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Rá›gjafi í starfsmannamálumHáskólamenntun á svi›i félagsvísinda e›a
vi›skiptafræ›i
Framhaldsmenntun á svi›i starfsmannamála
er æskileg
fiekking á sálfræ›ilegum prófum er mikillkostur

Rá›gjafi í rá›ningumHáskólamenntun
Framhaldsmenntun á svi›i starfsmannamála
er æskileg

Vi› leitum einstaklinga me› reynslu af starfs-
mannamálum sem búa yfir frumkvæ›i ogsjálfstæ›um vinnubrög›um, hafa miklafljónustulund og framúrskarandi hæfni ímannlegum samskiptum.

Hafir flú áhuga á a› starfa me› okkur a›fjölbreyttum verkefnum og kynnast um lei›
mörgum af framsæknustu fyrirtækjum landsins
og mynda öflugt tengslanet vi› stjórnendur og
sérfræ›inga,  sæktu flá um í gegnum heima-
sí›una okkar www.hagvangur.is fyrir 11. mars.

Hagvangur er eitt elstará›gjafafyrirtæki landsins. Fyrirtæki›leggur áherslu á a› tileinka sér n‡justuflekkingu á svi›i starfsmannamálahverju sinni.  Fagleg vinnubrög›Hagvangs mi›a a› flvi a› tryggjagæ›i fljónustunnar og tryggjahámarksávinning og ánægjuvi›skiptavina okkar. Gagnkvæmurtrúna›ur og persónuleg fljónusta eruí öndvegi.  Nánari uppl‡singar umfyrirtæki› má finna á heimasí›u fless
www.hagvangur.is

Allar fyrirspurnir ver›ame›höndla›ar sem trúna›armál.
Uppl‡singar veita Albert Arnarson ogKatrín S. Óladóttir.Netföng: albert@hagvangur.is ogkatrin@hagvangur.is

Vegna stóraukinna verkefna í rá›ningum og rá›gjöf í starfsmannamálum flurfum

vi› enn a› bæta vi› okkur starfsmönnum. Starfsandinn hjá fyrirtækinu er annála›ur

fyrir léttleika og samheldni og flví leitum vi› a› skemmtilegu dugna›arfólki sem

uppfyllir eftirtaldar kröfur um menntun, reynslu og hæfni.

Reyndur bókari
firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a› rá›a bókara.

Helstu verkefni:
Almenn bókun, merking og yfirfer› fylgiskjala
Afstemmingar á banka- og vi›skipta-reikningum

Mána›arleg uppgjörÖnnu tilf

Hæfniskröfur:
Vi›skipta- og bókhaldsmenntunStarfsreynsla vi› bókhald og afstemmingarKunnátta í Ora l

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undirutanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau löndflar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›ineinkum veitt á fleim svi›um flar semÍslendingar búa yfir sérstakri flekkingu ogreynslu.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›uHagvangs, www.hagvangur.is fyrir2. apríl 2007.

A›rar uppl‡singar um starfi› veitirAlbert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,albert@hagvangur.is

Leita› er a› reyndum bókara í 100% starfshlutfall. Launakjör eru í samræmi

vi› menntun og stofnanasamning fiSSÍ, sem byggja á kjarasamningum

ríkisins vi› félög opinberra starfsmanna.

Stútfullt blað af 
atvinnuauglýsingum

Opið 13–17 í dag

Línuveidd ýsa
599 kr/kg.

STÓRI
BÓKAMARKAÐURINN
Perlunni 1. – 11. mars
OPIÐ ALLA DAGA FRÁ KL. 10-18
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Þú finnur alltaf
réttu bókina!

Hannar kjóla fyrir 
umslag plötu Bjarkar

Sigurður Líndal, fyrr-
verandi prófessor í lögfræði, segir 
auðlindarákvæðið algerlega merk-
ingarlaust eins og það er sett fram í 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinn-
ar. „Þjóðin getur ekki verið eigandi 
í eignarréttarlegri merkingu. Svona 
víðtæka merkingu eins og þarna er 
sett fram tel ég því vera ónothæfa í 
lagatexta.“

Sigurður segir umræðuna um 
þessi mál einkennast af því að menn 

rugli saman eignarrétti og fullveld-
isrétti ríkisins. „Fullveldisrétturinn 
þýðir að löggjafinn, sem er Alþingi, 
getur ásamt forseta Íslands sett 
reglur um meðferð og nýtingu 
stofna á Íslandsmiðum. Þjóðin hefur 
formlega þennan fullveldisrétt þar 
sem hún kýs löggjafann sem setur 
þær reglur. Heimildirnar eru því 
mjög rúmar. Það eina sem þetta 
ákvæði gæti gert væri það að dóm-
stólar gætu gengið lengra en nú í að 

viðurkenna rétt löggjafans til þess 
að þrengja að atvinnuréttindum 
sem fyrir eru. Ég myndi þó spá því 
að dómstólar færu varlega í það.“ 

Hann telur ekki að ákvæðið 
myndi hafa mikla efnislega þýð-
ingu. „Þetta er bara lýðskrum og 
það á fyrir alla muni ekki að fara að 
fylla stjórnarskrána af slíkum yfir-
lýsingum. Því meira sem er af slík-
um yfirlýsingum, því verra er 
stjórnarfarið.“

Segir ákvæðið merkingarlaust

 Hörður Sveinsson, 
ljósmyndari á Fréttablaðinu, 
stundar nám í ljósmyndun í 
Danmörku og var staddur í 
Kaupmannahöfn í gær og 
fyrradag á leið sinni hingað til 
lands.

„Þetta var mjög sérstakt og 
leit um margt út eins og 
vígvöllur. Ég gisti hjá vini 
mínum sem býr rétt hjá 
Nørrebro en var ekki með 
myndavélina mína með mér svo 
ég fékk lánaða litla myndavél og 
hljóp út til að ná nokkrum 
skotum af þessu,“ segir Hörður. 

Hann segir andrúmsloftið 
hafa verið mjög sérstakt á götum 
Kaupmannahafnar undanfarna 
daga. „Maður þurfti að vera á 
varðbergi því fjöldi fólks var að 
henda flöskum að lögreglu og 
maður gat átt það á hættu að fá 
flösku í hausinn.“

Nørrebro leit út 
eins og vígvöllur

Karlmaður á 
fimmtugsaldri fannst liggjandi 
meðvitundarlaus og alblóðugur 
við húsgagnaverslun í Bæjarlind í 
Kópavogi um níuleytið í gær-
morgun. Gangandi vegfarandi 
varð var við manninn og hringdi á 
lögreglu. Maðurinn hlaut alvar-
legan höfuðáverka og skrámur 
auk þess sem hann var mjög 
kaldur þegar hann kom á slysa-
deild.

Síðast sást til mannsins á 
skemmtistaðnum Players sem er 
einungis í nokkur hundruð metra 
fjarlægð frá þeim stað þar sem 
hann fannst. Ekki liggur fyrir 
hvernig maðurinn slasaðist en 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
verst allra frétta. 

Maðurinn komst til meðvitund-
ar síðdegis í gær og var fluttur á 
almenna deild í kjölfarið. Að sögn 
vakthafandi læknis var ástand 
mannsins stöðugt og hann ekki 
talinn í lífshættu.

Alblóðugur og 
án meðvitundar

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunar (SAF), hafnar því alfarið að 
ólögmætt samráð hafi átt sér stað 
innan samtakanna. „Það er fjarri 
lagi að vinnuveitendasamtök séu 
vettvangur fyrir samráð. Innan 
samtakanna er vissulega talsvert 
talað um verð. Það er vegna þess að 
eitt helsta verkefni þeirra er að fá 
hagstæðara rekstrarumhverfi fyrir 
ferðaþjónustufyrirtækin svo þau 
verði samkeppnishæfari á alþjóða-
markaði en að fyrirtæki hittist hjá 
okkur til að ræða verð er alveg frá-
leitt, enda ríkir gríðarleg sam-
keppni á þessum markaði.“

Samkeppniseftirlitið gerði á 
föstudag húsleit hjá SAF og tveim-
ur ferðaskrifstofum vegna gruns 
um ólögmætt verðsamráð. Í gögn-
um sem eftirlitið lagði fyrir Hér-
aðsdóm Reykjavíkur þegar hús-
leitarheimilda var óskað kom fram 
að það hefði rökstuddan grun um 
alvarleg brot á samkeppnislögum.

Í beiðninni er vitnað í fundar-
gerð SAF þar sem Jón Karl Ólafs-
son, formaður samtakanna, segist 
„hafa áhyggjur af sumrinu vegna 
gengisþróunar og hægara inn-
streymi bókana“. Hann velti fyrir 
sér næsta ári og sagði ákveðna 
hættu á kollsteypu og ræddi hvort 

ekki þyrfti að senda félagsmönn-
um einhver skilaboð vegna verð-
lagningar 2006. Tóku stjórnarmenn 
undir það. Var ákveðið að senda 
hugleiðingu í fréttabréfi.“ 

Jón Karl segir ummælin ekki til 
vitnis um samráð gagnvart íslensk-
um neytendum. „Við fjöllum yfir-
leitt um komu erlendra ferðamanna 
til Íslands á fundum þannig að þessi 
ummæli tengjast ekki sölu á ferða-
þjónustu til Íslendinga. Þau snerust 
fyrst og fremst um að gengi krón-
unnar hafði sveiflast og við erum 
með marga litla aðila innan samtak-
anna sem eru tiltölulega berskjald-
aðir gagnvart gengisáhrifum.“

Hafna ásökunum 
um samráð alfarið
Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar hafnar því að ólögmætt sam-
ráð hafi átt sér stað. Verð sé rætt á fundum til að stuðla að hagstæðara rekstrar-
umhverfi. Formaður SAF segir ummæli sín ekki vera til vitnis um samráð.



Bókhald II
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. 
Morgunnámskeið:
Mánudaga og fimmtudaga kl. 8.30-12.
Kvöldnámskeið:
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 18-21.30.
Lengd: 32 std. Verð kr. 36.000,-

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW .TSK . IS
SKOLI@TSK . IS

SÍMI :  544 2210

 „Framsókn reisir þetta 
mál núna bersýnilega vegna þess 
að flokkurinn telur þörf á að skapa 
ágreining við Sjálfstæðisflokkinn 
í ríkisstjórninni sökum fylgis-
fátæktar,“ segir Össur Skarphéð-
insson, formaður þingflokks Sam-
fylkingarinnar.

Össur, sem er einn þriggja 
alþingismanna sem sitja í undir-
hópi stjórnarskrárnefndar, segir 
að í apríl í fyrra hafi verið gengið 
frá tillögu í undirhópnum um auð-
lindaákvæði í stjórnarskrá um að 
auðlindir og landsréttindi sem 
ekki séu háð einkaeignarrétti 
skyldu vera þjóðareign sem ekki 
mætti láta varanlega af hendi við 
einstaklinga eða fyrirtæki. Hins 
vegar mætti ríkið veita tíma-
bundna heimild til að nota þessar 
auðlindir og réttindi gegn gjaldi. 
Á slíka afnotaheimild yrði litið 
sem óbein eignarréttindi þess sem 
heimildina fengi.

Össur segir að þessi tillaga 
starfshópsins hafi verið rædd í 
stjórnarskrárnefndinni sjálfri við 
litlar undirtektir stjórnarliða.  „Nú 
virðist sem Framsóknarflokkur-
inn sé kappsfullur í að ná málinu 
fram. En þetta er hreinn yfir-
drepsskapur af hálfu Framsóknar-
flokksins sem er að reyna að 
hreinsa af sér slyðruorðið um að 
hann liggi eins og tuska fyrir Sjálf-
stæðisflokknum í öllum málum. 
Hvað sem því líður þá fagna ég 
þessum sinnaskiptum og við 
munum sjá til þess á Alþingi að 
þeir verði látnir standa við þessi 
stóru orð.“

Bjarni Benediktsson alþingis-
maður, sem situr í áðurnefndum 

vinnuhópi ásamt Össuri og Guð-
jóni A. Kristinssyni, formanni 
Frjálslynda flokksins, segir 
afgreiðslu vinnuhópsins aðeins 
hafa verið umræðugrundvöll 
fyrir frekari skoðun í stjórnar-
skrárnefndinni sjálfri.

Að sögn Bjarna er vandséð að 
unnt verði að afgreiða breytingu á 
auðlindaákvæði stjórnarskrárinn-

ar fyrir þinglok. Mjög flókin lög-
fræðileg og hagfræðileg álitaefni 
bíði enn úrlausnar. Stjórnarskrár-
nefndin sé einfaldlega í miðjum 
klíðum.

Að sögn Bjarna sýnir virk þátt-
taka sjálfstæðismanna í stjórnar-
skrárnefndinni að þeir vinni að 
framgangi stjórnarsáttmálans.

„Ég skil ekki brigsl um það að 
við séum eitthvað að draga lapp-
irnar í þessum efnum þegar við 
höfum verið með mjög virka þátt-
töku í þessu starfi,“ segir Bjarni. 
„Það er mikil synd þegar menn 
eru búnir að hrinda af stað starfi 
eins og því sem fer fram  í stjórn-
arskrárnefnd að menn skuli ekki 
hafa þolinmæði til að leyfa því 
starfi að hafa sinn gang. Menn 
eiga ekki að gera breytingar á 
stjórnarskránni á einhverjum 
stuttum spretti.“ 

Framsókn sjálf sögð 
svæfa auðlindamál
Össur Skarphéðinsson segir fulltrúa Framsóknarflokks í stjórnarskrárnefnd 
hafa verið áhugalausa um tillögu um auðlindaákvæði. Bjarni Benediktsson seg-
ir auðlindamálið flókið og að stjórnarskrárnefndin sé enn í miðjum klíðum.

Stefán Eiríksson, 
lögreglustjóri höfuðborgarsvæð-
isins, og Jón H.B. Snorrason 
aðstoðarlögreglustjóri hlupu á 
föstudaginn í veg fyrir bíl vegna 
gruns um ölvunarakstur og stöðv-
uðu ökumanninn.

Lögreglustjórarnir voru í 
reglulegri eftirlitsgöngu um götur 
Reykjavíkur. Þeir voru staddir í 
Skuggasundi þegar þeim barst til-
kynning í gegnum samskiptakerfi 
lögreglunnar um mann nálægt 
Björnsbakaríi við Skúlagötu sem 
gerði sig líklegan til að setjast 
undir stýri án þess að vera í 
ástandi til að keyra.

Stefán segir þá Jón hafa rokið 

af stað og ætlað að aðstoða við að 
stöðva manninn. Þeir hafi fengið 
upplýsingar um staðsetningu bíls-
ins í gegnum samskiptamiðstöð 

lögreglunnar, sem var í beinu 
sambandi við árvökulan vegfar-
anda.

„Við sjáum hvar ökumaðurinn 
keyrir af stað og tökum á rás. Jón 
stekkur til og stöðvar manninn. 
Við ræðum við hann og innan við 
mínútu síðar koma fleiri lögreglu-
menn á staðinn og taka við mál-
inu. Það mun síðan fara sína hefð-
bundnu leið,“ segir Stefán.

Aðspurður hvort ekki sé 
óvenjulegt að æðstu menn lög-
reglunnar hlaupi uppi ölvaða öku-
menn segir Stefán þetta hluta af 
lögreglustarfinu. Tilviljun ein 
hafi ráðið því að þeir voru fyrstir 
á vettvang. 

 Sex manns létust í gærmorgun í 
Atlanta þegar rúta með körfuboltalið háskólanema 
frá Ohio í Bandaríkjunum innanborðs fór í gegn-
um vegrið á afrein, steyptist fram af og lenti á 
fjölfarinni hraðbraut fyrir neðan.

Fjórir nemendur voru meðal hinna látnu ásamt 
bílstjóra rútunnar og eiginkonu hans. Alls hlutu 29 
farþegar meiðsli í slysinu, þar af eru þrír lífshættu-
lega slasaðir.

Slökkviliðsmenn þurftu að draga farþegana út 
um glugga á þaki rútunnar, sem lá á hliðinni á veg-
inum. Þegar rútan fór fram af lenti hún framan á 
pallbíl á hraðbrautinni og sagðist bílstjóri pallbíls-
ins hafa haldið að steypuplata væri að falla ofan á 
sig. „Ég sá ekki að þetta var rúta. Ég held að þegar 
ég sá þetta koma hafi ég lokað augunum og stigið á 
bensíngjöfina.“ Framhluti pallbílsins laskaðist en 
bílstjórinn slapp án meiðsla.

Að sögn talsmanns lögreglunnar er talið líklegt 
að orsök slyssins hafi verið sú að ökumaður rútunn-
ar hafi ruglast og haldið að afreinin væri akrein. 
Ekki hafði enn birt af degi þegar slysið varð.

Körfuboltaliðið, sem kom frá Bluffton-háskóla í 
Ohio, var á leið til Flórída þar sem það átti að keppa 
um helgina. 

Rúta steyptist fram af afrein

 Útflutningur á 
dönskum vörum til múslimalanda 
dróst það mikið saman á síðasta 
ári að heildarútflutningur Dana 
minnkaði um 11 prósent. Danska 
hagstofan skýrði frá þessu í gær.

Mest munaði þar um mjólkur-
vörur, en útflutningur á þeim til 
múslimalanda minnkaði um 39 
prósent. Ástæðuna má rekja til 
teiknimyndanna af Múhameð 
spámanni, sem birtust í Jótlands-
póstinum haustið 2005. Múslimar 
um heim allan reiddust myndbirt-
ingunum í byrjun árs 2006 og víða 
voru danskar vörur fyrir vikið 
fjarlægðar úr verslunum.

Útflutningur 
Dana minnkaði

Peningaseðlar límdir á 
striga, verk norska listamannsins 
Jan Christensen, vakti ekki bara 
athygli listunnenda á landsvísu 
heldur einnig þjófa sem brutust 
inn í sýningarsalinn og höfðu 
verkið með sér á brott seinnipart 
sunnudags.

Christensen sagðist hafa verið 
hræddur um að þetta kæmi fyrir 
en peningaseðlarnir sem hann 
notaði í verkið komu úr hans eigin 
vasa og voru samtals rúm milljón 
króna. Verkið, sem var tryggt, 
hafði verið selt norskum listunn-
anda. Christiansen hafði ekki 
ákveðið hvort hann myndi gera 
annað verk sömu gerðar.

Þjófarnir stálu 
milljón á striga

Sinfóníuhljómsveit
Íslands var á fimmtudag dæmd 
til að greiða fyrrum starfsmanni 
sínum 1,3 milljónir króna vegna 
ólögmætrar uppsagnar hans. 
Maðurinn hafði krafist þess að fá 
6,6 milljónir vegna starfslokanna 
og Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði dæmt Sinfóníuhljómsveit-
ina til að greiða honum tæplega 
helming þeirrar upphæðar.

Hæstiréttur vísaði til þess að 
maðurinn hefði ekki fengið að tala 
máli sínu áður en ákvörðun um 
uppsögn var tekin eins og 
stjórnsýslulög kveða á um. Því 
hafi uppsögnin verið ólögmæt.

Dæmd til að 
greiða bætur

 Auðkýfingurinn 
Mohammed al Fayed, eigandi 
Harrods-verslananna í Bretlandi, 
vann í gær sigur þegar dómstóll 
úrskurðaði að kviðdómur yrði 
kallaður saman fyrir réttarrann-
sókn á dauða Dodi Fayed, sonar 
hans og Díönu prinsessu.

„Þetta eru ekki leiðarlokin, en 
þetta er mikilvægt skref. Nú þarf 
að leyfa kviðdómnum að heyra 
allan málflutninginn, en ég óttast 
að reynt verði að halda honum frá 
þeim. Ef svo verður, þá þarf ég að 
heyja eina baráttuna enn,“ sagði 
al Fayed við fréttamenn fyrir 
utan dómshúsið í gær.

Kviðdómur  
settur í málið

 Lögreglan á Selfossi 
fann um tuttugu grömm af 
amfetamíni við húsleit í íbúðar-
húsi í Hveragerði á föstudag. 
Tveir menn sem voru í húsinu 
voru handteknir í kjölfarið. Þeir 
voru báðir látnir lausir að loknum 
yfirheyrslum. Síðar um kvöldið 
fór lögregla inn í fjölbýlishús í 
sama bæjarfélagi og fann þar 
kannabisefni. Við nánari athugun 
fundust síðan kannabisplöntur í 
ræktun í geymslu sem tilheyrði 
íbúðinni. Lagt var hald á plönt-
urnar auk búnaðar sem notaður 
var. Málin eru í rannsókn.

Tuttugu grömm 
af amfetamíni

Jón, ertu meira fyrir ódýrt 
spaug?



skattur.is
Þjónustusíðan þín

Hver framteljandi á sína eigin þjónustusíðu á vef skatt-
stjóra, skattur.is, sem er ávallt aðgengileg með veflykli.
Þjónustusíðan hefur að geyma margvís legar per sónu-
legar upplýsingar auk ýmissa valkosta, þar sem útfylling
og skil skatt framtals er sá veigamesti. Auk framtals -
gerðar er unnt að skoða framtöl fyrri ára, fá bráða birgða -
útreikning álagn ingar, sækja stað fest afrit framtals og
senda inn leið réttingar og kærur. Þegar álagningu er
lokið má nálgast álagn ingarseðilinn á þjón ustusíðu.

Á þjónustusíðunni getur þú fundið ýmsar gagnlegar
upplýsingar, m.a. um: 

• staðgreiðslu
• álagningu
• gagnaskil
• skattskil
• ökutæki

Skilafrestur
Almennur skilafrestur einstaklinga er til 21. mars.
Hægt er að sækja um viðbótar frest á skattur.is.
Sá frestur er a.m.k. til 26. mars og getur
lengstur orðið til 30. mars. Aðeins þarf að

sækja um fyrir annað hjóna og ekki þarf að
sækja sérstaklega um fyrir börn yngri en 16 ára. 

Símaþjónusta 511-2250
Í mars verður aðstoð veitt frá kl. 8 til
16 alla virka daga í síma 511-2250.
Frá 17. mars verður þjónustan í boði
til kl. 19 á virkum dögum og á milli 
kl. 12 og 17 um helgar.

öruggt
og einfalt

Fljótlegt,

að telja fram

• fasteignir
• stöðu opinberra gjalda
• námslán
• bætur



Bókhald I
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.

Lengd: 100 kennslustundir. Verð:  94.000,- 
Allt kennsluefni innifalið.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Karlmaður á 
þrítugsaldri hefur verið úrskurð-
aður í gæsluvarðhald í tvær vikur 
vegna innflutnings á tæpum 
fjórum kílóum af kókaíni í 
september í fyrra. Áður hafði 
fertugur karlmaður verið 
úrskurðaður í gæsluvarðhald 
vegna málsins og var það einnig 
framlengt um tvær vikur í gær. 

Tollgæslan fann efnin vand-
lega falin í pallbíl hinn 17. 
nóvember síðastliðinn. Hann 
hafði skömmu áður komið til 
landsins frá Cuxhaven í Þýska-
landi. Lögreglan fylgdist í 
kjölfarið með bifreiðinni og 9. 
febrúar var eldri maðurinn 
handtekinn. Þetta er mesta magn 
kókaíns sem gert hefur verið 
upptækt í einu lagi á Íslandi.

Annar maður í 
gæsluvarðhald

Einn kennari er fyrir 
blinda nemendur á öllu landinu og 
hann sinnir einungis einum nem-
anda. Álftanesskóli greiðir laun 
hans. Önnur sveitarfélög á landinu 
bjóða blindum nemendum sínum 
ekki upp á þessa þjónustu, en sam-
kvæmt Sjónstöð Íslands eru á land-
inu 142 blindir og mikið sjónskertir 
einstaklingar undir tvítugu.

Þetta var meðal þess sem bar á 
góma á opnum fundi Blindrafé-
lagsins á þriðjudaginn. Fjallað var 
um skýrslu sérfræðingsins Johns 
Harris, sem unnin var að beiðni 
félagsins. Mæltist hann til að heild-
arstefna yrði samin um málefni 
blindra og að þjónusta við þá yrði 

samþætt og einstaklingsmiðuð; 
ekki væri nóg að blindir kynnu að 
reikna, þeir þyrftu einnig að geta 
tekið þátt í samfélaginu.

Ágústa Eir Gunnarsdóttir, ritari 
stjórnar Blindrafélagsins, harmaði 
ástand mála og benti á að fyrir 24 
árum hefði námsaðstaða blindra 
verið betri en hún er í dag. Nú væri 

svo komið að foreldrar blindra 
barna tækju á það ráð að flýja land-
ið til að tryggja þeim góða mennt-
un.

Ágústa sagði skýrsluna áfellis-
dóm yfir ráðamönnum mennta-
mála. „Tími starfshópa og vanga-
veltna er liðinn. Nú er tími 
framkvæmda,“ sagði hún.

Vilhjálmur Þ. Vihjálmsson borg-
arstjóri ávarpaði fundinn og sagði 
ljóst að ýmsir jaðarhópar hefðu 
borið skarðan hlut frá borði í upp-
sveiflu síðustu ára. Það sé óásætt-
anlegt að blindir njóti ekki sömu 
menntunar og aðrir. Reykjavíkur-
borg skorist ekki undan ábyrgð í 
þessum efnum.

Einn kennari á öllu landinu
Finnar og Rússar 

ráðgera að gera í sameiningu 
kvikmynd um Carl Gustaf Emil 
Mannerheim, þjóðhetju og 
yfirmann finnska hersins í 
heimsstyrjöldinni síðari. Gert er 
ráð fyrir að myndin kosti tólf til 
fjórtán milljónir evra og verður 
hún þá dýrasta myndin í sögu 
finnskra kvikmynda. Myndinni 
verður leikstýrt af leikstjóranum 
Renny Harlin, að sögn. 

Til er leikrit um Mannerheim á 
finnsku en ekki er vitað á hvaða 
máli myndin um Mannerheim 
verður. Stefnt er að því að taka 
myndina snemma á næsta ári og 
frumsýna síðla ársins.

Kvikmynd um 
Mannerheim

 Martti Ahtisaari, 
fyrrverandi Finnlandsforseti, 
segir að serbnesku og albönsku 
samningafulltrúarnir frá Kosovo 

séu algerlega á 
öndverðum meiði 
um tillögur 
Sameinuðu
þjóðanna um 
framtíð héraðs-
ins. Ahtisaari, 
sem samdi 
tillögurnar, hefur 
átt fundi með 
fulltrúum beggja 

þjóðarbrotanna og sagðist nú ætla 
að skoða athugasemdirnar og „sjá 
til hvers konar breytingar við 
gætum gert“.

Samkvæmt tillögunum fengi 
Kosovo veruleg sjálfsstjórnar-
réttindi án þess þó að hafa 
formlegt sjálfstæði, auk þess sem 
serbneski minnihlutinn fengi að 
hafa náin tengsl við Serbíu.

Mikið ber á 
milli í Kosovo

 „Framsóknarmenn 
leggja áherslu á að ríkisvaldið uni 
úrskurðum óbyggðanefndar, enda 
er nefndin skipuð af ríkisstjórn 
landsins,“ segir Jón Sigurðsson, 
formaður Framsóknarflokksins. 
Hann segir að hugsanlega verði 
að taka lög um þjóðlendur til 
endurskoðunar. Ályktun flokks-
þingsins snúist um að skapa sátt 
um eignarhald á landi og vinna 
hratt að sáttum. 

„Ég tel mestar líkur til þess að 
hægt verði að ná samstöðu með 
breytingum sem fjármálaráð-
herra hefur undirbúið. Í stað þess 
að leggja fram kröfugerð í upp-
hafi þá er lögð fram beiðni um 
rannsókn hjá óbyggðanefnd og 
síðan möguleiki á samningum 
áður en málið fer í dómsmeð-
ferð,“ segir Jón.

Meðal þess sem fram kemur í 
ályktun þingsins er að kröfum 
verði ekki þinglýst með þeim 
hætti sem skerðir eignarréttindi 
manna meðan mál standa yfir. Þá 
fagnar þingið stofnun landssam-
taka jarðeigenda og telur mikil-
vægt að ríkisstjórnin eigi gott 
samstarf við samtökin.

Um 600 manns sátu flokks-
þingið og var mikill hugur í 
flokksmönnum við lok þingsins. 
„Mér finnst standa upp úr á þessu 
þingi sú mikla samstaða sem er 
meðal flokksfélaga og mjög létt-
ur andi og áhugi. Mér sýnist af 
þessu flokksþingi að Framsókn-
arflokkurinn sé í mikilli sókn,“ 
segir Jón. Um 60 ályktanir voru 
samþykktar á þinginu og segir 
formaðurinn þær lýsa bjartsýni 
og framfarastefnu flokksins.

Meðal þess sem ályktað var 
um á þinginu var lækkun virðis-

aukaskatts á lyfjum niður í sjö 
prósent, að minnka tekjutengingu 
bóta og að kynbundnum launa-
mun yrði eytt. Þá samþykkti þing-
ið ályktun um lengingu fæðingar-
orlofs úr níu mánuðum í tólf.

Jón segir að Framsóknarflokk-
urinn muni leggja þyngsta 
áherslu á velferðar- og fjöl-
skyldumál. Þá verði lögð áhersla 
á atvinnu- og byggðamál, auð-
lindamál og náttúruvernd, sókn í 
menntun og loks á jafnvægi og 
stöðugleika í efnahagsmálum.

Vilja ná samstöðu 
um þjóðlendurnar
Fjölmennu landsþingi Framsóknarflokksins lauk í gær. Mikið var rætt um þjóð-
lendumál og er vilji flokksins að skapa sátt um málið. Jón Sigurðsson, formaður 
Framsóknarflokksins, segir jafnvel þörf á að endurskoða lög um þjóðlendur.

Samtökin ´78 hlutu 
bjartsýnisverðlaun Framsóknar-
flokksins sem veitt voru á síðari 
degi landsþings flokksins í gær. 
Hljóta samtök-
in verðlaunin 
fyrir baráttu 
sína fyrir 
mannréttind-
um. Hrafnhild-
ur Gunnars-
dóttir, 
formaður
samtakanna,
veitti verðlaun-
unum viðtöku 
úr hendi Jóns Sigurðssonar, 
formanns Framsóknarflokksins. 

Hrafnhildur þakkaði sérstak-
lega fyrir þann stuðning sem 
samtökin hafa notið meðal 
framsóknarmanna og minnti fólk 
á að baráttunni væri ekki lokið, 
þótt mannréttindum væri náð, 
þeim þyrfti einnig að viðhalda. 

Verðlauna starf 
Samtakanna ́ 78

Tölvuframleiðandinn 
Lenovo hefur innkallað rafhlöður 
sem seldar voru með ThinkPad 
fartölvum frá febrúar 2005 til 
mars 2007. Sveinn Orri Tryggva-
son, deildarstjóri hjá Nýherja, 
segir innköllunina ná yfir um tvö 
hundruð tölvur sem seldar voru 
hér á landi. Um er að ræða T60-
tegundina af Thinkpad-fartölv-
um.

Í fréttatilkynningu segir að 
innköllunin sé vegna nokkurra 
ofhitnunartilvika þar sem 
fartölvur skemmdust. Alls verða 
um tvö hundruð þúsund rafhlöð-
ur kallaðar inn um allan heim. 
Sveinn biður notendur sem telja 
sig hafa gallaða rafhlöðu um að 
hafa samband við Nýherja. 

Lenovo kallar 
inn rafhlöður





Sp. Kirkevej 103, DK-6700 Esbjerg. Tel.: +45 7613 3200, 

Nánari uppl. www.bawest.dk

Hear about the AP Degree programmes in:

Marketing Management
Marketing Coordinator, Advertising
consultant, Account manager, 
Purchasing assistant

  Computer Science
System designer, Programmer, 
IT consultant, Project manager
Systems administrator

  Multimedia Design & Communication
Web designer, Web developer, 
Multimedia consultant, Media
planner, Event manager

Also hear about our Technical programmes:
Technical Manager - offshore, Production Technology 
and other

 Mikilvægt skref í átt að 
      þínum alþjóðlega frama

Information meeting
 Hotel Nordica, 6th March at 18.00

 Orkuveita Reykjavíkur (OR), sem er í 
meirihlutaeigu borgarinnar, greiddi tæplega 67 millj-
ónir með Perlunni árið 2005. Heildarkostnaður vegna 
hennar það árið nam rúmum áttatíu milljónum, en 
tekjurnar voru fjórtán milljónir. Stærsti kostnaðar-
liðurinn er fasteignagjöld, en OR greiddi rétt um 45 
milljónir í þau á umræddu ári. 

Að sögn Hjörleifs Kvaran, aðstoðarforstjóra OR, 
er þessi kostnaður hefðbundinn milli ára. Auk rekstr-
arkostnaðar rýrnar verðmæti Perlunnar um sextíu 
milljónir á ári. 

Perlan kostaði vel á þriðja milljarð króna á núvirði 
í byggingu. Hún var tekin í notkun árið 1991. Því má 
ætla að rekstrartap vegna hennar frá þeim tíma nemi 
rúmlega milljarði króna auk fyrningar á verðmæti 
hennar, sem er svipuð upphæð. 

Guðlaugur Þór Þórðarson, stjórnarformaður OR, 
segir upphaflegan tilgang byggingarinnar hafa verið 
að koma upp tákni fyrir borgina. „Reykjavíkurborg 
yrði ekki söm án Perlunnar og mér finnst mikil prýði 
af henni. Það er náttúrlega æskilegt og í sjálfu sér 
alltaf markmið að lækka kostnað vegna hennar og ná 
fram meiri hagræðingu í rekstrinum. Margar tillög-
ur hafa komið fram um það en flestar hafa verið þess 
eðlis að það hefur verið erfitt að fara út í þær.“ 

Hann segir fasteignagjöldin vissulega vera há en 
taka verði tillit til þess að þau greiðist til eiganda OR, 
Reykjavíkurborgar. Því sé raunverulega verið að 
færa fé vasa á milli.

Að sögn Guðlaugs yrði það afskaplega flókið mál að 
selja Perluna jafnvel þótt vilji væri fyrir því. „Við 
seljum til að mynda ekki hitaveitutankanna. Það held 
ég að væri afar óskynsamlegt því við þurfum á þeim 
að halda. Þeir eru allir í fullri notkun hjá Orkuveitunni 
fyrir utan þennan eina sem er notaður sem safn.“

Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, segir það ekki þjóna neinum til-
gangi að velta sér upp úr réttmæti þess að 
ráðast í byggingu Perlunnar. „Það var gert 
og hún er þarna. En það er auðvitað slæmt 
að borgin sé að greiða þessar fjárhæðir 
með henni árlega. Ég held að það sé 
hægt að nýta hana mun betur en til að 
hýsa útsölumarkaði líkt og nú er 
gert.“

Jón Þorvaldsson, 
forstöðumaður tæknideildar Faxa-
flóahafna, sem hefur unnið að 
verkefnum tengdum landfylling-
um í áratugi, segir uppbyggingu 
byggðar á landfyllingu úti fyrir 
Örfirisey vera vel mögulega. 

Hugmyndir um þess konar upp-
byggingu hafa komið fram að und-
anförnu, frá þróunarfélaginu 
Þyrpingu annars vegar og Björg-
un hf. og Byggi hf. hins vegar. 

Jón telur nauðsynlegt að vinna 
að skoðun samgöngumála sam-
hliða vinnu við skipulagningu 
íbúðarbyggðar. 

„Hugmyndir um að það geti 
verið varasamt að byggja á land-
fyllingum eru ekki nýjar af nál-
inni. Þær hafa verið fyrir hendi 
árum saman. Staðreyndin er samt 
sú að þróun byggðar við margar 
borgir víða um heim allan er á 
landfyllingum, til dæmis í Kaup-
mannahöfn og annars staðar á 
Norðurlöndunum,“ segir Jón og 
leggur áherslu á að réttar aðferðir 
og nákvæm skoðun á aðstæðum 
skapi grunninn að byggð á land-
fyllingum.

„Vitanlega þarf að skoða 
aðstæður vel, og taka inn í alla 
útreikinga hvað mögulega getur 
gerst á hverjum tíma, en ekkert er 
því til fyrirstöðu að byggja upp 
byggð á landfyllingum hér sem 
annars staðar. Eins og staða mála 
er hér er það fyrst og fremst upp-
bygging og skipulagning sam-
göngumannvirkja sem þarf að 

huga að, hvað varðar stöðu mála í 
Reykjavík.“

Haft var eftir Magnúsi Tuma 
Guðmundssyni jarðeðlisfræðingi í 
Fréttablaðinu á dögunum að skoða 
þyrfti vandlega hvort viturlegt 

væri að byggja upp byggð á land-
fyllingu úti fyrir Örfirisey. 

Hækkun sjávarborðs gæti haft 
áhrif á byggð ef ekki væri vandað 
nægilega til verka.

  

Greiða 67 milljónir 
árlega með Perlunni
Orkuveitan greiðir um 67 milljónir með Perlunni árlega. Auk þess rýrnar verð-
mæti hennar um 60 milljónir króna á hverju ári. Borgin ekki söm án Perlunnar 
segir stjórnarformaður OR. Mætti nýtast betur að sögn Dags B. Eggertssonar. 

Samtökin Hagur Hafnar-
fjarðar hvetja Hafnfirðinga til að 
samþykkja stækkun álversins í 
Straumsvík. Á fundi samtakanna í 
Hafnarborg á fimmtudaginn var 
samþykkt ályktun þess efnis. 
Íbúar Hafnarfjarðar munu greiða 
atkvæði um stækkun álversins 
hinn 31. mars. 

Í tilkynningu frá samtökunum 
er lýst yfir áhyggjum um að 
álverinu verði lokað ef ekki verði 
af stækkun. Lokun álversins komi 
niður á þeim rúmlega 800 fyrir-
tækjum og birgjum í landinu sem 
selji álverinu þjónustu. Rúmlega 
hundrað þessara fyrirtækja eru í 
Hafnarfirði, segja samtökin. 

Stækkun álvers 
verði samþykkt

Langreyðastofninn
á hafsvæðinu í nágrenni við 
Ísland á ekki heima á válista 
CITES yfir stofna sem sagðir eru 
í útrýmingarhættu, að mati 
vísindanefndar Norður-Atlants-
hafssjávarspendýraráðsins
(NAMMCO). Þetta kom fram á 
ársfundi ráðsins sem er nýlokið í 
Tromsö í Noregi.

Vísindanefndin tók að beiðni 
íslenskra stjórnvalda saman 
yfirlit um stöðu langreyðastofns-
ins á svokölluðu miðsvæði 
Norður-Atlantshafs. Niðurstaðan 
er í stuttu máli sú að engar 
líffræðilegar forsendur séu fyrir 
því að stofninn sé á svokölluðum 
Appendix I lista CITES, sem er 
alþjóðlegur umhverfissamningur 
um alþjóðaverslun með tegundir 
villtra dýra og plantna sem eru í 
útrýmingarhættu.

Langreyður af 
útrýmingarlista

 Árni Mathiesen fjár-
málaráðherra opnaði á fimmtudag 
nýjan vef skattayfirvalda, www.
skattur.is. Vefnum er ætlað að 
auðvelda almenningi skil á skatt-
framtölum auk þess sem verið er 
að skilja betur milli starfssviðs 
ríkisskattstjóra og skattstjóra. 

Helsta nýjungin sem verður 
með nýja vefnum er sú að nú verða 
öll rafræn skattframtalsskil 
almennings í gegnum hann. Gamli 
vefurinn, www.rsk.is, verður 
áfram til staðar en mun fyrst og 
fremst þjóna fagaðilum í atvinnu-
rekstri.

Önnur nýjung sem kemur til 
með nýja vefnum er sú að á honum 

verður mögulegt að sækja um vef-
lykla og fá þá senda beint í net-
banka. Auk þess verður hægt að 
sækja um skattkort á honum með 

rafrænum hætti frá og með apríl 
næstkomandi.

Að sögn Skúla Eggerts Þórðar-
sonar skattrannsóknarstjóra er  
nýi vefurinn mun aðgengilegri og 
skýrari fyrir hinn almenna fram-
teljanda en sá gamli. „Fólk getur 
nú talið fram betur og nákvæmar. 
Ríkisskattstjóri hefur til þessa 
tekið við framtalsskilum almenn-
ings í gegnum sinn vef en það  
hefur valdið ákveðnum erfiðleik-
um vegna þess að sá vefur er held-
ur yfirgripsmikill. Með þessu 
erum við líka að greina betur á 
milli verkefna skattstjóra annars 
vegar og ríkisskattsjóra hins 
vegar.“

Auðveldar skil á framtölum

Áströlsk kona á 
fimmtugsaldri var nýverið 
dæmd í níu mánaða samfélags-
þjónustu fyrir að smygla fiskum 
frá Asíu til Ástralíu. 

Fiskarnir, sem konan faldi í 
pilsfaldi sínum, eru bæði 
friðaðir og verðmætir.  Grun-
semdir tollvarða vöknuðu þegar 
þeir heyrðu skvamp í fötum 
konunnar og við nánari athugun 
komu fimmtán pokar af vatni og 
fiski í ljós. Áströlsk tollyfirvöld 
líta athæfið alvarlegum augum, 
sérstaklega vegna smithættu í 
áströlskum fiskiðnaði.

Smyglaði fiski í 
pilsfaldinum

Ferð þú til útlanda í sumarfríinu?

Gerir þú verðsamanburð þegar 
kemur að stærri innkaupum?





greinar@frettabladid.is

Lífskjör eldri borgara og öryrkja hafa 
rýrnað svo mjög í stjórnartíð Fram-

sóknar og Sjálfstæðisflokks sl. 12 ár að í 
mesta góðærinu hafa þeir aldrei upplif-
að meiri skerðingar. Skv. nýlegri grein 
Stefáns Ólafssonar prófessors hefur 
launaójöfnuður aukist um rúm 40% sl. 
12 ár en um rúm 70%, sé allur fjár-
magnstekjuskattur tekinn með. Stjórn-
arflokkarnir þræta stíft og sýna „stíl-
færðar“ tölur um hið gagnstæða. Eldri 
borgarar, öryrkjar og aðrir sem finna skerðingarn-
ar á eigin skinni eru bestu dómararnir um réttmæti 
skerðinganna. Ísland er að nálgast vanþróaðar þjóð-
ir í „velferð“ og kemst ekki á blað með hinum 
Norðurlöndunum. Á sl. vetri voru úrræði nefndar 
um aðgerðir í sjúkrahúsmálum þau, að þeir sem 
gætu að fullu greitt fyrir aðgerðir hefðu forgang. 
Hinir gætu beðið áfram. Formaðurinn, framsóknar-
konan Jónína Bjartmarz, hefur keypt gamla 
Landsímahúsið. Ætli opna eigi þar „einkastofur“ 
fyrir þá ríku?

Launakjör hér eru úr takti við allt sem íslenskt 
lýðræði stendur fyrir. Bankastjórarnir, á 10-30 

milljóna mánaðarlaunum auk risnunnar, fá 
gefins hlutabréf og græða á einum degi 
mörg ævilaun. Almenningi ofbýður ójöfn-
uðurinn, spillingin, neðanjarðarhagkerfið. 
Verkalýðshreyfingin segir ekki múkk enda 
e.t.v. á mála hjá stjórnvöldum. Vinnustaða-
samningar gilda í auknum mæli og er fólk 
rekið ef það segir frá launum sínum. Þetta 
veldur ósamstöðu, tortryggni og 
samheldnisleysi. „Deildu og drottnaðu“ er 
aðferð stjórnvalda. 

Ríkisstjórnina verður að draga til 
ábyrgðar fyrir ólöglega sölu ríkiseigna til 
góðvina og fyrir að skipta á milli sín eign-
um landsmanna sem búið var að semja um 

að allir landsmenn ættu sameiginlega í dreifðri 
eignaraðild. „Burt með báknið“ er í fullu gildi. 
„Spillingarbáknið“ nú er ríkisstjórnin sjálf. 

Við viljum ekki svona þjóðfélag. Eldri borgarar, 
öryrkjar og aðrir sem aldrei upplifðu „góðærið“ 
hafna flokkum ánauðar. Stjórnin er útbrunnin; loforð 
þreyttrar stjórnarandstöðu eru ótrúverðug. Segjum 
stopp við síbreikkandi bili ríkra og fátækra. Sýnum 
það með góðri mætingu allra aldurshópa á fundinn í 
dag, sunnudag, á Grand Hóteli í Reykjavík.

Höfundur er formaður Baráttusamtaka eldri 
borgara og öryrkja.

Óæskilegur þjóðfélagshópur?

Eitt merkasta umræðuefni 
stjórnmálanna snýr að því 

hvernig eignarréttur myndast. 
Stjórnmálasaga Vesturlanda 
markast mjög af þessari spurn-
ingu og gæfa þjóða hefur risið og 
hnigið í tengslum við hvernig 
spurningunni er svarað. Frjáls-
lyndir menn hafa lengi lagt á það 
áherslu að eignarrétturinn sé 
forsenda blómlegs, fjölbreytts og 
umburðarlynds þjóðfélags. Því 
meiri eignum sem ríkisvaldið 
ræður yfir, því meiri hætta er á 
miðstýrðu einsleitu samfélagi 
sem umber illa frávik frá því sem 
valdhöfum þóknast. Þetta er 
mikilvægt, en ekki er síður 
mikilvægt að séreignarrétturinn 
er ein frumforsenda efnahags-
framfara, tækninýjunga og 
almennrar velmegunar. 

Eignarréttur á náttúruauðlind-
um er mjög áhugavert viðfangs-
efni fyrir okkur Íslendinga, við 
eigum meira undir slíkum 
auðlindum en flestar aðrar þjóðir 
veraldar. Nýting náttúrunnar, 
sérstaklega þeirra auðlinda sem 
eru endurnýjanlegar eins og rækt-
að land og fiskistofnar, mynda 
grunninn að efnahagslegri velferð 
okkar og það er því eðlilegt að við 
deilum um hvernig þessum 
málum sé best fyrirkomið. 
Umræðan skiptist í tvö horn og 
ráða stjórnmálaskoðanir þar 
mestu um.  Annars vegar eru þeir 
sem telja að ríkið eigi að eiga 
allar auðlindir og hins vegar hinir 
sem leggja áherslu á séreignar-
rétt.

Nálgun mín og margra þeirra 
sem telja að séreignarrétturinn sé 
farsæl lausn hvílir á eftirfarandi 
hugsun: Auðlind, til dæmis 

fiskurinn í sjónum, hefur ekkert 
verðgildi í sjálfum sér. Fiskur 
sem syndir um í hafinu, sem 
enginn kann að veiða, verka eða 
koma í verð er ekki auðlind í 
þeirri merkingu orðsins að um sé 
að ræða verðmæti sem meta megi 
til fjár. Verðmætið myndast 
þannig að einhverjir taka áhættu 
og finna út leiðir til að veiða 
fiskinn og verka með minni 
tilkostnaði en þeim tekjum sem 
má fá þegar hann er seldur. 

Verðmæti fiskauðlindarinnar er 
því munurinn á kostnaði við að 
veiða og vinna annars vegar og 
tekjunum hins vegar. Þetta 
verðmæti hafa því einstaklingar 
skapað, ekki ríkisvaldið nema að 
þeim hluta sem felst í því að halda 
uppi almannareglu, verja landið 
og miðin fyrir ágangi annarra 

þjóða o.s.frv.  Fiskveiðiauðlindin 
er takmörkuð og þegar kom að því 
að takmarka varð aðgang að henni 
áttu þeir sem höfðu nýtingarsögu 
að eignast nýtingarréttinn. Ég er 
því þeirrar skoðunar að það geti 
vel farið saman að ríkið, fyrir 
hönd þjóðarinnar, hafi eignar- og 
yfirráðarétt yfir fiskistofnunum 
en nýtingarrétturinn sé í höndum 
útgerðarmanna. Ég tel að þessi 
hugsun hafi legið að baki þegar 
eftirfarandi setning var samþykkt 
í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar: „Ákvæði um að auðlindir 
sjávar séu sameign íslensku 
þjóðarinnar verði bundið í 
stjórnarskrá.“ Fiskistofnarnir í 
kringum landið yrðu þar með á 
forræði ríkisins, ákvarðanir um 
heildarafla, veiðistýring o.s.frv. 
væru þar með teknar af stjórn-
völdum á grundvelli þessa 
ákvæðis. Útgerðarmenn ættu 
sóknarréttinn, en yrðu að hlíta 
almennum ákvörðunum ríkis-
valdsins um hvernig farið er með 
auðlindina.

Stefna Sjálfstæðisflokksins í 
sjávarútvegsmálum er mjög skýr 
og þetta ákvæði stjórnarsáttmál-
ans er í góðu samræmi við þá 
stefnu. Því miður tókst ekki að ná 
samstöðu um útfærslu á ákvæð-
inu í stjórnarskrárnefndinni og er 
vel skiljanlegt að margir séu 
óánægðir með það. Versta sem 
gæti þó gerst núna er að menn 
fari að hlaupa til í bráðræði í jafn 
mikilvægu máli eins og hér er um 
að ræða. Útfærsluna á að vinna í 
tengslum við aðrar stjórnarskrár-
breytingar, með yfirveguðum 
hætti en ekki í einhverju pan-
ikkasti nokkrum dögum fyrir 
kosningar.

Eignarréttur og    
forræði þjóðarinnar

Nálgun mín og margra þeirra 
sem telja að séreignarrétturinn 
sé farsæl lausn hvílir á eftirfar-
andi hugsun: Auðlind, til dæmis 
fiskurinn í sjónum, hefur ekkert 
verðgildi í sjálfum sér. 

S
tjórnmálaflokkarnir halda allir landsfundi eða flokksþing 
í aðdraganda kosninganna í vor. Framsóknarflokkurinn 
hefur átt í vök að verjast umfram aðra flokka undanfarin 
misseri. Í því ljósi má segja að flokksþingið nú hafi með 
ákveðnum hætti verið honum mikilvægara en öðrum 

flokkum.
Málefnaundirbúningur flokksþingsins bar öll merki vandaðr-

ar og málefnalegrar vinnu. Ályktunartillögur um utanríkis- og 
Evrópumál byggðust til að mynda á ábyrgum og raunsæjum 
sjónarmiðum. Þá komu fram athyglisverðar hugmyndir um breyt-
ingar á kosningaskipan og skipulagi stjórnarráðsins.

Ræða flokksformannsins var um flest málefnaleg með hvassri 
gagnrýni á þá flokka sem framsóknarmenn telja að hafi helst náð 
frá þeim fylgi. Annað verður ekki sagt en að kraftur og þungi hafi 
verið í ræðu hans.

Allt yfirbragð flokksþingsins var á þann veg að ætla má að þeir 
forystumenn sem þar komu saman séu ráðnir í að ganga fram af 
fullri einurð í komandi kosningabaráttu. Þegar á þessa hefðbundnu 
mælikvarða er litið sýnist Framsóknarflokkurinn frekar hafa sótt 
í sig veðrið en hitt.

Hætt er hins vegar við að uppljóstrun heilbrigðis- og trygginga-
ráðherra um að forystumenn flokksins hafi að undanförnu lagt á 
ráðin um stjórnarslit og myndun nýrrar minnihlutastjórnar fyrir 
kosningar hafi í einhverjum mæli dregið athyglina frá þinginu 
sjálfu og ræðu formannsins. 

Málið snýst um að festa í stjórnarskrá hugtakið þjóðareign á auð-
lindum. Formaðurinn hefur staðfest að þau sjónarmið séu uppi sem 
heilbrigðis- og tryggingaráðherra hefur lýst en eigi að síður viti 
hann ekki til þess að ágreiningur sé um málið. Ýmsir hafa reyndar 
undrast hversu lengi framsóknarmenn hafa dregið að búa til stöðu 
sem miðaði að því að greina þá frá samstarfsflokknum.

Formaður þingflokks Samfylkingarinnar hefur réttilega vakið 
athygli á því að Framsóknarflokkurinn kaus að hreyfa þessu máli 
ekki í stjórnarskrárnefnd. Með því að flokkurinn hafði ákveðið að 
nota það sem stjórnarslitahótun var rétt og eðlilegt að gera það við 
ríkisstjórnarborðið en ekki í sjálfstæðri nefnd sem ætlað var að 
vinna á öðrum forsendum.

Svo er það stóra spurningin: Hverjir eru líklegastir til að græða 
á hugsanlegum stjórnarslitum? Skoðanakannanir sýna talsverða 
þreytu með stjórnarsamstarfið, ævintýralega sókn Vinstri grænna 
og ósk nærri helmings kjósenda um áframhaldandi stjórnarforystu 
núverandi forsætisráðherra.

Ef kjósendur þurfa ekki að nota atkvæðaseðilinn til þess að koma 
þreyttu samstarfi frá völdum gæti því svo farið að forystuflokkur-
inn í ríkisstjórn græddi mest á stjórnarslitum nú. Það gerðist við 
svipaðar aðstæður 1979 þegar óvinsælt vinstra samstarf var óvænt 
rofið með myndun minnihlutastjórnar og kosningum í kjölfarið.

Þá vann Framsóknarflokkurinn, sem verið hafði í stjórnarforystu, 
verulega á. Alþýðuflokkurinn, sem rauf samstarfið, tapaði miklu 
og Sjálfstæðisflokkurinn, sem mælst hafði með yfir 50% skoðana-
kannanafylgi í stjórnarandstöðu, missti flugið. Þessi saga gæti allt 
eins endurtekið sig að breyttu breytanda.

Endurtekur 
sagan sig?





Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

Hjartanlegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við frá-
fall og útför elskulegs sonar míns, bróður
okkar, mágs og frænda,

Gunnars Friðriks
Ólafssonar
Háholti 14, Hafnarfirði.

Guð blessi ykkur öll.
Guðlaug Hanna Friðjónsdóttir
Hulda Ólafsdóttir Scoles Dave Scoles
Anna Ólafsdóttir
Guðrún Ólafsdóttir Adolf Örn Kristjánsson
Friðjón Ólafsson Erna Herbertsdóttir
og frændsystkini.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför okkar ástkæru móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Maríu G. Sigurjónsdóttur
frá Fosshólum, Furugrund 68.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins
Sóltúns og L4 Landakots fyrir mjög góða umönnun og
hlýhug.

Ingibjörg Bjarnadóttir
Arndís Bjarnadóttir Pétur Már Pétursson
Einar S. Bjarnason Elín Þóra Sverrisdóttir
Guðrún Björk Bjarnadóttir Páll Guðmundsson
Ásmundur Bjarnason Sigrún Davíðsdóttir

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Hjartans þakkir fyrir hlýhug og auðsýnda
samúð vegna andláts ástkærs tengdaföður,
afa, langafa og bróður,

Jóhanns Hallvarðssonar
frá Geldingará í Leirársveit, síðast til heim-
ilis að Prestastíg 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem önnuðust hann
af mikilli alúð í veikindum hans, og Siglingasambandi
Ísland fyrir veittan stuðning.

Sigríður Ósk Óskarsdóttir
Jóhann Davíð Snorrason Valdís Ólafsdóttir
Ingvi Pétur Snorrason Ásdís Erla Jónsdóttir
Snorri Ingvason
Auður Ingvadóttir
Björg Hallvarðsdóttir

Hjartkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Bettý Júlíanna Hansen,
Sólheimum 25, Reykjavík, 

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 23.
febrúar sl. Útför hinnar látnu hefur farið fram í kyrr-
þey. Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunarheimilis-
ins Eirar fyrir umönnun og hlýju.

Einar Jón Einarsson
Soffía Einarsdóttir Grímur Markússon
Ingileifur Einarsson María Þórarinsdóttir
Bettý Grímsdóttir Árni Hrannar Arngrímsson
Halldóra Inga Ingileifsdóttir Einar Sigurjónsson
Kristín Ingileifsdóttir
og langömmubörn.

Söngkonan Helena Eyjólfsdóttir fagn-
ar fimmtíu ára söngafmæli sínu með 
tónleikum í Salnum í kvöld. „Tónleik-
arnir heita Helena í hálfa öld. Mér 
finnst þetta alveg hreint dásamlegt. 
Ja, eða ógnvænlegt,“ sagði Helena og 
hló við. 

Rödd Helenu er flestum Íslending-
um góðkunn, og lög eins og Hvítu 
mávar og Bel Ami eru órjúfanlegur 
hluti af minningum margra lands-
manna. Í ár eru liðin fimmtíu ár frá því 
að Helena kom fyrst opinberlega fram 
sem dægurlagasöngkona, þá fimmtán 
ára að aldri.

„Afmælið er ekki alveg upp á dag, 
því þetta var í maí 1957. Þá stóð ég á 
sviðinu í Austurbæjarbíói,“ sagði Hel-
ena. Hún hafði þó komið fram áður. 
„Já, já, ég gerði það á meðan ég var 
barn. En þetta er alveg nógu stórt 
afmæli,“ sagði hún og hló. 

Helena er langt því frá sest í helgan 
stein og syngur enn fullum hálsi í 
afmælisveislum, brúðkaupum og á 
hvers kyns uppákomum. „Mér finnst í 
rauninni alveg frábært að halda rödd-
inni og geta gert þetta. Það er alveg 
yndislegt,“ sagði Helena, sem segir 
þakklæti vera það sem standi upp úr á 
söngferlinum. „Það eru náttúrlega ótal 
atvik sem maður man alltaf. Og sem 
betur fer man maður nú yfirleitt bara 
skemmtilegu og góðu atvikin,“ sagði 
hún kímin. „En það sem stendur upp 
úr hjá mér er svo mikið þakklæti yfir 
að hafa geta unnið þessa vinnu, sem 
mér hefur alltaf þótt svo skemmtileg, 
svona lengi. Og þakklæti til allra 
minna gömlu spilafélaga sem hafa 
unnið með mér í gegnum árin. Ég fann 
það nú best þegar það var ákveðið að 
blása til þessara tónleika, hvað allir 

voru tilbúnir að vera með,“ sagði Hel-
ena.

Fjöldi tónlistarmanna leggur Hel-
enu lið í Salnum í kvöld, og efnisskráin 
er einnig fjölbreytt. „Þetta eru lög sem 
hafa fylgt mér í gegnum árin og fólk 
vill alltaf heyra, hvar sem ég kem 
fram. Svo verða líka lög sem ég hef 
sjálf haft gaman af að syngja í gegnum 
árin, og líka svolítið af djasslögum, þar 
sem Sigurður Flosason verður sterkur 
með mér,“ sagði Helena. Ragnar 
Bjarnason verður með söngkonunni á 

sviðinu fyrir hlé, en eftir það taka 
spilafélagar Helenu úr hljómsveit Ingi-
mars Eydal við.

Svo góðar hafa undirtektirnar verið 
að aðrir tónleikar verða haldnir í Saln-
um 11. mars næstkomandi, og mögu-
legt er að bæta þeim þriðju við. Helena 
segist þó ekki stefna á að halda sextíu 
ára söngafmæli eða þaðan af hærra. 
„Nei, ég á ekki von á því. Það er bara 
ágætt að halda einu sinni upp á einhver 
tímamót og gera það almennilega,“ 
sagði hún.

„Til lítils er að skamma 
spegilinn þótt andlitið sé úr 

sér gengið.“

Roosevelt verður forseti





A
thygli vakti á dög-
unum þegar stjórn 
Sparisjóðs Svarf-
dæla ákvað að gefa 
Dalvíkurbyggð
menningarhús að 

andvirði 200 milljónir króna. 
Stjórnin samþykkti að gefa íbúum 
svæðisins húsið í ljósi jákvæðrar 
afkomu sjóðsins á síðasta ári. Um 
rausnarlegustu og stærstu gjöf 
sparisjóðsins er að ræða en alls 
ekki þá fyrstu. 

„Sparisjóðurinn hefur verið 
mjög jákvæður í garð þeirra 
málaflokka sem styðja við sam-
félagið,“ segir Friðrik Friðriks-
son, sparisjóðstjóri Sparisjóðs 
Svarfdæla, og bætir við að Spari-
sjóður Svarfdæla sé gamall og 
gróinn en sparisjóðurinn var 
stofnaður árið 1884. Á 100 ára 
afmæli sparisjóðsins, árið 1984, 
hafi verið stofnaður sérstakur 
menningarsjóður sem hafi síðan 
stutt rausnarlega við samfélagið í 
menningar- og æskulýðsmálum. 

Í ljósi neikvæðrar umræðu um 
gróða bankanna upp á síðkastið 
og þeirrar gagnrýni sem banka-
menn hafa setið undir kemur gjöf 
Sparisjóðs Svarfdæla ánægjulega 
á óvart. Friðrik segir upphaflegt 
markmið sparisjóðanna hafi verið 
að gefa samfélaginu til baka 
þegar vel áraði og því hlutverki 

sé einfaldlega verið að fram-
fylgja. Hvort aðrir mættu taka þá 
sér til fyrirmyndar segir Friðrik 
öðrum velkomið að taka sér þetta 
framtak til eftirbreytni. 

„Ef við gerum samanburð á 
okkur og bönkunum kemur í ljós 
að við höfum gefið mun meira til 
samfélagsins miðað við efnahag 
og stærð. Styrkveitingar voru lítt 
áberandi á meðan bankarnir voru 
í eigu ríkisins en ástandið hefur 
batnað eftir einkavæðingu þótt 
harkan hafi orðið meiri fyrir 
vikið. Viðhorfið innan bankanna 
er allt annað en ég held að þeir 
mættu skerpa á þessum þætti hjá 
sér og koma betur til móts við 
samfélagið með því að styrkja hin 
ýmsu málefni,“ segir Friðrik og 
bætir við að Landsbankamenn 
hafi látið hafa eftir sér að þeirra 
bankinn standi fremstur þegar 
komi að styrkveitingum til sam-
félagsins. „Það er hins vegar ekki 
rétt. Í hlutfalli við efnahag og 
eigið fé þá erum við fremstir.“

Friðrik segir gagnrýnina sem 
bankamenn hafa setið undir upp á 
síðkastið alls ekki óeðlilega. „Að 
mínu mati er jafn eðlilegt af 
okkur að gefa til baka til sam-
félagsins eins og það væri óeðli-
legt að gera það ekki. Sparisjóð-
urinn er eign samfélagsins og 
samfélagið á að njóta þess ef vel 
gengur og ekki síst núna þessi 
síðustu ár þegar rekstrarafkom-
an hefur verið mjög fín. 

Að mínu mati er ekkert skrítið 
að gagnrýna það ef einhver 
stjórnandi bankanna fær 100 
milljónir í sinn vasa á einum degi. 
Ég er ekkert hissa að þessar stóru 

tölur hjá bönkunum og einstakl-
ingum innan þeirra valdi því að 
fólk hugsi sinn gang og ofbjóði 
jafnvel í sumum tilvikum. Í lögum 
um sparisjóði stendur að ef breyt-
ingar á sjóðnum eða verðmæti 
sjóðsins eigi sér stað eigi fé að 
renna til íbúa á því svæði sem 
sparisjóðurinn er starfræktur í.“

Eins og áður segir er hið væntan-
lega menningarhús ekki fyrsta 
gjöf sparisjóðsins. Menningar-, 
íþrótta- og æskulýðslíf Dalvíkur-
bæjar hefur fengið að njóta vel-
gengni sparisjóðsins en sjóðurinn 
gaf samfélaginu meðal annars 
flygil í kirkjuna, knattspyrnuvöll 
og snjóframleiðsluvélar sem stað-
settar eru í Böggvisstaðafjalli, 
skíðasvæði Dalvíkurbæjar. 

Aðspurður hvernig svo lítill 
sparisjóður geti gefið svo mikið 
segir Friðrik að afkoman hafi 
verið góð síðustu árin. „Á undan-
förnum árum hefur afkoma Spari-
sjóðs Svarfdæla verið mjög góð. 
Eigið fé sparisjóðsins hefur í 
samræmi við það vaxið mjög 
mikið og nemur nú tæpum tveim-
ur milljörðum króna. Þessa góðu 
afkomu má að mestu rekja til 
mikillar hækkunar á hlutabréfum 
í eigu sjóðsins, einkum eignar-
hluta í Kaupþingi hf. og Exista 
hf.“

Friðrik, sem er fæddur og upp-
alinn Dalvíkingur, segir mikla þörf 
fyrir menningarhús á staðnum. 
„Dalvíkingar hafa ekki haft í slíkt 
hús að venda en í þessu nýja hús-
næði verður fjölnota salur sem 
mun nýtast til ýmissa samkoma, 
ráðstefna, sýninga, smærri tón-
leika og annarra listviðburða og 
það er gaman frá því að segja að 
tveir listamenn hafa þegar leitað 
til okkar og óskað eftir að halda 
sýningar í húsinu svo þörfin og 
áhuginn er greinilegur. 

Bóksafnið og héraðsskjalasafn-
ið verður flutt úr kjallara Ráðhúss-
ins í nýja húsið og þar verður upp-
lýsingamiðstöð og kaffihús og 
hugsunin er að gæða húsið lífi allt 
árið um kring,“ segir Friðrik. 
Húsið hefur þegar fengið staðsetn-
ingu og mun rísa í miðbæ Dal-
víkurbæjar. Aðspurður hvort 
stjórn sjóðsins hafi tekið ákvörðun 
um frekari styrkveitingu til sam-
félagsins segir Friðrik að framtíð-
in sé óljós í þeim málefnum. „Við 
munum allavega gera það sem við 
getum á hverjum tíma fyrir fólkið 
og samfélagið. Hér er traust og 
góð menning og það ánægjulega er 
að í grunninn er hér mikil og góð 
vinna og uppgangur mikill í sam-
félaginu. Í dag er verið að byggja 
meira en gert hefur verið í langan 
tíma og fyrirtækin eru fram-
sækin.“

Menningarhúsið verður 700 fm að 
stærð og Friðrik segir að bókasafn-
ið, sem í dag sé í óviðunandi hús-
næði, verði aðal lífæðin í húsinu og 
sem haldi því gangandi allan dag-
inn. Salurinn muni nýtast á marga 

vegu sem nauðsynlegt sé í svo litlu 
samfélagi. „Sönghefð hefur verið 
mikil hér á svæðinu í langan tíma 
og líklega eru hlutfallslega fleiri 
kórar hér en annars staðar. Hér er 
einnig starfrækt áhugamannaleik-
hús í miklum blóma og fjölmargir 
listamenn svo ekki veitir af aðstöð-
unni.“

Gjöfin hefur verið í undirbún-
ingi síðan síðla síðasta árs þegar lá 
fyrir að afkoma ársins yrði mjög 
góð. „Svona stór gjöf á sér engin 
fordæmi hér á landi og því urðum 
við að kynna þessa framkvæmd 
fyrir þeim aðilum sem skylt er auk 
þess sem við ræddum framhaldið 
við forsvarsmenn Dalvíkurbyggð-
ar og þá aðila sem að málinu snúa. 
Bæjarfélagið mun taka við rekstr-
inum þegar húsið verður tilbúið. 
Við ætlum ekki að eiga né reka 
þetta heldur erum að færa sam-
félaginu húsið að gjöf,“ segir Frið-
rik sem vonast til þess að fram-
kvæmdum ljúki um mitt ár 2008. 

Arkitekt hússins er Fanney 
Hauksdóttir en mannvirkið er talið 
munu kosta 200 milljónir. Friðrik 
segir sparisjóðinn standa sterkan 
eftir gjöfina. „Um síðustu áramót 
var eigið fé tveir milljarðar og við 
höfum verið heppin. Reksturinn er 
traustur og við höfum verið með 
lágmarks útlánahættu síðari árin. 
Í tillögu stjórnarinnar um bygg-
ingu menningarhússins felst sú 
afstaða hennar að rétt sé að láta 
það samfélag sem sparisjóðurinn 
starfar í njóta hlutdeildar í góðri 
afkomu ársins með áþreifanlegum 
og táknrænum hætti. Það er í þeim 
anda sem sparisjóðurinn hefur 
starfað í langan tíma og mun von-
andi gera það um langa framtíð,“ 
segir Friðrik.

Að mínu mati er jafn eðlilegt af okkur að gefa til baka 
til samfélagsins eins og það væri óeðlilegt að gera það 
ekki. Sparisjóðurinn er eign samfélagsins og samfélagið 
á að njóta þess ef vel gengur.

Lítill sjóður gefur stóra gjöf
Sparisjóður Svarfdæla hefur stutt við bæjarfélagið 
á Dalvík um árabil með minni og stærri styrkjum. 
Sparisjóðurinn hefur nú tilkynnt um rausnar-
legustu gjöfina hingað til en sjóðurinn mun gefa 
samfélaginu menningarhús. Friðrik Friðriksson
sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Svarfdæla segir Indíönu 
Ásu Hreinsdóttur að sparisjóðurinn sé eign sam-
félagsins og því muni fólkið í samfélaginu njóta 
góðs þegar vel gangi. 
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Á Listahátíð vorsins kemur upp í Listasafni Ís-
lands stór sýning CoBrA-hópsins, sú stærsta síðan 
Haustsýningin 1948 í Listamannaskálanum. Páll 
Baldvin Baldvinsson rekur upphaf hópsins og hlut 
Svavars Guðnasonar í sögu hans og frægð sem 
hann segir ekki fara nógu hátt.

Tilkynnt var í Reykjavík í síðustu 
viku að stórsýning væri í vændum 
í vor í Listasafni Íslands á verkum 
þeirra norðurevrópsku listamanna 
sem kenndu sig við CoBrA. Sýn-
ingin kom til fyrir atbeina sendi-
herra Íslands í Kaupmannahöfn 
en um hana safnaðist starfshópur 
skipaður embættismönnum dönsk-
um og íslenskum og fornum aðdá-
endum CoBrA. Fengu þeir til lið-
sinnis við sig virtan heldri mann 
úr norrænum listfræðum, Per 
Hovdenakk, sem er sýningar-
stjóri. Verður sýningin opnuð hinn 
10. maí í tengslum við Listahátíð 
og stendur fram á haust.

 Tíðindin voru mörkuð öðrum 
tímamótum sem tengjast CoBrA: 
Carl Henning Pedersen, einn 
þeirra dönsku málara sem til-
heyrðu hópnum, lést á mánudag í 
síðustu viku og á fimmtudag var 
stórt uppboð í Kaupmannahöfn á 
verkum listamanna úr hópnum: 
þar voru slegin háu verði verk af 
ýmsu tagi; olíumálverk, högg-
myndir og pappírsverk, sum frá 
tímanum áður en hópurinn kom 
saman undir nafni, önnur frá 
seinni tíma. Verkin komu úr 
ýmsum áttum, þar á meðal mörg 
pappírsverk eftir Svavar Guðna-
son úr eigu arkitektsins Roberts 
Dahlman Olsen, sem ritstýrði 
dönsku útgáfunni af tímaritinu 
CoBrA og var lengi í vinfengi við 
marga úr hópnum. Verð á verkum 
þessa hóps hefur stigið hratt á 
listamarkaði Vesturlanda á undan-
förnum árum og mikilvægi hans í 
listasögu Vesturlanda á síðustu 
öld verður æ meira. Vorsýningin 
er í raun fyrsta stóra sýningin á 
verkum þessa hóps hér á landi ef 
frá er talin lítil kynning á CoBrA 
sem var hér á vegum hollenskra 
stjórnvalda í Gallerí SUM 1968. 
CoBrA er samt merkilegt fyrir-
bæri í listasögu okkar: Svavar 
Guðnason tilheyrði hópnum og er 
víðast talinn hafa þar sérstöðu. 
Hann ásamt dönskum félögum 
sínum, sem hjörðu stríðsárin í 
Höfn við hungurmörk, eru ein af 
stoðunum í þessum hópi.

CoBrA var ekki skóli, heldur laus-
tengdur samstarfsgrundvöllur 
myndlistarmanna og skálda. 
Margir í hópnum voru sjálflærðir 
eða höfðu takmarkaða skólagöngu 
í þeim skilningi orðsins sem við 
notum um myndlistarmenntun í 
dag. Það er ein skýringin á bak við 
samkenni þeirra og þá uppreisn 
sem þau stóðu fyrir. Þau voru öll 
ung og höfðu lifað stríðið, þekkt 
hörmungar þess, skort og vald-
níðslu.

Stríðsárin höfðu líka það í för 
með sér að myndlist í hverju landi 
Evrópu einangraðist. Það hafði jú 
verið í tísku fyrir stríðið að allir 
myndlistarmenn litu til Parísar og 
sóttu þangað viðmið: því var það 
að til Parísar fóru íslenskir mynd-
listarmenn líka eftir stríðið: Hörð-
ur Ágústsson, Valtýr Pétursson, 
Gerður Helgadóttir og Þorvaldur 
Skúlason sem hafði verið þar 
fyrstu stríðsárin og raunar flúið 
þaðan við innrás Þjóðverja: vöndl-
arnir sem hann skildi eftir þar eru 
ein af stærstu gátum íslenskrar 
myndlistar, á mörkum þess fíg-
úratífa og abstraktsins. En á 

meðan stríðsárin stóðu fór enginn 
neitt. Lítið barst milli landa um 
hvað væri í gangi – það virtist 
vera eyða í sköpun manna nema til 
að finna afkastameiri aðferðir til 
að drepa fólk.

Í Danmörku hafði hópur myndlist-
armanna tekið sig saman og staðið 
fyrir svokölluðum Haustsýning-
um, Corner og Höst,  sem höfðu 
verið árviss viðburður í dönsku 
myndlistarlífi frá 1936. Frá 1938  
gengu í þann hóp Richard Morten-
sen, Ejler Bille, Hans Öllegard, 
Henry Herup og Egill Jakobsen. 
Egill er raunar talinn eiga fyrsta 
málverkið sem ber öll einkenni 
CoBrA: hömluleysið, spennuna, 
sterka litasamsetningu og form-
skyn sem vísar frá fígúratífum 
skilningi, Ophobning, sem er 
málað 1938 og er viðbrögð við inn-
rás Þjóðverja í Tékkóslóvakíu. 
Hefur það lengi verið talið tíma-
mótaverk. Samsýning norrænna 
málara 1939, Skandinavarnir, er 
annar hlekkur í þessari keðju 
atburða: þar koma saman Sigurjón 
Ólafsson, Svavar Guðnason, Else 
Ahlfelt og Carl Henning, Erik 
Thommasen og Asger Jorn.

Asger Jorn var leiftur á himni 
myndlistar Evrópu. Hann var 
fæddur 1914. Ef saga CoBrA er 
skoðuð er vandséð hvernig hópur-
inn gat orðið til án vilja og full-
vissu þessa eldhuga. Jorn var 
kominn af kennurum, fæddur á 
Jótlandi einn af sex systkinum. 
Hann var alinn upp á trúarheimili, 
missti föður sinn þegar hann var 
tólf ára. Trúrækni foreldra hans 
leiddi til uppreisnarlundar. Hann 
greindist með berkla 15 ára gam-
all og átti við berkla að stríða aftur 
um þrítugt. Undir tvítugt var hann 
hallur undir kenningar Grund-
tvigs og þaðan má rekja djúpstæð-
an áhuga hans á fornri norrænni 
menningu, rúnaristum, frumstæð-
um myndum, kennileitum um trú-
arlegri tjáningu fornra þjóðflokka 
norðursins. Jorn var hugsjóna-
maður. Hann gekk á vit kommún-
ismanum og var virkur í hreyfing-
unni. Hann safnaði sér fyrir 
námsför til Parísar 1936 og hugð-
ist komast í læri hjá Kandinsky en 
endaði á námskeiði hjá Leger 
veturlangt. Þar hófust kynni 
þeirra Svavars Guðnasonar. Svav-
ar var þá í París og bjó við erfiðar 
aðstæður ásamt Ástu konu sinni. 
Hann var málkunnugur öðrum 
sem seinna lentu í CoBrA hópnum 
og voru í París: Eijler Bille og 
Sonju Ferlov. Þetta fólk hittist oft 
og deildi kjörum. 

Við hernám Danmerkur urðu 
breytingar á högum allra í land-
inu. Jorn var sem ungur kommún-
isti beinn þátttakandi í andspyrnu-
hreyfingunni, þrátt fyrir að hann 
skilgreindi sig sem friðarsinna. 
Hann stofnaði tímaritið Helhesten 
ásamt Robert Dahlman Olsen og 
að þessu listatímariti hópuðust 
ungir listamenn: Svavar, Heerup, 
Ahlfelt. Flestir þeir sem tengdust 
Helhesten urðu síðar þátttakend-
ur í CoBrA. Þetta unga fólk vildi 
sjá heiminn friðsælli en hann var. 

Það vildi leita aftur í bernska tján-
ingu listar, djúpstæðari tákn 
drauma og lífsanda. Flest lifðu 
þau stríðsárin við sárustu fátækt 
sem kom þeim mörgum í koll: 
Svavar lifði á þessum tíma við 
hungurmörk sem líklega var ein 
meginástæða þess að hann sneri 
heim í stríðslok. Og þau áttu það 
sameiginlegt að vilja breyta og 
vildu gera tilraunir. Þegar Jorn og 
Ahlfelt var hafnað með verk sín á 
Höst-sýninguna 1942 beittu þau 
samstöðunni og sýningarhópurinn 
klofnaði í tvennt: þau héldu nafn-
inu og tóku að sýna saman sem 
heild.

Asger Jorn gerðist leiðtoginn í 
þessari sveit. Honum var fullljóst í 
stríðslok að honum og félögum 
hans voru þröng skil sett heima 
við. Og útrásarhugmyndir hans 
beindust ekki aðeins suðvestur, til 
Hollands, Belgíu og Frakklands, 
heldur ekki síður til Bandaríkj-
anna. Hópurinn gefur út manifest 
1945: Hann tekur saman gríðarlegt 
magn gagna; prentað mál, skissur, 
print af ýmsu tagi og sendir vestur 
um haf og í kjölfarið á Jorn í bréfa-
skriftum við Museum of Modern 
Art í New York og segir að þar 
verði menn að fylgjast með. Og 
hann var víðar að leggja inn orð: í 
árslok 1946 hittir Jorn ungan hol-
lenskan málara, Constant,  á sýn-
ingu Miro í París. Í samtali þeirra 
kemur fram hugmynd um að ungir 
myndlistarmenn taki sig saman og 
stofni listatímarit: það átti að heita 
Sarcoma. Í Hollandi komst Cont-
ant í samband við Corneille og 
Karel Appel, tvo bráðunga málara,  
og þeir sýndu saman í ársbyrjun 
1948. Þá hafði Jorn þegar lagt 
grunninn að stórri samsýningu þar 
sem saman var kominn stór hópur: 
Haustsýningin sem kom hingað til 
Íslands sumarið 1948 og gerbreytti 

íslenskri myndlist og þúsundir 
Reykvíkinga sáu þetta sumar í 
Listamannaskálanum. Þar voru 
sýnd verk stórs hluta þess hóps 
sem í lok ársins sýndi aftur í Höfn: 
þar er kominn inn að auki stór 
hópur kornungra listamanna frá 
Hollandi: Appel, Corneille og Con-
stant með verk eftir Brands, Roos-
kens, Wolvercamp, Nieuwenhuys.

Appel, Jorn, Constant og belgíska 
skáldið Dotremont höfðu komið til 
Hafnar frá París til að vera við 
opnun Höst-sýningarinnar í nóv-
emberlok 1948. Hinn 8. nóvember 
sátu þeir daglangt á kaffihúsinu 
Notre Dame í Quai Saint Michel 
og settu saman yfirlýsingu um 
samstarf listamanna frá þremur 
löndum. Yfirlýsingin var niður-
staða eftir nokkurra daga leik og 
starf með orð og liti: hreyfing 
þeirra skyldi kennd við þrjár 
höfuðborgir: Kaupmannahöfn, 
Amsterdam og Brussel: CoBrA. 
Og þegar til kom valdi þessi ósam-

stæða en einstaka hreyfing sér 
tákn: slönguna, dýrið sem tældi 
manninn til syndarinnar, dýrið 
sem heggur og er sem limur í 
grasinu. Hið forna tákn sköpunar-
innar: „Við höfum komist að því að 
lífsmáti okkar er sá sami, í vinnu 
okkar og tilfinningum, við skiljum 
hvert annað í praktískum málum 
og við neitum að undirgangast til-
búna hugmyndafræði.“ Og þegar 
til þess kom að hópurinn setti 
saman tímarit fáum vikum seinna 
var á forsíðu þess sett annað tákn 
slöngunnar: tunga sem skýst úr úr 
munni: ullið – sama tákn og Roll-
ing Stones valdi síðar sem ein-
kennismerki sitt.

CoBrA varð ekki langlífur sam-
starfsgrundvöllur og raunar má 
segja að þessar örfáu sýningar 



Starfsmannará›gjöf hjá Hagvangi

- vi› rá›um
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Rá›gjafi í starfsmannamálum
Háskólamenntun á svi›i félagsvísinda e›a 
vi›skiptafræ›i
Framhaldsmenntun á svi›i starfsmannamála 
er æskileg
fiekking á sálfræ›ilegum prófum er mikill 
kostur

Rá›gjafi í rá›ningum
Háskólamenntun
Framhaldsmenntun á svi›i starfsmannamála 
er æskileg

Vi› leitum einstaklinga me› reynslu af starfs-
mannamálum sem búa yfir frumkvæ›i og
sjálfstæ›um vinnubrög›um, hafa mikla
fljónustulund og framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum.

Hafir flú áhuga á a› starfa me› okkur a›
fjölbreyttum verkefnum og kynnast um lei›
mörgum af framsæknustu fyrirtækjum landsins
og mynda öflugt tengslanet vi› stjórnendur og
sérfræ›inga,  sæktu flá um í gegnum heima-
sí›una okkar www.hagvangur.is fyrir 11. mars.

Hagvangur er eitt elsta

rá›gjafafyrirtæki landsins. Fyrirtæki›

leggur áherslu á a› tileinka sér n‡justu

flekkingu á svi›i starfsmannamála

hverju sinni.  Fagleg vinnubrög›

Hagvangs mi›a a› flvi a› tryggja

gæ›i fljónustunnar og tryggja

hámarksávinning og ánægju

vi›skiptavina okkar.  Gagnkvæmur

trúna›ur og persónuleg fljónusta eru

í öndvegi.  Nánari uppl‡singar um

fyrirtæki› má finna á heimasí›u fless

www.hagvangur.is

Allar fyrirspurnir ver›a
me›höndla›ar sem trúna›armál.

Uppl‡singar veita Albert Arnarson og
Katrín S. Óladóttir.
Netföng: albert@hagvangur.is og
katrin@hagvangur.is

Vegna stóraukinna verkefna í rá›ningum og rá›gjöf í starfsmannamálum flurfum
vi› enn a› bæta vi› okkur starfsmönnum. Starfsandinn hjá fyrirtækinu er annála›ur
fyrir léttleika og samheldni og flví leitum vi› a› skemmtilegu dugna›arfólki sem
uppfyllir eftirtaldar kröfur um menntun, reynslu og hæfni.

- vi› rá›um
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Reyndur bókari

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a› rá›a bókara.

Helstu verkefni:
Almenn bókun, merking og yfirfer› fylgiskjala
Afstemmingar á banka- og vi›skipta-
reikningum
Mána›arleg uppgjör
Önnur tilfallandi verkefni vi› bókhald
Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
Vi›skipta- og bókhaldsmenntun
Starfsreynsla vi› bókhald og afstemmingar
Kunnátta í Oracle og Excel nau›synleg
Skipulög› vinnubrög›
Nákvæmni og samviskusemi
Hæfni í mannlegum samskiptum

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u
Hagvangs, www.hagvangur.is fyrir
2. apríl 2007.

A›rar uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
albert@hagvangur.is

Leita› er a› reyndum bókara í 100% starfshlutfall. Launakjör eru í samræmi
vi› menntun og stofnanasamning fiSSÍ, sem byggja á kjarasamningum
ríkisins vi› félög opinberra starfsmanna.

- vi› rá›um
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Verkefnastjóri á Sri Lanka

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a› rá›a í n‡tt
starf verkefnastjóra sjávarútvegsmála á Sri Lanka.

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun er skilyr›i, t.d. í sjávar-
útvegsfræ›i e›a tengdum greinum
Starfsreynsla á svi›i sjávarútvegs- og 
fiskimála er nau›synleg
Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg sem 
og reynsla af sjálfstæ›um verkefnum
Reynsla og flekking af bókhaldi og 
fjármálastjórnun

fiekking á flróunarmálum er kostur
fiekking á a›fer›afræ›i vi› undirbúning 
verkefna, t.d. Logframe

A›rar hæfniskröfur:
Sveigjanleiki og a›lögunarhæfni
Gó› enskukunnátta er mikilvæg
Gó› tækniflekking
Gó› tölvukunnátta

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Nánari l‡singu á starfi verkefnastjóra
og svör vi› fyrirspurnum má sjá á
heimasí›u Hagvangs.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u
Hagvangs, www.hagvangur.is fyrir
2. apríl 2007.

A›rar uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
netfang: albert@hagvangur.is

Starf verkefnastjóra felst í flví a› vinna a› og undirbúa flau verkefni sem nú
eru í vinnslu. Verkefnastjórinn hefur me› höndum undirbúning og yfirumsjón
verkefna sem og verkstjórn flegar a› framkvæmdum kemur.



Við leitum að duglegu, skapgóðu og 
þjónustulunduðu fólki í eftirtalin störf:

• afgreiðsla
– vaktavinna bæði fullt starf og hlutastarf
• ræstingar
– vaktavinna – 50% starf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í
síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Vinna.is
Sími 511 1144
www.vinna.is



Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða Kynningarfulltrúa:

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 endurnýjan-

legum íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar

fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar innlendrar

orku og leggur um leið sitt af mörkum til 

nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við

að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og

vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að

samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og

kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið
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Kynningar- og upplýsingamál:
Umsýsla og almannatengsl Orkuveitu Reykjavíkur vill ráða fólk til starfa við
upplýsinga- og kynningarmiðstöð í Hellisheiðarvirkjun.

Störfin felast í að kynna starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur og Hellisheiðarvirkjun fyrir 
gestum virkjunarinnar. Kynningarfulltrúi skal hafa frumkvæði að því að koma 
Orkuveitu Reykjavíkur á framfæri og ýta undir jákvæða ímynd fyrirtækisins.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Starfsmaður skal búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í vinnu-

brögðum, frumkvæði, þjónustulund, jákvæðni og snyrtimennsku. 
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólamenntun æskileg.
• Tungumálakunnátta. Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg, kostur að hafa 

færni í fleiri tungumálum.

Unnið verður á vöktum.

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir 
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2007.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu
Reykjavíkur: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá. Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?

- mest lesið
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– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ 

 - stærsta bílasala landsins? 
Fréttablaðið

Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU

BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA! 

SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA 

BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ. 
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Umsóknarfrestur er til og með 11. mars nk.

Fyrirspurnum um starfið er eingöngu 
svarað hjá Ráðningarþjónustunni.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á 
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Umsjón með starfinu hefur 
Ingunn Guðbrandsdóttir, ingunn@radning.is

Rekstrarstjóri
Veitingastaðurinn American Style leitar að metnaðargjörnum og framsæknum einstaklingi í starf rekstrarstjóra
á kvöld- og helgarvakt. Rekstrarstjóri er yfirmaður staðarins ásamt því að taka virkan þátt í öllum störfum. 

Starfssvið:
• Yfirmaður veitingastaðar á sínum vöktum
• Umsjón með mönnun vakta
• Ábyrgð á pöntunum aðfanga
• Uppgjör og frágangur

Hæfniskröfur:
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og áreiðanleiki
• Framúrskarandi þjónustulund
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og dugnaður
• Hæfni til að vinna undir álagi

Miðað er við að umsækjendur séu 30 ára eða eldri og geti hafið störf mjög fljótlega.

www.radning.is
Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta







Hitt húsið tekur nú á 
móti umsóknum fyrir 
verkefnið „Skapandi 
sumarstörf“ þar sem ungt 
listfengt fólk getur verið 
á launum í sumar við 
listsköpun.

„Frumkvæðið að verkefninu 
kom upphaflega frá ungu 
listfengu fólki hér við Hitt 
húsið fyrir um fimmtán 
árum en verkefnið hefur 
verið í þeirri mynd sem það 
er í dag síðastliðin sjö 
sumur,“ segir Ása Hauks-
dóttir sem er í forsvari fyrir 
Skapandi sumarstörf hjá 
Hinu húsinu. 

Ár hvert sækja um 40-50 
hópar listfenginna ung-
menna á aldrinum 17-25 ára 
um styrkinn og af þeim segir 
Ása að um það bil 20 hópar 
fái brautargengi ár hvert. 

Unga fólkið sem hreppir 
styrkinn fær síðan laun í 
átta vikur til þess að hrinda í 
framkvæmd verkefninu 
sem sótt var um.

„Það er öll flóran sem 
sækir um og markmiðið er 
að hafa fjölbreytileikann 
að leiðarljósi þegar styrkn-
um er úthlutað,“ segir Ása 
en segir einnig að verkefn-
in verði að vera fram-
kvæmanleg og þess vegna 
séu verkefni á borð við 
kvikmynd í fullri lengd 
ekki það sem leitað er 
eftir. 

Verkefni innan leiklistar, 
myndlistar, dans, tónlistar 
og annarra listforma hafa 
verið styrkt og má sem 
dæmi nefna strengjakvart-
ettinn Amiina, tónlistar-
mennina Pétur Ben og Benna 
Hemm Hemm, ásamt leik-
konunum Esther Talíu Casey 
og Maríönnu Clöru Lúthers-
dóttir.

„Unga fólkið er hörku-
duglegt bæði í umsóknar-
ferlinu og við framkvæmd 
verkefnanna sinna, þau 
virkilega hafa brennandi 
áhuga á því sem þau eru að 
gera og vinna myrkranna á 
milli,“ segir Ása.

Umsóknin þarf að vera 
fagmannlega gerð og með 
henni þarf að fylgja greinar-
góð lýsing á verkefninu, 
tíma og verkáætlun, fjár-
hagsáætlun og upplýsingar 
um aðstandendur verkefnis-
ins. Umsækjendur geta 
fengið aðstoð við gerð 
umsóknar hjá Hinu húsinu 
en einnig þarf að sækja um 
starfið hjá Vinnumiðlun 
ungs fólks.

„Þetta umsóknarferli er 
ákveðið nám fyrir unga 
listafólkið. Starfandi lista-
menn þurfa sífellt að sækja 
um styrki bæði fyrir launum 
og verkefnum svo þetta er 
góð æfing sem þau eiga eftir 
að búa að,“ segir Ása. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ása Hauksdóttir hjá 
Hinu húsinu: www.hitt-
husid.is

Skapandi sumar-
störf fyrir ungt fólk

Bifvélavirki, vélvirki eða 
vanur verkstæðismaður

Flugstoðir ohf. óska að ráða bifvélavirkja, vélvirkja eða mann vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða, 
ugvöll.

Starfssvið
ugvallarins.

Starfsmaðurinn mun einnig aðstoða við snjóruðning, hálkuvarnir og viðbúnaðar- og neyðarþjónustu.

Menntun og/eða reynsla
Menntun og reynsla í vélvirkjun eða bifvélavirkjun er æskileg. Umsækjendur með haldgóða reynslu í viðgerðum bíla, 
véla og stærri tækja koma einnig til greina.  Meirapróf er skilyrði.  Réttindi á þungavinnuvélar er æskilegt. 

V , hefur lipra og þægilega framkomu og getur 
ð er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir
ð veita Ingunn Ólafsdóttir, starfsmannastjóri í síma 424-4000 og Jörundur Ragnarsson starfandi 

egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, fyrri störf og mynd sendist 
ugvelli, 101 Reykjavík fyrir 1 nna á 

heimasíðu Flugstoða ohf. www ugstodir.is

r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 
ugleiðsöguþjónustu fyrir 

r Norður - .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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- vi› rá›um

A›sto› í mötuneyti

fiekkt fyrirtæki í Smárahverfinu óskar a› rá›a
starfsmann í mötuneyti. Til greina kemur a› rá›a
fram á vor/sumar e›a til lengri tíma.

Starfi› felst í a› a›sto›a matrei›slumann vi›
undirbúning og framrei›slu matar ásamt frágangi.

Leita› er a› snyrtilegri, duglegri og jákvæ›ri
manneskju.

Vinnusta›urinn er reyklaus.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 12. mars nk. Númer starfs er 6349.

Uppl‡singar um starfi› veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir.
Netfang: gudny@hagvangur.is
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- vi› rá›um

Afgrei›slustörf
– hlutastörf

Gjafavöruverslunin Villeroy & Boch í Kringlunni óskar
a› rá›a starfsfólk í afgrei›slu.

Um tvö störf er a› ræ›a, annars vegar hálft starfshlutfall
og hins vegar helgarstarf a›ra hverja helgi.

Starfi› felst í afgrei›slu, sölu og fljónustu.

Leita› er a› samviskusömum, hei›arlegum,
fljónustulundu›um og snyrtilegum einstaklingi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 12. mars nk.

Uppl‡singar veita Elísabet Sverrisdóttir og
Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netföng: elisabet@hagvangur.is og
rannveig@hagvangur.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

      Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög 
markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn 
til starfsins.

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

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

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Markaðsstjóri Húsasmiðjunnar

Húsasmiðjan auglýsir eftir markaðsstjóra Húsasmiðjunnar

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi. Umsækjendur skulu senda tölvupóst til Guðrúnar Kristinsdóttur, starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, gudrunk@husa.is, fyrir 9. mars.

Einnig er hægt að skila inn umsóknum til Guðrúnar á aðalskrifstofur félagsins í Holtagörðum við Holtaveg, 104 Reykjavík.

www.husa.is

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan er ört vaxandi, 50 ára gamalt fyrirtæki sem er leiðandi á byggingavöru- og heimilsvörumarkaði fyrir einstaklinga og
fyrirtæki í smásölu og heildsölu.
Húsasmiðjan er eitt stærsta fyrirtæki í smásölu á Íslandi, eitt stærsta innflutningsfyrirtæki landsins og í hópu stærstu fyrirtækja landsins miðað við veltu.
Húsasmiðjan rekur 31 verslun um allt land undir vörumerkjunum Húsasmiðjan, EGG, Blómaval, Ískraft og HG Guðjónsson.
Húsasmiðjan hefur þá stefnu að ráða starfsmenn í hvert starf m.t.t. þess hvernig þeir geta best leyst viðkoamandi starf af hendi, án tilits til aldurs, kyns, eða 
uppruna að öðru leyti en því sem eðlilegt er, miðað við kröfur starfsins til líkamsburðar og tungumálakunnáttu.

Um starfið
Markaðsstjóri Húsasmiðjunnar er ábyrgur fyrir markaðsstefnu og markaðsáætlunum allra vörumerkja félagsins, verkstýringu markaðsdeildar, tekur þátt í
stefnumótum vörumerkja félagsins auk fjölda annarra verkefna markaðsdeildar.
Í markaðsdeild Húsasmiðjunnar starfa 8 manns í dag en deildin er ábyrg fyrir markaðsstarfi Húsasmiðjunnar, Blómavals, EGG, Ískrafts og HG Guðjónssonar.
Húsasmiðjan er einn stærsti auglýsandi landsins bæði hvað varðar auglýsingabirtingar sem og markaðsfé.

Um umsækjendur
Allir þeir sem telja sig hafa það fram að færa sem starfið krefst, eru hvattir til að sækja um.

Hæfniskröfur
  Háskólamenntun á sviðið markaðsmála.
  Reynsla í markaðsstýringu.
  Miklir skipulaghæfileikar.
  Góð enskukunátta.
  Lifandi áhugi á markaðsmálum, frumkvæði og snerpa.

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 starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Persónulegur ráðgjafi óskast 3 - 4 daga í 

viku seinni hluta dags, virka daga.
Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk 
mánudag og fimmtudag frá kl. 9:00 til 16:00 í 
síma 570-1400. Netfang: dagny@kopavogur.is
Umsóknum skal skilað á þar til gerð eyðublöð

sem liggja frammi í afgreiðslu
 Félagsþjónustu Kópavogs, 

Fannborg 4.
Hvetjum karla jafnt 

sem konur til að 
sækja um starfið.



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,
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

LANDFORM
LANDSLAGSARKITEKT, SKIPULAGSFRÆÐINGUR, ARKITEKT

www.landform.is

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Sala, samskipti og þjónusta við söluaðila

66°Norður erlendis
•  Taka á móti pöntunum og hafa umsjón með

að afgreiðsla fari rétt fram
•  Undirbúningur og umsjón með sölugögnum
•  Vinna við áætlanir, sölusýningar ofl.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Góð ensku kunnátta nauðsynleg og önnur mála- 

kunnátta kostur
•  Þekking á Axapta er kostur en ekki nauðsyn
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Útivistaáhugi kostur

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2007.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dögg Ármannsdóttir,
framkvæmdastjóri útflutningssviðs, í síma 535-6600
eða dogg@66north.is

Umsóknir sendist á starf@66north.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

66°Norður
verkefnastjóri í útflutningsdeild

Sjóklæðagerðin – 66˚Norður er eitt elsta framleiðslufyrirtæki
landsins, stofnað árið 1926 og hefur um áratuga skeið verið
leiðandi í framleiðslu á sjó- og vinnufatnaði. Undanfarinn áratug
hefur fyrirtækið vaxið hratt í framleiðslu og sölu á fjölbreyttum
fatnaði til útivistar og fengið margvísleg verðlaun fyrir hönnun
sína og markaðsstarf síðastliðin ár. 

Í dag starfa rúmlega 300 manns hjá fyrirtækinu og rekur það
9 verslanir undir vörumerkjum 66˚Norður og Rammagerðarinnar.
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Nánari upplýsingar um fyrirtækið má
finna á heimasíðu þess, www.66north.is.

ÞESSI SÓTTI UM ... 

... EN VIÐ VORUM
HÁLFSMEYK VIÐ HANN

Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna framundan leitum við að arkitektum og bygg-
ingafræðingum sem geta starfað sjáfstætt og stýrt verkefnum fyrir hönd fyrirtækisins.

Áhugasamir hafi samband við Þorvarð Björgvinsson í síma 822 2065, Svövu Braga-
dóttur í síma 867 1895, eða sendi tölvupóst á netfangið thorri@ark.is

VIÐ LEITUM AÐ ARKITEKTUM
BYGGINGAFRÆÐINGUM&

www.ark.is

Starf skrifstofustjóra
Grundarfjarðarbær auglýsir starf 
skrifstofustjóra laust til umsóknar.

Skrifstofustjóri stjórnar skrifstofuhaldi bæjarins og hefur umsjón 
með bókhaldi, gerð fjárhagsáætlana, fjárreiðum, uppgjörsvinnu 
og ársreikningagerð.  Skrifstofustjóri hefur umsjón með starfs-
mannamálum, ritar fundargerðir bæjarráðs og bæjarstjórnar, er 
staðgengill bæjarstjóra og annast önnur störf á sviði stjórnsýsl-

ð hentar jafnt konum 
sem körlum.  Miðað er við að viðkomandi hefji störf í mars.

rmaður skrifstofustjóra er bæjarstjóri.

Grundarfjörður er framsækið sveitarfélag þar sem búa tæplega 
eitt þúsund íbúar.  Góð þjónusta er í bænum, þ.á m. góður 
grunn- og leikskóli, tónlistarskóli, heilsugæsla, verslanir, ýmis 

og náttúrufegurð við Breiðafjörðinn eru víðkunn og rómuð.

Hæfniskröfur:  Leitað er að einstaklingi sem er skipulagður 
leika til góðra 

 háskóla-
nu, en góð reynsla af sambærilegu 

 kemur einnig til greina. Vi r góðri 
þekkingu og færni í tölvuvinnslu.  Skrifstofustjóri hefur samstarf 
við alla starfsmenn og stjórnendur bæjarins og einnig eru mikil 
samskipti við íbúana.

Leiðbeint og aðstoðað verður  við húsnæðisleit ef þörf er á því.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2007.  Umsóknum, 
ásamt upplýsingum um menntun og ferilskrá (CV) skal skila til 
skrifstofu Grundarfjarðarbæjar merktar “Starf skrifstofustjóra”.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 

 ð.

ð í s. 430-8500 
eða á skrifstofu Grundarfjarðar-bæjar að Grundargötu 30 í 

rði.

Tölvupóst má senda á:  baejarstjori@grundarfjordur.is
Heimasíða: www.grundarfjordur.is

Bæjarstjóri Grundarfjarðar.



Erlendum starfskröftum 
hefur fjölgað á Íslandi 
undanfarin ár. Yfirmenn 
stórra verslanakeðja 
segja Íslendinga almennt 
þolinmóða í garð þeirra 
þótt íslenskukunnáttu sé 
stundum ábótavant.

„Í verslunum okkar starfa 
fimm útlendingar,“ segir 
Kristinn Skúlason, 
rekstrarstjóri Krónunnar. 
„Þeir koma að öllum störf-
um sem til falla. Enginn 
þeirra vinnur þó á af-
greiðslukassa enn sem 
komið er, þar sem þeir tala 
ekki nógu góða íslensku. 
Það mun þó breytast eftir 
að þeir ljúka íslenskunám-
skeiði hjá Málaskóla Mímis, 
sem Krónan greiðir fyrir 
til að koma í veg fyrir sam-
skiptaörðugleika.“

Að sögn Kristins hefur 
erlendu starfsfólki almennt 
verið vel tekið í verslunum 
Krónunnar. „Á tímabili var 
kvartað undan því að of 
margir töluðu litla íslensku 
í ákveðnum búðum. Við 
brugðumst við því með því 
að dreifa útlendingunum 
betur og höfum nú ekki 
fleiri en tvo í hverri versl-
un. Það er að segja ef 
íslenskukunnáttu þeirra er 
ábótavant,“ útskýrir Krist-
inn. „Þá geta þeir alltaf 
fengið aðstoð hjá íslenska 
starfsfólkinu ef ske kynni 
að vandamál kæmu upp.“

Kristinn segir erlenda 
starfsfólkinu sjálfu líða vel 
í verslunum Krónunnar. 
„Það á tiltölulega auðvelt 
með að samlagast hópnum 

og er eins og hverjir aðrir 
Íslendingar.“

„Í kringum fjörutíu útlend-
ingar starfa í verslunum 
okkar, en þá á ég við erlenda 
starfsmenn sem eru ekki 
enn komnir með íslenskan 
ríkisborgararétt,“ segir 
Svanur Valgeirsson, starfs-
mannastjóri Bónusverslana, 
sem eru 25 talsins.

Útlendingarnir dreifast 
misjafnlega á búðirnar að 
sögn Svans, þótt reynt sé að 
hafa þá í minnihlutahópi 
afgreiðslufólks við kassa til 
að fyrirbyggja samskipta-
vandamál. „Flestir þeirra 
geta bjargað sér á ensku,“ 
útskýrir Svanur. „Þess vegna 
sendum við meirihlutann á 
íslenskunámskeið hjá 
Alþjóðahúsinu, sem við 
greiðum fyrir. Fjöldi þáttak-
enda átti upphaflega að vera 
fimmtán, en við náðum að 
koma þeim upp í sautján.

Þetta er í fyrsta skipti 
sem starfsmenn okkar hafa 
verið sendir á námskeið af 
þessu tagi. Þannig að enn á 
eftir að koma í ljós hvað 
þeim finnst um það. Starfs-
fólkinu hefur þó almennt 
gengið nokkuð vel.“

Svanur segir ekki hafa 
borið mikið á kvörtunum 
undan íslenskukunnáttu 
erlendra starfsmanna. „Það 
hefur komið okkur á óvart 
hversu þolinmóðir viðskipta-
vinirnir hafa verið. Verslun-
arstjórarnir halda því fram 
að þeir sýni erlendu starfs-
fólki almennt meiri þolin-
mæði en því íslenska. Ætli 
landanum sé bara ekki orðið 
ljóst hve mikið útlendingar 
hafa gert fyrir hagkerfi 
okkar.“

Sýna erlendu 
starfsfólki 
þolinmæði





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

LÝSINGABÚNAÐUR
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

VERSLUNARSTJÓRA
Starfsmann vanan verslunarstjórn.
Framtíðarstarf.

LAGERSTARFSMANN
Starfsmann til almennra lagerstarfa.
Framtíðarstarf.

SUMARSTARFSMANN
Starfsmann til almennra verslunarstarfa 
frá mai til September.

HELGARSTARFSFÓLK
Starfsfólk til almennra verslunarstarfa 
um helgar.
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Flugþjónustan Keflavíkur-
flugvelli ehf. er eitt af dóttur-
félögum Icelandair Group og 
býður viðskiptavinum sínum, 
íslenskum sem erlendum, upp 
á alla flugtengda flugvallar-
þjónustu við flugfélög og
farþega á Keflavíkurflugvelli.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) leitar að öflugum
einstaklingi í spennandi og krefjandi starf deildarstjóra 
Hlaðdeildar.

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á daglegum rekstri hlaðdeildar
• Áætlanagerð
• Þarfagreining
• Umsjón með tímastjórnunarkerfi
• Umsjón með innkaupum og úthlutun vinnufatnaðar
• Dagleg samskipti við viðskiptavini og stofnanir

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og stjórnun mannahalds
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Mikið frumkvæði og frjó hugsun
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Útsjónarsemi og heiðarleiki

Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS, Fraktmiðöstöð IGS,
byggingu 11, 235 Keflavíkurflugvelli, fyrir 14. mars 2007.
Ferliskrá sendist á: svala@igs.is 
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Deildarstjóri

A. Þ. Þrif
Framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í þrifum á

nýbyggingum óskar eftir starfsmönnum í fullt starf
vegna mikilla umsvifa. Góð laun í boði fyrir réttan

aðila. Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.

Upplýsingar gefur Steini í síma 821-9908.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Starfsmann vantar
í nemendamötuneyti

Starfsmann vantar sem fyrst í fullt starf
í mötuneyti Mýrarhúsaskóla.
Skemmtileg vinna með góðu fólki.

Áhugasamir hafi samband við Hafstein
Jónsson, húsvörð Mýrarhúsaskóla,
sími 5959-200 eða gsm. 822-9120.
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

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

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
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Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 

og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-

lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 

og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 

unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt,

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 

Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 

Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 

ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða til sín fulltrúa í bókhald.

Starfssvið:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar á lánadrottnum og opinberum gjöldum
• Önnur bókhaldstengd verkefni

Menntunar og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Mikil reynsla af bókhaldsstörfum
• Reynsla af Concorde eða öðru sambærilegu bókhaldskerfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-bókhald
eða á netfangið ee@egils.is fyrir 17. mars n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri í
síma 580 9029 og Jónas Birgisson deildastjóri bókhaldsdeildar í síma 580 9069.

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

Bókhaldsfulltrúi

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

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

Verkfræðingur á framleiðslusviði
Viðkomandi vinnur náið með framkvæmdastjóra sviðsins, öðrum sérfræðingum 
og vaktstjórum. Starfi ð 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, yfi rverkfræðingur á framleiðslusviði.

Fulltrúi í innkaupadeild
Við óskum eftir að ráða duglegan einstakling í innkaupadeild. Starfi ð felur m.a. í sér 
tollafgreiðslur í inn- og útfl utningi, stjórn og eftirlit með gámafl æði 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 hafi ð störf fl jótlega. 

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 óskar að ráða öfl ugt fólk í eftirtalin störf:

Verkfræðingur
Innkaupafulltrúi



Ráðningaþjónustan ehf. 
hefur sérhæft sig í miðlun 
á erlendu vinnuafli sök-
um mikillar eftirspurnar 
en sinnir einnig útlend-
ingum búsettum á Íslandi 
sem eru í atvinnuleit. 

„Viðskiptavinir okkar áttu í 
miklum erfiðleikum við að 
manna stöður og spurðu 
mikið eftir erlendu vinnu-
afli. Við ákváðum þess vegna 
að verða við þessari eftir-
spurn og færa út kvíarnar,“ 
segir María Jónasdóttir, 
framkvæmdastjóri Ráðn-
ingaþjónustunnar ehf.

Helst vantar í almenn 
verkamannastörf, iðnaðar-
störf og fiskvinnslu en það 
eru þau störf sem Íslending-
ar eru minna hrifnir af að 
sögn Maríu, sem nýlega réði 
til sín Moniku Mariu Bajda 
sem er af pólskum uppruna 
og mun sjá um samskipti á 
pólsku.

„Við höfum átt mjög far-
sælt samstarf við erlendar 
vinnumiðlanir og höfum 
fengið gott fólk til starfa. 
Þegar við miðlum erlendu 
vinnuafli fáum við mat á 
pappírum frá erlendu vinnu-
miðlununum eða gerum 
þetta mat hjá okkur. Síðan 
veitum við líka upplýsingar 
um íslenskunám, samninga-
gerð ásamt atvinnu- og 
dvalarleyfi,“ segir María. 

Íslenskir atvinnurekend-
ur hafa tekið þessari nýju 
þjónustu mjög vel og María 
segir einnig að Pólverjar á 
Íslandi séu mjög þakklátir 
fyrir þjónustuna, sérstak-
lega síðan pólskumælandi 
starfsmaður bættist við.

„Atvinnuþróunin er svip-
uð hér á landi og víða í Evr-
ópu þar sem bráðvantar í 
ákveðin störf. Okkar mark-
mið er að finna hæfasta 
fólkið erlendis og fylla í 
þessi skörð,“ segir María.

Sérhæfa sig í er-
lendu vinnuafli

Rannsóknarstofan Agar 
lokar á Ísafirði vegna 
verkefnaleysis.

Tveimur starfskonum rann-
sóknastofunnar Agar á Ísa-
firði hefur verið sagt upp 
störfum frá og með síðustu 
mánaðamótum og fyrirhug-
að er að loka stofunni. Verk-
efnaleysi mun vera aðal 
ástæða uppsagnanna að 
sögn Sigríðar Magnúsdóttur 
starfsmanns Agar ehf. 
„Þetta hefur verið rekið 
með tapi og þar sem rækju-
veiðar hafa verið eins stop-
ular og verið hefur að und-
anförnu, þá gefur auga leið 
að verkefnum hér fækkar.“ 

Sigríður segist ekki vita 
hvenær lokunardagurinn 
verði, en hún hefur þriggja 
mánaða uppsagnarfrest. 
Agar ehf., var stofnað árið 
2004 í kjölfar þess að Rann-
sóknastofnun fiskiðnaðar-
ins lagði niður þjónustu-
mælingar við
sjávarútvegsfyrirtæki á 
Ísafirði og starfólki stof-
unnar sagt upp.

Agar er í eigu þriggja 
sjávarútvegsfyrirtækja á 
norðanverðum Vestfjörð-
um, Hraðfrystihússins-
Gunnvarar í Hnífsdal, Mið-
fells á Ísafirði og Bakkavíkur 
í Bolungarvík. 

Uppsagnir vegna 
verkefnaleysis
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Flúðasel 84
Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 215,4

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 28.700.000

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 215,4fm raðhús á 3 hæðum með aukaíbúð í kjallara. Laus 3 vikum eftir
kaupsamning. Eignin skiptist í : Á miðhæð er forstofa, gestasalerni, stofa, borðstofa, hol og eldhús.  Efri
hæð : 4 svefnherbergi, baðherbergi og hol.  Í  kjallara er 2 herb.íbúð  með sér inngangi.  þvottahús og
geymsla.

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag frá 17:00 til 19:00

Hringbraut 119 
Reykjavik

Verð: 20.800.000
Stærð: 69.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 14.270.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX  Stjarnan  Kynnir:   Þriggja  herbergja  íbúð  í  lyftuhúsi  í  vesturbænum  sem  fylgir  tvö  stæði  í
bílageymslu ásamt geymslu.    Lýsing eignar: Íbúðin er á fjórðuhæð í fjölbýli skráð 69.6 fm2. Eignin er á
þremur  hæðum  með sæmilegu  útsýni.  Í  eigninni  er  risherbergi  sem er  óskrað  rými.  Sameignin  er  vel
haldin við og er  með nýlegri liftu. Eigninni fylgir tveggja stæða réttur í bílskýli og er einnig geymsla ca 7
fm2 sem tilheyrir eigninni og er staðsett hjá bílgeymslunni.  Eignin er stutt frá HÍ.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl: 14:00 til 14:30

Álfhólsvegur 37
Kópavogur

Verð: 46.900.000
Stærð: 180,9

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 23.200.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir fallegt einbýlishús með góðu útsýni á grónum stað í Kópavogi.  Húsið er alls 180,9
fm.  og  fyrir  liggja  samþykktir  fyrir  ca.80  fm  bílskúr.   Húsið  er  á  þremur  hæðum  með  sérinngangi  á
aðalhæð og í kjallara þannig að möguleiki er fyrir hendi að vera með séríbúð í kjallara til útleigu.   Það er
á fjölskylduvænum stað þar sem stutt er í alla verslun og þjónustu. Húsið sjálft er í fínu standi, búið er að
skipta um alla glugga.  Fyrir framan húsið er fallegur sólpallur með skjólgirðingu í suðurátt.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl: 15:00-15:30

Þorfinnsgata 6
101 Reykjavík

Verð: Tilboð
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1934
Bílskúr: Nei

*****RE/MAX Stjarnan kynnir hæð á góðum stað í 101*****  Falleg og björt hæð sem er rétt um 110 fm
að stærð á fyrstu hæð með sérinngangi skv eigenda. Íbúðin sjálf er 92,4 fm á stærð og með henni fylgja
10 fm aukaherbergi í  kjallara  ásamt 8 fm geymslu.  Búið  er  að endurnýja  baðherbergi,  eldús og gang.
Góður  garður  fyrir  framan  íbúð.Eignin  er í  botngötu,  rétt  hjá  Landspítalanum.  Þetta  er  eign  sem  er
miðsvæðis og stutt í allar áttir, menningarlíf, skóla og mannlífið í miðborg Reykjavíkur.

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl 15-15:30

Breiðhóll 24 og 26
245 Sandgerði

Verð: 19.500.000
Stærð: 180,5 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006-2007

Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir glæsilegt 180,5 fm parhús við Breiðhól 24 á góðum stað við botngötu með baklóð
í vestur. Húsið er orðið fokhelt og verður selt sem slíkt og fullbúið að utan með grófjafnarðri lóð. Húsið er
úr forsteyptum einingum frá BM Vallá . Að innan eru útveggir einangraðir og með raflögnum tilbúnnum til
spöslunar,  einnig  er  hluti  innveggja  tilbúnir.  Brandveggur  milli  húsanna  er  tvöfaldur  og  er  hann
einangraður á milli. Gólfhitalagnir eru í gólfplötu. Sjón er sögu ríkari,komið og skoðið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Pantið söluyfirlit í 892 2325

Álftamýri 34, 1. hæð
108 Reykjavík

Verð: 17,4
Stærð: 64,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 9.450.000

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Álftamýri. Eftirsótt staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.
Stutt  í  skóla  og  leikskóla.  Nánari  lýsing:  forstofa  með  góðum fataskáp,  borðstofa/stofa  með  parketi  á
gólfi.  Gengið  úr  stofu  á  suðursvalir.  Eldhús  með  upprunalegum  innréttingum  og  korkflísum  á  gólfi.
Baðherbergi  nýlega  tekið  í  gegn  og  flísalagt  að  hluta.  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

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 17-17:30

Seltjarnarnes Verð: 0-150 mill

Óskum eftir öllum gerðum af eignum á söluskrá vegna viðskiptavina okkar.  Erum sérstaklega að
leita af sérbýli,  raðhúsum  og  sérhæðum.   Nánari  upplýsingar  veita  Björn S  Ingólfs-
son í síma 8600-299/bjorn@remax.is eða Björgvin Pétursson í síma 8200-747/bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Vantar eignir.

Barmahlíð 40
105 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 98,6m

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

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

Hringur
Sölufulltrúi

663 4283
ringo@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14 og 15
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Kirkjubraut 37
Akranesi

Verð: 23.200.000
Stærð: 129,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 15,8

Falleg  risíbúð  með  glæsilegu  útsýni  miðsvæðis  á  Akranesi  þar  sem  stutt  er  í  skóla,  leikskóla  og  alla
þjónustu.  .  Íbúðin  skiptist  í  stigahús,  forstofu,  stofu  og  borðstofu  með  parketi,  eldhús  með  nýlegri
innréttingu  og  tækjum  frá  AEG,  þvottahús,  baðherbergi,  með  hvítri  innréttingu,  gangur  með  parketi.
Fjögur svefnherbergi með parketdúk á gólfi og skápar í þremur, og tvær geymslur í kjallara Útgengi er úr
hjónaherbergi á 20 fm svalir. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Íbúðin er byggð 1974.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Í dag frá 17:00-17:30

Rauðarárstígur 34
105 Reykjavík

Verð: 14.900.000
Stærð: 58,1

Fjöldi herbergja: 3ja herb.
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 7.550.000

Glæsileg  og  mikið  endurnýjuð  íbúð  á  jarðhæð,  lítið  niðurgrafin  að  hluta.  Íbúðin  skiptist  í  flísalagða
forstofu,  flísalagt  baðherbergi  með  upphengdu  salerni  og  sturtu.  Barnaherbergi,  hjónaherbergi  með
fataskáp,  stofa  með  parketi  og  eldhús.  Sameiginlegt  þvottahús  er  á  jarðhæð  og  geymsla  í  risi.
Rafmagnið í íbúðinni er mikið endurnýjað.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 14:30 - 15:00

Háaleitisbraut 26
Reykjavík

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

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl14:00-14:30

Brekkuhvammur 16
220 Hafnarfjörður 

Verð: 39.900.000
Stærð: 202,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 56

Brunabótamat: 31770000
Bílskúr: Já

Fallegt 5  herbergja  einbýlishús  að  Brekkuhvammi  16.  Samtals  er  eigninn  202,3  fm2  þar  af  30,8  fm2
bílskúr.   Úr  forstofu  (eða  þvottahús,2  inngangar)  er  gengið  inn í  sjónvarpshol. Í  aðtengdri  stofu  er  fínt
beyki  parket.  Rúmgott  eldhús  með  nýrri  inréttingu.  Þar  eru  fallegar  flísar.  Inn á  gang,  (sem  er  parket
lagður) er þvottahús á hægri hönd. Stórt parketlagt svefnherbergi, sem voru 2 minni herbergi. Á gangi er
geymsla og annað minna herbergi.  Fínt  hjónaherbergi  með góðu skápaplássi.  Úti  eru hitalagnir í  stétt.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15:00-15:30

Högni
Sölufulltrúi

692 9532
hogni@remax.is

Reykjavíkurvegur 5
220 Hafnarfjörður 

Verð: 16.900.000
Stærð: 79,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1904

Brunabótamat: 11200000
Bílskúr: nei

Re/max  Lind  kynnir:  Skemmtilega  skipulögð  þriggja  herbergja  risíbúð á  góðum  stað í  miðbæ
Hafnarfjarðar.   Sameiginlegur  teppalagður  inngangur  er á  neðri  hæð. Í  eldhúsi  er  glæsileg  ný  birki
innrétting,  gert  er  ráð  fyrir  þurkara,  uppþvottavél  og  þvottavél. Í  bjartri  stofu  er  parket á  gólfum.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skáp, parket er gólfum. Í barnaherbergi er nóg pláss, fínn skápur
og  parketlagt  gólf .  Sameiginleg  geymsla  er í  kjallara .  Sameiginlegur  trépallur  er í  garði.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 14:00-14:30

Högni
Sölufulltrúi

692 9532
hogni@remax.is

Sigtún 35
105 Reykjavík

Verð: 26.600.000
Stærð: 88,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Falleg  og  nýlega  uppgerð 5  herbergja  risíbuð á  besta  stað.  Skiptist í  tvær  stofur  og 3  svefnherbegi
(möguleiki á 4  svefnherbergjum).  Öll   svefnherbergi  eru  með  fínu  plastparketi á  gólfum  og   góðu
skápaplássi. Snyrtilegt eldhús. Nýtt flísalagt baðherbergi. Tvær stofur sem skiptast í flísalagða borðstofu
og  sér  sjónvarpsherbergi  sem  er  plastparketlagt.  Innan  hússins  eru  tengi  fyrir  þvottavél/þurkarra.
Samtals eru þrjár geymslur (ekki inní fm2), tvær í vegg, og ein í háalofti. 

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl 16:30 og 17:00

Högni
Sölufulltrúi

692 9532
hogni@remax.is

Birkiholt 4
Álftanes

Verð: 16.900.000
Stærð: 74.2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 12.150.000

Falleg  76  m²  tveggja  herbergja  íbúð  á  annari  hæði  í  nýlegu  og  viðhaldslágu  þriggja  hæða  fjölbýli.    Á
gangi,  sem  og  í  herbergjum  er  ljóst  plastparket.  Svefnherbergi  er  einkar  rúmgott  og  með  miklu
skápaplássi.  Þvottahús er  innan íbúðar  en  tæplega sjö  m²  geymsla  er  niðri  í  sameign.  Baðherbergi  er
rúmgott og býður upp á mikla möguleika en eldhúsið er með góðri innréttingu og AEG helluborði, ofni
og viftu. Góð eign í fjölskylduvænu hverfi.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI !

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00-14:30
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Grundarstígur 5a
101 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 110,8

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 13.050.000

Lítið, mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í Þingholtunum. Á hæðinni er lítil
forstofa, nýuppgert viðarklætt baðherbergi/þvottahús, rúmgott eldhús, stofa/borðstofa og svefnherbergi.
Á  efri  hæð  er  hjónaherbergi,  vinnuaðstaða  og  garðskáli  sem  nú  er  nýtt  sem  svefnherbergi.  Þaðan  er
útgengt á viðarpall og stiga niður í huggulegan bakgarð. Byggingaréttur hefur verið aukin í allt að 180 fm.
Hús með möguleika.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:30-18:00

Grundartangi 16
270 Mosfellsbær

SELD

Verð: 22.700.000
Stærð: 76,3 fm.

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 13.700.000

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Rauðarárstígur 41
105 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Stærð: 105 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 19.250.000
Bílskúr: Já

"Ógisslega  töff"  og  björt  listamannaíbúð  á  tveimur  hæðum  í  fjölbýli  í  göngufæri  við  miðbæinn.  Á
aðalhæðinni  er  borðstofa,  sjónvarpsstofa,  eldhús/bar  og  baðherbergi.  Efri  hæðin  er  með  loftgluggum
eftir  endilöngu  þakinu  og  þar  er  svefnherbergi  og  stofa/vinnustofa.  Granítflísar  á  gólfum.  Svalir  eru  á
báðum hæðum. Í sameign er allt sem þarf. Bílakjallari. Húsið tekið í gegn að utan fyrir ári og allir gluggar
endurnýjaðir.  Myndir segja meira en þúsund orð en þessa verður að skoða til að skynja.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

Sólheimar 1
104 Reykjavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 141,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080.000
Bílskúr: Já

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:30-16:00

Frostafold 163
112 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 95,60

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,7
Bílskúr: Bílskýli

95,6 m² 3ja  herbergja  endaíbúð ásamt stæði í  bílageymslu við  Frostafold í  Reykjavík.  Forstofa er  með
flísum á gólfi, skápur. Komið er í parketlagt hol sem liggur að öðrum herbergjum íbúðarinnar. Eldhús er
með flísum á gólfi. Stofa er rúmgóð með parketi á gólfi og útgengt er á svalir. Baðherbergi er flísalagt í
hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu  og  innrétting  með  góðu  skápaplássi.  Tvö  svefnherbergi  með
dúk á gólfi.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Verð: 39.900.000
Stærð: 66

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10,1

Réttarháls 12
801 Selfoss

Náttúruperla  við  Þingvallavatn.   Erum  með  í  sölu  fallegt  66  fm  sumarhús  á
stórkostlegum  stað  í  Hestvík  við  Þingvallavatn.  Hér  er  um  að  ræða  gott
tækifæri  til  að  eignast  góðan bústað á  0,7  hektara  leigulóð  sem búið  er  að
borga  leiguna  af  landinu  næstu  17  árin.   Bústaðurinn  stendur  í  fallegu
náttúrulega grónu landi þar sem takast lágvaxin trjágróður og lyng. Um það
bil 10 mín gangur er að  Þingvallavatni.  Í landinu er eigin borhola með köldu
vatni  og  er  vatnið  í  húsinu  hitað  í  200  lítra  hitakút  en  húsið  sjálft  er
rafmagnskynnt.   Bústaðurinn  skiptist  í  forstofu  með  fatahengi,  3
svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  með  sturtuaðstöðu,  stóra  stofu,
borðstofu og eldhús. Geymsla er til hliðar við innganginn. Stór verönd er fyrir
framan húsið en hún umlykur 3/4 hliðum bústaðarins.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Náttúruperla við Þingvallavatn

Barðastaðir 23
112 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 82,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 13,7

Björt  og  skemmtileg  íbúð  á  annarri  hæð  í  góðu  fjölbýli  með  útsýni.  Gengið  er  inn  í  flísalagt  andyrri.
Þvottahúsið er flísalagt. Barnaherbergi er með tvíbreiðum skápum. Hjónaherbergið er með sexbreiðum
skápum. Bæði herbergin eru með plastparket á gólfum. Eldhúsið er flísalagt. Fallegar innréttingar og gott
skápapláss, tengi fyrir uppþvottavél. Eldhúsið er opið inn í stofuna sem er björt með útsýni í  vestur yfir
sjóinn og til fjalla. Gengið er út á góðar svalir. Geymsla fylgir íbúðinni.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039
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Galtalind 2
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 107,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16,5

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Gullsmári 8
201 Kópavogur

Verð: 20.900.000
Stærð: 76,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 11,6

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.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Stóragerði 8
108 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 95,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 15

Bílskúr: 20,9

Góð  95,8  fm  fjögurra  herbergja  íbúð  ásamt  20,9  fm  bílskúr  við  Stóragerði  í  Reykjavík.   Forstofan  er
flísalögð og er með nýjum skápum. Dúklagt eldhús með borðkrók eldri innréttingu nýlegri gas eldavél og
uppþvottavél. Stofan er parketlögð og er með útgengi út á svalir. Hjónaherbergið er flísalagt og er með
nýjum skápum. Tvö parketlögð herbergi annað er með skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf,
ný blöndunartæki, baðkar, og tengi fyrir þvottavél.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 15:00 - 15:30

Eiðismýri 30
170 Seltjarnarnes

Verð: 29.900.000
Stærð: 99,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15,3

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

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Eyjabakki 28
109 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 106,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 16,2

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

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Bugðulækur 17
105 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Stærð: 122,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18

122,9 m² 5 herbergja sérhæð á annarri hæð við Bugðulæk í Reykjavík. Komið er inn í hol með gegnheilu
parketi. Stofa er rúmgóð, tvöföld með nýlegu parketi á gólfi. Útgengt er á svalir. Eldhús er nýlega tekið í
gegn.  aðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu,  handklæðaofn  og  innrétting.
Hjónaherbergi  er  með  parketi  á  gólfi,  skápum  og  útgengt  er  á  svalir.  Skápar  eru  á  gangi.  Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum og eitt minna.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Andrésbrunnur 11
113 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 93,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 16,1
Bílskúr: Bílgeymsla

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.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Breiðavík 37
112 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 98

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 16

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.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag kl.18:00 - 18:30
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Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.8 M
Stærð: 79,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.7 M

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

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.530.000
Bílskúr: Nei

Snotur  íbúð í  gamla  bænum í  Hafnarfirði.  Mjög  þægileg  aðkoma er  að  eigninni  og  bílastæði á  lóð  við
húsið. Komið er inn í sameiginlega forstofu og þaðan gengið beint inn í umrædda eign. Eignin skiptist í
rúmgott  sverfnherbergi,  nýuppgert  baðherbergi  og litla  stofu og vel  skipulagt  eldhús.  Innangengt  er  úr
íbúðinni  niður í  kjallara,  þar  sem í  dag  er  stórt  þvottahús  og  geymsla,  eða  herbergisaðstaða.  Frekari
upplýsingar veitir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir s: 894-5401 - gully@remax.is

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Selvogsgata 3
220 Hafnarfirði

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.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

TORG

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Hraunbær 12
110 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 97,1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13.650.000

REMAX  Mjódd  kynnir  fallega  4  herbergja  íbúð  í  Hraunbæ.   Komið  er  inn  í  hol  með  parketi  á  gólfi.
Svefnherbergi  bæði  stór  og  björt  með skápum.  Parket  á  gólfum.  Baðherbergi  flísalagt,  bað og sturta.
Eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu úr kirsuberjavið. Tæki með burstuðu stáli. Frá eldhúsi er opið inn í
bjarta  stofu  með stórum gluggum með útsýni,  útgengt  á  svalir.  Kjallaraherbergi  fylgir  sem er  í  útleigu.
Fjölskylduvænt umhverfi.

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA

Kópalind 1
201 Kópavogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 92,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 14.900.000

REMAX  Mjódd  kynnir  3ja  herbergja  íbúð,  92,2  fm á  jarðhæð á  vinsælum  stað í  Kópavogi.  Húsið  er
sléttmúrað/ hraunað að utan. Flísalagt hol með fataskáp. Fallegt eldhús með borðkrók. Hol og eldhús er
flísalagt. Tvö svefnherbergi með góðum skápum. Stofa rúmgóð, veggir í spænskum stíl. Gólfefni í stofu
og herb. er eikarparket. Allar innréttingar úr mahogney. Úr stofu er útgengt í garð, og 40 fm pallur með
skjólveggjum. Geymsla fylgir. Öll þjónusta er í næsta nágrenni sem dæmi skólar og Smáralind.

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA

Lækjarvað 9
110 Reykjavík

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
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl: 15:30-16:00

Þorláksgeisli 31
113 Reykjavík

Verð: 30.500.000
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 Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA

Hnoðravellir 14
Hafnarfjörður

Verð: 26,4
Stærð: 197,3

Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Remax Lind kynnir;   fallegt  raðhús á einni  hæð með innbyggðum bílskúr,  samtals  197,3  fm.  Húsið  er
byggt úr steypu með marmarasalla að utan og   lóð verður grófjöfnuð. Húsin afhendast fullbúin að utan
og fokheld að innan. AFHENDING Í MARS 2007

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699 5008



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfjörður

Verð: 26.9
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 18.745.000
Bílskúr: já

REMAX  LIND  kynnir  fallega  íbúð  í  Hafnarfirði.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  og  gengið  er  upp
parketlagðar  tröppur  inní  íbúðina.  Fallegt  flísalagt  baðherbergi  með  fallegri  innréttingu.  Stofan  er  með
góðri lofthæð og parket á gólfi. Gengið er útá svalir úr stofu. Stórt hjónaherbegi er á hæðinni. Í risi eru
tvö barnaherbergi og er risið undir súð þannig að þar eru fleiri  fm en gefið er upp í  fmr. Fallegt eldhús
með góðu skápaplássi. Gengið er úr eldhúsi inní rúmgott þvottahús.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14-14:30

Verð: 35,9
Stærð: 127,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: nei

Krókavað 21
Reykjavík

Remax  Lind  kynnir  bjarta  og  stórglæsilega  jarðhæð  í  Norðlingaholti  með
einstöku útsýni. Forstofa er stór með skápum sem ná upp í loft og hita í gólfi.
Eldhúsið  er  með  fallegri  hvítri  u-laga  innréttingu,  mahogny  viðarborðplötu,
gaseldavél,  stálveggofn  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.   Smart  veggfóður  með
gleri  yfir  er  á  milli  skápa.   Stofa  og  borðstofa  eru  rúmgóðar  með  góðum
gluggum og með hurð út í  garð þar sem er sérafnotaréttur og stórglæsilegt
útsýni  sem  er  óhindrað  og  það  kemur  ekki  til  með  að  verða  byggt  á  því
svæði. Á gangi eru 3 svefnherbergi,  hjónaherbergið er með góðum skápum
sem ná upp í  loft.  Þvottahús  og geymsla  eru  í  einu  stóru  rými  með góðum
hillum upp í loft. Aðstaða fyrir þvottavél og þurrkara í vinnuhæð. Baðherbergi
er flísalagt með nuddbaðkar, handklæðaofn, sturtu og upphengdu salerni.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15-15:30

Bárugrandi 3
Reykjavík

Verð: 23,9
Stærð: 81,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12.850.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir;  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  1.  hæð  í   nýviðgerðu  3ja  hæða  fjölbýlishúsi  í
Vesturbænum.  Komið er inn í forstofu með  lausum skáp. Baðherbergi er með baðkari, sturtuhaus og
skáp.  Stórt  svefnherbergi  með innangengu fataherbergi.  Stofan  er  björt  og  rúmgóð.  Eldhús  opið  inn  í
stofu með hvítri sprautulakkaðri innréttingu, flísar á milli efri og neðri skápa. Innaf eldhúsi er herbergi með
útgangi út á SA-svalir. Falleg íbúð sem vert að skoða.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16-16:30

Álfaskeið 102
Hafnarfjörður

Verð: 23,9
Stærð: 124,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: plata

Remax Lind kynnir  fallega 4ra herbergja íbúð á þriðju  hæð. Komið er  inn í  forstofu með flísum á gólfi.
Eldhús er með nýrri  innréttingu og flísum á milli  skápa. Baðherbergi er flísalagt í  hólf og gólf með skáp
undir  vask.  Bað,  vaskur  og  salerni  eru  hvít  að  lit.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt  með  útgengi  út  á  svalir.
Rúmgott  hjónaherbergi  með  plastparketi,  eldri  skápar  sem  ná  upp  í  loft.  Tvö  barnaherbergi  með
plastparketi á gólfum. Þvottahús er innaf eldhúsi.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14-14:30

Hamraborg 30
Kópavogur

Verð: 14,9
Stærð: 55,5

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 8.810.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir; 2ja herbergja íbúð í Hamraborg.  Komið er inn í forstofu með lausum skáp og dúk á
gólfi.   Baðherbergi er með dúk á gólfi, lítilli eikarinnréttingu og baðkari. Eldhús er með góðum skápum
og dúk á gólfi. Svefnherbergi er stórt með lausum skápum og dúk á gólfi. Stofan er með parket á gólfum
og gluggum og svölum sem snúa í suður. LAUS STRAX

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16-16:30

Reykjavíkurvegur 5
220 Hafnarfjörður 

Verð: 16.900.000
Stærð: 79,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1904

Brunabótamat: 11200000
Bílskúr: nei

Re/max  Lind  kynnir:  Skemmtilega  skipulgögð  þriggja  herbergja  risíbúð  á  góðum  stað  í  miðbæ
Hafnarfjarðar.   Sameiginlegur  teppalagður  inngangur  er  á  neðri  hæð.  Í  eldhúsi  er  glæsileg  ný  birki
innrétting,  gert  er  ráð  fyrir  þurkara,  uppþvottavél  og  þvottavél.  Í  bjartri  stofu  er  parket  á  gólfum.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skáp, parket er gólfum. Í barnaherbergi er nóg pláss, fínn skápur
og  parketlagt  gólf  .  Sameiginleg  geymsla  er  í  kjallara  .  Sameiginlegur  trépallur  er  í  garði.   ATH!!!!

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 14:00-14:30

Furugrund 22
Kópavogur

Verð: 17,9
Stærð: 75,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 11.550.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð.  Komið  er  inn í  forstofu  með  brúnum  flísum á  gólfi.   Til
vinstri  er  eldhúsið  með sömu flísum á gólfi  og í  forstofu.  Hvít  innrétting er í  eldhúsi  og er  nokkuð gott
skápapláss.   Gengið  er  inn  og til  hægri  inn í  stofu  sem er  mjög rúmgóð og er  ljóst  eikarparket á  gólfi.
Útgengt er á svalir úr stofu. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með nýjum skápum. Barnaherbergið er við
hliðina á hjónaherbergi bæði með parketi á gólfi.  Sameignin er nýmáluð.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15-15:30



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 43.000.000
Stærð: 255

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 39.300.000
Bílskúr: Já

Valsheiði 3
Hveragerði

Stórglæsilegt  einbýlishús  í  Hveragerði  aðeins  22  mín  frá
borgarmörkunum.Hér  er  um  að  ræða  staðsteypt  glæsilegt  einbýlishús,í
byggingu,með innbyggðum bílskúr,teiknað af Eyjólfi  Bragasyni arkitekt.Húsið
er  staðsteypt  í  Viking  einangrunarmótum,  múrað  og  klætt  með
bárujárni.Gluggar  og  hurðir  eru  úr  furu  en  gluggar  hvítlakkaðir  að  innan  og
álklæddir að utan viðhaldsfríir.Útihurð og bílskúrshurð eru úr mahony. Gler er
tvöfalt.Þak  er  steypt,einangrað  ofan  frá  og  með  þakdúk.Einnig  er  það
hellulagt,með snjóbræðslu undir hluta,og tengimöguleika fyrir heitan pott. Lóð
verður grófjöfnuð.Að innan er búið að sandsparsla og mála alla veggi og loft. Í
eldhúsi er búið að setja upp bráðabirgða eldhúsinnréttingu sem er mjög fín.Á
baðherbergi  er  bráðabirgða  salerni,baðker  og  vaskur..  Opinn  pallur  er  yfir

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús KL 15:30 - 16:00

Skógarás 9
110 Reykjavík

Verð: 19.9 M
Stærð: 83,9 fm

Fjöldi herbergja: 2-3ja 
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 12.4 M

Eignin skiptist í forstofu/gang, eldhús, þvottaherbergi/geymslu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og stofu.
Eldhúsið  er  með  borðkróki,  flísar  á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  með  skápum  og  plastparketi  á  gólfi.
Baðherbergið  er  með  sturtu  og  baði.  Auka  svefnherbergi  hefur  verið  sett  upp  í  stað  borðstofu  með
lausum fataskáp. Stofa og aukaherbergið eru með plastparketi á gólfi. Stofan er með útgengi út á u.þ.b.
15 fm afgirtan suður-sólpall. Mjög barnvænt hverfi með góða aðstöðu á lóðinni.

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Sólheimar 8
104 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 30.910.000
Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 m2 íbúð, auk 37,1 fermetra bílskúrs.  Tveir sérinngangar. Á hæðinni er stór stofa
og borðstofa, auk eldhúss með fallegum nýjum innréttingum. Í svefnálmu eru þrjú rúmgóð svefnherbergi
og baðherbergi. Yfir bílskúrnum eru stórar flísalagðar svalir og ný sólstofa með hita í gólfi og steinteppi.
Parket og flísar eru á allri íbúðinni. Eigninni fylgir söluvernd frá VÍS sem gildir til næstu fimm ára. Nánari
upplýsingar veitir Pétur, S: 897-8776, eða petur@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-16:00

Hrísmóar 2 A
Garðabær

Verð: 26.700.000
Stærð: 104 ferm

Fjöldi herbergja: 3j - 4ra 
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: nei

REMAXBORG hefur fengið í einkasölu góða 3ja - 4ra herbergja íbúð í Garðabæ. Íbúðin er á þriðju hæð
með  risi,  í  þriggja  hæða  svalablokk.  Aðkoma  er  snyrtileg  og  umgengni  og  nágrenni  í  góðu  lagi.
Staðsetning er við Garðatorg, miðsvæðis í  Garðabæ og stutt  í  alla þjónustu. Í  forstofu og baðherbergi
eru ljósar flísar á gólfi, en annars er ljóst parkett á allri íbúðinni. Á hæðinni er góð stofa/borðstofa og opið
eldhús, með ágætri innréttingu. Mikil uppbygging er framundan á Garðatorgi.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókið skoðun

Miklabraut 78
Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 71,3

Fjöldi herbergja: 2ja til 3j
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.670.000
Bílskúr: nei

Snotur íbúð með góðum leiguherbergjum og miklum möguleikum. Íbúðin er mikið endurnýjuð og í góðu
ásigkomulagi.  Af  stigagangi  er  komið  inn  á  gang.  Frá  honum  til  hægri  er  baðherbergi,  flísalagt  með
sturtu. Eldhús er við hinn endann og snýr frá Miklubrautinni. Af ganginum er gengið inn í bæði herbergin,
stofu og svefnherbergi. Í risi eru tvö herbergi, sem í dag eru í útleigu og gefa góðar leigutekjur. Á þeim er
þakgluggi og kvistur og er innangengt á milli herbergja. Þar er bæði eldunar og hreinlætisaðstaða.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag 16,00 - 16,30

Hrísrimi 7
Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 128,2

Fjöldi herbergja: 3j - 4ra 
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.610.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Íbúðin  er  í  rólegu umhverfi  á  fyrstu  hæð í  þriggja  hæða blokk.Góður  sólpallur  er  við  íbúðina.  Stutt  er  í
skóla  og  alla  þjónustu.Í  kjallara  hússins  er  sameiginlegt  bílskýli  með  sérmerktum  bílastæðum,  35,1
fermeter sem er innifalið í heildarfermetrafjölda. íbúðar. Þar er einnig fullkomin þvottaaðstaða með öllum
tækjum. Í sameign er hjóla- og vagnageymsla auk sérgeymslu fyrir hverja íbúð.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag 17,00 - 17,30
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Baldursgata 9
101 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Stærð: 91

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 12.050.000

Glæsileg  og  mikið  endurnýjuð  íbúð  með  sér  inngangi  á  efstu  hæð í  Þingholtunum.   Þak  og  klæðning
verður  endurnýjað  á  kostnað  seljanda.   Íbúðin  skiptist  i  :  Eitt  svefnherbergi,  tvær  samliggjandi  stofur,
eldhús, baðherbergi. Þvottahús og geymsla í sameign. Eldhús með fallegri innréttingu og náttúrusteini á
gólfi.  Baðherbergi  með  nuddbaðkari,  upphengdu  salerni  og  granít  flisum  á  gólfi  og  veggjum.
Svefnherbergi mjög rúmgott með góðu skápaplássi. Olíuborið gegnheilt eikarparket á gólfi.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 14:00 - 14:30

Barónsstígur 5
101 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 112 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 14.170.000
Bílskúr: Nei

Um er að ræða 2 einingar sem hver um sig er með sér inngang úr stigagangi. Önnur einingin er skráð
sem  skrifstofa  og  er  samkvæmt  fmr  75,4fm  en  gólfflöturinn  er  mun  stærri.  Minni  einingin  er  skráð
samkvæmt fmr 36,3fm en er með mun stærri gólfflöt. Nánari upplýsingar á remax.is Sjón er sögu ríkari.
Pantið skoðun í síma 699-0070 (Ragnar@remax.is) eða 690-8090 (Erlendur@remax.is)

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Atvinnuhúsnæði á Barónsstíg 5

Laugarnesvegur 67
105 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 65 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 9.210.000

Sjarmerandi  65  fm.  3ja  herbergja  risíbúð  með  stórkostlegu  útsýni  á  vinsælum stað.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu,  borðkrók  og  útgengi  út  á  stórar  norður  svalir  með  frábæru  útsýni.  Stofa  með  gólffjölum.
Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi  með  skápum.  Þvottahús  og  geymsla  í
sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 15:30

Kirkjuvegur
Vestmannaeyjum

Verð: 17.mil
Stærð: 172,1

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 21,7
Bílskúr: Nei

RemaxBúi  kynnir:þriggja  íbúða hús á góðum stað í  Vestmannaeyjum. Íbúðirnar  hafa  verið  leigðar  út  til
einstaklinga og félagasamtakka. Á neðrihæð eru tvær íbúðir önnur ófrágengin Nánari lýsing:Á neðri hæð
er  fullbúin  34,6fm  íbúð,sem  skiptist  í  forstofu  með  flísum,baðherbergi  með  sturtuklefa,herbergi  með
skápum. Á neðri hæð er einnig 53,5 fm íbúð,sem verið er að standsetja,búið er að leggja vatn og hita,og
setja upp milliveggi og einangra og klæða að innan.  Nýir plastgluggar eru í austurhlið hússins.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Alltaf gaman í eyjum !

Norðurnes 9
Kjósahreppur

Verð: 12
Stærð: 46,0

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 9,0

Bílskúr: Nei

RemaxBúi kynnir:   Fallegt og notalegt 46 fm. heilsárshús á frábærum stað í  Kjósarhreppi c.a.45km frá
Reykjavík.  Nánnari  lýsing  á  staðhátum   landspilda  nr.9(ca  2,500fm)  norðurnesi  í  landi  Möðruvalla  1
Landið er leiguland,leigt frá 1.jan 1989 í 25 ár eða til 1.jan 2014. Tvö svefnherbergi, baðherbergi,eldhús
og stofa.  Stór verönd er á 3 vegu kringum húsið. Umhverfið er allt hið fallegasta, lítil tjörn með fiskum og
brú yfir. Kalt rennandi vatn er allt  árið og rafmagn.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Góður bústaður

Sogsbakki 3
Grímsnes

Verð: 25.900.000
Stærð: 116.4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Aðeins 45 mín. keyrsla frá Reykjavík. Fallegt heilsárshús við bakka Sogsins örstutt frá Álftavatni.  Húsið
stendur á 5.268 fm. eingarlóð. Á lóðinni má byggja 25 fm. gestahús. Húsið er á tveimur hæðum. Neðri
hæð 75.6 fm. er eldhús, stofa, borðstofa, tvö svefnherbergi,  baðherbergi  og þvottahús. Efri  hæð 13.6
fm.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Aðeins 45 mín. akstur frá Rvík

Hraunbær 140
Reykjavík

Verð: 13.9
Stærð: 59

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 8.2

Bílskúr: Nei

Remax Búi kynnir:Fína 59 fm 2herbergja íbúð í Árbænum. íbúð 54,1fm og geymsla 4,9 fm. Komið inn á
lítinn  gang,  skóhilla  og  fatahengi.  Stofa  plastparket  á  gólfi  og  svalir  út  til  suðurs   Hvít  eldri  innrétting  í
eldhúsi.  Svefnherbergi,nýlagt  parket  á  gólfi  og  góðir  skápar.  Baðherbergi,með  nýlegum vask  og  skáp
undir(2005)  sturta, dúkur á gólfi, tengi fyrir þvottavél. Í sameign sem er hin snyrtilegasta,er sérgeymsla
og hjólageymsla.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag 14.00-14.30

BAKARÍ OG KONDITORI
SELVOGSBRAUT 41

Stærð: 464,3 fm.
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 60.7 MKr.

BAKARÍ  OG  KONDITORI  í  Þorlákshöfn.  Traust  fyrirtæki  í  góðum  rekstri  vel  búið  tækjum  og  í  eigin
húsnæði. Selvogsbraut 41 er alls 464,3 fm. og nýtir fyrirtækið fyrir eigin starfsemi um 280 fm. en góðir
leigutakar  eru  öðru  rými.   Í  Þolákshöfn  fer  vegur  iðnaðar,  verslunar  og  þjónustu  ört  vaxandi  samhliða
stöðugri íbúafjölgun.  Margvíslegir möguleikar sem vert er að skoða.

Hálfdán
Sölufulltrúi

893 4073
halfdan@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

ÞORLÁKSHÖFN
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Óðinsgata 14
ATH verð pr/fm

Verð: 33.900.000
Stærð: 136 fm

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 15.650.000

117,4 fm einbýlishús á þremur hæðum auk 18,5 fm óskráðri viðbyggingu í Þingholtunum.  Frá götu er
gengið inn á mið hæð með stofu, eldhúsi og stígi. Eldhús er með borðkrók og hurð út á nýjar svalir úr
harðvið.  Opin  eldhúsinnrétting   með  gas,  háf  og  innbyggðri  uppþvottavél.  Á  annari  hæð  eru  þrjú
svefnherbergi,  svalir  og  Baðherbergi.  Parket  er  á  öllum herbergjum.  Á  neðstu  hæð er  parketlagt  stórt
rými auk Þvottahús.

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

Verð: 18,8
Stærð: 74

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 9,6

Bílskúr: Nei

Álfheimar 26
104 Reykjavík

RE/MAX BORG kynnir: Snyrtileg tveggja herbergja 73,9 fm íbúð (þar af 4 fm
geymsla)  á  annarri  hæð  í  ný  uppgerðri  blokk  að  innan  sem  utan
(stigagangur,inni  og  útihurðir,  o.m.fl.).  Í  fallegu  grónu  hverfi,  stutt  í  alla
þjónustu. Nánari lýsing: Komið er inn á parketlagðan gang. Baðherbergið er á
vinstri hönd inn ganginn og er það flísað í gólf og hluta til hólf. Svefnherbergið
er  rúmgott,  bjart,  parketlagt  og  með  góðum  skápum.  Þaðan  er  útgegnt  á
svalir (einnig úr stofu). Eldhúsið er beint á móti inngangi og er það dúkalagt,
ágætar innréttingar og með borðkrók. Mjög snyrtilegt. Einnig hægt að útbúa
aukaherbergi  úr  eldhúsi.  Stofan  er  parketlögð  rúmgóð  og  björt.  Þaðan  er
útgegnt á svalir með ágætu útsýni. Sigurpáll

Sölufulltrúi
897 7744

sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Mánagata 9
Grindavík

Verð: 27.200.000
Stærð: 193

Fjöldi herbergja: 6 herb
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 25.610.000
Bílskúr: 37,2 fm

Fallegt  155,8  fm  einbýlishús  á  þremur  pöllum  ásamt  37,2  fm  bílskúr.  Miðhæð  er  eldhús  með  dökkri
viðarinnréttingu  og  rúmgóð  stofa  með  útgengt  út  á  stóra  verönd.  Efri  hæð  er  baðherbergi  og  þrjú
svefnherbergi.  Gott  skápapláss.  Inngangur  inná  neðri  hæð  í  gegnum  þvottahús  ásamt  tveim
svefnherbergjum og baðherbergi. Parket er á öllu nema neðstu hæð. Bílskúr innréttaður sem setustofa
með Sauna og sturtu. Fallegt útsýni. Húsið er mikið endurnýjað. Ný útihurð, Vængjahurð út á sólpall, allir

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl. 17:30 - 18:00

Suðurgata 48
Keflavík

Verð: 21,6
Stærð: 129,1 m2
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18,3

Bílskúr: nei

Parhús á tveimur hæðum á rólegum stað þó í kjarna Keflavíkur.Hús sem hefur verið töluvert endurnýjað
og bíður uppá ýmsa möguleika.Sólríkur afgirtur garður, fjögur góð svefnherbergi,rúmgóð stofa  og wc á
báðum hæðum. Héðan er stutt í skóla, verslanir og alla þjónustu. Þetta er fjölskylduvænt hús á góðum
stað. LÁTTU SJÁ ÞIG ! Eða bókaðu skoðun gsm: 848-8718

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús SUNNUDAG KL: 16-16:30

Verð: 17.900.000
Stærð: 84,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 11.500.000

Hringbraut 34
Hafnarfirði

Mikið  endurnýjuð 4ra  herbergja  íbúð með miklu  áhvílandi  á  4,15@  Anddyri
með  skáp.  Björt  og  rúmgóð  stofa  með  mjög  góðu  útsýni  og  útgengi  út  á
suðursvalir.  Stórt  og  bjart  hjónaherbergi  með  miklu  skápaplássi.
Svefnherbergi  er  mjög  rúmgott  með  skáp.  Annað  svefnherbergið  er  minna.
Eldhús  er  með  nýlegri  eldhúsinnréttingu,  uppþvottavél,  tvemur  gluggum  og
góðum borðkrók.   Nýlega  endurnýjað  baðherbergi  með baðkari,  góðri  hvítri
innréttingu, glugga og tengi fyrir þvottavél og þurrkara.   Gólfefni: parket er á
nær allri  íbúðinni.  Flísar á baðherbergi.   Íbúðinni fylgir  sér bílastæði.   Nýlegt
rafmagn.  Allar hurðir eru nýlegar.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Öldugrandi 9
Reykjavík

Verð: 27.500.000
Stærð: 115,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 18.475.000

Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  með  fínu  fatahengi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu  og
nýlegum tækjum,  eldhúsið  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  með  útgengi  á  góðar  suður  svalir  með  útsýni  yfir
borgina. Svefnherbergin eru þrjú tvö þeirra með stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, tengi
er fyrir þvottavél inni í baði. Í sameign er stór sér geymsla og gott sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign á
mjög góðum stað sem vert er að skoða.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókaðu skoðun í síma 892 3862
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Goðheimar 24
104, Reykjavík

Verð: 24.400.000
Stærð: 97,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.950.000

Góð  sérhæð  á  vinsælum  stað  í  Goðheimum.  Um  er  að  ræða  bjarta  íbúð  á  efstu  hæð  í  fjórbýlishúsi.
Íbúðin er skráð 90,0 fm og geymslur í kjallara eru 7,2 fm skv. teikningum. Lýsing eignar: Hol (forstofa) og
gangur með eikarparketi.  Góð stofa með eikarparketi.  Flísar  á svölum. Rúmgott  eldhús með eldri  Ikea
innréttingu  og  korki  á  gólfi.  Baðherbergi  dúklagt,  baðkar  með  sturtuaðtöðu.  Tvö  herbergi  með  dúk  á
gólfi, hjónaberbergi með fataskápum. Þvottahús í sameign. Tvær geymslur. Mjög gott viðhald á húsinu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00

Úlfarsbraut 74
113 Reykjavík

Verð: 21.000.000

Úlfarsbraut – Einbýlislóð. Mjög vel staðsett og falleg einbýlislóð í Úlfarsfellslandi til sölu. Um er að ræða
lóð  undir  einbýli  fyrir  um  250,0  fm.  einbýlishús  á  tveimur  hæðum   Gatnagerðargjöld  eru  greidd.
Lóðablöð liggja fyrir. Byggingaframkvæmdir geta hafist 2007.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Flott einbýlislóð

Verð: 47.500.000
Stærð: 252,2 fm.

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Bílskúr: 34,3 fm.

Móvað 9
110 Reykjavík

Glæsilegt  og  vel  skipulagt  252,2  fm  einbýlishús  á  einni  hæð  með
innbyggðum  og  rúmgóðum  bílskúr  við  Móvað  í  Norðlingaholti  í  Reykjavík.
Húsið  er  afhent  tilbúið  að  utan,  útveggir  múraðir  en  ómálaðir,  með
grófjafnaðri  lóð  og  fokhelt  að  innan.  Bílskúrshurð  fylgir  ekki.  Húsið  er  217,9
fm auk 34,3 fm bílskúr. Skv. samþykktum teikningum skiptist húsiðí forstofu,
fjögur  rúmgóð  svefnherbergi,  geymslu,  tvö  baðherbergi,  gestasnyrtingu,
eldhús, þvottahús, borðstofu og stofu með arni og útgangi út á lóð til suðurs.
Innangengt er í  bílskúr. Tvö bílastæði fyrir framan bílskúr. Arkitekt er Kristinn
Ragnarsson.  Hverfið  er  skemmtilega  hannað  með  þjónustukjarna,  skóla  og
leikskóla í miðju. Svæðið er með útivistarsvæði við Elliðavatn og Elliðadalinn í
göngufæri. Afhending er í júní 2007.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Einbýlishús

Verð: 75.000.000
Stærð: 179,1 fm.
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 30.270.000

Bílskúr: 31,8 fm.

Lindarbraut 22
170 Seltjarnarnes

Glæsilegt  og  vel  skipulagt  179,1  fm.  parhús  á  tveimur  hæðum  og
innbyggðum rúmgóðum bílskúr við Lindarbraut á Seltjarnarnesi. Komið er inn
í anddyri og forstofu, tvö barnaherbergi þar til hægri. Á efri hæð eru stór stofa
með mikilli lofthæð, góðum gluggum og svölum með útsýni til vesturs, falleg
borðstofa  með  suður  svölum,  og  ´stórt  eldhús  með  svart  sprautulakkaðri
innréttingu.  Á  neðri  hæðinni  eru  rúmgott  hjónaherbergi,  einkabaðherbergi
með  hornbaðkari,  stórt  fataherbergi,  geymsla  og  rúmgóður  bílskúr.  Hiti  er  í
gólfum.  Fallegt  steinteppi  er  á  öllum  gólfum,  ýmist  ljóst  eða  svart.  Snotur
skjólgóður  suður  garður,  með  rými  fyrir  verönd.  Steinhellur  sem  eru  á
staðnum fylgja.  Aðkeyrsla  að bílskúr  er  hellulögð og upphituð.  Falleg eign á
vinsælum stað.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag kl. 17:30 - 18:00

Verð: 26.800.000
Stærð: 99,0 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: stæði

Naustabryggja 25
110 Reykjavík

Mjög falleg þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli í Bryggjuhverfinu. Komið
er inn í anddyri með góðum skápum, þá stórt barnaherbergi með skápum og
góðum  glugga,  rúmgott  hjónaherbergi  með  skápum  og  góðum  glugga,
baðherbergi  með hvítum flísum,  baðkari  og  innréttingu,  vel  skipulagt  eldhús
með  fallegri  mahogany  innréttingu,  stór  og  mjög  björt  stofa  og  borðstofa,  í
stofu  er  fallegur  innbyggður  skenkur  á  stofuvegg,  sem  er  mjög  góð  hirsla,
flísalagðar  suður  svalir,  lítil  geymsla  og  þvottaherbergi  með  tengingu  fyrir
þvottavél og þurrkara. Íbúðin er með gegnheilu og niðurlímdu parketi úr hvítri
eik sem gefur íbúðinni léttan og bjartan blæ. Innréttingar, skápar og hurðir eru
úr mahogany. Í kjallara er 4,5 fm. geymsla og bílastæði í bílakjallara. Bjarni

Sölufulltrúi
821-0654

bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

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

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.

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Ásabraut Ásgarðsland
Grímsnes

Verð: 6.300.000
Stærð: 7.500 fm

Um er að ræða 7500 fm eignarlóð á frábærum stað í Ásgarðslandi Grímsnesi, nánar tiltekið við Ásabraut
ásamt 20 fm gestahúsi.  Húsið er fallegt bjálkahús og er búið að einangra það og klæða. Kalt  vatn og
rotþró er komið fyrir húsið og heitt vatn og rafmagn er við lóðamörk. Það er stutt í alla helstu þjónustu
m.a.  golf,  veiði  og  aðra  útivist.  Frábært  tækifæri  til  að  byggja  draumabústaðinn  og  hafa  aðstöðu  á
svæðinu.  Allar nánari upplýsingar veitir Valdimar í síma 821-0808

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

FRÁBÆRT ÚTSÝNI - SKJÓLSÆLT

Gagnheiði 74
800 Selfoss

Verð: 7.600.000
Stærð: 79.9 fm

Byggingarár: 2007

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA  :   79,9  til  82,2  fm  iðnaðarhúsnæðisbil  í  smíðum  Gagnheiði  á
Selfossi. Gólfflöturinn í endabilunum er 82,2 fm og verð 8.1 m en 79,9 fm í millibilinunum og er verð 7.6
m  Einnig  hægt  að  fá  með  tæplega  30  fm  millilofti  og  hækkar  þá  verð  um  1.000  þ.  Allar  nánari
upplýsingar veita Valdimar í síma 821-0808 og Snorri í síma 897-7027

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

IÐNAÐARHÚS Á MJÖG GÓÐU VERÐI

Lokastígur Ásgarði
Grímsnes

Verð: 13.900.000
Stærð: 5.800 fm

Byggingarár: 2006-7

Nýr  fellegur  sumarbústaður  að Lokastíg  í  Ásgarðslandi  í  Grímsnesi.   Húsið  er  á  fallegri  5.800 fermetra
eignarlóð. Bústaðurinn selst fullbúinn að utan og að innan er búið að einangra og plasta útveggi.  Heitt
og kalt vatn og rafmagn er við lóðamörk. Frárennslislagnir eru tengdar í rotþró.  Allar nánari upplýsingar
veitir Valdimar í síma 821-0808

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

BÚSTAÐUR Á FALLEGRI EIGNALÓÐ

Verð: 34.900.000
Stærð: 120 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Mýrarkot v/Kiðjaberg
Grímsnes

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  kynna,  120fm  nýtísku  lúxus  heilsárshús  í
smíðum  við  Mýrarkot  með  lofthæð  allt  að  4,5metrar  á  5200fm  eignarlóð.
Húsið  skilast  fullfrágengið  að  öllu  leiti.  Aðeins  5  mínútna  akstur  frá
golfvellinum  í  Kiðjabergi,  Golfbíll  að  verðmæti  500.000kr  fylgir  með.
Bústaðurinn  skiptist  í  tvær  álmur  með  glerbyggingu  á  milli,  3-4  stór
svefnherbergi  baðherbergi  með  baði  og  sturtu  í  annari  álmunni,  eldhús,
borðstofa og mjög stór stofa með arni í hinni álmunni. Mjög fallegt eikarparket
er  á  golfum að  undanskyldu  baðherbergi  sem er  með  náttúrustein.  300  fm
pallur er í kringum allt húsið. Nuddpottur og útiarinn. Allar nánari upplýsingar
gefur Valdimar í s: 821-0808 eða á valdimar@remax.is Valdimar

Sölufulltrúi
821 0808

valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

GLÆSIHÚS NÁLÆGT KIÐJABERGI

Daggarvellir 11 
Hafnarfjörður 221 

Verð: 28.900.000 
Stærð: 120,2 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 20.300.000 Opið hús Í dag frá 14:00-14:30
Mjög falleg íbúð á Völlunum “þú kaupir ekki á Völlunum fyrr en þú ert búin/n að skoða þessa”.  Íbúðin er 
120 fm á annarri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi af svölum.  Rúmgóðar flísalagðar suðursvalir og 
suðurgarður með leiktækjum á sameiginlegu leiksvæði fyrir börnin.  Allar innréttingar og skápar eru úr 
hvíttaðri eik og á gólfum er fallegt rauðeikarparket sem liggur sem falleg heild á herbergjum, stofu, eldhúsi 
og gangi en keramikflísar á álagsflötum í eldhúsi, þvottahúsi, baðherbergi og anddyri. 

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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Frostafold 75 
112 Reykjavík 

Verð: 18.700.000 
Stærð: 81.8 fm 

Fjöldi herbergja: 2ja 
Byggingarár: 1986 

Brunabótamat: 11.200.000 

Rúmgóð og falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum og frábæru útsýni. Forstofa með flísum 
á gólfi. Stofa og eldhús samliggjandi með eikarparketi á gólfi. Eldhúsinnrétting er hvít/beyki og flísar milli 
skápa. Rúmgóður borðkrókur. Inn af stofu er lítill blómaskáli og þaðan er mjög gott útsýni og einnigeru 
rúmgóðar svalir úr stofu. Baðherbergi flísalagt með baðkari og fallegri innréttingu við vask. Herbergi með 
parketi á gólfi og fataskáp. Falleg eign með góðu útsýni þar sem örstutt er í alla þjónustu. 

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

112 Reykjavík
Stærð: 105fm

Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15,8M

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

Verð: 23,9 M

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lækjarás 6 
210 Garðabær 

Verð: 55.000.000 
Stærð: 241,4

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

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

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lautasmári 5 
201 Kópavogur 

Verð: 23.500.000 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

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

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 31,9M
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús á þessum vinsæla stað. Eignin er laus strax. Forstofa, rúmgott eldhús 
með  vandaðri  innréttingu,  stofa,  þvottahús  og  gestasalerni  (óklárað)  er á  neðri  hæð  hússins.  Fallegur 
viðarstigi liggur upp á efri hæð. Þar er sjónvarpshol, baðherbergi með sturtuklefa og 3 rúmgóð herbergi 
með  parketi á  gólfi  hægt  að  breyta í 4  herbergi.  Búið  er  að  endurnýja  klæðningu  utan á  húsi  og 
glugga.Þetta er virkilega góð eign á góðum stað í gamla bæ Hafnarfjarðar. 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30 

Ásakór 1
203 Kópavogur

Verð: 29.900.000
Stærð: 136,4 fm

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 2006

Glæsileg og rúmgóð 4 herbergja íbúð á 5. hæð í nýju lyftuhúsi við Ásakór 1. Forstofa með flísum á gólfi
og fataskáp. 3 svefnherbergi öll með skápum. Baðherbergi flísalagt með eikarinnréttingu og baðkari með
sturtuaðstöðu. Eldhús og stofa er  opið rými,  l-laga eikarinnrétting í  eldhúsi,  efri  og neðri  skápar.  Tengi
fyrir uppþvottavél, innaf eldhúsi er þvottahús.  Frá stofu er útgengt á stórar svalir. Þetta er íbúð sem er
sniðin að þörfum nútímafólks þar sem herbergin eru sérlega rúmgóð og nóg pláss fyrir alla.

Opið hús í dag kl 14:00-15:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lautasmári 41
201 Kópavogur

Verð: 20.7 M
Stærð: 84 fm

Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13.7 M

RE/MAX  Torg  kynnir  vel  skipulagða  3ja  herbergja  íbúð á  besta  stað í  Kópavogi,  mjög  stutt í  alla
þjónustu. Íbúðin er á 2.hæð í 3ja hæða fjölbýli.  Linolium dúkur er á gólfi í  íbúðinni. Eldhús innrétting er
með góðu skápaplássi og borðkrók við glugga. Þvottahús er inn af eldhúsi.  Baðherbergi flísalagt í  hólf
og gólf með ljósum flísum. Húsið var allt tekið í gegn að utan sumarið 2005. Frábær kaup á frábærum
stað.

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Geithamrar 13
112 Reykjavík

Verð: 41.900.000
Stærð: 164

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 24.530.000
Bílskúr: já 

Einstaklega  fallegt  raðhús  á  góðum  stað  í  hamrahverfinu  í  grafarvogi.Stutt  í  skóla  og
leikskóla.Svefnherbergin  eru3.  2barnaherbergi  og rúmgott  hjónaherbergi  með nýlegum skápum.Stofan
er falleg með parketi á gólfi og mikilli lofthæð. Gengið úr stofu út í fallegan suðurgarð með timburverönd
og heitum potti. Á efri hæð  er sjónvarpsrými og möguleiki á auka herbergi. Góðir þakgluggar gefa mikla
birtu. Baðherbergið er rúmgott með bæði baðkari og sturtu.Bílskúr sérstæður

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

TORG

Opið hús í dag frá kl 15-15:30

Þrastarás 1
Hafnarfjörður

Verð: 59.000.000
Stærð: 220

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 32.830.000
Bílskúr: Innbyggður

Sérlega glæsilegt 220fm einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum rúmgóðum bílskúr.  Einstaklega
fallega frágenginn garður með ca 100 fm timburverönd og heitum potti.Aðal hæðin er að mestu eitt rými
með  mikilli  lofthæð.Stofa,  borðstofa  og  einstaklega  glæsilegt  eldhús  með  graníti  á  borðum  og
sérsmíðaðri innréttingu úr eik. Eldhúseyjan er sérlega falleg.Öll tæki eru frá Gorenje og sérlega glæsileg.
1herbergi og salerni á efri hæð.3 herb. sjónvarpshol og baðherbergi á neðri hæð

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

TORG

Opið hús í dag frá kl 16:30-17

Bjarkarás 1-29
Garðabær

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.

Hringið og bókið skoðun

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Dvergshöfði
Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 857 fm

Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 101 mill

857  fm  atvinnuhúsnæði  við  Dvergshöfða í  Reykjavík.  Húsnæðið  skiptist í  tvær  einingar  1.  stór
vinnslusalur með innkeyrsludyrum ásamt skrifstofum í einni einingu úr þessari einingu er hægt að ganga
út í portið fyrir neðan þar sem er nóg af bílastæðum. Hin einingin er á tveim hæðum og þar er í dag ýmis
rekstur á báðum hæðum. Húsið sem stendur á horni Höfðabakka og Dvergshöfða er vel staðsett hvað
varðar  auglýsingagildi  og aðgengi.  Möguleiki  er  að á að leigja  fyrrnefndu eininguna þeas vinnslusal  og

Til Leigu eða Sölu

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Verð: 17.8 millj

Möguleiki á 90% láni
Mávahlíð
105 Reykjavík

Verð: 18.5 millj
Stærð: 80.3 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 11.350.000

Góð 3ja herb. 80 fm íbúð á jarðhæð í Hlíðunum m/sérinngangi og góðum bakgarði. Góð eign í grónu og
friðsælu hverfi. Stutt í miðbæinn og alla almenna verslun, þjónustu og skóla.

Hringið og bókið skoðun

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 25.000.000Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag milli kl. 16:00 - 17:00

• 133 fm 4 herbergja íbúð á 3 og 4 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !

Aðeins 3 íbúðir eftir .. Flott útsýni..

Komdu í heimsókn
í dag milli kl. 16:00og 17:00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð frá: 18,9 - 25millj.
Herbergi: 2 - 4

Bílskúr: JÁ
Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.30 – 15.30

• 76,6 fm 2 herbergja íbúð
• 117 fm 4 herbergja íbúð á 2 og 3  hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu !
• Stæði í bílageymslu

2ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu!

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 14.30 – 15.30

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Vallargerði 10
200 Kópavogur

Verð: 56.900.000
Stærð: 203,2 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

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

BÓAS OG GUNNAR SÝNA EIGNINA 
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800 Stefán Páll 

lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð: 24.300.000Lautarsmári 6
201 Kópavogur

• Stutt í skóla og leikskóla, verslun og þjónusta í göngufæri !
• Björt og falleg eign !
• Vel skipulögð !
• 2 rúmgóð herbergi !
• Þvottahús inni í íbúð !
• Stórar suður svalir !
• Góð geymsla í sameign !
• Sturtuklefi og baðkar !
• ATH. Allt að 90% lán frá íbúðalánasjóði !

Í ALLA STAÐI FRÁBÆR EIGN Á GÓÐUM STAÐ

FASTEIGNIR

Stærð: 92,8
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 14.850.000

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18.30 – 19.00

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 
Á MÁNUDAG

MILLI KL. 18.30 – 19.00

Drekavellir 10
221 Hafnarfjörður

Verð: 36.900.000
Stærð: 150,1 fm 

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 25.750.000

BÓAS OG GUNNAR SÝNA EIGNINA 
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

FASTEIGNIR

Flott hæð 

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 150 FM
• 4 SVEFNHERBERGI
• STÓRAR SUÐUR SVALIR
• GÓÐ STAÐSETNING
• GÓÐ EIGN



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: Frá 20,5 m
Stærð: 73,4-144fm

Fjöldi herbergja: 2,3,4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: skýli

Flatahraun 1
220 hafnafirði

90  prósent  fjármögnun.  Glæsilegar  fullbúnar  íbúðar  við  Flatahraun  í  Hafnarfirði.  Mikið  lagt  í  allar  íbúðir:
mynddyrasími  í  öllum  íbúðum.  Tvö  lyftuhús,  suður/suðvestur  svalir  á  öllum  íbúðum.  Uppþvottavél  í  hverri
íbúð. Aðstaða fyrir heitan pott á svölum efstu hæðar. Viðar innréttingar frá HTH og tæki frá AEG. Stæði með
öllum  íbúðum  í  lokaðri  bílageymslu  auk  útistæða.  Þvottastæði  í  bílageymslu.  Göngufæri  við  miðbæinn  og
höfnina.  Dæmi um fjármögnun: 3ja herb.íbúð. Verð kr.     23,500,000 útborgun 10 prósent  2,350,000 Lán
18,000,000 Lán frá selj  3,150,000 samtals      23,500,000

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasaliBÆR
Opið hús milli kl. 14:00 - 15:00

Ólafsgeisli 121
113. Rvík.

Verð: 39,9
Stærð: 181,7fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 29,6
Bílskúr: Já

Sérhæð  í  tvíbýlishúsi  m/bílskúr  við  opið  svæði  og  golfvöll.  Nánari  lýsing:  Flísalögð  forstofa  m/
fataskáp.Sjónvarpshol  m/parketi.Hjónaherb.m/fataherbergi.Barnaherbergi  m/parketi.Baðherb.flísalagt  í
hólf  og  gólf,sturtuklefi,  hornbaðkar  og  upphengt  wc.Eldhús  m/eikarinnréttingu  og  borðkrók.
Stofa/borðstofa  m/  meiri  lofthæð,  útgengi  úr  stofu  á  hellulagða  verönd.  Glæsilegt  útsýn.  Innangengt  í
bílskúr. Frábært göngu-og útivistarsvæði í nágrenninu.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl.17:00 - 17:30

Verð: 75,0m
Stærð: 380fm

Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 52,3m
Bílskúr: 52fm

Lækjarsel 5
109 Reykjavík

Glæsilegt 380fm 2ja hæða einbýlishús með auka íbúð.Nánari lýsing: flísalögð
forstofa  m/fataskáp.  Gestasnyrting.  Hol.  Stór  og björt  stofa  og samliggjandi
borðstofa m/flísum á gólfi. Eldhús m/kork á gólfi og bæsaðri eikarinnréttingu,
góður  borðkrókur  og  búr.Þrjú  svefnherb.m/fataskápum  og  parketi.Rúmgott
baðherb.m/hv.flísum  á  gólfi  og  innréttingu,  baðkar  og  sturtuklefi.Steyptur
hringstigi  niður  á  neðri  hæð.Sjónvarpshol  m/plastparketi.  Svefnherb.m/teppi
á  gólfi.Þvottahús.  Aukaíbúð  með  sér  inngang.  Stofa/borðstofa  m/flísum  á
gólfi.Eldhús  m/dúk  á  gólfi.  Gott  svefnherb.m/fataskápum  og
gólfdúk.Baðherb. Möguleiki á að gera aðra íbúð á jarðhæð. Tvöfaldur bílskúr
m/tveim innkeyrsluhurðum. Hellulagt bílaplan m/hitalögn.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 16:00 - 16:30

Skútahraun 15
220 Hafnarfirði

Verð: 36,0m
Stærð: 240fm

Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 23,2m

Atvinnuhúsnæði 240fm með innkeyrsluhurð,100m2 salur 3 skrifstofur, móttaka, lager, kaffistofa, snyrting
með  sturtuklefa,  malbikað  útisvæði  aftan  við  húsið  og  malbikuð  bílastæði  fyrir  framan  hús.  Hús  með
mikla möguleika.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Atvinnuhúsnæði



Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

GSM 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Fyrirsagnarletur

F A S T E I G N I R •  F Y R I R T Æ K I  •  S J Á V A R Ú T V E G U R

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

GSM 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Sölumaður fasteigna

GSM 862 9117
thorbjorg@vidskiptahusid.is

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidksiptahusid.isvidskiptahusid



Lista- og menningarráð Kópavogs
hefur ákveðið að veita árlega viðurkenningu til

framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn frá
kennurum, listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.

Ábendingum skal skilað skriflega,
fyrir 10. apríl nk. til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð, 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir
Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Framúrskarandi árangur

í listnámi

Við óskum eftir rösku og áhugasömu fólki til afl eysinga hjá Norðuráli í sumar. 
Störfi n 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 afl eysingafólk til vinnu við ræstingar (dagvinna og helgarvinna)

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

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

Sumarstörf hjá Norðuráli !

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.

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.

Umsóknarfrestur

er til 15. mars.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Umsóknarfrestur er til 8. mars n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið hulda@hbu.is

Við erum að leita að duglegum einstaklingum
í fullt starf og hlutastarf. Starfið felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Industria
Powering Digital Living®



Lista- og menningarráð Kópavogs
hefur ákveðið að veita árlega viðurkenningu til

framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn frá
kennurum, listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.  

Ábendingum skal skilað skriflega, 
fyrir 10. apríl nk. til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð, 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir
Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Framúrskarandi árangur

í listnámi

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum 
um starfsstyrki listamanna árið 2007.

Upplýsingar um eftirtalið skulu fylgja umsókn:
1. Ferilskrá listamanns

2. Núverandi starf og/eða verkefni
3. Fyrirhuguð verkefni

Starfsstyrkir verða einungis veittir þeim listamönnum 
sem búsettir eru í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 10. apríl nk. og skal þeim skilað til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð

200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Starfsstyrkir listamanna

í Kópavogi

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Einholt - Þverholt
Skipulags- og byggingarsvið heldur 

kynningarfund miðvikudaginn 7. mars nk. 
kl. 16:00 vegna auglýsingar á nýrri tillögu 

að deiliskipulagi fyrir reiti 
1.244.1 og 1.244.3 Einholt – Þverholt.

Fundurinn verður haldinn í upplýsingaskála 
sviðsins á fyrstu hæð að Borgartúni 3.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

efnir til samkeppni
um byggðarmerki

Samkeppnin er öllum opin, óháð búsetu.
Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit varð til við sameiningu fjögurra 

sveitarfélaga eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar.

Verðlaun að upphæð kr. 350 þúsund verða veitt fyrir 
hugmyndina sem valin verður sem merki Hvalfjarðarsveitar. 

Einnig verða veittar kr.  50 þúsund fyrir 2. og 3. sæti.

Upplýsingar um staðhætti, sögu og mannlíf í sveitarfélaginu 
ásamt keppnisreglum og nánari upplýsingar um keppnis-

fyrirkomulag má nálgast á vefsetrinu www.hvalfjordur.is

Dómnefnd m.a. skipuð fulltrúa frá félagi íslenskra teiknara fer yfir 
allar innsendar hugmyndir.

Skilafrestur tillagna er til 11. apríl. Hugmyndir skulu berast í  
Stjórnsýsluhús Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes.

Hvalfjarðarsveit

Íbúð óskast til leigu 

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

Norðurál leitar eftir nýlegri 3 - 4 herbergja íbúð með fallegu sjávarútsýni á góðum stað 
á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Leigutími minnst tvö ár.

Vinsamlega hafið samband mánudaginn 5. mars við Helgu Björg Hafþórsdóttur
í síma 430-1006 eða 696-9506 eða með tölvupósti: helga@nordural.is.



Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

hringdu strax í síma: 
699 5008 eða 693 4085

LÁTTU OKKUR SELJA!

SELDIST Á 4 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 6 DÖGUM

Helgi Eysteinsson > Básendi 11 Rakel Húnfjörð > Rauðagerði 52 Bryndís og Örn > Melhæð 5

Elín Dóra og Vilhjálmur > Heiðargerði 88

Jón Gunnar  og Harpa > Vallartröð 4

María Hlinadóttir > Safamýri 29

Ingibjörg Sveinsdóttir > Flétturimi 36

SELDIST Á 7 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 12 DÖGUM

SELDIST Á 13 DÖGUM

SELDIST Á 10 DÖGUM

SELDIST Á 20 DÖGUM

> Völuteigur 11

Vaka Dóra og Ari Heimisson > Furugrund 50 

Markmið okkar er að selja
eignina þína á 30 dögum

Remax Lind / Bæjarlind 14-16



Lómatjörn 4-8, Innri Njarðvík
Ný Fullbúin 4ra herbergja raðhús að
innan sem utan. Húsin skilast fullbúin
að innan með innréttingum frá RH
innréttingum, bomanite stimplun fyrir
framan húsin og epoxy á bílskúr.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.00 – 13.30

28.500.000

Mávatjörn 10, Innri Njarðvík
Nýtt 156m² 4ra herbergja parhús.
Húsið skilast fullbúið að utan með
marmarasalla, lóð fullfrágenginn með
stimpluðu plani. Að innan skilast hús-
ið tilbúið undir tréverk

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.00 – 13.30

24.900.000

Blikatjörn 7, Innri Njarðvík
5 herbergja einbýli með stórum bíl-
skúr samtals 200m². Milliveggir upp-
komnir, rafmagnsbarkar í veggjum
eftir að draga í, Hitalögn komin í golf
fyrir hvert rými. Frábær staðsetning.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.45 – 14.15

27.500.000

Svölutjörn 73, Innri Njarðvík
152m² 5 herbergja einbýli nánast full-
klárað án lóðafrágangs. Húsið skiptist
í 4 rúmgóð herbergi, stórt baðher-
bergi, stofu og eldhús í opnu rými og
Stóra geymslu.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.45 – 14.15

27.500.000

Fitjaás 24, Njarðvík
NÝTT 235m² 5 herbergja einbýlishús.
Lóð verður grófjöfnuð fylling 1,5m
fyrir utan sökkul, perlumöl í innkeyrlu.
Að innan er búið að aðskilja bílskúr
frá íbúð með brunavarnarvegg, en að
öðru leiti fokhelt.
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 14.30 – 15.00

25.900.000

Steinás 27, Njarðvík
186m² 4ra herbergja einbýli á einni
hæð byggt árið 2003. Stofa, eldhús,
baðherbergi, þvottahús og 3 góð
svefnherbergi.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 14.30 – 15.00

31.900.000

Ósbraut 2-4 - Garður
NÝTT 198m² 5-6 herbergja einbýli.
Allar innréttingar frá RH, Eldhústæki
frá Ormsson, Lóðin skilast tyrfð og
perlumöl í innkeyrslu. Húsin er klætt
með láréttu báruáli.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15.15 – 15.45

31.900.000

Bogabraut 14 - Sandgerði
NÝTT 240m² 5 herbergja einbýli
ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið skilast
flísalagt að utan og grófjöfnuð lóð. Að
innan er það tilbúið fyrir spörslun og
málun. Húsið er staðsett í lokuðum
botnlanga.
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 16.00 – 16.30

29.500.000

Bogabraut 16 - Sandgerði
NÝTT einbýli með innangengnum bíl-
skúr samtals 161fm. Húsið er klætt
marmarasalla og með grófjafnaðri
lóð. Að innan er það tilbúið fyrir
spörslun og málun. Húsið er staðsett í
lokuðum botnlanga.
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 16.00 – 16.30

23.900.000

Vesturhóp 29, Grindavík
NÝTT 205m² 5 herbergja einbýli á
einni hæð. Húsið skilast fullklárað að
innan og utan með grófjafnaðri lóð.
Innréttingar eru frá RH og eldhústæki
frá Ormsson.

33.900.000

Svölutjörn 40-42, Innri Njarðvík
Fullkláruð vönduð 165m² 4-5 her-
bergja parhús í byggingu sem skilast
1.júní 2007. Húsin eru fullkláruð að
innan með innréttingum frá RH, tæki
frá AEG, hellulagt plan með snjó-
bræðslu. Húsin eru klædd með lig-
gjandi báruáli.

31.200.000

Hrauntún 4 - Keflavík
Mjög gott einbýlishús Samtals 195,5
fm, með 38,1 fm bílskúr. Hægt að
hafa 5 svefnh. í húsinu. Húsinu hefur
verið vel haldið við og gefur mögu-
leika til að hafa sér íbúð í kjallara (þó
ekki full lofthæð). Skipti á minni eign á
höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.

29.500,000

Mávatjörn 22 - Njarðvík
Mjög huggulegt 137,7 fm parhús með
37,7fm bílskúr. Byggingarár 2005. 5
herbergi eru í húsinu og allar innrétt-
ingar fallegar. Gólfefni eru flísar og
eikarparkett. Sólhúsi c.a. 19 fm, ver-
önd og heitur pottur. Góð eign.

33.900,000

Heiðarholt 42, Keflavík
Góð 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í
fjórbýli ásamt bílskúr. Íbúðin er 96m²
og bílskúrinn 28m² samtals: 124m².
Tvö herbergi, baðherbergi, eldhús
opið við stofu og þvottahús.

17.900.000

Fr
um

Hulda
Oddsdóttir

Skrifstofustjóri
hulda@remax.is

Hjördís B. 
Sigurðardóttir

Sölufulltrúi
hjordisb@remax.is

Sigurður Sigur-
björnsson

Sölufulltrúi
siggi@remax.is

Gunnar Björn
Björnsson

Sölufulltrúi
gbb@remax.is

Þröstur
Ástþórsson

löggiltur
fasteignasali

www.remax.is/heimiliogskip • Sími 4 200 800 • Hafnargötu 54 • 230 Reykjanesbæ

Háseyla 29 - Njarðvík
Gullfallegt einbýli, samtals 200 fm
með bílskúr. Í húsinu er 3 stór herb.
og stórar stofur, mikið hefur verið lagt
uppúr vönduðum innréttingum. Mikil
lofthæð með innfeldri lýsing. Arin er í
húsinu.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15:15-15:45

34,500.000

Háholt 1 - Keflavík
Glæsileg samtals 356 fm einbýlishús
með tvöföldum bílskúr á einum vin-
sælasta stað í Reykjanesbæ. Húsið er
á tveimur hæðum og er efri hæðin hin
glæsilegasta með fallegum gluggum
sem gefa henni glæsilegt yfirbrað.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 17:00-17:30



Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

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

Glæsilegt mikið endurnýjað tvílyft einb./tvíbýli m/innb.
bílskúr, samtals 261 fm. Efri hæð: Glæsilegt nýtt eldhús og
stór stofa og borðstofa. (hátt til lofts) Arinn í stofu. 5
svefnherbergi, baðherbergi o.fl. Neðri hæð: Samþykkt
mjög falleg 2ja herb. íbúð með sér inngangi. Róleg og góð
staðsetning, útsýni. Verðtilboð. Myndir á mbl.is

KELDUHVAMMUR – HF. – TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

VESTURTÚN - ÁLFTANES – EINBÝLI

Fr
um

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals um
141 fermetrar, þar af er bílskúr 22 fermetrar. Eignin er vel staðsett á fallegum útsýnisstað við Vesturtún á Álftanesi þar sem
stutt er í skóla og leikskóla. Eignin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft og bílskúr. Nánari lýsing eignar: Góð aðkoma er að eigninni. Góð forstofa. Gott for-
stofuherbergi. Frá forstofu er gengið inn í hol. Eldhús með glæsilegri innréttingu og góðum borðkrók. Góð og björt stofa með
útgang út á góða afgirta verönd. Gott hjónaherbergi. Annað barnaherbergi. Baðherbergi flísalagt með baðkari sem í er sturta,
góð innrétting á baði. Þvottahús m/góðum hillum. Geymsluloft. Innangengt er í góðan bílskúr með hillum. Gólfefni er parket
og flísar. Góður geymsluskúr í garði. Glæsilegur afgirtur garður með sólpöllum og tilheyrandi. Verð 37,9 millj.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

20.900.000
Falleg 96,1 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í nýlegu fjölbýli með sérinngangi af svölum.
Vandaðar innréttingar og gólfefni, gott útsýni.
Sigurgeir og Bettina taka á móti gestum.

Fr
um

Asparholt 1, 2. hæð - 225 Álftanes

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
SÖLUSÝNING Í DAG Á MILLI 13:00 - 16:00

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum
Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi með lyftu og svalagangi

12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi og baði með flísum frá Álfaborg
Innréttingar frá InnX
Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði
Verð 21,9 millj.

Möguleik er á að fá íbúðirnar afhentar með parketi frá Harðviðarvali og lýsingu frá Lumex
Nánari upplýsingar veita sölumenn fasteignasölunnar Kletts í síma 534 5400
Þessar íbúðir eru frábær kostur fyrir þá sem vilja nýjar íbúðir á fallegum og rólegum stað í Kópavogi

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
Fasteignasölunni Klettur í síma 534 5400 eða með tölvupósti á klettur@klettur.is Skeifunni 11 - Sími 534 5400 - www.klettur.is

Innréttingar
Faxafen 8 • 108 Reykjavík

Sími: 577 1170
www.innx@innx.is

Byggingarfélag

Fr
um

21.700.000
73,6 fm. + ca. 4 fm. geymsla, 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bílgeymslu.
Útsýni, björt íbúð, gluggar á 3 vegu, suðursvalir, 
fallegar innréttingar og gólfefni. GÓÐ ÍBÚÐ.
Böðvar tekur á móti gestum 

Fr
um

Framnesvegur 62, 3 hæð - 107 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 17:00 

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

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

Fiskislóð - 101 RVK
Til leigu glæsilegt húsnæði sem bíður upp á
mikla möguleika t.d. sem vinnustofa og/eða
sýningarsal fyrir listamenn. Um er að ræða tvö
bil á efri hæð 84 fm hvort bil. Húsnæðið er allt
nýlega tekið í gegn. Steinteppi á gólfum, stórir
gluggar. Mögulegt að leigja sem eina heild eða
í sitthvoru lagi.

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

Fr
um

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

Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari
barbara@rentus.is
440 6020/664 6020



Fr
um ÓLAFSGEISLI - 113 RVK.

Stórglæsilegt einbýli á 2 hæðum, m/ innb. bíl-
skúr, samtals 232,6 fm auk óskráðs/ósam-
þykkts ca 35-40 fm rýmis á jarðhæð sem býð-
ur upp á mikla möguleika. Jura-marmari,
parket og flísar á gólfum. Sérlega vandaðar
innréttingar. Innbyggð uppþvottavél, ísskápur
og frystiskápur í eldhússinnréttingu. Garður
m/ pöllum og potti. Viðhaldslítil lóð.
VERÐ 67,0 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar á skrifstofu Akkurat í síma 594-5000
eða í síma 899 0708 (Anna Lilja).

Langalína - Sjálandi GarðabæLangalína - Sjálandi Garðabæ
Glæsileg 3ja - 4ra herb. íbúðGlæsileg 3ja - 4ra herb. íbúð

Stílhrein og skemmtilega innréttuð 106 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í anddyri, eldhús með glæsilegum innréttingum frá
HTH og vönduðum tækjum, bjarta stofu/borðstofu með útgengi á stóran timburpall í suðvest-
ur, þvottaherb. og flísalagt baðh. með horn-
baðkari. Mögul. er að útbúa 3ja herbergið.
Gegnheilt eikarparket á öllum gólfum, nema
flísar á baðherb. og þvottaherb. Screen-
gluggatjöld í gluggum stofu fylgja.
Stutt í skóla. Áhv. 17,3 millj. lán með 4,15% vöxt-
um. Íbúð sem vert er að skoða. Verð 32,9 millj.

Stefán og Dóra sýna s. 696 1944

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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. 

Fr
u

m

Öldugata 11 - 101 RÖldugata 11 - 101 RVKVK
Glæsileg neðri hæð í miðborginni
Opið hús í dag frá kl. 14-16Opið hús í dag frá kl. 14-16

Fr
u

m

Stórglæsileg neðri hæð í fallegu steinhúsi í mið-
borginni. Íbúðin er nánast algjörlega endurnýjuð á
vandaðan og smekklegan hátt. Ný glæsileg sér-
smíðuð innrétting er í eldhúsi, baðherbergi er
mjög vandað, ný gólfefni og raflagnir og tafla eru ný. Rúmgóð stofa með
útgangi yfir brú á stóra baklóð og 3 rúmgóð herbergi auk fataherbergis.
Lofthæð á hæðinni eru um 2,85
metrar. Hús að utan nýlega viðgert
og málað. Verð 50 millj.

Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-16.

Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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. 

BJALLAVAÐ 13-17

NÝTT Í SÖLU
Vorum að fá
glæsilegar 2ja, 3ja
og 4ra herbergja
íbúðir í einkasölu.
Allar íbúðirnar eru
fullbúnar, án gólf-
efna og til afhend-
ingar strax.

Efsta hæðin er
inndregin og með
stórum svölum og
glæsilegu útsýni til
Bjáfjalla, Esjunnar,
Rauðavatns og
víðar.

Í næsta nágrenni
er ósnortin friðuð
náttúra með fal-
legum gönguleið-
um.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson

Fr
um SUÐURVANGUR - 220 HFJ. 

NÝTT í SÖLU! 
Frábært útsýni úr þessari íbúð. Falleg og vel skipulögð 4ra herb. á
efstu hæð (3.hæð) í góðu rólegu 6 íbúða fjölbýli, frábært útsýni úr
herbergjum og stofu. Íbúð skráð 112,2 fm en sérgeymsla í sameign
er 6,5 fm og virðist ekki vera í fm tölu íbúðar. Rólegt gata í lokuðum
botnlanga, öll þjónusta nálæg. VERÐ 21,4 millj. 

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Upplýsingar gefur 
Ingvar Ragnarsson löggiltur fasteignasali 822 7300 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Sérlega fallegt 165,5 fm endaraðhús með bílskúr á
góðum stað. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stór
verönd og suðursvalir. Fjögur svefnherbergi. Góð lán
áhvílandi. Verð 39,9 millj.

Eiríkur Svanur sölumaður
verður á staðnum.

s: 862 3377

TRÖLLATEIGUR 25 - MOSFELLSBÆ

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-16

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

4ra herbergja ný og glæsileg 113,7 fm íbúð á 3. hæð með suður svöl-
um í hinu nýja „Norðlingaholti“ ofan við Rauðavatn. Íbúðin skiptist í and-
dyri, gang, þrjú svefnherb., eldhús, stóra stofu, þv.hús og glæsilegt
baðherb. með baðkari svo og innréttingu. Laus strax. V. 26,4 m. 474

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-15.

OPIÐ HÚS HELLUVAÐ 1-5
3. HÆÐ TIL VINSTRI

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

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

Fr
um

Rúmgóð 3ja herb. íbúð á 2. hæð til vinstri í litlu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Stærð íbúðar 83,6 fm og stæði 27,8 fm.
Vandað og fallegt hús í góðu viðhaldi. Afhending samkomulag.
Verð: 20,9 millj.

Sigurlaug tekur á móti áhugasömum í dag kl. 15-17

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 15 -17
BERJARIMI 10 - BÍLAGEYMSLA.

• Rúmgott og þæginlegt einbýlishús í Sandgerði.
• Er skráð 181,5 fm en er eitthvað stærra.
• Húsið er vel staðsett og er mjög nálægt skólanum

og sundlauginni.
• Verð 21,9 millj.

Eigendur sýna húsið
Nánari upplýsingar gefur Ólafur í síma 693-4868

Verið Velkomin

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
u

m

Oddnýjarbraut 3, 245 Sandgerði
Opið hús sunnud. 4. mars. kl. 15:00-

Vorum að fá í sölu glæsilega og mikið endurnýjaða 94 fm 4ra
herbergja kjallaraíbúð í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í: Forstofu, 3 góð
herbergi, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf m/ innréttingu, eldhús
með endurnýjaðri innréttingu og stórri og bjartri stofu. Skólp og dren
var endurnýjað árið 2006. Verð 21.9 millj.
Helena tekur á móti gestum milli kl. 14 og 16 í dag sunnudag

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

BARMAHLÍÐ 30 - KJALLARI
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Falleg 117,9 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð á góðum stað. Þrjú
svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Góðar innréttingar.
LAUS STRAX. Verð 21,9 millj.

Viggó og Benedikta taka á móti gestum s: 896 6796

LAUFVANGUR 3, 03-02 – HAFNARFIRÐI

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Sími 562 4250
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Sóltún - 4ra herb.
Til sölu stórglæsileg íbúð á 3. hæð, 134,8

fm, með miklu útsýni,  stæði í bílageymslu fylgir. Fallegar innrétting-
ar og hurðar úr kirsuberjavið, dökkt parket, glæsileg lýsing og tvö
baðherbergi. Frá hjónaherb. er gengið inn á sér baðherbergi með
sturtuklefa og innréttingu, flísar á gólfi og veggjum. Hitt baðher-
bergið er með baðkari, flísalagt og innréttingu og halogenlýsingu.
Stórar suðvestur svalir með útgengi bæði úr stofu og hjónaherbergi.
Flísalagt þvotthús og geymsla innaf. Sameign er falleg og snyrtileg.

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
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Glæsileg 4ra herbergja íbúð. Sérmerkt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
125,2 fm með sérgeymslu í kjallara. Arkitekt hússins er Björn Ólafs,
arkitekt í París. Vandaðar svalalokanir. Laus strax. V. 27,9 m. 403

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-15

OPIÐ HÚS HÖRÐUKÓR 1
1. HÆÐ TIL VINSTRI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

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

Í DAG

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandaðar innréttingar og tæki. Þrír
klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild. Frábært tækifæri.
VERÐ AÐEINS KR. 2,5 MILLJÓNIR
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason hjá Höfða S: 565 8000 eða á asmundur@hofdi.is

Hárgreiðslustofa
til sölu eða leigu

Einstaklega björt og falleg 5 herbergja
150 fm íbúð á 2. hæð í 9 íbúða stiga-
gangi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Snyrti-

leg sameign. Yfirbyggðar svalir (sólstofa). Skápar í öllum herbergjum. Góð aðkoma.
Mjög hagstætt verð aðeins 24,9 millj.

Allir velkomnir að skoða íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16.
Bjalla merkt Helgi og Karen.

Miðvangur 10, íbúð 0201 - Góð kaup.
Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00

Glæsilegar 132 fm 4ra
herbergja íbúðir á 3 og 4
hæð í glæsilegu lyftuhúsi.
Möguleiki á 90% fjár-
mögnun. Tilbúnar til af-
hendingar, skilast fullb. án
gólfefna. Þú greiðir aðeins
10% útborgun og flytur
inn. Stór svefnherbergi
Stórar suður svalir. Stór
geymsla. Ískápur og upp-

þvottavél fylgja. Aðeins 2 íbúðir eftir. Verð 24,9-25 millj.
Daði sölumaður Höfða

verður á staðnum sími 698 5044

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00.

Akurvellir 1 - Aðeins 2 íbúðir eftir !

Sérlega glæsilegt og vel
hannað 230 fm einbýlishús
á einni hæð. Innbyggður
tvöfaldur 48,7 fm bílskúr er
í húsinu. Sérlega fallegur
arkitektúr er á húsinu og
mikil lofthæð. Eignin
verður afhent fullbúin að
utan (steinuð) og tilbúin til
innréttinga að innan. Að
auki verður hellulögð

innkeyrsla með snjóbræðslu og timburverönd í garði.
Verð 48,0 millj

Afhending verður ágúst 2006.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00.
Fléttuvellir 20 - Einbýli

Glæsilega hönnuð og vel skipulögð raðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr, samtals 219-224 fm þar af 30 fm bílskúr.
Húsin verða afhent fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og
fokheld að innan. Gert er ráð fyrir fjórum svefnherbergjum og
tveimur baðherbergjum. Afhending í júlí-ágúst 2007.
Verð 29,9 - 30,8 millj. Gosi byggir. Frábær staðsetning.

Gústaf sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00
Fjóluvellir 6-8- Raðhús

Glæsilegar 4ra her-
bergja íbúðir í fjölbýlis-
húsi á sjö hæðum með
samtals 27 íbúðum.
Íbúðum verður skilað
fullbúnum án gólfefna,
þó með flísalögðum
baðherbergjum og
þvottahúsum. Sameign
og lóð verða fullfrá-
gengin. Stórar svalir.

Verð frá 24,9 millj.

Ásmundur sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 14:00 og 15:00.

Kirkjuvellir 3 - aðeins 4 íbúðir eftir !

Glæsilega hönnuð og
vel skipulögð raðhús á
einni hæð með inn-
byggðum bílskúr, sam-
tals 244 fm, þar af 44
fm bílskúr. Húsin verða
afhent fullbúin að utan
með grófjafnaðri lóð
og fokheld að innan.
Gerð er ráð fyrir fjórum

svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Tilbúin til af-
hendingar strax. Verð 30,4 - 31,4. Dropasteinn ehf byggir. Frá-
bær staðsetning.

Gústaf sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00
Fjóluvellir 10-12 - Raðhús

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir með
tvennum svölum, auk bílastæðis í
bílakjallara. Íbúðirnar skilast full-
búnar að utan sem innan en án
gólfefna, þó eru baðherbergi,
þvottahús og forstofa flísalögð.
Allar innréttingar og skápar eru
frá Húsasmiðjunni og mjög vand-
aðar í alla staði. Góð tæki, upp-
hengt klósett. Myndavéladyrasími

í sameign. Húsið er klætt að utan og því mjög viðhaldslétt.
Stærð íbúða er frá 123-126fm.
Verð íbúða er frá 24,9-26,9 millj.

Ásmundur sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 14:00.

Drekavellir 26 - Aðeins 6 íbúðir eftir !

Í dag býðst þér og þín-
um að skoða fallega og
vel staðsetta 3ja her-
bergja, 77,4 fm., íbúð á
2 hæð í litlu og snyrti-
legu fjölbýli við Rós-
arima. Vel umgengin
íbúð og snyrtileg sam-
eign. Héðan er stutt í
þjónustu svo sem
skóla, leikvelli og versl-

anir. Verð 18,9 millj.

Guðrún tekur á móti gestum
í dag á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag
á milli kl. 14:00 og 16:00
Rósarimi 6 - íbúð 0205

Ég er falleg 2-3ja her-
bergja 65 fm neðri
hæð í gömlu virðu-
legu húsi á frábærum
stað í Firðinum, hér er
stutt í alla þjónustu.
Falleg innrétting í eld-
húsi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf.
Sér þvottahús með út-
gangi í garð.

Verð 14,9 millj.

Hólmfríður tekur vel á móti ykkur.
Gsm 867 3647.

Opið hús í dag
á milli k. 15:00 og 17:00

Skerseyrarvegur 1 A - neðri sérhæð Hfj.
Sérlega glæsileg 3ja
herb. 103,6 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bilgeymslu. Vand-
aðar inntréttingar úr
kirsuberjaviði. Þvottahús
innan íbúðar. Svalir úr
stofu í suð-vestur. Innan-
gengt í bílskýli. Falleg
íbúð á góðum stað.
Verð 24,2 millj.

Elín tekur á móti áhugasömum í dag
á milli á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag
á milli kl. 14:00 og 16:00
Lómasalir 6 - íbúð 0503

Opin hús – opin hús – opin hús



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsilegt raðhús 163,9 fm m/innb bílskúr 27,5 fm samtals 191,4 fm. Góður
inngangur, rúmgóð forstofa, gestasnyrting, innangengt frá forstofu í bílskúr. Hol,
stofa, borðstofa. eldhús. Inn af holi er rúmgott vinnurými m/útgangi út í garðinn.
Barnah., svefnh. m/ útgangi út á S-svalir, þvottah. Gott baðh. með sturtuklefa.
Bílskúr fullbúinn með millilofti,. Góð eign. Úsýni.
V. 44,9 millj.

ERLUÁS HF. - RAÐHÚS
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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3ja-4ra herb. 72 fm íbúð sem mikið hefur verið endurnýjuð. Íbúðin
skiptist í hol, hjónaherbergi, stofu, barnaherbergi og stórt eldhús með
stórum borðkrók. V. 18,9 m. 6400

EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG, SUNNUDAG FRÁ KL. 15-17.

OPIÐ HÚS - HVERFISGATA 74
5. HÆÐ TIL VINSTRI. GLÆSILEGT ÚTSÝNI

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatarmáli
129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á vandað-
an og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innréttingar, inni-
hurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísalagt í gólf og
veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi. Borðaðstaða er í eld-
húsi og útgangur á svalir til suðurs. Hús að utan nýlega við-
gert. Sér geymsla í kjallara fylgir.
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 41,9 millj.
Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.

Verið velkomin.

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

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 3. hæð og í risi, íbúð
0301, í miðborginni. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu með góðu
útsýni, borðstofu opna í eldhús, eldhús með nýlegi innréttingu,
tvö herbergi, vinnuaðstöðu og baðherbergi. Rafmagn er endur-
nýjað og vatnslagnir að mestu leyti. Gott geymslurými.
Skemmtilegt gróið útivistarsvæði á baklóð. Verð 18,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 17-18.

Verið velkomin.

Rauðarárstígur 7
Góð 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 17-18

Góð 72 fm 3ja herb. risíbúð í fjórbýlishúsi í miðborginni. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús með nýlegu parketi á gólfi, samliggjandi
borð- og setustofu, eitt svefnherbergi og endurnýjað baðher-
bergi, flísalagt í gólf og veggi. Upprunalegar lakkaðar hurðir í
íbúðnni. Góð íbúð miðsvæðis. Laus fljótlega. Verð 18,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-17.

Verið velkomin.

Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-17

OPIN HÚS Í DAG
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HRAUNHAMAR KYNNIR: Einbýlishús við Blikastíg 7 skráð 116,5 fm ásamt bílskúr
sem er 34,4 fm samtals: 150,9 fm. Ágætis forstofa, rúmgóð stofa/borðstofa, eldhús
með borðkróki, búr inn af eldhúsi 3 svefnh, baðh, m/baðkari forstofa og geymsla.
Að sögn eiganda má byggja aðra hæð ofan á húsið. Ágætis bílskúr m/góðri
geymslu. Eignin þarfnast endurnýjunar. Gróinn garður ca 60 fm nýlegur sól-
pallur, vandaðar girðingar. Eignin er mjög vel staðsett í enda á rólegri
botnlangagötu í vinsælu hverfi. Verð 32,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Svenni 866-0160

BLIKASTÍGUR - ÁLFTANES - RAÐHÚS
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— Til leigu —

673 fm. verslunar- og þjónustuhúsnæði á besta stað við
Bæjarhraun 12, Hafnarfirði. Húsnæðið býður upp á ýmsa
nýtingarmöguleika, næg bílastæði og er á hornlóð.

Upplýsingar í síma 898 3420

F
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Sími 562 4250
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Miklabraut
3ja herb. íbúð með aukaherbergi

Til sölu falleg, sólrík og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
ásamt góðu aukaherbergi í kjallara, tilvalið til útleigu. Nýlegt gler,
dren og skolp. Frábær staðsetning við Klambratún. Stutt er í alla
þjónustu, skóla, verslanir og sundlaug. Verð 22,9 millj.
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is
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Góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Suður svalir, útsýni.
Endurnýjaðar innréttingar, þvottahús í íbúð. Stærð 88,2 fm.
Laus fljótlega. Verð: 18,2 millj.

Berglind tekur á móti áhugasömum kl. 16 - 18 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 16 -18 
MARÍUBAKKI 6, íbúð 201

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!
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– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ 

 - stærsta bílasala landsins? 
Fréttablaðið

Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU

BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA! 

SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA 

BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ. 









Tökum að okkur skattframtöl fyrir 
einstaklinga. Persónuleg og góð 

þjónusta í fyrirrúmi.

Bókhaldslausnir ehf • Hlíðarsmára 15 • Sími:  530-9100

Bókhald - skattframtöl 
og fleira

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



BÍLARAFBÍLARAF

Mjög hljóðlátar og öruggar enda 50 ára reynsla.
Uppfylla alla þýska og ce-öryggisstaðla.

Lokað brunahólf = enginn opinn eldur
Tekur loft utan frá rými = engin hætta á súrefnisskorti
Skilar afgasi út úr rými = engin mengun

S-2200
Þilofnar í alla ferðabíla

og bústaði, einnig
möguleiki á blæstri.

E-2400/E-4000
Hitar með blæstri,

tveggja hraða
með thermostati.

Vatnshitari
Hitar bæði vatn og rýmið,

allt að 6000 wött,
með thermostati.

Auðbrekku 20 • S. 564 0400



sem hópurinn stóð fyrir hafi á til-
teknu skeiði í lífi þessa unga lista-
fólks aðeins þjappað þeim saman, 
gefið þeim tækifæri til að deila um 
stund viðfangsefnum og tækifær-
um. En þessi tími markaði þau öll 
fyrir lífstíð: viðurkenningar tóku 
ekki að gefast hópnum sem hreyf-
ingu fyrr en eftir 1960. Hópurinn 
reyndist gríðarlega merkileg hug-
myndafræðileg deigla og hafa 
menn ekki enn til fulls greint úr 
öllu því verki sem t.d. Jorn og 
Dotremont skildu eftir sig. 

Hópurinn var eina hreyfing-
in sem íslenskur listamaður 
tengdist beint með virkum 
samskiptum um árabil. 
Það er ekki fyrr en 
Erró sest að í Frakk-
landi að einhver 
íslenskur myndlistar-
maður kemst í önnur eins 
tengsl við alþjóðlega list-
hreyfingu með beinum og 
afgerandi hætti. Dvöl Diet-
er Roth hér á landi og sam-
starf hans við skoðana-
systkini hans víða um 
Evrópu og í Banda-
ríkjunum er að hluta 
til sambærilegt. 

Svavar hélt alla tíð sam-
bandi við félaga sína: smá-
myndasafn Roberts Dahlman 
sem selt var í Höfn á þriðjudag 
er til marks um það. Kunnug voru 
tengsl Svavars og Halldórs Lax-
ness, en minna var vitað um sam-
band þeirra Jörn og Halldórs sem 
lauk með lithografium Asgers við 
Söguna af brauðinu dýra. Í fyrra 
var hér sett upp stór sýning af 
verkum Else Ahlfelt og Carl Henn-
ing Pedersen frá dvöl þeirra hér 
sumarið 1948 og kom mörgum á 
óvart.

Örlög CoBrA urðu þau að sveit 

bandarískra málara, Pollocks, 
Francis, de Kooning, ruddist fram 
á svið málverksins á sjöunda ára-
tugnum og reyndust menn býsna 
blindir á að flest það sem Kanarn-
ir voru að fást við hafði CoBrA-
sveitin tekist á við í málverkinu 
fáum árum fyrr. En hinn frægi 
sigur kom til seinna: upp úr 1970 
fer flestum að verða ljóst mikil-
vægi hópsins en hann er síður en 
svo allra í litagleði, barnslegum 
táknmyndum og hvatvísri mynd-
byggingu sem er oft ögrandi í 
villtum leik og grófri áferð. Áhrif 
hópsins létu ekki á sér standa: 
Villta málverkið þýska átti sínar 

rætur í CoBrA. Uppgangur 
nýja málverksins á síðustu 

árum sækir til sömu róta.

Veik staða Svavars Guðna-
sonar í hinu sögulega 

samhengi evr-
ópskrar mynd-
listar er að 
mörgu leyti sök 
máttlítillar
stöðu myndlist-

ar í landinu: 
Margir stærstu 

listamennirnir í hópn-
um hafa notið þess 

atlætis að til eru 
stór ritverk sem 
gera grein fyrir 
öllum ferli 
þeirra í máli og 

myndum: Jorn 
nýtur þar mestrar 

athygli, enda stór-
menni í afköstum og 

fjölbreytileik. Svavar er honum 
skyldastur í efnistökum og skap-
ferli. Heerup, Bille, Alechinsky, 
Jakobsen, Pedersen, Constant og 
margir hafa fengið mikla og ítar-
lega umföllun í ritum sem hafa 
lagt grundvöllinn að stöðu þeirra í 
alþjóðlegu samhengi, tryggt stöðu 
þeirra á markaði og orðstír. Sýn-
ingin í vor gæti því reynst fyrsta 
skrefið í að kynna verk Svavars 
heiminum á ný. Sýningin fer 

héðan upp í Silkeborg Bad og á 
Listasafnið í Þrándheimi.

Þetta verður stór sýning og henni 
fylgt úr hlaði með sýningarskrá 
sem stenst alþjóðlegan saman-
burð: á henni verða um 130 verk, 
bæði úr opinberum söfnum hér á 
landi og erlendis, en líka úr einka-
söfnum. Munar þar mest um till-
egg bræðranna Lars og Leif Ole-
sen, en þeir hafa verið 
atorkusamir og haft efni um langt 
skeið á söfnun myndverka 
CoBrA.

Raunar sætir furðu hve mikið 
er enn í umferð af myndlist eftir 

hópinn og nú er að hverfa af vett-
vangi sú kynslóð sem keypti verk 
hans. Ekki er að efa að þeir aðilar 
sem settu í gang fjölda verka sem 
sögð voru eftir Svavar Guðnason 
nýttu sér ákveðið gat á markaði: 
enginn íslenskur aðili eða erlend-
ur hafði tekið saman heildarskrá 
um verk Svavars og gert vestræn-
um myndlistarheimi hana 
aðgengilega. Var þó ekki að efa að 
í evrópsku samhengi var hann 
mikilvægur höfundur. Slíka skrá 
þarf að vinna.

Vorsýningin er einstakt tækifæri 
íslenskum almenningi til að sjá 

verk CoBrA-málaranna. Lífsverk 
þeirra og hugmyndir eru gjöfull 
brunnur listfengis og lífsnautnar. 
Það eru liðin sextíu ár frá því þeir 
stigu fram sem hópur hér á landi 
og því löngu tímabært að þjóðin 
kynnist verkum þeirra á ný. 
Undir-búningsnefnd sýningarinn-
ar er skipuð fyrrverandi og núver-
andi sendiherra Íslands í Höfn, 
Þorsteini Pálssyni og Svavari 
Gestssyni, sendiherra Dana á 
Íslandi, Lasse Raimann; Lars Ole-
sen heiðrar nefndina með áhuga 
sínum og krafti, en þar sitja einn-
ig fulltrúar ráðuneytis mennta-
mála: Már Másson, Karítas Gunn-
arsdóttir og Sigvaldi Viggósson. 

BMW1 lína

www.bmw.is Sheer
Driving Pleasure

BMW Sound Machine







Opnum um helgina
í Fellsmúla 28

(við hliðina á Góða hirðinum)

Opið 10-18 alla daga

Glæsilegt úrval fyrir konur og börn!

SUNNUDAGUR
4 .MARS
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(James Dean: Forever Young)
(USA), Michael J. Sheridan, 2005.

(Solaris)
ATH. Sýnd með ensku tali
(RUS), Andrei Tarkovsky, 1972.

(Giant),
(USA), George Stevens, 1956.

KLUKKAN  15.00

KLUKKAN  19.00

KLUKKAN  21.00

R I S I

EILÍF ÆSKA

SOLARIS

Og þess vegna 
drekka ég!

Fylltu glasið hjá honum, og 
reyndu að sjá til þess að 

það haldist fullt

Það er alveg ótrúlega 
skemmtilegur tími þegar 

við erum bara einir 
heima

Eldhúsið 
mitt!

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

Unglingar á ferm-
ingaraldri eru með 
ljótara fólki. Þessa 
staðreynd hef ég 
lengi verið meðvit-
uð um og hafði vit á 
því að neita að fara í 

myndatöku í fermingarkyrtli. Ég 
hafði of oft séð ljótt fólk með ljóta 
greiðslu í ljótum kyrtlum á mynd-
um uppi á veggjum hjá fólki. 

Foreldrum mínum elskulegum 
vildi ég ekkert illt og vildi því 
ómögulega leggja á þau að hengja 
myndir af mér á gelgjunni upp á 
vegg. Amma og afi gerðust þó svo 
útsjónarsöm að smella af mér mynd 
þegar ég stóð varnarlaus og ber-
skjölduð við altarið ásamt ferming-
arsystkinum mínum og gat mig 

hvergi hrært. Það gerðu foreldrar 
hinna fermingargelgjanna einnig, 
mér til mikillar armæðu. 

Í fjölda myndaalbúma er til 
mynd af mér sem ófríðum og ólögu-
legum táningi. Ég sætti mig ekki 
lengur við tilvist þessara mynda, 
sem ég tel valda mér skömm og 
vera til þess fallnar að sverta ímynd 
mína sem megaskutlu. 

Fyrir helgi var sýnt og sannað að 
það á ekki að vera taka myndir af 
fólki án fullkomins samþykki þess. 
Þetta bið ég foreldra fermingar-
systkina minna að hafa í huga þegar 
ég krefst þess að mér verði afhent-
ar allar þær myndir sem gætu sýnt 
mig á viðkvæmu aldursskeiði. Ég 
samþykkti þessar myndir aldrei. 

Mikið skil ég mæður vel að sætta 

sig við sjúklega heimtufrekju 
afkvæma sinna þegar þau eru á tán-
ingsaldri. Dýr fatnaður sem getur 
látið unglinga líta skár út en þeir 
gera í raun hlýtur að vera pening-
anna virði. 

Ef til vill ætti kirkjan að útvega 
fermingarbörnum stílista fyrir 
fermingu, hægt væri að útbúa 
reglugerð um að ekkert foreldri eða 
fermingarbarn þyrfti að kveljast 
árum saman vegna mynda sem 
teknar eru af því í fermingarkyrtli. 
Ávallt yrði farið yfir hverja mynd 
og kannað hvort fullt samþykki 
væri fyrir henni. Þetta gæti leyst 
mörg vandamál og ekkert því til 
fyrirstöðu að hrinda þessu í fram-
kvæmd, jafnvel víðar í samfélaginu 
en meðal fermingarbarna.



Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans fá Námufélagar 35% afslátt 
af miðaverði á allar sýningar gegn framvísun Námukortsins.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

FRUMSÝNING 8. MARS. FORSALA HAFIN!

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS

LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

SÖNGLEIKURINN

&

               

                   

         

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

               

                   

Klukkan sjö í kvöld hefst uppboð á 
rúmlega 130 verkum af ýmsu tagi 
á vegum Gallerí Foldar á Hótel 
Sögu, Súlnasal. Þar á meðal er 
fjöldi verka þeirra eldri málara 
sem mikil eftirspurn hefur verið 
eftir að undanförnu. Má því ætla 
að nokkrar fúlgur skipti höndum í 
kvöld á Sögu. 

Að vanda hefst uppboðið á 
prentverkum, grafík og ljósmynd-
um. Þar verða seldar tvær fyrstu 
möppur sem Íslensk grafík gaf út 
og geyma báðar fimm þrykk. Þá 
verður boðið upp verk eftir Dieter 
Roth frá 1985 en hann á alls þrjú 
verk á þessu uppboði, þar af eitt 
unikum sem verðlagt er á 280-320 
þúsund. Eru verk hans tekin að 
hækka nokkuð á íslenskum mark-
aði en eru tíðir gestir víða um Evr-
ópu á uppboðum og í galleríum. 
Mikla athygli vekja á þriðja tug 
leirverka eftir Guðmund frá Mið-
dal; þá eru einnig falir gripir frá 
Gliti sem hafa ekki komið oft á 
uppboð Gallerís Foldar. Þar verða 
seld teppi, nú stykki, frá Austur-
löndum. Postulínsgripir skreyttir 
af Flóka, stór stytta eftir Sæmund 
Valdimarsson sem metin er á 5-
700 þúsund. 

Margir yngri menn eiga verk á 
uppboðinu en það eru gömlu meist-
ararnir sem staldrað er við: Þórar-
inn B. Þorláksson á þar verk frá 
1904 sem metið er á 2-2,2 miljónir. 
Jón Stefánsson á þar stórt olíu-
verk frá 1929 sem metið er á 2,8-
3,2 miljónir. Þarna er til sölu lítil 
blýantsteikning eftir Mugg frá 
1913, sex málverk eftir Ásgrím 
Jónsson misdýr, fimm eftir Kjar-
val. Þær stöllur Louisa Matthías-
dóttir og Nína Tryggvadóttir eiga 
þar litlar myndir. Þarna eru stórar 
myndir eftir Karl Kvaran og 
Jóhannes Jóhannesson. Stór hafn-
armynd eftir Gunnlaug Blöndal og 
málverkið Stúlka með fiðlu eru 
metin á 3-3,5 milljónir hvor. Lands-

lagsmynd eftir Jóhann Briem frá 
1935 er metin á 350-400 þúsund, 
sem verður að teljast lágt miðað 
við yngri myndir eftir hann. 

Toppurinn er þó tvær myndir 
eftir Þorvald Skúlason, sú eldri, 
Stúlkur með bolta frá 1941 er 
tímamótaverk en hin, Abstrakt-
ion, er unnin tíu árum síðar frá 
hinu merkilega tímabili í upphafi 
sjötta áratugsins. Hún er metin á 

6-700 þúsund meðan Stúlkunar 
gæti farið á fjórðu miljón eða 
hærra, svo einstök sem hún er.

 Verkin eru sýnd í Galleríi Fold 
við Rauðarárstíg í dag frá kl. 12.00 
til 17.00. Þá er hægt að skoða upp-
boðsskrána á vefsíðu Gallerís 
Foldar www.myndlist.is.  Verkin 
eru seld í því ástandi sem þau eru 
í og ofan á boð leggjast 10% höf-
undar- og uppboðsgjald.

Uppboð á Sögu í kvöld



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ   kl. 3 og 5.45 B.I. 12 

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
ROCKY BALBOA       kl. 3 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 1.30 og 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20 og 5.40

SMOKIN  ́ACES     kl. 5.50, 8 og 10.10* B.I. 16 ÁRA
THE NUMBER 23     kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 3.40 og 5.50 B.I. 12 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 3.40

* KRAFTSÝNING
MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
 SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

“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

“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

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

Breski leikarinn Jude Law fékk franska riddaraorðu 
afhenta við hátíðlega athöfn í London fyrir skömmu. 
Gerard Errera, sendiherra Frakklands í London, 
afhenti honum þessa merku orðu.

„Þú hefur ekki öðlast þinn mikla frama á silfur-
fati. Þú hefur þurft að leggja mikið á þig til að ná 
svona langt,“ sagði Errera. „Við erum ekki að heiðra 
þig fyrir það sem þú hefur gert fyrir Frakkland. Þú 
færð þennan heiður vegna þess sem þú hefur gert 
sem leikari og það sem þú hefur gert fyrir kvik-
myndaheiminnn.“

Law, sem var staddur á Íslandi ekki alls fyrir 
löngu, var hæstánægður með heiðursverðlaunin. „Ég 
er orðlaus. Mamma og pabbi hafa búið í Frakklandi í 
fimmtán ár, þannig að þetta er mitt annað heimili,“ 
sagði hann. 

Law fékk franska orðu

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

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 infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð 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 lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. 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 lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur 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 tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur 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 munnsogstöfl ur, 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 töfl ur. 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 lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð 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.550 5000

AUGLÝSINGASÍMI



Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

JUDE LAW  JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Rómantísk gamanmynd

Ævintýraleg spenna og hasar 20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITALMUSIC & LYRICS kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 9 - 10:20 - 11 LEYFÐ

BLOOG DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i. 16

THE BRIDGE...   kl. 1:30 - 4 - 6:10 LEYFÐ

VEFURINN...   m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 LEYFÐ

FRÁIR FÆTUR   m/ísl. tali kl. 1:50 LEYFÐ

DIGITAL

DIGITAL

MUSIC & LYRICS kl. 8 - 10 Leyfð

BRIDGE TO TERAB... kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

VEFURINN...   m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

GHOST RIDER kl. 8 - 10:20 B.i. 12

Hugh Grant 
hefur aldrei 
verið betri.

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

s.v. mbl

s.v. mbl

MUSIC & LYRICS kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 8 B.i. 12

THE BRIDGE TO TERABITHIA kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i. 16

VEFURINN HENNAR...   m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

Háskólabíó
PARIS, JE T'AIME kl. 3:30 - 5:45-8-10:20

LES SOEURS FÂCHÉES kl. 3:45 - 5:45 - 10:15

LES MARCHANDS kl. 8

BREAKING AND... kl. 10:40 B.i. 12

LETTERS FROM... kl. 5:30 - 8 B.i. 16

PERFUME kl. 2 - 5 B.i. 12

DREAMGIRLS kl. 8 Leyfð

FORELDRAR kl. 3:50 Leyfð

BABEL kl. 10:40 B.i. 16

BREAKING
AND

ENTERING

MUSIC & LYRICS kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS  VIP kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

SMOKIN' ACES kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 8 - 10:20 B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:20 B.i.16

ALPHA DOG kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

THE BRIDGE... kl. 1:30 -3:40-5:50 Leyfð

VEFURINN...   m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í...   m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 Leyfð
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 Stjörnumenn drógust 
aftur úr í baráttunni um Íslands-
meistaratitilinn í gær þegar liðið 
tapaði gegn Íslandsmeisturum 
Fram á heimavelli, 25-29, í fjörug-
um og hörðum leik. Stjarnan leiddi 
með þremur mörkum í leikhléi en 
kastaði síðan frá sér leiknum með 
klaufaskap. Stjörnumenn fá tæki-
færi til hefnda í bikarúrslitaleikn-
um um næstu helgi.

Það dugðu engin vettlingatök á 
milli þessara liða í gær og leik-
menn gengu æði vasklega fram í 
varnarleiknum og stundum einum 
of þar sem áberandi var að leik-
menn beittu olnbogum og auk þess 
fóru menn oft með hendur í andlit 
andstæðinga. Patrekur Jóhannes-
son varð fórnarlamb þessara átaka 
en hann yfirgaf leikvöllinn í fyrri 
hálfleik með skurð á auga og kom 
ekki aftur við sögu.

Varnarleikur beggja liða var 
góður í fyrri hálfleiknum en 
markvarsla Rolands lagði grunn-

inn að þriggja marka forskoti 
Stjörnunnar í leikhléi en kollegi 
hans hinum megin, Björgvin, varði 
aðeins fjögur skot í fyrri hálfleik 
og hefði að ósekju mátt koma fyrr 
af velli.

Framarar settu Magnús í mark-
ið í síðari hálfleik og hinn síunga 
Belanyi í hornið og það skilaði 
sínu því Fram skoraði þrjú fyrstu 
mörk hálfleiksins og þar af tvö frá 
Belanyi.

Stjörnumenn brotnuðu við mót-
lætið og fóru að kasta frá sér bolt-
anum á ævintýralega klaufalegan 
hátt hvað eftir annað og þeim var 
grimmilega refsað með mörkum 
úr hraðaupphlaupum. Til að bæta 
gráu ofan á svart voru leikmenn 
liðsins að láta reka sig af velli 
fyrir vitleysisgang.

Fram náði fljótt þriggja marka 
forystu, 15-18, og leit aldrei til 
baka. Stjarnan náði ekkert að ógna 
meisturunum það sem eftir lifði 
leiks.

„Við lékum eins og Stjarnan 
vildi að við spiluðum í fyrri hálf-
leik. Við náðum síðan að keyra upp 
hraðann í síðari hálfleik og þá 
gekk þetta,“ sagði Jóhann Gunnar 
Einarsson sem dró vagninn hjá 
Fram enn eina ferðina og var með 
ólíkindum að Stjarnan skyldi ekki 
taka hann úr umferð fyrr en rétt í 
lokin.

„Það er vonandi ekki slæmt að 
vinna leikinn því það er oft sagt að 
liðið sem vinnur fyrri leikinn, 
þegar lið mætast tvisvar í röð, 
tapar seinni leiknum. Við verðum 
að afsanna það.“

Fyrir utan Jóhann átti Belanyi 
frábæra innkomu í leikinn. 
Kalandadze var yfirburðamaður 
hjá Stjörnunni, Roland varði vel 
en liðið réð einfaldlega ekki við 
það að missa Patrek úr leiknum. 

Það kom aðeins framlag frá 
þremur mönnum í sókn, hinir voru 
áhorfendur með bestu sætin í hús-
inu.

Stjörnumenn voru sjálfum sér verstir

Manchester United náði 
um tíma í gær tólf stiga forskoti í 
ensku úrvalsdeildinni þegar liðið 
lagði Liverpool á Anfield, 0-1. Það 
var varamaðurinn John O´Shea 
sem skoraði eina mark leiksins í 
uppbótartíma. Chelsea minnkaði 
muninn síðan í níu stig með sigri 
á Portsmouth í lokaleik gærdags-
ins.

Leikmenn Liverpool voru í fínu 
formi á heimavelli sínum í gær og 
hefðu hæglega getað skorað nokk-
ur mörk en voru klaufar upp við 
markið eins og áður í vetur. Unit-
ed aftur á móti skapaði sér lítið 
sem ekkert í leiknum í gær og 
hinum stórhættulegu leikmönnum 
liðsins var pakkað saman. Paul 
Scholes fékk síðan rauða spjaldið 
undir lokin fyrir tilraun til að kýla 
andstæðing. Hann var heppinn að 
hitta ekki, þá væri tímabilinu lokið 
hjá honum.

Orðið meistaraheppni læddist 
upp í hugann þegar O´Shea skor-
aði eina markið í leiknum en Unit-
ed er með mjög vænlega stöðu 
eftir þennan sigur og í það minnsta 
einn putti kominn á meistarabik-
arinn. Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, gerði sér vel grein fyrir 
mikilvægi sigursins í gær.

„Ef menn eru að leita að meist-
araheppni þá hefur hún verið með 
okkur í síðustu tveimur leikjum. 
Leikmenn Liverpool eru klárlega 
hundsvekktir og hafa fullan rétt á 
því. Þetta voru frábær úrslit,“ 
sagði Ferguson himinlifandi en 
hann fagnaði sem óður maður 
þegar markið kom. 

„Það skall oft hurð nærri 
hælum og við fundum aldrei takt-
inn í okkar leik. Þetta eru risastór 
úrslit fyrir okkur. Heppnin hefur 
verið með okkur í síðustu tveim 

leikjum en lið sem verða meistar-
ar þurfa alltaf á heppni að halda. 
Baráttan er ekki búin og við erum 
ekki byrjaðir að fagna titlinum. 
Það er allt mögulegt í nútímafót-
bolta,“ sagði Ferguson en hann 
sagði brottrekstur Scholes hafa 
verið réttan.

Liverpool var ekki búið að tapa 
síðustu 30 heimaleikjum áður en 
United kom í heimsókn og síðasta 
tap á heimavelli í deildinni kom í 
október árið 2005.

„Ég hefði verið í vandræðum 
með að útskýra þetta tap á 
spænsku en á ensku er það ómögu-

legt fyrir mig,“ sagði hinn spænski 
þjálfari Liverpool, Rafael Benitez, 
niðurbrotinn eftir leikinn. „Við 
réðum lögum og lofum í leiknum 
og fengum fjölda færa.“

Chelsea lagði Portsmouth, 2-0, 
er níu stigum á eftir United og á 
einn leik til góða. „Sigur og engin 
meiðsli. Þetta er ný reynsla fyrir 
okkur,“ sagði Jose Mourinho, 
stjóri Chelsea, en hann hafði þetta 
að segja um Man. Utd. „Eru þeir 
heppnir? Já. Þeir vinna á síðustu 
mínútu og sleppa við meiðsli. Guð-
irnir eru með þeim.“

Fótboltinn getur verið grimmur og það fengu leikmenn Liverpool að reyna 
gegn Man. Utd á Anfield í gær. Þá skoraði United eina mark leiksins undir lokin 
og það manni færri í leik sem toppliðið gat lítið í. Chelsea hefur verk að vinna.

DHL-deild karla:

Enska úrvalsdeildin:

 Magdeburg komst í 
undanúrslit EHF-keppninnar í 
gær með sigri á Arnóri Atlasyni 
og félögum, 35-39, í FCK í 
Kaupmannahöfn í gær.

Arnór skoraði 3 mörk fyrir 
FCK. Atkvæðamestir hjá 
Magdeburg voru Pólverjarnir 
Karol Bielecki sem skoraði 10 
mörk og Gregorz Tkaczyk 9. 

Arnór og félag-
ar úr leik

 Þýska félagið Flens-
burg varð í gær annað liðið sem 
tryggir sér sæti í undanúrslitum 
Meistaradeildarinnar. Liðið tapaði 
þá með fimm mörkum fyrir 
Barcelona, 34-29, en það kom ekki 
að sök þar sem Flensburg vann 
fyrri leikinn með tíu mörkum.

Tvö þýsk lið eru þar með 
komin í undanúrslit – Kiel og 
Flensburg – og í dag bætast hin 
tvö liðin við. Þá mætast annars 
vegar Gummersbach og Valladol-
id og Ciudad Real og Portland 
hins vegar. 

Leikur Gummersbach og 
Valladolid er í beinni á Sýn Extra 
og hefst klukkan 17.

Flensburg í 
undanúrslit

John Terry, fyrirliði 
Chelsea, mun ekki spila seinni 
leikinn gegn Porto í Meistara-
deildinni. Það staðfesti José 
Mourinho, stjóri Chelsea, í gær.

„Það er ekki möguleiki að hann 
spili. Maðurinn gengur fyrir 
leikmanninum og JT er mikilvæg-
ari en einhver fótboltaleikur,“ 
sagði Mourinho.

Terry fékk slæmt höfuðhögg í 
úrslitaleik deildarbikarsins gegn 
Arsenal, missti meðvitund og 
hefur ekki enn náð sér. 

Frá gegn Porto
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Gjörningaklúbburinn hefur verið 
fenginn til að hanna búninga fyrir 
umslagið á nýjustu plötu Bjarkar 
Guðmundsdóttur. Þetta staðfesti 
Eirún Sigurðardóttir en hún skip-
ar klúbbinn ásamt þeim Jóní Jóns-
dóttur og Sigrúnu Hrólfsdóttur. 
Eirún vildi lítið tjá sig um málið 

þegar Fréttablaðið náði tali af 
henni en sagði þó að stíllinn yrði í 
líkingu við það sem Björk er hvað 
þekktust fyrir. „Við verjumst 
allra frétta en lofum því þó að 
þetta á eftir að vera í takt við það 
sem Björk hefur verið að gera,“ 
segir listakonan. Hún tekur þó 
skýrt fram að þær komi ekki að 
myndatöku fyrir umslagið né 
hanni það. Einungis sé um að 
ræða kjólana.

Björk hefur verið þekkt fyrir 
að fara ótroðnar slóðir í klæða-
burði og mörgum er það eflaust í 
fersku minni þegar hún mætti til 
leiks á Óskarsverðlaununum í 
svanakjólnum fræga árið 2001. 
Þá vakti kjóll hennar við setningu 
Ólympíuleikanna verðskuldaða 
athygli og ljóst að verkefnið hefur 
verið ærið fyrir Gjörningaklúbb-
inn.

Mikil spenna ríkir fyrir nýj-
ustu plötu Bjarkar sem verður 
fyrsta hljóðversskífa hennar í þó 
nokkurn tíma. Á heimasíðu söng-
konunnar á föstudaginn var síðan 
tilkynnt um nafnið og útgáfudag 
en hún mun heita Volta og kemur 
út sjöunda maí. Að sögn Einars 

Arnar Benedikts-
sonar hjá 
Smekkleysu
var farið mjög 
varlega í 
allar upplýs-
inagjöf á net-
inu og ekki 
gefin út nöfn-
in á lögunum 
af ótta við stuld 
frá sjóræn-
ingjaútgáfum.

Gjörningaklúbbur hannar 
búninga fyrir umslag Bjarkar

Upptökum er að ljúka á tónlist við 
söngleikinn Gretti sem verður 
frumsýndur þann 30. mars. „Þetta 
hefur gengið mjög vel,“ segir Hall-
ur Ingólfsson, tónlistarstjóri hljóm-
sveitarinnar, sem hefur staðið í 
ströngu við upptökunar. Sjálfur 
spilar hann á trommur í sveitinni 
en auk hans skipa hana Elís Péturs-
son úr Jeff Who á gítar, Þorbjörn 
Sigurðsson úr Dr. Spock og Jón Atli 
úr Hairdoctor á bassa. „Við náum 
vel saman og þess vegna tókum við 
þetta eiginlega allt upp „live“ út af 
þessu „energíi sem er í hljómsveit-
inni,“ segir hann.

Tónlistin í verkinu var samin af 
Þursaflokknum í kringum 1980. 
„Þetta er íslenskt, mystískt, kraft-
mikið og fyndið og svolítið dramat-
ískt,“ segir Hallur. „Sumt er líka 
létt og skemmtilegt.“

Söngleikurinn fjallar um Gretti, 
sem er utanveltu í samfélaginu og 
virðist hvorki ná að fóta sig í skóla 
né félagslífinu. Skyndilega verður 
hann mesta sjónvarpsstjarna 
Íslands og kraftakarl, nánast ofur-
hetja. Jóhann Sigurðarson og Birg-
itta Birgisdóttir fara með tvö af 
helstu hlutverkunum í söngleikn-
um.

Kraftmikill 
Grettir

„Ég er sáttur. Svavar er stórlega 
vanmetinn. Og undirverðlagður,“ 
sagði Guðmundur Jónsson gallerí-
eigandi í samtali við blaðamann 
Fréttablaðsins á þriðjudag. Hann 
stóð á götutröppunum fyrir utan 
uppboðshús Bruun Rasmussen við 
Brödgade í Kaupmannahöfn. Og 
var að róa æstar taugar. Ekki van-
þörf á. Hann hafði verið á bólakafi 
í æsispennandi uppboði. Sem gekk 
afskaplega hratt fyrir sig. Guð-
mundur hafði boðið af kappi í 
myndir Svavars Guðnasonar og 
var á þeirri stundu ekki einu sinni 
viss um hversu margar myndir 
voru slegnar honum.

Nú heim kominn hefur Guð-
mundur haft svigrúm til að skoða 
stöðuna. Hann átti hæsta boð í 
þrjár myndir af þeim fimmtán 
sem í boði voru. Og er ánægður 
með myndirnar. Meðal annars 

keypti Guðmundur Komposition 
sem fór á hæsta verðinu eða 32 
þúsund krónur danskar. Sem gerir 
380 þúsund krónur íslenskar. Þá á 
eftir að bætast við kostnaður svo 
sem sölulaun sem eru um 25 pró-
sent ofan á söluverð. En gullfalleg 
mynd sem og hinar tvær sem Guð-
mundur eignaðist á uppboðinu: 
Jazz og önnur sem ber titilinn 
Komposition.

„Þetta byrjaði nú allt með því 
að mig langaði í Jazzinn. En þetta 
var athyglisvert. Spennandi. 
Gaman að hafa smá spennu í þessu. 
Þetta var dýrara en ég átti von á. 
En ekki miklu dýrara. Þetta er 
gamalt trix hjá Dönunum að hafa 
matsverðið miklu lægra en eðli-
legt er til að vekja áhuga. Þeir vita 

alveg hvað þeir eru að gera,“ segir 
Guðmundur.

Guðmundur segist hafa misst 
af mynd sem hann hafði hug á að 
eignast sem var númer fjögur á 
uppboðinu. Segir uppboðið hafa 
farið fremur rólega af stað með 
fyrstu myndunum en svo hljóp 
verðið skyndilega upp og í 18 þús-
und danskar með þeirri mynd.

Að sögn Guðmundar gengur sú 
saga fjöllum hærra að hann hafi 
keypt allar myndirnar á uppboð-
inu. „Það eru svo margar lyga- og 
tröllasögur í þessum bransa.“

Myndirnar eru enn úti í Dan-
mörku og Guðmundur segist ekki 
einu sinni búinn að ákveða hvað 
verði um þær, hvort hann selji þær 
eða eigi sjálfur. 

„Forsíðufréttin á Fréttablaðinu 
á föstudaginn var mjög merki-
leg, að tvöfalt fleiri missi hús-
næði vegna skulda í dag. Það 
bendir til þess að þjóðfélagið sé 
að verða stéttaskiptara en það 
var, og æ fleiri hafi ekki efni á 
því grundvallaröryggi sem það 
er að eiga íbúð.“

Þau stórtíðindi áttu sér stað í íslenskri skemmti-
staðaflóru á fimmtudagskvöldinu að kvik-
myndaleikstjórinn Baltasar Kormákur seldi 
rekstur Kaffibarsins til Þorsteins Stephensen, 
sem oftast er kenndur við Hr. Örlyg. Barinn 
hefur um langt skeið verið eitt af kennileit-
um Baltasars, ef svo má að orði komast, 
og þeir tveir oft verið nefndir í sömu 
andrá. Söluverðið er trúnaðarmál en 
Baltasar sagðist í samtali við Fréttablað-
ið hafa íhugað það í dágóðan tíma að 
selja staðinn. „Þessi rekstur samræm-
ist einfaldlega ekki þeim rekstri 
og því fyrirtæki sem ég er að 
sinna í dag,“ segir Baltasar, 

sem viðurkenndi þó að hann ætti eftir að sakna 
staðarins. „Ég hef fengið nokkur tilboð en gat 
einfaldlega ekki hafnað þessu enda er Kaffi-
barinn kominn í góðar hendur,“ hélt leikstjór-
inn áfram. „Þarna eru margar góðar minning-

ar og eflaust verður nafnið mitt tengt við 
staðinn um ókomna tíð,“ bætir Baltasar 

við.
Þorsteinn Stephensen var að vonum 

kátur yfir því að vera kominn með 
lyklavöldin að Kaffibarnum. „Þetta er 

einfaldlega frægasti bar í heimi,“ 
segir Þorsteinn. „Og eitt af 
kennileitum miðborgar Reykja-
víkur,“ bætir hann við. Þor-
steinn segir þó að engar stór-
vægilegar breytingar komi 
til með að eiga sér stað. Og 
þó. „Við viljum kannski end-
urvekja þessa frægu síð-

degismenningu sem Kaffibarinn 
varð þekktur fyrir,“ útskýrir 
Þorsteinn. „Gamlir fasta-
gestir staðarins eru allir 
komnir með barnavagna 
og vilja hafa huggulegt í 
kringum sig. Við viljum 
fá þá aftur inn til 
okkar,“ bætir hann 
við. „Og svo viljum 
við auðvitað halda 
anda Baltasars á 
lofti og hann fær 
frítt kaffi til 
æviloka.“

Baltasar Kormákur selur Kaffibarinn

Húsmæðraorlof
Gullbringu- og Kjósarsýslu 

Álftanes, Garðabær, Garður, Grindavík, 
Kjósarhreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær, Sand-
gerði, Seltjarnarnes, Vogar.

Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sérhver 
kona sem veitir, eða hefur veitt heimili forstöðu, 
án launagreiðslu fyrir það starf.

Dalir og Borgarfjörður    16. til 18. ágúst.
Skoska hálendið og Edinborg    17. til 22. maí.
Ítalía    26. maí til 2. júní.
Aðventuferð til Würzburg    7. til 10. desember.

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti 
pöntunum í síma á milli kl. 17:00 og 19:00 á virkum
dögum frá 5. til 16. mars.

Svanhvít Jónsdóttir 565 3708
Ína Jónsdóttir  421 2876
Guðrún Eyvindsdóttir 422 7174
Valdís Ólafsdóttir 566 6635
Sigrún Jörundsdóttir 565 6551

Orlofsnefndin
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Síðustu bakþankar mínir kölluðu á 
viðbrögð víða að. Ég var sakaður 

um linkind, fíkniefnasalar væru 
hættulegir samfélaginu og því þyrfti 
að loka þá inni. Því lengur sem þeir 
væru á bak við lás og slá, þeim mun 
lengur væri samfélagið óhult fyrir 
þeim.

má færa rök fyrir því. En 
gleymum ekki að fyrir hvern fíkni-
efnasala sem stungið er inn losnar 
staða sem aðrir fíklar standa í biðröð 
eftir að fá. Með þessari aðferðafræði 
leysum við ekki fíkniefnavandann 
fyrr en síðasti fíkillinn er kominn í 
grjótið. Og þá höfum við í raun ekki 
leyst hann heldur aðeins flutt hann 
inn á Litla-Hraun, sem sennilega yrði 
farið að ná yfir nágrannabyggðirnar 
og væri orðið einn af stærri kaup-
stöðum landsins.

líka í huga að enginn „lend-
ir í“ fíkniefnum. Afar fáir fíkniefna-
salar selja öðrum eiturlyf en þeim 
sem leita þeirra að eigin frumkvæði. 
Enginn verður fíkill af því að „strák-
arnir plötuðu hann“ til að dópa. Eng-
inn gleypir fyrstu E-pilluna í þeirri 
trú að hún sé E-vítamín. Hvenær 
sem einhver byrjar að neyta fíkni-
efna tekur hann eða hún meðvitaða 
ákvörðun um það. 

hvað veldur því að ungmenni 
taka þá ákvörðun að neyta fíkniefna? 
Svarið er augljóst. Í fyrstu álíta þau 
það af einhverjum ástæðum eftir-
sóknarvert. Þau eygja þar veruleika 
sem tekur daglegu lífi þeirra fram. 
Fíkniefnaheimurinn er heillandi og 
spennandi. Þar eru gangsterar og 
glæfrakvendi sem vaða í seðlum og 
aka um á glæsibílum. Púkalegir pól-
itíkusar lýsa þeim sem hættulegum 
óvinum sam-félagsins, sem er auð-
vitað ólíkt flottara hlutskipti en að 
vera hvert annað ferkantað nóboddí í 
hinum gráa, hversdagslega raun-
veruleika. Smám saman verður 
neyslan síðan að óviðráðanlegri, 
knýjandi þörf. Fíknin tekur völdin.

er útmáluð 
sem uppreisn gegn samfélaginu og 
uppreisnarseggir hafa alltaf þótt 
töff. Þegar það verður jafntöff að 
vera í dópi og að vera á Kleppi hefur 
árangur náðst í baráttunni við fíkni-
efnin, ekki fyrr. Því miður stuðlar 
engin þeirra aðferða sem nú er beitt 
að þeirri viðhorfsbreytingu.

tvískinnungsins er síðan 
auðvitað að telja sér trú um að fleiri 
hafi eyðilagt líf sitt á fíkniefnum en 
áfengi. Séu fíkniefnasalar hryðju-
verkamenn eru áfengisverslanir 
ekkert annað en hreinræktaðar 
útrýmingarbúðir.

Litla-Stokkseyr-
arbakkahrauns-

kaupstaður?

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða. Eindhoven er falleg og fjölskyldvæn borg og þaðan er stutt til allra átta. Þeir sem eru meira 

fyrir að þræða götur stórborga geta hins vegar skellt sér til London eða Parísar og látið heimsborgirnar koma sér á óvart, eins og þær gera alltaf! 

Nánar um áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir

www.icelandexpress.is/afangastadir

Þjóðlagatónlist, hjólreiðar, kengúrur, 
Roquefort, Sound of Music, West Ham, 
vatnsrennibrautir, Sherlock Holmes, 
munkaklaustur, Châteauneuf-du-Pape, 
sashimi, Arsenal, Piña Colada, Les Halles, 
Covent Garden, sólstólar og sundlaugar,
nígerískur skyndibiti, Champs-Elysées, 
Tate Modern, L'Escargot, 
golfvellir, rússíbanar...

PARÍS
F R A K K L A N D

Sumir segja að París sé skemmtilegasta,
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu.

Aðrir segja að París sé skemmtilegasta,
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Hefurðu komið upp í Eiffel-turninn? Skoðað Mónu 
Lísu á Louvre? Eða siglt niður Signu? Ef svarið er
nei, drífðu þig. Ef svarið er já, drífðu þig aftur.

Iss. Þú þarft ekkert að kunna frönsku. Þú bjargar
þér bara með höndunum – og brosinu.

Allir verða listamenn í París. Taktu með þér 
trönurnar og stílabókina.

Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan,
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.

Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

LONDON
E n g l a n d

Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.

London Eye – Besta útsýni á Bretlandseyjum.

Pöbbar og vínbarir út um alla borg – og svo 
klúbbar fyrir þá sem finnst svefn vera tímaeyðsla.

British Museum, Tate söfnin, Imperial War 
Museum, The Natural History and Science 
Museums o.fl.

Þú ferð ekki til London til að borða enskan mat. 
Fáðu þér frekar kínverskt, franskt, indverskt,
argentískt eða... nígerískt?

Og hér eru freistingarnar margar: Oxford Street,
Regent Street, Bond Street, Tottenham Court 
Road, Carnaby Street, Piccadilly og Covent Garden.

Endalausir möguleikar á tengiflugum út í heim.

Það vex eitt blóm fyrir West Ham... London er 
Akranes þeirra Englendinga. Mikill fótboltabær.

Ópera, pönk, rokk, djass, þjóðlagatónlist, 

drengja-sveitir, strengjasveitir og allt þar á milli.
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ÞEIR FYRSTU FÁ 
BESTA VERÐIÐ!
BÓKAÐU NÚNA Á
www.icelandexpress.isis

EINDHOVEN

Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.

Evoluon ráðstefnumiðstöðin fær fólk til að tjá sig 
og hina til að hlusta.

Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn 
borgarinnar, Museum Kempenland.

Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og 
Dommelstraat iða af mannlífi.

Stutt til annarra spennandi borga, aðeins 107 km 
til Amsterdam.

Genneper Parks: Sundlaugar, inni- og útivellir til 
íþróttaiðkunar, spa, o.fl.

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.

Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.

Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af 
reiðhjólabrautum.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

H o l l a n d

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil


