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Hættuástand
skapaðist á
flugbrautinni

&YRRVERANDI +ASTLJËS STJËRNANDINN
+RISTJ¹N +RISTJ¹NSSON R¾ÈIR UM
NÕJA STARFIÈ HJ¹ &, 'ROUP b3ÁÈ
OG HEYRTm SJËNVARP OG HEILAGA
BLAÈAMENN

Farþegaflugvél hætti skyndilega við lendingu á
Reykjavíkurflugvelli á föstudag vegna þess að önnur vél var á sömu braut. Atvikið var ekki bókað þótt
það sé dæmi um alvarlegt flugatvik.
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.Õ SKOÈANAKÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS UM FYLGI FLOKKA

Samfylking dalar enn

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið

70

,®'2%',5-, Hópslagsmál brutust út meðal áhorfenda á bikarúrslitaleik Stjörnunnar og Fram í Laugardalshöllinni í gær. Gera þurfti
hlé á leiknum í nokkrar mínútur á meðan öryggisverðir komu mönnunum út. Á meðal þeirra sem reyndu að ganga á milli voru Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ, og Róbert Gíslason mótastjóri.
Samkvæmt upplýsingum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
voru þrír piltar undir tvítugu handteknir. Piltarnir iðruðust gjörða
sinna og báðust afsökunar og var þeim sleppt eftir skýrslutöku í gær.
Lögregluþjónar á vakt sáu atvikið í beinni útsendingu sjónvarps
í gær. Ákveðið var að senda sex lögreglubíla á staðinn þar sem talið
var mögulegt að slagsmálin myndu breiðast út.
ES¹ SH¹  SJ¹ SÅÈU 

Blaðið

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

3+/¨!.!+®..5. Fylgi Samfylkingar dalar í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins og segjast nú
19,2 prósent myndu kjósa flokkinn og fengi hann því tólf þingmenn.
Fylgi
Sjálfstæðisflokks
og
Vinstri grænna eykst frá síðustu
könnun um tvö prósentustig. 38,9
prósent segjast nú myndu kjósa
Sjálfstæðisflokkinn
og
fengi
flokkurinn 25 þingmenn. 25,7 pró-

sent segjast myndu kjósa Vinstri
græn og fengi flokkurinn samkvæmt því sautján þingmenn. Aðeins fleiri segjast nú myndu kjósa
Framsóknarflokkinn, 9,3 prósent
og fengi flokkurinn samkvæmt
því sex þingmenn.
Fylgi Frjálslynda flokksins
dalar hins vegar aðeins. Nú segjast 5,7 prósent myndu kjósa flokkinn og fengi flokkurinn því þrjá
þingmenn.
SS  SJ¹ SÅÈU 

&,5' Fokker-flugvél þurfti skyndilega að hætta við að lenda á
Reykjavíkurflugvelli um klukkan
tíu á föstudagskvöld. Önnur farþegaflugvél var þá fyrir á sömu
flugbraut.
Samkvæmt reglugerð um tilkynningarskyldu flugslysa var um
alvarlegt flugatvik að ræða, sem
tilkynna skal án tafar. Atvikið á
föstudagskvöld var hvorki bókað
né tilkynnt.
„Við sátum í vélinni og þegar
hún var einn til tvo metra frá jörðinni kipptist hún skyndilega hratt
upp aftur,“ segir Cornelia Goeggel,
Þjóðverji sem var farþegi í vélinni
sem átti að lenda.
„Nokkrum mínútum seinna útskýrði flugstjórinn að hann hefði
hætt við lendinguna vegna þess að
það væri eitthvað á brautinni.“
Leigubílstjóri sem var í bíl
sínum við flugvöllinn segist hafa
séð flugvélina búa sig undir lendingu en svo hætt skyndilega við. Á
hinum enda flugbrautarinnar hafi
verið önnur farþegaflugvél. Vélin
sem kom til lendingar var á leið
frá Egilsstöðum en sú sem var
fyrir á brautinni kom frá Kúlúsúk
á Grænlandi.
Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Flugstoða, segir atvikið ekki hafa verið bókað. „Vélin
var að koma inn til lendingar en
fór aftur upp vegna þess að önnur
vél var ekki farin af brautinni,“
segir hún.
Spurð hvers vegna atvik sem
þetta teljist ekki alvarlegt segir
hún að sá sem stýrði fluginu hafi
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ekki túlkað það sem svo, engin
hætta hafi verið talin á ferðum.
Því hafi atvikið ekki verið bókað.
Í reglugerð um tilkynningarskyldu flugslysa frá því í janúar
2006 segir orðrétt að „lending eða
tilraun til að
lenda á lokaðri
eða upptekinni
flugbraut“
sé
dæmi um alvarlegt flugatvik,
eða „flugatvik
sem verður við
aðstæður sem
benda til þess
að legið hafi við
slysi“.
(*®2$¥3
Þorkell Ág'5¨-5.$3$«44)2 ústsson,
forstöðumaður rannsóknarnefndar
flugslysa, segir að alvarleiki atviks sem þessa fari eftir aðstæðum, en þegar hætt sé við lendingu
eigi að tilkynna það sem atvik. Ef
vél sé í lendingu, og hafi til þess
leyfi, en hætti við vegna þess að
önnur vél sé á brautinni þá geti
það flokkast sem alvarlegt flugatvik.
„Mér skilst að þetta hafi ekki
verið alvarlegt atvik og þess vegna
ekki flokkað þannig,“ segir Árni
Gunnarsson, framkvæmdastjóri
Flugfélags Íslands. Hann gerir
engar athugasemdir við vinnubrögðin.
„Vélin frá Kúlúsúk var aðeins
of sein að koma sér af brautinni og
þess vegna var hinni vélinni sagt
að hætta við og fljúga einn hring.
Það gerist og er eðlilegt.“
SÖS
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!LÖJËÈLEGI KVENNADAGURINN Å "ANGLADESS VAR TILEINKAÈUR BAR¹TTU GEGN SÕRU¹R¹SUM

Karlmenn fordæma ofbeldi gegn konum
"!.'!,$%33 !0
Samtök
fórnarlamba sýruárásar í Bangladess efndu til baráttufundar í höfuðborginni Dakka á miðvikudag.
Tilefnið var alþjóðlegur baráttudagur kvenna sem haldinn var hátíðlegur á fimmtudaginn.
Á fundinum hétu karlmenn á
aðra karlmenn að berjast á móti
ofbeldi gegn konum en sýruárásir
hafa verið algengar þar í landi.
Konur eru í miklum meirihluta
fórnarlamba og árásarmennirnir
eru í flestum tilvikum karlmenn. Í
flestum tilvikum er um að ræða
reiða eiginmenn eða biðla sem
kasta sýru á andlit og líkama ungra
kvenna. Slík voðaverk afmynda

$!++!

Guðríður, er eiginmaðurinn
orðinn afbrýðisamur?
b.EI EKKI ENN %N HVER VEIT HVAÈ
GERIST ¹ N¾STU B¾JARR¹ÈSFUNDUMm
3Ò ËVENJULEGA BËKUN AÈ 'UNNAR ) "IRG
ISSON B¾JARSTJËRI +ËPAVOGS V¾RI KRÒTT
KOM FRAM ¹ B¾JARR¹ÈSFUNDI ¹ FIMMTUDAG
'UÈRÅÈUR !RNARDËTTIR ÒR 3AMFYLKINGUNNI
ËSKAÈI EFTIR AÈ KRÒTTLEIKI 'UNNARS YRÈI
F¾RÈUR TIL BËKAR 'UNNAR SEGIR 'UÈRÅÈI
EINNIG VERA ËTTALEGA KRÒTTLEGA

3KEMMTISTAÈIR SKOÈAÈIR

Fundu fimmtán
með fíkniefni
,®'2%',5-, Fimmtán fíkniefnamál komu upp hjá lögreglunni
á höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt laugardags. Sérstakt fíkniefnaeftirlit var í gangi um nóttina og var meðal annars farið inn
á nokkra skemmtistaði í miðbænum af því tilefni.
Að sögn fulltrúa lögreglunnar
var í öllum tilvikum um neysluskammta að ræða.
Skýrsla var tekin af viðkomandi mönnum og þeim sleppt að
því loknu. Áframhald málanna er
í höndum rannsóknarlögreglu.
SÖS

&JËS Å (RUNAMANNAHREPPI

Eldur kviknaði í
flórsköfumótor
,®'2%',5&2¡44 Eldur kom upp í
fjósi í Hrunamannahreppi um
fimmleytið í gær.
Að sögn fulltrúa lögreglunnar á Selfossi kviknaði í mótor á
flórsköfu sem stóð upp við vegg
fjóssins, og fylltist það af reyk.
Enginn slasaðist í brunanum,
hvorki menn né kýr sem voru í
fjósinu.
Bóndinn sem tilkynnti um eldinn var búinn að slökkva hann
þegar slökkvilið bar að garði.
Veggurinn sem skafan stóð upp
við skemmdist lítillega en annars
var ekki um verulegar skemmdir
að ræða.
SÖS

!&-9.$!¨!2 !& 3µ25 4V¾R ÖEIRRA KVENNA SEM HAFA ORÈIÈ FYRIR ¹R¹S Å "ANGLADESS
&2¡44!",!¨)¨!0

Jeppamenn þjösnast
á uppgræddu landi
Áratuga uppgræðslustarfi austan við Þorlákshöfn er ógnað af jeppa- og vélhjólamönnum sem fara hamförum innan landgræðslugirðingar. Jarðeigandinn
segir sárt að horfa á rof í sandbökkum sem græddir voru upp með melgresi.
5-(6%2&)3-, „Þeir voru þarna í
torfærukeppni inni á svæði sem
er einfaldlega frábær náttúruperla,“ segir Þorvaldur Sturluson
náttúruunnandi sem á sunnudag
varð vitni að því hvernig jeppamenn óku utan vega ofan við fjöruna milli Ölfusárbrúar og Þorlákshafnar.
„Ég hef aldrei séð aðra eins fávita. Þetta voru fullorðnir menn
sem höguðu sér eins og litlir
strákar,“ segir Þorvaldur um aðfarir ökumanna þriggja upphækkaðra jeppa. Þeir hafi spænt
upp sandöldur og melgresishóla.
Svæðið er annars vegar í landi
Hrauns og hins vegar í landi Þorlákshafnar. Þarna hafa Landgræðslan og landeigendur ræktað upp svartan sandinn með melgresi frá því fyrir miðja síðustu
öld.
Landeigandinn
Hrafnkell
Karlsson á Hrauni segir grátlegt
hvernig bæði vélhjólamenn og
jeppamenn fari hamförum innan

6%¨52
!RNARFELLIÈ AÈ BRYGGJU
!RNARFELL FLUTNINGASKIP 3AMSKIPA
SEM SLITNAÈI FR¹ BRYGGJU Å 6ESTMANNA
EYJAHÎFN ¹ FÎSTUDAG KOMST AÈ BRYGGJU
KLUKKAN ¹TTA Å G¾RMORGUN %LLEFU
SPRINGAR SLITNUÈU Å MIKLU SOGI Å HÎFN
INNI %INS MIKIÈ BRIM HEFUR EKKI SÁST
VIÈ %YJARNAR ¹ÈUR

oftast einstaklingana, limlesta og
valda dauða fjölda fólks hvert ár í
fátækrahverfum Bangladess.
Fólk úr öllum stéttum þjóðfélagsins mætti á fundinn, kveikt var
á kertum, ræður haldnar, söngvar
sungnir og fórnarlömb sögðu sögu
sína. Víða sást fólk í stuttermabolum með slagorðum líkt og „Sannir
menn kasta ekki sýru“. Árásunum
fer fækkandi en þær voru 204 í
fyrra miðað við 325 árið 2004. Erfitt er að fá menn dæmda í þessum
málum því í 90 prósentum tilfella
skortir vitni. Sýruárásir á börn og
karlmenn hafa jafnframt aukist
síðustu ár vegna fjölskyldu- eða
eignardeilna.
HLH

*%00!2.)2 ¶2¥2 ¶ESSUM JEPPUM VAR
BEITT Å N¹TTÒRUSPJÎLLUNUM ¹ SUNNUDAG
-9.$¶/26!,$52 3452,53/.

3+µ2 3+),!"/¨ ,ANDNÅÈ

INGAR HUNSA EINFALDLEGA
LANDEIGENDUR ¹ (RAUNI SEM
BANNA ALLA UMFERÈ UTAN
VEGA -9.$¶/26!,$52 3452,53/.
.44²2530*®,, b¶EIR SPËLUÈU LANGT UPP Å BAKKANA OG UPP Å GRASBALANA SEM ER VERIÈ
AÈ REYNA AÈ R¾KTA UPP m SEGIR ¶ORVALDUR 3TURLUSON SEM BR¹ ILLA VIÈ AÈKOMUNA AÈ
SANDSTRÎNDINNI VESTAN ®LFUS¹RBRÒAR ¹ SUNNUDAG
-9.$¶/26!,$52 3452,53/.

landgræðslugirðingarinnar
og
spilli áratuga uppgræðslustarfi í
sandhólunum. „Þetta er sárt. Það
er víða komið rof í sandbakkana
og gróðurinn þar á sér varla viðreisnar von,“ segir hann.
Að sögn Hrafnkels hefur ekki
dugað að koma til móts við þessa
ökumenn með því að útbúa sérstaka ökubraut í nágrenninu. Þótt
flestir í þessum stóra hópi umgangist landið af virðingu séu
alltaf svartir sauðir sem engan
skilning hafi á afleiðingum gjörða
sinna. Þetta gildi sérstaklega um
vélhjólamenn. Skýrar merkingar
eru á svæðinu um að akstur utan

vega sé bannaður en ökuþórarnir
sinna þeim ekki.
„Aðkoman var hrikaleg. Þeir
spóluðu langt upp í bakkana og
upp í grasbalana sem er verið að
reyna að rækta upp. Það er
skömm að þessu,“ segir Þorvaldur, sem tilkynnti lögreglu um
spjöllin.
Að sögn Svans Kristinssonar,
varðstjóra hjá lögreglunni á Selfossi, fóru lögreglumenn á fólksbíl á vettvang á sunnudag en sáu
ekkert nema hjólför í fjörunni.
Sennilega hafi þeir ekki komist á
bílnum að þeim stað þar sem ummerkin eru mest. GAR FRETTABLADIDIS

'«¨ 34%-.).' ²TIH¹TÅÈARBRAGUR FYRIR
UTAN 5NGDËMSHÒSIÈ Å FYRRINËTT
&2¡44!",!¨)¨./2$)#0(/4/3 !&0

-ËTM¾LIN Å +AUPMANNAHÎFN

Þrjú þúsund í
mótmælagöngu
$!.-®2+ Þrjú þúsund manns
gengu fylktu liði frá Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn að Norðurbrú og kröfðust þess að nýtt ungdómshús yrði reist á þeim slóðum í
stað hússins umdeilda sem stóð við
Jagtvejen og var rifið í vikunni.
Mótmælin voru friðsamleg en lögregla hafði uppi mikinn viðbúnað.
Í sms-skeytum sem gengu á milli
stuðningsmanna hússins eru mótmælendur hvattir til að brenna
Kaupmannahöfn til grunna.
Lögregla í Kaupmannahöfn
handtók 37 ungmenni á lóð Ungdómshússins við Jagtvej í Kaupmannahöfn í fyrrinótt þegar allt að
1.000 manns tóku þátt í útihátíð við
rústir Ungdómshússins.
SH¹

.ÕTT STJËRNM¹LAAFL

Islandsflokkurinn.is skráð
34*«2.-, Íslandsflokkurinn er
vinnuheiti á þingframboði sem
þau Margrét Sverrisdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri Frjálslynda flokksins, og Ómar Ragnarsson, fréttamaður, hafa undirbúið
að undanförnu. Framboðið hefur
tryggt sér lénið islandsflokkurinn.is.
Ef af framboði nýs flokks verður munu málefnaáherslur verða
á umhverfis- og velferðarmál.
Unnið er að söfnun undirskrifta
undir nafninu Íslandsflokkurinn til að tryggja framboð í öllum
kjördæmum.
SH¹

,EIGUBÅLASTÎÈVARNAR (REYFILL OG "32 K¾RÈAR TIL 3AMKEPPNISEFTIRLITSINS

(ËTUÈU ÒTILOKUN AF MARKAÈNUM

Líﬁð á
landnámsöld
Aðalstræti 16
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

3!-'®.'52 Nýja leigubílastöðin (NL) hefur lagt inn
kæru til Samkeppniseftirlitsins vegna samkeppnislagabrota leigubílastöðvanna Hreyfils og BSR.
Í tilkynningu segir að Hreyfill og BSR hafi misnotað
yfirburðaaðstöðu sína á markaðnum, meðal annars með
því að hóta þeim leigubílstjórum sem starfa einnig fyrir
aðrar stöðvar brottrekstri og útilokun af markaðnum.
Auk NL standa Bifreiðastöð Hafnarfjarðar og Aðalbílar í Reykjanesbæ að kærunni, en NL gekk frá kaupum á þeim stöðvum í vikunni. „Hreyfill og BSR hafa
hótað þeim sem vinna fyrir aðrar stöðvar að þeir keyri
aldrei leigubíl á Íslandi,“ segir Einar Ágústsson, framkvæmdastjóri NL. „Þeir geta gert þetta vegna þess að
þessar tvær stöðvar eru með 90 prósenta markaðshlutdeild.“
Í tilkynningunni segir einnig að útboð Ríkiskaupa á
leigubílaviðskiptum íslenska ríkisins hafi verið boðin út
þannig að aðeins Hreyfill uppfyllti skilyrðin sem sett
voru. Eftir að ljóst var að NL ætlaði að bjóða í útboðið
hafi því verið breytt Hreyfli í hag.
„Við viljum bara að samkeppnislög verði virt og að
menn fái að vinna í því kerfi sem þeir vilja vinna,“ segir
Einar.
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18 mánuðir
fyrir nauðgun

Þyrluæfing
nýtt í þaula

$«-3-, Reykvískur karlmað-

ur hefur verið dæmdur í 18 mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot.
Hann hafði samræði við konu
gegn vilja hennar. Maðurinn
notfærði sér að konan gat ekki
spornað við verknaðinum vegna
ölvunar og svefndrunga.
Auk fangelsisrefsingarinnar var maðurinn dæmdur til að
greiða konunni 800 þúsund krónur í skaðabætur, svo og sakarkostnað.
Þá var hann dæmdur til sviptingar ökuréttar í þrjú ár fyrir að
hafa ekið drukkinn. Voru málin
tvö dæmd saman. Maðurinn rauf
með brotum sínum skilorð.
JSS

,!.$(%,')3'3,!. Þyrla Land-

helgisgæslunnar, TF-SIF, flaug í
gær með búnað að endurvarpsstöðinni á Klifinu í Vestmannaeyjum, þaðan sem útsendingum
sjónvarps og útvarps fyrir Suðurland er endurvarpað. Ekki er
hægt að leggja veg að stöðinni
og aðdrættir því aðeins mögulegir loftleiðis.
Þyrlan var við æfingar og
tækifærið var notað til að fljúga
með nýjan sendi og rafgeyma að
stöðinni. Þyrlan fór þrjár ferðir að þessu sinni. Verkefni sem
þessi koma upp reglulega.
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VG með sautján þingmenn
Samfylkingin missir átta þingmenn og Framsóknarflokkurinn sex, frá síðustu alþingiskosningum, samkvæmt skoðanakönnun sem Fréttablaðið gerði í gær. Vinstri græn bæta við sig tólf þingmönnum og Sjálfstæðisflokkurinn þremur. Frjálslyndir missa einn þingmann. Önnur framboð ná ekki kjöri til Alþingis.
3+/¨!.!+®..5. Vinstri græn bæta
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"USH HJ¹ ,ULA Å "RASILÅU

Sömdu um lífrænt eldsneyti
"2!3),¥! !0 Forsetar Bandaríkj-

anna og Brasilíu undirrituðu í
fyrradag samning um framleiðslu
á lífrænu eldsneyti, etanóli eða
vínanda.
Þeir George W. Bush Bandaríkjaforseti og Luiz Inacio Lula
da Silva Brasilíuforseti vonast til
að etanólið geti að hluta til komið
í staðinn fyrir olíu og bensín.
Andstaða við Bush er mikil í
Brasilíu og víðar í Suður-Ameríku, en Brasilía er fyrsta landið
sem Bush heimsótti á vikulangri
ferð sinni um álfuna í því skyni
að bæta ímynd Bandaríkjanna
þar.
GB

,®'2%',5&2¡44)2
4EKIN TVISVAR FYRIR LYFJAAKSTUR
,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
TËK FERTUGA KONU TVÅVEGIS ¹ TVEIMUR
DÎGUM VEGNA GRUNS UM LYFJAAKSTUR
(ÒN LENTI Å UMFERÈARËHAPPI ¹ +RINGLU
MÕRARBRAUT Å FYRRADAG OG VAR Ö¹ UNDIR
¹HRIFUM LYFJA 3AMA KONA VAR STÎÈVUÈ
Å ,ÎNGUHLÅÈ ¹ FIMMTUDAG VEGNA GRUNS
UM AKSTUR UNDIR ¹HRIFUM LYFJA

við sig rúmum tveimur prósentustigum frá síðustu könnun Fréttablaðsins og mælast nú með 25,7
prósenta fylgi. Vikmörk eru 3,9
prósentustig, sem þýðir að með 95
prósent vissu er hægt að segja að
fylgi flokksins sé á bilinu 21,9 til
29,6 prósent. Ef flokkurinn fengi
það fylgi í kosningum, myndi hann
hafa sautján þingmenn og vera
næststærsti flokkurinn. Þetta er
veruleg aukning frá síðustu kosningum þegar flokkurinn hlaut 8,8
prósent atkvæða og fimm þingmenn kjörna.
Mun fleiri konur en karlar segjast myndu kjósa Vinstri græn;
30,7 prósent kvenna en 21,9 prósent karla og er fylgisaukningin
frá síðustu könnun blaðsins einna
helst meðal kvenna. Þá er fylgið
heldur meira á höfuðborgarsvæðinu en í landsbyggðarkjördæmunum. 24,3 prósent þeirra sem afstöðu tóku á höfuðborgarsvæðinu
segjast myndu kjósa Vinstri græn,
en 22,3 prósent á landsbyggðinni.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
sem fyrr stærst i flokkurinn og
segjast nú 38,9 prósent myndu
kjósa flokkinn og mælast vikmörk
4,3 prósentustig. Er það tæpum
tveimur prósentustigum meira en
í síðustu könnun blaðsins og fimm
prósentustigum meira en í alþingiskosningunum 2003 þegar flokkurinn hlaut 33,7 prósent atkvæða
og 22 þingmenn kjörna. Fylgisaukningin kemur næstum öll frá
karlmönnum á höfuðborgarsvæðinu. 41,6 prósent karla segjast nú
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn
en 35,3 prósent kvenna. Þá segjast
43,0 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu myndu kjósa flokkinn en
32,7 prósent íbúa á landsbyggðinni.
Rétt rúm nítján prósent segjast
nú myndu kjósa Samfylkingu og

KLUKKAN 15.00

DAUÐINN Á FERÐ

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

SU
N
1 1 . NUDAG KLUKKAN 17.00
TJA M A RUR TRÖNURNAR FLJÚGA
Cranes Are Flying
FILMFRE NARBÍÓS (The
/ Letyat zhuravli)
ST.ISSSTKERÁNIN I
NDUR G (RUS),

ATH. Sýnd með

ensku tali

Mikheil Kalatozishvili, 1957.

YFIR
KLUKKAN 19.00

SYNDIR FEÐRANNA
(Rebel without a cause)
(USA), Nicholas Ray, 1955.

KLUKKAN 21.15

SOLARIS
(Solaris)
ATH. Sýnd með ensku tali
(RUS), Andrei Tarkovsky, 1972.
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er það 4,8 prósentustigum minna
en í síðustu könnun blaðsins. Vikmörk eru 3,5 prósentustig. Flokkurinn myndi samkvæmt því fá tólf
þingmenn kjörna, hlaut tuttugu
þingmenn í kosningunum 2003
þegar 30,9 prósent greiddu flokknum atkvæði sitt. Sérstaklega missir flokkurinn fylgi kvenna á höfuðborgarsvæðinu milli kannana.
18,6 prósent karla segjast nú
myndu kjósa flokkinn og 20,0 prósent kvenna. Enginn munur er
eftir búsetu.
Framsóknarflokkurinn
bætir
aðeins við sig fylgi og segjast nú
9,3 prósent myndu kjósa flokkinn.
Vikmörk eru 2,6 prósentustig.
Framsóknarflokkurinn
myndi
samkvæmt því hafa sex þingmenn
á þingi. Enginn munur er á afstöðu
eftir kyni, en flokkurinn mælist
með 4,9 prósenta fylgi á höfuð-
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borgarsvæðinu og 14,9 prósenta
fylgi á landsbyggðinni.
17,7 prósent greiddu flokknum
atkvæði í síðustu kosningum og
hlaut hann tólf þingmenn. Framsóknarflokkurinn myndi því missa
helming þingflokks síns.
Fylgi Frjálslynda flokksins dalar
lítillega frá síðustu könnun og segjast nú 5,7 prósent myndu kjósa
flokkinn. Vikmörk eru 2,0 prósentustig. Samkvæmt því fengi flokkurinn þrjá þingmenn, einum færra en
eftir síðustu kosningar þegar 7,4
prósent greiddu flokknum atkvæði
sitt. Mikill munur er á afstöðu eftir
kyni og segjast 7,9 prósent karla
myndu kjósa flokkinn, en 2,8 prósent kvenna. Þá segjast 4,4 prósent
íbúa á höfuðborgarsvæðinu myndu
kjósa flokkinn en 7,7 prósent íbúa á
landsbyggðinni. Rúmt prósent
sagðist myndu kjósa annan flokk.




 
 
 

 
 








 



Samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er nú
48,2 prósent og myndu flokkarnir
tveir fá 31 þingmann, sem dugar
ekki til að halda meirihluta á Alþingi og ríkisstjórnarsamstarfinu.
Næsti maður inn, samkvæmt þessari könnun, væri þó líklega sjálfstæðismaður.
Nokkuð fleiri tóku afstöðu nú en
í síðustu könnunum blaðsins.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardaginn 10. mars og
skiptust svarendur jafnt eftir kyni
og hlutfallslega eftir kjördæmum.
61,8 prósent svarenda tóku afstöðu.
29,1 prósent var óákveðið. Aðrir
sögðust ekki ætla að kjósa, skila
auðu eða neituðu að svara spurningunni. Spurt var; Hvaða lista
myndir þú kjósa ef gengið yrði til
kosninga nú?
SVANBORG FRETTABLADIDIS

skattur.is
Veflyklar
Veflyklar hafa verið sendir árlega til nýrra framteljenda
og þeirra sem ekki eiga varanlega veflykla frá fyrri árum.
Ekki eru þó sendir veflyklar til þeirra sem nýttu sér
þjónustu endurskoðenda eða annarra fagmanna til
framtalsskila í fyrra.

Nokkur

lykilatriði

vegna
skattframtals

Ef þú hefur ekki fengið sendan veflykil eða hefur
glatað þeim gamla geturðu pantað nýjan á skattur.is
og fengið hann sendan í vefbanka eða í pósti.

Talið fram á skattur.is

2007

Veflykill veitir aðgang að þjónustusíðu á
skattur.is þar sem hægt er á einfaldan
hátt að fylla út skattframtalið.
Einnig er hægt að fá bráðabirgðaútreikning
opinberra gjalda.

Pappírsframtöl eru aðeins send þeim
sem töldu fram á pappír í fyrra.

Skilafrestur
Almennur skilafrestur einstaklinga er til 21. mars.
Hægt er að sækja um viðbótarfrest á skattur.is, lengst 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.
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Á að lækka virðisaukaskatt af
lyfjum niður í sjö prósent?
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Hefur þú farið á skíði í vetur?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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3T¾RSTU FLOKKAR MËTM¾LENDA OG KAÖËLIKKA STERKIR EFTIR KOSNINGAR ¹ .ORÈUR ¥RLANDI

¶RËUN Å FARSÅMAM¹LUM

-YNDI HEIMASTJËRN FYRIR  MARS

Vodafone kynnir
sjónvarp í síma

./2¨52 ¥2,!.$ !0 Stjórnmálaflokkar andstæðra
fylkinga mótmælenda og kaþólikka á Norður-Írlandi, Lýðræðissinnaðir sambandssinnar (DU) og
Sinn Féin, komu sterkastir út úr þingkosningunum
sem fram fóru á miðvikudag.
Stjórnvöld á Bretlandi og Írlandi hafa gefið leiðtogum flokkanna frest til 26. mars til að mynda nýja
heimastjórn og náist það ekki fyrir þann tíma verði
þingið leyst upp. Segja þau DU, sem vann flest þingsæti, ekki hafa neina afsökun fyrir að vilja ekki
starfa með Sinn Féin eftir að Írski lýðveldisherinn
(IRA) lét af ofbeldi. Ef DU neitar að starfa með Sinn
Féin er því hótað að stjórn yfir Norður-Írlandi muni
færast í meira mæli til írskra stjórnvalda.
Leiðtogi DU, Ian Paisley, heldur því hins vegar
fram að Sinn Féin hylmi enn þá yfir glæpi IRA og
annarra hópa sem berjast gegn breskum yfirráðum
á Norður-Írlandi.

&¥" UM NAGLADEKKJAUMR¾ÈU

3VIÈSSTJËRI HJ¹ ,3(

Sumir þurfa
nagladekkin

Von á fjárveitingu 1. maí

5-(6%2&)3-, Fólk sem ekur

(%),"2)'¨)3-, Von er á auknum
fjármunum til Landspítalans 1.
maí. Viðræður eiga sér stað milli
starfsmanna á starfsmannasviði og
samstarfsnefndar stéttarfélaga um
endurskoðun á kjarasamningum.
Hannes Pétursson, sviðsstjóri
hjá LSH, telur að kjör um átján
hundruð manna falli undir þessar
viðræður.
Hannes segir að manneklan,
ekki síst á iðjuþjálfunardeild geðdeildar, brenni á yfirstjórninni. Aðalástæðan sé óánægja með launakjör. „Einn ljós punktur er sá að
von er á auknum fjármunum 1.
maí,“ segir hann en kveðst því
miður ekki geta sagt meira í bili.
Önnu Lilju Gunnarsdóttur,
framkvæmdastjóra fjárreiðna hjá
LSH, hafa ekki borist upplýsingar
um auknar fjárveitingar 1. maí.

mikið utan höfuðborgarsvæðis þarf
á nagladekkjum að
halda, segir Runólfur Ólafsson hjá
Félagi íslenskra
bifreiðaeigenda,
um tillögur umhverfisráðs gegn
svifryksmengun.
Hann telur að öryggi ökumanna
25.«,&52
eigi að hafa for«,!&33/.
gang.
„Slitlag hér er lakara en þekkist
í nágrannalöndunum. Menn ættu
líka að beina athygli sinni að því að
auka slitstyrk þess. Einnig að höfða
til meðvitundar hvers og eins.“
Vetrardekk duga oftast innan
höfuðborgarinnar, segir Runólfur.
„En þetta getur verið öryggismál í
dreifðari byggðum.“
KËÖ

GHS

2¹ÈSTEFNA Å 3KRIÈU
+ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS

)NNÚYTJENDUR OG
FRAMHALDSSKËLINN
FÎSTUDAGINN  MARS  KL  
3KR¹NING FER FRAM ¹ HEIMASÅÈU !LÖJËÈAHÒSSINS WWWAHUSIS
!ÈGANGUR AÈ R¹ÈSTEFNUNNI ER ËKEYPIS
2¹ÈSTEFNUNNI VERÈUR SJËNVARPAÈ BEINT ¹ VEF +ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS
HTTPSJONVARPKHIIS MEÈAN ¹ R¹ÈSTEFNUNNI STENDUR
$AGSKR¹
  +VENNAKËRINN 2EGNBOGAKONUR SYNGUR STJËRNANDI .ATALITA #HOW
  3ETNING R¹ÈSTEFNU
&UNDARSTJËRAR (ELGA «LAFS OG )RMA -ATCHAVARIANI
  VARP
  4ÕNDU BÎRNIN HENNAR %VU SKILEG ÖRËUN Å KENNSLU NEMENDA MEÈ ÅSLEN
SKU SEM ANNAÈ TUNGUM¹L Å FRAMHALDSSKËLUM
$R "ERGÖËRA +RISTJ¹NSDËTTIR LEKTOR Å #65 +ÐBENHAVN OG .ORDSJ¾LLAND #ENTER FOR
6IDEREG½ENDE 5DDANNELSER
  -¹LSKIPTI HVAÈ SKIPTIR M¹LI 2ANNSËKN ¹ N¹MSFRAMVINDU  NEMENDA
MEÈ ANNAÈ MËÈURM¹L EN ÅSLENSKU Å FRAMHALDSSKËLUM
"RYNJA 3OLVEIG 'RÁTARSDËTTIR
  3JÎ LANDA SÕN Å SKËLASTOFUNNI
STA "JÎRK 3VEINBJÎRNSDËTTIR KENNARI Å &JÎLBRAUTASKËLANUM VIÈ RMÒLA
  &RAMHALDSSKËLAGANGA MÅN
6ICTORIA 2EZNIKOVA JA ¹RS NEMI Å 6ERZLUNARSKËLA ¥SLANDS
  3KÎPUM ÖEIM T¾KIF¾RI
!MAL 4AMIMI FR¾ÈSLUFULLTRÒI !LÖJËÈAHÒSS OG FORELDRI
  (VERNIG N¹UM VIÈ NÕBÒUM ¹ MENNTABRAUT
3ÎLVI 3VEINSSON SKËLASTJËRI 6ERZLUNARSKËLA ¥SLANDS
  +AFÙHLÁ
  -¹LSTOFUR -ENNTUN KENNARA
&ÁLAGSLEG AÈLÎGUN MËTTAKA OG TENGSL SKËLASTIGA
"ROTTFALL
.Õ !ÈALN¹MSKR¹
 3AMANTEKT OG R¹ÈSTEFNULOK
2¹ÈSTEFNAN TENGIST KYNNINGU ¹ N¹MSEFNI Å ÅSLENSKU SEM ÎÈRU TUNGUM¹LI OG FJÎLMENNINGU
¹ ÎLLUM SKËLASTIGUM SEM ER HALDIN Å +(¥ SAMA DAG KL  
¥ UNDIRBÒNINGSHËPI FYRIR R¹ÈSTEFNUNA VORU FULLTRÒAR FR¹ -ËÈURM¹LI MEN
NTAM¹LAR¹ÈUNEYTINU (¹SKËLA ¥SLANDS (EIMILI OG SKËLA LANDSSAMTÎKUM FORELDRA
¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ -IÈBORGAR OG (LÅÈA !LÖJËÈAHÒSI &JÎLMENNINGARSETRI 6ESTFJARÈA
3AMBANDI ÅSLENSKRA SVEITARFÁLAGA -ËÈURM¹LI &ÁLAGI UM MËÈURM¹LSKENNSLU TVÅTYNGDRA
BARNA &ÁLAGI FRAMHALDSSKËLAKENNARA OG &ÁLAGI N¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFA

4+.) Vodafone kynnti í gær nýja

)!. 0!)3,%9 ,EIÈTOGI

ST¾RSTA FLOKKS MËTM¾L
ENDA ¹ .ORÈUR ¥RLANDI
FAGNAR EFTIR AÈ ÒRSLIT ERU
KUNN
./2$)#0(/4/3!&0

DU fékk 30,1 prósent atkvæða og 36 þingmenn.
Sinn Féin fékk 26,2 prósent atkvæða og 28 þingmenn. Alls eru 108 sæti á þinginu.
Í krafti flestra þingsæta getur Paisley gert tilkall
til þess að verða oddviti heimastjórnarinnar og aðalsamningamaður Sinn Féin, Martin McGuinness, yrði
að öllum líkindum næstráðandi.
SDG

farsímaþjónustu sem nefnist
Sjónvarp í síma. Með henni geta
viðskiptavinir fyrirtækisins horft
á fréttir Stöðvar 2, Kompás, Ísland í dag og fleiri fréttatengda
þætti í farsímanum sínum. Auk
þess er hægt að horfa á bresku
sjónvarpsstöðina Sky News í
beinni útsendingu.
Þjónustan er aðeins aðgengileg á höfuðborgarsvæðinu og á
Akureyri, og þarf sérstaka tegund síma til þess að nýta hana.
Mánaðaráskrift að þjónustunni er
1.190 krónur og er hægt að horfa
ótakmarkað á sjónvarpið fyrir þá
upphæð.
SÖS

Ráðuneyti atvinnuvega verði sameinuð
Forystumenn allra stjórnmálaflokka telja koma til greina að sameina þrjú
ráðuneyti atvinnulífsins í eitt atvinnuvegaráðuneyti. Slíkt er löngu tímabært að
þeirra mati. Ráðuneyti mennta- og umhverfismála eiga að fá aukið vægi.
34*«2.-, Sameining ráðuneyta sem helst hafa með
atvinnulífið að gera í eitt atvinnuvegaráðuneyti er
tímabær aðgerð að mati forystumanna allra stjórnmálaflokka. Einnig verður endurskoðun laga um
Stjórnarráð Íslands að endurspegla aukið vægi umhverfis- og menntamála.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra segir að á flokksþingi Sjálfstæðisflokksins 2005
hafi verið ályktað að sameina beri atvinnuvegaráðuneytin í eitt. „Mín skoðun er sú að við eigum alveg tvímælalaust að fara í það að skoða sameiningu ráðuneyta og það liggur beinast við að sameina ráðuneyti
sjávarútvegs og landbúnaðar. Ég held að það sé hugmynd sem ætti að vera einföld í framkvæmd.“ Þorgerður segir að lög um Stjórnarráðið verði að endurspegla aukið vægi mennta- og menningarmála.
Á nýafstöðnu flokksþingi Framsóknarflokksins
lagði stjórnarráðsnefnd flokksins fram skýrslu um
breytta tilhögun Stjórnarráðsins. Þar eru tíu ráðuneyti
og hlutverk þeirra er skilgreint. „Þessar hugmyndir
eru allar eftirtektarverðar,“ segir Jón Sigurðsson, formaður flokksins. „Ég vil þó minna á að ráðherratala
þarf svo ekki að vera það sama og ráðuneytatala.“

(UGMYNDIR UM NÕ R¹ÈUNEYTI
 6IÈSKIPTA OG ATVINNUVEGAR¹ÈUNEYTI ATVINNU
M¹LAR¹ÈUNEYTI
ÈUR LANDBÒNAÈAR SJ¹VARÒTVEGS VIÈSKIPTA OG IÈNAÈ
ARR¹ÈUNEYTI -¹LEFNI FERÈAIÈNAÈAR JAFNVEL F¾RÈ FR¹ SAM
GÎNGUR¹ÈUNEYTI
 )NNANRÅKISR¹ÈUNEYTI
ÈUR SAMGÎNGU DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTI (AGSTOFA ¥SLANDS
OG FLEIRA 3VEITARSTJËRNARM¹L F¾RÈ FR¹ FÁLAGSM¹LAR¹ÈU
NEYTI 3KIPULAGS OG BYGGINGARM¹L F¾RÈ FR¹ UMHVERFIS
R¹ÈUNEYTI
 ¶EKKINGARR¹ÈUNEYTI
-ENNTA OG MENNINGARM¹L VÅSINDI OG RANNSËKNIR ,¥.

34*«2.!22¨)¨ (ELST ER
TALIÈ NAUÈSYNLEGT AÈ SAMEINA
R¹ÈUNEYTI SJ¹VARÒTVEGS
LANDBÒNAÈAR OG IÈNAÈAR
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, furðar sig á því af hverju frumvarp flokksins
sem liggur fyrir þinginu hafi ekki fengið umfjöllun á
þinginu. „Þetta er búið að vera í vinnslu hjá ríkisstjórninni árum saman en ekkert gengur. Þetta sýnir
algjöran hugmyndaskort.“
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs, vill endurskipuleggja
velferðarþjónustuna í tryggingamálaráðuneyti sem
hugsanlega félli undir félagsmálaráðuneytið. „Við viljum líka styrkja umhverfisráðuneytið og eitt atvinnumálaráðuneyti má skoða sem eitt matvælaráðuneyti.
Ég hef einnig mælt fyrir stofnun þekkingarráðuneytis, sem sameinar menntamál, upplýsingatækni og
rannsóknir.“
Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda
flokksins, segir vel hægt að færa saman atvinnuvegaráðuneytin. „Ég er svo ekki viss um að tryggingamálin og heilbrigðismálin eigi endilega saman. Eins eru
verkefni hjá sjávarútvegsráðuneytinu sem eiga allt
eins heima hjá umhverfisráðuneyti.“ SVAVAR FRETTABLADIDIS

"¾JARYFIRVÎLD OG FYRIRT¾KI Å 6ESTMANNAEYJUM STANDA AÈ HREINSUNAR¹TAKI

Gömul skip rifin og flutt burt
5-(6%2&)3-, Bæjaryfirvöld og
fyrirtæki
í
Vestmannaeyjum
standa að hreinsunarátaki þessa
dagana. Unnið er að því að fjarlægja brotamálma af Heimaey og
nokkur gömul skip eru þar á
meðal. Þau hafa legið í niðurníðslu
í höfninni í tíu til tólf ár sum hver
og lítil prýði verið af.
Skipin eru tekin á land þar sem
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum
er að útbúa reit fyrir hráefnis- og
olíutanka. Þar stóð áður Sælahúsið, eða Sælaslippur, sem var rifið
að hluta skömmu fyrir áramót.
Grafskipið Vestmannaey, sem
smíðað var í Danmörku árið 1935
og hefur séð um að dýpka höfnina
í Vestmannaeyjum þar til því var
lagt fyrir tveimur árum, var tekið
upp fyrir nokkru og á mánudag
var svo báturinn Frár VE 78 tekinn þar á land einnig. Síðar verður
báturinn Æskan VE 222 og tveir
prammar, sem nýttir voru undir
sand þegar dæluskipið Vestmannaey var að störfum, teknir á

3+)0). ¥ (®&.)..) ¶ETTA GAMLA ST¹LSKIP ER EITT ÖEIRRA SKIPA SEM VERÈUR RIFIÈ
&2¡44!",!¨)¨«3+!2 0 &2)¨2)+33/.

land á sama stað til niðurrifs. Fyrirtækið Fura endurvinnsla, annast
verkið áður en skip flytur brotajárnið burt til endurvinnslu.
Frosti Gíslason, framkvæmdastjóri framkvæmda- og skipulagssviðs Vestmannaeyjabæjar, segir
að átakið nái til hafnarsvæðisins

og almennt á Heimaey allri. „Það
eru fyrirtæki víðs vegar í bænum
sem nota tækifærið og hreinsa til
á sínum lóðum. Við leggjum
áherslu á brotamálma núna en
annað átak verður svo í vor. Það
styttist í að Heimaey skarti sínu
fegursta á ný.“
SH¹

KAUPﬁING VEX

ME‹ ﬁÉR
A‹ NÁMI LOKNU

N†TT!
rgar
Fyrstu 5 árin bo
na af
ﬂú BARA vexti
ings
Íbú›aláni Kaupﬂ

Hvort sem ﬂú hyggst fara beint út á vinnumarka›inn eftir útskrift, halda áfram a› mennta ﬂig e›a sko›a
heiminn, a›sto›ar Kaupﬂing ﬂig vi› a› láta draumana ver›a a› veruleika.
Eftirfarandi er me›al ﬂess sem bankinn getur bo›i› ﬂér upp á ﬂegar ﬂú útskrifast úr háskólanámi e›a sambærilegu námi:

• 80% lán til íbú›akaupa – fyrstu 5 árin borgar ﬂú bara vextina*
• 20% Vi›bótarlán til íbú›akaupa
• Námslokalán – allt a› 3 milljónir**
• Fjármálará›gjöf
• Gullkreditkort
• Persónulegur ﬂjónustufulltrúi
• Tryggingar
• Lífeyrissparna›ur
Námslokatilbo› Kaupﬂings gildir í eitt ár frá útskrift. Kynntu ﬂér nánar á kaupthing.is e›a í síma 444 7000.

Kaupﬂing vex me› ﬂér
*Fyrstu fimm árin eru einungis greiddir vextir af 80% íbú›aláninu, en eftir ﬂann tíma er einnig greitt af höfu›stól.
Gildir einungis fyrir útskriftarnema úr háskóla e›a sambærilegu námi. ** A› ﬂví gefnu a› umsækjandi standist mat bankans.
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"ESTA LEIÈIN TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ MISTÎK
ER AÈ LEIÈRÁTTA ÖAU

Reglugerðin verði
felld úr gildi
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

S

um mistök eru þess eðlis að þau verða ekki aftur tekin.
Önnur eru blessunarlega þannig að það er auðvelt að
leiðrétta þau. Öll gerum við mistök og það eru forréttindi að gera mistök sem einfalt er að leiðrétta. Reglugerð fjármálaráðuneytisins um uppgjör fyrirtækja í
erlendum myntum eru mistök og þau á að leiðrétta.
Björgólfur Thor Björgólfsson, stjórnarformaður StraumsBurðaráss fjárfestingarbanka, sagði að reglugerð ráðuneytisins gæti orðið til þess að bankinn flytti úr landi. Vafasamt er
að líta á orð Björgólfs Thors sem hótun, enda hótanir fremur
óskynsamleg leið til að ná fram breytingum. Hér er fremur um
að ræða ábendingu byggða á þeirri staðreynd sem kom fram í
röksemdafærslu Björgólfs Thors að fyrirtæki hugsa um sinn
hag og hluthafanna og velja sér lögheimili eftir því. Óþarft
flækjustig og óvissa um hvort stjórnvöld fylgja skynsamlegri
langtímastefnumótun í lögum og reglugerðum eða bregðast við
á að því er virðist tilfinningalegum forsendum eru meðal þeirra
áhættuþátta sem fjárfestar horfa til þegar þeir taka ákvarðanir
um hvar þeir geyma peningana sína.
Reglugerð fjármálaráðherra er dæmi um vanhugsuð viðbrögð
til að bregðast við ímyndaðri hættu. Sama gilti um lagasetningu
Alþingis til að koma í veg fyrir kaup Kaupþings á SPRON. Þegar
upp verður staðið hefur samfélagið í Reykjavík orðið af hátt í
tíu milljörðum króna til menningar- og mannúðarstarfsemi í
Reykjavík vegna skammsýni stjórnmálamanna.
Nú má færa rök fyrir því að þessi reglugerð hafi takmörkuð
áhrif. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar séu fremur leiðbeinandi
um verklag fyrirtækja varðandi uppgjörsmynt en reglugerðin. Það er í það minnsta niðurstaða Fjármálaeftirlitsins. Þess
þá heldur var vanhugsað að setja slíka reglugerð sem er þá
einungis til þess fallin að auka flækjustig og gefa þá mynd af
ákvörðunum stjórnvalda að þær séu grunnt hugsaðar og tilviljanakenndar. Það er vart fallið til að auka orðstír okkar í heimi
alþjóðaviðskipta.
Nú skal því haldið til haga að í leiðara hér 18. febrúar þar sem
varað var við reglugerðinni gætti misskilnings á skilgreiningu
þeirrar myntar sem heimilt er að nota sem uppgjörsmynt. Réttur skilningur breytir hins vegar í engu þeirri meginniðurstöðu
að hér er farið gegn grunnhugmyndum um að gera Ísland að
hagstæðum kosti fyrir fjármálafyrirtæki og laða erlent áhættufé inn í landið. Niðurstaða og röksemdafærsla leiðarans stendur
því óhögguð.
Enn hefur ekki komið fram rökrétt skýring á reglugerðinni
og því eru hinar órökréttu skýringar nærtækastar. Sú sem hæst
fer er að Seðlabankinn hafi beitt raddstyrk til að ná fram þessari
reglugerð. Ljótt ef satt væri.
Fjármálaráðherra hefur vísað þessari skýringu á bug og ekki
ástæða til að rengja það. Eftir stendur það sem Árni Páll Árnason, lögfræðingur og frambjóðandi Samfylkingarinnar, hefur
bent á. Að efnislegur rökstuðningur hefur ekki verið færður
fyrir takmarkandi reglugerð á sjálfsákvörðunarrétt fyrirtækja.
Slíkur rökstuðningur er lágmarkskrafa, en líklegast er best að
fjármálaráðherra nýti sér þau forréttindi að hafa gert afturkallanleg mistök og leiðrétti þau.

²4'&5&¡,!' 
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Lausafé til sölu
fyrir veisluþjónustu
og veitingamenn.
6EISLUÖJËNUSTAN (RAUNHOLT $ALSHRAUNI  Å (AFNARÙRÈI
HEFUR H¾TT STARFSSEMI OG BÕÈUR LAUSAFÁ SITT TIL SÎLU
5M ER AÈ R¾ÈA BORÈBÒNAÈ ELDHÒST¾KI BORÈ OG STËLAR SKRIFBORÈ OÚ
M¹LVERK ¹SAMT ÕMSUM ÎÈRUM REKSTRARTENGDUM HLUTUM
,AUSAFÁÈ SELST Å EINU LAGI EÈA MINNI PÎRTUM
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ *ÒLÅUS Å SÅMA  

&¹HEYRT

%N ÖEKKT

!NDËF 3IGHVATS "JÎRGVINSSONAR
SENDIHERRA OG FRAMKV¾MDASTJËRA
¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUNAR ¥SLANDS
GEGN TILURÈ OG KYNNINGU SKÕRSLU
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS UM FRAMTÅÈAR
SÕN Å ÖRËUNARM¹LUM VAKTI VITASKULD
EFTIRTEKT 3JALDG¾FT ER AÈ SENDIHERRA
MËTM¾LI VINNUBRÎGÈUM R¹ÈUNEYTIS
JAFN KRÎFTUGLEGA OG 3IGHVATUR GERÈI OG
ÖEKKJA KUNNUGIR ÖESS EKKI D¾MI
AÈ R¹ÈUNEYTI HAFI ¹ÈUR ÖURFT AÈ
SENDA FR¹ SÁR YFIRLÕSINGU ÖAR SEM
ORÈUM SENDIHERRA ER VÅSAÈ ¹ BUG
3J¹LFUR TELUR 3IGHVATUR VIÈBRÎGÈ
SÅN EÈLILEG b¡G ER BARA AÈ VERJA
MÅNA STOFNUN OG MITT FËLK m SAGÈI
SENDIHERRANN Å &RÁTTABLAÈINU Å
G¾R OG B¾TTI VIÈ AÈ FRAMKOMA
R¹ÈHERRA Å M¹LINU GENGI EKKI

9FIRLÕSINGAR 3IGHVATS KOMA ÖË EKKI
ENDILEGA ¹ ËVART ENDA VAR HANN
ËLATUR VIÈ AÈ TJ¹ SKOÈANIR SÅNAR MEÈ
MJÎG SVO AFGERANDI H¾TTI ¹ ¹RA
TUGALÎNGUM STJËRNM¹LAFERLI ¥ ÖEIM
EFNUM ER HVAÈ ÖEKKTUST FRAMGANGA
HANS Å ÖINGUMR¾ÈUM UM 'EIRFINNS
M¹LIÈ EN Å ÖEIM VAR HANN ËSPAR ¹
STËRU ORÈIN OG BAR MEÈAL ANN
ARS Ö¹VERANDI DËMSM¹LAR¹È
HERRA «LAF *ËHANNESSON
NÅÈÖUNGUM SÎKUM

G¾R KOM ÖË Å LJËS HVAÈA VINNUHEITI ER
NOTAÈ VIÈ UNDIRBÒNINGINN %KKI DUGAR
MINNA EN AÈ KALLA FRAMBOÈIÈ ¥SLANDS
FLOKKINN OG HEFUR ANNAÈ EINS NAFN
¹ STJËRNM¹LAFLOKKI EKKI SÁST .ÎFN
FLOKKA SEM KENNA SIG VIÈ SJ¹LFST¾ÈI
FRAMSËKN FRJ¹LSLYNDI VINSTRIMENNSKU
OG UMHVERFISVERND EÈA SAMEININGU
HREINLEGA BLIKNA VIÈ HLIÈINA
¹ FLOKKI SEM KENNIR
SIG VIÈ SJ¹LFT LANDIÈ
p SJ¹LFA FËSTURJÎRÈINA
BJORN FRETTABLADIDIS

%KKERT MINNA
%NN ER F¹TT VITAÈ UM
FYRIRHUGAÈ ÖINGFRAM
BOÈ -ARGRÁTAR 3VERR
ISDËTTUR OG «MARS
2AGNARSSONAR EN Å

Aðgát skal höfð
Þ

að er óþarfi að eyða mörgum
orðum í það að aðdragandi
frumvarpsins um breytingar á
stjórnarskrá vegna auðlinda var
ekki eins og hann á að vera. Yfir
vofði hótun um stjórnarslit og
stjórnarandstaðan hreykti sér af
því að hafa lagt fram „snilldarleikfléttu“ í málinu, en sú flétta
átti víst að koma Framsóknarflokknum sérlega illa. Allt er
þetta með ólíkindum, sérstaklega
þegar horft er til þess að misserum saman hefur verið starfandi
stjórnarskrárnefnd sem ætlað
var að undirbúa og leggja fram
tillögur til þess að ræða af einhverri alvöru. Öll þessi affera er
þinginu ekki til vegsauka.
Vart er hægt að hugsa sér mikilsverðari og merkari mál en
þau sem lúta að grundvallarlögum landsins. Stjórnarskráin er
grunnlög þjóðarinnar, engin lög
mega ganga í berhögg við hana,
þar er að finna grundvallarreglurnar sem veita okkur borgurunum vernd fyrir ægivaldi ríkisins
og þar er kveðið á um mikilvægustu réttindi og skyldur sem við
berum, réttindi og skyldur sem
gera okkur kleift að búa saman í
samfélagi. Breytingar á stjórnarskrá þurfa því að vera mjög vel
ígrundaðar, ef þangað slæðist inn
merkingarlaust tal, vanhugsað
eða jafnvel óhugsað, þá er verið
að grafa undan stjórnarskránni og
öllu sem hún stendur fyrir: réttindum okkar borgaranna og ríkisskipaninni sjálfri.
Umræðan um náttúruauðlindir
Íslands og þá sérstaklega auðlindir hafsins hefur staðið lengi yfir
og þar takast á algerlega ólík sjónarmið. Sjálfstæðisflokkurinn og
Framsóknarflokkurinn hafa staðið vörð um eignarréttarkerfi, bæði
á auðlindum landsins og hafsins.
Enginn vafi lék á því þegar stjórnarsáttmálinn var samþykktur eftir
kosningarnar 2003 að skoðun Sjálfstæðisflokksins var sú að ákvæði
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um auðlindir í stjórnarskránni
myndi ekki hrófla við núverandi
fyrirkomulagi fiskveiða við Ísland.
Það fyrirkomulag byggir á því að
ríkisvaldið, fyrir hönd þjóðarinnar, hafi forræði á fiskistofnunum.
Það ákveður hvað má veiða mikið,
hvernig, hvenær og svo framvegis.
Sóknarrétturinn er síðan í höndum
einstaklinga, gengur kaupum og
sölum og er almennt viðurkennt að
um sé að ræða réttindi sem njóti
eignarréttarverndar. Þetta fyrirkomulag hefur reynst þjóðinni vel,
þó ekki sé hægt að horfa hjá því
að kerfið er ekki gallalaust. Hef ég
á þessum vettvangi og víðar gert
grein fyrir þeirri skoðun minni
Aðalatriðið er að nýting náttúruauðlinda sem byggð er á séreignarrétti er líklegust til þess að
tryggja sameiginlega hagsmuni
þjóðarinnar, bæði í bráð og lengd.
Séreignarrétturinn og það hvernig
hann myndast er hornsteinn frjálslyndra stjórnmálaskoðana, fyrir
okkur sjálfstæðismenn er það
grundvallaratriði að ekki sé grafið undan þeim gildum sem séreignarrétturinn hvílir á. Þess vegna er
mörgum sjálfstæðismönnum órótt
þessa dagana, það er okkur ekki að
skapi þegar upphlaup verður um
jafn mikilvægt mál eins og þetta.
Sjálfstæðisflokkurinn getur aldrei
fallist á það að skerða séreignarrétt manna á sóknarréttinum eða
á öðrum réttindum sem menn hafa
áunnið sér vegna nýtingar náttúruauðlinda. Það væru ekki aðeins

svik við sjálfstæðisstefnuna, heldur væri með því grafið undan þjóðskipulagi okkar, sem tryggt hefur
farsæld, framfarir og auðlegð í
mæli sem fáar ef nokkrar aðrar
þjóðir hafa borið gæfu til að njóta.
Aðdragandi stjórnarskrárbreytingarinnar var ekki góður. Þess
vegna er enn mikilvægara að öll
málsmeðferð í þinginu verði afar
vönduð. Alþingismenn verða að
gefa sér allan þann tíma sem þarf
til þess að engin mistök verði gerð
í óðagoti, stjórnarskrárbreytingum
má ekki hespa af í flýti svo menn
komist heim í hérað í kosningabaráttu. Það er því nauðsynlegt að
kallað verði eftir mati sérfræðinga
á afleiðingum þess ákvæðis sem
stendur til að bæta inn í stjórnarskrána.
Kalla þarf fram álit hagfræðinga á mögulegum efnahagslegum
afleiðingum og enn mikilvægara
er að ekki leiki nokkur lögfræðilegur vafi á því hver merking
fyrirhugaðs ákvæðis er. Það er full
ástæða til að hlusta á skoðanir lögfræðinga á borð við Sigurð Líndal
og Skúla Magnússon í þessu máli.
Þeir hafa fært fram þung rök fyrir
því að hugtakið þjóðareign sé lögfræðileg merkingarleysa og þó að
það orð hafi staðið í stjórnarsáttmálanum er óverjandi að setja
slíkt hugtak inn í stjórnarskrá ef
rök eru fyrir því að það eigi ekki
heima þar.
Ef einhver vafi leikur á túlkun
stjórnarskrárinnar í jafn mikilvægu máli er vonlaust að sjá fyrir
endann á þeim deilum og vandamálum sem upp kunna að koma
fyrir dómstólum landsins. Ef í
stjórnarskrána slæðast hugtök
sem ekki hafa skýra merkingu
hefur löggjafinn fært mikið vald í
hendur dómaranna um það hvernig túlka beri slík hugtök. Að jafnaði er það vont þegar um almenn
lög er að ræða, en þegar kemur að
stjórnarskránni er slíkt mjög alvarlegt.

Stjórnarskrá breytt í óðagoti
að skilgreiningaratriðum eignarréttar og
getur almennt ekki farið með þær heimildir sem felast í eignarrétti.
Þjóðin getur með öðrum orðum ekki átt
eignir í sameign. Ríkið getur á hinn bógorystumenn stjórnarflokkanna hafa
inn átt eignir. Hugtakið þjóðareign á einlagt til að við stjórnarskrána bætist
mitt uppruna sinn í hugmyndakerfum þar
grein, þar sem náttúruauðlindir Íslands
sem útgangspunkturinn var að færa allar
eru lýstar þjóðareign. Tillagan er ekki
eignir til ríkisins og uppræta eignarrétt
niðurstaða vandaðrar, faglegrar úttektar
einstaklinga. Vakir það fyrir þingheimi að
og umræðu um þýðingu og áhrif stjórntaka allar náttúruauðlindir Íslands til ríkarskrárbreytingar í þessa veru. Hún er
isins? Orðalag greinarinnar útilokar ekki
afsprengi pólitísks upphlaups, sóknar ")2')2 4*®26)
slíka túlkun og ekki heldur skýringar í
eftir stundarvinsældum. Það er ekki full- 0¡45233/.
greinargerðinni sem fylgdi.
nægjandi grundvöllur stjórnarskrárbreytingar.
Verulega yrði dregið úr réttaröryggi á þessu
Skýringin á óðagotinu getur ekki verið sú að
sviði og réttaróvissa aukin að mun þó skemmra
stjórnarskrárákvæði af þessu tagi sé nauðsynlegt
væri gengið í túlkun greinarinnar. Óskýrleiki hennfyrir íslenskt samfélag. Í besta falli yrði greinin
ar og villandi hugtakanotkun mun, ef eitthvað, auðþýðingarlítil, en meiri hætta er þó á að tvíræð merkvelda pólitísk afskipti af nýtingu auðlinda, skatting hennar leiði til ófarnaðar. Hugtakið þjóðareign
lagningu og íþyngjandi reglusetningu.
hefur fyrst og fremst áróðursgildi. Það er áhrifaAfleiðingar óðagotsins gætu líka vel orðið þær
ríkt, en vekur falsvonir og elur á misskilningi og
að Íslendingar glötuðu gullnu tækifæri til að skipa
tortryggni.
sér fremst meðal þjóða á komandi árum, að því er
Margsinnis hefur verið um það fjallað í fræðivarðar nýsköpun og þekkingu í umgengni við náttlegri umræðu að lagalegur grundvöllur þjóðareignúruna.
arhugtaksins sé ótraustur. Reyndar má ganga svo
langt að fullyrða að þjóðareign sem sérstakt form
Höfundur er framkvæmdastjóri Rannsóknarmiðeignarréttar fái ekki staðist samkvæmt íslenskum
stöðvar um samfélags- og efnahasgmál.
lögum. Þjóðin er ekki persóna að lögum, fellur ekki
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„Orðspor okkar er mikilvægara en síðustu hundrað milljónir dollara.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Polanski ákærður fyrir nauðgun

 ¶ÕSKUR KAFB¹TUR GERIR ¹R¹S ¹

 ÖESSUM DEGI FYRIR ÖRJ¹TÅU ¹RUM
SLEPPT GEGN TRYGGINGU ¥ STAÈ ÖESS
VAR FRANSKI LEIKSTJËRINN 2OMAN 0OL
AÈ BÅÈA EFTIR FANGELSISDËMI ¹KVAÈ
HANN AÈ FLÕJA TIL &RAKKLANDS Å FEBRÒ
ANSKI ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA NAUÈG
AÈ ÖRETT¹N ¹RA STÒLKU ¹ HEIMILI
AR ¹RIÈ  OG HEFUR HANN EKKI
LEIKARANS *ACK .ICHOLSON Å (OLLY
SNÒIÈ AFTUR TIL "ANDARÅKJANNA SÅÈAN
WOOD
Ö¹ AF ËTTA VIÈ AÈ VERA HANDTEKINN
.AUÈGUNIN ¹TTI SÁR STAÈ EFTIR
¶¹ HEFUR HANN EKKI VILJAÈ LEIKSTÕRA
MYNDUM Å "RETLANDI AF ËTTA VIÈ AÈ
MYNDATÎKU SEM FËR FRAM ¹ HEIM
ILI .ICHOLSONS %FTIR AÈ MËÈIR STÒLK
VERA FRAMSELDUR TIL "ANDARÅKJANNA
UNNAR HAFÈI SAMBAND VIÈ LÎGREGL
0OLANSKI VAR ¹ÈUR KV¾NTUR LEIK
UNA VAR 0OLANSKI HANDTEKINN ¹
KONUNNI 3HARON 4ATE SEM VAR EIN
SJÎ MANNESKNA SEM #HARLES -AN
HËTELHERBERGI Å "EVERLY (ILLS
2/-!. 0/,!.3+) 0OLANSKI
%FTIR AÈ LEITAÈ HAFÈI VERIÈ ¹
¹ LEIÈ TIL RÁTTARSALAR ¹RIÈ  SON GENGIÈ MYRTI ¹RIÈ 
VEGNA NAUÈGUNARM¹LSINS
HEIMILI .ICHOLSONS VAR K¾RASTA
0OLANSKI F¾DDIST Å 0ARÅS EN ËLST
FR¾GA
UPP Å 0ËLLANDI &R¾GUSTU MYNDIR
HANS !NGELICA (USTON EINNIG
HANDTEKIN FYRIR AÈ HAFA HAFT Å FËRUM
HANS ERU HROLLVEKJAN 2OSEMARYS
SÅNUM LÅTIÈ MAGN AF KËKAÅNI
"ABY MEÈ -IU &ARROW Å AÈAHLUTVERKI OG 4HE
0OLANSKI J¹TAÈI Å ¹GÒST SAMA ¹R AÈ HAFA NAUÈG
0IANIST &ÁKK HANN «SKARSVERÈLAUNIN FYRIR SÅÈAR
NEFNDU MYNDINA EN GAT EKKI TEKIÈ ¹ MËTI STYTT
AÈ STÒLKUNNI %FTIR AÈ HAFA GENGIST UNDIR S¹L
FR¾ÈIRANNSËKNIR Å FANGELSI Å  DAGA VAR HONUM
UNNI









LÅNUVEIÈARANN &RËÈA DJÒPT
SUÈUR AF 6ESTMANNAEYJUM
&IMM MANNS FARAST
3IR !LEXANDER &LEMING
SEM VAR FYRSTUR TIL AÈ
UPPGÎTVA PENSILÅN DEYR ÒR
HJARTA¹FALLI  ¹RA GAMALL
-IKHAIL 'ORBATSJEV TEKUR
VIÈ SEM FORSETI 3OVÁTRÅKJ
ANNA EFTIR L¹T +ONSTANTIN
4SJERNENKO
"ÅTILLINN FYRRVERANDI 0AUL
-C#ARTNEY ER AÈLAÈUR AF
%LÅSABETU %NGLANDSDROTTN
INGU
*ËN !RNAR -AGNÒSSON HLÕT
UR SILFURVERÈLAUN Å SJÎÖRAUT
¹ HEIMSMEISTARAMËTINU
INNANHÒSS Å ,ISSABON MEÈ
 STIG (ANN HAFÈI
ALDREI N¹È JAFN LANGT ¹
STËRMËTI
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Mín elskulega móðir, tengdamóðir og
amma,

Birna Björnsdóttir
frá Neskaupstað, áður til heimilis að
Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

lést á hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum 28. febrúar sl.
Útför hefur farið fram í kyrrþey. Innilegar þakkir til
allra sem sýnt hafa okkur samúð. Hugheilar þakkir til
starfsfólks á 3. hæð Vífilsstaða fyrir einstaklega góða
umönnun.
Inga Elísabet Tómasdóttir
Eiríkur Arnþórsson
Kolbrún Ármannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

4ËNLISTARKONAN ,OVÅSA %LÅSA
BET 3IGRÒNARDËTTIR ,AY ,OW
FÁKK  KRËNUR TIL AÈ EYÈA
¹ BËKAMARKAÈNUM Å 0ERLUNNI
SEM LÕKUR Å DAG (ÒN KEYPTI
MEÈAL ANNARS ÖESSAR B¾KUR
$AGBËK FYRIR ¹RIÈ  ¡G
ER FREKAR ËSKIPULÎGÈ OG ER AÈ
REYNA AÈ R¹ÈA BËT ¹ ÖVÅ OG
FANNST ÖESS VEGNA TILVALIÈ AÈ
F¹ MÁR DAGBËK
"ALLAÈAN UM "UBBA -ORT
HENS EFTIR *ËN !TLA *ËNAS
SON ¡G FÅLA "UBBA OG MÁR
HEFUR VERIÈ SAGT AÈ ÖETTA
SÁ GËÈ BËK ¡G HLAKKA AÈ
MINNSTA KOSTI TIL AÈ LESA HANA
6ISKÅ ¶ETTA ER FR¾ÈIBËK
UM VISKÅ ¡G SEGI EKKI AÈ ÁG

SVOLGRI ÖAÈ Å MIKLU MAGNI EN
ÖAÈ ER ¹G¾TT AÈ KUNNA SKIL ¹
LÅFSINS VATNI
"ËKIN UM -ARILYN EFTIR -IKE
%VANS ¡G ER EKKI SÁRSTAKUR
AÈD¹ANDI -ARILYN EN HÒN VAR
FORVITNILEGUR KARAKTER ¶AÈ
SPILLTI EKKI FYRIR AÈ BËKIN VAR
HR¾ËDÕR

¶/2"*®2' &«2  "«+!-!2+!¨
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður og
ömmu,

Auðbjargar G. Steinbach
Safamýri 44.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar
Landspítala í Fossvogi.
Ragnhildur Steinbach
Auðbjörg Steinbach
Guðmundur Steinbach
Baldvin Einarsson
Loftur Kristjánsson
María Kristjánsdóttir.

Einar Baldvin Stefánsson
Kristján Loftsson

¶ORBJÎRG (ELGA 6IGFÒSDËTTIR
BORGARFULLTRÒI FÁKK  KRËN
UR TIL AÈ EYÈA ¹ BËKAMARK
AÈNUM Å 0ERLUNNI (ÒN KEYPTI
MEÈAL ANNARS ÖESSAR B¾KUR
!È ELSKA AÈ LIFA EFTIR (ANS
+RISTJ¹N RNASON (ANS
+RISTJ¹N SKR¹IR NIÈUR ENDUR
MINNINGAR 'UNNARS $AL SEM
MÁR HEFUR ALLTAF ÖËTT HEILLANDI
KARAKTER
,UKKU ,¹KI EFTIR 2ENÁ 'OS
CINNY +EYPTI ÖESSA FYRIR STR¹K
ANA MÅNA
3TUART LITLI EFTIR %" 7HITE
"ÎRNIN FENGU D¹LÅTIÈ AÈ R¹ÈA
FÎRINNI OG FENGU LÅKA ÖESSA
BËK
(ARRY 0OTTER OG VISKUSTEIN
NINN EFTIR *+ 2OWLING (ARRY
0OTTER NÕTUR MIKILLA VINS¾LDA
¹ MÅNU HEIMILI OG OKKUR VANT

AÈI EINMITT FYRSTU BËKINA Å
SAFNIÈ
$RAUMAR ¹ JÎRÈU EFTIR %INAR
-¹ 'UÈMUNDSSON %NGLAR AL
HEIMSINS ER EINA BËKIN SEM
ÁG HEF LESIÈ EFTIR %INAR -¹ OG
MÁR FANNST TILVALIÈ AÈ KYNNA
MÁR HANN BETUR

Ástkær faðir okkar tengdafaðir, afi og
langafi,

Sæmundur Kristjánsson
frá Melstað í Grindavík,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þriðjudaginn 6. mars.
Elís Jón Sæmundsson Sólveig Árnadóttir
Kristín Sæmundsdóttir
Agnes Sæmundsdóttir
Jón Eyjólfur Sæmundsson
Unnur G. Haraldsdóttir
Ólafur Guðjón Sæmundsson Hjördís Óskarsdóttir
Helgi Vilberg Sæmundsson Guðrún Atladótir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Arnfríður Kristbjörg
Benediktsdóttir

3ÁNÅ AF ÅSFIRSK
UM ¾TTUM

Sellóleikarinn Erling Blöndal Bengtsson lýkur afmælisferð
sinni um Ísland með tónleikum hjá Kammermúsíkklúbbnum í kvöld. Erling fagnaði 75 ára afmæli sínu síðastliðinn
fimmtudag og hélt þá tónleika á Ísafirði en í vikunni lék hann
einnig fyrir Norðlendinga ásamt píanóleikaranum Ninu Kavtaradze og Einari Jóhannessyni klarinettuleikara.
Erling er Ísfirðingur í móðurætt en fæddur í Kaupmannahöfn. Hann var aðeins fjögurra ára gamall þegar hann kom
fyrst fram á tónleikum en frægðarsól hans hefur skinið
skært æ síðan. Hann hefur leikið með stærstu hljómsveitum
heims, gefið út meira en sextíu hljómplötur og mörg þekktari samtímatónskáld hafa samið fyrir hann einleiksverk og
konserta.
Erling hefur ávallt haldið góðu sambandi við Ísland og
haldið hér fjölda tónleika. Hann lék fyrst í Gamla bíói vorið
1946 en hann leikur nú fyrir félaga Kammermúsíkklúbbsins
í fimmtánda sinn en tónleikarnir eru jafnframt lokahnykkur
afmælisdagskrár klúbbsins sem nú hefur starfað í 50 ár.
Erling Blöndal Bengtsson og Nina Kavtaradze, tengdadóttir hans, hafa leikið saman sem „dúó“ síðan 1986 en þetta er í
fyrsta sinn sem Einar leikur með þessum dáða snillingi.
„Þetta er aldeildis hátíð í mínu lífi að fá loksins að spila með
þessum ótrúlega tónlistarmanni,“ segir Einar en þeir hafa þó
unnið saman á tónlistarvettvanginum því Einar stjórnaði á
sínum tíma upptökum á sellókonsert Jóns Nordal. „Erling er
einn af þessum toppum í klassíska heiminum og ómetanlegt
fyrir okkur að eiga svona mikið í þessum manni,“ segir Einar
um áhrif Erlings á íslenskt tónlistarlíf.
Á efnisskrá kvöldsins er glæsileg sellósónata eftir Beethoven, klarinettutríó eftir Johannes Brahms og sellósónata
eftir Sjostakovítsj sem af mörgum er álitið eitt magnaðasta
sellóverk tónbókmenntanna. Tónleikarnir fara fram í Bústaðakirkju og hefjast kl. 20.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Þuríður Ingibjörg
Stefánsdóttir
áður til heimilis í Skipasundi 52,

sem andaðist á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn
28. febrúar verður jarðsungin frá Áskirkju mánudaginn
12. mars kl. 15.00.

Eyjólfs Agnarssonar
Dvergholti 25, Hafnarfirði.

Agnar Steinn Gunnarsson
Katrín María Benediktsdóttir
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verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju mánudaginn
12. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á minningarsjóð hjúkrunarþjónustu Karítas.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður
og afa,

Sigríður Traustadóttir
Bryndís Eyjólfsdóttir
Höskuldur Eyjólfsson
Dagbjört, Gunnar og Sóley.

LEIKARI HELDUR SÅNA FIMMT¹NDU TËNLEIKA HJ¹ KLÒBBNUM Å KVÎLD OG LEIKUR
¹SAMT .INU +AVTARADZE OG %INARI *ËHANNESSYNI
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Fífuseli 12, Reykjavík,

Svanur Tryggvason
Jóhanna Sigurrós Árnadóttir
Jón Tryggvason
Guðbjörg Jóhannesdóttir
Anna Guðríður Tryggvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sérstakar þakkir til starfsfólks St. Jósefsspítala fyrir
góða ummönnun og hlýju.
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Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þorgerður S. Guðmundsdóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Ingi Georgsson
Hrafnhildur Hanna
Þorgerðardóttir
Steindór Jónsson
Gyða Ásmundsdóttir
Stefán Ásmundsson
barnabarnabörn.

Jón F. Steindórsson
Ásmundur Stefánsson
Kristbjörg Steingrímsdóttir
Jóhann Einarsson
Matthías Ásgeirsson
Margrét Stefánsdóttir

Nú hefur myndast nýr meðbyr í persónulegri fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 | www.byr.is
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Saknar einskis
Kristján Kristjánsson er Norðlendingur að uppruna og líklega þekktastur fyrir framgöngu sína
í fréttaþættinum Kastljósi. Nú starfar hann hjá
FL Group sem forstöðumaður upplýsingasviðs
og sér meðal annars um að koma fyrirtækinu á
framfæri og stuðla að jákvæðri ímynd þess. Karen
Kjartansdóttir ræddi við hann um muninn á störfunum og fjölmiðlalandslag Íslands.

K

ristján hefur víða
komið við á ævinni:
Hann nam bókmenntir við Háskóla Íslands, fór
svo utan til náms
í Þýskalandi og Englandi. Starf
hans hjá FL Group er starf sem
mörgum hefur þótt ganga þvert á
starf fréttamanna en þeirra hlutverk hefur löngum þótt snúast um
að leita sannleikans sama hversu
ljótur hann er. Kristján segir muninn á störfunum ekki mikinn og
saknar einskis.
Nú eru ýmis ný teikn á lofti í íslenskum stjórnmálum auk þess
sem þinn fyrri vinnustaður, Kastljós, hefur tekið miklum breytingum, þykir þér ekkert erfitt að
standa utan við þetta allt saman?
„Það plagar mig síður en svo að
standa utan við kosningaumfjöllunina. Ég hef fengið minn skammt
af viðtölum við stjórnmálamenn í
gegnum tíðina. Þannig að það er
ekki vandamál. Alls ekki.“
Kristján vill ekki gefa fyrrverandi samstarfsmönnum sínum
neina einkunn en segist samt aldrei
hafa verið aðdáandi svokallaðs
„séð og heyrt-hluta“ af þáttum eins
og Kastljósi, eins og allir kollegar
hans viti. „Ég reyndi oft að predika það að allt er skemmtilegt
sem vel er gert en fólk í sjónvarpi
hefur einhverra hluta vegna stöðugar áhyggjur af því að það sé ekki
nógu skemmtilegt og ekkert virðist vera eins skelfilegt í augum
þeirra og það. Mér þykir þessi ótti
oft þróast út í það að ef ekki er
flissað á þriggja mínútna fresti
hljóti umfjöllunin að vera leiðinleg. Þetta er misskilningur að mínu
viti. Sú umfjöllun sem fólk man
eftir er sú umfjöllun sem er vel
unnin, tekur á alvarlegum efnum
og leyfir sér að vera alvarleg og
dvelja við efnið. Ég hef einfaldlega þá kenningu að það sem vel er
gert sé áhugavert og þar með
skemmtilegt.
Þegar menn verða of hræddir
við að verða leiðinlegir, verður
endirinn eitthvert flissprógramm
og þá verður umfjöllunin einstaklega leiðinleg og sérstaklega innihaldslaus. Það er þá sem áhorfendurnir fá kjánahroll, standa upp og
slökkva. En ég er ekkert að segja
að þetta eigi við Kastljósið, frekar
en aðra þætti, þetta er bara tilhneiging sem er mjög sterk í sjónvarpi. Almennt finnst mér mínir
fyrrverandi samstarfsmenn og
vinir standa sig vel í erli dagsins,
það er enginn leikur að halda svona
þætti gangandi frá degi til dags
þannig að öllum líki.“
Stundum hefur því verið haldið
fram að starf upplýsingafulltrúa
felist í að slá ryki í augu blaðamanna og almennings. Hvernig er
að fara úr fréttamennsku yfir í
starf upplýsingafulltrúa?
„Staðreyndin er nú sú að blaðamenn eru langt því frá eins heilagir og þeir vilja að annað fólk haldi.
Blaðamenn eru bara í vinnu hjá
einhverjum eins og allir aðrir og
eru ekkert minna eða meira háðir
eigendum sínum en annað fólk.
Hver maður hefur sitt starf. Starf
mitt getur verið að tala fyrir hönd
einhvers fyrirtækis og í því felst
ekki lægri siðferðisþröskuldur en

þegar skrifaðar eru fréttir eða
tekin viðtöl, síður en svo. Siðferði
manna fer eftir upplagi þeirra. Ef
maður er óheiðarlegur verður
maður ekki sjálfkrafa siðlegur og
heiðarlegur við að skella starfstitlinum blaðamaður aftan við nafnið
sitt í símaskránni. Það er alger
misskilningur. Ég sé ekki að þetta
geti farið eftir nokkru öðru heldur
en því hvernig maður sjálfur er
gerður.“
Kristján er kvæntur Kristínu S.
Hjálmtýsdóttur,
framkvæmdastjóra alþjóðasviðs Viðskiptaráðs
Íslands, og þau eiga saman fjögur
börn. Hvernig skyldi ganga að
samhæfa líf svona stórrar fjölskyldu og starf þar sem maður
virðist sífellt þurfa að vera á vaktinni?
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„Vissulega er þetta krefjandi en
það er nú ekki þannig að Hannes
[Smárason] hringi í mig um miðjar nætur og reki mig á lappir en
auðvitað verður maður að standa
klár á sínu hvort sem það er í
starfi eða fjölskyldulífi.
Auðvitað getur verið erfitt að
finna tíma til að sinna fjölskyldunni jafn vel og maður vildi en hitt
er svo annað mál að ég kem nú
ekki úr fjölskylduvænsta starfi
sem fyrir finnst. Í fréttamennskunni var ég alltaf að vinna til
klukkan níu á kvöldin, nú er ég
oftast heima á kvöldmatartímanum en á móti oft að vinna heima á
kvöldin, um helgar, ég er í útlöndum eða vinna um nætur þegar
verið er að loka samningum. En
þetta er svo sannarlega ekki verra
starf en það sem ég var í hvað
þetta varðar. Svo er líka spurning
hvort hægt sé að finna starf sem
er fjölskylduvænt. Ég er ekki viss
um að það sé til. Störf eru í eðli

klukkustundir undanfarin ár og
setið marga fundi í foreldraráðum
og stjórnum.
Það er tímafrekt að eiga börn
þannig að maður má hafa sig allan
við til að halda utan um þetta. Það
kemur starfi mínu samt ekki endilega við, það er einfaldlega þannig
að það er ekki mikið samræmi í
þeim kröfum sem gerðar eru til
foreldra og þeim tíma sem þeir fá
til að uppfylla kröfurnar. Það þýðir
lítið að blaðra bara um gildi fjölskyldunnar, staðreyndin er sú að
helsti samkomustaður langflestra
fjölskyldna í dag er bíllinn en ekki
þetta friðhelga heimili sem alltaf
er verið að nefna í einhverjum
dýrðarljóma. Ef fólk er ekki á

spennandi. Þegar FL Group hafði
samband hugsaði ég með mér að
ég myndi ekki fá tilboð sem væri
meira spennandi. Fyrirtækið er
ungt, stórt en samt fámennt, dýnamískt og getur farið hvert sem er
og veit hvað það vill, ólíkt Ríkisútvarpinu.
Auk þess spilaði það stóra rullu
að mér þótti ágætt að fara áður en
allir yrðu hundleiðir á mér.“
Hvað finnst þér um svokallaða
„ohf.-væðingu“ Ríkisútvarpsins?
„Mér finnst það hárrétt ákvörðun og löngu tímabær. Að sama
skapi finnst mér algerlega fráleitur málflutningur frá til dæmis
Vinstri grænum sem tala um að
færa þjóðinni Ríkisútvarpið aftur.

Þegar menn verða of hræddir við að verða leiðinlegir,
verður endirinn eitthvert flissprógramm og þá verður
umfjöllunin einstaklega leiðinleg og sérstaklega innihaldslaus. Það er þá sem áhorfendurnir fá kjánahroll,
standa upp og slökkva.
sínu þannig að þau taka tíma. Sum
gera miklar kröfur, eins og það
sem ég sinni.“
Og Kristján heldur áfram: „Allir
foreldrar eru með samviskubit af
því það er alltaf verið að segja
þeim að eyða meiri tíma með börnunum. Ég hef reynt eins og svo
margir að koma að félagslífi barna
minna eins og ég get. Þau elstu eru
í tónlistarskóla, þrjú þeirra spila
eða hafa spilað fótbolta með Þrótti
og öll eru á skíðum, sá yngsti, sem
er tæplega þriggja ára, er ekki
með enn sem komið er. Ég hef
reynt að elta þau í þetta eins og
maður þarf að gera. Ég er ekki sá
duglegasti í heimi en hef norpað á
hliðarlínunni eða staðið við brautir á skíðamótum í ansi margar

þeytingi sjálft, þá er það að þeytast
með börnin milli staða. Ég held að
rétt væri að skólar og frístundastarf og vinnutími væri samræmt
og innan skikkanlegs tímaramma,
það væri fyrsta skrefið í átt að
fjölskylduvænni stefnu af hálfu
ríkisstjórna, sveitarfélaga og annarra sem koma að þessum
málum.“
Hvers vegna tókstu ákvörðun um
að skipta um starf?
„Ég var búinn að vinna í tæplega tíu ár hjá Ríkisútvarpinu og
það er nú einu sinni þannig að
þegar maður er sýnilegur í starfi
þá er maður stöðugt að fá atvinnutilboð, stundum mörg á ári. Ég
hafði aldrei sýnt þeim sérstakan
áhuga þótt mörg hafi eflaust verið

Ríkisútvarpið er alveg jafn mikið
í eigu almennings nú og það var.
Ekki vilja menn halda í það lamaða stjórnkerfi sem útvarpsráð
undirmálsfólks úr stjórnmálaflokkum var. Ég trúi því ekki.
Breytingar eru Ríkisútvarpinu
algerlega nauðsynlegar. Þetta var
staðnað apparat án framtíðarsýnar. Það vantaði stefnu og kraft og
því finnst mér mjög gott að rekstrarforminu hafi verið breytt. það
er nauðsynlegt að stokka upp í
þessu og að menn geri sér sæmilega ljóst hvað þeir vilja að Ríkisútvarpið geri og til hvers það er.
Það hefur ekki verið á hreinu sem
er alveg fullkomlega fáránlegt.
Það getur hver sem er sagt fréttir
og gert skemmtiþætti eða endur-

varpað erlendu efni og því ekki
hægt að réttlæta tilveru Ríkisútvarpsins með því. Ríkisútvarpið á
sér bara eina réttlætingu, það
þarf að geta sýnt innlendan vinkil
á veruleikann í dagskrárgerð
betur en nokkur annar. Ef það
gerir það ekki, þá er tilgangslaust
að reka það.“
Þú sagðir í upphafi að þú saknaðir
þess ekki að vera í eldlínunni fyrir
þessar kosningar. Sérðu ekki fyrir
þér að snúa aftur í hlutverk spyrilsins á skjánum?
„Nei, ekki sem stendur í það
minnsta. Þetta var vissulega
stórskemmtilegt starf, þroskandi og fjölbreytt og ég hef alltaf
unnið með einstaklega skemmtilegu og góðu samstarfsfólki. En
það hefur allt sinn tíma og breytingar eru nauðsynlegar til að
halda heilanum í lagi. En auðvitað á maður aldrei að segja aldrei,
ég vann á blaði og ætlaði aldrei
að verða útvarpsmaður, svo varð
ég útvarpsmaður og ætlaði aldrei
í sjónvarpið en svo var ég allt í
einu orðinn sjónvarpsmaður.
Aldrei óraði mig fyrir því að ég
ætti eftir að vinna hjá alþjóðlegu
fjárfestingafélagi. Þannig að þú
sérð að þetta er ekki mjög skipulagt líf, markmiðin eru þokukennd en til allrar hamingju
hefur þetta lukkast þokkalega
fram að þessu þrátt fyrir það.“
Hvað gerirðu þegar þú ert ekki í
vinnunni eða að sinna fjölskyldunni?
„Hangi á barnum. Nei, ekki
alveg. Ég stend í stríði þessa dagana, hættur að reykja eftir tuttugu og eitthvað ár, svo er ég að
skipuleggja ferð til Írans um
páskana og í árslok ætla ég að
vinna afrek sem ég er að undirbúa
mig fyrir.“
Hvað er það?
„Segi það ekki, talaðu við mig í
desember og þá skal ég segja þér
hvort það tókst.“
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AFTUR TIL FORTÍÐAR
Hefur þjóðin alltaf verið síétandi, djammandi og kaupandi sér ný húsgögn? Eða var lífsstíll okkar eitthvað hógværari og einfaldari hér á árum áður. Júlía Margrét Alexandersdóttir smíðaði sér ágætis tímavél með hjálp nokkurra valinkunnra einstaklinga og
ferðaðist aftur til áranna 1977, 1987 og 1997.

1977
Í 30 ára fjarska virðist það að
fara í gegnum daginn árið 1977
afar einfalt. Ísland var enn ofsalega „íslenskt“ og lítið um exótíska
framandi stæla – engar flóknar
og framandi matvörur að flækjast fyrir fólki í matvörubúðinni
og íslensku fyrirsæturnar skelltu
framan í sig indíánapúðri, appelsínugulum varalit og bláum augnskugga og sprönguðu um í lopapeysum. Í þá daga var meira segja
sérstök lopapeysutískusýning –
alla föstudaga í hádeginu á Hótel
Loftleiðum. Þar var hægt að gæða
sér á köldum réttum, rækjuhlaupi,
síld, laxapaté, grænum baunum,
og öðrum kræsingum á meðan
Módelsamtökin, Íslenskur heimilisiðnaður og Rammagerðin sáu
fólki fyrir því nýjasta sem var að
gerast í sléttprjóni, tvíbandaprjóni
svo ekki sé minnst á brugðið. Íslendingurinn fann til sín, hann
var smám saman að smeygja sér
í klæði heimsborgarans þótt hann
að vísu tæki sviðakjammann og
ullina með sér í heimsreisuna.

öllu dótinu skóflað í innkaupakerruna undir sama þaki. Þau þök gátu
verið á stórmarkaðinum KRON,
Kaupgarði, Hagkaupum í Skeifunni, hjá Jóni Loftssyni á Hringbraut eða í smærri verslunum úti
í hverfunum en matvöruverslanir
voru mun fleiri þá en í dag og aldeilis fleiri eigendur að þeim þá.
Skyldi taka verslunarferðina á
blússandi flottheitunum var brunað í Kringlu þess tíma; Glæsibæ –
fyrstu yfirbyggðu verslunarmiðstöð Íslendinga. Þar var verslað í
hálfgerðum sólskálafíling, innan
um pálmatré og krakkaskarinn
þaut upp og niður rúllustigann.
Og úr rúllustiganum í innkaupin
sjálf sem voru lítið vesen. Brauðið
var fínt, eða gróft, normal eða úr
rúg. Að vísu var grófs-brauðs-væðingin rétt að hefjast og meðvitaðar
húsmæður spurðu eftir slíkum
brauðum. Í ávaxtadeildinni var
smávegis að bætast við eplin og
appelsínurnar, perurnar, bananana, sítrónurnar og perurnar sem
höfðu rúlað í ávaxtaborðinu hingað til. Þar ber hæst melónurnar
sem þóttu með því smartara sem
þú gast stillt upp í eldhúsinu, bæði
vatnsmelónur og hunagnsmelónur
og greipaldin varð hjólið í megrunarkúrum landsmanna. Ferskur ananas er aðeins farinn að sjást þó að
hans gullaldarár séu reyndar
þegar níundi áratugurinn rennur
upp. Annars eiga dósa-ávextirnir
enn vinninginn og margir sem
hreinlega fúlsa enn þá við ferskmetinu.

&¾RRI SKILNAÈIR OG
FLEIRI MATVÎRUVERSLANIR
Hver fjölskylda ferðaðist saman í
einum bíl í stað þess að splitta sér
í tvö til þrjú stykki hvern morgun. Kannski sú samvera hafi gert
það að verkum að aðeins níu hjón
af hverjum þúsund enduðu hjónabandið með látum á þessu ári. Í
febrúar færðist mjólkin, osturinn og skyrið úr mjólkurbúðunum inn í matvöruverslanir svo nú
þurftu húsmæður ekki að hendast
milli nokkurra verslana eftir kjöti,
fiski, mjólk og brauði heldur var

(EIMSMETABËKIN VINS¾L
Neytendur nutu ekki mikilla
mannréttinda í grænmetisborðinu.
Grænmetisverslun ríkisins var
með einokunarstöðu og hvorki var
mikið flutt inn né ræktað. Tómatar og gúrkur áttu sinn sess í matarkörfunni og paprika var framandi hlutur í augum flestra en þó
farin að fást í búðum og eina salatið var höfuðsalat – hvítkál, rauðkál, blómkál en annað var ekki til.
Hægt var að ganga að gulrótum og
rófum vísum en kartöflurnar voru
mjög misjafnar eftir árstímum og
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óætar. Sveppir fengust aðeins niðursoðnir. Fjölskyldan sameinaðist
í heitri máltíð einu sinni, ef ekki
tvisvar á dag og þar var steikt ýsa
í raspi með miklum steiktum lauk,
soðnum kartöflum, tómötum og
gúrkum ofarlega á vinsældalistanum. Bráðið smjörlíki með, kakósúpa á eftir og mjólk drukkin með
matnum.
En það var meira gert en étið.
Það var lesið, horft á sjónvarpið og
oftar en ekki fengið sér í tána og
kíkt út. Þeir sem kusu að hanga
heima með popp, Buggles og Spur
gátu til dæmis á föstudagskvöldum horft á Prúðuleikarana. Að
vísu lauk dagskránni aldrei seinna
en tólf á miðnætti en þá var líka
hægt að fletta einhverri af metsölubókum ársins en af þeim að
dæma fannst fólki fátt skemmti-

legra en að lesa um hver gat til að
mynda troðið flestum strokleðrum
upp í sig á fimm mínútum í Heimsmetabók Guinness. Páll Vilhjálmsson eftir Guðrúnu Helgadóttir fór
líka með þeim eldri jafnt sem
yngri á náttborðið og Ætlar hann
aldrei að þagna, karlskrattinn eftir
Magnús Storm var mjög vinsæl.
Inn við beinið lifðu þó margir og
hrærðust enn í Íslendingasögunum enda stutt í njörðinn. Þeir sem
ákváðu að kíkja út á lífið hins
vegar gátu valið um að fara á einn
af gömlu og góðu skemmtistöðunum eða diskótekin nýju sem voru
byrjuð að taka yfir.

'ERVIEFNI TËKU VIÈ AF
HIPPAKL¾ÈNAÈI
Þeir sem kusu gamla stílinn þar
sem bönd tróðu upp með lifandi

tónlist gátu farið í Sigtún á Suðurlandsbraut, einnig Klúbbinn í Borgartúni og Tjarnarbúð var fyrir þá
sem voru ekki enn þá hæstánægðastir í hippalörfunum sínum. Þeir
sem voru hins vegar meira hrifnir af hinum nýtilkomnu gerviefnum skunduðu í pólýesterbuxunum
sínum á betri diskótek bæjarins;
Óðal, Hollywood, Þórskaffi og þeir
sem bjuggu á Akureyri gátu farið
á Sjallann sem þá var nýtt diskótek fyrir norðan. Væri góðæri á
heimilinu var hægt að splæsa tvöföldum asna á sig en ef það þurfti
að brjóta sparigrís heimilisins
fyrir herlegheitunum var brennivín í vatn látið nægja. Dansgólfið blikkaði og litaglöð ljósin margfölduðust í speglaumhverfinu og
doði og drungi hippatímans víkja
fyrir gleði og glaum.
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Árið 1987 var lífið orðið talsvert
flóknara. Brauðið var ekki lengur bara fínt eða gróft heldur voru
nú komin ýmiss konar þriggjaog fjölkornabrauð, bóndabrauð
og jafnvel ólífubrauð. Bakararnir gerðu tilraunir með formið og í
betri stórmörkuðum mátti sjá nýtilkomin kringlótt brauð í innkaupakerrum. Kíví kom, sá og sigraði og nú þótti fátt flottara en að
skella þeim ávexti í tíma og ótíma
ofan á kökur og mat. Fersk jarðarber voru líka orðin nokkuð algeng
og ferskjur og nektarínur voru á
góðri leið með að verða góðkunningjar betri húsmæðra bæjarins.
Þeim líka til mikillar gleði var nú
hægt að kaupa alls kyns framandi
grænmeti, kúrbít, eggaldin, avókadó, jöklasalat, chili, rauðlauk
og fleira en mest flippuðu þær þó
yfir uppfinningunni hvítlauki og
á þessum árum angaði annar hver
landsmaður eins og 10 daga gamalt
hvítlauksbrauð. Segja má að það
sjái ekki enn fyrir endann á þessari hvítlauksást landsmanna.
Betri stórmarkaðir þessa tíma
voru að nokkru leyti þeir sömu og
10 árum áður þótt þeim hefði fjölgað mjög og enn fækkaði minni matvöruverslunum. Hægt var að velja
á milli fjögurra verslana í íslensku
keðjunni KRON, Hagkaup var alltaf á sínum stað, Mikligarður við
Holtaveg átti sína aðdáendur þó
svo að ævintýrið þar hafi farið flatt
nokkrum árum síðar og ekki má
gleyma Kringlunni en lýðurinn
fékk stjörnur í augun þegar sú gosbrunna-rúllustiga-pálmatrjáaparadís var opnuð. Smartheitin
voru slík að í nokkrum verslunum
þar á bæ var meira að segja hægt
að láta skannera lesa beint af verði
vörunnar þannig að afgreiðslan
gekk fyrir sig á leifturhraða. Í
ÁTVR á neðri hæðinni gátu viðskiptavinir svo sjálfir gengið á
milli hillna og valið það sem þeim
leist best á sem var nýjung í áfengisverslun. Samfélagið var litað af
sjálfstrausti og gleði. Allt sem við
tókum okkur fyrir hendur var stórkostlegt, hvort sem það var Euro-
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Þótt heimilistæki og annað rafkúið
góss hafi aldeilis verið búið að einfalda hversdagslífið árið 1997 var
orðið enn flóknara að kaupa sér
brauð! Hafi það verið flókið 1987
gat heimilisfólk beðið fyrir sér
áður en það fór í búðina að velja
sér týpuna í brauðskápinn. Hvítlauksbrauð, kryddjurtabrauð, tómatabrauð, fjallakofabrauð, graskersbrauð og hægt væri að halda
áfram. Gerlausu brauðin voru líka
farin að hasla sér völl enda uppgötvaði þjóðin þarna að hamingjan væri fólgin í alls kyns ger-,
mjólkur- og sykurlausri tilveru og
tók margur af sér 10-20 kíló með
því einu að sniðganga þessi aukaefni satans í matvörunni. Líkt var
og að enginn hefði séð ber áður.
Blæjuberið góða tröllreið öllu í
skreytingum og fersk ber voru
mikið notuð. Lime var tískuávöxtur ársins og framandlegu ávextirnir voru orðnir heill þjóðflokkur í matvörubúðunum þannig að
nú eyddi fjölskyldan hálftíma í að
lesa á skilti og innihaldslýsingar.
Sólþurrkaðir tómatar voru tekn-
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vision, Sterkasti maður heims eða
fegurðarsamkeppnir – við áttum
heiminn á öllum sviðum.

-EGRUNARKÒRAR OG
&YRIRMYNDARFAÈIR
Þarna var líka í tísku að
vera hress! Almúginn
klæddist skærlitum Benetton-peysum, setti í sig
permanett, drakk drykkina sína með röri og
hengdi
garfieldbrúður með sogskálum á afturrúður
bíla
sinna. Enginn
var maður með
mönnum nema
fara í ljós (alls
ekki nota sólarvörn – bara
sólarolíu!), til
Costa del Sol

ir í heilagra manna tölu og spínat,
ferskur spergill og kirsuberjatómatar voru farnir að sjást, að
ógleymdu lambhagasalatinu. Þrátt
fyrir aukið grænmetisúrval hélt
þjóðin áfram að fitna enda hafði
hún ofurtrú á ítölskum kolvetnisríkum mat, löðrandi í hvítlauksolíu og lasagna var kvöldmatur
vísitölufjölskyldunnar. Þjóðin varð
feitari, stressaðari og með meiri
og meiri útlitskomplexa. Símboðar
ærðu mann og annan en GSMsímar voru varla farnir að sjást.
Wonderbra
reddaði
slöppum
brjóstum, buffalo-skór hækkuðu
kubbvaxnar konur um nokkra
sentimetra og á bakinu voru allar
konur með pínulítinn bakpoka –
jafnvel úti á lífinu. Á galeiðunni
var stuð og enn meira stuð hjá
þeim sem droppuðu E-pillum. Og
þar komu símboðarnir dílerunum
vel sem notuðu þá gjarnan sem tól
til eiturlyfjaviðskipta.

3KYNDIBITA¹T OG VÅDEËGL¹P
Rósenberg, Ingólfskaffi, Astró og
Skuggabarinn sáu lýðnum, sem var
næstum enn ljósabrúnni en árið
1987, fyrir skemmtuninni og nú
var fyrst farið að sulla í hinum
undarlegustu
drykkjum,
áfengu sykurlituðu gosi,
breezer, bleiku kampavíni og skot svo
sem Hot and
sweet
voru
vinsæl
hjá
karlmönnum
jafnt
sem konum.
Hið
ógurlega nælon-

á sumrin og trimmform og önnur
tæki tóku við greipaldin sem aðalmegrunarráðið. Sítrónu-kúrinn
kom líka sterkur inn og einhverra
hluta vegna hélt þjóðin að
pasta væri besta megrunarráðið en gleymdi því að það
að drekkja því í rjómasósu
gerði út af við hollustuna.
Þannig var hinn dæmigerði
kvöldmatur þessara ára
vel útilátinn pastaréttur með rjómasósu,
skinkutægjum, rækjum
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efni taft var sniðið í fatnað landsmanna og nokkrir skörtuðu fötum
úr plasti og latexi. Kaffibarinn átti
hjörtu þeirra sem dvöldu ekki á
skemmtistöðunum vestan megin
við Lækjargötuna og þar blandaði þotuliðið geði við almúgann.
Meðan stuðpinnarnir dönsuðu
fram á nótt kúrðu þeir heimakæru
sig heima í flíspeysu með Titanic á vídeóspólu og hringdu jafnvel á dómínós. Ekki þurfti lengur
að svekkja sig yfir sjónvarpsdagskránni því nú var vídeótæki jafn
algengt á heimilum og vaskur.
Húsgagnaverslunin Míra sá
mörgum fyrir innbúinu eins og
það lagði sig þar sem dökkur viður
var allsráðandi og útskornar indíánagrímur gengu lausar sem
skrautmunir. Vildirðu slá alla út í
smartheitum fékkstu þér innréttingar úr kirsuberjavið, lagðir hann
líka á gólfin og flísalagðir baðherbergið með kóngabláum mósaíkflísum. Sumir myndu tengja yfirbragðið sem myndaðist við kántrí.
Auðvitað átti sjónvarpið samt sína
þætti og áður en veturinn leið var
öll fjölskyldan búin að læra
nöfnin á fjórum stórundarlegum
verum
sem kölluðu sig Stubbana. Þeir sem kusu
bókalestur fram yfir
sjónvarpsgláp tóku
'%26)"2*«34 /'
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RIÈ  K¾TTIST
MARGUR YFIR BRJËSTA
HALDARA OG SKËM SEM
ST¾KKUÈU BRJËST OG
LENGDU BÒK

og smávegis grænmeti. Að sjálfsögðu hvítlauksbrauð með. Ekki
má gleyma heimilunum sem
þarna tóku stakkaskiptum útlitslega. Öllu gamla hipparuslinu og
bastsólstólunum var skóflað út og
inn koma glerborð og hvöss horn,
gluggatjöld með mígrenismynstri
í gráum, gulum og fersjulituðum
tónum.
Og þjóðin hélt áfram að lesa.
Bókin sem sló öll met þetta árið
var ævisaga Höllu Linker og þótt
blómaskeið Eðvarðs Ingólfssonar
hafi verið á síðustu metrunum átti
hann samt metsölubók þetta árið,
Pottþéttur vinur, og Guðrún Helgadóttir kom með einn slagarann eins
og venjulega, Sænginni yfir minni.
Bill Cosby sigraði hjörtu landsmanna í Fyrirmyndarföður sem
varð langvinsælasta sjónvarpsefnið í lengri tíma. Bjartmar Guðlaugs
og Michael Jackson urðu samferða

í frægðinni og áttu báðir sitt besta
ár þarna og landsmenn spiluðu Í
fylgd með fullorðnum og Bad jöfnum höndum. Stuðið náði fram á
kvöld um helgar og enn var ekki
búið að bjóða bjórnum í partíið og
var það ekki gert fyrr en 1989.
Málin voru þá leyst með svokölluðu bjórlíki – pilsner með smá
skvettu af vodka. Kokkteilar voru
líka komnir á vínseðillinn í öllu
sínu veldi og eyddi fólk löngum
tíma í að renna yfir seðilinn áður
en Miðnes eða Sex on the Beach
var pantaður. Á þessum árum
skemmti fólk sér á klúbbum eins
og Evrópu, Broadway sem var háklassadansstaður, á Hótel Sögu
hélt Raggi Bjarna uppi stuðinu
fyrir eldri kynslóðina. Hótel Ísland
var að byggjast en Hollywood á
niðurleið. Sveitaballastaðirnir voru
að leggjast af og enginn komst
lengur á almennilegt sveitaball.
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BYGGÈINA ALLA

margir sköpunarverk forsætisráðherra með sér í rúmið þetta árið en
Nokkrir góðir dagar án Guðnýjar
var ein af metsölubókunum. Annars má segja að árið 1997 hafi
flestir verið farnir að finna fnykinn af góðærinu og búðir eins og
GK áttu miklum vinsældum að
fagna en þar var meira að segja

hægt að kaupa barnaskó á litlu
góðærisafkomendurna.

Sérstakir þakkir til Nönnu
Rögnvaldardóttur og Þorgeirs Ástvaldssonar fyrir veitta aðstoð.
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HÁRSNYRTIFÓLK ATH!
Starfskraftur óskast á vinsæla stofu
Í miðbæ Garðabæjar
Uppl.í s: 861-1286 eða 868-2084

¶JËNUSTU OG REKSTRARSVIÈ

&ÁLAGSLIÈAR STARFSFËLK Å HEIMAÖJËNUSTU
¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ ,AUGARDALS OG (¹ALEITIS ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI TIL AÈ SINNA SÁRVERKEFNUM Å HEIMA OG STUÈNINGS
ÖJËNUSTU VIÈ FATLAÈA EINSTAKLINGA
(ELSTU VERKEFNI
o (VATNING TIL PERSËNULEGRAR UMHIRÈU OG HEILSUVERNDAR
o (VATNING OG STUÈNINGUR TIL SJ¹LFSHJ¹LPAR OG SAMFÁLAGSLEGRAR
Ö¹TTTÎKU
o 3TUÈNINGUR VIÈ VERKEFNI DAGLEGS LÅFS
o 6IRKJUN OG HVATNING TIL TËMSTUNDA OG FÁLAGSSTARFS
o !ÈSTOÈ VIÈ ÖRIF ÖVOTTA OG ÎNNUR HEIMILISSTÎRF
(¾FNISKRÎFUR
o 2EYNSLA AF UMÎNNUNARSTÎRFUM
o HUGI ¹ AÈ VINNA MEÈ FËLKI SEM ¹ VIÈ HVERS KONAR FÎTLUN
AÈ STRÅÈA
o -ETNAÈUR TIL AÈ VEITA ÒRVALSÖJËNUSTU
o 3VEIGJANLEIKI OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &ÁLAGSLIÈAMENNTUN ¾SKILEG
,AUSAR ERU TV¾R STÎÈUR ENNFREMUR VANTAR FËLK Å HELGARVINNU
3TARFSHLUTFALL ER SAMKOMULAGSATRIÈI
3TARÙÈ HENTAR JAFNT KONUM SEM KÎRLUM
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR
OG VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR %LFA "JÎRK %LLERTSDËTTIR
SÅMI   NETFANG ELFAELLERTSDOTTIR REYKJAVIKIS
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ FÁLAGSMIÈSTÎÈ (VASSALEITIS
(VASSALEITI    2EYKJAVÅK FYRIR  MARS NK

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA
Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA
¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI
2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹
STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å
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F U LLT S TAR F OG H LUTA STÖR F
10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum
eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækjendur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður
almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,
félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um
er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um
beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

B_\\diii¨`^[¨g^[ng^ggiiVZ^chiV`a^c\V#
H`^ang^hZbjbh¨`_VcY^ Vg[Vjee[naaV/

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

ÆGZnchaVV[hajbZcch`jZgh`^ang^
Æ<iakj`jcc{iiV
Æ;gVbgh`VgVcY^bVccaZ\hVbh`^ei^
ÆHiVg[hbVjg]V[^{c¨\_jV[ kVkZ^iV\V _cjhij
Æ<i_{c^c\Vg]¨[c^
Æ'%{gVa{\bVg`hVaYjg
K^W_jb/

Æ@gZ[_VcY^d\h`Zbbi^aZ\kZg`Z[c^]e^`gV[ib^`^ahhVbhiVg[h[a`h
Æ<aVjcV`_g!{gVc\jghiZc\YbZ[hijbibVaVjcjb
ÆK^ccjibV{`kaY^cd\jb]Za\Vg!\¨i^]ZciVbZVccVgg^k^ccjZVc{b^

+VENNADEILD 2EYKJAVÅKURDEILDAR
2AUÈA KROSS ¥SLANDS AUGLÕSIR EFTIR
TVEIMUR STARFSMÎNNUM
 STARFSMANNI ¹ SKRIFSTOFU
5M ER AÈ R¾ÈA  STARFSHLUTFALL SEM FELST MA Å 
"ËKHALDI
5MSJËN MEÈ VERKEFNUM +VENNADEILDAR
3AMSKIPTUM VIÈ STARFSMENN OG SJ¹LFBOÈALIÈA
.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ ÖEKKINGU ¹ BËKHALDI

C{cVg^jeeah^c\VgkZ^iV?c;^ccWd\Vhdc!kZg`Z[cVhi_g^HajkZg^!hb^)))+,&'!
cZi[Vc\_dc[^cc5`Vjei]^c\#Xdbd\?cVh=kVccWZg\!{hiVg[hbVccVhk^^!hb^)))+(,+!
cZi[Vc\_dcVh#]kVccWZg\5`Vjei]^c\#Xdb
Jbh¨`_ZcYjgh¨`^jb{kZ[hjb@Vje ^c\hlll#`Vjei]^c\#^h
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ'&#bVgh#

 VERSLUNARSTJËRA Å SÎLUBÒÈ ¹ ,3( &OSSVOGI
5M ER AÈ R¾ÈA   STARFSHLUTFALL SEM FELST MA Å 
)NNKAUPUM
-ÎNNUN BÒÈARINNAR
3AMSKIPTUM VIÈ SJ¹LFBOÈALIÈA

@Vje ^c\!hZbZghi¨ghiV[ng^gi¨`^aVcYh^ch!kZ^i^gVa]a^Vk^h`^eiV"d\[_{g[Zhi"
^c\VgWVc`V _cjhiji^aZ^chiV`a^c\V![ng^gi¨`_Vd\[V\[_{g[ZhiV#@Vje ^c\ZgaZ^VcY^
{aajb]Zahijhk^jbhaZch`h[_{gb{aVbVg`VVgd\hiVg[Vg.acYjbVj`ÏhaVcYh#
=_{WVc`VcjbhiVg[Vn[^g'#-%%bVcch! VgV[&#,%%ZgaZcY^h#

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +ATLA ¶ORSTEINSDËTTIR FRAMKV¾M
DASTJËRI Å SÅMA  
5MSËKNUM ¹SAMT FERILSKR¹ SKAL SKILA FYRIR  MARS NK ¹ SKRIF
STOFU 2EYKJAVÅKURDEILDAR 2AUÈA KROSS ÅSLANDS ,AUGAVEGI 
 H¾È EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ KATLA REDCROSSIS

7AaZ^iVgVÂ\Âj[a`^
Sölumaður notaðra bíla
hjá Bílalandi B&L

Sölumaður nýrra bíla
hjá söludeild B&L

Starfsmaður í útkeyrslu
varahluta

Sölumaður í
varahlutaverslun B&L

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

Sala á notuðum bílum

Sala á nýjum bílum

Útkeyrsla á varahlutum

Sala á varahlutum

Þátttaka í markaðsstarﬁ

Þátttaka í markaðsstarﬁ

Samantekt pantanna

Ráðgjöf til viðskiptavina

Ráðgjöf til viðskiptavina

Ráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Vanur sölumaður

Vanur sölumaður

Gild ökuréttindi

Þekking á bílun

Traust framkoma

Traust framkoma

Þátttaka í markaðsstarﬁ

Mjög góða þjónustulund

Tölvukunnátta

Lipurð í mannlegum samskiptum Lipurð í mannlegum samskiptum

Snyrtimennska

Nákvæm vinnubrögð

Frumkvæði og hugmyndaauðgi

Frumkvæði og hugmyndaauðgi

Nákvæm og vönduð vinnubrögð

Traust framkoma

Enskukunnátta

Enskukunnátta

Reyklaus

Lipurð í mannlegum samskiptum

Reyklaus

Reyklaus

Frumkvæði og hugmyndaauðgi
Enskukunnátta
Reyklaus

Umsækjendur verða að geta haﬁð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að senda
greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. mars nk. Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

HYUNDAI

RENAULT

BMW

LAND ROVER

RENAULT TRUCKS

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

B&L var í 9. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun sem
VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því meðal
fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2006. B&L, sem er í ﬂokki
stærri fyrirtækja, var í 14. sæti í síðustu könnun og
hefur því hækkað sig um 5 sæti á milli ára. Þá reyndist
B&L jafnframt vera með bestu niðurstöðuna, í samanburði við önnur bílaumboð í ﬂokki stærri fyrirtækja.
Það umboð sem kom næst B&L var í 16. sæti.

BZÂWa^cc]VcYVÄg

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð landsins, stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili
fyrir bílaframleiðendurna Hyundai, Renault, BMW,
Land Rover og einnig Arctic Cat vélsleða. B&L er einn
stærsti söluaðili atvinnubíla á landinu. Meginmarkmið
B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum
sviðum bifreiðaviðskipta og rekur fyrirtækið í því skyni
öﬂuga starfsmannastefnu. Alls starfa 128 manns hjá
fyrirtækinu.

IRISBUS

ARCTIC CAT
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SAMVINNA = ÁRANGUR

Hjá Opnum kerfum starfar fjöldi sérfræðinga í upplýsingatækni sem leiðbeina viðskiptavinum
við val á vöru og þjónustu til að tryggja að hagkvæmasta og besta lausnin sé valin hverju
sinni. Leiðarljós Opinna kerfa er að samvinna skilar árangri.
Opin kerfi leggja ríka áherslu á ánægju starfsmanna og mælist starfsánægjan með því allra
hæsta á landinu. Opin kerfi eru fjölskylduvænt fyrirtæki. Lögð er rík áhersla á gott félagslíf
með þátttöku allrar fjölskyldunnar þegar við á.
Starfsmenn Opinna kerfa ætla að móta framtíðina, vera í forystu, setja viðmiðin, skapa
eftirspurnina og hafa áhrif á samtíðina.
Við leitum að metnaðarfullu og jákvæðu fólki með ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum. Við leggjum áherslu á góða þjónustu og nauðsynlegt er að viðkomandi sé
reiðubúinn til að leggja mikið á sig við að uppfylla óskir viðskiptavina. Mikilvægt er að
starfsmenn sýni góða framkomu, tryggð, stundvísi, framsækni og öguð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið undir álagi og starfað vel í hópi.

Þjónustufulltrúi/Þjónustuborð
Starfslýsing:
Umsýsla og úrvinnsla þjónustubeiðna, símavarsla, utanumhald um reikningagerð og
útskuldun, samskipti við birgja og viðskiptavini. Tilfallandi verkefni sbr. aðstoð við
ýmis konar tölvuúrvinnslu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf en háskólapróf eða menntun sbr. 2ja ára rekstrarfræði er kostur
Áhugi á tölvum og tæknimálum
Góð þekking á Microsoft hugbúnaði (Office pakkinn)
Færni í notkun á Fjölni / Navision Financials
Góð færni í rituðu og mæltu íslensku máli
Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Rík þjónustulipurð og reglusemi
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá Opnum kerfum, gunnarg@ok.is

Sérfræðingur á sviði
Microsoft netkerfa

Ráðgjafar og verkefnastjórar
á sviði Microsoft lausna

Hugbúnaðarsérfræðingur á
sviði Microsoft lausna

Sérfræðingur í
afritunarlausnum

Starfslýsing:
Ráðgjöf til stjórnenda tölvukerfa. Greining og
stjórnun verkefna vegna innleiðinga/breytinga
á Microsoft lausnum. Þjónusta og rekstur
flóknari Microsoft netkerfa og samhæfing
þeirra við ólík kerfi, s.s. IP símalausnir.

Starfslýsing:
Greining, ráðgjöf og verkefnastjórn í
samþættingu upplýsingakerfa.
Innleiðing hugbúnaðarlausna og samskipti við
viðskiptavini.

Starfslýsing:
Greining, hönnun og útfærsla hugbúnaðarlausna í Microsoft .NET umhverfinu.
Samþætting upplýsingakerfa
Gagnavinnsla og útfærsla verkferla

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði
eða skildum greinum
Minnst 2ja ára reynsla af greiningarvinnu og
hugbúnaðargerð
Þekking á Microsoft .NET umhverfinu
Sjálfstæði, ábyrgð og skipuleg vinnubrögð
Þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði
eða skildum greinum
Þekking á greiningarvinnu og
hugbúnaðargerð
Þekking á Microsoft .NET umhverfinu
Sjálfstæði, ábyrgð og skipuleg vinnubrögð
Þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum

Starfslýsing:
Ráðgjöf og stjórnun verkefna varðandi afritun
og endurheimtingu gagna. Þjónusta og
rekstur afritunarstöðva og hugbúnaðar
(Openview Data Protector) í margbreytilegum
umhverfum þar sem öryggi og áreiðanleg
vinnubrögð er skilyrði.

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá
Opnum kerfum, arnithor@ok.is

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá
Opnum kerfum, arnithor@ok.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun er kostur (t.d. í verk- eða
tölvunarfræði)
Starfsreynsla æskileg
Góð þekkinga á Windows stýrikerfum, Active
Directory og Exchange
MCSA eða MSCE prófgráða æskileg
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og lipurð í
samskiptum.
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá
Opnum kerfum, gunnarg@ok.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun (t.d. í verk- eða tölvunarfræði)
Starfsreynsla æskileg
Mjög góð stýrikerfis og gagnagrunns þekking
Mjög góð þekking á vistun og meðhöndlun
gagna s.s. diskakerfum og gagnanetum
Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson
hjá Opnum kerfum, gunnarg@ok.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 19. mars nk.
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&OSSHËTEL EHF AUGLÕSIR EFTIR FËLKI MEÈ
¹STRÅÈU FYRIR GESTRISNI TIL STARFA
%FTIRTALIN STÎRF ERU Å BOÈI
3UMARSTÎRF ¹ &OSSHËTELI ,IND "ARON 3UÈURGÎTU 2VK
2EYKHOLTI NINGU 3AUÈ¹RKRËKI ,AUGUM 3 ¶ING (ÒSAVÅK
(ALLORMSSTAÈ 6ATNAJÎKLI (ÎFN -OSFELLI (ELLU OG .ESBÒÈ
.ESJAVÎLLUM 

Framkvæmdastjóri
Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni

3UMARSTÎRF ¹ &LËKA )NN 2VK OG 'ARÈI )NN 2VK 
!LMENN STÎRF HERBERGISÖRIF ÖJËNUSTA Å VEITINGASAL
AÈSTOÈ Å ELDHÒSI ÖVOTTAHÒS
(¾FNISKRÎFUR
¶JËNUSTULUND OG UMHYGGJUSEMI
'ESTRISNI OG SVEIGJANLEIKI
HUGI OG DUGNAÈUR
6INGJARNLEIKI
 ¹RA L¹GMARKSALDUR

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða
framkvæmdastjóra Framleiðslu og sölu.

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.
Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.

Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á starfsemi fimm sviða sem eru: Framleiðsla, sala,
framkvæmdir, nýjar virkjanir, erlend verkefni.

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar
fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar innlendrar
orku og leggur um leið sitt af mörkum til
nýsköpunar og framfara í landinu.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á starfsemi sviða og stuðningur við sviðsstjóra.
• Mótun framtíðarstefnu sem og skammtíma- og langtímamarkmiða í samvinnu
við forstjóra, stjórn og starfsmenn.
• Sjá til þess að markmiðum fyrirtækisins sé náð.
• Samskipti við viðskiptavini.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun í verkfræði
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Reynsla af starfi og námi erlendis æskileg
• Þekking á orkuiðnaði

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

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Guðlaugur
Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
aða sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORV 36656 03/07

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum

'ESTAMËTTAKA
(¾FNISKRÎFUR
2EYNSLA AF SVIPUÈU STARÙ ¾SKILEG
3AMSKIPTAH¾ÙLEIKAR ¹ AÈ MINNSTA KOSTI  TUNGUM¹LUM
¶JËNUSTULUND OG GESTRISNI
4ÎLVU BËKALDS OG SKIPULAGSF¾RNI
6INGJARNLEIKI
 ¹RA L¹GMARKSALDUR FYRIR DAGVAKT EN  ¹RA FYRIR
N¾TURVAKT
-ATREIÈSLA
(¾FNISKRÎFUR
(¾FNI TIL AÈ ELDA BRAGÈGËÈAN MAT
3KIPULAGS OG SAMSKIPTAH¾ÙLEIKAR
-ENNTUN OG  EÈA REYNSLA SEM NÕTIST Å STARÙ
2EYNSLA AF INNKAUPUM ¾SKILEG
6INGJARNLEIKI
&¾ÈI OG HÒSN¾ÈI Å BOÈI ¹ 2EYKHOLTI ,AUGUM (ALLORMSSTAÈ
OG 6ATNAJÎKLI 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST ¹ WWWFOSS
HOTELIS 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL  5MS¾KJENDUR
ERU SÁRSTAKLEGA BEÈNIR UM AÈ TILGREINA HVAÈA STARF ÖEIR
S¾KJA UM OG ¹ HVAÈA STARFSSTÎÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
¶ËRÈUR " 3IGURÈSSON AÈSTOÈARFRAMKV¾MDASTJËRI Å SÅMA 
 EÈA Å GEGNUM TÎLVUPËSTFANGIÈ THORDUR FOSSHOTELIS

Snillingar
óskast

800 7000 - siminn.is

Síminn leitar að kraftmiklum einstaklingum til að verða hluti af samhentum
hópi við gerð framsækinna lausna í upplýsingartækni.
Forritarar: Viðmót og vefþjónusta

Forritari: C/C++

Störfin felast í Java forritun, annars vegar í tengslum við
viðmót og hins vegar við smíði vefþjónustu.

Starfið felst aðallega í forritunarverkefnum sem tengjast
stórum gagnasöfnum.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði. Þekking
á hlutum eins og J2EE, Java Servlets og JSP æskileg auk
þess sem gagnagrunnsforritun er kostur.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar- eða verkfræði. Reynsla af C, C++
og SQL fyrirspurnum nauðsynleg. Þekking á Unix og Linux
æskileg auk þess sem Perl- og skeljaforritun er kostur.
Viðkomandi verður að eiga auðvelt með að setja sig inn
í viðamikil verkefni.

Forritari: Samþætting kerfa
Starfið felst m.a. í að samþætta hin ýmsu upplýsingakerfi
Símans til að auðvelda flæði upplýsinga og efla sjálfsafgreiðslu.
Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði. Reynsla
af samþættingu kerfa æskileg, t.d. með notkun Tibco
eða WebMethods.

Hugbúnaðarprófari
Starfið felst í undirbúningi og framkvæmd prófana á
hugbúnaði í þróun eða rekstri hjá Símanum.
Hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólapróf, gjarnan í
tölvunar- eða kerfisfræði. Reynsla af notkun prófunartóla
og aðferðum gæðastjórnar er kostur.

Viðkomandi aðilar koma til með að vinna sem hluti
af öflugu teymi sérfræðinga hjá einu af framsæknustu
fyrirtækjum landsins. Almennar hæfniskröfur til
umsækjenda eru sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og
hæfni til mannlegra samskipta.
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is. Nánari upplýsingar
eingöngu gefnar í starfsviðtali.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Pottþétt störf fyrir pottþétt fólk
Hefur þú áhuga á að vinna hjá kraftmiklu þjónustufyrirtæki í örum vexti? Vegna aukinna umsvifa
getur Öryggismiðstöðin bætt við sig öflugum liðsmönnum í fjölbreytileg störf.

Starfsmenn í Tæknideild
Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi,
brunaviðvörunarkerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélarkerfi.
Hæfniskröfur
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar …
• … eða ítarleg reynsla af sambærilegum störfum
• Frumkvæði, þjónustulund og vinnugleði

Starfsmenn í slökkvitækjaþjónustu
Starfið felst í reglulegu þjónustueftirliti með slökkvitækjum ásamt uppsetningum og viðhaldi.
Hæfniskröfur
• Iðnmenntun æskileg
• Frumkvæði, þjónustulund og vinnugleði

Aðalbókari

Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur
sem hefur það að meginmarkmiði að
veita bestu mögulega þjónustu til
viðskiptavina sinna.
Mikil áhersla er lögð á að ýta undir
framþróun í starfi m.a. með reglubundinni
þjálfun og námskeiðum. Öryggismiðstöðin
hefur þannig á að skipa einvala liði
starfsmanna sem hefur mikla faglega
þekkingu á öryggismálum.
Ef þú hefur áhuga á að starfa í árangursdrifnu, jákvæðu og skemmtilegu umhverfi
þar sem árangur er metinn að verðleikum
þá höfum við rétta starfið fyrir þig.
Hjá Öryggismiðstöðinni starfa
u.þ.b. 130 starfsmenn.

www.oryggi.is

Helstu verkefni
• Almenn bókun, merking og yfirferð fylgiskjala
• Afstemmingar á banka- og viðskiptareikningum
• Mánaðarleg uppgjör
• Önnur tilfallandi verkefni við bókhald
• Almenn skrifstofustörf
Hæfniskröfur
• Viðskipta- og bókhaldsmenntun
• Starfsreynsla við bókhald og afstemmingar
• Kunnátta í Navision Attain og Excel
• Skipulögð vinnubrögð
• Nákvæmni og samviskusemi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Öryggisverðir
Getum bætt við okkur öflugum liðsmönnum, konum jafnt sem körlum.
Hæfniskröfur
Skilyrði er að umsækjendur séu orðnir 20 ára og vel á sig komnir líkamlega og andlega.
Farið er fram á stundvísi, snyrtimennsku, þjónustulund og heiðarleika.
Skriflegar umsóknir skal senda í pósti merktar:
Atvinnuumsókn, Öryggismiðstöðinni, Borgartúni 31, 105 Reykjavík.
Einnig má senda umsóknir á atvinna@oryggi.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Vakin er
athygli á því að allir starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn hreinu sakavottorði.

Himinn og haf / SÍA

Öryggismiðstöðin er kraftmikið og
framsækið þjónustufyrirtæki þar sem
frumkvæði og framsýni starfsmanna
er mikils metin.

Á næstunni opnar n‡ verslun sem ætla› er
mæta ﬂeim kröfum sem nútímafólk gerir til
framúrskarandi tækni innan veggja heimilisins
á svi›i hljó›-, mynd- og stjórnbúna›ar.
Verslunin mun bjó›a fjölbreytt úrval vöru og
lausna sem uppfylla kröfur nútíma lífsstíls og
leggja áherslu á hátt ﬂjónustustig.
Vi› óskum eftir a› rá›a öflugt starfsfólk sem
hefur metna› til a› sinna kröfuhör›um
vi›skiptavinum og veita rá›gjöf um ﬂær
lausnir sem nútíma tækni gerir mögulegar á
svi›i hljó›-, mynd- og stjórnbúna›ar.

skapa›u
me› okkur n‡jan lífsstíl
Umsóknarfrestur er til 20.mars n.k.

Verslunarstjóri

Sölurá›gjafar

Verslunarstjóri mun taka fullan ﬂátt
í a› móta áherslur verslunarinnar
og bera ábyrg› á starfsemi hennar,
st‡ra rekstrinum og starfsfólki ásamt
ﬂví a› sinna rá›gjöf og sölu.

Leitum a› metna›arfullu og ﬂjónustulundu›u starfsfólki til a› sinna rá›gjöf
og sölu.

Umsjón me› starfinu hefur
Ragnhei›ur Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá
Capacent rá›ningum. Umsækjendur eru
vinsamlegast be›nir um a› sækja um stafi›
á heimasí›u Capacent Rá›ninga,
www.capacent.is

Vi›komandi ﬂarf a› hafa reynslu af
sölustörfum, búa yfir afbrag›s
ﬂjónustulund og hafa hugmynd um
kröfur nútímafólks um tæknilausnir
innan veggja heimilisins.

Kostur er a› vi›komandi hafi
ﬂekkingu á hljó›-, mynd- og
stjórnbúna›i, hafi gó›a reynslu af
sölustörfum og stjórnun og inns‡n
í ﬂær kröfur sem nútímafólk gerir til
tæknilausna innan veggja heimilisins.

Þjónustufulltrúar
í tæknilega aðstoð

800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir að ráða kraftmikla og framtakssama þjónustufulltrúa
í Þjónustuver Símans. Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini símleiðis
vegna bilana og tæknilegra mála.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

Viðkomandi þarf að vera stundvís, hafa frumkvæði og vinna
sjálfstætt, hafa metnað til að gera vel í starfi og vera opinn
fyrir nýjungum. Góð tölvuþekking er skilyrði og æskilegt
er að viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.

Við leitum að einstaklingum 20 ára og eldri í fullt starf.
Viðkomandi verður að geta hafið störf sem fyrst. Um
vaktavinnu er að ræða.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Upplýsingar um stöfin eru veittar í síma 550 6470 frá
kl. 14.00-16.00 alla virka daga.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.
- mest lesið
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Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Leitar þú að starfsmanni?

Fjöldi starfa í boði.
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerﬁsstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

»

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
HJÒKRUNARFR¾ÈINEMAR SJÒKRALIÈAR

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

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

Nánari
upplýsingar
í síma
561 5900

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

Kannaðu málið á www.hhr.is

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

3UMARVINNA EÈA FRAMTÅÈARSTARF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HJÒKRUNARFR¾ÈINGA HJÒKRUNARFR¾ÈINEMA
OG SJÒKRALIÈA ¹ LYÚ¾KNINGADEILD 3T *ËSEFSSPÅTALA OG ¹ HJÒKRUN
ARDEILDIR 3ËLVANGS B¾ÈI Å SUMARAÚEYSINGAR OG FRAMTÅÈARVINNU
¥ BOÈI ER
o %INSTAKLINGSMIÈUÈ AÈLÎGUN FR¾ÈSLA OG SVEIGJANLEGUR
VINNUTÅMI
o 'ËÈUR STARFSANDI OG TEYMISVINNA ÖAR SEM MARKMIÈIÈ
ER AÈ VEITA SKJËLST¾ÈINGUM OG FJÎLSKYLDUM ÖEIRRA BESTU
HEILBRIGÈISÖJËNUSTU SEM VÎL ER ¹
3T *ËSEFSSPÅTALI 3ËLVANGUR ER VINNUSTAÈUR SEM LEGGUR ¹HERSLU ¹
UMHYGGJU FYRIR STARFSFËLKI J¹KV¾TT OG HVETJANDI STARFSUMHVERÙ OG
AÈ SÁRHVER STARFSMAÈUR F¹I AÈ NJËTA SÅN Å STAÙ
5PPLÕSINGAR GEFUR %RLA (ELGADËTTIR HJÒKRUNARSTJËRI 3ËLVANGS Å
SÅMA   NETFANG ERLA SOLVANGURIS OG "IRNA 3TEIN
GRÅMSDËTTIR DEILDARSTJËRI LYÚ¾KNISDEILDAR 3T *ËSEFSSPÅTALA Å SÅMA
  NETFANG BIRNA STJOIS
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF SKULU
BERAST TIL "IRNU ' &LYGENRING FRAMKV¾MDASTJËRA HJÒKRUNAR 3UÈ
URGÎTU   (AFNARÙRÈI OG %RLU (ELGADËTTUR HJÒKRUNARSTJËRA
3ËLVANGS 3ËLVANGSVEGI   (AFNARÙRÈI 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
M¹ N¹LGAST Å AFGREIÈSLU BEGGJA STARFSSTÎÈVA EÈA AÈ FYLLA ÒT
UMSËKNAREYÈUBLAÈ ¹ NETI STOFNUNARINNAR
HTTPWWWSTJSIS
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,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI
o %NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
&R¹ OG MEÈ  MAÅ NK AFLEYSING Å  ¹R
o 'EISLABAUGUR +RISTNIBRAUT  SÅMI  
&R¹ OG MEÈ  JÒNÅ NK
o 'R¾NABORG %IRÅKSGATA  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
o
o
o
o
o
o
o
o

SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
"L¹SALIR "REKKNA¹SI  SÅMI  
%NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
&URUBORG VLAND SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
,AUGABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
3TEINAHLÅÈ V3UÈURLANDSBRAUT SÅMI  

3ÁRKENNSLA!TFERLISÖJ¹LFUN
o %NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
o +LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
o GISBORG GISÅÈU  SÅMI  

¶ROSKAÖJ¹LFI
o %NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
5NNIÈ ER EFTIR HUGMYNDAFR¾ÈI 4ECCH

-ATR¹ÈUR
o (AMRABORG 'R¾NUHLÅÈ  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA TÅMABUNDNA STÎÈU

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
o (AMRABORG 'R¾NUHLÅÈ  SÅMI  
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å VIÈKOM
ANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA ,EIKSKËLASVIÈS
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM
2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG
N¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWLEIKSKOLARIS

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

Styrktarfélag lamaðar og fatlaðra

FIMMTÁN SUMARSTÖRF Í BOÐI
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar eftir ungu og
hressu fólki til starfa í Reykjadal og að Laugalandi í
Holtum, en þar rekur félagið sumardvöl fyrir fötluð börn
og ungmenni. Í boði eru 15 stöður fyrir þá sem vilja vinna
tIUiE UXPKySLtJHIDQGLRJVNHPPWLOHJXXPKYHU¿. Við
hvetjum sérstaklega nema á uppeldis -og heilbrigðissviði
til að sækja um.
<¿r sumartímann starfa 40 manns í Reykjadal og viljum
við ráða í þann hóp tvo starfsmenn til að sinna dagvöktum, fjóra til að sinna næturvöktum (unnið aðra hverja
viku), tvo aðstoðarmenn og tvo matráða (vaktir).
Á komandi sumri munu 30 manns starfa við sumardvölLQDDè/DXJDODQGLRJYDQWDURNNXUtKySLQQ¿mm hressa
einstaklinga til að sinna dagvöktum.
Reykjadalur er staðsettur í Mosfellsdal (15 mín. frá
Reykjavík) og Laugaland er staðsett í nágrenni Hellu (30
mín. frá Selfossi).
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVW|U¿n og starfsemina má nálgast á
heimasíðu félagsins www.slf.is (Sumar- og vetrardvöl) eða
í síma 535 0900. Umsóknir vegna sumarstarfa skulu berast
Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra, Háaleitisbraut 13, 108
Reykjavík eða slf@slf.is eigi síðar en 15. mars 2007.
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,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
o &OLDASKËLI SÅMI  
3KËLALIÈAR Å  STÎÈUR MA TIL G¾SLU Å BÒNINGSKLEFA PILTA
o (ËLABREKKUSKËLI SÅMI  
3KËLARITARI
o +LÁBERGSSKËLI SÅMI  
+ENNARI Å  STÎÈU Å  BEKK VEGNA FORFALLA 3TAÈAN ER LAUS
NÒ ÖEGAR

o ,AUGARNESSKËLI SÅMI  
+ENNARI Å  BEKK VEGNA BARNSBURÈARLEYÙS
o 2IMASKËLI SÅMI  
3KËLALIÈAR Å  STÎÈUR

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

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

(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR
ËSKAST Å ÒTSKRIFTAR OG ÎLDRUNARTEYMI ,3( SEM FYRST EÈA EFTIR
SAMKOMULAGI 3TARFSHLUTFALL ER   DAGVINNA ¹SAMT
BAKVÎKTUM UM HELGAR OG KVÎLDIN TIL KL 
²TSKRIFTAR OG ÎLDRUNARTEYMIÈ ER R¹ÈGEFANDI STUÈNINGS OG
SAMR¾MINGARAÈILI VIÈ STARFSFËLK LEGUDEILDA SJÒKLINGA OG
AÈSTANDENDUR ÖEIRRA VEGNA ÒTSKRIFTARÒRR¾ÈA FYRIR SJÒKLINGA
SPÅTALANS -ARKMIÈIÈ ER AÈ INNLEIÈA NÕJUNGAR OG AUKA G¾ÈI
ÒTSKRIFTA ¹ ,3( 3TARFSFËLK TEYMISINS STÕRIR Ú¾ÈI SJÒKLINGA ¹
,3( ²TSKRIFTAR OG ÎLDRUNARTEYMI SINNIR RANNSËKNUM SEM
TENGJAST STARÙ ÖESS
SKILEGT ER AÈ UMS¾KJANDI HAÙ AMK  ¹RA STARFSREYNSLU Å
HJÒKRUN HAÙ H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG SÁ TILBÒINN
TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖRËUN OG UPPBYGGINGU TEYMISINS
5MSËKNIR BERIST FYRIR  MARS NK TIL 3IGRÅÈAR 'UÈMUNDSDËTT
UR INNLAGNARSTJËRA SKRIFSTOFU HJÒKRUNAR %  &OSSVOGI OG VEITIR
HÒN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR Å SÅMA   NETFANG
SIGGUD LANDSPITALIIS

,YFJAT¾KNAR
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKUM VIÈ EFTIR LYFJAT¾KNUM SEM
FYRST Å FULLT STARF 6INNUTÅMI ER FR¹ KL   3TARÙÈ
FELST MA Å ALMENNRI AFGREIÈSLU LYFJA ¹ DEILDIR AFGREIÈSLU LYF
SEÈLA BLÎNDUN KRABBAMEINSLYFJA OG N¾RINGARBLANDNA LYFJA
SKÎMMTUN FYRIR SJÒKLINGA ¹SAMT BIRGÈASTÕRINGU ¹ DEILDUM
(J¹ OKKUR STARFA YÙR  LYFJAT¾KNAR VIÈ FAGLEG OG FJÎLBREYTILEG
VERKEFNI B¾ÈI Å &OSSVOGI OG VIÈ (RINGBRAUT
5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ LYFJAT¾KNAN¹MI
5MSËKNIR BERIST FYRIR  MARS NK TIL )NGU * !RNARDËTTUR YÙR
LYFJAFR¾ÈINGS SJÒKRAHÒSAPËTEKI ,3( VIÈ (RINGBRAUT OG VEITIR
HÒN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR Å SÅMA   NETFANG INGAJA
LANDSPÅTALIIS
,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹R
M¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG
(RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU
WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å
STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVAR
AÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR
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/RKUVERIÈ %GILSHÎLL ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI
Å AFGREIÈSLU OG ÖRIF

Ert þú góður

!LLT AÈ  STAÈA Å BOÈI EINNIG ÚEIRI STÎÈUR Å HLUTASTÎRF
TILVALIÈ MEÈ SKËLA
HUGASAMIR VINSAMLEGAST SENDI PËST ¹
GEORG ORKUVERIDIS EÈA M¾TA ¹ SV¾ÈIÈ MILLI  

sölumaður?

KÓPAVOGSBÆR
800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir kraftmiklu og framtakssömu fólki í Söluver Símans.
Starfið felst í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina Símans.
Viðkomandi þarf að vera stundvís, hafa frumkvæði og vinna
sjálfstætt, eiga gott með að starfa í hópi, hafa metnað til
að gera vel í starfi og vera opinn fyrir nýjungum.
Samviskusemi er skilyrði, tölvuþekking æskileg og reynsla
af sölu- og þjónustustörfum mikill kostur.
Við leitum að einstaklingum eldri en 20 ára í fullt starf. Um
vaktavinnu er að ræða.
Upplýsingar um stöfin eru veittar í síma 550 6470 frá
kl. 14.00-16.00 alla virka daga.
Umsóknarfrestur er til 25. mars.

LAUS STÖRF
Vatnsveita Kópavogs:
• Pípulagningamaður
• Starfsm. í jarðlagnatækni

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.

Framkvæmda- og tæknisvið:
• Ritari í afgreiðslu

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Persónulegur ráðgjafi
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr.laugarv. baðvarsla karla 100%
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%
• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Matráður 60%
• Starfsm. í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100% v/forfalla
Lindaskóli:
• Gangavörður ræstir - hluta starf

Leggðu okkur lið og mótaðu
framtíðina um leið…
585 4600
leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla

Hvaleyrarskóli
s. 565 0200 – gsm 664 5893
helgi@hvaleyrarskoli.is
Skólaliða vegna forfalla

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

Arnarberg

LEIKSKÓLAR

GRUNNSKÓLAR

Áslandsskóli

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi 50%
• Textílkennari tímab. v/afleysinga

s. 555 3493
arnarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennari

Álfaberg Leikskóli fyrir 5 ára börn
s. 555 3021
alfaberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Almennt starfsfólk

Álfatún: 564 6266
• Matsveinn
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari

Lækjarskóli
555 0585
halla@laekjarskoli.is
Stuðningsfulltrúi

Setbergsskóli

Hafnarfjarðarbær rekur 15 leikskóla
og átta grunnskóla.
Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um
störﬁn, jafnt konur sem karlar.

Nánari upplýsingar um störﬁn gefa
skólastjórar viðkomandi leikskóla.

565 1011
gudosk@setbergsskoli.is
Skólaliði (kl. 11-17)
Aðstoð í eldhús

Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari

Hlíðarendi

Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar

s. 555 1440
hlidarendi@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari

Grænatún:
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Víðistaðaskóli
595 5800
sigurdur@vidistadaskoli.is
Stuðningsfulltrúi

Öldutúnsskóli
555 1546
herla@oldutunsskoli.is
Íþróttakennari
Tölvukennsla
Almenn kennsla v/barnsburðarleyﬁs

Kópasteinn: 554 1565
• Leikskólakennari á deild 100%
v/veikinda
• Leikskólak/þroskaþjálfi

Stekkjarás
s. 664 5862
stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Deildarstjórastaða
Sérkennsla
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun
Um er að ræða heilar stöður, hlutastöður
og skilastöður

Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

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

Vesturkot
s. 565 0220
vesturkot@hafnarfjordur.is
Matreiðslumeistari/matráður
Leikskólakennari

Víðivellir
s. 555 2004
vidivellir@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum
sveitarfélagsins hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

FABRIKAN

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir
eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki
til ýmissa starfa í grunn- og
leikskólum bæjarins.

Álfasteinn
s. 555 6155
alfasteinn@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari með áherslu á elstu börnin
Annað uppeldismenntað starfsfólk
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4ILKYNNING
4ILKYNNING VARÈANDI MANNVIRKI VIÈ 'RÅMSSTAÈAVÎR
VIÈ GISÅÈU
2EYKJAVÅKURBORG HEFUR Å HYGGJU AÈ STUÈLA AÈ VARÈVEISLU MINJA VIÈ
'RÅMSSTAÈAVÎR VIÈ GISÅÈU (ÁR MEÈ ERU ÖEIR SEM SEM GETA SÕNT FRAM ¹ AÈ
ÖEIR SÁU EIGENDUR EÈA FORR¹ÈAMENN SVO KALLAÈRA GR¹SLEPPUSKÒRA EÈA ANNARRRA
MANNVIRKJA VIÈ 'RÅMSSTAÈAVÎR VIÈ GISÅÈU HVATTIR TIL AÈ GEFA SIG FRAM VIÈ
-INJASAFN 2EYKJAVÅKUR RB¾JARSAFNI VIÈ +ISTUHYL  2EYKJAVIK EÈA ¹
NETFANGIÈ MINJASAFN REYKJAVIKIS Å SÅÈASTA LAGI M¹NUDAGINN  MARS 

Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir
starfsmönnum við Jarðgufuvirkjanadeild:
Orkuveita Reykjavíkur er framsækið

"ORGARMINJAVÎRÈUR -INJASAFN 2EYKJAVÅKUR

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.
Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar
fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar innlendrar

Gufuveitustarfsmaður
Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfið fellst í umsjón og viðhaldi á búnaði við borholur jarðgufuvirkjana, auk
ýmiskonar tilfallandi verkstæðisstarfa á járnsmíðaverkstæði. Einnig er þess krafist
að viðkomandi starfsmaður geti annast snjómokstur á svæðinu. Viðkomandi
starfsmaður vinnur undir daglegri stjórn gufuveitustjóra og svæðisstjóra
virkjunarinnar.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í vélvirkjun eða járnsmíði æskilegt
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Frumkvæði, metnaður og samstarfshæfni

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

Starfsmaður til vinnu við þrif í Hellisheiðarvirkjun
Starfið fellst í að sjá um dagleg þrif í vélarsölum og lokahúsum Hellisheiðarvirkjunar,
auk ýmis konar tilfallandi verka við virkjunina. Viðkomandi starfsmaður vinnur undir
daglegri stjórn vakthafandi vélfræðings og svæðisstjóra virkjunarinnar.

vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og
kostur er.

3JÒKRALIÈAR FÁLAGSLIÈAR OG
STARFSFËLK Å UMÎNNUN

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan
fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

(JÒKRUNARHEIMILIÈ 3UNNUHLÅÈ ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI SEM HEFUR ¹HUGA ¹ UMÎNNUN
ALDRAÈRA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
STARFSHLUTFALL EFTIR SAMKOMULAGI
/KKUR VANTAR STARFSFËLK NÒNA
OG TIL SUMARAÚEYSINGA 5NNIÈ EFTIR
4IME #ARE VAKTASTJËRNUNARKERÙ

Helstu mannvirki eru tveir vélasalir, tvær skiljustöðvar, skiljuvatnslokahús og
gufulokahús. Verið er að stækka virkjuninna og í haust verður þriðja vélasamstæðan
tekin í notkun.

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

5PPLÕSINGAR VEITIR
$AGMAR (ULD -ATTHÅASDËTTIR
HJÒKRUNARFORSTJËRI
3ÅMI   EÈA  
.ETFANG DAGMAR SUNNUHLIDIS
3J¹ LÅKA WWWSUNNUHLIDIS

Hæfnikröfur
• Reynsla af vinnu í umhverfi þar sem vélbúnaður er í rekstri
• Frumkvæði, metnaður og samstarfshæfni
Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Guðlaugur
Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
aða sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is

Vodafone leitar að rauðu, traustu
og kraftmiklu starfsfólki!
Þekkirðu Navision út og inn?
Vodafone óskar eftir að ráða starfsmann í hugbúnaðarstýringu til
þess að hafa umsjón með Navision hugbúnaði fyrirtækisins. Starfið
felst í þróun og rekstri á Navision, forritun, greiningu og hönnun
verkefna sem útfærð eru í Navision, samþættingu við önnur kerfi,
sem og eftirliti og verkefnastýringu aðkeyptra verktaka.
Tilvonandi starfsmaður þarf að sýna mjög nákvæm og skipulögð
vinnubrögð við umsjón, hönnun og skjölun lausna í Navision.
Starfsmaður verður í náinni samvinnu við ýmsar aðrar deildir, svo
sem fjármálasvið, reikningagerð, gagnagreiningu vegna tölfræði,
ásamt tekjueftirliti fyrirtækisins.

6EGNA MIKILLA ANNA
ËSKUM VIÈ EFTIR

Við rekstur og þróun á Navison er mikilvægt að viðkomandi hafi
mikla reynslu af forritun í Navision umhverfi, ásamt góðri færni í
SQL. Einnig er mikilvægt að hafa reynslu af verkefnastýringu í þessu
umhverfi.

6ÎNUM STARFSMANNI Å ELDHÒS Å  STARF
VÎNUM STARFSMÎNNUM Å ELDHÒS Å AUKAVINNU
6ÎNU STARFSFËLKI Å ÖJËNUSTU AUKAVINNA

Æskileg menntun er tölvunarfræði eða annað sambærilegt nám.

3KEMMTILEG OG KREFJANDI STÎRF

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 19. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi,
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

HUGASAMIR ERU VELKOMNIR Å 6EISLUNA ¹ !USTURSTRÎND 
3ELTJARNARNESI %ÈA Å SÅMA   EINNIG ER H¾GT AÈ
SENDA TÎLVUPËST ¹ VEISLAN VEISLANIS

WWWVEISLANIS

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt.

F í t o n / S Í A

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORV 36653 03/07

2EYKJAVÅKURBORG ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ ENDURBYGGJA OG VARÈVEITA Å EIGIN NAFNI
MANNVIRKI VIÈ 'RÅMSSTAÈAVÎR SEM EKKI HAFA FUNDIST EIGENDUR AÈ ÖEGAR
TILGREINDUR FRESTUR ER LIÈINN .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
MINJASAFN REYKJAVIKIS
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www.icelandexpress.is/jobs
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Svæðisstjóri!

VARMAVERK

Iceland Express leitar að svæðisstjórum fyrir
Norðurlönd og Bretland
Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum landsins. Vöxtur félagsins
hefur verið mikill síðustu misseri og því leitar fyrirtækið að aðilum til að hafa umsjón með starfsemi
félagsins á Norðurlöndum annars vegar og á Bretlandi hins vegar.

VDUPDYHUNHKI'DOVKUDXQL+DIQDU¿rði
Sími: 565 1750 Fax: 565 1951• Netfang: theodor@
varmaverk.is • Heimasíða: www.varmaverk.is

6ÁLFR¾ÈINGUR
6ARMAVERK EHF ËSKAR AÈ R¹ÈA VÁLFR¾ÈING TIL STARFA VIÈ R¹ÈGJÎF
SÎLU OG ÖJËNUSTU ¹ VATNS OG GUFUKÎTLUM OG SKILDUM BÒNAÈI
2EYNSLA Å UMSJËN KATLA ER ¾SKILEG EN EKKI SKILYRÈI

Um er að ræða ný störf hjá félaginu og því mun viðkomandi aðili hafa mikið um það að segja hvernig
starfið mótast. Því er lögð mikil áhersla á að viðkomandi geti starfað sjálfstætt, sýni frumkvæði og
geti tekist á við nýjar og krefjandi aðstæður.

6IÈ BJËÈUM
3AMKEPPNISH¾F LAUN 'ËÈAN STARFSANDA
'ËÈA VINNUAÈSTÎÈU 3KEMMTILEGT STARF

Viðkomandi aðili mun gegna lykilhlutverki í vexti og velgengni félagsins á viðkomandi markaði og
mun vinna náið með flestum deildum fyrirtækisins.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 4HEODËR Å SÅMA   EÈA
0¹LL Å SÅMA  

Leitað er að duglegum og úrræðagóðum einstaklingi með kurteislegt viðmót og lipurð í samskiptum.
Viðkomandi þarf að sýna áhuga, mikið frumkvæði og sjálfstæði í starfi og geta unnið vel undir álagi.

6ARMAVERK STARFAR ¹ SVIÈI VÁLAVERKFR¾ÈI VIÈ R¹ÈGJÎF SÎLU OG
ÖJËNUSTU 6IÈ TÎKUM AÈ OKKUR HEILDARVERK FR¹ FRUMATHUGUN
TIL GANGSETNINGAR OG ÚYTJUM INN OG SELJUM ÕMSAR VÎRUR OG
T¾KJABÒNAÈ TIL SJ¹VARÒTVEGS IÈNAÈAR HITA OG VATNSVEITNA

Starfslýsing
Umsjón, innleiðing og eftirfylgni með markaðs- og söluaðgerðum í samráði við markaðsdeild
Umsjón, innleiðing og eftirfylgni með verðlagsaðgerðum í samráði við tekjustýringardeild
Samvinna við ritstjóra varðandi efni og upplýsingar á viðkomandi vef/jum félagsins

6%2+34*«2) ¥ 34!.$3%4.).'5
&2!-4¥¨!234!2&

Samstarf við Ferðamálastofu Íslands á viðkomandi svæði sem og ferðamálaráð
viðkomandi lands/landa

"ÅLABÒÈ "ENNA ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VERKSTJËRA Å STANDSETNINGU

Samskipti og samvinna við ferðaskrifstofur, söluaðila, dreifingaraðila o.fl.

3TARÙÈ FELST Å UMSJËN MEÈ REKSTRI STANDSETNINGAR
o $AGLEG VERKSTJËRN
o )NNKAUP REKSTRARVARA
o ¶VOTT OG STANDSETNINGU ¹ NÕJUM OG NOTUÈUM BÅLUM
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

Akureyri

Ísland

Egilssta›ir

Reykjavík

(¾FNISKRÎFUR
3TÒDENTSPRËF ¾SKILEGT 2EYNSLA AF VERKSTJËRN ER ¾SKILEG
.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ BÅLPRËF

Hæfniskröfur

5MSËKNIR BERIST TIL &RÁTTABLAÈSINS MERKT 6ERKSTJËRI " EÈA
TÎLVUPËSTFANG BOX FRETTIS

Frábær dönsku-/enskukunnátta
Menntun á sviði viðskipta, markaðsfræði, ferðamála eða sambærilegum
greinum

Ósló
Stokkhólmur
Gautaborg
Billund

Þekking á ferðamarkaði sölusvæðisins
æskileg

Kaupmannahöfn
Berlín

London

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að búa í
Kaupmannahöfn/London og ferðast töluvert á
vegum vinnunnar.

Eindhoven
Frankfurt
Hahn
París Basel

Evrópa
Friedrichshafen

Nánari upplýsingar eru á www.icelandexpress.is/jobs
Umsóknarfrestur rennur út 19. mars.

Alicante

Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað fyrir fjórum árum,
gjörbreytti það landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 130 manns hjá félaginu. Við erum
stolt af sigrum og vexti Iceland Express og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin
blasa við og framundan eru afar spennandi tímar í starfseminni. Fljúgðu hærra á þínum ferli með Iceland
Express. Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa
framsækna viðskiptastefnu hjá félagi sem er einstakt á Íslandi.

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

www.icelandexpress.is

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF ER  ¹RA ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI BÅLA¹HUGA
MANNSINS &YRIRT¾KIÈ ÚYTUR INN OG SELUR VARA OG FYLGIHLUTI Å
ALLAR TEGUNDIR BIFREIÈA "ÅLABÒÈ "ENNA EHF ER UMBOÈSAÈILI
NÕRRA BÅLA FR¹ 0ORSCHE #HEVROLET OG 3SANG9ONG
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3KRIFSTOFUSTARF 
3ËKNARNEFND "ÒSTAÈAKIRKJU LEITAR AÈ H¾ÙLEIKARÅKUM
STARFSMANNI TIL AÈ ANNAST FJ¹RREIÈUR SAFNAÈARINS
AUK AÈSTOÈAR Å SAFNAÈARSTARÙ
HERSLA ER LÎGÈ ¹ GËÈA BËKHALDS OG TÎLVUKUNN¹TTU
LIPURÈ OG SVEIGANLEIKA Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF
¥ BOÈI ER STARF Å STËRUM OG LIFANDI SÎFNUÈI MEÈ
DUGMIKLU FËLKI Å VELBÒINNI KIRKJU
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS NK
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL FORMANNS SËKNARNEFNDAR
'UÈRÒNAR 3 *AKOBSDËTTUR
"ÒSTAÈAKIRKJU V 4UNGUVEG
 2EYKJAVÅK

$EILDARSTJËRI OG LEIKSKËLAKENNARI ËSKAST Å
LEIKSKËLANN ,AUFSK¹LA ,AUFRIMA  Å 'RAFARVOGI
,ÕÈR¾ÈI Å LEIK OG STARÙ
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Lífsgleði og reglusemi ?
Brennandi áhugi á útivist ?
Rík þjónustulund?
Lipurð í mannlegumsamskiptum ?

OKKUR VANTAR
SMIÐ

Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna
framundan leitum við að hressum og
úrræðagóðum húsasmiðum.
Um er að ræða mjög fjölbreytt viðhaldsverkefni auk fjölbreyttra smíðaverkefna á
vegum fyrirtækisins.
Menntun og hæfniskröfur
•
•
•
•

Sveinspróf
Nákvæmni og samviskusemi
Geta til að starfa sjálfstætt
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skulu berast skrifstofu Handlagins,
Borgartúni 31, 105 Reykjavík, eða í tölvupósti
á handlaginn@handlaginn.is
Handlaginn er í eigu Öryggismiðstöðvarinnar.

www.handlaginn.is

MÁLARAR RAFVIRKJAR MÚRARAR PÍPARAR SMIÐIR

Flokkstjóri
vélamanna
Framundan eru breytingar hjá Björgun ehf og er því
leitað að einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan
þátt í þeim ásamt öﬂugum hópi starfsmanna. Er nú leitast eftir að ráða
til starfa vinnandi ﬂokkstjóri við höfuðstöðvar fyrirtækisins í Reykjavík.
Viðkomandi mun starfa í ﬁmm manna hópi skóﬂudeildar á útisvæði
fyrirtækisins, hópurinn er andlit fyrirtækisins út á við gagnvart viðskiptavinum fyrirtækisins. Hjólaskóﬂur Björgunar eru nýlegar og er kappkostað að endurnýja þær reglulega.
Starﬁð felst í þjónustu við viðskiptavini, moka rétt á og réttu magni á
vörubíla og trailera ásamt því að framleiða efni.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Full vinnuvélaréttindi og reynsla í notkun hjólaskóﬂu skilyrði
Reynsla af mannahaldi og stjórnun verka skilyrði
Reynsla frá jarðvegsframkvæmdum skilyrði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Stundvísi og kurteis framkoma
Samviskusemi, nákvæmni og metnaður
Reynsla af malarnámi er mikill kostur

Umsjón með starﬁnu hefur Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

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

FASTEIGNIR • FYRIRTÆKI • SJÁVARÚTVEGUR

6IÈSKIPTAHÒSIÈ LEITAR EFTIR
STARFSFËLKI VIÈ FASTEIGNASÎLU
&ASTEIGNASVIÈ 6IÈSKIPTAHÒSSINS ANNAST
3ÎLU ¹ ATVINNUHÒSN¾ÈI
,EIGU ¹ ATVINNUHÒSN¾ÈI
3ÎLU ¹ ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI
3ÎLU ¹ NÕBYGGINGUM
3ÎLU ¹ JÎRÈUM OG LÎNDUM
3ÎLU ¹ EIGNUM ¹ 3P¹NI FYRIR 4- 2EAL %STATE 'ROUP
6IÈSKIPTAHÒSIÈ BÕÈUR UPP¹ AÈGANG AÈ
,ÎGMANNI HDL OG LÎGGILTUM FASTEIGNASALA
,ÎGGILTUM FASTEIGNASALA
,ÎGGILTUM LEIGUMIÈLARA
6IÈSKIPTALÎGFR¾ÈINGI
!LÖJËÈA MARKAÈSFR¾ÈINGI
'L¾SILEGRI STARFSAÈSTÎÈU
,ÅKAMSR¾KTARAÈSTÎÈU ¹ STAÈNUM
%INKAÖJ¹LFARA ALLA MORGNA
&R¹B¾RAN STARFSANDA
4RAUST FYRIRT¾KI
HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹SAMT FERILSKR¹ ¹
VIDSKIPTAHUSID VIDSKIPTAHUSIDIS EÈA HAÙÈ SAMBAND
Å SÅMA  

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

BÚI

Álftamýri 34, 1. hæð
108 Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 17-17:30

BÚI

Verð: 17,4

Laufengi 2

Stærð: 64,6
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 9.450.000

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

Reykjavík
Opið hús kl.15-15.30

Verð: 24,9
Stærð: 137,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 18,9
Bílskúr: Bílskýli

Skemmtileg 111fm stór og björt íbúð með 26fm bílskýli. Svalir snúa í suðaustur með fallegu útsýni.
Góður og snyrtilegur stigagangur. Stutt í alla þjónustu og skóla. Einungis 5 íbúðir í snyrtilegum
stigagangi, nýbúið er að skipta um teppi. Fallegur útskotsgluggi í eldhúsi með góðum borðkrók,
Þvottahús innaf eldhúsi með innréttingu. Geymsla er innan íbúðar. Íbúðin er laus.

Reykjavík
Opið hús í dag 14.00-14.30

866 9512

annamargret@remax.is

svana@bui.is

BÚI

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.

Dverghamrar 32
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

Reykjavík
Opið hús Opið hús í dag 15.00-15.30

Verð: 23,9
Stærð: 83,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 12,4
Bílskúr: Nei

Þetta er eign sem fer strax, er með lykla af staðnum, hringdu núna Remax Búi Kynnir:3ja herbergja
sérhæð á góðum stað í Hamrahverfinu. Nánari lýsing.Komið inn á teppalagðan gang, fatahengi.
Eldhús;ljós innrétting, góður borðkrókur,útgengt er á sólpall. Stofan er nett,útgengið er á
sólpall.Baðherbergið var tekið í gegn fyrir þremur árum og er flísalagt í hólf og gólf,sturtuklefi og
upphengt klósett. Tvö svefnherbergi,með nýlögðu parketi,skápar eru í hjónaherbergi. Stofa, eldhús og

palmi@remax.is

Bæjargil 3
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Remax Búi kynnir:Söluturn á Smiðjuveginum,mjög góður opnunar tími. Opið mán. -fimmtudaga frá kl.
08-17 og föstudaga frá 08-14.00 og lokað er um helgar. Sami eigandi í 10 ár og er mjög góð framleiðni
á staðnum,þar sem aðallega er seldur heitur matur í hádeginu og ennfremur hamborgarar,franskar, sósa
og salat,eins og segir í frægu lagi með Stuðmönnum. Húsaleigusamningur er til. Ýmis skipti koma til
greina. Hægt að auka verulega á veltuna með litlum tilkostnaði.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

BÚI

Verð: 4.9

Kópavogi
Bara fyrir þig

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

palmi@remax.is

BÚI

Smiðjuvegur 60

Svana
Sölufulltrúi

892 0684

BÚI

Hraunbær 140

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

Garðabær
Opið hús Sunnudag kl 14-15

Verð: 49.900.000
Stærð: 181
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 24.550.000

RE / MAX Búi kynnir : Tvílyft einbýlishús við Bæjargil í Garðabæ á eftirsóttum stað. Húsið er 181 fm
timburhús byggt 1989. Bílskúrsréttur er á lóðinni fyrir 28 fm skúr að grunnfleti, búið að teikna bílskúr.
Húsið skiptist þannig: Á neðri hæð, skráð 100 fm, er góð flísalögð forstofa, rúmgott herbergi á vinstri
hönd og flísalagt gestasalerni á hægri hönd. Þvottahús og geymsla inn af eldhúsi. Á efri hæð eru 4
svefnherbergi, bað og sjónvarpshol. Pantið skoðun hjá Þórólfi í GSM 891-8881

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórólfur
Sölufulltrúi

891 8881
thorolfur@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Bæjargil 22
210 Garðabæ
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: TILBOÐ

Sigríður
Sölufulltrúi

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

864 3679

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

siggah@remax.is

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:00-17:30
Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

www.remax.is

Flúðasel 72

Verð: 19.500.000
Stærð: 98 fm.
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 15.135.000
Bílskúr: Já

Stór þriggja herbergja íbúð með stóru bílskýli á jarðhæð í fjölbýli sem allt hefur verið nýtekið í gegn að
utan. Verið er að mála og skipta um teppi á sameign núna. Allur kostnaður greiðist af seljanda. Rúmgóð
stofa með plastparketi og tvö stór svefnherbergi, annað með dúk á gólfi, hitt með stafaparketi. Í eldhúsi
er upprunaleg innrétting og borðkrókur. Baðherbergi með baðkari, upphengdri sturtu og lítilli innréttingu.
Stór bílageymsla. Öll þjónusta í grenndinni. Fín íbúð á barnvænum stað í Breiðholtinu.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 78,9

Grjótagata 11
101 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Stærð: 179,7
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 28.580.000
Bílskúr: já

LIND

ATH AÐ STAÐFESTA KOMU YKKAR Í SÍMA 699 5008 Lýsing eignar: Komið er inn í opna forstofu með
góðum skápum upp í loft. Tvær bjartar stofur eru á þessari hæð, með góðum gluggum. Eldhús er með hvítri
fallegri innréttingu með viðarborðplötu. Úr eldhúsi er gengið út á pall og þaðan niður í garð. Undir pallinum er
góð geymsla. Í risi eru tvö herbergi, hol og baðherbergi. Herbergin eru rúmgóð með góðum gluggum. Holið
er rúmgott. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, baðkar, innbyggð hilla í vegg og skápur undir vask. Í
kjallara er inngangur/forstofa, tvö herbergi, hol, þvottaherbergi og baðherbergi. Herbergin eru mjög stór
með skápum. Rúmgott hol. Baðherbergið er með flísum á gólfi, baðkari og innréttingu. Þvottaherbergið er
með innréttingu, það var notað sem eldhús áður og er því möguleiki á að vera með sér íbúð í kjallara.
Gólfefni; upprunalegar fjalir sem búið er að pússa upp og bera á eru á öllu húsinu nema flísar á
baðherbergjum og forstofu í kjallara. Bílskúr fylgir eigninni sem í dag er notaður sem vinnuaðstaða. Búið er
að setja glugga þar sem hurðin var. Mjög bjartur og ca. 30fm að stærð. Alls eru 6 gluggar og þakgluggi.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hamraborg 30
Kópavogur
Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

Verð: 14,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 55,5
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 8.810.000
Bílskúr: nei

699 5008

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 skáp og dúk á gólfi. Stofan er parketlögð, með
suðursvalir. Sameiginleg stæði í bílageymslu.

hannes@remax.is

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfjörður
Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 26,9
Stærð: 136,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 18.745.000
Bílskúr: já

Remax Lind kynnir efri hæð og ris í raðhúsalengju. Íbúðin er 136,4 fm með bílskúr. Lýsing eignar; Komið
er inn í forstofu með flísum og gengið er upp parketlagðar tröppur inní íbúðina. Mjög fallegt flísalagt
baðherbergi með fallegri innréttingu. Stofan er með góðri lofthæð og parket á gólfi. Gengið er útá svalir
úr stofu og er þaðan gott útsýni.Stórt hjónaherbegi er á hæðinni. Í risi eru tvö barnaherbergi undir súð.
Fallegt eldhús með góðu skápaplássi og rúmgott þvottahús innaf.

LIND

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

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 44,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 7.640.000
Bílskúr: nei

699 5008

Remax Lind kynnir; bjarta og stórglæsilega tveggja herbergja íbúð í hjarta borgarinnar. Íbúðin var öll
endurnýjuð árið 2001, þar með talið allir gluggar, gólfefni, innréttingar og lagnir. Nýtt þak frá 2005 og
húsið allt málað árið 2006. Nýjar sérsmíðaðar útihurðir frá 2006. Komið er inn í forstofu og gengið upp
stiga. Gott svefnherbergi með skápum og útsýni til Esjunnar. Gegnheilt eikarparket á gólfum. Eldhús er
með hvítri innréttingu, flísum á gólfi og tveimur opnanlegum veltigluggum.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Krókavað 21
Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 14-14:40

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 16,9

693 4085
gylfi@remax.is

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

Kárastígur 1

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Verð: 35,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 127,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: nei

699 5008

Remax Lind kynnir stórglæsilega jarðhæð með einstöku útsýni. Lýsing eignar: Komið er inn í stóra
flísalagða forstofu með góðum skápum sem ná upp í loft og hita í gólfi. Frá forstofu er gengið inn á
breiðan svefnherbergisgang þar sem 3 svefnherbergi ásamt þvottahúsi/geymslu eru til vinstri ásamt
baðherbergi. Til hægri er svo stofa, borðstofa og eldhús. Eldhús er með hvítri u-laga innréttingu,
mahogny borðplötu og veggfóður með gleri yfir á milli skápa. Eign sem vert er að skoða.

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

www.remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Álfaskeið 102
Hafnarfjörður
Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Verð: 23,9

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Stærð: 124,9
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: plata

693 4085

Remax Lind kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á 3.hæð. Komið er inn í flísalagða forstofu. 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 og skápum upp í loft. Tvö barnaherbergi með plastparketi á gólfum.
Þvottahús er innaf eldhúsi. Steypt bílskúrsplata fylgir eigninni.

gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Blásalir 1
201 Kópavogur
Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Verð: 26,4

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 99,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: nei

699 5008

Komið er inn í forstofu með góðum skápum upp í loft. Rúmgott forstofuherbergi með skápum upp í loft
og góðum gluggum. Geymsla með litlum glugga er innaf forstofu. Er í dag notað sem barnaherbergi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og góðir skápar - lítill gluggi. Þvottahús er innan íbúðar með
skolvask. Hjónaherbergi er með skápum upp í loft. Stofa/borðstofa er rúmgóð með góðum gluggum og
útgengt út á ca. 30 fm pall. Eldhús er innaf borðstofu með mahogny innréttingu.

hannes@remax.is

Fífulind 13
201 Kópavogur
Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Remax Lind kynnir; bjarta og fallega íbúð á 2.hæð í Lindarhverfi. Forstofa er flísalögð með
kirsuberjaskáp. Eldhús er flísalagt með borðkrók, hvít innrétting. Þvottaherbergi er innaf eldhúsi, flísalagt
með skolvask. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi og góðum skápum upp í loft. Svefnherbergi er með
parketi á gófi og skápum upp í loft. Stofa og borðstofa er parketlögð með útgengi út á stórar suðvestur
svalir. Innréttingar og hurðar í íbúðinni eru úr kirsuberjaspón.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Tunguvegur 19
108 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 17-17:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 37,5

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 174,4
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: nei

699 5008

Remax Lind kynnir; góða 174,4 fm. efri sérhæð með sérinngangi í tvíbýli. Íbúðin verður nýstandsett skv.
Skilalýsingu seljanda. Hæðin skiptist í stigagang með palli, hol, eldhús með útsýni og ágætri innréttingu
(AEG ískápur og uppþvottavél fylga), stofu með stórglæsilegu útsýni, 2 baðherbergi og 5 svefnherbergi.
Á neðri hæð er geymsla og þvottahús (AEG þvottavél fylgir). Úr 2 svefnherbergjum er útgengi á
suðursvalir. Þetta er alvöru sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er laus

gylfi@remax.is

110 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 – 15:30

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

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 15:00 – 15:30

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.

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

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

www.remax.is

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

MJÓDD

Roðasalir 10
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

heimir@remax.is

MJÓDD

Verð: 42.400.000

693 4085

Verð: 24.500.000

heimir@remax.is

Lækjarvað 9

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

MJÓDD

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

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

MJÓDD

Hraunbær 12

693 4085

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 92,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: nei

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
gylfi@remax.is

LIND

Verð: 22,5

hannes@remax.is

201 Kópavogur
HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Verð: 59.900.000
Stærð: 235,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 37.670.000
Bílskúr: Já

REMAX Mjódd kynnir glæsilegt parhús á tveimur hæðum í Salahverfi í Kópavogi, samtals 235,7 fm að
stærð með bílskúr. Efri hæð er með tveimur svefnherbergjum með fataskápum, bjartri stofu og eldhúsi.
Kirsuberjainnréttingar í öllum herbergjum. Í hjónaherbergi er fataherbergi. Eikarparket er á gólfum en
flísalagt á baði og eldhúsi. Stórt og glæsilegt baðherbergi. Stórar svalir á efri hæð. Á neðri hæð eru 3
herbergi, geymsla, stórt þvottahús og baðherbergi. Frá neðri hæð er gengið út í bílskúr. Pallur í garði.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

Verð: 23.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyjabakki 20
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Verð: 18.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

Fallega og bjarta 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli við Eyjabakka. Eignin skiptist í rúmgóða
forstofu. Fallegt eldhús með nýlegri innréttingu og góðu skápaplássi. Rúmgóða stofu með útgengi út á
svalir. 2 góð svefnherbergi, annað með skápum. Baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu.
Þvottahús er innaf baðherbergi. Fallegt parket er á íbúðinni. Stór sér geymsla og sameiginleg
hjólageymsla eru í sameign. Þetta er mjög falleg eign sem vert er að skoða.

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Vesturberg 96
111 Reykjavík
Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 105,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 13,8

822 3702

Eignin skiptist í Flísalagða forstofu. Eldhús með góðri innréttingu, borðkrók og plastparketi á gólfi. Stofan
er með plastparketi og útgengi á flísalagðar svalir með miklu útsýni. Hjónaherbergi með nýjum skápum
og plastparketi á gólfi. Tvö barnaherbergi með plastparketi á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með nýlegri sturtu, baðkari og tengi fyrir þvottavél. Geymsla í kjallara ásamt hjólageymslu. Stigagangur
málaður og skipt um teppi 2005.

gv@remax.is

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 18.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

LIND

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

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lundarbrekka 4
200 Kópavogur
Opið hús mánudag 18:00 - 18:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Verð: 19.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 98,50
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 13,3

822 3702

Björt og falleg íbúð á 3.hæð við Lundarbrekku í Kópavogi. Falleg útsýni er úr íbúðinni. Eignin skiptist í
flísalagða forstofu með geymslu/búr innaf. Rúmgóða samliggjandi borðstofu og stofu með útgengi á
góðar suðursvalir, teppi á gólfum. Dúklagt eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Rúmgott
hjónaherbergi með góðum skápum. Dúklagt barnaherbergi með skáp, teppi á gólfi. Dúklagt baðherbergi
með baðkari.Sameiginlegt þvottahús er á hæð.

111 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 99,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 13,5

822 3702

Komið er inn á flísalagðann gang með hengi og skáp. Eldhús er rúmgott með fllísar á gólfi og milli skápa
og eldhúsbekkja. Innaf eldhúsi er þvottahús með hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Út frá eldhúsi er svo
einnig geymsla með parketi( svalir áður). Stofan er með parketi á gólfi, björt og rúmgóð þar sem búið er
að stækka hana út yfir svalir. Baðherbergi er flísalagt með baði. Hjónaherbergið er rúmgott með skáp og
dúk á gólfi. Barnaherbergin eru tvö annað með parketi og hitt með dúk á gólfi.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hestvík, Þingvellir
801 Selfoss
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 17.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

LIND

Torfufell 44

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 26.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Núpalind 6

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

LIND

Verð: 20.900.000

gv@remax.is

Verð: 39.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 66
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 10,1

822 3702

Erum með í sölu fallegt 66 fm sumarhús á stórkostlegum stað í Hestvík við Þingvallavatn. 0,7 hektara
leigulóð sem búið er að borga leiguna af landinu næstu 15 árin. Bústaðurinn skiptist í forstofu með
fatahengi, 3 svefnherbergi, baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu, stóra stofu með kamínu,
borðstofu og eldhús með útgengi út á mjög rúmgóða verönd. Við bústaðinn er eigin borhola með köldu
vatni og er vatnið í húsinu hitað í 200 lítra hitakút en húsið sjálft er rafmagnskynnt.

gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

www.remax.is

LIND

Klapparstígur 3
245 Sandgerði
Lækkað verð,hringið í 892 2325

Verð: 22.900.000
Stærð: 184.4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir einbýlishús í grónu kverfi. Anddyri sem er með flísum á gólfi og með góðum
fataskáp,úr forstofu er gengið inn á lítið gesta klóset með flísum á gólfi. Úr forstofu er gengið inn í
forstofuherbergi sem er með plastparketi á gólfi,inni úr forstofu er komið í holið sem er með flísum á
gólfi. Stofa og borðstofa er með teppi á gólfum. Eldhúsið er með flísum á gólfi,inn af eldhúsi er búr,úr
eldhúsi er farið inn í þvottahús og þar er hurð út í baklóð. Baðherbergi er með flísum á gólfi.

LIND

Markarvegur 15
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325

108 Reykjavík
Pantið skoðun í síma 892 2325

Verð: 34.900.000
Stærð: 131,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 20.400.000

RE/MAX LIND kynnir bjarta og skemmtilega íbúð á þriðju hæð með góðu útsýni.Eignin er skráð 120,8
fm hjá FMR en að auki er ca.11 fm geymsla í kjallara.Forstofa er flísalögð með góðum
skápum.Baðherbergi er með glottum marmara í hólf og gólf,bað sturta og góðar innréttingar. 3
svefnherbergi eru í íbúðinni og er eikarparket á þeim og góðir skápar.Á stofu,sjónvarpsholi og eldhúsi er
Marbúparket á gólfum.Í kjallara er um 11 fm herbergi sem hægt er að leigja út.

eythorj@remax.is

111 Reykjavík
Opið hús í dag 15-15:30

Verð: 12.900.000
Stærð: 57,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 8.170.000
Bílskúr: nei

RE/MAX LIND KYNNIR: Skemmtileg 2 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Tilvalin fyrsta eign.
Komið er inn í forstofu með fatahengi. Eldhús með hvíta innréttingu og gott skápapláss. Baðherbergi
með sturtu og flísar á gólfi. Stórt svefnherbergi með góðu skápaplássi. Rúmgóð stofa með útgengi út á
stórar flísalagðar svalir. Nýlegt plastparket er á allri íbúðinni. Sjón er sögunni ríkari.

Guðný Alda
Sölufulltrúi

Verð: 1.750.000
Stærð: 5000 fm

801 Selfoss
Góð lóð á rólegum stað

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

RE/MAX Lind kynnir til sölu góða 5000 fm sumarhúsalóð við Þjórsá . Um er að ræða eignarlóð við
lónsholt í landi króks , Ásahreppi, Rangárvallarsýslu. Byggja má allt að 200 fm hús á
lóðinni.***Upplýsingar gefur Þórir í síma 897-4583 eða thorir@remax.is***

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

899 4377

897 4583

gudny@remax.is

thorir@remax.is

STJARNAN

Miðhraun 14

892 2325

LIND

Holtsbraut 7
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
eythorj@remax.is

LIND

Torfufell 27

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 12 - 27 m

Guðrún
Sölufulltrúi

Byggingarár: 2002

697 3629

LIND

gudrun@remax.is

210 Garðabæ
VANDAÐ ATVINNUHÚSNÆÐI
Um er að ræða tvö bil (endabil) og skrifstofuaðstöðu sem hægt er að kaupa saman eða í sitt hvoru lagi.
Malbikað útisvæði. Nánari lýsing : Neðri hæð: Vinnusalur, vöruhurð og sérinngangur. Járnstigi upp á
efri hæð Efri hæð: Steinteppi á gólfi, snyrting. Skrifstofa er á annari hæð með dúk á gólfi, mikil lofthæð
og salernisaðstaða. Frábært hús sem bíður upp á mikla möguleika.

Hörður
Sölufulltrúi

899 5209
hordur@remax.is

LIND

Lyngholt 2, 4 og
Muruholt 2 Álftanesi
Opið hús KL 15-16:00

Rjúpnasalir 12
Kópavogur
Opið hús 13-13:30

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

GLÆSILEG PENTHOUSE ÍBÚÐ MEÐ ALVÖRU ÚTSÝNI... REMAX LIND kynnir Penthouse íbúð á 12
hæð með 109 m2 svölum sem liggja U-laga kringum íbúðina, suður, vestur og norður. Lyftur eru tvær í
húsinu og sér bílastæði í bílageymslu (ekstra breitt fyrir hjólastóla), rafmagn opnanlegar hurðir frá
bílageymslu, myndavél í dyrasíma. Eikarparket og eikarinnréttingar eru í öllum herb, stofu og eldhúsi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf ljós innrétting og bað með sturtu útágengt á svalir frá hjónaherb,

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

www.remax.is

Verð: 44.900.000
Stærð: 224,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

REMAX LIND kynnir í sölu 3 einbýlishús með frönskum gluggum í nýju hverfi
á Álftanesinu. Húsin eru öll 224,2 m2 og eru á einni hæð íbúðirnar er 172,5
m2 og bílskúrarnir 51,7 m2 húsin skilast nánast tilbúin til innréttinga, þ.e.a.s
innveggir komnir upp ósparslaðir og ómálaðir. Húsin er úr timbri og klætt
með aluzinki eða með öðru nafni bárujárn, Svefnherbergin eru fjögur og þar
af eitt hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi, Rúmgóð stofa og
eldhús. Annað baðherbergi, þvottahús og geymsla. Innangegnt úr þvottahúsi
í bílskúr. Hiti í gólfum og gert er ráð fyrir halógen lýsingu . Hvítmálaðir franskir
gluggar, Croford bílsúrshurð. Rafmagnstafla komin og allar lagnir en ekki
rafmagnstenglar. Húsin eru klætt að innan með gifsplötum. Loft eru tekin upp
í stofu, eldhúsi og bílskúr. Gert er ráð fyrir arni eða kamínu í stofu.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Lambholt 10 og 12

Verð: 17.9-19.9
Stærð: 91,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

801 Selfoss

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl: 14:00-16:00.
Leiðarvísir:Keyra eftir vegi nr: 35 Biskupstungnabraut. Fara inn á veg nr: 351 Búrfellsveg. Keyra framhjá Hitaveitu,
þegar komið að Hæðarenda skal fylgja eftir RE/MAX merkingu. RE/MAX fána. Frá Þingvallavegi nr 36. Fara inn á veg
nr 351 Búrfellsveg við Ásgarðsland. Fara fram hjá kirkjunni við Búrfell. Þegar komið að Hæðarenda skal fylgja eftir
RE/MAX merkingu.RE/MAX fána.
Vandað heilsárshús í landi Hæðarenda í Grímsnes og Grafningshreppi á eins hektara eignarlóð 91,5 fm með hitalögn
í steyptri plötu. Skilast fullbúið að utan án verandar. Að innan verður allt tilbúið nema gólfefni og innréttingar. Gegnheilt
parket fylgir Búið er að skipta um jarðveg í kringum húsið,sem auðveldar kaupendum að setja upp verönd. Rafmagn
er komið í hús, vatnsinntök bíða tengingar enn eru komin inn í hús. Húsin standa á 1 hektara lóð, fjarri umferð á
friðsælum stað með góðu útsýni til Ingólfsfjalls, Heklu og Eyjafjallajökuls. Björn sölufulltrúi verður á staðnum og hlakkar
til að sýna ykkur þessi fallegu sumarhús. Hægt er að fá húsin afhent við kaupsamning og byrja að njóta þess í sumar
að vera í sínu eigin sumarhúsi í fallegu veðri í hjarta suðurlands.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

STJARNAN

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Blikaás 9
221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl: 14-14:30

Verð: 28.900.000

Björn Skorri
Sölufulltrúi

Stærð: 113
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 19.700.000

860 0299

RE\MAX Stjarnan kynnir glæsilega 4ra herbergja í Áslandshverfi í fallegu umhverfi sem margan dreymir
að búa í og vera. *Sérinngangur. *Góð stofa með útgangi út í garð. *Þrjú góð svefnherbergi. *Geymsla
og þvottahús innan íbúðar. *Gott eldhús með borðkrók. *Stutt í útivist í næsta nágranni, íþróttalíf fyrir
gamla sem unga, skóla og þjónustu. Sölufulltrúarnir Björn og Björgvin taka á móti áhugasömum og sýna
þessa fallegu eign.

bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Arnarsmári 10
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl: 15-15:30

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Verð: 22.900.000

Björgvin
Sölufulltrúi

Stærð: 78 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

8200 747

RE\MAX Stjarnan kynnir glæsilega 3ja herbergja íbúð í Arnarsmára í fallegu umhverfi þar sem stutt er í
allar áttir og öll þjónusta innan handa. *Komið inn á parketlagðan gang. *Góð stofa með útgengi á
stóran pall sem vísar í suðurátt. *Tvö góð svefnherbergi. *Eldhús með borðkróki. *Þvottahús inn af
eldhúsi. *Gott baðherbergi. Það er ekki hægt að vera meira miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu en
hérna. Sölufulltrúinn Björgvin tekur á móti áhugasömum kaupendum og sýnir þessa eign.

bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Breiðás 3
210 Garðabær
Opið hús Í dag kl: 13:30 – 14:00

Verð: 29,5 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 126 fm.
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 17,3 millj
Bílskúr: 33,7 fm

699 4420

Góð neðri sérhæð með fallegum afgirtum garði, sólpalli og heitum potti. Búið er að klæða húsið að
utan, nýlegir gluggar, nýlegt hellulagt bílaplan með hitalögn. Eldhús er með nýlegri ljósri innréttingu og
góðum borðkrók. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með sturtu. Rúmgóð og björt stofa.
Hjónaherbergi með skáp. Rúmgott svefniherbergi. Gólfefni eru nýleg á allri íbúðinni, parket og flísar.
Innangengt er í bílskúrinn sem er innréttaður .

ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BORG

Fífumói 5C
Reykjanesbær
Opið hús í dag kl 14:30-15:00

Verð: 18.700.000
Stærð: 54
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 8.340.000

Góð tveggja herbergja íbúð á 3hæð við fífumóa 5C í Reykjanesbæ. Komið er inní forstofu með dökkum
flísum á gólfi, en sömu flísar eru í holi og inní eldhúsi. Fataskápur er í forstofu. Hvít viðarinnrétting er í
eldhúsi og panel klæðning upp á miðja veggi. Á stofu og svefnherbergi er nýlegt parket. Fataskápur er í
svefnherbergi. Á baði er sturta og búið er að endurnýja neysluvatnslagnir inná baðherbergi. Íbúðinn er í
leigu og eru leigutekjur 67þús á mánuði. Frábært fjárfesting með traustan leiganda.

BORG

Blásalir 22
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813

201 Kópavogur
Opið hús Í dag kl 18:00-18:30.

Verð: 22.300.000
Stærð: 92,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 16.300.000

Falleg útsýnisíbúð á 9. hæð í lyftuhúsi í Salahverfi. Í íbúðinni er gert ráð fyrir mjög góðu aðgengi, breiðum
dyrum og einstaklega góðri hljóðeinangrun. Komið er inn í flísalagða forstofu. Gangur tengir íbúðina. Af
gangi eru baðherbergi og tvö góð svefnherbergi. Við enda gangsins er eldhús með borðkrók og stofa
með mikla glugga. Af stórum svölum er útsýnið óviðjafnanlegt. Sér þvottahús er í íbúðinni. Stutt í alla
þjónustu í hverfinu. Bjalla 902.

baldur@remax.is

Hlíðarvegur 30
Kópavogur
Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

baldur@remax.is

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Brynjar
Sölufulltrúi

Stærð: 99,2 fm
Fjöldi herbergja: 3 herb
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 13.450.000
Bílskúr: 24,7 fm

823 1990
brynjar@remax.is

Litlikriki 4-6
Mosfellsbær
Fl. uppl í s:8980066 / 8231990

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

www.remax.is

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813

BORG

Verð: 22.800.000

Smart, hlýleg og nýlega standsett 75 fm, 3ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt 25fm bílskúr. Nánari lýsing:
Stofa er rúmgóð með stórum gluggum og gegnheilu stafaparketi. Útgengt er út á suðursvalir frá stofu
með glæsilegu útsýni yfir Kópavog. Eldhús er rúmgott með fallegri innréttingu og flísum á gólfi. Tvö minni
svefnherbergi eru í sitthvorum enda íbúðar. Baðherbergi er með hornbaðkari, upphengdu klósetti og
fallegum flísalagt. Sér þottahús er í kjallara. Eigninni fylgir 25fm bílskúr með góðri geymslu í kjallara.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 39.900.000

Brynjar
Sölufulltrúi

Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 6 herb
Byggingarár: 2007

823 1990

Glæsilegt 224 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er álklætt timburhús, afhent fokhelt með
grófjafnaðri lóð. Á neðri hæð er gert ráð fyrir bílskúr, holi, eldhúsi, stofu, borðstofu, gestasnyrtingu og
geymslu. Á efri hæð eru hjónaherbergi með fataherbergi og innangengnu baðherbergi, 3 herbergi,
baðherbergi og þvottahús. Hægt er að fá húsið fullklárað og eru verklok áætluð í lok júlí-ágúst (m.v.
fullbúið)

brynjar@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Lautasmári 41
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Gnoðarvogur 62
104 Reykjavík
Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Verð: 39.500.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 183,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 24.600.000
Bílskúr: já

863 0402

Björt og mjög rúmgóð sérhæð með bílskúr í fjórbýli á þessum vinsæla stað í borginni. Forstofa með
náttúrusteini á gólfi og niðurteknu lofti með halogenlýsingu. Rúmgott sjónvarpshol með parketi á gólfi.
Eldhús með hvítri/beyki innréttingu og góðum borðkrók. Stofur eru parketlagðar með útgengi á stórar
suðursvalir. Herbergin eru 4 og baðherbergi er með baðkari og sturtuaðstöðu. Búið er að endurnýja
skolp, vatnslagnir og flestar rúður í húsinu. Skemmtileg eign á góðum stað og stutt í alla þjónustu.

asdis@remax.is

Lautasmári 5
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

www.remax.is

BORG

Skeljagrandi 2 íb2.2
107 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

Verð: 22.800.000
Stærð: 110,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 13.870.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Góð 3ja herb. íbúð á 2. h. í fjölb., auk stæðis í bílgeymslu. Snyrtileg sameign með útgengt á svalir og
sérinng. fyrir íbúðina. Nánari lýsing: Forstofa með fatah. og skáp. Hol fyrir miðri íbúð. Eldhús með
ágætri eldri innr. og borðkrók. Tvö svefnh. Baðherb. er með fallegri innr., tengi fyrir þvottavél og
baðkari m/sturtu. Úr stofu er útg. á svalir. Í sameign er þvottahús og vagna-/hjólag. og sér geymsla.
Innang. er úr sameign í bílageymslu. Samkv. FMR er íbúð 79,3 m² og bílg. 30,9 m². Hús málað 2006.

BORG

Veghús 17
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819

112 Reykjavík
Opið hús í dag 15.00-15.30

Verð: 25.300.000
Stærð: 114,5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 15.720.000
Bílskúr: Já

Falleg 114,5 fm endaíbúð á 2. hæð með innb. bílskúr Komið er inn í flísalagt hol með góðum skápum.
Þvottahús á vinstri hönd, baðherbergi til hægri, flísalagt með hvítri innréttingu, baðkar og sturta. Tvö
stór herbergi, stærra herbergið er með innbyggðum góðum skápum. Eldhús með hvítri innréttingu og
skemmtilegum útbyggðum glugga í borðkrók. Stofurými er stórt og bjart með útgengi á langar svalir
sem snúa í suð-vestur. Nýtt og fallegt parket er á stofurými og í herbergjum. Sjón er sögu ríkari.

eggert@remax.is

Reyrengi 7
Reykjavík
Opið hús Í dag kl. 15:00 - 15:30

Jóhanna
Sölufulltrúi

699 6946
johannak@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 21.900.000

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

Stærð: 97,3 fm
Fjöldi herbergja: 4 herb
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Bílageymsl

899 7869

Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju og efstu hæð með miklu útsýni. Nánari lýsing: Gengið er inn í stofu/forstofu
með fataskáp og inn í aðalrími íbúðar. Eldhús er flísalagt með hvítri innréttingu og nýlegu vönduðu
helluborði og viftu. Útgengt er út á suðursvalir frá stofu. 3 rúmgóð svefnhherbergi með fataskápum,
stofa og svefnherbergi dúkalögð. Baðherbergisgólf flísalagt með sturtubaðkari og þvottavélaraðstöðu.
Geymsla innan íbúðar.Sameiginleg hjólageymsla á jarðhæð. Opin bílageymsla undir húsi.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

bjossi@remax.is

Þverbrekka 2
kópavogur
Opið hús Í dag kl. 15:30 - 16:00

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066

Verð: 23.900.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

Stærð: 109,6 fm
Fjöldi herbergja: 4 herb
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 15.300.000

898 0066

4-5 herbergja íbúð á 4. hæð við Þverbrekku. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi,
borðstofu og stofu. Tvennar svalir eru á íbúðinni og fallegt útsýni. Í sameign er sér geymsla og
hjólageymsla. Nánari lýsing: Komið er inn í hol með skápum. Úr holinu liggur stuttur gangur, sem er
parketlagður. Baðherbergi er við ganginn og er það gluggalaust með baðkari. Innaf ganginum er
parketlagt eldhús með orginal innréttingu og glugga til suðurs. Við hliðina á eldhúsi er þvottahús.

simmi@remax.is

simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Óðinsgata 14
ATH verð pr/fm
Opið hús í dag kl. 16:30 - 17:00

Verð: 32.900.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

Stærð: 136 fm
Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1920
Brunabótamat: 15.650.000

898 0066

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.

simmi@remax.is

Hrísrimi 7
Reykjavík
Opið hús Sunnudag 16,00 - 16,30

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869

Verð: 22.900.000
Stærð: 128,2
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 15.610.000
Bílskúr: Bílgeymsla

RE/MAX BORG hefur tekið í almenna sölu 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Hrísrima. Íbúðin er í
rólegu hverfi í 3ja hæða blokk. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Í kjallara hússins er sameiginlegt bílskýli
með sérmerktum bílastæðum 35,1 ferm.sem er innifalið í heildarfermetrafjölda íbúðar. Þar er einnig
fullkomin bílaþvottaaðstaða með öllum tækjum. Í sameign er hjóla- og vagnageymsla auk sérgeymslu
fyrir hverja íbúð. Íbúðin er falleg og velumgengin í barnvænu umhverfi.

bjossi@remax.is

Garðabær
Opið hús Sunnudag 17,00 - 17,30

Verð: 26.700.000
Stærð: 104 ferm
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

REMAXBORG hefur fengið í einkasölu góða 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 parket á allri íbúðinni. Á hæðinni er góð stofa/borðstofa og opið eldhús, með
ágætri innréttingu. Þar er einnig rúmgott herbergi með innbyggðum skápum.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

www.remax.is

BORG

Miklabraut 78
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

BORG

Hrísmóar 2 A

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Reykjavík
Leigutekjur - Bókið skoðun

Verð: 20.900.000
Stærð: 71,3
Fjöldi herbergja: 2ja til 3j
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

REMAX BORG hefur tekið í einkasölu 2ja - 3ja herbergja íbúð ÁSAMT EINSTAKLINGSÍBÚÐ MEÐ
GÓÐUM LEIGUTEKJUM. Miklabraut 78 er lítið fjölbýlishús við Miklubraut. Hliðargata er samsíða
Miklubraut, þannig að bílastæði og aðgengi er ágætt frá götunni. Íbúðin er á annarri hæð í tveggja hæða
húsi. Í stigagangi eru fimm íbúðir, herbergi til útleigu/geymslur í risi og sameiginleg aðstaða, þvottahús
og geymslur í kjallara. Húsið hefur hlotið ágætt viðhald og er t.d. búið að skipta um þak og þakglugga.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Móvað 9
110 Reykjavík
Náttúrufegurð

Verð: 47.500.000

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

Stærð: 252,2 fm.
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Bílskúr: 34,3 fm.

899 8811

Glæsilegt 252,2 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er afh. í júní 2007, tilbúið að
utan, útveggir múraðir en ómálaðir, með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Bílskúrshurð fylgir ekki.
Húsið skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, geymslu, tvö baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús,
þvottahús, borðstofu og stofu. Tvö stæði við bílskúr. Hverfið er með þjónustukjarna, skóla og leikskóla í
miðju, og útivistarsvæði við Elliðavatn og Elliðadalinn í næsta göngufæri.

gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

SENTER

Lindarbraut 22
170 Seltjarnarnes
Glæsileg eign

Naustabryggja 25
110 Reykjavík
Falleg íbúð á rólegum stað

Verð: 26.800.000
Stærð: 99,0
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Stæði

Mjög falleg þriggja herbergja íbúð í Bryggjuhverfinu. Komið er í anddyri með góðum skápum, stórt
barnaherbergi m. skápum, rúmgott hjónaherbergi með skápum, baðhb. m. hvítum flísum, baðkari og
innréttingu, vel skipulagt eldhús með fallegri mahogany innréttingu, stór björt stofa og borðstofa,
flísalagðar suður svalir, geymsla og þvottahús. Gegnheilt niðurlímt parket úr hvítri eik sem gefur léttan og
bjartan blæ. Innréttingar, skápar og hurðir úr mahogany. Í kjallara er 4,5 fm. geymsla og bílastæði í

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Verð: 75.000.000
Stærð: 179,1 fm.
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 30.270.000
Bílskúr: 34,3 fm.

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 ástaðnum
fylgja. Aðkeyrsla að bílskúr er hellulögð og upphituð. Falleg eign á vinsælum
stað.

821-0654

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654

bjarni@remax.is

bjarni@remax.is

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Úlfarsbraut 74

Verð: 21.000.000

Álfkonuhvarf 47

Byggingarár: 2007

113 Reykjavík
Einbýlislóð

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

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

203 Kópavogur
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Verð: 31.900.000

Svava
Sölufulltrúi

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

898 3023

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

svava@remax.is

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493

bjarni@remax.is

nanna@remax.is

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Ástún 8
200 Kópavogur
Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 19.400.000
Stærð: 79,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 13..650000

RE/MAX SENTER kynnir: Virkilega falleg 3 herbergja íbúð á góðum stað í Kópavogi. Komið er inn í
rúmgóða forstofu með skáp. Tvö góð svefnherbergi með skápum. Stofan er björt og rúmgóð, þaðan er
gengið út á 18fm svalir. Falleg eldhúsinnrétting með borðkrók. Baðherbergið er með fallegri innréttingu
og baðkari. Tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gegnheilt kirsuberjaparket er á stofugólfi og inn í
herbergjum. Eldhús og baðherbergið er flísalagt. Rólegt og gott hverfi, stutt í Fossvogsdal

Laugavegur 105
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

101 Reykjavík
FJÁRFESTAR ATH

Verð: 190.0

Nanna
Sölufulltrúi

Stærð: 543
Fjöldi herbergja: íbúðir 11
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 82.650.000

899 9493

RE/MAX Senter kynnir: Ellefu íbúðir á einni hæð við Laugaveg. Húsnæðið hefur verið rekið sem
hótelíbúðir og íbúðir í langtímaleigu. Íbúðirnar eru í dag allar komnar með sér fastanr. og því hægt að
selja hverja fyrir sig en þetta er frábært tækifæri fyrir leigufélög eða fjárfesta.Íbúðirnar eru allar með góðu
skápaplássi, eldhús og stofa í sameiginlegu rými með góðri eldhúsinnréttingu. Baðherbergi er með
sturtu og þar er tengi fyrir þvottavél. Eikar parket á gólfi að undanskildu baðherbergi sem er dúklagt.

nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

www.remax.is

BORG

Fellasmári 5
Kópavogur
Opið hús 16.00-16.30

Verð: 47.000.000
Stærð: 147,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 25.780.000
Bílskúr: innbyggður

Mjög vandað og fallegt raðhús á einni hæð í rólegri botnlangagötu með innbyggðum 24 fm bílskúr.
Eignin er mjög björt og falleg með mikilli lofthæð í stofu og borðstofu og innfelldri halogenlýsingu frá
Lumex. Stofurnar, svefnherbergin og eldhúsið eru parketlögð með gegnheilu olíubornu rauðeikarparketi
en baðherbergi, forstofa og þvottahús eru flísalögð. Vönduð og falleg eign á frábærum stað.

Lambhagi 16
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372

Njálsgata 71
Reykjavík 101
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Einstaklega fallega og rúmgóð 3ja herbergja risíbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í 101 Reykjavík. Gengið er
upp stiga í opið rými sem er stofa og eldhús. Tvö góð herbergi eru í íbúðinni. Baðherbergið er flísalagt.
Baðkar á fótum er á baðherberginu. Eldhúsið er opið stofu og er með góðu skápaplássi. Úr eldhúsinu er
útgengt á norður svalir. Furugólfborð eru á íbúðinni. Þvottahús er í kjallara. Tvöfalt gler er í allri íbúðinni.
Íbúðin er rúmgóð og vel staðsett. Stutt í bæði leikskóla og grunnskóla.

Syðri-Reykir
Glæsilegt heilsárshús

Verð: 18.900.000
Stærð: 102
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 24.250.000

Glæsilegt, fullbúið, heilsárshús í algjörri náttúruparadís í landi Syðri-Reykja. Húsið stendur á 4.900 fm
jaðar-leigulóð, sem þýðir að lóðin nær alveg að ánni. Húsið stendur á steyptum sökkli og er gólfhiti í því
öllu. Þakið er úr zinki og er með 30 ára ábyrgð. Húsið er skráð 101,7 fm en að auki er uþb 35 fm loft
með ca 160 cm undir mæni.40 fm yfirbyggður sólpallur er á húsinu, sem mögulegt er að stækka.
Hringið og bókið skoðun eða kíkið uppeftir og skoðið. Húsið er merkt söluskilti REMAX.

SENTER

SENTER

Hagamelur 46
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700

Reykjavík 107
Opið hús í dag kl:16:00-16:30

Verð: 17.9
Stærð: 62
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 9.3
Bílskúr: Nei

Mjög glæsilega,nýstandsetta 2ja herbergja íbúð í fjórbýli á góðum stað í Melahverfinu í Vesturbænum.
Komið er inn í flísalagða forstofu. Svefnherbergi er með góðu skápaplássi. Baðherbergið er flísalagt með
náttúrusteinn, hvítri innréttingu, sturtu og upphengdu Philippe Starck w.c. Tengi fyrir þvottavél er á
baðherberginu. Stofan og eldhúsið eru samliggjandi. Falleg ný eikarinnrétting er í eldhúsinu,íbúðinni fylgja
stáluppþvottavél og ísskáppur frá Whirpool. Eik rustic gegnheilt plankaparket er á allri íbúðinni.

820 Eyrarbakki
Bókið skoðun í S:663-0680

Verð: 19.500.000

RE/MAX Heimili & Jarðir kynna: Skemmtilega staðsett 172 fm parhús á Eyrarbakka í jaðri byggðarinnar
með virkilega fallegu útsýni. Nánar um eignina: Inngangur: sérinngangur er inn í íbúðina. Anddyri:
rúmgott andyri og gert er ráð fyrir fataskápum á hægri hönd. Stofa og eldhús: komið inn í sameiginlega
stofu og eldhús með mikilli lofthæð allt að 5 metrar. Eignin er fokheld í dag og miðast verð út frá því.
Einnig er hægt að kaupa eignina tilbúna til inréttinga.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680

800 Selfoss
Bókið skoðun í S:663-0680

Verð: 25.900.000
Stærð: 173
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 23.760.000
Bílskúr: Já

REMAX HEIMILI & JARÐIR Kynna Lambhaga 19. Einbýlishús sem hefur verið mikið endurnýjað og er
staðsett á mjög barnvænum og rólegum stað á Selfossi. Húsið er 172,8 fm og þar af er bílskúr 30,3 fm.
Húsið skiptist í rúmgóða forstofu með flísum á gólfi, eldhús með fallegri eikarfulninga innréttingu, stofu
þar sem hægt er að ganga út á hellulagða verönd, 5 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi með flísum á
gólfi og bílskúr með efra geymslulofti. Garðurinn er stór og í góðri rækt.

egillsig@remax.is

104 Reykjavík
Opið hús SUNNUDAG KL: 15:30-16:

Kristín
Sölufulltrúi

Stærð: 73,7 m2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 10,3
Bílskúr: nei

848 8718

Hlýleg íbúð á einum besta stað í bænum. Íbúðin telur tvö svefnherbergi , annað með innfelldum skápum.
Eldhús er með eldri uppgerðri innréttingu. Baðherbergi nýlega uppgert með flísum í hólf og gólf. Stofan
er björt með fallegum gluggum .Fallegt eikarparket er á gólfum. Allir gluggar hafa verið endurnýjaðir.
Þvottahús er í kjallara ásamt góðri sér geymslu. ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ SAMNING.

www.remax.is

stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Suðurgata 48
Keflavík
Í MIÐBÆ KEFLAVÍKUR

Benedikt
Sölufulltrúi

Egill
Sölufulltrúi

663 0680

BÆR

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Verð: 17,3

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

egillsig@remax.is

BÆR

Gnoðavogur 14

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700

HEIMILI&JARÐIR

Lambhagi 19
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

steini@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Stærð: 172
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

steini@remax.is

Hjalladæl 11

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

venni@remax.is

Verð: 20,9
Stærð: 65fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 9,5
Bílskúr: Nei

BORG

Verð: 21,6

Kristín
Sölufulltrúi

Stærð: 129,1 m2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: nei

848 8718

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. BÓKAÐUR SKOÐUN Í GSM : 848-8718

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743

861 2743

benni@remax.is

benni@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

HEIMILI&JARÐIR

Ljónastígur 8
845 Flúðir
Flott eign á friðsælum stað!

HEIMILI&JARÐIR

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

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

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Traðir 2
Laugarás
Gott verð!!

Þrastarimi 16
800 Selfoss
Bókaðu skoðun núna !!

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

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

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

Verð: 24.900.000
Stærð: 189
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: 42

Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Nýlegt einbýli ásamt skúr með frábæru
útsýni í Laugarási, biskupstungum. Eignin telur: Forstofu með góðum skáp,
baðhergi með sturtu og nuddhornbaðkari bjarta stofu, eldhús, búr með
góðum hillum, borðstofa, hol, 4 svefnherbergi með góðum skápum
(fataherbergi í hjónaherbergi), rúmgott þvottarhús, geymsla með góðum
hillum og bílskúr. Lóðin er heldur ekki af verri endanum eða 1700 fm! Þið sem
hafið komið í Laugarás vitið að þetta er verulega flottur og kosý staður í
svakalega miklum blóma! Góður kostur fyrir þá sem vilja flytja í sveitasælu og
rólegheit eða bara hreinlega eiga frístundarhús á þessum yndislega stað!
þessi stoppar ekki lengi! Bókið skoðun strax í síma 869 1078 eða sendið
tölvupóst á drifa@remax.is !!

869 1078

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

BÆR

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Vesturbrúnir 1
Grímsnes
EINN MEÐ ÖLLU!!!

Verð: 20.900.000
Stærð: 85
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.190.000

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

Fjárhúsás 2
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078

311 Borgarbyggð
SJÖ JÖKLA SÝN.

Verð: 12,800,000
Stærð: 53.2 fm
Fjöldi herbergja: 3+ svefnl
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 8.8

hrafnhildur@remax.is

Sérstaklega bjartur og vel staðsettur sumarbústaður. Lokað hlið og einkavegur er að bústaðnum. Árið
2004 var bústaðurinn klæddur utan með bjálkapanel og skipt um þak, rafmagn lagt í húsið og boruð
200m ferskvatns borhola við húsið. Bústaðurinn stendur á kjarrivaxinni leigulóð. Bústaðurinn skiptist í
forstofu, snyrtingu, tvö herbergi, svefnloft og samliggnandi stofu og eldhús. Góður bústaður á fallegum
stað.

drifa@remax.is

230 Reykjanesbæ
FALLEG NEÐRI SÉRHÆÐ

Verð: 17.200.000
Stærð: 118,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 15,1 millj

Falleg og mikið endurnýjuð neðri sérhæð í tvíbýli, miðsvæðis í Keflavík. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu,
hol, samliggjandi stofu og borðstofu með parketi, tvö góð herbergi, annað með stórum skápum, eldhús
með snyrtilegri eldri innréttignu, nýlega uppgert baðherbergi með hornkari, þvottahús og geymslu. Húsið
er nýlega tekið í gegn að utan. Góð eign, miðsvæðis í bænum.

BÆR

Vallargata
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Sæunn
Sölufulltrúi

864 3338
saeunn@remax.is

BÆR

Suðurgata

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

245 Sandgerði
Fallegt og vel skipulagt hús

Verð: 23.500.000
Stærð: 148.6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 24.5
Bílskúr: já

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

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

869 8150

hrafnhildur@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BÆR

BÆR

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Funalind 15
201 Kópavogur
Opið hús milli kl. 16:00-16:30

Verð: 28,6

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 101,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 17,7
Bílskúr: Já

893 6001

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

beggi@remax.is

Háholt 7
220 Hafnarfjörður
Opið hús Í DAG KL. 14-14:30

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Verð: 23.900.000
Stærð: 125,2
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 16.550.000

FYRIR FJÖLSKYLDUFÓLK. Íbúðin er 4hb. með möguleika á því 5. Á þriðju og efstu hæð. Suður svölum,
og samliggjandi stórri stofu og borðstofu. Þvottahús er inn af eldhúsinu, baðkar og sturta á
baðherbergi. Stutt er í barnaskólann og alla þjónustu. VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG EÐA HAFÐU
SAMBAND TIL AÐ SKOÐA Á ÖÐRUM TÍMA, Í SÍMA 864-3338

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Sæunn
Sölufulltrúi

820 8080

864 3338

binni@remax.is

saeunn@remax.is

BÆR

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Holtsflöt 2
300. Akranes
Opið hús milli kl. 17:00 - 17:30

Verð: 30.7
Stærð: 193,2 fm.
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Fallegt einbýlishús á góðum stað á Akranesi. Húsið er byggt úr forsteyptum vottuðum
samlokueiningum.Húsið er 193,2fm.íbúðahlutinn er 156,6 og bílskúrinn er 36,6fm.Húsið er tilbúið að
utan, að innan eru útveggir tilbúnir til sandspöslunar.Bárusínk á þaki. Harðviður í þakkanti.Plastgluggar í
hvítum lit,PVC. Í gluggum er tvöfalt versksmiðju einangrunar k-gler. Gólfhitalagnir í húsinu.Búið að taka
inn hitaveitu, rafmagn,síma,heitt og kalt vatn.Grafið niður á fast fyrir bílastæði, sólpalli og heitum potti.

Furulundur 1
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Vilhjálmur
Sölufulltrúi

848 1200
villi@remax.is

210 Garðabæ
Opið hús mánudag frá kl 17:30 - 18:00

Verð: 62.800.000

Óli Gísli
Sölufulltrúi

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

822 8283

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

oligisli@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

LIND

Urðarbraut 7
Kópavogur
Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 16.900.000
Stærð: 74.2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 10.150.000

Frábær fyrsta eign að Urðarbraut 7 í vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli og er með sér
inngangi, en þó er farið inn í sameginlegt þvottahús úr forstofu íbúðarinnar. Forstofa er flísalögð. Eldhús
er mjög stórt og rúmgott með eldri innréttingu. Þar er dúkur á gólfi. Parket er á gólfi í svefnherbergjum
og stofu. Barnaherbergi er vel skipulagt og með glugga sem snýr út að garði. Stofa er mjög björt og
rúmgóð. Hús nýmálað að utan. íbúð er nýmáluð Ekki missa af þessari!

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

LIND

Efstahlíð 6
Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Verð: 29.500.000
Stærð: 80m²+63m²
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.250.000

Skráð 80 m² en að auki er 63 m² ósamþykkt rými sem nýtist vel. Hjónaherbergi er stórt með góðum
gluggum og góðu flísalögðu fataherbergi. Plastparket er á gólfi
Eldhús: er með flísar á gólfi og
innréttingar eru í kirsuberjalit. Gott rými er fyrir góðan ísskáp og gott skápapláss. Baðherbergi: Flísalagt
og með upphengdu salerni, nuddbaðkari og sturtu. Hiti er í gólfi. Verönd: Stórskemmtileg og á eftir að
nýtast vel á komandi grilltímabili. Hægt er að vera í heita pottinum á meðan hinn helmingurinn grillar

Digranesheiði 41
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

www.remax.is

LIND

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

Verð: 19.900.000
Stærð: 91.7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 13.250.000

Góð þriggja herbergja íbúð á efri sér hæð með sér inngangi í tvíbýli efst í suðurhlíðum kópavogs. Fallegt
útsýni af góðum suður-svölum. Nánari lýsing: Andyri er á neðri hæð hússins en þaðan er gengið upp í
íbúðina. Stofa og borðstofa eru rúmgóðar og með parketi á gólfi eins og eldhúsið. Aukaherbergi er
rúmgott með stórum gluggum en þar er dúkur á gólfi. Inn af gangi er salerni, þvottahús, geymsla og
svefnherbergi. Góð eign á góðum stað í hjarta höfuðborgarsvæðisins sem býður upp á fjölda möguleika.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BÆR

BÆR

Tryggvagata 32
800 Selfoss
Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 27.900.000
Stærð: 175,8
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: já

Góð íbúð með bílskúr á neðri hæð í húsi sem hefur verið endurnýjað að miklu leiti. Staðsett miðsvæðis á
Selfossi og örstutt í skóla, íþróttaaðstöðu og alla helstu þjónustu. Flísalögð forstofa með fataskáp,
forstofusalerni flísalagt, allt endurnýjað. Gegnheilt olíuborið parkett á stofu, gangi og tveimur
svefnherbergjum, plastparket í einu herbergi. Tvö herbergjanna með fataskápum. Eldhús er með flísum,
falleg Alno innrétting og nýleg tæki, Baðherbergi endurnýjað frá grunni. Flísalagt þvottahús.

Lyngmói 5-7
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

800 Selfoss
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 18,9-19,4
Stærð: 169,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

Parhúsaíbúðir hannaðar af Guðmundi Gunnlaugssyni FAÍ. Við hönnun var lögð áhersla á fallegt og
nýtískulegt útlit, góða nýtingu íbúðar en um leið sveigjanleika í innra skipulagi þannig að kaupandi geti
aðlagað húsnæðið að eigin ósk. Húsið stendur á góðum stað við rólega botngötu. Íbúðin er með þrem
svefnherbergjum og innbyggðri bílageymslu. Ásett verð og byggingarlýsing miðast við að íbúðum verði
skilað rúmlega fokheldum, þ.e. fullfrágengnar að utan og einangraðir útveggir að innan. Lóð grófjöfnuð

BÆR

800 Selfoss
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 24.000.000
Stærð: 155,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

Skemmtileg endaíbúð í raðhúsi. Heildarstærð eignar er 155,2 m2 . Íbúðin er 114,2 m2 , bílskúr er 41
m2. Húsið er timburhús, klætt að utan með grófri steniklæðningu. Eignin verður tilbúin til innréttinga og
miðast ásett verð við það. Mögulegt er að fá íbúðina afhenda fullbúna. Í íbúðinni eru þrjú svefnherbergi,
stofa, eldhús og sjónvarpshol. Hurð er úr stofu út í bakgarð. Baðherbergi, þvottahús, innangengt í
bílskúr. Teikning hússins er einkar vel útfærð. Lóð mun skilast þökulögð.

BÆR

Tjaldhólar 38
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

ss@remax.is

Álfhólar 15

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

800 Selfoss
Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Verð: 23.900.000
Stærð: 188
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

Um er að ræða íbúð sem er 159,9 fm og bílskúr 27,6 fm. Húsið er timburhús, klætt með Duropal.
Bárujárn á þaki. Búið er að einangra húsið og klæða úthringinn. Rafmagnsgrind er komin í loftið. Innra
skipulag skv. teikningu: Forstofa, stofa, eldhús, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi og fataherbergi inn
af hjónaherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr. Hiti í gólfi. Íbúðin er afhent eins og hún lítur út í dag.
Mögulegt að fá eignina lenga komna. Eigandi er tilbúinn að skoða ýmis skipti.

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

www.remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Arnarhraun 4-6
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 15.00-15.45

Dvergahraun 18

Verð: 22.900.000
Stærð: 134,2
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 17.920.000
Bílskúr: JÁ

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

BÓAS S. 699 6165 OG GUNNAR S. 899 0800
• Íbúð á 2 hæð
• Bílskúr
• Eldhús með borðkrók
• Frábær staðsetning
• Gott verð
• Suður svalir
• Eign sem býður upp á möguleika
• Rúmgóð herbergi

Verð: 26.900.000
Stærð: 102
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006

801 Grímsnes
Opið hús í dag kl. 15.00 - 17.00

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

• 102 fm - 3-4 herbergja Heilsárshús
• 6.700 fm eignarlóð
• 67 km frá höfuðborginni
• 140 fm verönd

Ef g
engið
er
ka
14.m upum fy frá
6 ma ars 200 rir
7 fylg
nna
heitu
ir
r po
Leiðarvísir: Þegar komið er rétt framhjá Kerinu í Grímsneis á leið austur er
ttur.
beygt til vinstri, afleggjari merktur Miðengi. Keyrt niður afleggjarann og
beygt til vinstri í átt að sumarbústöðum. Þar sem vegurinn klofnar er beygt
til hægri. Keyrt fram hjá einum afleggjara til vinstri og beygt inn annan
afleggjara til vinstri, þ.e. Dvergahraun. Húsið stendur hæst af öllum
timburkælddu húsunum og er á vinstri hönd (rauður gámur á bílaplani).

FASTEIGNIR

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

BÓAS OG GUNNAR SÝNA EIGNINA
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

699 6165
boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 27.9 m

Funalind 13
201 Kópavogur
Opið hús í dag frá kl 17:00 til 17:45
• FALLEG 142,6 FM
• 3JA - 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ
• LYFTUHÚS OG RÓLEGT FJÖLBÝLI
• RÚMGÓÐUR 27,6 FM BÍLSKÚR
• STÓRAR SUÐ-VESTUR SVALIR

Stærð: 142,6 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 19.6 m
Bílskúr: 27,6 fm

TIL AÐ SJÁ MEIRA
KEMUR ÞÚ TIL MÍN Í DAG

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

RE/MAX FASTEIGNIR
BÓAS S. 699 6165 OG GUNNAR S. 899 0800
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

boas@remax.is

Verð: frá 10.900.000

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

699 6165

Um er að ræða 2 lóðir í kjarrivöxnu landi, lóðirnar eru 10.800 fm og 11.700 fm. Seljendur geta byggt
heilsárshús á lóðinni - gera föst verðtilboð. Allar nánari upplýsingar sem og kort af svæðinu og deiliskipulag
er hægt að nálgast hjá sölumönnum.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

boas@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Grímsnes
Sumarhúsalóðir !

go@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

Dvergahraun

899 0800

699 6165

Verð: 36.900.000

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

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

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

699 6165
boas@remax.is

BÓAS S. 699 6165 OG GUNNAR S. 899 0800
Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Drekavellir 10

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Látrasel 7
109 Reykjavík
Hæð í tvíbýli !
• 157,7 FM
• 3 SVEFNHERBERGI
• FALLEGUR GARÐUR

Verð: 33.400.000
Stærð: 157,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 17.950.000

BÓAS OG GUNNAR
• GÓÐ GEYMSLA INNI Í ÍBÚÐ
• FRÁBÆR STAÐSETNING
SÝNA EIGNINA
• NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.remax.is
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"ORGARSKJALASAFN
2EYKJAVÅKUR
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA DEILDARSTJËRA
SKJALASTJËRNARDEILDAR

  " $ 68 # ?<# "  

"  #"   #
#   $     # #  #
  #        #  # #
 #  # #  #%#+$#   #

(ELSTU VERKEFNI
'ERÈ SKJALAVISTUNAR¹¾TLANA OG BRÁFALYKLA FYRIRMEÈ STOFNUN
UM BORGARINNAR FR¾ÈSLUN¹MSKEIÈ EFTIRLIT MEÈ SKJALASTJËRN
BORGARSTOFNANA SKR¹NING SKJALA VINNA VIÈ SÕNINGAR OG ÚEIRA



-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
(¹SKËLAPRËF Å BËKASAFNS OG UPPLÕSINGAFR¾ÈI SAGNFR¾ÈI EÈA
ÎNNUR SAMB¾RILEG MENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ
2EYNSLA AF SKJALASTJËRN ¾SKILEG
&RUMKV¾ÈI SJ¹LFST¾ÈI OG SKIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ
'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA OG TÎLVUF¾RNI
&¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT FRAMTÅÈARSTARF ,AUN ERU SAMKV¾MT
KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG HLUTAÈEIGANDI STÁTTARFÁ
LAGS 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
5PPLÕSINGAR VEITA 3VANHILDUR "OGADËTTIR BORGARSKJALAVÎRÈUR
OG 'UNNAR "JÎRNSSON SKRIFSTOFUSTJËRI Å SÅMA   3KRIF
LEGUM UMSËKNUM ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI
STÎRF SKAL SKILA TIL "ORGARSKJALASAFNS 2EYKJAVÅKUR 4RYGGVAGÎTU
  2EYKJAVÅK EÈA SENDAST ¹ NETFANGIÈ SVANHILDURBOGAD
OTTIR REYKJAVIKIS  5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS 
-EGINVERKEFNI "ORGARSKJALASAFNS ER MËTTAKA ELDRI SKJALA FR¹
STOFNUNUM OG FYRIRT¾KJUM BORGARINNAR EFTIRLIT OG LEIÈBEIN
INGAR UM SKJALASTJËRN TIL STOFNANA BORGARINNAR OG AFGREIÈSLA
FYRIRSPURNA
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Ný sóknarfæri fyrir skólafólk
Fljótsdalshérað hefur það að markmiði að verða framsækið
þekkingarsamfélag. Ákveðið hefur verið að tvöfalda húsnæði
Egilsstaðaskóla og framundan eru spennandi uppbyggingartímar. Vilt þú taka þátt í því með okkur að byggja og móta
ferskt og vaxandi samfélag?

Kennarar

Skólastjóri

Hallormsstaðaskóli – einstakur skóli í hjarta Hallormsstaðaskógar þar

Við auglýsum eftir skólastjóra við Grunnskólann
Egilsstöðum og Eiðum frá og með næsta skólaári.

Grunnskólinn Egilsstöðum og Eiðum – vaxandi skóli með áherslu á
einstaklingsmiðað nám og skapandi skólastarf. Auglýst er eftir kennurum í
eftirtöldum námsgreinum: Íþróttum, textílmennt, smíðum, heimilisfræði,
tónmennt, sérkennslu, auk almennrar kennslu.

sem nemendur stunda einstaklingsmiðað nám. Auglýst er eftir kennurum til
að kenna yngri börnum, sérkennslu, textílmennt, dönsku, samfélagsfræði og
upplýsingamennt.

Brúarásskóli – þar sem spennandi þróunarverkefni og góð starfsaðstaða

Hæfniskröfur:
• Grunnskólakennaramenntun skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Lipurð í samskiptum, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
• Áhugi á að leiða og stýra uppbyggingu og þróun skólastarfsins

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

er meðal þess sem einkenna framsækið skólastarf. Auglýst er eftir kennurum
í eftirtöldum námsgreinum: Íslensku, raungreinum, tungumálum, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt.
• Allar frekari upplýsingar veitir Helga Guðmundsdóttir, fræðslufulltrúi Fljótsdalshéraðs, í síma 4700 700, netfang: helga@egilsstadir.is.
• Umsóknum með ferilskrá skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási
12, 700 Egilsstöðum, í síðasta lagi 30. mars næstkomandi, merkt
viðeigandi starfsheiti og stofnun.
• Einnig er hægt að senda umsóknir á netfangið helga@egilsstadir.is, eða
sækja um á www.job.is.

fljotsdalsherad.is

Í Gunnskólanum Egilsstöðum og Eiðum eru um 370 nemendur og
þeim hefur farið hratt fjölgandi á undanförnum árum. 1. og 2. bekk
er kennt í barnaskólanum á Eiðum og 3.–10. bekk á Egilsstöðum.
Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og skapandi skólastarf.
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Sölufulltrúi
Fasteignasalan er ﬂekkt fyrir
gott or›spor, grei›ir föst
mána›arlaun og bónus.

Öflug og traust fasteignasala óskar a› rá›a sölufulltrúa
til starfa sem fyrst. Vegna n‡rra og aukina verkefna ﬂarf
a› bæta í hópinn.
Starfssvi›:
Sko›a og meta fasteignir
Sala og tilbo›sger›
Samningager›
Skjalager›

Múrverk

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun
Löggildingarnám er ákjósanlegur
kostur
Dugna›ur og vinnusemi
Hei›arleiki og gó› framkoma
ﬁjónustulund

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg.
Netfang: ari@hagvangur.is

-ÒRARA OG MENN VANA MÒRVERKI ËSKAST TIL STARFA
-IKIL VINNA FRAMUNDAN
5PPL Å SÅMA   OG  
&IRMA POTRZEBUJE MURARZY I PRACOWNIKËW BUDOWLANYCH
$UZO PRACY DOBRE ZAROBKI
WIADOMOSË  

-ÒRG¾ÈI EHF

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 17. mars nk.

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU
ÎRYGGISVARÈAR LAUSA TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MARS 
&REKARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈS
INS HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

6ERKEFNASTJËRI
(LUTVERK &RAMKV¾MDASÕSLU RÅKISINS

&32

&RAMKV¾MDASÕSLAN ER STOFNUN SEM HEYRIR UNDIR FJ¹RM¹LAR¹ÈU
NEYTIÈ OG HEFUR UMSJËN OG EFTIRLIT MEÈ HÎNNUN OG VERKLEGUM
FRAMKV¾MDUM ¹ VEGUM RÅKISINS
(LUTVERK &32 ER AÈ VERA LEIÈANDI AÚ ¹ SVIÈI OPINBERRA FRAM
KV¾MDA MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ B¾TA VERKLAG OG AUKA
SKILVIRKNI HAGKV¾MNI OG G¾ÈI VIÈ FRAMKV¾MDIR RÅKISINS 'ERT
ER R¹È FYRIR AÈ &32 SÁ Å FARARBRODDI HVAÈ VARÈAR SAMR¾MINGU
GAGNA OG ÖRËUN ¹ SVIÈI VERKLEGRA FRAMKV¾MDA ¹SAMT ÖVÅ AÈ
SÕNA FRUMKV¾ÈI Å NOTKUN UPPLÕSINGAT¾KNI ¹ ÖESSU SVIÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM VERKEFNI &RAMKV¾MDASÕSLUNNAR ER AÈ
ÙNNA ¹ WWWFSRIS

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o
o
o
o
o
o
o
o

(¹SKËLAPRËF ¹ SVIÈI MANNVIRKJAGERÈAR EÈA UPPLÕSINGAT¾KNI
2EYNSLA AF VERKLEGUM FRAMKV¾MDUM
%NSKUKUNN¹TTA OG HELST KUNN¹TTA Å EINU .ORÈURLANDAM¹LI
)NNSÕN Å VIRKNI HÎNNUNARFORRITA OG REYNSLA AF NOTKUN ÖEIRRA
2EYNSLA Å NOTKUN ALMENNRA TÎLVUFORRITA OG )NTERNETSINS
-IKLIR SAMSKIPTAH¾ÙLEIKAR
&RUMKV¾ÈI SJ¹LFST¾ÈI OG SKIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ
HUGI ¹ UPPLÕSINGAT¾KNI OG MÎGULEIKUM HENNAR

5M ER AÈ R¾ÈA UMFANGSMIKIÈ OG FJÎLBREYTT STARF FYRIR DRÅFANDI
EINSTAKLING 3TARÙÈ HENTAR JAFNT KONUM SEM KÎRLUM

3UMARAÚEYSINGAR OG HELGARSTÎRF
!¨&®.' ËSKAR EFTIR STARFSMÎNNUM Å LAGERSTÎRF
6IÈ BJËÈUM UPP ¹ GËÈA TEKJUMÎGULEIKA GËÈA VINNU
AÈSTÎÈU OG MÎTUNEYTI ER ¹ STAÈNUM ,EITAÈ ER AÈ
DUGLEGUM OG ¹REIÈANLEGUM EINSTAKLINGUM SEM ERU ELDRI
EN  ¹RA OG VILJA STARF HJ¹ TRAUSTU OG FRAMS¾KNU FYRIRT¾KI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ F¹ Å MËTTÎKU !ÈFANGA AÈ 3KÒTUVOGI
  2EYKJAVÅK %INNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹
WWWADFONGIS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
!ÈFÎNG ER ST¾RSTA OG FULLKOMNASTA BIRGÈA OG DREIÙNG
ARSTÎÈ LANDSINS 3TARFSEMI FYRIRT¾KISINS FELST Å INNKAUPUM
BIRGÈAHALDI OG DREIÙNGU FYRIR MATVÎRUVERSLANIR (AGA

,AUN ERU SAMKV¾MT STOFNANASAMNINGUM SEM BYGGJA ¹ KJARA
SAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG VIÈKOMANDI KJARAFÁLAGA

6ERKEFNASTJËRI ËSKAST
&RAMKV¾MDASÕSLAN ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VERKEFNASTJËRA TIL STARFA
OG ER STARFSSVIÈIÈ TVÅÖ¾TT !NNARS VEGAR MUN HANN HAFA UM
SJËN OG EFTIRLIT MEÈ VINNU HÎNNUÈA OG VERKTAKA OG HINS VEGAR
MUN HANN TAKA Ö¹TT Å ÖRËUN OG INNLEIÈINGU ¹ NOTKUN VERK
EFNAVEFJA OG UPPLÕSINGALÅKANA Å ÅSLENSKUM BYGGINGARIÈNAÈI

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MARS  5MSËKNIR
SENDIST ¹ NETFANG ANNAB FSRIS MERKT mVERKEFNASTJËRIn
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFUR «SKAR 6ALDIMARSSON
FORSTJËRI Å SÅMA   OG ¹ NETFANGI OSKARV FSRIS

3V¾ÙNGAHJÒKRUNARFR¾ÈINGAR
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA SV¾ÙNGARHJÒKRUNARFR¾ÈING
TIL STARFA ¹ SV¾ÙNGADEILD 3T *ËSEFSSPÅTALA 3ËLVANGS
5M ER AÈ R¾ÈA KREFJANDI OG ¹HUGAVERT STARF Å GËÈU STARFSUM
HVERÙ 3TARFSHLUTFALL   EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
3T *ËSEFSSPÅTALI 3ËLVANGUR ER VINNUSTAÈUR SEM LEGGUR ¹HERSLU
¹ UMHYGGJU FYRIR STARFSFËLKI J¹KV¾TT OG HVETJANDI STARFSUM
HVERÙ OG AÈ SÁRHVER STARFSMAÈUR F¹I AÈ NJËTA SÅN Å STARÙ

3EKRETARIATSCHEF
FOR ./2!lS HOVEDSEKRETARIAT I 4ËRSHAVN
./2! UDVIKLER OG STÐTTER ERHVERVSRETTEDE SAMARBEJDSPROJEKTER MELLEM DE NORDATLANTISKE LANDE $ET ER ET
SP¾NDENDE OG UDFORDRENDE ARBEJDE MED KONTAKT TIL MANGE MENNESKER OG VIRKSOMHEDER 3TILLINGEN SOM
SEKRETARIATSCHEF OPSL½S HERMED TIL BES¾TTELSE PR  AUGUST 
6I KAN TILBYDE DIG EN SP¾NDENDE STILLING MED BLA FÐLGENDE OPGAVER
LEDELSE AF ./2!lS SEKRETARIAT HERUNDER KONTAKT TIL ./2!lS KONTAKTPERSONER I ANDRE MEDLEMSLANDE
UDARBEJDELSE AF HANDLINGSPLANER BUDGETTER OG ANDET MATERIALE TIL STYRING AF ./2!lS ARBEJDE
AT FOREST½ FORBEREDELSE OG GENNEMFÐRELSE AF HANDLINGSPLANER OG KOMITÁENS ÐVRIGE BESLUTNINGER
AT FORETAGE TEKNISK OG ÐKONOMISK VURDERING AF PROJEKTANSÐGNINGER
AT HAVE DET OVERORDNEDE ANSVAR FOR ADMINISTRATIONEN OVER FOR KOMITÁEN OG .ORDISK -INISTERR½D

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3IGRÅÈUR +RISTINSDËTTIR DEILDARSTJËRI Å
SÅMA   EÈA SENDIÈ FYRIRSPURN ¹ NETFANG
SIGIRIDURK STJOIS 
*AFNFRAMT SKULU UMSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN
OG FYRRI STÎRF SENDAR TIL 3IGRÅÈAR +RISTINSDËTTIR DEILDARSTJËRA AÈ
3UÈURGÎTU   (AFNARÙRÈI
,AUN GREIÈAST SAMKV¾MT KJARASAMNINGI &ÁLAGS HJÒKRUN
ARFR¾ÈINGA OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA FH RÅKISSJËÈS 5MSËKNAR
EYÈUBLAÈ M¹ N¹LGAST Å AFGREIÈSLU 3T *ËSEFSSPÅTALA EÈA ¹ VEF
SPÅTALANS WWWSTJOIS

+VALIÙKATIONER
INDSIGT OG KENDSKAB TIL ERHVERVSLIV OG LIVSGRUNDLAG I DET NORDATLANTISKE OMR½DE
HÐJERE UDDANNELSE OG RELEVANT ERFARINGSGRUNDLAG FRA TIDLIGERE ARBEJDE MED LIGNENDE OPGAVER
SELVST¾NDIG MOTIVERENDE OG MED GODE SAMARBEJDSEVNER
V¾RE I STAND TIL AT KOMMUNIKERE MUNDTLIGT OG SKRIFTLIGT P½ SKANDINAVISK OG ENGELSK
6ILK½R
!NS¾TTELSEN ER FOR EN  ½RIG PERIODE MED MULIGHED FOR FORL¾NGELSE !NS¾TTELSESFORHOLDENE FÐLGER DE I TJENESTELANDET
G¾LDENDE REGLER ,ÐN EFTER KVALIÙKATIONER OG EFTER AFTALE MED VEDKOMMENDES FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATION !NS¾T
TELSESSTEDET ER SEKRETARIATET I 4ËRSHAVN OG DER M½ P½REGNES EN DEL REJSEAKTIVITET &OR ANS¾TTELSE FRA LANDE UDEN FOR &¾RÐERNE
D¾KKES OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED TILTR¾DELSESREJSE
!NSÐGNINGEN FREMSENDES I ELEKTRONISK FORM UNDER M¾RKET k./2!l TIL "YGGDASTOFNUN P½
E MAIL ADALSTEINN BYGGDASTOFNUNIS $EN SKAL V¾RE OS I H¾NDE SENEST DEN  APRIL 
9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN F½S VED HENVENDELSE TIL +ASPAR ,YTTHANS P½ TELEFON

    ELLER    

./2! ER EN GR¾NSEREGIONAL PROJEKTORGANISATION UNDER .ORDISK -INISTERR½D ./2! UDVIKLER OG UNDERSTÐTTER PROJEKTSAMAR
BEJDE MELLEM &¾RÐERNE 'RÐNLAND )SLAND .ORD OG 6ESTNORGE ./2! SAMARBEJDER ENDVIDERE MED 3VERIGE &INLAND )RLAND
.ORDIRLAND OG 3KOTLAND GENNEM %5lS )NTERREG PROGRAM .ORTHERN 0ERIPHERY 0ROGRAMME
./2$)3+ !4,!.43!-!2"%*$%
"RYGGJUBAKKI  o "OX  o &/  4ËRSHAVN o 4EL   o &AX   o NORA NORAFO o WWWNORAFO

(JÒKRUNARHEIMILIÈ &ELLSENDI ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI Å AÈHLYNNINGU
5M ER AÈ R¾ÈA SUMARAÚEYSINGAR OG FRAMTÅÈARSTÎRF %INNIG
VANTAR HJÒKRUNARFR¾ÈING Å SUMARAÚEYSINGU (EIMILIÈ ÖJËNAR
GEÈFÎTLUÈUM EINSTAKLINGUM  &ELLSENDA ER NÕTT HÒSN¾ÈI
OG GËÈ VINNUAÈSTAÈA ÖAR SEM RÅKIR GËÈUR STARFSANDI
3TARFSHLUTFALL OG VAKTAFYRIRKOMULAG ER EFTIR SAMKOMULAGI
&ELLSENDI ER Å  KM FJ¹RL¾GÈ FR¹ 2EYKJAVÅK OG Å  KM
FJAR¾GÈ FR¹ "ÒÈARDAL
5PPLÕSINGAR VEITIR ¥NA 2ÒNA ¶ORLEIFSDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI
Å SÅMA   EÈA Å  
.ETFANG INA FELLSENDIIS

Spennandi tækifæri
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Markaðsstjóri Skífunnar og
Sony Center
Markaðsstjóri vinnur að markaðsstefnu og
markaðsáætlunum eigin vörumerkja og ber ábyrgð
á framkvæmd þeirra. Markaðsstjórinn tekur þátt í
stefnumótun vörumerkja félagsins ásamt umsjón
með ýmsum verkefnum í markaðsdeild fyrirtækisins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála eða sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af markaðsstörfum nauðsynleg
• Góð íslenskukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í
mannlegum samskiptum.

TRÉSMIÐIR

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

um 650 manns, víðsvegar um landið

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

sem og erlendis.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Nánari upplýsingar veita Anna Birna Snæbjörnsdóttir starfsmannastjóri
Árdegis (annabirna@ardegi.is) og Guðjón Elmar
Guðjónsson (gudjon@ardegi.is) markaðsstjóri
Árdegis.
Umsóknir sendist á netfangið:
annabirna@ardegi.is fyrir 19. mars nk.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast

Næg vinna í boði.

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

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

Sértekjustjóri
Sértekjustjóri vinnur að því að auka tekjur Árdegis
með öðrum hætti en beinni sölu úr verslunum.
Hæfniskröfur:
• Umsækendur þurfa að hafa reynslu og afburða
færni á sviði sölumennsku
• Frjó hugsun og framkvæmdagleði
• Talnaglöggur
• Góð íslenskukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í
mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Kristinsson
(bjarni@ardegi.is) framkvæmdarstjóri.
Umsóknir sendist á netfangið:
annabirna@ardegi.is fyrir 19. mars nk.

Tæknimaður
Tæknimaður á tölvuverkstæði starfar að viðgerðum og þjónustu við vélbúnað.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsreynsla í almennum tölvuviðgerðum er
nauðsynleg
• Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ eina eða
ﬂeiri af
neðangreindum gráðum
• Microsoft Certiﬁed Professional
• CompTIA A+ Certiﬁed Technician
• CompTIA A+ Networking

BYGGINGARVERKSTJÓRI
Vegna aukinna verkefna óskar Ístak hf. eftir að ráða til starfa
verkstjóra við byggingarframkvæmdir hér á landi og erlendis.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa reynslu af
verkstjórn og eiga gott með að umgangast fólk.

sem og erlendis.

Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun og einhverja
tölvukunnáttu.

var stofnað árið 1970 og hefur annast

um 650 manns, víðsvegar um landið

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

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

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Snæbjörnsdóttir starfsmannastjóri Árdegis
(annabirna@ardegi.is) og Kjartan Haraldsson
(kjartan@ardegi.is) þjónustustjóri Árdegis.
Umsóknir sendist á netfangið:
annabirna@ardegi.is fyrir 19. mars nk.

Árdegi er eitt af stærstu smásölufyrirtækjum
landsins með 16 verslanir. Hjá félögunum starfa
um 250 starfsmenn undir merkjum verslana BT,
Sony Center, Skífunnar, NOA NOA og NEXT.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

EgZciVgVg
Ísafoldarprentsmiðja er elsta
prentsmiðja landsins, stofnuð
1877.
Í dag starfa 75 starfsmenn hjá
fyrirtækinu. Miklar fjárfestingar í
vélum, tækjum og öðrum búnaði
hafa átt sér stað síðustu misserin
og er prentsmiðjan ﬂutt í nýtt
7000m2 húsnæði.
Hjá Ísafoldarprentsmiðju er unnið
að mjög fjölbreyttum verkefnum,
bæði á sviði rúlluprentunar og
arkaprentunar.
Hjá okkur er m.a. Fréttablaðið
prentað, ásamt fjölda annarra
verkefna.

Vegna aukinna verkefna vantar okkur prentara til starfa sem fyrst.
Um er að ræða vinnu við prentun á heatset prentvélar
fyrirtækisins.
Við leitum að starfsmönnum sem eru skipulagðir og eiga auðvelt
með að vinna sjálfstætt.
Við bjóðum upp á fjölbreytt vinnuumhverﬁ.
Nánari upplýsingar veita:
Halldór Jakobsson yﬁrprentari – s: 664 0302 – halldor@isafold.is
Kjartan Kjartansson prensmiðjustj. – s: 664 0315 – kjartan@isafold.is

Suðurhraun 1 | 210 Garðabæ | Sími: 59 50 300 | Fax: 59 50 310 | isafold@isafold.is | www.isafold.is
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3TARFSMAÈUR Å HEILDSÎLU
(EILDSALA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ËSKAR EFTIR STARFSMANNI
'ËÈ LAUN Å BOÈI Å SKEMMTILEGU UMHVERÙ FYRIR RÁTTAN AÈILA
¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ SEM FYRST

/KKUR VANTAR VANA NAGLADÎMU
%RUM MEÈ )"$ OG !LESSANDRO GEL
!KRÕL OG (UNANGSNEGLUR
(AÙÈ SAMBAND Å S  

5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ BOXRETTIS MERKT (EILDSALA 

!UGLÕSING UM SVEINSPRËF
3VEINSPRËF Å EFTIRTÎLDUM IÈNGREINUM VERÈA HALDIN
SEM HÁR SEGIR EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST
3VEINSPRËF Å MATREIÈSLU FRAMREIÈSLU BAKARAIÈN OG KJÎTIÈN
 MAÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL
3VEINSPRËF Å PRENTSMÅÈ PRENTUN OG BËKBANDI Å MAÅ .¹NARI DAG
SETNINGAR AUGLÕSTAR SÅÈAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL 3VEINSPRËF
Å LJËSMYNDUN VERÈA HALDIN Å ¹GÒST .¹NARI DAGSETNING AUGLÕST SÅÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL JÒNÅ

7`]VaY

3VEINSPRËF Å HÒSASMÅÈI VERÈA HALDIN  MAÅ Å PÅPULÎGNUM  MAÅ
NÕJA KERÙÈ OG  MAÅ GAMLA KERÙÈ  5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL

;aV\W`V\ZgVgbVccVVj\ah^gZ[i^ghiVg[hbVcc^
W`]VaY{h`g^[hid[j[aV\h^ch#
;aV\W`V\ZgVgbVccVZg
hiiiVg[aV\hiVg[hbVccV
hZbhiVg[Vk^egZci"d\
Vj\ah^c\V^cV^cc{ÏhaVcY^#

ÌWng\Vhk^

=¨[c^h`g[jg

 7`jcd\bZg`^c\[na\^h`_VaV

 GZnchaVV[W`]VaYhhig[jb!jee"
\_ghk^ccjd\V[hiZbb^c\jbZg
h`^ang^

 6[hiZbb^c\Vg
 B{cVVgaZ\jee\_g

lll#[Wb#^h

 Jbh_c[aV\ViVah

 HiYZciheg[!W`]VaYhc{bZV
hVbW¨g^aZ\bZccijcZgb_\
¨h`^aZ\

 b^hi^a[VaaVcY^h`g^[hid[jhig[

 <iakj`jcc{iiVh`^ang^

 >cc]Z^biV^\_VaYV

 H`^ejaV\h]¨[c^d\h_{a[hi¨^
k^ccjWg\jb
Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h[ng^g&.#bVghc`#
Jeeah^c\VgjbhiVg[^kZ^i^g@g^hic<jbjcYhYii^g]_{=V\kVc\^#
CZi[Vc\/`g^hi^c5]V\kVc\jg#^h

3VEINSPRËF Å MÒRSMÅÈ M¹LARAIÈN HÒSGAGNASMÅÈI HÒSGAGNABËLSTR
UN DÒKLÎGNUM OG VEGGFËÈRUN VERÈA HALDIN Å MAÅ OG JÒNÅ .¹NARI
DAGSETNINGAR AUGLÕSTAR SÅÈAR
3VEINSPRËF Å RENNISMÅÈI BLIKKSMÅÈI ST¹LSMÅÈI SÎÈLASMÅÈI NETAGERÈ
GULL OG SILFURSMÅÈI ÒRSMÅÈI SKËSMÅÈI H¹RSNYRTIIÈN OG SNYRTIFR¾ÈI
VERÈA HALDIN Å MAÅ OG JÒNÅ .¹NARI DAGSETNINGAR AUGLÕSTAR SÅÈAR 5MSËKN
ARFRESTUR ER TIL  MAÅ 3VEINSPRËF Å VÁLVIRKJUN VERÈA HALDIN Å OKTËBER 
5MSËKNARFRESTUR ER TIL JÒNÅ
3VEINSPRËF Å KJËLASAUMI VERÈA HALDIN MAÅ  JÒNÅ OG KL¾ÈSKURÈI
  JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
3VEINSPRËF Å BIFVÁLAVIRKJUN BÅLASMÅÈI OG BÅLAM¹LUN VERÈA HALDIN Å
MAÅ .¹NARI DAGSETNING AUGLÕST SÅÈAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL APRÅL
-EÈ UMSËKN SKAL LEGGJA FRAM AFRIT AF N¹MSSAMNINGI LÅFEYRISSJËÈSYÙRLIT
OG BURTFARARSKÅRTEINI MEÈ EINKUNNUM EÈA STAÈFESTINGU SKËLA ¹ ÖVÅ AÈ
NEMI MUNI ÒTSKIFAST Å MAÅ 
+OSTNAÈUR PRËFTAKA SS EFNISKOSTNAÈUR ER MISMUNANDI EFTIR IÈNGREINUM
3VEINSBRÁFAGJALD ER KR 
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU OKKAR VEFFANG WWWUNSIS
OG ¹ SKRIFSTOFUNNI )¨!. FR¾ÈSLUSETUR (ALLVEIGARSTÅG   2EYKJAVÅK
SÅMI   BRÁFSÅMI   NETFANG IDAN IDANIS

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

4IL SÎLU INNRÎMMUN

Vantar þig góða
sumarvinnu?

!F SÁRSTÎKUM ¹ST¾ÈUM ER VINS¾L RËTGRËIN
INNRÎMMUN TIL SÎLU
-JÎG GËÈ STAÈSETNING TRAUSTUR VIÈSKIPTAMANNAHËPUR
OG GËÈ VERKEFNASTAÈA

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
4),"/¨  ²4"/¨

Húsasmiðjan óskar eftir að ráða starfsmenn til sumarafleysinga í verslanir, vöruhús
og á timbursvæði á Stór-Reykjavíkursvæðinu.
Ábyrgðarsvið:
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

&H 5MHVERFISSVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
%R ËSKAÈ EFTIR TILBOÈUM Å 2EKSTRARLEIGU ¹ VINNU
FLOKKABÅLUM ²TBOÈ NR 
²TBOÈSGÎGN F¹ST Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

Hæfniskröfur:
Þjónustulund, þægileg framkoma og færni í
mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, dugnaður og stundvísi.
Almenn tölvukunnátta
Æskilegur aldur fædd 1988 eða fyrr
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum
mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

Umsóknir berist til Starfsmannastjóra
Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is

&H 2EYKJAVÅKURBORGAR
2AMMASAMNINGUR UM KAUP ¹ 0RENTUN OG LJËSRITUN
%%3 ÒTBOÈ NR 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ  MARS
 Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  APRÅL  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

35..5$!'52  MARS 



4),"/¨  ²4"/¨

ÚTBOÐ - INNANHÚSSFRÁGANGUR
Óskað er eftir tilboðum í innanhússfrágang í húsinu að Borgartúni 25. Útboð þetta nær til
LQQYHJJMDORIWDRJLQQUpWWLQJD(LQQLJWLOODJQDORIWU VWLNHU¿VRJUDINHU¿s.
Stærð húsnæðis þess sem um ræðir er um 2821 m2 .
Útboðsgögn verða afhent frá og með þriðjudeginum 13 mars n.k. gegn 10.000,- kr.
skilatryggingu hjá verkfræðistofunni ehf, Síðumúla 1, 108 Reykjavík.
TiOERèLQYHUèDRSQXèiVDPDVWDè¿mmtudaginn 22. mars 2007, kl. 11,00.

HANNARR
Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900, fax:533-3901
www.hannarr.com • hannarr@hannarr.com

&H 2EYKJAVÅKURBORGAR
%R ËSKAÈ EFTIR TILBOÈUM Å 3ORPHIRÈU FYRIR
2EYKJAVÅKURBORG %%3 ÒTBOÈ NR 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ  MARS
 Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  APRÅL  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

'3- FARSÅMAKERÙ UPPBYGGING OG REKSTUR
2ÅKISKAUP FYRIR HÎND &JARSKIPTASJËÈS EFNA TIL FORVALS NR  TIL AÈ VELJA Ö¹TTTAKENDUR Å LOKAÈ ÒTBOÈ
FYRIR SEINNI ¹FANGA '3- VERKEFNIS
6ERKIÈ FELST Å UPPBYGGINGU OG REKSTRI '3- FARSÅMAKERÙS ¹
o ÎLLUM STOFNVEGUM SEM VERÈA ¹N ÖJËNUSTU AÈ LOKNUM FYRRI ¹FANGA
o FERÈAMANNASTÎÈUM Å N¹GRENNI FYRRGREINDRA STOFNVEGA
o NOKKRUM FERÈAMANNASTÎÈUM Å ÖJËÈGÎRÈUNUM 3N¾FELLSJÎKLI OG *ÎKULS¹RGLJÒFRUM
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ TAKA Ö¹TT Å FYRIRHUGUÈU ÒTBOÈI SKULU SENDA INN Ö¹TTTÎKUTILKYNNINGU TIL 2ÅKISKAUPA ¹SAMT UMBEÈNUM UPPLÕSINGUM
FYRIR KL  ÙMMTUDAGINN  APRÅL 
&ORVALSGÎGN VERÈA TIL SÎLU HJ¹ 2ÅKISKAUPUM "ORGARTÒNI  2EYKJAVÅK FR¹ KL  MIÈVIKUDAGINN  MARS N¾STKOMANDI 6ERÈ FORVALSGAGNA ER
 KR
(ELSTU VERKEFNI &JARSKIPTASJËÈS
!È B¾TA '3- ÖJËNUSTU ¹ ÖJËÈVEGI  OG ÎÈRUM HELSTU STOFNVEGUM OG ¹ HELSTU FERÈAMANNASTÎÈUM
2ÅKISKAUP AUGLÕSA HÁR FORVAL VEGNA SEINNI ¹FANGA VERKEFNISINS
¥ FYRRI ¹FANGA VORU BOÈNIR ÒT VEGKAÚAR ¹ ÖJËÈVEGI  OG ÙMM FJALLVEGUM ¹ STOFNVEGUM !È AUKI VERÈUR '3- SAMBAND ¹ "ARÈASTRÎND B¾TT MEÈ
SENDI Å &LATEY ¹ "REIÈAÙRÈI 3AMIÈ VAR VIÈ 3ÅMANN HF UM FRAMKV¾MD FYRRI ¹FANGANS ÖANN  JANÒAR SÅÈASTLIÈINN OG MUN FRAMKV¾MDUM VIÈ
¹FANGANN LJÒKA ¹ ¹RINU
!È DREIÙNG SJËNVARPS OG HLJËÈVARPSDAGSKR¹R 2²6 VERÈI STAFR¾N UM GERVIHNÎTT
3AMIÈ VAR VIÈ 4ELENOR UM ÖJËNUSTUNA ÖANN  FEBRÒAR SÅÈASTLIÈINN OG ER STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ ÒTSENDINGAR HEFJIST UM 4HOR  GERVIHNÎTTINN Å BYRJUN
APRÅL N¾STKOMANDI OG EIGA Ö¹ MA ÅBÒAR Å HINUM DREIFÈU BYGGÈUM OG SJËMENN AÈ GETA NÕTT SÁR ÖJËNUSTUNA

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFST GATNA OG EIGNAUMSÕSLU
-ÒRVERK Å ÕMSUM FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
ÒTBOÈ NR 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  FR¹ KL  ÖANN 
MARS  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR


$ÒKALÎGN Å ÕMSUM FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
ÒTBOÈ NR 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR MANNVIRKJASKRIFSTOFU
 KM (VERÙ ²RB¾TUR ¹ GÎNGULEIÈUM 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  MARS 
/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

!È ALLIR LANDSMENN SEM ÖESS ËSKA HAÙ AÈGANG AÈ H¹HRAÈATENGINGU
5NNIÈ ER AÈ UNDIRBÒNINGI VERKEFNISINS OG STEFNT ER AÈ ÒTBOÈI ¹ FYRRI HLUTA ¹RS 
5M &JARSKIPTASJËÈ
&JARSKIPTASJËÈUR VAR STOFNAÈUR MEÈ LÎGUM UM FJARSKIPTASJËÈ NR  (LUTVERK HANS ER MEÈAL ANNARS AÈ STYÈJA VIÈ UPPBYGGINGU FJAR
SKIPTAKERFA ¹ SV¾ÈUM ÖAR SEM FJARSKIPTAFYRIRT¾KI HAFA EKKI TREYST SÁR Å UPPBYGGINGU ¹ MARKAÈSLEGUM FORSENDUM ¥ SJËÈNUM ERU TIL R¹ÈSTÎFUNAR
  MILLJARÈAR KRËNA AF SÎLUANDVIRÈI ,ANDSSÅMA ¥SLANDS HF

&JARSKIPTASJËÈUR

3AMGÎNGUR¹ÈUNEYTIÈ
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Óskum eftir einbýlishúsi til leigu

&LUGVIRKJAFÁLAG ¥SLANDS ËSKAR EFTIR
AÈ TAKA ¹ LEIGU HEILS¹RS SUMARHÒS

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík (SSR)
óskar eftir að taka á leigu einbýlishús í Reykjavík.

/PIÈ HÒS Å +VENNASKËLANUM

Grundvöllur fyrir leigu er:
• Langtímaleigusamningur.
• 230 fermetrar eða stærra.
HèDÀ. rúmgóð svefnherbergi
• Tvö baðherbergi.

TIL EINS ¹RS MEÈ MÎGULEIKA ¹ FRAMLENGINGU 3TAÈSETNING
HELST ¹ SUÈURLANDI Å ALLT AÈ  KM FJARL¾GÈ FR¹ 2EYKJAVÅK
SKILEGT ER AÈ UM SÁ AÈ R¾ÈA HÒS MEÈ ÖREMUR SVEFNHER
BERGJUM (ÒSINU ÖARF AÈ FYLGJA ALLUR HÒSBÒNAÈUR OG HEITUR
POTTUR ,EIGUSALI ANNIST UMSJËN OG EFTIRLIT MEÈ HÒSINU
5PPLÕSINGAR SENDIST ¹ NETFANGIÈ ÚUG ÚUGIS EÈA HAÙÈ
SAMBAND VIÈ SKRIFSTOFU FÁLAGSINS Å SÅMA  

/PIÈ HÒS VERÈUR Å AÈALBYGGINGU +VENNASKËLANS Å 2EYKJAVÅK
&RÅKIRKJUVEGI  MIÈVIKUDAGINN  MARS FR¹   ¶¹ GEFST
NEMENDUM  BEKKJAR OG FORR¹ÈAMÎNNUM ÖEIRRA T¾KIF¾RI TIL
AÈ KOMA OG SKOÈA SKËLANN OG FR¾ÈAST UM N¹M OG FÁLAGSLÅF
Å SKËLANUM 3KËLASTJËRNENDUR N¹MSR¹ÈGJAFAR KENNARAR OG
NEMENDUR VERÈA TIL VIÈTALS OG VEITA UPPLÕSINGAR
!LLIR HJARTANLEGA VELKOMNIR

Allar nánari upplýsingar veitir Sólveig Steinsson
sviðsstjóri barnasviðs eða Kristín Einarsdóttir
í síma:533-1388 eða í tölvupósti solveig@ssr.is,
kristine@ssr.is

&!34%)'.)2

Blikastígur 19 - Álftanesi

Félagsþjónusta
Kópavogs

Einbýlishús á sjávarlóð.
Opið hús í dag frá kl. 14-17

Venjulegar og þolinmóðar
fjölskyldur!

Styrkir til meistara- og
doktorsnáms

Barnaverndin í Kópavogi vill hvetja þá sem
finnst gaman að umgangast unglinga að
sækja um að gerast þjálfunarfjölskyldur. Í
Kópavogi eru nokkur ungmenni sem þurfa
á stuttri vistun og aðstoð að halda utan
heimilis. Markmið þjálfunarfjölskyldu er
að styrkja og efla ungmennin félagslega
þannig að þau geti búið heima í framtíðinni.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir til umsóknar styrki
til meistara- og doktorsnáms á starfssviði stofnunarinnar. Að
þessu sinni verða veittir tveir styrkir til doktorsnáms og tveir til
meistaranáms.
Umsókn skal senda inn til Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands,
sem hefur umsjón með styrkjunum, á sérstöku eyðublaði sem

Fjölskyldan þarf að geta búið allt að
tveimur unglingum heimili í einu þar sem
þeir geta notið umönnunar í traustum
uppeldisaðstæðum. Auk þess þarf hún að
búa á höfuðborgarsvæðinu, en æskilegast
væri að fjölskyldan byggi í Kópavogi.

s. 525 4900, netfang: rthj@hi.is

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

Þróunarsamvinnustofnun Íslands,

Baugakór 26 Kópavogi - Verð 32,9 millj

&!34%)'.)2

²TÚUTNINGUR SJ¹VARAFURÈA
TIL 2ÒSSLANDS

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 122 fm efri sérhæð í nýlegu fjórbýli með sér inngangi á þessum vinsæla
stað. Rúmgóð forstofa með skápum. Inn af forstofu er góð geymsla með hillum. Glæsilegt eldhús með vandaðri innréttingu. Keramik helluborð, ofn og vifta frá AEG, allt stállitað. Góður borðkrókur. Stofa opin í eldhús
m/ útgengi á stórar svalir. Tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi með hornbaðkari með nuddi, vönduð innrétting, flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Eigandi er að leggja lokafrágang á íbúðina þessa
dagana og skilar hann gólfum í eldhúsi, holi, geymslu og þvottahúsi með náttúrusteini. Eikarparket á öðrum
gólfum. Halogen lýsing er í stofu og eldhúsloftum. Fyrir gluggum verða hvít rúllugluggatjöld.
Sérlega glæsileg eign. Laus fljótlega. Verð 32,9. Nánari uppl. veitir Svenni í síma 866-0160.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

2ÒSSNESK YÙRVÎLD HAFA ¹KVEÈIÈ AÈ EINGÎNGU SÁ LEYÙLEGT AÈ
ÚYTJA SJ¹VARAFURÈIR TIL 2ÒSSLANDS FR¹ FYRIRT¾KJUM SEM SKOÈUÈ
HAFA VERIÈ OG SAMÖYKKT AF RÒSSNESKUM YÙRVÎLDUM OG MUN
&ISKISTOFA HAFA MILLIGÎNGU UM Ö¾R SKOÈANIR

(ALLDËR « :OÃGA HALLDOR ÙSKISTOFAIS

Frum

Þverholti 14, sími 545 8980.

Opið hús opið hús í dag frá 14:00 - 16:00
Vogasel 7 - 109 Reykjavík

'UÈJËN 'UNNARSSON GUDJONG ÙSKISTOFAIS

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.

Rannsóknaþjónustu Háskólans,

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800

$ËRA 3 'UNNARSDËTTIR DORA ÙSKISTOFAIS

Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-17. Verið velkomin.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Nánari upplýsingar fást hjá:

Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

%FTIRFARANDI VEITA N¹NARI UPPLÕSINGAR OG TAKA VIÈ SKR¹NINGU

Lóðin er 1.147 fm að stærð, tyrfð og
malarborin. Óbyggt svæði er til
suðurs frá húsinu.

Umsóknarfrestur er til 16. mars 2007.

Upplýsingar veitir Kolbrún Ögmundsdóttir
yfirmaður fjölskyldudeildar hjá Félagsþjónustu
Kópavogs og
Dagný Björk Pjetursdóttir
umsjónarmaður stuðningsúrræða
í síma 570 1400.

3ÁRSTÎK ATHYGLI ER VAKIN ¹ SKÎMMUM FRESTI TIL SKR¹NINGAR OG
ÖESS AÈ ÒTTEKTUM ÖESSUM FYLGIR UMTALSVERÈUR KOSTNAÈUR

307 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 45 fm innb. bílskúr. Húsið stendur á sjávarkambi með útsýni af efri hæð og svölum yfir sjóinn og allan fjallahringinn. Húsið selst
í núverandi ástandi, tilbúið til innréttinga að innan, fullbúið að utan og bílskúr fullfrágenginn. Möguleiki er á um 64 fm séríbúð í húsinu. Skemmtileg gluggasetning, gólfhiti í
öllu húsinu og innfelld lýsing að stórum hluta. Svalir eru um 60 fm þar sem gert er ráð
fyrir heitum potti. Mikil lofthæð í bílskúr.

finna má á heimasíðunni www.rthj.hi.is

Við leitum að fjölskyldu sem:
• Hefur reynslu af unglingum
• Getur mætt ólíkum þörfum unglinga
• Að minnsta kosti annar aðilinn
vinnur heima

Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
Frum

6ON ER ¹ RÒSSNESKUM EFTIRLITSMÎNNUM TIL LANDSINS ÚJËTLEGA
%RU ÖVÅ ÖEIR FRAMLEIÈENDUR SEM HAFA Å HUGA AÈ ÚYTJA
ÅSLENSKAR SJ¹VARAFURÈIR TIL 2ÒSSLANDS BEÈNIR UM AÈ SKR¹ SIG
HJ¹ &ISKISTOFU ¹ NEÈANGREIND PËSTFÎNG EIGI SÅÈAR EN FÎSTU
DAGINN  MARS NK ¥ UMSËKN KOMI MA FRAM VINNSLU
LEYÙSNÒMER OG KENNITALA UMS¾KJANDA

Frum

Við þörfnumst ykkar

www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Eitt glæsilegasta einbýlishús í
Seljahverfi er til sölu, vel staðsett í grónu hverfi. Möguleiki á
að gera tvær aukaíbúðir með sér
inngangi á neðstu hæð húsins.
Húsið, sem er 365 ferm. auk 18
ferm. útgrafinnar geymslu er
sérstaklega vandað í byggingu
og vel að öllu staðið er varðar frágang. Garður er gróðursæll og skjólgóður og er hiti í
stétt að húsinu. Við enda lóðar er sameiginlegt leiksvæði fyrir börn, einnig er stutt í leikskóla og grunnskóla. Öll þjónusta er í næsta nágrenni. Húsið er á þremur hæðum, kjallari, hæð og ris. Kjallarinn er steinsteypur og efri hæðirnar byggðar úr timbri. Á efstu
hæð hússins eru tvö rúmgóð herbergi, hol og gestasnyrting. Á hæðinni eru tvö herbergi,
snyrting, stór stofa með arni, eldhús, borðstofa og 45 fermetra vinnustofa. Úr stofu er
gengið út á sólpall sem er yfirbyggður að hluta með heitum potti. Jarðvegur er að einni
hlið kjallarans sem skiptist í stórt bjart herbergi 25-30 fermetrar, snyrtingu, fjölskyldurými og geymslu, eldhús og 24 fermetra bílskúr. Á gólfum í eldhúsi og þvottahúsi er
marmari. Ásett verð er: kr 59.000.000

Allar nánari upplýsingar veitir Markús
hjá Saga fasteignum, í síma 897 1200.

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

SKUGGAHVERFI - BYGGINGALÓÐIR

Um er að ræða 3 samliggjandi lóðir alls um 965 fm á besta
stað í miðbæ Reykjavíkur. MIKLIR MÖGULEIKAR felast í
svæðinu. Ýmis skipti möguleg.
Allar nánari upplýsingar veitir
Jón Örn á ÁS fasteignasölu í síma 520-2600

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Þorláksgeisli 46 - 113 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

FISKAKVÍSL 30, Reykjavík,
2. HÆÐ VINSTRI
OPIÐ HÚS Í DAG, SUN. FRÁ KL. 15-16

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

3ja herb. falleg og björt 91,4 fm
íbúð á frábærum stað, neðst niðri í
Fossvogsdalnum. Íbúðin skiptist í
hol, stofu, 2 stór herbergi, eldhús
og baðherbergi. Húsið er nýl. viðgert og verður málað í vor/sumar.
Íbúðin getur verið laus fljótlega.
EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15. V.
23,8 m. 6257

Frum

Frum

OPIÐ HÚS Álfatún 23 3.h.v. kl. 13-15

48.000.000
190 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 31,7 fm. bílskúr. Húsið er mjög
smekklegt, stendur hátt með góðum suðursvölum.
Rúmgóðar stofur með stórum gluggum og mikilli
lofthæð. Stutt í skóla (300 m.)
Gestur og Helena taka á móti gestum

Fiskakvísl með einstöku útsýni. Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum innst í botlanga. Stórar suður og vestur svalir. Stutt
í útivistarsvæði í Elliðadalnum. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 fm hjónaherbergi og
fataherbegi. Íbúðin er laus fljótlega.
Sigurður tekur á móti ykkur. Sími 820-3799
Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Galtalind - Falleg íbúð á
3. hæð Fallegt þriggja herbergja
Breiðavík 18, 1.hæð - 112 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

93,3 fm íbúð á þriðju hæð í góðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi,
stofu og þvottahús. Geymsla er í
kjallara. Íbúðin er rúmgóð og
er eikarparket á gólfum og flísar á
votrýmum. V. 23,8 m. 6485

Laufengi - lítið fjölbýli

3ja
herbergja falleg og björt 80 fm íbúð
á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Hún
skiptist í n.k. forstofu, hol, sérgeymslu, tvö svefnherbergi, stofu
og rúmgott baðh. sem er með lögn
V.
fyrir þvottavél og þurrkara.
17,9 m. 6407

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG
Frum

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0203
OPIÐ HÚS MILLI 14:00-16:00

Fífusel 4ra + bílg. - Þægileg og falleg Mjög falleg og

Veghús - stór íbúð með
bílskúr Mjög falleg og björt 6-7

Einstaklega falleg 82,3 fm. 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð í húsi staðsett i enda á lokuðum botnlanga. Vandaðar innréttingar úr kirsuberjavið og
beykiparket og ﬂísar á gólfum. Afgirt suðvestur
sérverönd hellulögð.
Iðunn Harpa tekur á móti gestum

Nýleg og snyrtileg 4ra herb. íbúð á góðum stað. Íbúðin er við Rjúpnasali og
snýr í suður og vestur, stórar og góðar svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða
fjölbýlishús með tveimur lyftum, bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir þessari
íbúð, íbúðin er 110,3 fm á 2, hæð hússins. Ásett verð 26,9 millj.
Bjarni og Helena taka á móti fólki (uppl. um eignina í síma 821 5401)

NAUSTABRYGGJA 2 - ÍBÚÐ 0105.
OPIÐ HÚS Á MILLI 16:00 - 17:00

Fjarðargötu 19

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 16 OG 17

Frum

herbergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr. Íbúðin
skiptist í forstofu, baðherbergi,
þægileg íbúð á 2. hæð
ásamt bílastæði í bílgeymslu. Íbúðin fimm svefnherbergi, eldhús og tvær
skiptist í hol, eldhús, þvottaherbergi, stofur. V. 32,9 m. 6412
stofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Innangengt í bílgeymslu.
Hér er mjög þægilegt að búa. V.
20,7 m. 6489

19.500.000

Reyrengi - glæsileg

Glæsileg
3ja herb. 83 fm íbúð með sér inngangi af svölum go fallegu útsýni.
Íbúðin hefur mikið verið endurnýjuð,
m.a. baðherb, eldhús, gólfefni o.fl.
V. 19,8 m. 2320

Vesturberg - lyftuhús og
útsýni Snyrtileg og falleg 73,2 fm
íbúð á 6. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi sem eru parketlögð og með
skápum, flísalagt baðherbergi með
baðkari og glugga, eldhús og stofu
með parketi. Svalir eru út af stofu
með glæsilegu útsýni. V. 16,9 m.
6396

Frum

Stuðlaberg 82 - Hf.
Mjög glæsileg 106 fm 3ja - 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð með sér garði
ásamt sér stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í anddyri, borðstofur, stofu m/
sjónvarpsrými, eldhús, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu í kjallara ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Massíft parket úr
hlyn er á öllum gólfum sem er nýlega pússað og mattlakkað. Ölur er í öllum
innréttingum. Innréttingarnar eru frá Axis. Lýsing er hönnuð af Lumex. Laus
til afhendingar við kaupsamning ! Ásett verð 26,9 m.
Valþór sölumaður af Kletti fasteignasölu verður á staðnum 896 6606

Frum

KALDASEL 24 - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Á MILLI 16:00 - 17:00

Erum með í sölu
glæsilegt
tvílyft
raðhús, 142,2 fm.
auk 26 fm. sérstæðs
bílskúrs.
Parket og marmari á íbúð og
glæsilegar innr. Á
efri hæð eru þrjú
rúmgóð herbergi
auk sjónvarpshols með fallegum þakglugga og
rúmgott baðherbergi með rúmgóðum sturtuklefa og hornbaðkari. Stofa með útgengi út á
sólstofu. Gott skipulag og mjög góð staðsetning.
Verð kr. 38,5 millj.

Flétturimi

Mjög falleg og velskipulögð 103,9 fm 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð (3) við Flétturima
auk stæðis í bílageymslu.
Eignin
skiptist m.a. í forstofu, þrjú herbergi,
baðherbergi, þvottahús, stofu og
eldhús. Sér geymsla í kjallara.
Svalir til suð-vesturs. V. 23,5 m.
6228

Engjasel m. glæsilegu útsýni. 4ra-5 herb 115 fm björt íbúð
Raðhús/tengihús, tignarlegt og fallegt stórt 317 fm raðhús á þremur hæðum.
Neðsta hæð: forstofa, alrými, herbergi, stórar geymslur, rúmgott aukarými
(nýtt sem tómstundaherbergi/stofa, baðh. og bílskúr. 2. hæð: rúmgóð stofa
og borðstofa, fallegur arinn, eldhús með fallegri innréttingu, þvottahús, baðherb., og útg. út á sólpall og í gróðursælan garð. 3. hæð: þrjú herbergi, fjölskyldurými, baðherb., svalir. Þetta er sannarlega rúmgóð og stór eign sem
býður upp á möguleika t.d. á stóru og góðu unglingaherbergi á fyrstu hæð.
Ásett verð: 51,9 m.
Sölumaður af Kletti fasteignasölu verður á staðnum 8215401

BÁSBRYGGJA 13 ÍBÚÐ 0101
OPIÐ HÚS Á MILLI 16:00 - 17:00

Efnalaug - rekstur á góðum
stað til sölu
Einkas. efnalaug í góðum rekstri og með mikla
stækkunarmöguleika. Góðar vélar og tæki.
Þetta er rótgróið fyrirtæki með fastan kúnnahóp. Mjög góðir tímar framundan. Staðsetning er mjög góð.
Allar nánari upplýsingar gefur Ívar í s:565
5522 og 861 2928

Lundarbrekka 8 Falleg og
rúmgóð 3ja herbergja 88 fm íbúð á
3. hæð er skiptist í hol, stofu, eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Í
kjallara er sameiginleg hjóla- og
vagnageymsla ásamt sérgeymslu.
Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni. Sameign er ný máluð og húsið
var viðgert og málað fyrir nokkrum
árum síðan. V. 18,9 m. 6370

á einum besta útsýnisstað í Seljahverfi ásamt stæði í bílageymslu í
nýlega standsettu húsi. Íbúðin er
á tveimur hæðum. Á neðri hæðinni
er gangur, hol, fataherbergi, herbergi, stofa, sólstofa, eldhús og
baðherbergi. Húsið er með mjög
mikilli sameign, m.a. saunaklefi, tveir
stórir samliggjandi ca 70 fm parketlagðir barnasalir. V. 26 m. 6446

Suðurhvammur - 3ja með
bílskúr Mjög falleg þriggja herMjög falleg og rúmgóð 3-4ra herbergja 85 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt 24 fm bílskúr, samtals 109 fm. Gólefni eru flísar og parket. Fallegar kirsuberja innrétt., eins í allri íbúðinni. Stór geymsla er innan íbúðar sem
nýst gæti sem 3ja herb. Sér lóð og hellulögð verönd. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Sérgeymsla í sameign einnig. Ásett verð 29,9 m.
Svavar sölumaður af Kletti fasteignasölu verður á staðnum 6961388

bergja íbúð í fjölbýlishúsi við Suðurhvamm í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist
þannig: Stór stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, hol og forstofa.
Sér geymsla fylgir í kjallara. Þvottahús innan íbúðar. Góður bílskúr fylgir íbúðinni, V. 23,5 m. 4807

Háberg - endaraðhús Fallegt
tvílyft 140,5 fm raðhús sem skiptist
m.a . í 4 svefnherbergi, stórar stofur
o.fl. Góð suðurverönd. Rólegt umhverfi. V. 30,5 m. 6127

Dofraborgir - Grafarvogur
Um er að ræða 88,2 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
ásamt 20, 8 fm bílskúr og 11,2 fm
geymslu. Húsið er byggt árið 1996
og er steinsteypt. Íbúðin skiptist
þannig: stofa, tvö herbergi, eldhús,
baðherbergi og hol, auk geymslu.
Bílskúrinn er á jarðhæð og innaf
honum er geymsla. V. 25,4 m. 6491
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ÞÚ SPARAR ÞRJÁR MILLJÓNIR

SÝNING Í DAG KL. 14-16

Falleg 55,8 fm risíbúð í 101 RVK. Mjög vel skiplögð. Íbúðin
var öll tekin í gegn fyrir 10 árum. Forstofa með flísum og
fatahengi og geymslu undir súð. Á gangi er innbyggður
skápur. Rúmgóð stofa ásamt borðstofu með mikilli lofthæð.
Opið eldhús með ágætri viðarinnréttingu og keramikeldavél.
Svefnherbergi rúmgott með stórum gluggum. Baðherbergi
með baðkari og aðstöðu fyrir þvottavél. Halógenljós í lofti.
Parket á allri íbúðinni nema flísar á forstofu og baðherb.
Íbúðin er örlítið undir súð og er því gólfflötur stærri en uppgefnir fm. Sérgeymsla í kjallara. Ásett verð er 16,8 millj.
Bókaðu skoðun í síma 898-3474 /594-5009
Ásdís sölufulltrúi Akkurat

AUSTURHÓP 4-GRINDAVÍK-EINBÝLISHÚS
ÓTRÚLEGA GOTT VERÐ - EINSTAKT
KAUPTÆKIFÆRI Á NÝBYGGINGU
Frum

Frum

Hverfisgata 37 - 101 RVK.

ÁSETT VERÐ ER 22,9 m. MARKAÐSVERÐ ER 26 m.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27

Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur
fasteignasali
Þjónustusími sölumanna
eftir lokun

694 1401

Álfkonuhvarf 49
Opið hús í dag á milli kl 15-16

Mjög vel skipulagt einbýli samt. 230 fm þar af er 46,5 fm bílageymsla. Íbúðarrými
er því 183.5 fm. Stækkanleg stofa, stórt eldhús og borðstofa, 3 til 4 svefnherbergi,
baðherbergi og gestasnyrting, þvottahús og geymsla. Útihurðar utan bílskúrshurð
eru úr mahóní. Einnig opnanleg fög. Húsið er tilbúið til afhendingar fullbúið að
utan fyrir utan þakkant. Lóð er grófjöfnuð og húsið er fokhelt að innan.
Hægt er að fá húsið afhent lengra komið samkvæmt samkomulagi.

)UXP

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Björt og falleg 88,2 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu. Rúmgóð stofa þaðan sem útgengt er á
svalir m. fallegu útsýni. Tvö svefnherb. m. fataskápum. Tengi f. þv.vél á baðherb. Vandaðar innréttingar og gólfefni. V. 23 millj. 7521
Íbúð no. 203 S: 695-5520
Opið virka daga kl. 9:00-17:00
552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Laugavegi 170, 2. hæð •
Sími

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Frum

Opið hús milli kl. 14 og 15 í dag
Einihlíð 14 - Hafnarfirði

Bjart og vel staðsett, innarlega í botnlanga, 5-6 herbergja 176,3 fm einbýlishús á einni hæð
með rúmgóðum bílskúr. Húsið er vel skipulagt og skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, rúmgott
eldhús með fallegum eikarinnréttingum og vönduðum tækjum, stofu og borðstofu,
sjónvarpshol, þvottahús, fjögur svefnherbergi og baðherbergi. Frá stofu og þvottahúsi er
útgangur út í garð. Í garði er verönd með skjólveggjum. Mikil lofthæð er í húsinu sem gefur
skemmtilegt yfirbragð og gólfefni eru parket og flísar. Falleg gluggasetning. Vel búinn 33,8 fm
bílskúr með hita, rafmagni og innréttingum. Verð 45 millj.
Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali tekur vel á móti gestum í dag frá kl. 14-15.
Teikningar á staðnum.
+Ò6$9Ë.±ì$56(0*27725é63256.,37,50È/,

Opið hús í dag á milli 15:00 og 18:00

Naustabryggja 5, íbúð 0206

Glæsileg 3ja herbergja 87,3fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
upphituðu bílahúsi. Glæsileg eikarinnrétting í eldhúsi og
AEG tæki. Stór og björt stofa. Eikarparket á gólfum, hurðar
og skápar einnig úr eik. Þvottaherb. í
íbúð. Flísalagt baðherb. Flott útsýni er úr
íbúðinni. Laus fljótlega.
Verð 23,9 millj.
Finnur tekur á móti gestum

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

3ja herbergja

3ja herbergja

2ja herbergja

GLÆSIÍBÚÐIR Í SANDAVAÐI
Glæsilegar og fullbúnar 2-3 herbergja íbúðir
í nýju lyftuhúsi við Sandavað 9-11.
Forstofa með flísum og fataskáp. Hol með parketi og parketlögð stofa með
stórum suð- og vestursvölum. Eldhús er parketlagt og opið inn í stofuna.
Vönduð stáltæki með háf. Parketlögð herbergi. Sérþvottahús er í öllum
íbúðum og sérgeymsla í kjallara. Allt tréverk er úr eik. Fallegt útsýni er úr
öllum íbúðum m.a. yfir Elliðavatn og til fjalla.
Þetta eru íbúðir sem henta öllum, bæði ungum sem öldnum. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum 3ja herbergja íbúðum.
Sandavað 9-11 er á mjög góðum stað í Norðlingaholti í Reykjavík.

Verð frá 23,5 millj.

Allar íbúðirnar
verða sýndar
í dag sunnudag
á milli kl. 13 og 15
Kaffiveitingar

Stutt er í alla þjónustu m.a. leikskóla o.fl. Frábærar gönguleiðir eru allt í kring
m.a. með Elliðavatni og víðar. Húsið stendur í jaðri útivistarsvæðis þar sem
er m.a. stór skógur o.fl.

á staðnum
Verið velkomin!

Frum

Afhending íbúða er við undirritun kaupsamnings.

BYGGINGARVERKTAKI
(Keflavíkurverktakar)
byggðu þetta hús

Júlíus
823 2600
julius@storborg.is

Valdimar
823 2217
valdimar@storborg.is

Gunnar
694 9900
gunnar@storborg.is

6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

SÓLVALLAGATA - RVK.
FJÁRFESTING

STEKKJARHVAMMUR - HF.
ENDARAÐHÚS

Baugakór 26 Kópavogi - Verð 32,9 millj

Frum

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

Frum

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

Frum

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

Mjög gott verslunarhúsnæði, 148 fm. Góður leigusamningur til 3ja ára. Traustur
leigutaki. no.118034-1
Upplýsingar gefur Hilmar á skrifstofu Hraunhamars.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel staðsett tvílyft endaraðhús m. innb.
bílskúr samtals 187,9 fm. Húsið skiptist m.a. þannig: 3-4 svefnherbergi, stofa,
borðstofa, elhús, sjónvarpsskáli, 2 baðherbergi ofl. Góður s-garður, útsýni.
Tvennar svalir. Parket á gólfum. Góð eign. v. 40,5 millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 122 fm efri sérhæð í nýlegu fjórbýli með sér inngangi á þessum vinsæla
stað. Rúmgóð forstofa með skápum. Inn af forstofu er góð geymsla með hillum. Glæsilegt eldhús með vandaðri innréttingu. Keramik helluborð, ofn og vifta frá AEG, allt stállitað. Góður borðkrókur. Stofa opin í eldhús
m/ útgengi á stórar svalir. Tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi með hornbaðkari með nuddi, vönduð innrétting, flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Eigandi er að leggja lokafrágang á íbúðina þessa
dagana og skilar hann gólfum í eldhúsi, holi, geymslu og þvottahúsi með náttúrusteini. Eikarparket á öðrum
gólfum. Halogen lýsing er í stofu og eldhúsloftum. Fyrir gluggum verða hvít rúllugluggatjöld.
Sérlega glæsileg eign. Laus fljótlega. Verð 32,9. Nánari uppl. veitir Svenni í síma 866-0160.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Suðurlandsbraut 50

Opið hús í dag frá 14 - 16

Sími 513 4300

Bláu húsin v/Faxafen

Frum

husid@husid.is

• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga

• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Bárugata 32 - 101 Reykjavík
Opið hús í dag sun. kl. 13-13:30

Hamraborg 28 - 113 Reykjavík
Opið hús í dag sun. kl. 14-14:30

Sjarmerandi efri sérhæð og ris í 101 Reykjavík í þríbýli á rólegum stað nálægt iðandi
mannlífi miðborgarinnar. Eignin er 2 svefnherbergi, eldhús, bað, stofa og borðstofa á
hæðinni ásamt björtu rúmgóðu risi. Verð 26,4m.
Guðný gsm 821-6610 tekur á móti gestum. Verið velkomin.

Laus Strax.
Tveggja herbergja 52,4 fm í Hamraborg 28 á 3. hæð í lágreistu fjölbýli með aðgang að
bílageymslu. Sameiginlegur inngangur er úr bílageymslu og einnig á fyrstu hæð.
Verð. 14.9 m.
Guðný gsm 821-6610 tekur á móti gestum. Verið velkomin.
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Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali

BLÁSALIR 19 - 201 KÓPAVOGUR

Virkilega falleg 4ra herbergja 112,4 fm íbúð á annarri hæð með sérinngangi. Kirsuber í innréttingum og hurðum, Parket og flísar á gólfum. Fallegt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf og með góðri innréttingu og hornbaðkari. 3 mjög góð svefnherbergi, þvottahús og geymsluloft inní íbúð
ásamt geymslu í sameign. Glæsilegt útsýni.

KRUMMAHÓLAR 2, ÍBÚÐ 6 E - 111 REYKJAVÍK

Sölusýning

Sölusýning

í dag milli kl. 14 - 14.30

í dag milli kl. 15 - 15.30

Linda B Stefánsdóttir
Löggiltur fasteignasali
linda@domus.is
664 6015/440 6015

Verð 29,4 millj.

HOLTSGATA 19 - 101 REYKJAVÍK

Falleg 4ra herbergja 103,2 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í hjarta
Reykjavíkur. Göngufæri í miðbæinn og Háskóla Íslands. Eldhús og baðherbergi nýlega tekið í gegn, flísar á gólfi. Stofan, herbergi og gangur með eikarparket á gólfi. Sér hiti. Búið að skipta um gler og pósta. Þakið tekið í
gegn fyrir 3 árum og húsið sprunguviðgert. Bjalla: Ásta Sigrún Gylfadóttir.

Góð 4ra herbergja 90,4m² íbúð á 6. hæð í fjölbýli með lyftu. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með dökkri innréttingu, þrjú svefnherbergi. Gegnheilt,
ljóst parket gólfum. Ágætar svalir.

Góð staðsetning og frábært útsýni.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi
magnus@domus.is
664 6021/440 6021

Verð 18,9 millj.

NAUSTABRYGGJA 16 - 110 REYKJAVÍK

Sölusýning

Sölusýning

í dag milli kl. 15 - 16.00

í dag milli kl.14 - 14.30

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

Verð 26,5 millj.

Góð 3ja herb. 100,6m² íbúð á 2ri hæð í litlu fjölbýli. Gegnheilt eikarparket á
gólfum. Gott eldhús með AEG gaseldavél og ofni úr burstuðu stáli. Gott
skápapláss. Allir skápar úr kirsuberjavið. Mjög rúmgóð og falleg íbúð. Góðar
svalir. Stæði í bílageymslu. Bjalla merkt K.Musturman.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi
magnus@domus.is
664 6021/440 6021

Verð 24,5 millj.

KRUMMAHÓLAR 8 - 111 REYKJAVÍK

Frum

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

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

Sölusýning

Sölusýning

í dag milli kl. 14 - 14.30

í dag milli kl. 16 - 16.30

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

Tilboð óskast.

SOGAVEGUR 92 - 108 REYKJAVÍK

Góð 2-3ja herbergja 100 m² íbúð á jarðhæð í fjölbýli með lyftu. Íbúð
71,2,fm og 5 fm geymslu ásamt 23,8 fm stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin skiptist svo í hol, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi og bjarta stofu.
Góður garður með skjólvegg. Góð staðsetning.
Bjalla merkt Jóhanna og Jón Ingi.

Bókið skoðun

í dag milli kl. 15 - 16
Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
840 2100/440 6014

Verð 48,9 millj.

RANDABERG - FLJÓTSDALSHÉRAÐ

Einbýlis-/tvíbýlishús, bílskúr og 3 sumarhús með svefnaðstöðu fyrir 3 að
Randabergi, Fjótsdalshéraði. Reisulegt 298 fm einbýlishús með útsýni til
allra átta. Vinnuaðstaða í bílskúr, ca. 56 fm. Í kjallara hússins er 73 fm 3ja
herbergja íbúð. Búið er að planta trjám. Olíumöl á vegi og á plani, götulýsing. Algjör sveitarómantík, örstuttri frá Egilsstöðum. Einstaklega falleg eign
á skemmtilegum stað og með mikla möguleika.

Verð 17,5 millj.

EINARSNES - 101 REYKJAVÍK

Sölusýning
Glæsilegt mikið endurnýjað 6 herb. einbýlishús Húsið er 165,7 fm. á 3
hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið er mjög mikið endurnýjað t.d. nýjir ofnar og rafmagnslagnir, gler og gluggar að hluta og dren.
Innrétt. og gólfefni nýleg. Teikn. af 30 fm. bílskúr fylgja. Stór sólpallur.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi
magnus@domus.is
664 6021/440 6021

Mjög glæsileg mikið endurnýjuð 47.5 fm íbúð með sér inngangi að Einarsnesi í Skerjafirði. Húsið hefur verið mikið endurnýjað meðal annars þak
og rennur, dren o.fl. Íbúðin er einnig mikið endurnýjuð t.d. öll gólfefni.
Innréttingar, tæki, gler og gluggar er nýlegt. Raf- og vatnslagnir endurnýjaðar. Sameiginlegt þvottahús og sér útigeymsla. Merkt bílastæði.

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

Verð 14,9 millj.

HÓTEL BLÁFELL - BREIÐDALSVÍK

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali
dungal@domus.is
897 6060/440 6120

Til sölu er hótel- og veitingarekstur miðsvæðis á Austurlandi, um 60 km. frá álverinu á Reyðarfirði. Hótelið tekur um 43 manns í gistingu. Salir eru 2 og taka
um 150 í sæti. Herbergi eru 22, eru björt og rúmgóð, öll 2ja manna m/baði.
Byggt var við hótelið 1998. Staður í öflugum rekstri í mörg ár og á stóran hóp
fastra viðskiptavina. Þegar eru komnar bókanir fyrir sumarið 2007.

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali
dungal@domus.is
897 6060/440 6120

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

www.domus.is

Frum

Atvinnuhúsnæði að Mánamörk 7 – Hveragerði

Fjárfestar - fyrirtæki
Góður kostur með mikla möguleika
Til sölu eða leigu: Atvinnuhúsnæði að Mánamörk 7,
Hveragerði. Húsnæðið þar sem framkvæmdir eru að hefjast
verður um 1200 m2 á tveimur hæðum og stendur á besta stað
við Suðurlandsveginn. Húsnæðið hentar undir léttan iðnað,
verslunarrekstur eða þjónustu. Góðar skrifstofur verða á
annari hæð.
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn s. 824-6704.

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
Opið virka daga kl. 9–18

www.as.is

Opin hús í dag

Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

6

DAGGARVELLIR 6A, 0301
HAFNARFIRÐI

ÁLFASKEIÐ 76, 0201
HAFNARFIRÐI

ÁLFHÓLSVEGUR 20
KÓPAVOGI

Fallegt og vel viðhaldið 166,2 fm einbýli í
miðbænum. 3-4 sv.herb. Sólstofa og
verönd. Verð 35,8 millj.

Falleg og rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð. 2
sv.herb. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Verð 21,9 millj.

Mikið endurnýjuð 90,3 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Bílskúrssökkull. Verð 18,7 millj.

Einstaklega skemmtilegt og vel staðsett
raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Stór skjólsæll
suðurgaður. Verð 34,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 13-15

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-15

Hafsteinn og Ragnhildur
taka á móti gestum s: 565-2342

Guðrún
tekur á móti gestum s: 555-0922

Rósa og Viðar
taka á móti gestum s: 661-4240

Jón Örn sölumaður
tekur á móti gestum s: 898-4588

HAMRAHLÍÐ 25, 0105
REYKJAVÍK

ÞRASTARÁS 44, 0103 HAFNARFIRÐI

BREIÐVANGUR 3, 0102 HAFNARFIRÐI

FURUVELLIR 30 HAFNARFIRÐI

Falleg íbúð á 1. hæð m/bílskúr á góðum
stað í Hlíðunum. 2 sv.herb. Verð 22,5 millj.

Falleg 110 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum stað. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 25,5 millj.

Falleg 140 fm íbúð m/bílskúr á 1. hæð.
4 sv.herb. Stór stofa og sjónvarpshol.
Verð 24,9 millj.

Sérlega fallegt 234,2 fm einbýli ásamt
bílskúr. 4 sv.herb. Glæsileg eign á rólegum
og góðum stað. Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Elva og Lýður
taka á móti gestum s: 588-2930

Gunnar og Margrét
taka á móti gestum s: 555-4418

Erna og Sigurgeir
taka á móti gestum s: 565-0093

Frum

HVERFISGATA 53
HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Bjarni og Rósa
taka á móti gestum s: 568-0512
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Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 11. mars.
Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, Mallorka og Mexíkó.
Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá hinu virta byggingafélagi á Spáni, TM Real Estate Group.
Kominn er nýr DVD diskur sem inniheldur upplýsingar um svæðin, eignirnar og næsta nágrenni.

Frum

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

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Yfirleitt hef ég forðast að fara í leikhús og
ástæðan fyrir því ekki
mjög flókin. Mér leiðist og verður illt í rassinum. Geispa og fer
að skoða GSM-símann.
Bíð eftir því að Henríetta,
Lautinant Brian og aðmíráll Nigel
ljúki sér af, tjaldið falli og fólk byrji
að klappa eins og sirkús-selir, leikararnir hneigja sig, fólk klappar
meira, lófarnir verða rauðir, klappað aðeins meira og síðan er kveikt.
Svo leiðinlegt þykir mér þetta að
ég hef meira að segja fengið martraðir sem ganga út á að ég sit í súrefnisskorti og bíð þess að áhugaleikhópur klári að sýna Söngvaseið, en
svo þegar allt á að vera búið þá er

mér tilkynnt að nú muni þau flytja
verkið AFTUR af því það var klappað svo mikið.
Töluvert erfiðara hefur mér þó
fundist að horfa á nútímadans, en
slík fyrirbæri eru svolítið eins að
fara í rússneska rúllettu.
Innantóm klikk og ekkert gerist
fyrr en allt í einu BANG og heilinn
tekur endorfínhlaðinn gleðikipp.
Með öðrum orðum, 9 af 10 nútímadansverkum finnast mér ömurlega púkó og leiðinleg, en svo kemur
eitt sem er hrein og tær snilld og
gerir það að verkum að maður tekur
áhættuna aftur og jafnvel aftur.
Fyrir viku síðan upplifði ég þessa
tilfinningu í Þjóðleikhúsinu þegar
ég fór á forsýningu á söngleiknum
Leg. BANG! Ég hló og skríkti allan

tímann, hallaði mér fram í sætinu,
fékk sjokk (sem er svo skemmtilegt) og gladdist innilega í mínu
litla, hömlulausa hjarta. Óhikað get
ég fullyrt að Leg er skemmti-legasta leikrit sem ég hef séð. En sökum
reynsluleysis er ég náttúrlega enginn leiklistargagnrýnandi svo ég get
bara haft þetta einfalt og segi; Ef öll
leikrit væru eins og Leg þá færi ég
miklu oftar í leikhús.
Ég gekk út úr Þjóðleikhúsinu,
miklu hressari en þegar ég gekk inn
og var skyndilega orðin þakklát
fyrir að fá að búa á nútíma Íslandi
þar sem sjálft ríkið tekur sénsa á
því að bregða frá hefðbundnum leiðindum (9 af 10) með því að leyfa
verk eins og Leg á sínum fjölum.
Áfram það!
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Maður finnur það að
sumarið er að verða
búið þegar þessi kaldi
vindur byrjar að blása.

Mmmh
Ég get nú eiginlega
ekki beðið eftir að
sumarinu sé lokið.

Haustið kemur alltaf
of snemma! Sumarið
er varla komið fyrr en
haustinu og svo vetri er
skellt á mann

N 'ELGJAN
Hæ, ég er
kominn

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
Hæ Palli

Hvernig var
skólinn?

Þú vilt ekki vita
það

Auðvitað vil
ég vita það

Þú vilt í
alvörunni ekki
vita það

Palli, ég er mamma þín ...
Það er ekki til
neinn sem hefur
meiri áhuga á því
hvað gerist í lífi
þínu en ég.

Hvernig var
dagurinn?

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Trúðu mér...

Þú vilt ekki
vita það

Palli, hlustaðu
á það sem ég
er að segja.

Mig
Langar
virkilega

Ó.. Fyrst það
er málið.

Þá langar mig
ekki að segja þér
það.

Að vita,
hvernig
skólinn var

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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Kristjana F. - 44 ára
Það var sérkennileg upplifun að koma á brautarstöðina við dýragarðinn, Bahnhof Zoo, ungur námsmaður árið 1979. Þetta var eina brautarstöðin fyrir langferðir sem varð eftir í Vestur-Berlín þegar múrinn var byggður 1961. Rétt handan við hana var Austur-Berlín og þá
sjaldan fólk fékk að yfirgefa einræðisríkið – til dæmis við lát náinna
skyldmenna vestanmegin – kom það oftast á þessa brautarstöð, þar
heilsuðust og kvöddust þessar köldustu byggðir kalda stríðsins. Rétt
við járnbrautarstöðina er dýragarðurinn, 160 ára gamall og þar með
elsti dýragarður Þýskalands; virðulegar nítjándu aldar byggingar
með upphaflega alltof þröngum búrum, garður af því tagi þar sem nýlenduveldin sýndu feng sinn.

&ALL ¹ FALL OFAN
En það var líka eitthvað kitlandi við Dýragarðsbörnin, einhver æsifréttastíll og einhver rómantísk spenna og fagfólk deildi um áhrif
verksins. Það gerðu lesendur ekki og bókin kom út í milljónaupplagi
víða um heim. Hún var fyrst gefin út á íslensku árið 1981 hjá Fjölva,
og var endurprentuð nokkrum sinnum, síðast 1998. Þá fylgdi eftirmáli sem sagði frá því að Kristjana hefði haldið sér frá eiturlyfjunum
síðan, þökk sé þeirri frægð og þeim styrk sem hún öðlaðist við útgáfu
bókarinnar. Það var enginn fótur fyrir því.
Árið 2006 var brautarstöðin við dýragarðinn aflögð sem viðkomustaður langferðalesta, þarna stoppa núna bara innanbæjarlestir. Það
er kominn ný aðalbrautarstöð, miðbærinn er í gamla austurhlutanum.
Dýragarðsstöðin er bara venjuleg stoppistöð í samgöngukerfi borgarinnar og hefur glatað óhugnaði sínum. Sjálfur dýragarðurinn er hins
vegar fjölsóttari en nokkru sinni fyrr, fyllist á hverjum degi af glaðbeittu fjölskyldufólki. Kristjana F. er fjörutíu og fjögurra ára og býr í
einsoghálfs herbergis blokkaríbúð í Brandenburg héraðinu. Tímaritið
Cicero heimsótti hana nýlega: Fimmtán sinnum hefur hún farið í meðferð og jafnoft fallið. Árið 1986 sat hún tæpt ár í fangelsi fyrir eiturlyfjaneyslu. Árum saman flæktist hún um grísku eyjarnar með misgæfulegum elskhugum; æskuunnustinn Detlef fyrirgaf henni aldrei
bókina. Nú segist hún ekki hafa sprautað sig í meira en áratug, og
viðmælandinn trúir henni mátulega. Enn lifir hún bara á ritlaunum
þessa æskuverks. En Kristjana á tíu ára gamlan son sem hún hugsar eins vel um og hún getur. Hann er sagður skýr en alveg laus við að
vera barnalegur, lífsreynslan í augunum sýnir dreng sem er fullorðinn langt fyrir aldur fram. Einsog Berlín, þessi margfallna borg, og
hennar börn.

"LAÈALJËSMYNDARAFÁLAGS ¥SLANDS
STENDUR YFIR Å 'ERÈARSAFNI Å +ËPA
VOGI  SAMA STAÈ M¹ SJ¹ SÁRSTAKA
SÕNINGU ¹ LJËSMYNDUM SEX LJËSMYND
ARA SEM BER YFIRSKRIFTINA +¹RAHNJÒKAR

TIL STYRKTAR $VÎL ATHVARFI FYRIR GEÈ
FATLAÈA Å +ËPAVOGI .EMENDUR Å
-ENNTASKËLANUM Å +ËPAVOGI
MUNU Å SAMSTARFI VIÈ +ËPAVOGSDEILD
2AUÈA KROSSINS OG $VÎL ATHVARF
FYRIR GEÈFATLAÈA Å +ËPAVOGI HALDA
FATA OG NYTJAMARKAÈ Å SJ¹LF
BOÈAMIÈSTÎÈ +ËPAVOGSDEILDAR Å
(AMRABORG  3ELD VERÈA NOTUÈ
FÎT ¹ FËLK ¹ ÎLLUM ALDRI TÎSKUR SKËR
YFIRHAFNIR ALLS KONAR HÒSBÒNAÈUR OG
MARGT FLEIRA

SÕNIR VERK SÅN Å ,ISTASAFNI !3¥ VIÈ
&REYJUGÎTU 9FIRSKRIFT SÕNINGARINNAR
ER 6EÈURFAR EN HANA ER AÈ FINNA Å
SMUNDARSAL OG 'RYFJU 'UÈRÒN
VINNUR JÎFNUM HÎNDUM Å ÖRYKK
MYNDBÎND OG FLYTUR VERKIÈ BEINT ¹
VEGG EÈA RÒÈU MEÈ M¹LNINGU EÈA
ÒTSKORINNI FËLÅU 3ÕNINGIN STENDUR TIL
 MARS ¥ !RINSTOFU STENDUR YFIR
SÕNING FRANSKA LISTAMANNSINS %TIENNE
DE &RANCE ,)6% 35#+3 5TOPIA
AND LAST BLAH BLAH BEFORE YOU GO
3ÕNINGIN ER HLUTI AF FRÎNSKU MENNING
ARH¹TÅÈINNI 0OURQUOI 0AS

5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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KVEF?

NEFÚÐI

HÁLSTÖFLUR

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.
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F  &ATAMARKAÈUR -+ NEMA

F  'UÈRÒN +RISTJ¹NSDËTTIR

N N ,%)+,)34
F  ,EIKFÁLAG +ËPAVOGS SÕNIR

%NDASTÎÈIN
Yfir brautarstöðinni var sérkennilegur og óhugnanlegur svipur.
Hún var nefnilega sögusvið einhverrar mestu metsölubókar Þjóðverja eftir stríð, bókar sem þá var nýkomin út og hlaut síðar á íslensku nafnið Dýragarðsbörnin (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo). Þar
skráðu tveir blaðamenn frá tímaritinu Stern ævisögu Kristjönu F,
sextán ára, eftir frásögn hennar sjálfrar. Þrem árum fyrr hafði hún
leiðst út í harða eiturlyfjaneyslu, vændi og allt sem því tilheyrir, og
nú sagði hún sögu sína og vina sinna. Þau voru löngu farin að heiman, í raun heimilislaus en héldu til í og við þetta hrikalega yfirbyggða
klóak, einsog Kristjana kallaði stöðina. Dýragarðsstöðin var sannkölluð endastöð.
Allur þessi heimur blasti ennþá við árið 1979, unglingarnir í kringum brautarstöðina voru rétt að byrja að taka á sig svip pönksins einsog Kristjana átti eftir að gera sjálf, þeir voru einsog reið afkvæmi
dýranna úr garðinum við hliðina, refsinornir allsnægtasamfélagsins
sem réð ekki við þessa uppreisn vímunnar hvað sem grænklædd lögreglan fór margar rassíur um brautarstöðina. Kristjana F. rataði fyrst
á forsíðu tímaritsins Stern og síðan í bók sem einnig var kvikmynduð.
Bókin um hana og kærastann Detlef og Babsí sem dó fjórtán ára af
of stórum heróínskammti, og krakkana sem seldu sig eða fóru inn og
út af stofnunum lauk upp kjallaradyrum brautarstöðvarinnar og stórborgarinnar fyrir almenningi, var víða skyldulesning í skólum, viðmið umræðunnar um eiturlyfjaheim borganna og gegndi líku hlutverki og bók Njarðar P. Njarðvík og Freys sonar hans, Ekkert mál,
hér á landi sex árum síðar.

MYNDLISTARMAÈUR R¾ÈIR VIÈ GESTI
,ISTASAFNS !3¥ UM SÕNINGU SÅNA
6EÈURFAR
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F  ,AUFEY 3IGURÈARDËTTIR
FIÈLULEIKARI OG %LÅSABET 7AAGE
HÎRPULEIKARI HALDA TËNLEIKA Å
2EYKHOLTSKIRKJU %FNISSKR¹IN ER Å
ANDA HINS FRANSKA VORS ÖVÅ AÈ FLEST
TËNVERKIN ERU EFTIR FRÎNSK TËNSK¹LD
¶AR BER FYRST AÈ TELJA "OIELDIEU EN
EFTIR HANN LEIKA Ö¾R LITLA SËNÎTU
¶¹ TAKA VIÈ &AURÁ 4OURNIER OG
-ASSENET 4V¾R PERLUR 2ÒSSANNA
4SJAÅKOVSKI OG 2ACHMANINOFF FYLGJA
MEÈ %INNIG FLYTJA Ö¾R ÒSETNINGAR ¹
ÅSLENSKUM SÎNGLÎGUM

F  'UÈRÒN +RISTJ¹NSDËTTIR

VERKJALYF

FRUNSUKREM

Við hlustum!

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

FRUMSÝNING

SÍMI 564 0000
NORBIT
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
NORBIT SÝND Í LÚXUS
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1 og 2 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20 og 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
THE PURSUIT OF HAPPYNESS **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 3 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.30 og 8

NORBIT
SMOKIN´ ACES
GHOST RIDER
NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA
kl. 4

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

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

&2¡44)2 !& &«,+)

ILINN b-ÁR S¹RNAR ÖETTA MJÎG ENGIN
SPURNING m SAGÈI 5RBAN

3VEITASÎNGVARANUM +EITH 5RBAN
S¹RNAR MJÎG ÖEGAR FJÎLMIÈLAR FJALLA
EINUNGIS UM HANN SEM EIGINMANN
.ICOLE +IDMAN OG UM VÅMUEFNA
VANDAM¹L HANS Å STAÈ ÖESS AÈ
MINNAST EINU ORÈI ¹ TËNLISTARFER

"ENEDIKT 86) P¹FI HEFUR GAGNRÕNT
*ËHANNES 0¹L P¹FA SEM LÁST ¹RIÈ
 FYRIR AÈ STÅGA UPP ¹ SVIÈ MEÈ
ROKKARANUM "OB $YLAN "ENE
DIKT ER MJÎG MËTFALLINN ROKKTËN
LIST OG TELUR AÈ HÒN SÁ RUNNIN

UNDAN RIFJUM DJÎFULSINS 4ËNLEIKAR
$YLANS VORU HALDNIR Å "OLOGNA ¹
¥TALÅU ¹RIÈ  ÖAR SEM HANN SÎNG
MA +NOCKIN /N (EAVENS $OOR
3JÎ ¹RA DËTTIR LEIKARANS
*OHNNY $EPP ER ¹
BATAVEGI EFTIR AÈ HAFA
VEIKST SKYNDILEGA ¹

DÎGUNUM 6AR HÒN FLUTT ¹ SJÒKRAHÒS
¹ %NGLANDI EN EKKI HEFUR VERIÈ GREINT
FR¹ ÖVÅ HVAÈ AMAÈI AÈ HENNI 6ORU
FORELDRAR HENNAR $EPP OG 6ANESSA
0ARADIS HJ¹ HENNI ÎLLUM STUNDUM
$EPP ER UM ÖESSAR MUNDIR Å
,ONDON AÈ LEIKA Å KVIKMYND
SEM ER BYGGÈ ¹ SÎNGLEIKNUM
3WEENEY 4ODD

Sölusýning
Opið hús laugardag og sunnudag frá klukkan 10.00 til 17.00
Tjarnabakka 12 Reykjanesbæ
Sýnum um helgina fullbúnar íbúðir í Reykjanesbæ. Íbúðirnar eru 60-120 m2 og eru
seldar með öllum rafmagnstækjum. Opið hús kl. 10 til 17 laugardag og sunnudag.
Íbúðirnar eru í Dalshverfi I og II og allar upplýsingar á sölusýningu
i Tjarnarbakka 12.
Nánari upplýsingar á www.nesbyggd.is og hjá fasteignasölum í Reykjanesbæ
Nesbyggð ehf. Hefur fengið sérstaka viðurkenningu frá Reykjanesbæ, sem verktaki
fyrir góðan frágang bygginga og lóða.

Íbúðir í boði:

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765

www.nesbyggd.is

Samtals íbúðir
Tjarnabakki 10
10
Tjarnabakki 12
10
Tjarnabakki 14
10
Engjadalur 2
16
Engjadalur 4
20
Beykidalur 2
12
Beykidalur 4
12

Seldar
9
9
10
13
16
5
0

Óseldar
1
1
0
3
4
7
12

Afhending
1. maí ’07
Strax
1. maí ‘07
1. sept. ‘07
1. feb. ‘08
1. apr. ‘08

Forsýnd í DIGITAL myndgæðum
klukkan 10:20 í SAMbíóunum Kringlunni
Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni

(((
s.v. mbl

Hörku hasa

Milljón dolla
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Rómantísk gamanmynd

NÝ HROLLVEKJA

FRÁ FRAMLEIÐENDUM UNDERWORLD

Megi besti

leigumorðin

ginn vinna

BREAKING AND ENTERING
Börn og foreldrar tvöföld sýning

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN

BLOOD & CHOCOLATE kl.3:30-5:50-8:10-10:30

B.i.12

BREAKING AND EN...

kl. 10:40

B.i.12

LETTERS FROM IW...

kl. 8

B.i.16

PERFUME

kl. 8

B.i.12

DREAMGIRLS

kl. 3 - 5:30

B.i.7

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

ER...

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói

/ ÁLFABAKKA

Sýnd í Háskólabíói

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 8 - 10

B.i. 16

BLOOD & CHOCOLATE

kl 8 - 10

B.i.12

MUSIC AND LYRICS

kl. 8

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 4 - 6 - 8 - 10

Leyfð

B.i.16

GHOST RIDER

kl. 10:10

B.i. 12

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 2 - 4

Leyfð

Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

ALPHA DOG

kl 6

B.i.12

MUSIC & LYRICS

kl.1:30-3:40-5:50-8-10:20 Leyfð THE BRIDGE TO T...

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

MUSIC & LYRICS VIP

kl. 2:30 - 5:50 - 8 - 10:20

VEFURINN HE... M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8

SMOKIN ACES

kl. 5:50 - 8 - 10:30

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

BRIDGE TO TER... M/- Ísl tal

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

BREAKING AND ENTERING kl. 10:20

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

DIGITAL

HANNIBAL RISING

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

DIGITAL

kl. 8 - 10:20

kl. 5:50 - 8

B.i.16

NORBIT

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:40

300

Leikur í
Mama Mia
Leikarinn Pierce Brosnan hefur
tekið að sér hlutverk í nýrri
söngvamynd sem verður byggð á
Abba-söngleiknum vinsæla Mama
Mia. Brosnan, sem lék James Bond
á sínum tíma,
leikur á móti
Meryl Streep í
myndinni.
Fjallar hún
um unga konu
sem reynir að
komast að því
hver
pabbi
hennar
er.
Brosnan mun
leika Sam, einn
"2/3.!. 0IERCE
"ROSNAN MUN LEIKA af hugsanlegÅ SÎNGVAMYND
um
feðrum
BYGGÈRI ¹ !BBA
hennar.
SÎNGLEIKNUM -AMA
„Ég
sagði
-IA
strax „já“ því
ég vissi að ég myndi vinna með
Meryl Streep,“ sagði Brosnan. „Ég
sá líka söngleikinn í London og
fannst hann alveg yndislegur.
Þetta verður frábært, að geta eytt
tíma með Meryl á einhverri grískri
eyju, syngjandi Abba-lög.“

kl. 10:20

/ AKUREYRI

NUMBER 23

kl. 5:50 - 8 - 10:20

ALPHA DOG

kl 15:20 - 20:00
kl 17:40 - 22:20
kl.15:45
kl.17:45
kl.20:00
kl.22:15

BÖRN OG FORELDRAR kl. 4 (1500kr)

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BLOOD & CHOCOLATE

B.i.12

TELL NO ONE
PARIS, JE T’AIME
GARDE À VUE
LES VISITEURS
LES MARCHANDS
LES SOEURS FACHEES

Leyfð

DIGITAL

B.i.16

SPARBÍÓ 450

kr
kr

Hendrix villtastur
Jimi Hendrix hefur verið kjörinn
villtasta gítarhetja allra tíma af
lesendum
tónlistartímaritsins
Classic Rock. Í öðru sæti varð
Keith Richards úr The Rolling
Stones og blúsarinn látni, Steve
Ray Vaughan, lenti í því þriðja.
Að sögn Scotts Rowley, ritstjóra Classic Rock, hafði Hendrix
rosalega tækni og endurskilgreindi hann í raun og veru hugtakið gítarhetja. „Söngvarar telja
kannski að þeir séu hinir raunverulegu konungar rokksins en
samkvæmt könnun okkar eru gítarleikarar miklu brjálaðari, oftast
hæfileikaríkari og eru helsti drifkrafturinn á bak við tónlistina,“
sagði Rowley.
Í fjórða sæti lenti Jimmy Page
úr Led Zeppelin. Í næstu sætum á
eftir komu Dimebag Darrell úr

(%.$2)8 *IMI (ENDRIX ER VILLTASTA GÅTAR

HETJA ALLRA TÅMA SAMKV¾MT KÎNNUN
#LASSIC 2OCK

Pantera, Tony Iommi úr Black
Sabbath, Rory Gallagher, Eddie
Van Halen, Chuck Berry og Kurt
Cobain úr Nirvana.
Hvorki Pete Townsend úr The
Who né Slash úr Guns N´Roses
komust á topp tuttugu.

Rómantísk gamanmynd
sem fær þig til að grenja úr hlátri.
Hugh Grant
hefur aldrei
verið betri.

(#$%.$ $$%0#  #/

!,,4!&  4®+534!¨ 4OM #RUISE MUN
FYLGJA KONU SINNI TIL VINNU ALLA DAGA

Fylgist með
vinnu Katie
Tom Cruise mun fylgja konu sinni,
Katie Holmes, á tökustað á hverjum degi þegar tökur hefjast á
gamanmyndinni Mad Money. Í
henni leikur Holmes á móti Diane
Keaton og Queen Latifah, en
fregnir herma að umboðsmaður
Holmes hafi valið hlutverkið gagngert vegna þess að það krefjist
hvorki nektar né kossa.
Samkvæmt New York Post
hefur Cruise tilkynnt framleiðendum myndarinnar að hann muni
verða viðstaddur tökur alla daga.
Hann vilji fylgjast með því sem á
gengur og hjálpa Katie.
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 4ËK EKKI VIÈ VERÈLAUNUNUM
'UÈMUNDUR 'UÈMUNDSSON ÖJ¹LFARI &RAM VAR HVERGI
SJ¹ANLEGUR UM LEIÈ OG LEIK LIÈSINS GEGN 3TJÎRNUNNI
Å ÒRSLITALEIK BIKARKEPPNI KARLA LAUK Å G¾R (ANN TËK
EKKI VIÈ SILFURVERÈLAUNUM &RAM EINS OG
AÈRIR STARFSMENN OG LEIKMENN LIÈSINS
GERÈU !LGENGT ER AÈ ÖJ¹LFARAR BEGGJA
LIÈA VEITI FJÎLMIÈLUM VIÈTÎL STRAX EFTIR
LEIKI SÁRSTAKLEGA Å ST¾RRI LEIKJUM
TÅMABILSINS

!NNA ²RSÒLA 'UÈMUNDSDËTTIR
 $USSELDORF  STIG
 'UMMERSBACH  STIG
 (ILDUR 6ALA  STIG
 %RTU EKKI GRÅNAST ÁG VEIT ÖAÈ EKKI
 STIG
 ¡G ¹TTI AÈ VITA ÖETTA  STIG
 #IUDAD 2EAL  STIG
 '/'  STIG
  SM  STIG
3AMTALS  STIG
¶¾R LOFUÈU
B¹ÈAR AÈ FARA AÈ
FYLGJAST BETUR MEÈ
FRÁTTUNUM HÁR EFTIR !NNA ²RSÒLA
TRYGGÈI SÁR SIGURINN MEÈ ÖVÅ AÈ SVARA
SÅÈUSTU SPURNINGNUM RÁTT

SPORT FRETTABLADIDIS

 -EÈ HVAÈA ÖÕSKA LIÈI LÁK
-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR
 -EÈ HVAÈA LIÈI LEIK
UR %INAR (ËLMGEIRSSON ¹
N¾STU LEIKTÅÈ
 (VAR VAR ANNAR SIGURVEG
ARI ÅSLENSKA )DOLSINS
 (VER LEIKUR 2IDGE &OR
RESTER Å "OLD AND THE "EA
UTIFUL
 (VAÈ HEITA ÖJ¹LFARAR
LANDSLIÈS KVENNA Å FËTBOLTA
 -EÈ HVAÈA LIÈI LEIKUR
(ENNING &RITZ
 6IÈ HVAÈA LIÈ VORU 3NORRI
3TEINN OG SGEIR ®RN AÈ
SEMJA
 (VAÈ ER (ANNA 'UÈRÒN
!NNA ²RSÒLA H¹ MIÈAÈ VIÈ
UPPLÕSINGAR FR¹ (3¥

(ANNA 'UÈRÒN 3TEF¹NSDËTTIR
 -AN ÖAÈ EKKI  STIG
 -AN ÖAÈ EKKI  STIG
 (ILDUR 6ALA  STIG
 ¡G ÖEKKI BARA 2IDGE &ORRESTER EKKI LEIKAR
ANN  STIG
 %R ÖAÈ EKKI *ÎRUNDUR KI
 STIG
 &LENSBURG  STIG
 '/'  STIG
  SM  STIG
3AMTALS  STIG
2ÁTT SVÎR  $UISBURG  &LENS
BURG  (ILDUR 6ALA  2ONN
-OSS  3IGURÈUR 2AGNAR OG
'UÈNI +JARTANSSON  +IEL 
'/'  (ANNA  SM OG
!NNA  SM

2OLAND VARÈI BIKARINN
Markvarsla Rolands Vals Eradze gerði gæfumuninn í stórsigri Stjörnunnar á
Fram í úrslitaleik bikarkeppni karla í gær. Patrekur Jóhannesson fyrirliði tók
því við sigurlaununum annað árið í röð fyrir hönd Stjörnunnar frá Garðabæ.

&92)2,)¨).. 0ATREKUR LYFTIR BIKARNUM ¹ LOFT 3TJÎRNUMÎNNUM TIL MIKILLAR GLEÈI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

(VAÈ SÎGÈU FYRIRLIÈI OG ÖJ¹LFARI 3TJÎRNUNNAR EFTIR LEIK

Er enn hálfvankaður
(!.$"/,4) Patrekur Jóhannesson,

fyrirliði Stjörnunnar, lenti í samstuði við Brján Brjánsson, leikmann Fram, í fyrri hálfleik liðanna í gær. Brjánn meiddist á
höku og Patrekur var alblóðugur
eftir að hafa fengið 3-4 sentímetra
skurð á höfuðið.
„Ég er nú enn hálfvankaður,“
sagði Patrekur við blaðamann
eftir að hafa tekið við bikarnum.
„En ég vil þakka Brynjólfi Jónssyni lækni fyrir að hafa komið
mér til aðstoðar. Hann saumaði
skurðinn þannig að ég gat klárað
leikinn,“ bætti hann við en Patrekur var kominn aftur inn á völlinn
aðeins tíu mínútum eftir að hafa

yfirgefið hann um miðjan hálfleikinn.
„En fyrst og fremst er þetta
frábær dagur og gaman að verja
titilinn. Við spiluðum góða vörn í
dag og Roland var frábær í markinu. Hægt og rólega náðum við að
fara fram úr þeim og þeir virtust
missa trúna á sjálfum sér.“
„Liðsheildin skóp þetta í dag
ásamt góðri vörn og markvörslu,“
sagði Kristján Halldórsson, þjálfari Stjörnunnar. „Við mættum tilbúnir í leikinn og út á það gengur
þetta. Nú vantar einn bikar í
Stjörnuhúsið en það er Íslandsmeistarabikarinn og hann tökum
við seinna.“
ES¹

(!.$"/,4) Ótrúleg frammistaða
Rolands Vals Eradze í marki Stjörnunnar átti stærstan hlut í því að
Garðbæingar urðu bikarmeistarar
karla annað árið í röð. Hann lokaði
markinu á löngum köflum í fyrri
hálfleik þegar Stjörnumenn byggðu
upp forskot sitt. Forystan í hálfleik
var sjö mörk, 16-9, og á endanum
vann Stjarnan tíu marka sigur, 2717.
Eins og sést glögglega á þessum
tölum var sóknarleikur Fram í
molum. Leikurinn byrjaði reyndar
ágætlega fyrir þá og komust Íslandsmeistararnir í 3-2 forystu með
tveimur langskotsmörkum frá Jóhanni Gunnari Einarssyni. En síðan
byrjaði Roland að verja og Stjörnumenn skoruðu á næstu tólf mínútum sjö mörk gegn tveimur hjá
Fram. Undir lok hálfleiksins tók
annar slíkur leikkafli við þegar bikarmeistararnir skoruðu sjö mörk
gegn einu á tíu mínútum.
Roland var einfaldlega skotinn í
gang. Hann varði fimmtán skot í
fyrri hálfleik og fjórtán í síðari.
Undir lok fyrri hálfleiks og í
næstum öllum síðari hálfleik hélt
Stjörnuvörnin gríðarlega vel. Hún
átti sinn þátt í góðri markvörslu
Rolands. Framarar reyndu hvað
þeir gátu til að vinna sig aftur inn í
leikinn eftir leikhléið og sést það
best á því að fyrsta markið í síðari
hálfleik kom ekki fyrr en á 11. mínútu.
Það var bara ekki nóg. Stjörnumenn héldu áfram að skora fleiri
mörk en Framarar og sigurinn var í
raun aldrei í hættu. Stjarnan komst

(%4*!. 2OLAND 6ALUR %RADZE MEÈ BIKARINN SEM HANN ¹TTI SVO RÅKAN Ö¹TT Å AÈ HALDA Å

'ARÈAB¾NUM

í tíu marka forystu þegar tólf mínútur voru til leiksloka.
Markverðir Fram, Björgvin í
fyrri hálfleik og Magnús í þeim
síðari, stóðu sig einnig vel og vörðu
marga góða bolta. En Framarar
áttu engin svör við varnarleik og
markvörslu Stjörnunnar og þar við
sat.
„Það klikkaði allt og ekkert gekk
sem við ætluðum okkur að gera.
Við skutum Roland í gang og áttum
lélegasta leik tímabilsins einmitt
hér í dag,“ sagði Jóhann Gunnar
eftir leik, fremur súr. „Við vorum
allir skelfilegir og ættum að
skammast okkar fyrir þennan
leik.“
Hann hefur hins vegar engin

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

svör um hvað fór úrskeðis.
„Kannski var spennustigið í okkar
liði of hátt. Væntingar okkar voru
miklar fyrir leikinn enda höfðum
við ekki tapað fyrir Stjörnunni í
allan vetur. Það hefur gengið sífellt
betur hjá okkur eftir áramót og ég
tel enn að við getum gert mun
betur.“
Liðsheildin hjá Stjörnunni var
gríðarlega sterk, sérstaklega í
vörn. Gunnar Ingi Jóhannsson stóð
sig afar vel í fyrri hálfleik og Tite
Kalandaze var skæður þegar mest
á reyndi í þeim síðari. David Kekelia átti einnig frábæran leik og
var besti maður leiksins að Roland
undanskildum.
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

2OLAND 6ALUR %RADZE VAR HETJA 3TJÎRNUNNAR Å BIKARÒRSLITALEIKNUM Å G¾R

Gleymi meiðslunum í sjálfum leiknum
(!.$"/,4) „Ég á í vandræðum
með fótinn og öxlina eins og
venjulega. Það var því fremur
erfitt að undirbúa sig fyrir leikinn,“ sagði markvörður Stjörnunnar, Roland Valur Eradze, eftir

leik. „Ég er sem betur fer með
góðan sjúkraþjálfara,“ bætti
hann við í léttum tón. Roland var
hetja sinna manna í gær þegar
hann varði 29 skot í leiknum.
„En ég gleymi meiðslunum um

leið og út í leikinn er komið. Ég
átta mig á því smám saman
hvernig ég er eftir að leiknum
lýkur. Það skiptir líka engu máli
hvernig ég verð á morgun, aðalmálið er dagurinn í dag.“
ES¹

%NSKA BIKARKEPPNIN

Ronaldo bjargaði United
&«4"/,4) Vítaspyrna sem Cristi-
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umhverﬁs jörðina, allan sólarhringinn
bókaðu á

Fr

ano Ronaldo skoraði úr bjargaði Manchester United frá því að
detta úr leik í fjórðungsúrslitum
ensku bikarkeppninnar á Riverside í gær.
Wayne Rooney kom United
yfir á 23. mínútu með laglegu
skoti en táningurinn Lee Cattermole jafnaði metin fyrir Middlesbrough skömmu síðar. Glórulaus varnarvinna gestanna varð
til þess að George Boateng skoraði með skalla eftir horn snemma
í síðari hálfleik.
Boateng handlék svo knöttinn
á 66. mínútu í eigin teig og var
vítaspyrna dæmd sem Ronaldo
skoraði úr.
Liðin mætast aftur á Old Trafford þann 19. mars. Leikurinn var
kveðjuleikur Henriks Larsson.
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klmiceland.is
Leita að ﬂeiri tilboðum

Einn smellur á klmiceland.is til að ﬁnna
hagstæðasta miðaverðið, bóka á Netinu,
fá upplýsingar um ﬂug, safna ﬂugpunktum
og svo framvegis.

Þýska úrvalsdeildin
(!../6%2  3#(!,+%



'UNNAR (EIÈAR ¶ORVALDSSON VAR Å BYRJUNARLIÈI
(ANNOVER OG LÁK FYRSTU  MÅNÒTUR LEIKSINS

Skilmálar: Verð fram og til baka frá Reykjavík með öllum sköttum og gjöldum. Nánari upplýsingar um skilmála má ﬁnna á www.klmiceland.is

Vertu inní Fréttablaðinu
með þitt kynningarefni
Notaðu mest lesna* blað landsins
til að dreifa kynningarefni til
þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

– Vel lesið

*Gallup maí 2006
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(AUKAR UNNU ÎRUGGLEGA
Öflugur varnarleikur og góð markvarsla tryggði reynslumiklu liði Hauka bikarmeistaratitilinn í kvennaflokki annað árið í röð og í fjórða sinn alls.
(!.$"/,4) Haukar úr Hafnarfirði
fögnuðu sigri í SS-bikarkeppni
kvenna annað árið í röð þegar þær
lögðu Gróttu að velli í gær, 26-22.
Frábær varnarleikur og góð markvarsla skóp sigurinn umfram allt
annað en reynsla Haukaliðsins af
úrslitaleikjum gerði gæfumuninn í
seinni hálfleik.
Grótta fór betur af stað og skoraði fyrstu þrjú mörk leiksins en
bæði lið gerðu mörg mistök í upphafi leiks sem rekja má til taugatitrings. Haukar voru fyrri til að ná
áttum og jöfnuðu leikinn, 3-3, með
frábærum varnarleik þar sem
Grótta skoraði ekki mark í átta
mínútur. Haukar náðu forystunni í
fyrsta sinn eftir fimmtán mínútna
leik, 4-5, og létu forystuna aldrei af
hendi eftir það.
Haukar náðu mest fjögurra
marka forystu í fyrri hálfleik, 5-9,
en Grótta endaði hálfleikinn vel og
minnkaði muninn í 10-12 áður en
hálfleiksflautið gall.
Haukar mættu mjög ákveðnir til
leiks eftir hlé og juku forskotið
jafnt og þétt þar til munurinn á liðunum var orðinn sjö mörk, 13-20.
Grótta náði að minnka muninn í tvö
mörk þegar 10 mínútur voru til
leiksloka, 20-22. Reynslumiklir leikmenn Hauka sáu þó enga ástæðu til
að örvænta og skoruðu þrjú af
næstu fjórum mörkum leiksins
áður en Helga Torfadóttir varði vítakast Natösju Damljanovic í stöðunni 21-25 og þrjár mínútur eftir.
Liðin skoruðu eitt mark hvort áður
en yfir lauk og sanngjarn sigur
Hauka, 22-26, því staðreynd.
Haukar léku frábæra vörn síðustu 55 mínútur leiksins og fyrir
aftan vörnina varði Helga Torfadóttir mjög vel. Harpa Melsteð
leiddi vörnina eins og henni einni
er lagið en hvað sóknarleikinn varð-

34/,452 ¶*,&!2) %INAR *ËNSSON ÖJ¹LFARI (AUKA MEÈ BIKARINN GËÈA

ar stóðu Ramune Pekarskyte og
Hanna Guðrún Stefánsdóttir upp
úr.
Til marks um hve öflugur varnarleikur Hauka var fékk Anna Úrsúla Guðmundsdóttir úr litlu að
moða. Hún og Natasa Damljanovic
voru engu að síður öflugastar í liði
Gróttu auk Írisar Bjarkar Símonardóttur í markinu.
Einar Jónsson, þjálfari Hauka,
var að vonum í skýjunum í leikslok.
„Þessi dagur er nýr þjóðhátíðardagur hjá mér. Þetta er stærsta stund
mín á íþróttaferlinum.“
Haukar fóru erfiðu leiðina að
bikarnum og sigruðu þrjú efstu lið
DHL-deildar kvenna í þremur síðustu umferðunum. „Við höfum sýnt
það í þessari keppni að við erum
bestir þegar við nennum því. Við

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

þurfum bara að nenna því í deildinni líka. Við spiluðum frábæra
vörn 90 prósent af leiknum og það
er það sem skilur á milli í dag.“
Einar skartaði glæsilegum rauðum hanakambi í dag. „Ég lofaði að
ég myndi gera þetta ef við sigruðum Val í undanúrslitunum og ég
varð að standa við það.“
Alfreð Finnsson, þjálfari Gróttu,
var alls ekki sáttur í leikslok og
vandaði HSÍ ekki kveðjuna. „Þetta
er mjög einfalt. Það er bara við HSÍ
að sakast. Landsliðið var úti um síðustu helgi og svo eigum við leik á
þriðjudag og fáum eina æfingu
fyrir bikarúrslitaleikinn sem er
stærsti leikur ársins. Við fáum svo
lélega dómgæslu og lykilmenn
brugðust algjörlega,“ sagði Alfreð
foxillur í leikslok.
GMI

(!20! -%,34%¨ &AGNAR HÁR MEÈ LIÈSFÁLÎGUM SÅNUM
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(ARPA -ELSTEÈ FYRIRLIÈI BIKARMEISTARA (AUKA

„Vörn og markvarsla vinnur titla“
(!.$"/,4) Harpa Melsteð, fyrir-

liði Hauka, hefur unnið ófá titlana
á farsælum ferli sínum hjá Haukum. Þetta var leikur númer 451
hjá þér, veistu númer hvað titillinn var? „Þetta var fjórði bikarinn
en ég hef ekki tölu á öllum titlunum. Við höfum unnið þá ófáa stóra.
Ég hef unnið allt nema Evrópubikar og ég efast um að spila nógu
lengi til að vinna einn slíkan.“
Oft hefur verið sagt að vörn og
markvarsla vinni titla og það tók

Harpa undir. „Þetta hefur margsannað sig og gerði það enn einu
sinni í dag. Við vorum smá stund í
gang en þegar við hristum stressið af okkur þá fannst mér við hafa
þetta í hendi okkar. Ég hafði góða
tilfinningu fyrir þessu ótrúlega
snemma leiks og eftir að við komumst yfir var ekki aftur snúið.
Reynslan kom vel að notum í lokin
þótt við værum jafn stressaðar og
þær í upphafi leiks.
GMI

VANTAR ÞIG
FISKVINNSLUFÓLK?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins
Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

TÓNLIST - TÖLVULEIKIR
DVD MYNDIR OG DVD TÓNLIST
LAGERSALA SKÍFUNNAR

SKEIFUNNI 17
OPIÐ ALLA
DAGA VIKUNNAR

VERÐ FRÁ

11-19

99KR
DVD MYNDIR

TÖLVULEIKIR

999 kr.

999 kr.

TÓNLIST

1.499 kr.

799 kr.

ÞÚSUNDIR

TITLA Í BOÐI!
LAGERSALA SKÍFUNNAR SKEIFUNNI 17
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*OHN *OSEPH .ICHOLSON F¾DDIST Å .EW *ERSEY ¹RIÈ 
!MMA HANS TËK HANN AÈ SÁR STRAX EFTIR F¾ÈINGU OG ÖAÈ
VAR EKKI FYRR EN AÈ 4IME -AGAZINE VANN AÈ GREIN UM LEIK
ARANN SEM Ö¹ VAR ORÈINN  ¹RA GAMALL
SEM HANN KOMST AÈ ÖVÅ AÈ FORELDRAR HANS
VORU Å RAUN AMMA HANS OG AFI OG AÈ
STËRA SYSTIRIN VAR MËÈIR HANS *ACK HEFUR
SJ¹LFUR EKKI ¹TT VENJULEGT FJÎLSKYLDULÅF ¹
FULLORÈINS¹RUM (ANN ¹ FIMM BÎRN MEÈ
FJËRUM KONUM OG HEFUR AÈEINS VERIÈ
KV¾NTUR EINNI ÖEIRRA *ACK LEIKUR
Å 3OMETHINGS 'OTTA 'IVE SEM
SÕNT VERÈUR ¹ 3TÎÈ
 "ÅË KL  Å
KVÎLD
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Gömul vandamál og ný leiðindi
¥ FJËRT¹NDA SINN ER HËPI MISJAFNRA
"ANDARÅKJAMANNA HËAÈ SAMAN OG
HENT ¹ EYÈIEYJU Å ÖETTA SINN ¹ &IJI
EYJUM 3JÎUNDA ¹RIÈ Å RÎÈ ER FYLGST
MEÈ ÖVÅ ÖEGAR HËPNUM ER SKIPT Å
TVENNT OG GEFIN MISG¹FULEG NÎFN %NN
EINU SINNI VERÈA EINSTAKLINGARNIR AÈ
LJÒGA SVÅKJA OG PRETTA TIL AÈ VERÈA ÖEIR
SEM STANDA EINIR EFTIR OG HREPPA VEG
LEG VERÈLAUN
¡G VERÈ AÈ VIÈURKENNA AÈ FYRSTU SEX
¹RIN VAR ÁG DYGGUR ¹HORFANDI Ö¹TTANNA
OG ¹TTI MÅNA UPP¹HALDSKEPPENDUR
SEM ÁG VARÈ MJÎG S¹R YFIR EF DUTTU ÒT
3VO VORU ÖAÈ ÖESSIR ËÖOLANDI KEPP
ENDUR SEM MAÈUR ELSKAÈI AÈ HATA OG
FËLKIÈ SEM MAÈUR SKILDI EKKI AF HVERJU
VAR EKKI BÒIÈ AÈ KJËSA ÒT FYRIR LÎNGU

3*«.6!20)¨



#HELSEA

4OTTENHAM 3µ.

-Y .AME IS %ARL 3)2+53

 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 &ORMÒLUANN¹LL  E
 ¥ SVIÈSLJËSINU #ENTER 3TAGE E
 (LJËÈ OG TILFINNING E
 4ËNLIST ER LÅFIÈ 
 ,ITHVÎRF E
 *ÎRÈIN 
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 ,EIRKARLINN MEÈ GALDRAHATTINN
 4AMAR VILL HEYRA
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 4ËNLIST ER LÅFIÈ 
3IF 4ULINIUS FIÈLULEIKARI SEGIR FR¹ TËNLISTINNI
%INS ER +ËR (REPPAMANNA HEIMSËTTUR AÈ
&LÒÈUM 4EXTAÈ ¹ SÅÈU  Å 4EXTAVARPI

 %LÅSABET ) 
%LIZABETH ) "RESK MYND Å TVEIMUR HLUTUM
UM OPINBERT LÅF OG EINKALÅF %LÅSABETAR ) %NG
LANDSDROTTNINGAR ¹ EFRI ¹RUM HENNAR
"OSTON ,EGAL 3+*2%)..

 (ELGARSPORTIÈ
 (NEYKSLIÈ
 +ASTLJËS
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

/NE 7EEK ,ATER 4HE (UGE 2EACTION 4O
4HE 3ECRET

 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 +OMP¹S
 3J¹LFST¾TT FËLK
 #OLD #ASE 
&JËRÈA Ö¹TTARÎÈ ÖESSARA VINS¾LU SPENNU
Ö¹TTA "ÎNNUÈ BÎRNUM

 4WENTY &OUR 
¥ KVÎLD REYNIR *ACK AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ HVAR
-ORRIS FELUR SIG ¹ MEÈAN 7AYNE REYNIR AÈ F¹
!SSAD TIL AÈ FORD¾MA HRYÈJUVERK OPINBER
LEGA 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

T



 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR 
 0OCOYO
 7ILLIAMS 7ISH 7ELLINGTONS
 "ARNEY
 !DDI 0ANDA
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 'RALLARARNIR
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 3TËRI DRAUMURINN
 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 'ALDRASTELPURNAR 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .¹GRANNAR
 -EISTARINN
 &REDDIE 
 "EAUTY AND THE 'EEK 
 /PRAH

34®¨  "¥«



 6IRGINIAS 2UN
 "RIDGET *ONES 4HE %DGE OF 2EA
4WENTY &OUR 34®¨ 

SON

 -Y "OSSS $AUGHTER
 3OMETHINGS 'OTTA 'IVE
 6IRGINIAS 2UN
 "RIDGET *ONES 4HE %DGE OF 2EA
SON

T

 -Y "OSSS $AUGHTER
 3OMETHINGS 'OTTA 'IVE
 (EAVEN



3OMETHINGkS 'OTTA 'IVE

34®¨  "¥«

 2ING /
 &ISTFUL OF $OLLARS
 (EAVEN

 .UMBERS 
  MÅNÒTUR
 8 &ACTOR 
 8 &ACTOR ÒRSLIT SÅMAKOSNINGA
 "LUE -URDER
 'ONE "UT .OT &ORGOTTEN 
 'ONE "UT .OT &ORGOTTEN 
 #OLD #ASE 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 $A !LI ' 3HOW E
 4RADING 3POUSES E
6IÈ FYLGJUMST MEÈ NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR
SEM M¾ÈUR OG FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR
¥ HVERRI VIKU MUN EINN HÒSR¹ÈANDI SKIPTA
UM HLUTVERK VIÈ ANNAN HÒSR¹ÈANDA ¶AU
MUNU ALA UPP BÎRN ÖEIRRA HUGSA UM HEIM
ILIÈ ÖEIRRA OG F¹ ÖANNIG AÈ UPPLIFA ANNAÈ
LÅF &YRIR SUMA ER ÖETTA GOTT FRÅ EN FYRIR AÈRA
ALGJÎR MARTRÎÈ

 &ASHION 4ELEVISION E
¥ ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM F¾RÈU AÈ SJ¹ ALLT
ÖAÈ HEITASTA OG NÕJASTA Å TÅSKUHEIMINUM Å
DAG

 &RÁTTIR
 +& .ÎRD 
 -Y .AME )S %ARL  .µ44 E
 4HE .INE E
 3MITH E
"OBBY VIRÈIST ¹ YFIRBORÈINU VERA VENJULEGUR
MAÈUR (ANN ER MEÈ GËÈA VINNU GIFTUR OG
BÕR Å FALLEGU HÒSI Å RËLEGU ÒTHVERFI %N ÖAÈ
SEM F¾STIR VITA ER AÈ "OBBY ER EINNIG ÖJËF
UR -EÈ AÈALHLUTVERK FARA 2AY ,IOTTA 'OOD
FELLAS 6IRGINIA -ADSEN 3IDEWAYS OG !MY
3MART 3TARSKY AND (UTCH

  $AYS ,ATER
(ROLLVEKJANDI KVIKMYND UM ATBURÈI SEM
ËGNA TILVIST JARÈARBÒA !ÈALHLUTVERK #ILLI
AN -URPHY .AOMIE (ARRIS -EGAN "URNS
#HRISTOPHER %CCLESTON ,EIKSTJËRI $ANNY
"OYLE  3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 *ANICE $ICKINSON -ODELING !GE
E

 $R 6EGAS E
 3IRKUS 2VK E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 6ÎRUTORG
 2ACHAEL 2AY E
 2ACHAEL 2AY E
 3NOCROSS E
 /UT OF 0RACTICE ,OKAÖ¹TTUR E
 (IGH 3CHOOL 2EUNION .µ44 E
 3KËLAHREYSTI E
 "RITAINlS .EXT 4OP -ODEL E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 4HE /# E
 "ATTLESTAR 'ALACTICA ,OKAÖ¹TT
UR E
&RAMTÅÈARÖ¹TTARÎÈ SEM ¹ DYGGAN HËP AÈD¹
ENDA ¥ Ö¹TTUNUM ER FYLGST MEÈ KLASSÅSKRI
BAR¹TTU GËÈS OG ILLS EFTIR AÈ HINIR ILLSKEYTTU
#YLONS RÁÈUST ¹ JARÈARBÒA OG TORTÅMDU MILLJ
ÎRÈUM MANNA

 4OP 'EAR 
6INS¾LASTI BÅLAÖ¹TTUR "RETLANDS ENDA MEÈ
VANDAÈA OG ËH¹ÈA GAGNRÕNI UM ALLT TENGT
BÅLUM OG ÎÈRUM ÎKUT¾KJUM SKEMMTILEGA
DAGSKR¹RLIÈI OG ¹HUGAVERÈAR UMFJALLANIR

 0SYCH 
"ANDARÅSK GAMANSERÅA UM MANN MEÈ EIN
STAKA ATHYGLISG¹FU SEM ÖYKIST VERA SKYGGN
OG AÈSTOÈAR LÎGREGLUNA VIÈ AÈ LEYSA FLËK
IN SAKAM¹L

 "OSTON ,EGAL 

T

-ATTI MORGUNN  (OPP OG HÅ 3ESSAMI
 &RIÈÖJËFUR FORVITNI  $ISNEY
STUNDIN  3UÈANDI STUÈ  3ÅGILD
AR TEIKNIMYNDIR  (ERKÒLES 
4OBBI TVISVAR  !LLT UM DÕRIN

3+*2%)..

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 



3ÅÈASTA ¹RIÈ EÈA SVO HEFUR LJËM
INN SANNARLEGA FARIÈ AF 3URVIVOR
Ö¹TTUNUM ¶EIR ERU NÒ Å BESTA FALLI
FÅNT UPPFYLLINGAREFNI Å AUGLÕSINGA
HLÁI ¹ ÎÈRUM Ö¹TTUM ¶ESSI FORFAÈIR
ALLRA BANDARÅSKRA RAUNVERULEIKA
Ö¹TTA HEFUR HREINLEGA EKKERT NÕTT AÈ
BJËÈA !LLAR PERSËNUR HAFA KOMIÈ
FRAM ¹ÈUR ÎLL VANDAM¹L ERU GÎMUL
OG SAMSKIPTAERFIÈLEIKARNIR MILLI KEPP
ENDA ERU SJALDAN NÕIR AF N¹LINNI
-IKIÈ ÖARF TIL AÈ ÁG SETJIST AFTUR
SPENNT FYRIR FRAMAN SKJ¹INN ÖEGAR
3URVIVOR BIRTIST ÖAR %F FRAMLEIÈEND
UR VILJA N¹ HYLLI MINNI ¹ NÕ ÖURFA ÖEIR
AÈ GERA EITTHVAÈ RËTT¾KT TIL D¾MIS
MYNDI bCELEBRITY SURVIVORm HEILLA MIG ¹
EINHVERN UNDARLEGAN H¹TT

"R¹ÈFYNDIÈ LÎGFR¾ÈIDRAMA UM SKRAUTLEGA
LÎGFR¾ÈINGA Å "OSTON

 $EXTER 
 #3) E
 (EROES E
 *ERICHO E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 -AGASÅNÖ¹TTUR p MANNLÅF OG
MENNING ¹ .ORÈURLANDI 3AMANTEKT
UMFJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ -¹NUDAG

 2OMA 5DINESE BEINT
"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 2OMA OG 5DINESE

 3IR "OBBY 2OBSON 'OLF #LASS
IC E

 )NTER !# -ILAN BEINT
"EIN ÒTSENDING FR¹ N¹GRANNASLAG )NTER OG
!# -ILAN

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 2OMA 5DINESE FR¹  MARS
 $AGSKR¹RLOK

H
HRÆDD
RÆDD
VIÐ HVAÐ ERUMHRÆDD
VIÐ HRÆDD?D
Draumalandið

frumsýnt 16. mars
Sími 555 2222
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"RESK VERÈLAUNAMYND Å TVEIMUR HLUT
UM UM OPINBERT LÅF OG EINKALÅF %LÅSA
BETAR ) %NGLANDSDROTTNINGAR ¹ SÅÈ
ARI HLUTA VALDATÅÈAR HENNAR ¥ MYND
INNI KEMUR FRAM HVAÈA AUGUM HÒN LEIT
BANDAMENN SÅNA ËVINI OG VONBIÈLA
UM LEIÈ OG HÒN BARÈIST FYRIR TILVERU
SINNI OG STÎÈU Å HEIMI ÖAR SEM KARL
AR RÁÈU RÅKJUM $ROTTNINGIN SAMEINAÈI
ÖJËÈ SEM VAR SUNDRUÈ AF TRÒARDEILUM
HRATT AF SÁR ¹R¹S SP¾NSKA HERSKIPAFLOT
ANS ¹RIÈ  OG VAR EINN ¹STS¾LASTI
ÖJËÈHÎFÈINGI %NGLEND
INGA ÖEGAR HÒN DË EFTIR
 ¹R ¹ VALDASTËLI
-EÈAL LEIKENDA ERU
(ELEN -IRREN SEM FÁKK
%MMY OG 'OLDEN 'LOBE
VERÈLAUNIN FYRIR MYNDINA *ER
EMY )RONS 0ATRICK -ALAHIDE
OG (UGH $ANCY

34®¨  +, 
3J¹LFST¾TT FËLK
¥ KVÎLD MUN *ËN RS¾LL R¾ÈA VIÈ
UMBOÈSMANN ¥SLANDS %INAR "¹RÈ
ARSON OG SLAUGU EIGINKONU
HANS (JËNIN ERU BÒIN AÈ KOMA
SÁR VEL FYRIR Å ,ONDON ¹SAMT DËTT
UR SINNI %INAR HEFUR ÖË EKKI SAGT
SKILIÈ VIÈ ¥SLAND ENDA ER HANN EINN
AF DËMURUNUM Å 8 &ACTOR ¥ Ö¾TT
INUM FERÈAST *ËN RS¾LL TIL ,OND
ON ¹SAMT %INARI OG FYLGIST ÖAR MEÈ
STARFI HANS %INNIG R¾ÈIR HANN VIÈ
SLAUGU SEM KEMUR HÁR FRAM Å
SJËNVARPSVIÈTALI Å FYRSTA SINN

 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT 5MSJËN VAR
+JARTANSSON
 (AFA SK¹LDIN ¹HRIF 3TJËRNM¹L OG
BËKMENNTIR Å !USTUR %VRËPU
 'UÈSÖJËNUSTA Å 'RAFARVOGSKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ &EIGÈARFÎR
 3UNNUDAGSKONSERT
 3ÎNGVAM¹L
 3ÎGUMENN «ÈUR TIL 3TÅNU -AGG
 5NGIR VÅSINDAMENN
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA

 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG 5MSJËN *ËRUNN
3IGURÈARDËTTIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 !FSPRENGI ¥SLENSK TËNLIST
 «SKASTUNDIN
 3AGNASLËÈ 5MSJËN "IRGIR
3VEINBJÎRNSSON
 ,AUFSK¹LINN 5MSJËN !NNA -ARGRÁT
3IGURÈARDËTTIR
 /RÈ KVÎLDSINS
 4IL ALLRA ¹TTA
 !NDRARÅMUR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

 %VRËPUMËTARÎÈIN 3INGAPORE
-ASTERS "EIN ÒTSENDING FR¹ LOKADEGI

 3PORÈAKÎST )) 3TËRA ,AX¹
 "OX 7LADIMIR +LITSCHKO VS 2AY
!USTIN

 3P¾NSKI BOLTINN "ARCELONA 2EAL
-ADRID

Nýjar vörur frá

T

 &! #UP 0REVIEW 3HOW 
 &! #UP  #HELSEA 4OTTEN
HAM "EIN ÒTSENDING

 "ESTU BIKARMÎRKIN !RSENAL 5LT
IMATE 'OAL #OLLECTION

Vegghengdur skenkur

 #OCA #OLA MÎRKIN
 &! #UP  "LACKBURN -AN

Stærð: 183x42xH:62
Sprautað svart gler – eik
Einnig fáanlegur í stærð:
123x42xH: 62
243x42xH: 62

#ITY "EIN ÒTSENDING

 &! #UP  0LYMOUTH 7ATFORD
"EIN ÒTSENDING

Vegghengdur skenkur Stækkanlegt borð

 3P¾NSKI BOLTINN /SASUNA 6AL

Stærð: 183x42xH:62
Háglans hvítt – tekk

ENCIA

 %VRËPUMËTARÎÈIN 3INGAPORE

Verð:

Verð:

Stærð: 160(208)x90
Tekk

98.000,-

Verð:

98.000,-

76.000,-

-ASTERS

 &! #UP  #HELSEA 4OTTEN
HAM

 .ÕJAR EIGNIR p .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

Skápasamstæða
Stærð: 305x57xH:202
Háglans hvítt – tekk

 -ICKEYS KLUBHUS  $EN LILLE RÐDE TRAKTOR
 &ANDANGO  ,ILLE .ÐRD  3PORTS.ÐRD
 *UNIOR  (ANNAH -ONTANA  3COOBY
$OO  0UCCA  0UCCA  -ISSION INTEGR
ATION  !RBEJDSLIV FIND ET JOB  46 !VISEN
 "OXEN  /"3  3KUM 46 
 &LEMMINGS (ELTE  30!-  "OOGIE
,ISTEN #OUNTDOWN  (JERTEFLIMMER 
'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  -ORD I DET GAMLE
2OM  (½NDBOLD3ÐNDAG !ALBORG $( 6IBORG
(+  3IGURDS "JÐRNETIME  &AMILIEN
+NURH½R  /"3  46 !VISEN MED 3PORT OG
6EJRET  ,ANDSBYHOSPITALET  &ORBRYDELSEN
  3ÐNDAG  3ÐNDAGS3PORTEN 
(VOR G½R GR¾NSEN  0AULINE OG 0AULETTE 
-ENNESKEHANDELENS OFRE

Verð:

244.000,-

Einnig fáanlegt:
Sprautað svart gler - vengi
Sprautað svart gler - eik

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305x210
Einnig fáanlegur í svörtu leðri
Verð:

238.000,-

Skápasamstæða
Stærð: 305x57xH:190
Sprautað svart gler – eik
Verð:

255.000,-

Romeo leðurtungusófi
Stærð: 320x165
Einnig fáanlegur í svörtu leðri

 3T½ OPP  ,ISA  4EDDY OG !NNIE 
+ALLE OG -OLO  "RAVO "IBBI  $ISNEYTIMEN
 &AMILIEN 0LING  .2+S SPORTSSÐNDAG 
6 CUP LANGRENN  6 CUP ALPINT  6 CUP SKIS
KYTING  6 CUP LANGRENN  6 CUP SKISKYTING
 6 CUP HOPP  3PORT I DAG  PEN
HIMMEL  0IPPI ,ANGSTRÐMPE  .EWTON
 3ÐNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN 
$ER INGEN SKULLE TRU AT NOKON KUNNE BU  %T
ISKALDT KAPPLÐP  4HE 1UICK AND THE $EAD
 +VELDSNYTT  2ALLY 6- 6- RUNDE FRA
-EXICO  .YTT P½ NYTT  )NGEN GRUNN TIL
BEGEISTRING

Verð:

222.000,-

Hvíttuð eikarlína

Borðstofuborð og 6 leðurstólar saman
stærð: 180x100
Verð áður: 183.800.Tilboðsverð:

137.850,-

-25%

-10%
Borðstofuskenkur
180x45xH:125
Verð:

118.000,-

364 
 "OLI"OMPA  3M½ %INSTEINS  0INGU
 4HE BOY  -AN¹ID TV  'RAND 0RIX 
,ILLA SPORTSPEGELN  !LPINT 6¼RLDSCUPEN I :WIESEL
 $ISNEYDAGS  -ELODIFESTIVALEN 
 'REAT THINKERS OF OUR TIME  %XTRA 
"ORN 7ILD  6¼RLDEN  .¼R GR¼SRÎTTERNA TAR
ÎVER  3KOLFRONT  !NSLAGSTAVLAN 
0IPPI ,½NGSTRUMP  7ILD +IDS  2APPORT
 -ELODIFESTIVALEN  $AGEN EFTER 
3PORTSPEGELN  !GENDA  6ETERAN46 
6ETENSKAP M¼NNISKAN   2APPORT 
(ÎÎK  3¼NDNINGAR FR½N 364

Stækkanlegt borð Leðurstóll Paris
stærð: 160(248)x100
Einnig fáanlegt í stærð:
200(288)x110
140(230)x140
Verð frá:

116.000,-

Verð:

17.500,-

Borðstofuborð og 6 stólar saman
Verð:

198.900,-

Skenkur
150x40xH:90
Verð:

79.000,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00

,2$«-52 6)+5..!2
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Já-manninum finnst heilsan mikilvægust
(VAÈ ER AÈ FRÁTTA ¡G ER AÈ SETJA SAMAN PLÎTU MEÈ
UPP¹HALDSLÎGUNUM MÅNUM MEÈ 4ONY *OE 7HITE
ÖAÈ ER EIGINLEGA ÖAÈ SEM ER AÈ FRÁTTA
!UGNLITUR 'R¾NN
3TARF (LJËÈMEISTARI "AGGALÒTS

„Hann Ómar í Silfri Egils lýsti
því yfir að hann ætlaði að fara
fram í formi nýs framboðs og
vera í fyrsta sæti í Reykjavík.
Mér finnst hugsjónir þessa fólks
eiga fullt erindi og ef honum
tekst að sameina hér ýmis öfl í
íslenskri pólitík er það stórfrétt.“
(ANS +RISTJ¹N RNASON FORMAÈUR ¶JËÈAR
HREYFINGARINNAR

&JÎLSKYLDUHAGIR ¡G ¹ EINA ¥RISI SEM ER  ¹RS OG
LÅKA %LMU 2ÒN SEM ER SEX ¹RA OG !RON 'AUTA SEM
ER ÖRIGGJA ¹RA
(VAÈAN ERTU ¡G ER F¾DDUR OG UPPALINN Å +EFLAVÅK
SEM NÒ HEITIR 2EYKJANESB¾R
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR .EI
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN ,AUGARDAGSÖ¹TTUR
*ËNS «LAFSSONAR
5PP¹HALDSMATUR ¶RIÈJI RÁTTURINN TIL VINSTRI ¹ MAT
SEÈLINUM HJ¹ !USTUR )NDÅAFÁLAGINU

I0OD EÈA GEISLASPILARI 'EISLASPILARI
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST ¶AÈ ER MJÎG GAMAN AÈ
FERÈAST UM HEIMINN OG SPILA EN HVORT AÈ ÖAÈ SÁ
ÖAÈ SKEMMTILEGASTA c
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST (EIMILISSTÎRFIN GETA VERIÈ
SVOLÅTIÈ ÖREYTANDI
(ELSTI VEIKLEIKI ¡G GET VERIÈ FULLMIKILL * MAÈUR
(ELSTI KOSTUR ¡G ER MIKILL * MAÈUR



(ELSTA AFREK !È HAFA RAKAÈ AF MÁR SKEGGIÈ
-ESTU VONBRIGÈIN ¶EGAR 3IGGI RAKAÈI AF SÁR SKEGGIÈ
(VER ER DRAUMURINN .ASHVILLE
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST -IKAEL 3VENSSON
HLJËMBORÈSLEIKARI "AGGALÒTS ER MJÎG FYNDINN
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR 6ESEN
(VAÈ ER MIKILV¾GAST (EILSAN

&ALLEGASTI STAÈUR 3ANKTI 0ÁTURSBORG
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"RÒÈGUMINN KOMINN YFIR NÅR¾TT
Ingibjörg Barðadóttir og Garðar
Lárus Jónasson létu pússa sig
saman í Dómkirkjunni síðastliðinn
miðvikudag, eftir að hafa verið
saman í þrjátíu ár. Garðar er sennilega elsti brúðgumi sem sögur fara
af hér á landi, og þótt víðar væri
leitað, en hann er nú á nítugasta og
fjórða aldursári. Ingibjörg fagnar
hins vegar sextugasta og fjórða afmæli sínu í haust. Blaðamaður
Fréttablaðsins leit við hjá parinu
nýgifta í vikunni og þáði kaffi og
afganga af brúðkaupstertu.
„Það er nú svo sem óskaplega
lítið sögulegt við þetta, nema
trassaskapurinn að draga þetta
svona lengi,“ sagði Garðar kíminn.
„Þetta stóð nú alltaf til, en við
sáum að þetta mátti ekki dragast
mikið lengur,“ bætti hann við. „Við

.µ+6.452 /' .¥2¨52 'ARÈAR ER
SENNILEGA ELSTI BRÒÈGUMI SEM SÎGUR
FARA AF EN HANN ER ¹ NÅTUGASTA OG FJËRÈA
ALDURS¹RI &2¡44!",!¨)¨"*®2' 6!,$)-!23$«44)2

vorum nú að hugsa um að fara til
sýslumanns fyrst, en svo langaði
mig að hafa þetta í Dómkirkjunni,
mér finnst hún svo hátíðleg,“ sagði
Ingibjörg.
Þau höfðu samband við séra
Hjálmar Jónsson í lok febrúar og
festu daginn skömmu síðar. „Við
höfðum tvo daga til að velja úr,
annaðhvort sjötta mars eða sjöunda. Garðar fékk að ráða þessu,
og hafði þetta núna á miðvikudaginn,“ sagði Ingibjörg. Það má því
segja að þótt aðdragandinn hafi
verið langur, hafi fyrirvarinn verið
í styttra lagi. Ingibjörg segist þó
ekki hafa lent í neinum vandræðum við undirbúning brúðkaupsins
eða veisluhalda. „Nei, nei, nei.
Systurdætur mínar þrjár eru allar
flugfreyjur, og sú elsta var að fara
til Boston þegar ég sagði henni af
þessu. Henni fannst þetta alveg
frábært og sagðist bara ætla að
kaupa kjólinn. Mér fannst ég nú
eiga nóg af kjólum, svörtum og
allavega, en hún sagði að það gifti
sig enginn í svörtu. Svo kom hún
með fínan kjól og veski og skó og
allt saman. Þær eru svo góðar við
okkur, ég mátti bara ekki í eldhúsið koma í veislunni,“ sagði Ingibjörg.
Hjónin kynntust þegar þau unnu
við símsvörun hjá Skeljungi, sem
þá var til húsa í Skerjafirði. „Ég
byrjaði á morgnana og vann átta

!,,4!& 34!¨)¨ 4), )NGIBJÎRG OG 'ARÈAR HAFA BÒIÈ SAMAN Å ÖRJ¹TÅU ¹R OG ALLTAF VERIÈ ¹

LEIÈINNI AÈ GIFTA SIG ¶AU LÁTU VERÈA AF ÖVÅ Å VIKUNNI

til fjögur og þá tók hann við. Við
hittumst á vaktaskiptunum. Og
það hefur alltaf verið gott samband á milli síðan,“ sagði Ingibjörg. Þau segja líf þeirra þó ekki
hafa breyst mikið við giftinguna.
„Okkur líður mjög vel með þetta,
en okkur hefur alltaf liðið vel
saman,“ sagði Ingibjörg, sem er
ekki frá því að þessi leið sé betri
en sú sem margir fara nú til dags.
„Mér finnst náttúrlega allt í lagi að

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

ungt fólk gifti sig, en það er
kannski sorglegt hvað það stoppar
stutt hjá því,“ sagði hún. Garðar
vill hins vegar ekki fetta fingur út
í ungdóminn. „Það er gamalt máltæki sem segir að tímarnir breytast og mennirnir með. Mér finnst
voðalega vitlaust alltaf þetta rugl
um að unga fólkið sé eitthvað
verra. Það er framtíðin og maður
verður að treysta á það,“ sagði
hann.

Ræbbblar gera við reiðhjól

Óskað eftir þátttakendum í rannsókn á
erfðaþáttum sem tengjast áhættu á að fá
LQÀúensu og aukaverkarnir í kjölfar hennar
Á vegum Íslenskrar erfðagreiningar og Veirufræði-, Smitsjúkdóma- og
Sýklafræðideilda Landspítala-háskólasjúkrahúss (LSH), er í samvinnu við
Heilsugæsluna og Sóttvarnalækni unnið að rannsókn á erfðum ónæmis gegn
alvarlegum sýkingum og svörun við bólusetningum. Rannsóknin er styrkt af
+HLOEULJèLVVWRIQXQ%DQGDUtNMDQQDRJXQQLQtVDPVWDU¿ við vísindamenn við
Háskóla Nýju Mexíkó í Albuquerque og Erfðarannsóknastofnun í Santa Fe í
Bandaríkjunum.
Hluti rannsóknarinnar beinist að erfðaþáttum sem tengjast áhættu á að fá inÀúHQVXRJDXNDYHUNDUQLUtNM|OIDULèëDUVHPLQÀ~HQVXIDUDOGXUVWHQGXUQ~\¿r
OHLWXPYLèHIWLUìiWWW|NXìHLUUDVHPKDIDQêOHJDIHQJLèLQÀúensu eða fá hana
á næstu vikum og mánuðum. Góð þátttaka er skilyrði þess að rannsóknin beri
tilætlaðan árangur.

Hópur pönkara hefur stofnað reiðhjólagengið Ræbbblarnir sem ætlar
að setja á fót verkstæði í sumar þar
sem fólk getur búið til hjól og lagað
gömul með aðstoð gengisins. Ætlar
gengið að sækja um skapandi sumarstarf hjá Hinu húsinu í von um að
fá styrk til verkefnisins. Einnig
stendur til að halda nokkra styrktartónleika til að koma þessari athyglisverðu hugmynd á koppinn.
Að sögn Viktors Orra Dieterssonar Pollitz voru Ræbblarnir
stofnaðir fyrir um tveimur árum.
„Ég og tveir vinir mínir fórum út á
pönkfestival sem var haldið í Ungdomshuset í Kaupmannahöfn. Meðfram hátíðinni var haldið „bikefestival“ í húsasundunum þar sem
pönkarar voru að búa til hjól og
kepptu síðan í því að klessa hver á
annan. Okkur fannst þetta svo töff
að við ákváðum að stofna þennan
klúbb,“ segir Viktor Orri, sem er
sjálfur meðlimur pönksveitarinnar
Brat Pack.
Fjórir pönkarar ætla að starfa

við verkstæðið í sumar en alls eru
um tuttugu manns í klúbbnum. Ef
allt gengur að óskum verður haldin
hjólreiðahátíð í sumar þar sem hjólin sem verða búin til á verkstæðinu
verða sýnd. Bendir Viktor Orri
jafnframt á netfangið raebbblarnir@gmail.com ef fólk vill senda til
hans biluð eða ónýt hjól.
Hann segir lítinn skilning vera
fyrir hjólreiðamenningu í Reykjavík og vill að úr því verði bætt. „Það
eru allir að berjast við að gera
Reykjavík að heimsborg en Íslendingar virðast ekki átta sig á því að
plássið er að minnka og minnka.
Það er ekki endalaust pláss fyrir
stæði og bíla og oft er ekki gert ráð
fyrir að fólk geti labbað eða hjólað
yfir umferðarbrautir.“
Fyrstu styrktartónleikar Viktors
og félaga verða haldnir í Hljómalind í kvöld.
Fram koma Innvortis, Deathmetal Supersquad, Retron, The
Best Hardcore Band in the World
og Brat Pack.
FB

(Iì~KHIXUQêOHJDIHQJLèHèDI UèLQÀúensu á næstunni og hefur áhuga á að
taka þátt í rannsókninni eða fræðast um hana ertu beðin(n) að hafa samband
við Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna á heimasíðu hennar http://rannsokn.
is/Fyrirspurn.htm eða í síma 520 2800. Starfmenn Þjónustumiðstöðvarinnar
munu þá senda þér kynningarefni um rannsóknina og upplýsingar um í hverju
þátttakan felst.
Forsvarsmaður rannsóknarhópsins er Magnús Gottfreðsson, læknir og
sérfræðingur í smitsjúkdómum við Smitsjúkdómadeild Landspítala háskólasjúkrahúss (magnusgo@landspitali.is) en prófessor Ingileif Jónsdóttir veitir
rannsókninni forystu innan Íslenskrar erfðagreiningar (ingileif@decode.is).
2""",!2.)2 2EIÈHJËLAGENGIÈ 2¾BBBLARNIR ¾TLAR AÈ SETJA ¹ FËT REIÈHJËLAVERKST¾ÈI Å
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(JÎRTU SJËNVARPSSTJARNA LANDSINS
SLËGU ËVENJU HRATT ¹ FIMMTUDAGS
KVÎLDIÈ ÖEGAR #APACENT BIRTI
NIÈURSTÎÈUR ÒR FJÎLMIÈLAKÎNNUN
SINNI ¹ VEFNUM 3PAUGSTOFAN
STENDUR ENN OG AFTUR UPPI SEM
SIGURVEGARI OG HREKUR Ö¾R KENN
INGAR AÈ DAGSKR¹RTÅMINN SÁ HELSTA
¹ST¾ÈAN FYRIR VINS¾LDUM SÅNUM
3PÁSPEGILL ÖJËÈARINNAR SK¹KAR SJ¹LFU
LOKAKVÎLDI %UROVISION ¶EIR +ARL
GÒST 2ANDVER ¶ORL¹KSSON
0¹LMI 'ESTSSON 3IGURÈUR
3IGURJËNSSON OG ®RN
RNASON NJËTA MIKILLAR
HYLLI HJ¹ YFIR HELMING
ÖJËÈARINNAR SEM
SITUR LÅMD FYRIR
FRAMAN SKJ¹INN
ÖEGAR STEFIÈ
GËÈKUNNA
HLJËMAR
&RAMLEIÈENDUR 8 &ACTOR ERU
KAMPAK¹TIR MEÈ SÅNA NIÈURSTÎÈU
¶R¹TT FYRIR HRAKSP¹R ÕMISSA ¹LITA
MANNA UM AÈ NËG V¾RI KOMIÈ AF
bKAREOKEm KEPPNUM HEFUR Ö¾TTIN
UM TEKIST AÈ VINNA ¹ JAFNT OG ÖÁTT
OG HORFIR RÒMUR FJËRÈUNGUR ÖJËÈAR
INNAR REGLULEGA ¹ BEINAR ÒTSENDING
AR FR¹ 6ETRARGARÈINUM ¶ESSI TÅÈINDI
TELJAST MEÈAL ÖEIRRA BESTU SEM
3TÎÈ  HEFUR FENGIÈ Å H¹A HERRANS
TÅÈ EFTIR HRAKFARIR (EMMA 'UNN
OG "ÒBBANNA /G ÖEGAR LITIÈ ER
YFIR KÎNNUN #APACENT Å HEILD SINNI
STYRKIR 3TÎÈ  STÎÈU SÅNA MEÈAL
¹SKRIFENDA SINNA SEM ÖÕÈIR AÈ
FËLKIÈ SEM BORGAR ¹SKRIFTINA HORFIR ¹
ÖAÈ SEM ÖAÈ GREIÈIR FYRIR -AGNÒS
2AGNARSSON SJËNVARPSTJËRI 3KJ¹S
EINS MISSIR VARLA ÒR SVEFN ÖR¹TT
FYRIR AÈ STÎÈIN HANS DALI EILÅTIÈ Å
¹HORFI ENDA VARÈ MIKIL SPRENGJA Å
KJÎLFAR 2OCK 3TAR
¾ÈIS ÖJËÈARINNAR Å
SEPTEMBER ÖEGAR
STÎÈIN STAKK 3TÎÈ
 AF &JÎLMIÈLA
SAMSTEYPAN 
ÖARF ÖË AUGLJËSLEGA
AÈ ENDURSKOÈA
REKSTUR SJËNVARPS
STÎÈVARINNAR 3IRKUS
EN ¹HORFIÈ
¹ HANA
STEFNIR
LËÈRÁTT
NIÈUR EFTIR
¹G¾TIS
KIPP
-ESTU ATHYGLINA VEKUR ÖË YFIR
BURÈASIGUR ¶ËRHALLS 'UNNARS
SONAR OG +ASTLJËSSFËLKSINS YFIR
3TEINGRÅMI 3¾VARI «LAFSSYNI OG
¥SLANDS Å DAG  MEÈAN ¶ËRHALLUR
TRËNIR ÎRUGGUR Å FJËRÈA S¾TINU YFIR
TÅU VINS¾LUSTU Ö¾TTI 3JËNVARPSINS
KEMST 3TEINGRÅMUR EKKI EINU SINNI
INN ¹ 4OPP TÅU LISTA 3TÎÈVAR  OG ER
ÖAR SK¹KAÈ AF Ö¹TTUM ¹ BORÈ VIÈ
-EISTARANN OG !MERICAN )DOL
3AMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTABLAÈS
INS HAFA ÖESSAR NIÈURSTÎÈUR VALDIÈ
ÖË NOKKRUM TITRINGI
INNAN HERBÒÈA
3TÎÈVAR  ENDA
FÁKK 3TEINGRÅMUR
ÖAÈ HLUTVERK AÈ
RÅFA Ö¹TTINN UPP
ÒR ÎLDUDALNUM
VÅÈFR¾GA

90% HÚSNÆÐISLÁN
AF MARKAÐSVIRÐI

Kynntu þér útskriftartilboð Gullvildar á glitnir.is

Við kaup á fyrstu íbúð getur lánshlutfall skipt verulegu máli. Því geta viðskiptavinir
Glitnis sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð fengið allt að 90% húsnæðislán af markaðsvirði,
ekki brunabótamati eins og aðrir bjóða. Reiknaðu dæmið til enda.
MUN LÆGRI VEXTIR Á YFIRDRÆTTI Í HEILT ÁR
ALLT AÐ 90% HÚSNÆÐISLÁN* AF MARKAÐSVIRÐI VIÐ KAUP Á FYRSTU ÍBÚÐ
NÁMSLOKALÁN* Á SÉRSTAKLEGA GÓÐUM KJÖRUM
MASTERCARD KREDITKORT MEÐ 20.000 KR. FERÐAÁVÍSUN

*ÖLL LÁN ERU VEITT Í SAMRÆMI VIÐ ÚTLÁNAREGLUR GLITNIS

- Lifið heil
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Efnislegt

P

ólitík er oft skrýtin skrúfa eins
og sést til dæmis í hinu sérstaka auðlindaákvæðismáli. Framsóknarmenn hótuðu semsagt að
sprengja ríkisstjórn ef ákvæði um
sameign þjóðarinnar á sjávarauðlindum yrði ekki fest í stjórnarskrá. Sjálfstæðismenn spyrntu við
fótum, þar til löglærðir menn bentu
á að líklega væri þetta ákvæði
merkingarlaust, og samþykkktu þá
að spyrða ákvæðinu við hornstein
íslenskrar stjórnskipanar, það er
jú merkingarlaust.

-%¨!. Framsókn og Sjálfstæðis-

flokkur eru komin aftur í sleik klóra
ófáir sér í höfðinu yfir þessu máli;
löglærðu mennirnir í Lögbergi gera
gott betur og rífa í hár sitt og skegg.
Rökhugsun landsmanna er þó ekki
það eina sem hefur verið misboðið
í þessu máli; stjórnmálamenn, lögmenn og fjölmiðlar slógu tvær flugur í einu höggi og léku málvitund
okkar grátt í leiðinni. Einn morguninn hlustaði ég til dæmis á sjávarútvegsráðherra ræða auðlindaákvæðið á Morgunvakt Rásar eitt. Í einni
og sömu andrá tókst honum að segja
að þetta mál væri í „efnislegum
undirbúningi“ í stjórnarskrárnefnd,
„efnislegri meðhöndlun“ væri ekki
lokið, málið biði því enn „efnislegrar úrvinnslu“ og að „efnisleg vinna“
ætti ekki að fara fram í þingsölum heldur ætti að bíða þar til málið
hefði verið lagt fram „efnislega“.

¶%44! var árla morguns og ég viðurkenni að ég var ekki sérlega vel
undir það búinn að hlusta á röklegt heljarstökk af þessu tagi. Einhverra hluta vegna fór ég að hugsa
um blaðagrein sem ég las einhvern
tímann og fjallaði um að sökum sívaxandi samkeppni við atvinnulífið
veldust sífellt lakari manngerðir til
þátttöku í stjórnmálum. Ég var þó
fljótur að hrista þá hugsun af mér;
það á fjandakornið varla við á Íslandi.
%).!

rökrétta ályktunin sem ég
gat dregið af orðum ráðherrans var
að fyrir utan hefðbundin þing- og
nefndarstörf þurfa alþingismenn að
vinna ókjör af „óefnislegri vinnu“.
Og fyrst ekki er vikið einu orði að
henni í stjórnarskránni hlýtur að
vera um sjálfboðastarf að ræða.
Hin „óefnislega vinna“ felst mögulega í því að ákveða hvers konar
pappír á að prenta lögin á og hvaða
leturgerð á að nota. Þegar það er afgreitt á bara eftir að ákveða hvað
stendur í sjálfum lögunum.

¶6¥

er ekki að neita að hversdagslegustu hlutir hljóma ábúðarmeiri
og mikilvægari þegar orðum eins og
„efnislegt“ hefur verið skeytt framan við. Kannski gefur það góða raun
ef foreldrar biðja börnin sín um að
ljúka við efnislegt innihald grautarskálanna. Eða krakkinn starir bara
á þig eins og þú sért fábjáni.

13

ÁFAN

GAST

D a n m ö r k

S v í þ j ó ð

N o r e g u r

Kaupmannahöfn
og Billund

ÓSLÓ

AÐIR

STOKKHÓLMUR
OG GAUTABORG

NÝR

ÁFAN
GAST
AÐUR

!

NÝR

Ð
STA
NGA
ÁFA

UR!

Á
FLUG FR
BEINT EYRI OG
M
KUR

A
TÖÐU
EGILSS
N:

KÖ.BÁE
T
ST
GÚS
TIL
JÚNÍ–31
1.

Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni,
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur.
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.
Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr,
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá
veistu líka að þú ert í miðbænum.
Akershus höllina og virkið verða allir að skoða.
Akersbryggja er með allar flottu búðirnar.
Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á
beinunum.
Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í
miðri borg!
Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju.
Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta
er allt að finna í Ósló.
Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur
pakkinn.
Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

Stokkhólmur
Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki
of köld. Passleg.
Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti
staðurinn fyrir þig.
Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk.
Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?
Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Gautaborg
Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.
Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni
og skelltu þér svo á safn.
Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan,
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem
hugurinn girnist.

Frændur okkar á Norðurlöndum hafa margt forvitnilegt fram að færa, svo mikið er víst. Og leiðin er greið
fyrir þig, því Iceland Express flýgur á hverjum degi til Kaupmannahafnar og í sumar bætast svo við Billund,
Stokkhólmur, Gautaborg og Ósló þegar áfangastaðirnir verða þrettán í Evrópu. Til að tryggja sér besta
verðið er um að gera að bóka draumafríið núna á www.icelandexpress.is. Þú finnur allar nánari upplýsingar
um sumaráætlun Iceland Express og áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir
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