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Hjólhýsa-

sýning um helgina

„Þessar sveiflur 
milli okkar og Sjálfstæðisflokks-
ins eru athyglisverðar,“ segir 
Steingrímur J. Sigfússon, formað-
ur Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs, en samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
dalar fylgi Vinstri grænna nokkuð 
og mælist flokkurinn með 16,7 
prósenta fylgi og fengi samkvæmt 
því ellefu þingmenn, sjö fleiri en í 
síðustu  kosningum. „Það sýnir að 
þessir tveir flokkar togast mest á 
um fylgið í landinu, aðrir eru á 
svipuðum nótum í könnunum.“ 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, er að vonum ánægð með niður-
stöðuna, en 43,4 prósent segjast 
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn. 
Samkvæmt því myndi flokkurinn 
fá 29 þingmenn og bæta við sig sjö 
frá  síðustu kosningum. „Við höfum 
fundið fyrir meðbyr undanfarnar 
vikur og vonandi helst hann því 
enn er langt til kosninga. Af tölun-
um að dæma er það tveggja flokka 
stjórn sem fólk vill,“ segir Þor-
gerður Katrín. 

Samfylking mælist aftur sem 
næststærsti stjórnmálaflokkurinn í 
þessari könnun Fréttablaðsins og 
segjast nú 22,3 prósent myndu 
kjósa flokkinn. Samkvæmt því 
fengi flokkurinn fimmtán þing-
menn kjörna, fimm færri en eftir 
síðustu kosningar. „Þessar kannan-
ir sýna að leið okkar upp á við er 

hafin,“ segir Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylkingar-
innar. „Ég hef alla tíð verið sann-
færð um að það sé ekki spurning 
um hvort heldur hvenær okkur tak-
ist að brjótast í gegnum glerþakið 
sem við erum undir. Það er að gera 
mikinn byr í seglin þótt við höfum 
hingað til verið í andstreymi.“

8,6 prósent segjast nú myndu 
kjósa Framsóknarflokkinn og fengi 
flokkurinn samkvæmt því fimm 
þingmenn, sjö færri en eftir síð-
ustu kosningar. „Það er tæpur mán-
uður í kosningar og við munum 
reyna að kynna allan þann árangur 

sem við höfum náð í okkar starfi og 
kynna þau verkefni sem við viljum 
vinna að. Við treystum á skynsemi 
kjósenda og erum hvergi bangin,“ 
segir Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra.

„Sígandi lukka er best,“ segir 
Magnús Þór Hafsteinsson, vara-
formaður Frjálslynda flokkins, en 
fylgi flokksins mælist nú 5,8 pró-
sent. Samkvæmt því fengi flokk-
urinn þrjá þingmenn kjörna, einum 
færri en í síðustu kosningum. 
„Samkvæmt skoðanakönnunum 
erum við að hækka jafnt og þétt. 
Við teljum raunsætt að við náum 
tíu prósenta fylgi í kosningunum í 
vor,“ segir Magnús Þór. 

Hvorugt tveggja nýrra fram-
boða kæmi manni á þing sam-
kvæmt könnuninni. Íslandshreyf-
ingin mælist nú með 2,3 prósenta 
fylgi. „Öll hin liðin eru hlaupin inn 
á völlinn en við erum að fara að 
kynna framboðslista okkar á næstu 
dögum,“ eru viðbrögð Ómars Ragn-
arssonar, formanns Íslandshreyf-
ingarinnar.  

0,8 prósent segjast myndu kjósa 
Baráttusamtök eldri borgara og 
öryrkja og segir Arndís H. Björns-
dóttir að fólk virðist ekki gera sér 
grein fyrir að það þarf að skipta 
um ríkisstjórn. „Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur komið því vel að orði 
að ef hann sé ekki kosinn þá fari 
allt til fjandans. Ég held að það sé 
alveg öfugt.“

Vinstri græn missa fylgi
Rúm 43 prósent segjast nú myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn, en tæp 17 prósent 
Vinstri græn. Samfylking mælist aftur sem næststærsti flokkurinn og hefur nú 
stuðning 22,3 prósenta. Hvorugt nýrra framboða kæmi manni á þing.

 Auka þarf stuðning við 
foreldra sem ekki ráða við for-
eldrahlut-
verkið. Börn 
sem eiga for-
eldra sem 
ráða ekki við 
hlutverk sitt 
eru sá hópur 
sem verst 
verður úti í 
samfélaginu.
Þetta segir 
Lena Nyberg, umboðsmaður 
barna í Svíþjóð.

„Samfélagið bregst aðeins 
við ef foreldrarnir eru til stað-
ar og berjast fyrir börnin sín. 
Ef foreldrarnir gera það ekki 
standa börnin oft ein og án 
stuðnings,“ segir hún.

Nyberg var hér á landinu í 
vikunni til að taka þátt í ráð-
stefnu í Norræna húsinu í til-
efni af hundrað ára afmæli 
sænska barnabókahöfundarins 
Astridar Lindgren. 

Góðir foreldrar 
réttur barna

 Amsterdam-deild bif-
hjólasamtakanna Hells Angels, 
eða Vítisengla, hélt í gærkvöldi 
góðgerðaveislu til þess að safna 
fé fyrir lögfræðikostnaði. 

Samtökin eiga í málaferlum um 
allt Holland þar sem saksóknarar 
vilja banna mismunandi deildir 
þeirra. „Við þurfum ykkar hjálp,“ 
sagði á boðskortinu sem birtist á 
vefsíðu samtakanna. Þetta kom 
fram á fréttavef Reuters.

Í upphafi árs 2002 voru tuttugu 
danskir meðlimir samtakanna 
stöðvaðir á Keflavíkurflugvelli 
og þeim meinuð landganga, af 
ótta við ofbeldisverk. 

Vítisenglar eru meðal alræmd-
ustu glæpasamtaka í Norður-
Evrópu, og hafa meðlimir þeirra 
meðal annars verið dæmdir fyrir 
eiturlyfjasölu og ofbeldisglæpi.

Vítisenglar með 
góðgerðaveislu 



Sólveig, finnst þér ekki 
fullmikið rætt um pólitík á 
fjölskyldufundunum?

„Ég lá sofandi uppi í 
rúmi þegar stærðar grjóthnullung-
ur kom inn um gluggann. Glerbrot-
unum rigndi yfir mig. Þetta var 
samt bara byrjunin á því sem koma 
skyldi,“ segir Ingi Þór Sigurjóns-
son, einstæður öryrki búsettur á 
Nönnugötu í Reykjavík, sem ítrek-
að hefur orðið fyrir ofsóknum. 

Ingi segir þrjá menn hafa í þrí-
gang komið að húsi sínu og brotið 
þar rúður og fyrsta atvikið hafi átt 
sér stað 16. febrúar. Þó að hann 
hafi náð að bera kennsl á einn 
mannanna, sem hann segir fasta-
gest nágranna síns, segir hann 
lögregluna ekkert hafa aðhafst í 
málinu.

„Þetta hófst með því að ég bað 
nágranna minn að færa ýmislegt 
dót sem hann hafði skilið eftir í 
garðinum mínum yfir á sinn hluta,“ 
segir Ingi. Hann segir nágrannann 
hafa brugðist ókvæða við og lagt á 
sig hendur. Stuttu eftir að nágrann-
anum var birt ákæra vegna árás-
arinnar komu félagar hans og 
brutu rúður á heimili Inga. Hann 
segist ekki hætta á að setja nýjar 
rúður í húsið þar sem fullvíst sé að 
mennirnir brjóti þær niður strax 
og þær verði komnar upp.

„Garðurinn minn er samliggj-
andi þeim sem nágranni minn á. 
Mennirnir sem brutu rúðurnar eru 
mikið þar og lemja boxpúða sem 
þar hangir auk þess sem þeir reyna 
að gægjast inn hjá mér. Lögreglan 
virðist ekki ætla að gera neitt en 
einn vinur minn reyndi að tala við 
hana eftir að ég bað hann um hjálp. 
Þá var annar þeirra sannfærður 
um að ég skuldaði pening, en sagan 
var mjög óljós enda skulda ég 

þeim ekki neitt,“ segir Ingi, sem 
segir mennina þekkta fyrir hand-
rukkanir. 

Eigandi hússins ber Inga vel 
söguna. Segir hann úrvalsleigj-
anda sem aldrei hafi verið til vand-
ræða í þau ár sem hann hafi leigt 
íbúðina.

Auk rúðubrotanna hefur verið 
krotað á húsið „löggusquealer“ 
sem á íslensku myndi útleggjast 
uppljóstrari eða kjaftaskjóða. 

„Ég bý einn með þremur köttum 
og er farið að líða illa yfir þessu, 

ég vildi óska að lögreglan færi að 
taka á á þessu máli,“ segir Ingi. 
Hann segir eina nágrannakonu 
sína tilbúna að vitna um hver hafi 
verið að verki við rúðubrotin. 
Fleiri hljóti þó að hafa orðið vitni 
að atburðunum þar sem mennirnir 
hafi tvívegis komið og brotið rúður 
um miðjan dag. 

„Þetta mál er í rannsókn. Hlut-
irnir gerast ekki samdægurs,“ 
segir Óskar Sigurðsson lögreglu-
þjónn, sem fer með rannsókn 
málsins.

Glerbrotum rigndi 
yfir sofandi öryrkja
Rúður hafa ítrekað verið brotnar í íbúð Inga Þórs Sigurjónssonar sem býr við 
Nönnugötu. Hann kveðst ítrekað verða fyrir ofsóknum og hefur kært nágranna 
sinn fyrir líkamsárás. Lögreglan vilji ekkert aðhafast í málinu. 

Karlmaður á þrítugsaldri slasaðist alvarlega á 
hálsi og höfði í Laugardalslaug á föstudagskvöld. 

Talið er að maðurinn hafi rekið höfuðið í botn 
laugarinnar þegar hann var að stinga sér til sunds 
við grynnri enda laugarinnar. 

Læknir á gjörgæsludeild Landspítalans segir 
manninn í öndunarvél og haldið sofandi. Meiðsl 
hans séu aðallega á hálsi. Ekki sé hægt að segja 
meira til um líðan hans að svo stöddu.

Svo virðist sem maðurinn hafi ekki áttað sig á því 
hve grunnt vatnið var þar sem hann stakk sér. Logi 
Sigurfinnsson, forstöðumaður Laugardalslaugar, 
segir svæðið merkt samkvæmt reglugerðum. Í 
tengslum við slysið verði þó kannað hvort enn sé 
hægt að bæta merkingar. 

„Þetta er hörmulegt slys og alltaf áhöld um hve 
mikið þarf að merkja svæði,“ segir Logi. Hann segir 
starfsmenn sundlaugarinnar hafa brugðist rétt við 

slysinu og að sjúkraflutningamenn hafi haft snör 
handtök.

Viggó Þ. Þórissyni, fram-
kvæmdastjóra Verðbréfaþjónustu 
sparisjóðanna (VSP) hefur verið 
vikið úr starfi. Í ljós kom að mistök 
áttu sér stað í störfum hans og 
ákvað stjórn VSP að hann hætti 
þegar í stað störfum, að því er 
segir í fréttatilkynningu.

Málið hefur verið tilkynnt til 
saksóknara efnahagsbrota hjá 
Ríkislögreglustjóra, sem rannsak-
ar málið. 

Fram kom í fréttatíma Ríkissjón-
varpsins í gærkvöldi hjá Helga 
Magnúsi Gunnarssyni, saksóknara 
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglu-
stjóra, að rannsókn málsins væri á 
frumstigi og að Viggó hefði verið 
yfirheyrður í gærdag. Málið sner-
ist meðal annars um hugsanlega 
tilhæfulausa ábyrgðaryfirlýsingu 
upp á nokkra milljarða króna.

Birgir Ómar Haraldsson, stjórn-

arformaður VSP, vildi ekki segja 
neitt um málið, en tók fram að 
málið skaðaði ekki viðskiptavini 
VSP á nokkurn hátt. 

Verðbréfaþjónusta sparisjóð-
anna er í eigu allra sparisjóðanna 

nema Sparisjóðs Reykjavíkur og 
nágrennis, og tók til starfa í janúar 
2005. Framkvæmdastjórinn hafði 
gegnt stöðu sinni í rúmlega tvö ár. 
Ekki náðist í Viggó vegna málsins 
þegar leitað var eftir því. 

Framkvæmdastjórinn rekinn

Níu verkakon-
um sagt upp

 Aldrei hafa verið fleiri 
tegundir skráðar á hundasýningu 
félagsmanna Íshunda en nú um 
helgina.

Fjöldi smáhunda, á borð við 
chihuahua- og fiðrildahunda,
vakti mikla athygli en þeim hefur 
fjölgað mikið undanfarin ár. 
Sýningin hófst í gær í Reiðhöll-
inni og lýkur í dag. 

Um það bil 130 hundar af 
tuttugu ólíkum tegundum voru 
skráðir til leiks og látnir keppa 
innbyrðis og fór mótið vel fram.

Er þetta í annað sinn sem 
sýningin er haldin í Reiðhöllinni 
og jafnframt sú tuttugusta í 
röðinni.

Smáhundum 
fjölgar töluvert

Í það minnsta tuttugu 
og einn lést og fjölmargra er 
saknað eftir að flæddi yfir 
Sairung og Prai fossana í suður-
hluta Taílands í gær. Talið er að 
um tvö hundruð manns hafi verið 
við fossana þegar flóðið gekk yfir 
og margir á sundi í ánni.

Þriggja daga samfelld rigning á 
svæðinu kom flóðunum af stað, 
samkvæmt fulltrúa neyðarvarna-
miðstöðvar Taílands. Óttast er að 
tala látinna muni hækka þegar 
fram líður.

Óvenju margir voru á svæðinu 
í gær þar sem Taílendingar fagna 
nýju ári með ferðalögum út á 
land.

Á þriðja tug 
látnir eftir flóð

Vilhjálmur erfðaprins 
Bretlands er hættur með Kate 
Middleton, kærustu sinni til 
margra ára. Breska blaðið The 
Sun segir að vinir Vilhjálms hafi 
staðfest sambandsslitin. Talsmað-
ur konungsfjölskyldunnar segir 
að ekki verði rætt um einkamál 
prinsins við fjölmiðla. 

Þeir sem breska blaðið Sun 
ræddi við segja ástæðurnar fyrir 
sambandsslitunum vera mikið 
álag og herskyldu Vilhjálms. 

Vilhjálmur og Kate kynntust 
þegar þau voru við nám í St. Andr-
ews-háskólanum í Skotlandi. Hann 
er 24 ára gamall en hún 25.

Vilhjálmur 
prins á lausu

Níu konum í fisk-
vinnslunni Kambi á Flateyri hefur 
verið sagt upp störfum. Það var 
gert síðustu mánaðamót. Ástæð-
una segir Hinrik Kristjánsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, 
vera hagræðingu. Á fréttavefnum 
bb.is kemur fram að forsvars-
menn fyrirtækisins segi framboð 
á þorski lítið og útlitið ekki gott. 
Kambur hafi einnig selt bátinn 
Egil Halldórsson til Grindavíkur 
en hann var keyptur í haust ásamt 
220 tonna þorskkvóta. 

Uppsagnirnar komu ekki inn á 
borð verkalýðsfélagsins, þar sem 
ekki er um hópuppsagnir að ræða 
en mörkin miðast við tíu manns.
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Söngsmiðja VG
Syngjum saman í dag sunnudag kl: 15:00

Ingibjörg Guðmundsdóttir, Karl Olgeirsson,
Sólveig Hauksdóttir, Olga Guðrún Árnadóttir

og Þorvaldur Örn Árnason ásamt frambjóðendum
taka lagið.

Allir velkomnir

 Landsfundir Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar 
gætu haft nokkur áhrif á niðurstöð-
ur nýrrar skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins sem gerð var í gær. 

Samkvæmt henni eykur Sjálf-
stæðisflokkurinn fylgi sitt veru-
lega og mælist nú með 43,4 pró-
sent. Vikmörk reiknast 4,4 
prósentustig og því er hægt að 
segja með 95 prósenta vissu að 
fylgi flokksins sé nú á bilinu 39,0 
til 47,8 prósent. Ef þetta yrðu 
niðurstöður kosninga fengi 
flokkurinn 29 þingmenn kjörna. 
Mest eykst fylgið meðal kvenna og 
á höfuðborgarsvæðinu, um tíu pró-
sentustig, en alls eykst fylgið um 
7,3 prósentustig frá síðustu könn-
un blaðsins þegar 36,1 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku sagðist 
myndu kjósa flokkinn. 

Frjálslyndi flokkurinn eykur 
einnig fylgi sitt milli kannana og 
segjast nú 5,8 prósent myndu kjósa 
flokkinn. Fengi flokkurinn sam-
kvæmt því þrjá þingmenn kjörna. Í 
síðustu könnun blaðsins sögðust 
4,4 prósent myndu kjósa flokkinn. 
Mest eykst fylgi flokksins á lands-
bygginni, um 3,8 prósentustig. Vik-
mörk við fylgi Frjálslynda flokks-
ins er 2,1 prósentustig og er fylgið 
þá á bilinu 3,7 til 7,9 prósent. 

Þriðji flokkurinn sem eykur fylgi 
sitt á milli kannana er Samfylking-
in, sem líkt og Sjálfstæðisflokkur 
heldur landsfund sinn nú um helg-
ina. Áhrif landsfundar virðast þó 
minni á Samfylkingu en Sjálfstæð-
isflokk og eykst fylgi flokksins um 
rúm prósentustig á milli kannana. 
Nú segjast 22,3 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku myndu kjósa Samfylk-
ingu og fengi flokkurinn sam-
kvæmt  því fimmtán þingmenn 
kjörna. Í síðustu könnun blaðsins 
hafði hann 21,0 prósenta fylgi. Sam-
kvæmt þessari könnun er Samfylk-
ing aftur orðin næststærsti flokk-

urinn. Mest eykst fylgið á 
landsbyggðinni, um 4,1 prósentu-
stig. Vikmörk við fylgi Samfylking-
ar eru 3,7 prósentustig og fylgið 
því á bilinu 18,6 til 26,0 prósent. 

Hvorugt tveggja nýrra framboða 
myndi ná manni á þing, ef skoðana-
könnunin yrði niðurstaða kosninga. 
Baráttusamtök eldri borgara og 
öryrkja mælast einungis með 0,8 
prósenta fylgi með vikmörk upp á 
0,8 prósentustig. Allt fylgið mælist 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Íslandshreyfingin er nú komin 
niður fyrir fimm prósenta markið 
og fengi því engan jöfnunarmann. 
2,3 prósent segjast nú myndu kjósa 
hreyfinguna en í síðustu könnun 
blaðsins sögðust 5,0 prósent myndu 
kjósa hana Mest missir hreyfingin 
fylgi meðal karlmanna, 3,8 pró-
sentustig. Vikmörk reiknast 1,3 
prósentustig.

Fylgi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs dalar verulega 
frá síðustu könnun blaðsins en það 
fer úr 23,3 prósentum í 16,7 pró-
sent. Fylgið dregst því saman um 
rúman fjórðung. Samkvæmt þessu 
fengi flokkurinn ellefu þingmenn 
kjörna, í stað sextán í síðustu könn-
un blaðsins. Mest minnkar fylgið 
meðal kvenna, um tíu prósentustig. 
Þá dregst fylgi flokksins saman 
um tæp átta prósentustig á lands-
byggðinni. Vikmörk fylgis Vinstri 
grænna eru 3,3 prósentustig og er 
fylgið því á bilinu 13,4 til 20,0 pró-
sent.

Fylgi Framsóknarflokksins dalar 
lítillega frá síðustu könnun. Nú 
segjast 8,6 prósent myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn, en í síðustu 
könnun blaðsins voru það 9,4 pró-
sent. Samkvæmt því myndi flokk-
urinn fá fimm þingmenn kjörna. 

Vikmörk reiknast 2,5 prósentustig, 
sem þýðir að fylgið er á bilinu 6,1 
til 11,1 prósent. 

Þingmeirihluti núverandi stjórn-
ar heldur því, samkvæmt þessari 
könnun. Samanlagt hafa stjórnar-
flokkarnir 52,0 prósenta fylgi og 
fengju 34 þingmenn kjörna. Stjórn-
arandstöðuflokkarnir og ný fram-
boð fengju 48,0 prósent atkvæða 
og 29 þingmenn

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 14. apríl og 
skiptust kjósendur jafnt eftir kyni 
og hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var: Hvaða lista myndir þú 
kjósa ef gengið yrði til kosninga 
nú? 59,9 prósent aðspurðra tóku 
afstöðu en 31,3 prósent voru 
óákveðin. 6,6 prósent svöruðu ekki 
spurningunni og 2,3 prósent sögð-
ust ætla að skila auðu eða ekki ætla 
að kjósa. 

Fylgi Sjálfstæðisflokks eykst
Sjálfstæðisflokkur fengi 29 þingmenn, væri gengið til kosninga nú, samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Fylgi Vinstri grænna dalar verulega frá síðustu könnun og er nú tæp sautján prósent. 
Hvorki Íslandshreyfingin né Baráttusamtök eldri borgara og öryrkja fengju mann kjörinn.

 Ólánið elti rúmlega 
þrítugan mann sem þurfti að 
heimsækja embætti lögreglunnar 
á Suðurnesjum í gær.

Hann var farþegi í bíl sem 
stöðvaður var vegna grunsemda 
lögreglu um að ökumaður æki 
undir áhrifum. Farþeginn fékk að 
bíða eftir að vera sóttur af 
allsgáðum bílstjóra inn á lög-
reglustöð. Þá vildi þannig til að 
inn kom vaskur lögregluhundur 
sem hafði verið fenginn til að 
leita fíkniefna í grunsamlegum 
bíl. Hundurinn sýndi gestinum 
svo mikinn áhuga að mennskum 
laganna vörðum þótti rétt að leita 
á honum. Í ljós kom að maðurinn 
geymdi lítinn hassmola í öðrum 
sokknum. Málið telst upplýst.

Hundur kemur 
upp um gest á 
lögreglustöð

 Sjálfstæðisflokkurinn ætlar á næstu 
misserum að lækka skatta einstaklinga og 
fyrirtækja, fella niður almenna tolla og lækka 
enn frekar vörugjöld á innflutning. Flokkurinn 
ætlar einnig að fella niður stimpilgjöld, lækka 
álögur á bifreiðaeigendur og afnema lágmarks-
útsvar sveitarfélaga. Þá á að halda áfram að 
einfalda skattkerfið og leggja af skatta og gjöld 
sem skekkja samkeppnisstöðu fyrirtækja. 

Þessi stefna er mörkuð í ályktun landsfundar 
Sjálfstæðisflokksins um efnahags- og skatta-
mál.

Í henni segir einnig að áfram eigi að leggja 
áherslu á að flytja verkefni úr höndum ríkis og 
sveitarfélaga til einkaaðila og draga úr 
ríkisútgjöldum. Um tolla á landbúnaðarvörum 
segir að vinna beri að lækkun þeirra í samræmi 
við alþjóðasamþykktir. 

Í ályktun um landbúnað segir að Sjálfstæðis-
flokkurinn vilji skapa greininni skilyrði til að 
mæta minnkandi tollavernd og lægri fram-
leiðslustyrkjum til samræmis við alþjóðasamn-
inga, auk þess sem skýrt er kveðið á um að 
flokkurinn vilji stefna að því að almenn 
markaðslögmál gildi í landbúnaði.

Í ályktun um sjávarútvegsmál segir að 
mikilvægur áfangi hafi náðst þegar hvalveiðar í 
atvinnuskyni hófust á ný á síðasta ári enda sé 
mikilvægt að Íslendingar nýti hvali eins og 
aðrar auðlindir sjávar á ábyrgan hátt þótt 
veiðarnar séu umdeildar.



UNDIR NÝJU MERKI

ESSO og Bílanaust hafa sameinast í eitt stærsta verslunar- og
þjónustufyrirtæki landsins undir nýju nafni, N1. Í nýja fyrirtækinu

kemur saman gríðarleg þekking og reynsla í þjónustu við bíleig-
endur, einstaklinga og fyrirtæki. Við bjóðum fjölbreyttari lausnir

undir einum hatti, viðskiptavinum okkar til hagræðis. Nafnið N1
vísar til þess að við stefnum sífellt lengra og setjum viðskiptavininn

og þarfir hans ávallt í fyrsta sæti.

N1 – Meira í leiðinni
N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR N1 VERSLANIR
N1 BÍLAÞJÓNUSTA N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA 
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 Garry Kasparov, fyrrverandi heims-
meistari í skák og einn leiðtoga stjórnarandstöðunn-
ar í Rússlandi, var handtekinn í Moskvu í gær. 

Hann var meðal 170 manns sem voru handteknir 
fyrir að taka þátt í mótmælagöngu á Pushkin-torgi í 
Moskvu sem yfirvöld höfðu bannað. Mótmælunum 
var beint að forseta Rússlands, Vladimír Pútín. 
Kasparov var sleppt úr haldi síðdegis í gær, eftir að 
hafa verið sektaður um þúsund rúblur fyrir að trufla 
almannafrið með mótmælunum. Upphæðin jafngildir 
um 2.500 krónum.

„Rússnesk yfirvöld hafa sýnt sitt rétta andlit,“ 
sagði hann á blaðamannafundi fyrir utan dómshús í 
Moskvu eftir að honum hafði verið sleppt. Hann sagði 
atburði dagsins hafa sýnt berlega hnignun ríkis-
stjórnar Pútíns. 

Mótmælagangan jók spennu á milli þeirra sem vilja 
að rússneska ríkisstjórnin hætti að beita aðgerðum 

gegn pólitískum mótmælendum, og yfirvalda sem 
segjast munu koma í veg fyrir óleyfilegar samkomur. 

Svipuð mótmælaganga, sem á að halda á morgun, 
hefur einnig verið bönnuð. 

 Gert verður upp á 
mánudaginn við pólsku sjómenn-
ina sem búa í Bjarma BA-326. 
Níels Ársælsson útgerðarmaður 
segir að aldrei hafi staðið til að 
svíkja mennina um greiðslu. 

Níels ætlar að funda með Hólm-
geiri Jónssyni, framkvæmda-
stjóra Sjómannasambandsins, á 
mánudaginn og sýna honum kvitt-
anir, uppgjör og skattkort, sem 
sýni fram á að mennirnir hafi 
verið ráðnir samkvæmt íslensk-
um kjarasamningum. „Síðan verð-
ur gengið frá því skriflega hvað 
stendur eftir, hvað vantar upp á,“ 
segir Níels. Honum beri enda 
skylda til að greiða fulla kaup-
tryggingu fyrir biðtímann. Sjó-
mönnunum verði að auki boðið að 
fljúga heim og aftur hingað þegar 
útgerðin fái kvóta.

Laun mannanna verða því ekki 
greidd eftir þeim grunnlaunum 

sem sagt var frá í Fréttablaðinu 
þann 13. apríl. „Það er ekki  rétt að 
þeir hafi verið ráðnir upp á 35.000 
krónur á viku. Þeim er borgað 
eftir samningi sem er í gildi milli 
LÍÚ og Sjómannasambands 
Íslands,“ segir Níels.

„Það verður gert mjög vel við 

þessa menn. Það stóð aldrei til að 
svíkja þá og ég hef ekki svikið 
þessa menn, heldur voru það 
íslensk stjórnvöld sem sviku þá og 
mig. Okkur var ekki gert kleift að 
róa,“ segir Níels og vísar til þess 
að hann fái hvergi aðkeyptan 
kvóta.

Fá greitt að fullu og flug heim

Neðri deild japanska 
þingsins samþykkti á föstudag 
reglur um breytingar á stjórnar-
skránni. Samþykktin er mikilvæg-
ur áfangi að því að Shinzo Abe 
forsætisráðherra verði að þeirri 
ósk sinni að fá japanska hernum 
aukið athafnasvigrúm, en það er 
mjög takmarkað samkvæmt hinni 
friðarsinnuðu stjórnarskrá sem 
Bandaríkjamenn stýrðu gerðinni á 
eftir seinni heimsstyrjöld. 

Frumvarpið komst auðveldlega í 
gegnum atkvæðagreiðslu í neðri 
deildinni og það var sent áfram til 
efri deildarinnar. Stjórnarskráin 
hefur aldrei verið uppfærð frá því 
hún var sett árið 1947.

Áfanga náð að 
uppfærslu

Bjarni Ármannsson, 
forstjóri Glitnis, sem var meðal 
þátttakenda í umræðu um jafnréttis-
mál á landsfundi Samfylkingarinnar 
í Egilshöll í gær, sagði það afdrátt-
arlausa skoðun sína að afnema 
bæri launaleynd. Það gæti stuðlað 
að jafnrétti og leitt til jákvæðra 
breytinga í launaumhverfi fyrir-
tækja á Íslandi.

Í stjórnmálaályktun landsfundar-
ins lýsti flokkurinn yfir skýrum 
pólitískum vilja til að útrýma 
launamun kynjanna, afnema launa-
leynd, koma á fullu jafnrétti milli 
karla og kvenna og gera Ísland að 
fyrirmyndarsamfélagi á sviði jafn-
réttismála.

„Það skiptir verulegu máli að 
fólk hafi leyfi til þess að segja frá 
launum sínum,“ segir Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir, formaður Sam-
fylkingarinnar. „Með því að meina 
fólki það er verið að brjóta á því. 
Þetta er mannréttindamál.“

Hún segir sérstaklega mikilvægt 
fyrir konur að hafa þennan saman-
burð svo þær geti vitað hvað karl-
menn sem starfa við hlið þeirra 
séu með í laun. „Það er vitað mál að 
konur eru almennt lægra launaðar 
en karlar.“

Í stjórnmálaályktuninni segir 
einnig að Samfylkingin vilji þjóðar-
sátt um nýtt jafnvægi í efnahags-
málum og ný vinnubrögð til að 
tryggja samstillingu efnahagsað-
gerða.

Málefni Reykjavíkurflugvallar 
voru rædd á landsfundinum. Alls-
herjarnefnd Samfylkingarinnar 
samþykkti tillögu um að drög að 

ályktunum um flutning flugvallar-
ins verði vísað til samgöngu-
nefndar flokksins til umræðu síðar 
á árinu.

Guðríður Arnardóttir, oddviti 
Samfylkingarinnar í bæjarstjórn 
Kópavogs, lagði til að umræðum 
um flutning framhaldsskóla til 
sveitarfélaga yrði frestað. Hún 
sagðist ekki telja flokkinn tilbúinn 
í alvarlegar umræður um málið og 
að hann ætti að gefa sér næstu 
fjögur ár í að ræða það betur. Málið 
var ekki hluti af stjórnmálaályktun 
flokksins.

Ársreikningar flokksins voru 
einnig samþykktir með rúmlega 63 
milljóna króna afgangi. Rúmlega 
1.400 manns voru skráðir til þátt-
töku á fundinum, sem lauk seinni-
partinn í gær.

Launaleynd afnum-
in í þágu jafnréttis
Samfylkingin vill að launaleynd verði afnumin. Forstjóri Glitnis sagði það geta 
stuðlað að jafnrétti, á landsfundi Samfylkingarinnar sem lauk í gær. Þjóðarsátt 
um nýtt jafnvægi í efnahagsmálum, segir í stjórnmálaályktun flokksins.

 Vilt þú flugvöll á Hólmsheiði?

Tekur þú mark á 
skoðanakönnunum?





greinar@frettabladid.is

Lífið er svo margbreytilegt, af því 
það kemur manni sífellt á óvart. 

Sumt er fyrirsjáanlegt í lífinu, en 
stöðugt koma upp ný tilvik og það 
eykur fjölbreytnina. 

Þetta hefur gerst núna, þegar Sam-
fylkingin birti áherslur í efnahags-
málum, með mikilli kynningu þar sem 
einn reyndasti hagfræðingur okkar 
og efnahagsráðgjafi ótölulegra ríkis-
stjórna kynnti áherslur í nýju riti Samfylkingarinn-
ar um stöðu og horfur í efnahagsmálum. Leiðarstef-
ið er „aukið almennt aðhald í efnahagsstjórninni“.

Þetta er skýrt og þýðir í raun minni útgjöld, nema 
vitaskuld að ætlunin sé að hækka skatta, sem aldrei 
hefur þó komið fram í beinum tillögum flokksins. 
Raunar er sérstaklega tekið fram í umfjöllun um til-
lögurnar, að skattar eigi ekki að hækka. Það er því 
ljóst að krafan um aukið aðhald felur í sér fyrirheit 
um lægri útgjöld. Þetta er áhugavert.

Það sem er svo athyglisvert við þessa stefnumót-
un, sem flokkurinn kynnir undir merkjum sínum, er 
sú staðreynd að hún er algjörlega á skjön við mál-
flutning frambjóðenda flokksins þessi dægrin. Við 
sjáum til dæmis í Norðvesturkjördæmi breiðsíður 

og opnuviðtöl við frambjóðendur þar sem 
þeir lofa öllu fögru í stórum málaflokk-
um. Það er greinilegt að hugmyndirnar um 
aukið almennt efnahagsaðhald hafa ekki 
borist þeim til eyrna. Milljarðaloforð í sam-
göngumálum eru borin fram með álíka 
áreynslu og þegar vatn er drukkið. 

Félagar þeirra í öðrum landsbyggðarkjör-
dæmum virðast litlir eftirbátar að þessu 
leyti, samkvæmt frásögnum fjölmiðla og 
blaðagreinum.

Á fundum eru kynntar áherslur í fjár-
frekum málaflokkum þar sem án hiks er 
lagt til að stórauka útgjöld ríkisins, svo 

nemur milljörðum og milljarðatugum.
Í eldhúsdagsumræðunni við þinglok mætti þing-

maður flokksins til leiks með langan, digran og rán-
dýran loforðalista. Sjálfur varaformaður flokksins 
eru svo heppinn að á sömu dagblaðsopnu og greint 
er frá hinni nýju aðhaldsstefnu flokksins í efna-
hagsmálum, kynnir hann milljarða loforðalista í átta 
tölusettum liðum, sem er augljóslega gjörsamlega á 
skjön við hina nýju efnahagsstefnu flokksins.

Hér hefur það því gerst, sem er mikið nýmæli 
í stjórnmálum, að flokkur hefur sett fram stefnu, 
sem augljóslega er ætlað að tyfta málflutning fram-
bjóðendanna.

Höfundur er sjávarútvegsráðherra.

Að tyfta eigin frambjóðendur 

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Landsfundir stjórnmálaflokka 
eru að vissu leyti eins og út-

víkkuð héraðsmót. Þangað streyma 
hundruð og aftur hundruð karla og 
kvenna alls staðar af landinu til að 
þinga um stjórnmál, bera saman 
bækur sínar, skeggræða og spá í 
spilin. Mér hefur alltaf þótt það 
ákveðið heilbrigðismerki á þjóðfé-
laginu hversu margir það eru sem 
taka virkan þátt í störfum stjórn-
málaflokka. Hjá okkur í Sjálf-
stæðisflokknum eru til að mynda 
nokkrir tugir þúsunda skráð-
ir flokksmenn og á landsfundinn 
mæta hátt á annað þúsund manns. 
Undanfarna mánuði hafa málefna-
nefndir verið að störfum og á fund-
inum er þekking og reynsla þessa 
stóra hóps fundarmanna virkjuð til 
að móta stefnu Sjálfstæðisflokks-
ins. Ég leyfi mér að fullyrða að ár-
angur Sjálfstæðisflokksins á um-
liðnum áratugum er ekki síst að 
þakka þeim lýðræðislegu vinnu-
brögðum sem beitt er á lands-
fundi, sá fjölbreytti hópur sem þar 
kemur að málum tryggir að stefna 
Sjálfstæðisflokksins er í takti við 
skoðanir fólksins í landinu. 

Það getur nefnilega verið hættu-
legt að setja of mikið vald í stefnu-
mótun í hendur þröngs hóps. Það 
hefur Samfylkingin fengið að 
reyna að undanförnu. Fram að 
landsfundi sínum hefur þingflokk-
ur Samfylkingarinnar kynnt hvern 
málefnapakkann á fætur öðrum, 
fagra Ísland, unga Ísland o.s.frv. 
Svo sértæk hefur þessi stefnumót-
un verið að einstakir þingmenn 
hafa vart talið sig bundna henni, 
sveitarstjórnarmenn Samfylking-
arinnar hafa ýmsir talið sér stefn-
una óviðkomandi og óbreyttir 
flokksmenn hafa lítt verið spurðir. 
Enda vekur það athygli að lands-
fundur Samfylkingarinnar tekur 
bara tvo daga og fyrri dagurinn 
er að mestu helgaður formanni 
flokksins og ræðu hennar og síðan 
pakkað saman daginn eftir; ekki 

er skilinn eftir mikill tími fyrir 
flokksmenn til að rökræða um pól-
itík og stefnu. 

Eftir þessa landsfundarhelgi 
finnst mér standa uppúr þær til-
lögur sem Geir Haarde lagði fyrir 
landsfundinn okkar sjálfstæðis-
manna um málefni eldri borgara. 
Á undanförnum misserum hefur 
verið gripið til ýmissa aðgerða til 
að bæta hag eldri borgara. Er þar 
skemmst að minnast að í desember 
síðastliðnum var veruleg hækk-
un á greiðslum úr almannatrygg-
ingum og dregið var úr tekjuskerð-
ingum, bæði vegna eigin tekna og 
vegna tekna maka. Afnám eignar-
skatts hefur komið öldruðum mjög 
vel; það voru rúmlega 15 þúsund 
eldri borgarar sem þurftu að borga 
þennan vonda skatt sem fyrst var 
settur á þjóðina fyrir tæplega þús-
und árum. Og rétt er að minnast 
á það að fyrir liggur áætlun ríkis-
stjórnarinnar um að 374 hjúkruna-
rými verði byggð á næstu fjórum 
árum, meira en helmingur þeirra 
hér á höfuðborgarsvæðinu. Þar 
með verður biðlistum eftir hjúkr-
unarrými útrýmt. Það eru því öfug-
mæli að halda því fram að ekkert 
hafi verið gert í málefnum aldr-
aðra á kjörtímabilinu. En betur má 
ef duga skal.

Íslensku lífeyrissjóðirnir eru 
vissulega mjög öflugir og eftir 
rúman áratug eða svo munu þeir 
geta greitt eldri borgurum myndar-
legan lífeyri. En nú er hópur ellilíf-
eyrisþega sem á lítinn sem engan 

lífeyrissjóð og sá hópur býr við 
kröpp kjör. Öflugir lífeyrissjóð-
ir framtíðarinnar hjálpa því fólki 
ekki nema kannski að hluta. Fyrir 
þann hóp er tillaga Geirs Haar-
de, formanns Sjálfstæðisflokksins, 
um að ríkið tryggi lágmarks líf-
eyrissjóðsgreiðslu til allra þeirra 
sem eiga lítinn eða jafnvel engan 
lífeyrissjóð gríðarlega mikil-
væg. Með þessari tillögu er stigið 
stórt skref til að hjálpa þeim sem 
minnst hafa í hópi eldri borgara og 
það er sannarlega mikilvægasta 
verkefnið í þessum málaflokki. 

Geir lagði einnig til í ræðu sinni 
á landsfundi Sjálfstæðisflokks-
ins að þeir sem orðnir eru sjötug-
ir og vilja og geta haldið áfram að 
vinna þurfi ekki að sæta skerðing-
um á lífeyri sínum frá Trygginga-
stofnun. Þetta er mikið réttlætis-
mál fyrir stóran hóp af eldri borg-
urum; það má auðveldlega halda 
því fram að fólk sem greitt hefur 
skatta og gjöld af vinnuframlagi 
sínu fram til sjötugs hafi sannar-
lega goldið keisaranum það sem 
keisarans er og eigi ekki að þurfa 
að sæta skerðingum vegna þess að 
það getur haldið áfram að vinna. 
Þessi breyting hefur ekki bara já-
kvæð áhrif á hag aldraðra, hún er 
ekki síður hagstæð fyrir samfélag-
ið allt. Okkur sem yngri erum veit-
ir ekki af því að fá að nýta betur 
reynslu, þekkingu og krafta þeirra 
sem eldri eru.

Það er metnaðarmál fyrir sam-
félagið okkar að búa sem best í 
haginn fyrir aldraða. Sú vinna á 
að vera hafin yfir pólitíska flokka-
drætti og dægurþras. En til að geta 
sinnt öldruðum vel þá verður efna-
hagslífið að vera kröftugt og afl-
mikið. 

Allt kostar þetta mikla fjármuni, 
öll velferðarþjónustan er dýr og 
peningarnir verða ekki til, nema 
vel gangi í viðskiptalífinu. Undan 
því grundvallarlögmáli verður 
ekki vikist.

Bættur hagur aldraðra
E

ngar forsetakosningar sem fram hafa farið í Frakklandi á 
síðustu áratugum hafa verið eins tvísýnar og þær sem nú 
fara í hönd. Samkvæmt viðhorfskönnunum eru viku fyrir 
fyrri umferð kosninganna tveir af hverjum fimm kjós-
endum óákveðnir og mjótt á munum milli þriggja efstu 

frambjóðenda, auk þess sem sá fjórði fær örugglega væna sneið 
af kökunni líka. 

En hitt er víst, að sama hver frambjóðendanna verður ofan á 
þá mun kosning hans valda nokkrum straumhvörfum í frönskum 
stjórnmálum.

Stór verkefni bíða nýs forseta Frakklands eftir að tólf ára for-
setatíð Jacques Chirac lýkur, en hann er á sjötugasta og fimmta 
aldursári og ákvað að bjóða sig ekki fram einu sinni enn. 

Hver og einn frambjóðendanna þriggja sem efstir eru í skoð-
anakönnunum myndi innleiða mikla stefnubreytingu sem arftaki 
Chiracs. Mismikla þó. Þótt undarlegt kunni að virðast, þá bendir 
margt til þess að sá frambjóðandi sem bezt væri trúandi til að inn-
leiða áþreifanlegar breytingar sé flokksbróðir Chiracs, fyrrver-
andi innanríkisráðherrann Nicolas Sarkozy. 

Sarkozy, sem er sonur ungverskra innflytjenda og þannig allt 
annað en dæmigerður fulltrúi franskrar stjórnmálaelítu, hefur 
boðað að hann hyggist reyna það sem hann geti til að vekja landið 
upp af þeim væra svefni sem halda má fram að það sofi í efnahags-
legu tilliti. 

Ekki veitir af. Hagvöxtur er með allra minnsta móti í þessu 
næststærsta þjóðhagkerfi evrusvæðisins. Umsvif ríkisins soga 
til sín helming þjóðarframleiðslunnar. Atvinnuleysi hefur í yfir 
tuttugu ár haldist yfir átta prósentum; skuldir ríkissjóðs hafa 
fimmfaldast frá því árið 1980 til að fjármagna velferðarkerfi sem 
æ fleiri treysta á sér til framfærslu. Innflutningur eykst stöðugt og 
nærir hraðvaxandi viðskiptahalla. Fyrir aldarfjórðungi var Frakk-
land með sjöundu hæstu þjóðartekjur á mann, en hefur nú færzt 
niður í sautjánda sæti. 

Sarkozy er að sjálfsögðu ekki einn frambjóðenda um að boða að-
gerðir til umbóta. Royal hefur meðal annars borið lof á efnahags-
stefnu Tonys Blair í Bretlandi og gagnrýnt 35 daga vinnuvikuna, 
sem flokkssystkin hennar komu á þegar þau voru í aðstöðu til. En 
að öðru leyti virðist efnahagsstefna hennar óljós og að mestu í takt 
við gamalkunna ríkisafskiptahugmyndafræði franskra vinstri-
manna.

Miðjuframbjóðandinn Francois Bayrou, sem á tímabili virtist 
ætla að taka fram úr Royal í fylgiskapphlaupinu, hefur boðað að 
hann muni leggja ofuráherzlu á að lækka opinberar skuldir og hann 
hyggist fá í lið með sér hæfustu mennina frá hægri og vinstri. En 
fátt bendir til að hann hafi hug á að hagga við ríkisafskiptum eða 
rausnarlegu landbúnaðarstyrkjakerfinu.

Enginn frambjóðendanna virðist líklegur til að taka með sam-
bærilegum hætti til hendinni í þágu markaðsvæðingar hins ríg-
bundna efnahagskerfis og vinnumarkaðar Frakklands eins og 
Margaret Thatcher gerði á sínum tíma í Bretlandi. Þótt þeir jafn-
vel viðurkenni að án slíkra umbóta stefni allt í að Frakkland drag-
ist enn lengra aftur úr hvað varðar samkeppnishæfni atvinnulífs-
ins og efnahagslega velferð yfirleitt. 

Tvísýnar tíma-
mótakosningar



5. MAÍ
um allt land 

SKRÁNING HEFST MIÐVIKUDAGINN 18. APRÍL
Skráning fer fram í öllum útibúum Landsbankans og á Klassi.is 
Þátttakendur þurfa að staðfesta skráningu með því að sækja rásnúmer 
sín í útibú Landsbankans, líka þeir sem skrá sig á netinu.

Í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans endurvekjum við 
hið sögufræga Landsbankahlaup.
Hlaupið fer fram 5. maí og hefst á sama tíma um allt land, kl. 11.00.

Allar nánari upplýsingar
um hlaupið á Klassi.is

Taktu þátt!

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið 
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík.

Landsbankahlaupið er fyrir alla hressa krakka á aldrinum 10-13 ára, 
fædda 1994, 1995, 1996, 1997.
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n1. Akranes
2. Ólafsvík (fyrir Ólafsvík og Hellissand)
3. Grundarfjörður
4. Ísafjörður
5. Skagaströnd
6. Sauðárkrókur
7. Akureyri
8. Húsavík

9. Vopnafjörður
10. Egilsstaðir (fyrir Egilsstaði og Borgarfjörð eystri)
11. Seyðisfjörður
12. Neskaupstaður
13. Reyðarfjörður (fyrir Reyðarfjörð og Eskifjörð)
14. Fáskrúðsfjörður

(fyrir Fáskrúðsfjörð og Stöðvarfjörð)
15. Hornafjörður

16. Hvolsvöllur
17. Selfoss
18. Reykholt
19. Þorlákshöfn
20. Grindavík
21. Keflavík

Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin 
í hverjum aldurshópi drengja og stúlkna
• Allir þátttakendur fá verðlaunapening
• Allir þátttakendur fá Klassa-vatnsbrúsa
• Grillveisla að loknu hlaupi

Á landsbyggðinni verður hlaupið við útibú Landsbankans á eftirfarandi stöðum:



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

„Ég finn til með þeim sem 
finnst þeir þurfa að drepa 

tímann. Tíminn líður hratt 
þegar maður hefur nóg fyrir 

stafni og heldur huganum 
opnum.“

Klifurfélag Reykjavíkur blæs til marg-
faldra hátíðahalda í dag. Félagið fagn-
ar fimm ára afmæli Klifurhússins, 
sem það rekur, og heldur um leið upp á 
tíu ára afmæli inniklifurs á Íslandi. Þá 
verður einnig keppt til úrslita í Íslands-
meistaramótaröðinni í grjótglímu. „Það 
eru tíu ár síðan fyrsti veggurinn, Vekt-
or, var opnaður hér,“ útskýrði Kristín 
Martha Hákonardóttir, formaður Klif-
urfélags Reykjavíkur. Fjórum árum 
síðar var veggurinn ekki lengur til, en 
sömu aðilar og hann reistu stofnuðu 
Klifurfélag Reykjavíkur og Klifurhús-
ið ári síðar. 

Kristín segir veg íþróttarinnar fara 
vaxandi ár frá ári. „Ég er búin að vera 
í þessu í svona sjö, átta ár. Ég byrjaði 
úti í Bretlandi, þegar ég var að læra 
þar, og vissi varla af því að þetta væri 

til hér heima. Það fór lítið fyrir því, og 
þetta var frekar lítill hópur þá,“ sagði 
Kristín. Hún segir inniklifur vera unga 
íþróttagrein á Norðurlöndunum, þó að 
útiklifur hafi tíðkast lengur. „Þetta 
hefur vaxið alveg ótrúlega hratt, og 
þá aðallega inniklifrið. Útiklifrið hér á 
landi vex hægar. Bæði er þetta stuttur 
tími sem hægt er að klifra úti, og 
klettarnir hérna líka lélegir miðað við 
það sem maður finnur annars staðar,“ 
sagði Kristín.

Í dag eru um 250 meðlimir í Klifur-
félagi Reykjavíkur, sem stunda íþrótt-
ina sem líkamsrækt. „Svo kemur fullt 
af hópum til okkar – afmælishópar, 
vinnuhópar og skólahópar, fyrir utan 
þá sem eru að prófa. Samtals eru það 
um fimm hundruð gestir á mánuði,“ 
sagði Kristín. „Fólk stundar þetta 

bæði í staðinn fyrir að fara í ræktina 
og svo er minni hópur sem æfir innik-
lifur til að ná upp styrk fyrir útiklif-
ur, og tekur þátt í mótum og svona,“ 
bætti hún við. 

Klifrið virðist höfða til ansi breiðs 
aldurshóps. „Það koma hingað fimm 
ára krakkar sem fá að príla á krakka-
veggnum, og upp úr tíu ára aldri geta 
börn svo farið að stunda þetta sem 
íþrótt. Svo er þetta bara upp úr öllum 
aldri. Í Frakklandi, þar sem er löng 
hefð fyrir þessu, er fólk að klifra á átt-
ræðisaldri,“ sagði Kristín. 

Í tilefni af afmælinu hefur félagið 
reist tvo nýja klifurveggi, sem verða 
opnaðir á Íslandsmeistaramótinu á 
sunnudag. „Það er fín viðbót við þá 
sjö, átta veggi sem fyrir voru,“ sagði 
Kristín.

Pol Pot deyr í stofufangelsi

Eigendur og starfsfólk hárgreiðslustofunnar Greiðunnar 
á Háaleitisbraut halda Vorhátíð 28. apríl næstkomandi. Þá 
verður eigendaskiptum á stofunni fagnað, en um áramót-
in festu Lilja Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Arnardóttir 
kaup á stofunni. „Við ætlum að halda upp á eigendaskipt-
in, en Greiðan var í eigu sömu fjölskyldu í fjörutíu ár, sem 
er orðið fátítt á Íslandi. Það var faðir sem að byrjaði með 
hana, svo tók sonur hans við og að lokum dóttir hans, Odd-
björg Óskarsdóttir, sem seldi okkur,“ sagði Hrafnhildur. 

Síðan að Hrafnhildur og Lilja tóku við hafa þær breytt 
stofunni og endurbætt hana talsvert, að sögn Hrafnhildar. 
Á stofunni starfar bæði hárgreiðslufólk og tveir förðunar-
fræðingar. Á myndinni eru Lilja Ragnarsdóttir, Elísabet Ýr 
Norðdahl, Hrafnhildur Arnardóttir, Alda Dröfn Guðbjörns-
dóttir og Auður Bryndís Sigurðardóttir. Á myndina vantar 
Hrund Jóhannsdóttur.

Vorhátíð á Greiðunni

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

50 ára
Erla Karlsdóttir

Bakkastöðum 79, Reykjavík,

verður fimmtug mánudaginn 16. apríl nk. Hún mun 

taka á móti vinum og ætting jum sem vilja samgleðj-

ast henni á heimili sínu á afmælisdaginn eftir kl 15.

Kæri Krissi

Til hamingju
með daginn

Ryan Giggs 
og félagar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og
tengdafaðir,

Gísli Sigurður Guðjónsson
Ofanleiti 17,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 12. apríl.
Jarðarförin auglýst síðar.

Auður Fanney Jóhannesdóttir
Reynir Sigurður Gíslason
Sigríður Edda Hafberg.



Í tilefni af 70 ára afmæli okkar bjóðum við 70% afslátt af öllum almennum fargjöldum 
fyrir börn á aldrinum 2 til og með 11 ára. Tilboðið gildir til allra áfangastaða Icelandair
í Evrópu og Bandaríkjunum.
Sölutímabil er frá og með miðvikudeginum 11. apríl til og með sunnudagsins 15. apríl. 

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is og í Fjarsölu í síma 50 50 100.
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70% BARNAAFSLÁTTUR
TIL ALLRA ÁFANGASTAÐA ÚT SUMARIÐ

EINSTAKT AFMÆLISTILBOÐ DAGANA 11.–15. APRÍL

MADRID

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG

Vildarpunktar

Ferðaávísun gildir

Ferðatímabil er frá og með 11. apríl til og með 30. september og miðast við að barn ferðist í fylgd með fullorðnum.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar var 
formlega tekin í notkun í gær 
eftir stækkun og umtalsverðar 
breytingar. Framkvæmdir við 
stækkunina hófust árið 2003 en 
gólfflötur flugstöðvarinnar er nú 
orðinn um 56.000 fermetrar, sem 
nemur átta knattspyrnuvöllum. 
Framkvæmdirnar kostuðu um 
sjö milljarða króna.

Höskuldur Ásgeirsson, for-
stjóri flugstöðvarinnar, seg-
ist ánægður með breytingarnar. 
„Það hefur tekið á að koma þessu 
heim og saman enda heilmikið 
púsluspil að stækka og umbreyta 
byggingunni og halda uppi fullu 
þjónustustigi á meðan,“ segir 

Höskuldur og bætir því við að 
ýmislegt hafi breyst á fram-
kvæmdatímanum, til dæmis hafi 
þurft að taka tillit til nýrra og 
strangari öryggisreglna.

Höskuldur segir að stækkun-
in eigi að duga næstu tíu til tólf 
árin. „Við höfum aukið afkasta-
getu flugstöðvarinnar mikið og 
þjónustusvæðin hafa stækkað. 
Innritunarborðum hefur verið 
fjölgað úr 25 í 43 svo nú verður 
hægt að innrita 2.500 farþega á 
klukkustund í stað 1.500 áður. Þá 
hefur einnig verið tekið í notkun 
sjálfvirkt töskuflokkunarkerfi 
sem eykur afköst verulega,“ 
segir Höskuldur. 

Flugstöðin var upphaflega 
vígð 14. apríl 1987 og fagnar því 
tuttugu ára afmæli sínu í dag. 
„Það má eiginlega segja að við 
séum að opna flugstöðina í annað 
sinn, svo miklar eru breytingarn-
ar,“ segir Höskuldur.

Sjálfvirk töskuflokkun í fyrsta sinn í flugstöðinni

Alp Mehmet, breski sendiherr-
ann á Íslandi, afhenti Umhverf-
isstofnun viðurkenningu frá 
bresku sjálfboðaliðasamtökun-
um British Trust for Conservat-
ion Volunteers, nýlega. Forstjóri 
Umhverfisstofnunar, Ellý Katr-
ín Guðmundsdóttir, veitti viður-
kenningunni viðtöku sem er fyrir 
sjálfboðaliðastarf í þjóðgörðum.

Ellý Katrín segir að viðurkenn-
ingin sé staðfesting á því góða og 
mikla starfi sem Chas Goemans, 
umsjónarmaður verkefnisins, og 
Árni Bragason, fyrrverandi for-
stöðumaður Náttúruverndarsviðs 
Umhverfisstofnunar, hefðu unnið 
með sínu fólki á undanförnum 
árum.

Starf sjálfboða-
liða viðurkennt

Þróunarsamvinnustofnun Íslands 
hefur gert samstarfssamning við 
leikskóla í Namibíu sem er sá eini 
sem starfræktur er fyrir heyrn-
arlaus börn þar í landi. Skólinn 
er rekinn af samtökunum CLaSH, 
sem foreldrar heyrnarlausra 
barna stofnuðu fyrir nær tveimur 
áratugum í Namibíu.

Sex til átta börn eru í skólan-
um, en ætlunin er að fjölga þeim í 
tíu á næstunni. Framlag ÞSSÍ árið 
2007 nemur að jafnvirði tæplega 
einni milljón íslenskra króna. Það 
nýtist bæði til reksturs leikskól-
ans og annarra starfa CLaSH í 
þágu heyrnarlausra. 

Styrkir heyrn-
leysingjaskóla

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



S
íðastliðin sjö ár hefur 
Völundur búið á einni 
af fallegustu eyjum 
Bahamaeyja; Grand 
Bahamas, og rekið þar 
veitingastað. Hann er 

vel þekktur meðal eyjarskeggja, 
sem telja um 40.000, og sértu Ís-
lendingur í tollinum á Bahama-
eyjum hrópa tollararnir upp yfir 
sig: „Ah, you´re from Iceland? 
We have an Icelandic chef here; 
Volla!“ Skiljanlegt. Enda sló veit-
ingastaðurinn Ferry House sem 
Völli átti og rak um nokkurra ára 
skeið í gegn hjá eyjarskeggjum 
og  vöktu frumlegar auglýsing-
ar fyrir veitingastaðinn athygli. 
En þar kafaði Völli með hákörl-
um, sökkti eldhúsi og ótal margt 
fleira. Þóra og Völundur giftu 
sig síðasta sumar og undanfarn-
ar vikur hafa verið afar viðburða-
ríkar í lífi þeirra. Bæði opnaði 
Völli nýjan veitingastað á eyjunni 
og stefnir að því að opna tvo til 
viðbótar og svo eru þau nýkom-
in frá Kína þar sem Völli, ásamt 
Hreini Hreinssyni ljósmyndara 
og Hauki Ágústssyni sem skrif-
aði textann í bókinni, tóku á móti 
verðlaunum fyrir bókina Delici-
ous Iceland. 

Verðlaunin, The Gourmet Cook-
book Awards, eru gríðarlega virt 
í matar- og vínbókageiranum og 
því er það einstakur heiður að 
Völundur skuli hafa hlotið verð-
launin. Um þau keppa um 6.000 
bækur í 34 flokkum og Völundur 
var því einn af fáum sem hlutu 
verðlaun,  fékk sérstök heiðurs-
verðlaun fyrir framúrskarandi 
árangur með bók sína. En hvernig 
kom það til að bók hans rataði í 
þessa keppni? „Salka, bókafor-
lagið sem gefur hana út, var með 
hana á bókasýningu í Frankfurt 
síðastliðið haust og þangað kemur 
maður frá þessari keppni og 
biður sérstaklega um að fá hana 
í keppnina. Í byrjun janúar fáum 
við svo fréttir af því að verðlauna 
eigi bókina og það muni gerast í 
Kína. Kínverski matarbókamark-
aðurinn fer ört vaxandi í heimin-
um og skipuleggjendum keppn-
innar fannst tilvalið að halda 
keppnina þar,“ segir Völundur 
en keppnin hefur verið haldin í 
tólf ár, víða um heim, til dæmis 
í Ástralíu og þarsíðast í Malasíu. 
Sem fyrr segir hefur Jamie Oli-
ver hlotið þessi verðlaun og Vö-
lundur fékk nú og af öðrum fræg-
um má nefna einkakokk Opruh 
Winfrey, enn hann vann til verð-
launa í einum flokknum nú í ár. 

Matreiðslubókaiðnurinn er orð-
inn afar stór og á hverju ári er 
talið að gefnar séu út um 24.000 
matreiðslubækur. Það er því af 
nógu að taka og Völundur segir að 
þessi verðlaun hafi mikla þýðingu 
fyrir hann. „Á  svona verðlauna-
hátíð kemst maður í samband við 
mikið af útgefendum og dreifing-
araðilum, sem hjálpar til við að 
markaðssetja bókina enn frekar. 
Að komast með bókina inn í lönd 
sem mann hafði ekki dreymt um 
að geta selt hana í er frábært og 
svo er auðvitað gott að fá límmið-
ann um verðlaunin á bókina; það 

er viss gæðastimpill,“ útskýrir 
Völli. Þessa dagana er verið að 
þýða bókina á íslensku en hing-
að til hefur hún fyrst og fremst 
verið hugsuð fyrir túrista sem og 
erlendan markað. Einnig er önnur 
minni bók á leiðinni sem er eins 
konar sérútgáfa af bókinni. Upp-
gangurinn er mikill. Völli og Þóra 
eru einnig  að framleiða sjón-
varpsþætti sem ganga út á sömu 
hugmyndafræði og bókin. Með 
þeim í för er Hreinn Hreinsson 
en samstarf hans og Völla hefur 
í gegnum árin gefið af sér fjölda 
matreiðsluþátta auk bókarinnar 
Delicious Iceland. Þættirnir eru 
eingöngu hugsaðir fyrir erlendan 
markað og greinilegt að ekki er 
ráðist á garðinn þar sem hann er 
lægstur enda engin ástæða til.

Þóra, sem flestum Íslending-
um er hvað frægust fyrir að vera 
Birta í Stundinni okkar, var með 
Völla í för út til Kína og segir 
ferðina hafa verið mikið ævin-
týri. „Fyrst fannst okkur þetta 
bara spennandi – jú, jú, af hverju 
ekki að skella okkur til Kína? En 
svo þegar við komum út og sáum 
hvað þetta var stórt allt saman 
fékk maður í magann. Völli held-
ur því að vísu fram að hann muni 
ekki borða kínverskan mat næstu 
vikurnar en það var mikil lífs-
reynsla að snæða úti á veitinga-
stöðum þar sem matseðlar voru 
oft einungis á kínversku. Þá var 
bara bent og þar sem Kínverjar 
eru mikið fyrir það að henda hrá-
efninu í heilum pörtum í réttina 
fengum við til dæmis einu sinni 
heilan haus af hana í einum rétt-
inum. Það verður að viðurkenn-
ast að stemningin minnkaði að-
eins þá við borðið.“ 

Það er í fleiru að snúast hjá þeim 
hjónakornum en að taka á móti 
verðlaunum í Kína. Síðan Þóra 
hætti með Stundina okkar hefur 
hún meðal annars setið sveitt við 
skriftir og er nú með vikulega 
pistla á Rás 2. Hún er á fullu við 
að skrifa sitt eigið efni auk þess 
sem hún er núna að þýða bók 
um japanska matarmenningu og 
segir Völla því vera í gíslingu jap-
anskrar matargerðar þessa dag-
ana. Fjölskylduhagir eru þó ekki 
beint Gallup-spurningalistavæn-
ir því þau Völli eru gift en samt 
ekki alveg í sambúð. Dvalarleyfi 
Þóru á Bahamaeyjum er ennþá 
ofan í cheerios-pakkanum þannig 
að hún flýgur mikið á milli en hún 
má dvelja um níutíu daga í senn 
úti. Þóra er því talsvert á faralds-
fæti en segir að sér leiðist það 

ekki, það sé frábært að komast 
frá glundroðanum hér heim og 
út og eins líka gott að koma aftur 
heim og endurnýja kynnin við 
norðangaddinn. 

Lífið úti er þó eins og parad-
ís, ekki bara skattaparadís sem 
gerir veitingamönnum kleift að 
stunda atvinnugrein sína og lifa 
af henni, heldur líka veðráttu- 
og náttúruparadís. Eyjan er ekki 
túristaveldi eins og Spánn. Þar er 
hvítur sandur og fallegar strend-
ur. „Lífið hérna er dásamlegt. Ég 
er þessa dagana að ná mér í köf-
unarréttindi, þannig að bráðum 
verð ég orðin löggild innan um 

risaskjaldbökurnar og höfrung-
ana. Þetta er auðvitað eins og í 
Finding Nemo,“ segir Þóra. „Ann-
ars erum við búin að vera á haus 
því við vorum að opna veitinga-
stað úti tveimur dögum áður en 
við héldum til Kína. Ég hjálpaði 
Völla með það sem sneri að útliti 
staðarins og hönnun og þetta er 

búið að vera heilmikið verkefni.“ 
Og er það rétt sem heyrst hefur 
að þeir verði þrír? Völundur bros-
ir. „Við erum strax farin að vinna 
í þeim næsta.“ 

Mikið af milljarðamæringum 
heimsækir eyjuna sem og túr-
istar en lítið er um góða veit-
ingastaði. Völundur sér því mikil 
tækifæri fram undan. Matvöru-
verslanir eru slakar og ekki eitt 
bakarí á eyjunni. Völundur hætti 
með fyrri veitingastað sinn þegar 
nýir fjárfestar komu inn í hann 
og Þóra segir eyjarskeggja hafa 

beðið með eftirvæntingu eftir því 
að Völli opnaði nýjan stað enda 
var Ferry House einn besti veit-
ingastaður eyjarinnar. Og það 
eru ekki bara óbreyttir eyja-
skeggjar sem sækja staðinn hans 
Völla því til hans kemur mikið af 
frægasta fólki þessa heims. Völli 
er mjög sýnilegur á veitingastað 

sínum, skemmtikraftur í eðli sínu 
og óhræddur við að nálgast kóng 
sem prest. Þóra segir til dæmis 
að eitt skiptið hafi Völli hringt í 
hana og sagt að Orlando Bloom 
væri á leiðinni heim til þeirra í 
mat. Úr varð fimm manna mat-
arboð þar sem Þóra og Völli, Or-
lando Bloom, Kate Bosworth og 
besti vinur sátu til borðs. 

Völli er vinsamlegast beð-
inn um að telja fleiri þekkta Ís-
lendinga sem eru fastagestir hjá 
honum. „O.J. Simpson er góð-
kunningi minn, en hann dvelst 
mikið á eyjunni. Hann er orðinn 
nokkuð gamall og lúinn, verður 

að segjast, en hann er fínn kall. 
Gene Hackman, Jerry Bruck-
heimer og Geoffrey Rush hafa 
verið meðal fastagesta svo ein-
hverjir séu nefndir.“ Völli segir 
aðallistina vera að finna gott 
starfsfólk á Bahamaeyjum, hann 
geri miklar kröfur til starfsfólks 
síns, sendi það um allan heim á 
námskeið og því hafi hann núna 
með sér gamla starfsfólkið á 
Ferry House svo hann þarf ekki 
að þjálfa upp nýjan mannskap, 
sem er mikill plús. 

Staðurinn hefur fremur alþýð-
legt yfirbragð en sá næsti verð-
ur  háklassa veitingastaður með 
góðri fundaraðstöðu og einn-
ig er bakarí eitt af því sem er á 
teikniborðinu. En stendur ekkert 
til að opna stað fyrir Íslending-
ana? „Þeir verða enn sem komið 
er bara að koma til Bahamaeyja 
og til mín hefur komið nokkuð 
af löndum mínum. En skattaum-
hverfið á Íslandi býður ekki upp 
á að mann langi í það hark að 
halda úti veitingastað. Engu að 
síður eigum við sumt hæfileika-
ríkasta fólk heims og kunnátta 
matreiðslumanna hér á landi er 
ótrúleg, ein sú besta í heiminum. 
Ég hugsa að það sé einhver æv-
intýraþrá eða metnaðargirni sem 
gerir það að verkum að Íslend-
ingar eru á þeim stað sem þeir 
eru í dag. 

Kokkurinn í Karíbahafinu

O.J. Simpson er góðkunningi minn, en hann dvelst mikið á eyjunni. Hann er 
orðinn nokkuð gamall og lúinn verður að segjast en hann er fínn kall. Gene 
Hackman, Jerry Bruckheimer og Geoffrey Rush hafa verið meðal fastagesta svo 
að einhverjir séu nefndir.

Kalla mætti Völund Völundarson hinn íslenska 
Jamie Oliver. Svolítil gusa af klisju en engu að 
síður nokkur sannleikskorn í líkingunni þar sem 
Völli hlaut í síðustu viku afar virt matarbókaverð-
laun í Kína, sem sjálfur Jamie Oliver hlaut einnig 
fyrir nokkrum árum. Júlía Margrét Alexanders-
dóttir hitti Völund og eiginkonu hans Þóru Sig-
urðardóttur í stuttu stoppi þeirra á landinu. 





A
strid Lindgren 
hefur haft gríðar-
leg áhrif á börn. 
Öll sænsk börn lesa 
bækurnar hennar 
og sjá myndirnar. 

Hver einasta stelpa vill vera Lína 
langsokkur eða Ronja ræningja-
dóttir og sérhver strákur vill vera 
Kalli á þakinu eða Emil í Katt-
holti. Lína stendur fyrir það sem 
er sterkt, jákvætt, skemmtilegt 
og reynir aðeins á mörkin. Lína 
þorir að draga fullorðna í efa og 
það eru ekki svo margar persón-
ur í barnabókum sem gera það. 
Börn eru oft auðmjúk og undir-
gefin í bókum en Lína langsokkur 
þorir að reyna á mörkin án þess 
að brjóta lögin,“ segir Lena Ny-
berg, umboðsmaður barna í Sví-
þjóð.

Nyberg var hér á landi í vikunni 
til að taka þátt í ráðstefnu í Nor-
ræna húsinu í tilefni af 100 ára af-
mæli sænska barnabókahöfundar-
ins Astrid Lindgren. Ráðstefnan 
fjallaði um rétt barna til foreldra. 
Nyberg segir að börn þurfi að hafa 
fullorðna sem fyrirmynd, annað 
hvort foreldra eða einhverja sem 
komi í staðinn. „Það er mikilvæg 
forsenda,“ segir hún. 

Í Svíþjóð er stórt áhyggjuefni 
hversu mörg börn alast upp hjá 
foreldrum sem ekki standa sig 
í foreldrahlutverkinu. Þetta eru 
til dæmis foreldrar sem misnota 
vímuefni, eru andlega veikir, eiga 
við ýmsa félagslega erfiðleika 
og sjúkdóma að etja, hafa sjálf-
ir kannski ekki náð fullum full-
orðinsþroska og ráða því ekki al-
mennilega við það að vera foreldr-
ar, hafa ekki átt góða æsku sjálfir 
og vita ekki hvernig á að byggja 
upp gott samband milli forelda og 
barna.

„Foreldrar sem ekki sinna börn-
unum teljast með mestu erfiðleik-
um sem börn eiga við að stríða í 
Svíþjóð í dag,“ segir hún. 

Annað stórt vandamál barna og 
unglinga í Svíþjóð er aukin tíðni 
geðsjúkdóma og andlegra erfið-
leika. „Slíkt getur að hluta til verið 
vegna þess að barn hafi ekki átt 
nógu góða æsku eða fengið nógu 
gott uppeldi heima en það getur 
líka verið vegna þess hversu harð-
ur heimurinn er í skólanum. Það 
er erfitt að vera í skóla, einelti og 
stress,“ segir hún. 

„Vanheilsa getur haft áhrif á 
sambandið milli barna og for-
eldra. Þau börn sem eiga við mesta 
erfiðleika að stríða eiga foreldra 
sem eru veikir fyrir. Samfélagið 
virkar ekki þegar foreldrarnir 
eru veiki punkturinn. Samfélagið 
bregst aðeins við ef foreldrarn-
ir eru til staðar og berjast fyrir 
börnin sín. Ef foreldrarnir gera 
það ekki eða börnin eiga foreldra 
sem ráða ekki við hlutverk sitt 
standa þau oft ein og án stuðnings. 
Það er sá hópur sem verður verst 
úti í samfélaginu.“

Lena telur að auka þurfi stuðn-
ing við foreldra sem ekki ráða 
við foreldrahlutverkið. Efla þurfi 
stuðninginn fyrir mæður og for-
eldra í mæðraeftirlitinu, ung-
barnaeftirliti og í reglubundnu 
eftirliti á heilsugæslustöðvum 
og í skólanum þannig að snemma 
uppgötvist ef eitthvað amar að og 
strax brugðist við. 

„Ef börnin verða fyrir ofbeldi sést 
það við skoðun á heilsugæslustöð-
inni. Ef barninu líður illa getur 
starfsmaður heilsugæslustöðvar-
innar tekið á því. Í skólanum á líka 
að vera læknir og hjúkrunarfræð-
ingur, félagsráðgjafi og sálfræð-
ingar þannig að tekið sé eftir þeim 
vandamálum sem koma upp.“ 

Sænskt samfélag byggir á þeirri 
hugsun að fullorðnir eigi rétt á að 
eiga börn, ekki að börnin eigi rétt 

á góðum foreldrum. „Fólk skipt-
ir sér ekki af og grípur ekki inn í 
þróun mála í öðrum fjölskyldum. 
Þó að ég hafi ákveðinn skilning á 
þessu grundvallarsjónarmiði er 
samt gríðarlega mikilvægt að ein-
hver taki í taumana og aðstoði barn 
ef eitthvað kemur upp á. Í Svíþjóð 
höfum við dæmi um Bobby, dreng 
sem var barinn í hel af móður sinni 

og stjúpföður. Marga grunaði að 
eitthvað væri að en enginn skipti 
sér af. Ég held að við sem erum 
fullorðin megum vera meira með-
vituð um að börnum geti liðið illa 
og að við fullorðna fólkið berum 
ábyrgð á því að bregðast við til að 
vernda börn.“

Lena vill að fullorðnir séu með-
vitaðir um að þeir eigi að axla 
ábyrgð á velferð barna í auknum 
mæli. „Í Svíþjóð er sterk trú á því 
að við séum laus við líkamlega 
refsingu og að fólk slái ekki börn-
in sín. Samt vitum við að fjöldi 
tilkynninga um ofbeldi gagnvart 
börnum hefur aukist. Við höld-
um að flestir foreldrar vilji börn-
um sínum svo vel að þeir slái þau 

ekki en raunveruleikinn sýnir 
hins vegar að það eru heilmargir 
fullorðnir sem slá börnin sín, mis-
nota þau kynferðislega og hirða 
einfaldlega ekki nógu vel um þau. 
Við þurfum að vera meðvituð um 
að það skiptir máli að bregðast 
við og ekki bara ganga um í þeirri 
trú að öll börn hafi það svo gott.“

Lena telur að sænsk lagasetning 
taki ekki nægilegt tillit til sjónar-
miða barna og rétti þeirra til góðr-
ar æsku og foreldra. Hún segir að 
börn eigi ekki að taka ákvarðanir 
en þau viti sjálf hvað er gott fyrir 
þau og því sé mikilvægt að hlusta 
á þau og taka tillit til sjónarmiða 
þeirra. Þau  hafi eins og staðan sé 
í dag ekki nógu mikil áhrif á eigin 
aðstæður.

Lena nefnir nokkur dæmi um 
þetta úr skóla og fjölskyldulífi. 
Hún segir að sænskum börnum 
finnist til dæmis ekki tekið nógu 
vel á einelti, fullorðnir bregðist 
ekki nógu vel við í skólanum og á 
heimilinu. Hún telur að fullorðn-

ir séu lélegar fyrirmyndir, þeir 
stundi sjálfir einelti. Þeir þurfi að 
vera sér meðvitaðir um þetta og 
vinna með það. 

Vinnuumhverfi barna í skólan-
um er annað dæmi. Hún segir að 
fullorðnir myndu aldrei sætta sig 
við það vinnuumhverfi sem börn-
um sé boðið upp á. „Við mynd-
um aldrei líða hávaða yfir leyfi-

legum mörkum, skítug klósett, 
þrönga matsali með miklum há-
vaða og ójafnt vinnuálag en í skól-
anum þykir þetta sjálfsagt og eng-
inn skiptir sér af því,“ segir hún 
og bendir á að fullorðnir þurfi að 
kynnast viðhorfum barna og læra 
að líta málin út frá þeirra sjónar-
miðum líka. 

Hægriríkisstjórn hefur nýlega 
tekið við völdum í Svíþjóð. Lena 
segir að margt gott sé í skóla-
stefnu núverandi ríkisstjórn-
ar en þar sé líka ýmislegt sem 
megi setja spurningamerki við út 
frá sjónarmiðum barna. Stefnan 
sé skýr í sambandi við einelti en 

finna þurfi aðgerðir til að bregð-
ast við þegar einelti hafi gengið 
of langt, sömuleiðis þurfi að finna 
aðferðir til að fyrirbyggja einelti. 
Það sé afar áríðandi. 

„Mjög alvarlegt er að ríkis-
stjórnin ræðir ekki hvernig á að 
fyrirbyggja einelti. Það er bara 
einblínt á það hvað eigi að gera 
þegar allt sé farið á versta veg 
og neyðarástand ríkir í skólan-
um. Hlutverk okkar fullorðinna er 
að sjá til þess að einelti komi ekki 
fyrir í skólanum og nemendur hafi 
öryggistilfinningu þegar þeir fara 
í skólann. Við leggjum allt of lítinn 
tíma og kraft í þessa umræðu,“ 
segir hún.

Lena lýsir eftir umræðu um 
það hvernig eigi að skapa virð-
ingu í skólanum og þar með regl-
ur sem nemendurnir vilja fara 
eftir. Hún segir að hugtök eins 
og agi og refsing gefi tóninn í 
skólaumræðunni. Foreldrar ali 
börn sín upp þannig að þau eigi 
að verða sjálfstæð, axla ábyrgð, 
vera gagnrýnin og dugleg við að 
skapa sér pláss og taka frum-
kvæði í samfélaginu. En í skól-
anum kveði við annan tón. Þar 
sé gerð krafa um að börnin sitji 
hljóð og kyrr og hlýði fyrirskip-
unum. Börnin séu bæld. Úr skól-
anum eigi þau svo að koma sem 
fullmótaðir einstaklingar, góðir 
og skapandi frumkvöðlar sem 
skari fram úr á öllum sviðum 
samfélagsins í samkeppni við 
fólk frá öðrum löndum Evrópu. Í 
þessu felist mótsögn. 

Börn eiga rétt á góðum foreldrum
Allar sænskar stelpur vilja vera Lína langsokkur eða Ronja ræningjadóttir og  strákar vilja vera Kalli á þakinu eða Emil í Katt-
holti. En heimurinn er flóknari en svo. Margir foreldrar reynast börnunum ekki góðir foreldrar og börnin geta lent í vanda. 
Lena Nyberg, umboðsmaður barna í Svíþjóð, segir í viðtali við Guðrúnu Helgu Sigurðardóttur að samfélagsumræðan markist 
af sjónarmiðum fullorðinna, ekki barna. Því megi breyta. 

Við myndum aldrei líða hávaða yfir leyfilegum mörkum, 
skítug klósett, þrönga matsali með miklum hávaða og 
ójafnt vinnuálag en í skólanum þykir þetta sjálfsagt og 
enginn skiptir sér af því.
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EF OLÍULINDIR 
FINNAST VIÐ 
STRENDUR ÍSLANDS,
HVERNIG VELJUM VIÐ 
ÞÁ SEM FÁ ÞÆR
GEFINS TIL AÐ LEIGJA
OKKUR HINUM FYRIR
SVIMANDI HÁAR
UPPHÆÐIR?
Frjálslyndi flokkurinn ætlar að afnema leiguforréttindi 
kvótaeigenda og færa veiðiréttinn aftur til byggðanna
Meginreglan verði sú að nýta beri aflaheimildir til veiða!



Mörg skrautleg og spaugileg mál hafa 
komið upp í íslenskri nágrannasögu. Eitt 
eftirlætismál Sigurðar Helga átti sér stað 
á Fjölnisvegi. Þar átti fín heldri kona í 
miklum útistöðum við nágranna sína en 
hún bjó fyrir ofan þá í steinhúsi þar. Hún 
hafði yfir ýmsu að kvarta í fari nágranna 
sinna. Meðal annars sakaði hún þá um að 
reka ólöglega heildsölu á neðri hæð húss-
ins og kallaði oft á lögregluna til að leita að 
gögnum um meinta atvinnustarfsemi. Ná-
grannarnir áttu einnig hund og vorkenndi 
hún hundinum sáran að vera einn heima 
yfir daginn, gólin í hundinum ærðu hana og 
aftur var hringt í lögregluna og hún látin 
hlusta á væl hundsins. Endaði það þannig 
að hundurinn var tekinn af nágrönnunum. 
Heldri frúin hafði gaman af garðverkum 
og þar sem henni fannst sem nágrannarnir 
hindruðu það að hún kæmist út í garð, seig 
hún í kaðalstiga niður í garð og strengdi 
svo teppi fyrir glugga nágrannanna, því 
hún hafði engan áhuga á að þeir sæu hana 
sinna verkum sínum. Þegar hún skrapp 
frá garðverkunum og fékk sér kaffisopa 
(með því að klifra upp kaðalstigann aftur) 
tóku nágrannarnir teppið niður. Frúin brá 
þá á það ráð að ná sér í málningu og rúll-
aði nokkrar umferðir yfir glugga nágrann-
anna svo út sást ekkert. Nokkru áður var 
hún búin að fylla bílskúr þessara sömu ná-
granna með vatni. 

Nágrannaheift spyr ekki um stétt né stöðu. 
Í Efstaleiti var á sínum tíma byggt afar 
flott fjölbýlishús, eins konar Skuggahverfa-
fjölbýli þess tíma, og í sambýli þar er hver 
silkihúfan ofan á aðra; ráðherrar, forstjór-
ar og svo framvegis. Átti húsið að verða hið 
fullkomna lúxusfjölbýli, með sameiginleg-
um bar, sundlaug, heilsugæslustöð og hvað-
eina. Í þessu ágæta fjölbýli hefur allt logað 
í illdeilum síðustu áratugina, þar sem gamli 
peningurinn rífst við nýríku deildina í hús-
inu. Mörg mál hafa farið fyrir héraðsdóm og 
að minnsta kosti tvö fyrir hæstarétt. Þannig 
að í staðinn fyrir að sambýlið í Efstaleitinu 
hafi orðið sú paradís sem það átti upphaf-
lega að verða breyttist það í helvíti á jörðu 
þar sem fínir og ríkir menn sátu á útidyra-
tröppunum hjá sér og hreyttu ókvæðisorð-
um hver að öðrum eins og í átta ára bekk. 
Og enn er víst heitt í kolunum í Efstaleiti.

Aspir hafa kveikt þó nokkrar þrætur síðustu 
árin. Þær vaxa hratt og þola íslenska veðr-
áttu vel þannig að ekki er skrítið að þjóð-
in hafi tekið ástfóstri við þessari trjátegund 
og planti henni hægri vinstri. Gallinn á gjöf 
Njarðar er hins vegar sá rótarkerfi þeirra 
er fyrirferðarmikið og ræturnar lauma sér 
inn í leiðslur og steypt plön og valda oft 
miklu tjóni. Miklar tilfinningar geta hins 
vegar verið bundnar þessum trjám og jafn 
sárt fyrir suma að sjá þau felld niður eins 
og fyrir aðra að fá rótina í hausinn við rúm-
stokkinn. Afar erfitt dæmi kom þegar ná-
grannarnir vildu fá þrjár aspir nágrann-

ans felldar og þeir þverneituðu. Þær voru 
nefnilega nefndar eftir þremur barnabörn-
um húsráðenda og hver fellir slík tré?

Mörg mál hafa komið upp þar sem ólíkir 
menningarheimar mætast. Mjög algengt 
er að deilur snúist í kringum gervihnatta-
diska en að sjálfsögðu vilja Kínverjarn-
ir sjá fréttirnar sínar heima eins og Ís-
lendingarnir horfa á Kastljósið. Það að ná 
fréttunum í Kína getur oft á tíðum þýtt 
að klæða þarf húsið með tíu diskum og þá 
fyrst byrja vandamálin. Húsið lítur út eins 
og geimstöð og fólkið með fagurfræðina í 
fyrirrúmi tryllist yfir því hvað fjölbýlis-
húsið er orðið ljótt. Dæmi eru um að þegar 
ekki fáist leyfi fyrir gervihnattadiskunum 
hjá húsfélaginu séu diskarnir einfaldlega 
skrúfaðir upp í skjóli nætur. 

Og meira af árekstrum menningarheima. 
Í stóru fjölbýlishúsi í Vesturbænum hafði 
nýbúi nokkur keypt sér hænur og geymdi 
þær á svölunum hjá sér á fjórðu hæð. Hæn-
unum leiddist óskaplega og tóku upp á því 
að fljúga neðan af fjórðu hæð og þó það hafi 
að vísu skemmt nágrönnunum var annað í 
kjallaranum, á vegum þessa sama manns, 
sem gerði það ekki. Þar í geymslu í kjall-
aranum var hann nefnilega búinn að setja á 
stofn lítið fyrirtæki sem sérhæfði sig í kjöt-
vinnslu, með tilheyrandi blóði upp um alla 
veggi, slori og öðru. Hráefnið seldi hann víst 
svo til einhverra veitingahúsa hér í bænum 
og fannst þessi rekstur sinn hið minnsta til-
tökumál. Þegar lögreglan batt enda á þessa 
atvinnustarfsemi hans tók hann sig til og 
rispaði bíla nágranna sinna.

En það eru ekki bara nýbúar sem koma 
fólki á óvart með því að meðhöndla kjöt 
og fisk í geymslunni sinni. Í Þingholtunum 
kom upp mál þar sem gömlum sjómanni 
leiddist eitthvað lífið. Í fyrstu reyndi hann 
að stytta sér stundir með drykkju sem 
angraði fólk eitthvað, en allt keyrði um 
þverbak þegar hann fór að beita. Við rúm-
gaflinn stillti hann upp stálbala og burðað-
ist þangað með smokkfisk og meðan hann 
beitti reykti hann og horfði á sjónvarpið. 
Mikla ýldulykt lagði um húsið með tilheyr-
andi kvörtunum og deilum. 

Athafnasamt ungt fólk í Kópavogi komst 
í fréttirnar en það olli nágrönnum sínum 
talsverðu angri með hávaða. Á daginn staf-
aði hávaðinn af endurbætum sem þau unnu 
á risi sínu og læti ástarlífsins tóku svo við 
drununum úr borvélunum. Mikil athafna-
semi var til staðar hjá unga fólkinu en þri-
svar á dag, þrjá klukkutíma í senn, stóðu 
læti elskendanna yfir. Endaði það svo að 
nágrannarnir fóru á fund Jóhönnu Sigurð-
ardóttur félagsmálaráðherra og léku fyrir 
hana þær undarlegu stunur sem þeim fannst 
koma úr íbúðinni sem líktust öllu mögulegu 
og ómögulegu; jarmi, góli í hundi og gráti. 

S
em betur fer eru þær 
aðferðir sem notaðar 
eru í dag til að leysa 
deilur mun mannúð-
legri en þær voru hér 
á Sturlungaöld þegar 

menn voru höggnir í herðar niður. 
Núna er sjaldnast gripið í exina 
þótt hefndaraðgerðirnar geti oft 
verið grimmúðugar svo vægt sé 
til orða tekið. Dæmi eru um að ná-
grannar hafi málað fyrir stofu-
gluggana hjá hver öðrum þannig 
að ekkert sást út, úldin síld sett 
í rafmagnstöfluna og skór fald-
ir. Þetta hljómar auðvitað eins og 
dagur í lífi ólátabelgja í tíu ára 
bekk en þegar nágrannaerjur eru 
annars vegar geta fullorðnir ein-
staklingar hagað sér á þennan 
hátt.

Einn maður segist öðrum frem-

ur bera ábyrgð á nágrannadeil-
um síðari ára. Það er Sigurður 
Helgi Guðjónsson, formaður Hús-
eigendafélagsins og lögfræðing-
ur, en hann samdi lagabálk þann 
sem kallast fjöleignarhúsalög 
og var settur í byrjun árs 1995. 
Fyrstu lögin voru sett árið 1959 og 
árið 1976 öpuðum við upp lög frá 
frændum okkar Dönum sem voru 
mjög ófullkomin. Fjöleignarhúsa-
lög þau sem Sigurður samdi þykja 
greinilega til fyrirmyndar því 
Sameinuðu þjóðirnar notuðu þau 
sem fyrirmynd þegar húsnæði í 
Austur-Evrópu var einkavætt. 

Sigurður segir að húseigendafé-
laginu berist mörg kvörtunarmál á 
dag en tekur skýrt fram að félag-
ið sé ekki bara klöguskjóða heldur 
85 ára gamalt hagsmunafélag. Hjá 
félaginu eru fjórir starfsmenn í 

fullu starfi og aðstoða félagsmenn 
meðal annars í nágrannadeil-
um. „Til okkar rata mál af öllum 
stærðum og gerðum. Nágranna-
konan hugulsama sem kemur fær-
andi hendi með heimagerða sultu 
og smákökur getur angrað suma 
jafnt og hávaði um nætur og sóða-
skapur pirrar aðra. Tillitssemi og 
umburðarlyndi falla fljótt í valinn 
og léttar orðahnippingar geta fljótt 
þróast í allsherjarstríð. Heimilið 
hættir þannig að vera griðastað-
ur þar sem fólk á að geta hvílst og 
hlaðið batteríin og fólk mætir út-
taugað og stressað til vinnu.“ 

Að mati Sigurðar eru Íslending-
ar mjög fljótir upp á afturlappirn-
ar enda verður að hafa í hug að á 
Íslandi á nábýli og borgarlíf sér 
afar stutta sögu. Hann segir ófrið 
og þras í fjölbýli vera mun algeng-

ara hér en erlendis og telur hann 
þar líka eiga í hlut eðli Íslend-
inga, sem séu frekari en gengur 
og gerist. „Lítil fjölbýlishús eru 
oft verst þar sem jafnvel er bara 
maður á mann. Sama má segja um 
eldri fjölbýlishúsin sem upphaf-
lega voru einbýlishús. Stað-
setning, afstaða og aðkoma 
að sameign eru þar bévít-
ans klúður þannig að segja 
má að slík hús séu í raun sér-
hönnuð fyrir leiðindi. Einnig 
er það þannig að meðan eðli 
sumra er mjög kærulaust og 
þeir láta lítið fara í taugarnar 
á sér eru aðrir ofurviðkvæmir 
þannig að oftar en ekki er það 
þannig að enginn er að 
gera rangt heldur 
passa nágrann-
arnir einfaldlega 

ekki saman. Hormónar og einhver 
dularfull efnafræði spila sjálf-
sagt líka oft inn í,“ segir Sigurð-
ur og bætir við að það sé oft fólkið 
sem lyndir við alla og komi prúð-
mannlega fyrir sem lendi hvað 

mest upp á kant við ná-
granna sína.

NÁBÝLI DAUÐANS
Nágrannaerjur eru ekki nýjar fréttir. Deilur um landamörk, hvalreka og vinnufólk voru helstu ástæðurnar árið 1007. Þúsund 
árum síðar eru ástæðurnar farnar að spanna breiðara litróf og geta illvígar deilur allt eins skapast vegna þess að nágrannarnir 
elskast með svo miklum hávaða eða út af plastblómaskreytingunni úr Europris sem gamla konan á neðri hæðinni stillir upp á 
útidyratröppunum. Júlía Margrét Alexandersdóttir kynnti sér hinar margvíslegu mýflugur sem breyttust í úlfalda. 

Sannar sögur
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Mikil stemning ríkti í herbúðum Sjálfstæðisflokksins og 
Samfylkingar á landsfundum flokkanna sem haldnir voru 
um helgina. Ekkert var til sparað á fundi sjálfstæðismanna 
sem fór fram á Hótel Nordica og aldrei hefur landsfundur 
samfylkingarmanna verið jafn vel sóttur en hann var hald-
inn í Egilshöll.

Baráttugleði á 
landsfundum



Helsta starfssvið:

Menntunar og hæfniskröfur:

GÓÐ
LAUN
Í BOÐI

FRAMTÍÐAR-
STARF
SUMARSTÖRF Í BOÐI

VANTAR ÞIG RÉTTA 
STARFSFÓLKIÐ?
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



SPRON óskar eftir að ráða
öflugan verkefnastjóra vefmála
með þekkingu á upplýsinga-
tækni til starfa.

Starfssvið:

• Viðhald og þróun á innri og ytri vefjum
SPRON heildarinnar

• Samskipti við þjónustuaðila

• Þróunarvinna í samvinnu við markaðs-
sérfræðinga SPRON heildarinnar

• Önnur tilfallandi verkefni á upplýsinga-
tæknisviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun

• Reynsla af vefumsjón og þekking á vef-
umsjónarkerfum skilyrði

• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni
 í textagerð skilyrði

• Hugmyndaauðgi og frumkvæði skilyrði

• Sjálfstæð vinnubrögð, rík þjónustulund
og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ægisson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs SPRON.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 23. apríl nk.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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

Verkefnastjóri vefmála

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
bifreiðarstjóra í framtíðavinnu sem og sumar afleysingar. 
Hægt er að fylla út Umsóknareyðublöð á www.teitur.is

Eins má senda umsókn á E-Mail starf@teitur.is
Upplýsingar í síma: 515-2700 Mán-Föst 09-16 

Einar eða Ágúst 





KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hörðuvallaskóli
Hörðuvallaskóli hóf starfsemi sína haust-
ið 2006 og er því yngsti skólinn í Kópavogi.
Einkunnarorð skólans “Það er gaman í skólanum“
endurspeglast í starfi skólans. Megin áherslur
skólans eru á heilbrigði og hollustu, ásamt því
að leggja sérstaka áherslu á grunnfögin í 1. – 4.
bekk: lestur, stærðfræði og ritun. Reynt er að
beita sem fjölbreytilegustum kennsluaðferðum,
einstaklingslega og í hópi til að koma sem best
til móts við nemendur.
Markviss hreyfing er skipulögð á hverjum degi
fyrir alla nemendur.
Næsta vetur verður kennsla í 1. – 7. bekk og því
vantar okkur starfsmenn til viðbótar við okkar
hressa hóp.

• Deildarstjóra á miðstig.

Starfsvið: Skipulagning kennslu og starfs á
stiginu. Umsjón með námskrárgerð ásamt
teymisvinnu með öðrum stjórnendum skól-
ans.
Menntunarkröfur:

 Kennaramenntun og framhaldsmenntun á
sviði uppeldis- og menntunarfræða eða þró-
unar í skólastarfi.
Kröfur um reynslu:

 Reynsla af stjórnun æskileg. Reynsla af
kennslu og vinnu með börnum og ungling-
um nauðsynleg.

• Umsjónarkennara í 1. bekk, 6. og 7. bekk 
Meðal kennslugreina eru: íslenska, stærð-
fræði,náttúrufræði, textílmennt, myndmennt.

• Sérkennara í hlutastarf.

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson.
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið:
helgihall@kopavogur.is , einnig eru gefnar upp-
lýsingar í síma 868 4239 eða 570 4950.

Hvetjum konur jafnt 
sem karla

að sækja um störfin.

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

Skólaskjól
Starfsmann vantar í 50% starf
Starfsmann vantar í 50% starf í lengda
viðveru fyrir nemendur í 1. til 3. bekk í
Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi.
Þetta er skemmtilegt og gefandi starf á
góðum vinnustað. Vinnutíminn er frá
kl. 13:30 til 17:15 eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðumaður
Skólaskjóls í síma 5959 200 eða
822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is

Laus eru til umsóknar eftirfarandi störf

Kennari í tæknimennt (smíði)

Danskennari

Skólaliði óskast strax til starfa
með nemendum í 1.-6. bekk
Upplýsingar veitir Marteinn M. Jóhannsson,
aðstoðarskólastjóri í síma 5959-200,
netfang: marteinn@seltjarnarnes.is.

, herradeild og dömudeild.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Íslenskukennari í 8. - 10. bekk (100% starf)
• Umsjónarkennarar:

1. bekkur
3. bekkur

• Heimilisfræðikennari (100% starf, tímab.)

Vegna foreldraorlofs:

• Umsjón og náttúrufræði/stærðfræði

í 8. - 10. bekk (2 stöður)
• Umsjón í 7. bekk til áramóta
Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveita-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin.

Nánari upplýsingar gefur 
skólastjóri í 

síma 515 5900.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Hér er nóg að starfa!

Vörumótun – vörustjóri GSM
Við leitum að öflugum starfskrafti til afleysinga í fæðingarorlofi vörustjóra GSM 
þjónustu fyrir einstaklinga. Þrátt fyrir að um afleysingarstarf sé að ræða (u.þ.b. 9–12 
mán.) má gera ráð fyrir að hæfur starfsmaður verði hluti af framtíðarliði Vodafone. 

Starfið felur m.a. í sér umsjón með núverandi þjónustuleiðum og tilboðum til 
almennra notenda GSM þjónustu, sem og vöruþróun á því sviði.

Hæfniskröfur: Háskólamenntun er skilyrði, t.d. í markaðs- eða viðskiptafræði.

Vörumótun – vörustjóri stafrænnar dreifingar
Vodafone er stærsti dreifingaraðili afþreyingarefnis um stafræna miðla á Íslandi og
rekur nokkur ólík dreifikerfi í þeim tilgangi. Starfið felur í sér utanumhald um gerða 
samninga og gerð nýrra samninga, bæði á sviði tónlistar og myndefnis.

Hæfniskröfur: Háskólamenntun er skilyrði.
Reynsla á þessu sviði eða sambærilegum störfum er æskileg.

Tækniborð
Starfið felur m.a. í sér vettvangsþjónustu á netbúnaði og tengingum,
bilanagreiningu og viðgerðir. Viðkomandi aðili vinnur í hópi reyndra tæknimanna og 
er í miklum samskiptum við viðskiptavini Vodafone.

Hæfniskröfur: Sveinspróf í símsmíði, rafvirkjun eða rafeindavirkjun eða annað 
sambærilegt. Reynsla af ADSL og SHDSL endabúnaði. Sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. Samskiptahæfni og sveigjanleiki.

Bókhald
Starfið felur m.a. í sér almenna bókun, afstemmingar og ýmis uppgjörstengd 
verkefni.

Hæfniskröfur: Reynsla af bókun og almenn tölvuþekking er skilyrði og þekking
á Navision er æskileg. Nákvæmni, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð ásamt
skipulagshæfileikum er það sem leitað er að. Ennfremur hæfni í mannlegum
samskiptum og geta til að tileinka sér vinnubrögð hratt og örugglega.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 23. apríl nk. Nánari upplýsingar
veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Deildarstjóri elsta stigi til eins árs
Deildarstjóri er hluti af stjórnunarteymi skólans
og er tengiliður kennara við skólastjórnendur.

Menntun
Deildarstjóri skal hafa kennsluréttindi í grunn-
skóla, framhaldsmenntun og/eða reynslu af
stjórnun.

Helstu verkefni:
Deildarstjóri hefur forystu í faglegu starfi og
fylgist með að unnið sé í samræmi við sett
markmið aðalnámskrár og skólanámskrár.
Hann skal vera leiðandi í faglegri umræðu
innan sinnar deildar.
– sinnir starfsmannastjórnun innan sinnar

deildar samkvæmt nánari ákvörðun
skólastjóra/aðstoðarskólastjóra, sér um
gerð ráðningasamninga og er tengiliður
við launadeild.

– kennir á viðkomandi stigi í samræmi við
fjölda nemenda og ákvæði í kjarasamningi

– vinnur með og í samráði við skólastjóra/
aðstoðarskólastjóra, kennara og
sérfræðingateymi skólans að lausn
agavandamála og annarra persónulegra
mála einstakra nemenda eða hópa 
nemenda.

– starfar að öðru leyti samkvæmt samþykktri
starfslýsingu.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn
í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir
nemendur í 7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra í síma 595-9200/9250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is, sem veitir allar nánari
upplýsingar um starfið.
Sjá einnig www.grunnskoli.is

Umsóknarfrestur er til 26. apríl 2007.

Grunnskóli Seltjarnarness
Laust er til umsóknar

eftirfarandi starf



Norðurþing
Grunnskóli Raufarhafnar

Skólastjóra og kennara vantar 
að Grunnskóla Raufarhafnar.

Við leitum að áhugasömu, bjartsýnu og jákvæðu réttinda-
fólki.

 Skólastjóri þarf að búa yfir stjórnunarhæfileikum og lip-
urð í mannlegum samskiptum og hafa reynslu af kennslu 
og störfum með börnum og unglingum.

Kennarar þurfa að hafa áhuga á þróun skólastarfs og búa 
yfir góðum samskiptahæfileikum.

Meðal kennslugreina eru: Sérkennsla, kennsla yngri
barna, íþróttir og sund, upplýsinga- og tæknimennt,
heimilsifræði, hönnun og smíði, tónmennt, íslenska,
danska og samfélagsgreinar.

Grunnskóli Raufarhafnar er einsetinn, heildstæður grunn-
skóli með um 40 nemendur. Áhersla er á öflugt foreldra-
samstarf, fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti. 

Raufarhöfn er barnvænt bæjarfélag þar sem alla nauðsyn-
lega þjónustu er að finna.

Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri, Höskuldur Goði 
Karlsson í síma 465 1241, netfang godi@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 7. maí 2007 

Norðurþing er nýtt og öflugt sveitarfélag sem einkennist 
af fjölbreyttu mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns 
og náttúru.

grunnsk
Grunnsk

Hjúkrunarheimili



Bergey eignarhaldsfélag ehf. er í eigu Magnúsar Kristinssonar. Innan félagsins eru Toyota á Íslandi hf., 
M. Kristinsson ehf., Toppbílar ehf., Bergey fasteignafélag ehf., Sólning hf., Barðinn ehf., Motormax ehf. 
og Bílaleiga Flugleiða ehf., ásamt nokkrum öðrum smærri félögum. Aðsetur Bergeyjar eignarhaldsfélags 
ehf. er í Skútuvogi.

Nánari upplýsingar má sjá á netföngum félaganna:
www.toyota.is, www.toppbilar.is, www.solning.is, www.motormax.is, www.hertz.is

- óskar að ráða í eftirtalin störf:

Bergey - eignarhaldsfélag ehf.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á fanny@toyota.is  fyrir mánudaginn 23. apríl. 
Nánari upplýsingar um auglýst störf veitir Fanný Bjarnadóttir í síma 570 5070.

Viðskiptafræðingur/Aðalbókari
Starfssvið:
• Yfirumsjón með bókhaldi
• Yfirumsjón með afstemmingum og uppgjöri
• Frágangur milliuppgjöra og ársreikninga
• Almenn bókhaldsstörf

Hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun skilyrði
• Reynsla af uppgjörsvinnu og bókhaldi skilyrði
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af Navision kostur
Vinnutími 9:00 -17:00

Bókari
Starfssvið:
• Almenn bókhaldsstörf
• Afstemmingar og uppgjör

Hæfniskröfur:
• Reynsla af bókhaldsvinnu skilyrði
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af Navision kostur
Vinnutími 9:00 -17:00

Innflutningur og tollskýrslugerð
Starfssvið:
• Tollafgreiðsla
• Verðútreikningur
• Frágangur skjala

Hæfniskröfur:
• Reynsla í tollskýrslugerð skilyrði
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
Vinnutími 9:00 -17:00

Gjaldkeri og almenn skrifstofustörf
Starfssvið:
• Móttaka og skráning reikninga
• Greiðsla reikninga og undirbúningur til bókunar
• Innheimta
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af Navision kostur
Vinnutími 9:00 -17:00



Emmessís hf. óskar að ráða sölumann/
bílstjóra til afleysinga í sumar, við útkeyrslu 
og sölustörf. Umsækjendur verða að vera 
þjónustulundaðir og hafa meirapróf, eða 
almenn ökuréttindi tekin fyrir 1. júní 1993. 
Jafnframt kemur til greina að greiða hluta 
meiraprófs til þeirra sem nýlega hafa lokið 
námskeiðinu.

Áhugasamir skili inn umsókn á skrifstofu 
Emmessíss hf. Bitruhálsi 1 eða á póstfangið 
emmessis@emmess.is fyrir 23. apríl nk.

39°C
32°C

35°C





RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

       Leitar þú að sumarstarfsfólki?

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

Sumarstörf!
Sumarstörfin
eru hjá okkur.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf býður fyrirtækjum ódýra og 
árangursríka leið til að finna sumarstarfsfólkið.

Nánari upplýsingar veita ráðgjafar okkar í síma
561 5900 eða í tölvupósti: hhr@hhr.is.Kannaðu málið á www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu

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

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

Barna

Meðferð
Re

Barnaverndarstofa leitar 
meðferðarheimilis á Hvítár
börn á unglingsaldri þa
fjölskyldumeðferð. Heim
Barnaverndarstofu.

Leitað er eftir fólki sem up

hefur menntun og r

hefur áhuga og
uppbyggileg skilyrð

býr yfir góðum sam

Æskilegt er að viðkomand
Umsóknarfrestur er til o
Barnaverndarstofu, Borgar
veitir forstjóri í síma 530 2

Barnaverndarstofa áskilur
framlengja umsóknarfrest e

Upplýsingar um Barnavern

kki

að sér rekstur
ræða heimili fyrir
nám, vinna og 

stusamningi við 

og unglinga

m þroskandi og

en 1. ágúst 2007.
la umsóknum til
ánari upplýsingar

m umsóknum og 
kilyrði.

www.bvs.is

MÁLARAR
ÓSKAST

Vegna mikilla verkefna óskum við eftir
málurum eða mönnum með reynslu af

málningarvinnu.
FRAMTÍÐARVINNA

Upplýsingar gefur Valdimar Kristinsson
málarameistari í síma 898 4988.



Barn

Meðferð
Re

Barnaverndarstofa leitar
meðferðarheimilis á Hvítá
börn á unglingsaldri þ
fjölskyldumeðferð. Heim
Barnaverndarstofu.

Leitað er eftir fólki sem up

hefur menntun og r

hefur áhuga og
uppbyggileg skilyr

býr yfir góðum sam

Æskilegt er að viðkoman
Umsóknarfrestur er til o
Barnaverndarstofu, Borga
veitir forstjóri í síma 530 2

Barnaverndarstofa áskilu
framlengja umsóknarfrest 

Upplýsingar um Barnavern

stofa

vítárbakki
ferð

að taka að sér rekstur
. Um er að ræða heimili fyrir

meðferð, nám, vinna og 
kv. þjónustusamningi við 

kilyrði:

erðar barna og unglinga

a börnunum þroskandi og

eigi síðar en 1. ágúst 2007.
g skal skila umsóknum til
kjavík. Nánari upplýsingar
is.

hafna öllum umsóknum og 
fylla ekki skilyrði.

heimasíðu www.bvs.is

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

Við leitum að uppeldismenntuðum einstaklingi,

sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi og

áhugavert starf við rekstur frístundaheimilis fyrir 6 

ára börn í náinni samvinnu við umsjónarmann

frístundaheimilisins Selsins í Melaskóla fyrir 7-9 ára 

börn.

FROSTASKJÓL
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN

 ÓSKAR EFTIR 

UMSJÓNARMANNI FRÍSTUNDAHEIMILIS 

FYRIR 6 ÁRA Í SELINU MELASKÓLA 

Umsjónarmaður mun starfa sem yfirmaður 
leikjanámskeiða í Frostaskjóli í sumar og taka
yfir ábyrð á frístundaheimilinu fyrri part ágúst.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf í 
kringum 1. júní 2007.  Möguleiki er á að
ráðning hefjist fyrr. 

Starfið gerir kröfu um að sá sem sinnir því sé með mikla reynslu af starfi

með börnum, eigi gott með að vinna í hópi, sé sveigjanlegur, jákvæður

og skapandi og áhugasamur um faglegt starf á vettvangi frítímans.  Í 

starfinu felst þó nokkur stjórnenda- og undirbúningsvinna og því þarf

umsækjandi að vera skipulagður og æskilegt að viðkomandi hafi reynslu 

af stjórnun.  Auk þess þarf umsjónarmaður að vera vel liðtækur á helstu

tölvuforrit.

Nánari upplýsingar veita Steinunn Gretarsdóttir deildarstjóri barnasviðs, 
steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is og Guðrún Kaldal, forstöðumaður,
gudrun.kaldal@reykjavik.is, í síma Frostaskjóls 411-5700

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Íþrótta og tómstundasviðs á Fríkirkjuvegi 11. 
Laun eru skv. Kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykja-
víkurborgar.

Frábært tækifæri fyrir áhugasama 
einstaklinga sem eru að ljúka námi
í uppeldis- og / eða kennslufræðum 
eða svipuðu námi og vilja starfa á 
vettvangi frítímans.



Útgerðarfélagið Grandi 
er með tólf skip á sjó og 
stóra fiskvinnslu í landi. 
Þar skapast störf fyrir 
skólafólk á sumrin. 

„Sumarstörfin hjá okkur eru 
einkum í landi. Yfirleitt opn-
ast fyrir einhver störf á sjón-
um líka en þó er ekki hægt 
að ganga að þeim vísum,“ 
segir Eggert Guðmunds-
son, forstjóri Granda, þegar 
hann er spurður hvort hann 
vanti vinnufólk í sumar. 
Skipin tólf sem Grandi gerir 
út eru frystiskip, ísfisk-
skip og uppsjávarveiðiskip. 
Eggert segir skiptiáhafn-
ir á þeim sem leysi hverja 
aðra af, þannig að lítil þörf 
sé á sérstöku sumarafleys-
ingafólki. Hins vegar segir 
hann landvinnsluna treysta 
á skólafólkið. 

Ísleifur Arnarson sér 
um ráðningar í fiskvinnsl-
una. Þar er um hefðbundna 
frystihússvinnu að ræða, 
snyrtingu og pökkun. „Þetta 
verður með svipuðu sniði og 
undanfarin ár. Við ráðum um 
30 starfsmenn í afleysingar 

fyrir allt sumarið,“ segir Ís-
leifur og kveðst búast við 
annríki. „Þó maður geti 
aldrei lofað neinu í þessum 
geira má reikna með mikilli 
vinnu, talsverðri eftirvinnu 
og jafnvel næturvöktum. 
Þetta er það sem við eigum 
von á.“

Án þess að fara út í alvar-
lega launaumræðu er Ísleif-
ur spurður um tekjumögu-
leika skólafólks í Granda. 
Hann telur þá góða. Bæði 
sé um fastar bónusgreiðsl-
ur að ræða og yfirleitt sé 
mikil eftirvinna. Hann segir 
almennan vinnudag í fisk-
vinnslunni frá klukkan 7.55 
til 16.10 en oftast sé unnið 
til 19. Þó byrji allir á dag-
vakt meðan þeir séu að læra 
en síðan sé ætlast til að 
unnið sé til sjö ef verkefnin 
kalli á það. 

„Við gerum þær kröfur að 
starfsfólkið taki þátt í atinu 
með okkur og vinni almennt 
auglýstan vinnutíma,“ segir 
hann. „En ef fólk er bund-
ið af einhverjum íþróttaæf-
ingum höfum við reynt að 
leysa málið í samvinnu við 
það.“

Bónus og tals-
verð eftirvinna

Samtök atvinnulífsins 
hafa gert alvarlegar 
athugasemdir við reglu-
gerðir samgönguráðu-
neytis um hvíldartíma 
atvinnubílstjóra.

Atvinnubílstjórum er nán-
ast gert ómögulegt að vinna 
starf sitt án þess að eiga 
á hættu að fá háar sektir. 
Þetta er mat Samtaka at-
vinnulífsins, Samtaka iðn-
aðarins, Samtaka verslun-
ar og þjónustu og Samtaka 
ferðaþjónustunnar, sem 
öll hafa gert alvarlegar at-
hugasemdir við reglugerð-
ir samgönguráðuneytisins 
um aksturs- og hvíldartíma 
ökumanna.

Telja samtökin að reglu-
gerðirnar hafi mikil áhrif á 
starfsumhverfi ökumanna 
enda liggi hert viðurlög við 
brotum á þessum reglugerð-
um miðað við það sem áður 
gilti. Þá hafi sektir vegna 
einstakra brota hækkað um 

allt að 60% og getur hálf-
tíma umframakstur kostað 
ökumenn 50 þúsund krónur.

Sérlega erfitt sé fyrir at-
vinnubílstjóra að fylgja 
ákvæðum reglugerðar 
um aksturstíma til og frá 
Austurlandi og á Vestjörð-
um þar sem fáir áningar-
staðir séu að vetrarlagi. Ef 
bílstjórar nái ekki á áfanga-
staði sína innan tilsetts tíma 
eigi þeir á hættu að fá háar 
sektir auk þess sem þeir fái 
punkta í ökuferilsskrá sína. 

Nánar á www.sa.is

Sektir hækkað-
ar verulega



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
BÓKASAFN KÓPAVOGS:
• Sumarstarf við afgr. o.fl.

FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐ:
• Deildarstjóri hönnunardeildar

BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna

• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna

• Baðv/afgr. kvenna 100%, vaktavinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig

• Umsjónarkennari á miðstig

• Deildarstjóri eldra stigs

• Kennari í leikrænni tjáningu

Hörðuvallaskóli:
• Deildarstjóri á miðstig

• Umsjónarkennari í 1. bekk

• Umsjónarkennari í 6. bekk

• Umsjónarkennari í 7. bekk

• Sérkennari - hlutastarf

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:

• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Lindaskóli:
• Deildarstjóri eldra stigs

Salaskóli:
• Húsvörður 100%

Smáraskóli:
• Íslenskukennari í 8.-10. bekk

• Umsjónarkennarar í 1. og 3. bekk

• Umsjón og náttúruf./stærðfr. í 8.–10. bekk

v/foreldraorlofs

• Umsjónarkennari í 7. bekk til áramóta v/

foreldraorlofs

• Heimilisfræðikennari 100%

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Aðstoðarskólastjóri

• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,

námsmat og sjálfsmat skólans

• Námsráðgjafi

• Bókasafnskennari

• Heimilisfræðikennari

• Íþróttakennari

• Smíðakennari

• Myndmenntakennari

• Tónmenntakennari

• Dönskukennari

• Íslenskukennari í unglingadeild

• Náttúrufræðikennari í unglingad. og 

teymisvinnu með 1. – 7. bekk

• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk

• Stuðningsfulltrúi 100%

• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

Laus störf í leikskólum
Kópavogs næsta skólaár:

• Deildarstjórar, leikskólakennarar, störf

 vegna sérkennslu og störf í mötuneytum. 

Nánari upplýsingar eru á www.job.is

Í leikskólum Kópavogs fer fram metnaðarfullt
starf og leitast er við að búa starfsfólki góð
vinnuskilyrði og hlúa að góðum starfsanda.

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir starfsfólki

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið 

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við 

umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en 

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 

ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjan-

legum íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar

fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar innlendrar 

orku og leggur um leið sitt af mörkum til 

nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við 

að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og 

vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að 

samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og 

kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan

fyrirtækisins.

Í rekstri fyrirtækisins er gert ráð fyrir að fylgt sé

öllum kröfum skv. lögum og reglum og að sífellt 

sé unnið að endurbótum sem stuðla að auknu 

öryggi starfsmanna, samstarfsaðila og

viðskiptavina 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

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/O

R
V

 3
71

38
 0

4/
07

Umsjón með öryggismálum
Gæða-, umhverfis- og öryggissvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða starfsmann 
til að hafa umsjón með öryggismálum við framkvæmdir á Hellisheiði. Starfið heyrir 
undir staðarverkfræðing framkvæmda.

Hér er um að ræða stoðsvið, sem fæst við að tryggja og bæta áreiðanleika kerfa og 
ferla er lúta að gæðum og umhverfis- og öryggismálum Orkuveitunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Skipulag og samræming öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála við

Hellisheiðarvirkjun.
• Eftirlit með öryggismálum verktaka, vinnusvæðum og búnaði.
• Samskipti við yfirvöld.
• Fræðsla og kynningar á sviði öryggismála.
• Vinna að öðrum tilfallandi verkefnum tengdum öryggismálum 

(s.s. gerð verklagsreglna og leiðbeininga, eyðublaða og annarra skjala).

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Starfsreynsla æskileg.
• Metnaður, áhugi, ákveðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð enskukunnátta æskileg.
• Góð tölvukunnátta æskileg.

Rafiðnaðarmenn óskast
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða rafiðnaðarmenn til starfa 
í áhugaverð störf. Í boði er gott starfsumhverfi og góðir tekjumöguleikar.

Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endur-
nýjunarverk auk smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að fást við öll þau fjölbreyttu verkefni sem upp 
geta komið jafnt í ljósleiðarakerfinu sem og í öðrum kerfum Orkuveitunnar. 

Hæfnikröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Samviskusemi og metnaður.

Verkefnisstjóri óskast
Meginhlutverk verkfræðideildar er verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orku-
veitunnar ásamt hönnun á veitukerfum og mannvirkjum. Deildin veitir öðrum 
sviðum Orkuveitunnar tæknilega ráðgjöf, fylgist með tækninýjungum, stundar 
kerfisathuganir og sinnir ýmsum verkefnum á sviði útboða, hagkvæmni- og 
arðsemisathugana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orkuveitunnar á hönnunar- og 

framkvæmdastigi.
• Verkefnastjóri ber ábyrgð samskiptum við ráðgjafa, framkvæmdaaðila, 

sveitastjórnir og stjórnsýslu.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði.
• Haldgóð reynsla af verkefnastjórn áskilin.
• Góð tölvukunnátta – reynsla af hugbúnaði á sviði verkefnastjórnunar æskileg.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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www.kopavogur.is - www.job.is

Lindaskóli
Deildarstjóri

• Staða deildarstjóra eldra stigs við Linda-

skóla í Kópavogi er laus til umsóknar. 
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur reynslu
af kennslu. Viðkomandi einstaklingur þarf að
búa yfir góðum skipulagshæfileikum og vera
góður í samskiptum.

Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nemendur í
1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og starfs-
aðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem
lögð er áhersla á góða kennslu og góða sam-
vinnu skóla og heimila. Lindaskóli er umhverfis-
vænn skóli og tekur þátt í verkefninu skólar á
grænni grein.

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og
Kópavogsbæjar.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn
Sigurðsson í síma  554-3900 eða 861-7100

Umsóknarfrestur er til 24. apríl 2007

Hvetjum karla jafnt sem konur 
til að sækja um starfið.



Sendu umsókn, á dönsku eða ensku, 
í síðasta lagi 23. apríl 2007 til:

Eric Rahmqvist A/S Vibeholms Allé 21, 2605 Bröndby
Netfang: ansoger@rahmqvist.com • www.rahmqvist.com

Upplýsingar hjá Tryggva Líndal í síma 8697702

Rahmqvist-félagið er með starfsemi í 10 Evrópulöndum og Bandaríkjunum og hjá okkur vinna um 500 manns.  Við helgum okkur þróun 
og sölu á einstökum framleiðsluvörum undir eigin vörumerkjum, sem sérsniðnar eru fyrir viðskiptavini.  Vörulínan samanstendur af 
skrifstofu- og kennsluvörum, fylgihlutum fyrir tölvur, ergónómískar vörur og hreingerningarvörur.  Við leggjum okkur fram um að bæta 
daglegt vinnuumhverfi fólks með því að bjóða einfaldar, hagnýtar og umhverfisvænar sérvörur í hæsta gæðaflokki beint til notandans.

Við leitum að SÖLURÁÐGJAFA sem vill ná LANGT í starfi!
Rahmqvist-félagið eykur umsvif sín og sækir nú inn á íslenskan markað.

Við leitum því að manneskju sem vill ná langt í starfi.  Reynsla af sölumennsku er nauðsynleg til að vera góður fyrirliði í Rahmqvist-
félaginu.  Við leggjum því áherslu á leiðtogaþjálfun þar sem byrjað er á sölu og endað sem kandídat fyrir leiðtogastöðu.  Að lokinni 
þjálfun er möguleiki á að þú verðir ábyrg/ur fyrir íslenska markaðnum.

Við bjóðum
persónulega kennslu
persónulegan yfirmann
einstakar vörur sem hafa fengið góðar viðtökur á evrópskum markaði
launatryggingu + sölulaun
traust
framamöguleika í starfi

Við væntum þess að þú:
sért 25 ára eða eldri
sért vinnusöm/samur og vitir að það að leggja sig fram borgar sig
viljir vinna í hröðu og skemmtilegu umhverfi
sért opin(n), ung/ur í anda og eigir auðvelt með að koma á samböndum
vinnir markvisst og skipulega
hafir sjálfstraust
geti unnið sjálfstætt
viljir af heilum huga verða góður leiðtogi

Við erum mjög sveigjanlegir hvað varðar menntun og starfsreynslu, 
við höfum mestan áhuga á þér og hvernig persónuleiki þú ert.

Vestfirskir verktakar ehf 
Skeiði 3, 400 Ísafjörður 

Sími: 456 6600 
Fax: 456 6601



Litlar breytingar hafa 
orðið á viðhorfi ríkis-
starfsmanna til starfs-
umhverfis á síðustu árum.

Viðhorf ríkisstarfsmanna 
til margra þátta í starfs-
umhverfinu hafa lítið breyst 
síðastliðin níu ár samkvæmt 
nýrri skýrslu fjármálaráðu-
neytisins um starfsumhverfi
ríkisstarfsmanna.

Það á til dæmis við um af-
stöðu starfsmanna til stjórn-
unar, ráðninga, vinnuað-
stöðu, vinnuálags, streitu 

og jafnvægis milli vinnu og 
einkalífs. Þá mælist starfs-
ánægja, starfsandi og holl-
usta svipuð.

Svipuð könnun fór fram 
árið 1998 og voru niðurstöð-
urnar mjög svipaðar utan 
þess að á tilteknum stjórn-
unarsviðum mátti greina 
jákvæðari afstöðu starfs-
manna til dæmis til upplýs-
ingamiðlunar innan stofn-
ana. Þó er afar misjafnt eftir 
stofnunum hver afstaða 
starfsmanna er til stjórn-
unar og starfsumhverfis.  

www.asi.is

Viðhorf ríkis-
starfsmanna

Kristján Sigurðsson vinn-
ur á frístundaheimilinu 
Brosbæ við Engjaskóla. 
Hann er áttatíu ára gam-
all og hefur unnið með 
börnum og unglingum í 
tugi ára.

Börnin á frístundaheimil-
inu Brosbæ eru á aldrinum 
sex til átta ára og Kristj-
án hefur umsjón með elstu 
börnunum. „Ég hef í raun-
inni aldrei verið í barna-
pössun eins og núna heldur 
yfirleitt verið að vinna með 
unglinga og eldri börn, en 
mér líkar þetta starf mjög 
vel,“ segir hann.

Kristján segist hafa feng-
ið áhuga á málefnum ungs 
fólks í kringum 1950 þegar 
hann var að vinna í rann-
sóknarlögreglunni. „Í lög-
reglunni sá ég um ungl-
ingamál og áttaði mig fljótt 
á að ég hafði meiri áhuga 
á því að hjálpa unglingum 
en að koma þeim í tugthús-
ið. Síðan þá hefur lífið snú-
ist um þessi mál og ég hef 
gert ýmislegt, meðal annars 
kennt í nokkrum skólum og 
verið forstöðumaður ungl-
ingaheimilis ríkisins.“

Þó að Kristján sé orðinn 

áttræður segist hann telja 
sig fyllilega færan um að 
ala upp börn. „Ég tel ekki 
að ég sé hérna sem gamall 
maður sem situr á bekk og 
les blöð heldur er ég bara í 
uppeldinu eins og aðrir. Ég 
tel mig líka hafa þokkalega 
menntun í því að ala upp 
börn og á meira að segja 
átta börn sjálfur. Auðvitað 
eru áherslur í uppeldismál-
um aðrar en þegar ég var 
að alast upp en ætli sé ekki 
bara gott að hafa reynslu 
sem byggir á dálítið breið-
um grunni.“

Kristján er mjög ánægð-
ur með að vera ennþá úti á 
vinnumarkaðinum. „Ég er 
alveg á því að gamla fólkið 
eigi ekki að vera eins mikið 
til hliðar og það hefur verið 
því það er ýmislegt sem það 
getur gert. Ég lít svo á að ég 
lifi til þess að lifa þangað til 
ég drepst, en ekki bara til 
þess að bíða eftir dauðan-
um. Þetta starf er ágætur 
þáttur í því að lifa lífinu þó 
að ég geri ýmislegt fleira og 
hafi til dæmis mjög gaman 
af því að byggja. Ég get vel 
hugsað mér að vera hérna 
eitthvað áfram ef fólkið 
telur að ég geri eitthvert 
gagn,“ segir hann og hlær.

Lifir lífinu til 
fullnustu
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Bauganes 6
Reykjavík

Verð: 35.900.000
Stærð: 120,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 17.5

Glæsilegt  5.herbergja  íbúð  á  góðum  stað  í  Skerjafirði.  Eignin  skipist  í  Flísalagða  forstofu.  Fjögur
svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Glæsilegt nýlegt eldhús. Rúmgóða stofu. Geymslu og þvottahús. Eikar
planka parket er á alrými. Góð eign sem vert er að skoða

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG FRÁ KL 15:00 - 15:30

Hellusund 6
Reykjavík

Verð: 89.000.000
Stærð: 307

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 37.2

Glæsilegt einbýlishús við Hellusund í Þingholtunum í miðbæ Reykjavíkur. Þetta er einstök eign sem vert
er  að  skoða.   Efri  sérhæðin  er  147fm +  30fm kjallari  og  skiptist  í  rúmgóða  forstofu,  gestasalerni,  þrjú
svefnherbergi,  baðherbergi  og  eldhús.  Neðri  hæðin  er  100  fm  +  30  fm  í  kjallara  og  skiptist  í  eldhús,
fjögur herbergi og baðherbergi. FALLEG EIGN Á EINSTÖKUM STAÐ.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

Kaldakinn 1
220 Hafnarfjörður

Verð: 18.900.000
Stærð: 79,80

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 12,3

Mjög góð 3ja herbergja sérhæð með stórri  verönd við Köldukinn í  Hafnarfirði.   Forstofa er  flísalögð og
með fatahengi. Hjónaherbergi er parketlagt og með góðum skápum. Barnaherbergi er einnig parketlagt.
Baðherbergi er flíslagt og með baðkari. Eldhúsið er með nýlegri hvítri innréttingu og flísum á gólfi. Stofan
og borðstofa eru samliggjandi og er parket á gólfi. Sérgarður fylgir eigninni og er hann að mestu sólpallur
sem verið er að ljúka við að klára. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00 – 15:30

Kjarrhólmi 16
200 Kópavogur

Verð: 18.400.000
Stærð: 75,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12,3

75,1 m² íbúð á fyrstu hæð, alveg niður við Fossvogsdal í Kópavogi. Forstofa er rúmgóð með parketi á
gólfi og skápum. Eldhús er með nýrri innréttingu og dúk á gólfi. Tengi er fyrir uppþvottavél og borðkrókur
við  glugga.  Stofa/borðstofa  er  rúmgóð  með  parketi  á  gólfi.  Barnaherbergi  er  með  parketi  á  gólfi  og
skápum. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi, stórum skápum og útgengi á góðar svalir. Baðherbergi er
með flísum og baðkari með sturtuaðstöðu. Þvottahús er innan íbúðar og geymsla í kjallara

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Ljósvallagata 32
Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 70,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 10.4

Sérlega  falleg  íbúð  á  jarðhæð  í  tignarlegu  húsi  í  vesturbæ  Reykjavíkur.  Íbúðin  hefur  mikið  verið
endurnýjuð,  þ.e  nýlegt  rafmagn,  allar  lagnir  endurnýjaðar  og  nýlegt  gler.  Eignin  skiptist  í  rúmgott
hjónaherbergi, borðstofu, stofu, gott eldhús með borðkrók, flísalagt baðherbergi með sturtu, geymslu og
sameiginlegt þvottahús. GLÆSIEIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG FRÁ KL 15:00 - 15:30

Óðinsgata 15
Reykjavík

Verð: 42.900.000
Stærð: 139

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 17,1

Sérlega glæsileg, mikið endurnýjuð sérhæð í einu glæsilegasta húsi í miðbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist í
tvennt. Annarsvegar góða 2-3 herb.sérhæð með bílskúr og hinsvegar stúdíóíbúð sem kjörin er til útleigu.
Stúdíóíbúðin stendur á lóð bak við húsið við hliðina á bílskúrnum. Húsinu og lóð hefur verið sérlega vel
við haldið. Járn á þaki er um 15 ára gamalt. Skipt var um skólp fyrir 5 árum síðan. Lóð og dren tekið í
gegn fyrir 2 árum og húsið málað að utan.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG FRÁ KL 17:00 - 17:30

Skeiðarvogur 7
104 Reykjavík

Verð: 14.800.000
Stærð: 57,20

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 8,2

Vel staðsett íbúð í kjallara í fallegu raðhúsi. Glæsileg aðkoma með upphituðum og upplýstum göngustíg.
Vel  skipulögð  íbúð.  Gengið  er  inn  í  nýlega  uppgert  eldhús  með  smá  skilvegg  á  milli,  flísar  eru  á  gólfi.
Sameiginlegt þvottahús með íbúðinni að ofan er strax á vinstri  hönd. Flísalagt baðherbergi með sturtu.
Gott svefnherbergi með skápum og parketi á gólfi og rúmgóð stofa með parketi sem þarf að skipta út.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Strandgata 81
220 Hafnarfjörður

Verð: 22.900.000
Stærð: 113

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 15,5

Fallega 3-4 herbergja sérhæð í góðu þríbýli.  Úr forstofu er gengið inn í stórt hol. Eldhúsið er upprunalegt
og vel  með farið  og  með góðum borðkrók.   Baðherbergið  hefur  nýlega  verið  endurnýjað  með góðum
sturtuklefa  og  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum  skápum  og  einnig  er
barnaherbergið með skápum. Hitt barnaherbergið hefur verið útbúið sem rúmgott sjónvarpsherbergi en
auðvelt er að breyta því aftur í svefnherbergi. Stofan er rúmgóð og björt með fallegu útsýni. Eikarparket

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 – 16:30
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Álfkonuhvarf 45
203 Kópavogur

Verð: 23.800.000
Stærð: 105,80

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 18

falleg 3ja herbergja 105,8 fm íbúð á jarðhæð með sér garði í nýlegu fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í forstofu
með  skáp,  rúmgóða  stofu  með  útgengi  út  í  garð,  opið  eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  góðu
skápaplássi, 2 góð svefnherbergi með skápum, baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu
salerni, innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Þvottahús er innan íbúðar. Sér geymsla og hjólageymsla eru í
sameign.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699-4407

Dvergólar 14
800 Selfoss

Verð: 29.200.000
Stærð: 146,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 28 m²

118,6  fm  parhús  ásamt  28  fm  bílskúr.  Forstofa  er  með  flísum  á  gólfi  og  skápum  -  inn  af  forstofu  er
herbergi með parketi á gólfi. Eldhús er með dökkri innréttingu með miklu skápaplássi. Stofa og eldhús
eru samliggjandi  og mikil  lofthæð. Stofa er björt  með flísum á gólfi  -  útgengt er  í  garð. Baðherbergi  er
með flísum á gólfi,  sturtuklefi  og innrétting.  Gert  er  ráð fyrir  hornbaðkari.  Barnaherbergi  með parketi  á
gólfi og skáp. Hjónaherbergi er rúmgott með stórum skápum. Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865-4039

Funalind 15
201 Kópavogur

Verð: 28.600.000
Stærð: 129 m²

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 18.320.000
Bílskúr: 27,1 m²

101,9 fm íbúð ásamt 27,1fm bílskúr. Stofa/borðstofa með útgengi á afgirta sv- verönd. Eldhús er mjög
rúmgott með kirsuberja innréttingu, inn af eldhúsi er þvottahús með glugga. Baðherbergi með kirsuberja
innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Baðkar og sturtuaðstaða. Herbergi með fataskáp. Hjónaherbergi með
stórum fataskápum. Gólfefni eru gegnheilt stafaparket á allri íbúðinni nema baðherbergi sem er flísalagt
og þvottahús með dúk á gólfi. Rúmgóður enda bílskúr með heitu og köldu vatni, hiti í plani.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17.00-17.30

Hestvík, Þingvellir
801 Selfoss

Verð: 39.900.000
Stærð: 66

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10,1

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Hringbraut 80
220 Hafnarfjörður

Verð: 16.900.000
Stærð: 73,1 m²

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 10.3

Nýlegar  flísar  eru  á  eldhúsi,  eldri  innrétting.Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  sturta  stækkuð.
Handklæðaofn  og  nýr  vaskur.   Svefnherbergi  er  með  parketi  á  gólfi.  Tvær  samliggjandi  stofur  eru  í
íbúðinni,  hægt  væri  að  nota  aðra  sem  rúmgott  herbergi.  Komin  er  samþykkt  fyrir  svölum  úr  stofu  í
suðurátt. í kjallara er sérþvottahús og geymsla. einnig er þar sameiginleg útigeymsla. Í sumar voru settir
nýjir gluggar og gler í allt húsið og einnig sett nýtt járn á þak. Íbúðin er mikið endurnýjuð

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Lækjasmári 66
201 Kópavogur

Verð: 29.700.000
Stærð: 128,30

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 18,5

Mjög  falleg  4ra  herbergja  enda-íbúð  á  tveim  hæðum  með  sérinngangi  ásamt  bílastæði  í  bílageymslu.
Neðri  hæð  skiptist  sem  hér  segir:  Góð  flísalögð  forstofa.  Flíslagð  gestasalerni.  Rúmgott  flísalagt  með
góðum innréttingum og borðkrók Þvottahús innaf eldhúsi. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa með
útgengi á stórar suður-svalir.  Tréstigi liggur upp á efri hæð. Flísalagt baðherbergi með hvítri innréttingu
og með sturtu. Tvö góð dúklögð barnaherbergi með skápum. Stórt hjónaherbergi með góðum skápum,

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 17:00-17:30

Snæfoksstaðir
801 Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 56,90

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 9,9

Sumarhús við Snæfoksstaði í Grímsnesi. Nánari lýsing: Fallegt sumarhús á þessum skemmtilega stað í
Grímsnesinu.  Í kringum húsið er stór pallur og heitur pottur. Lóðin er hektari að stærð og er leigulóð í
fallegu skógrækrarsvæði. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu og svefnloft. Stofa og eldhús eru samliggjandi
en  útgengt  er  á  pall  úr  stofu.  í  forstofu  er  fatahengi.  Baðherbergi  er  með  sturtu  og  innréttingu.
Spónaparket  er á gólfum. Útigeymsla er við útgang. Stutt er í golfvöll og alla þjónustu.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

FALLEGT SUMARHÚS

Súluhöfði 21
270 Mosfellsbær

Verð: 34.900.000
Stærð: 138,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,6
Bílskúr: 29,1

Glæsileg 4ra herberga sérhæð á frábærum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er 109,5 fm og bílskúr er um 29,1
fm.  Gengið  er  inn  um  sérinngang  og  er  þar  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum  skápum.  Þrjú  góð
svefnherbergi  eru í  íbúðinni  og er góður skápur í  hjónaherbergi.  Gott  eldhús með góðri  birkiinnréttingu
og góðum tækjum. Rúmgóð stofa og er útgengi þar út á glæsilega verönd með góðum palli í suðurátt.
Rúmgott baðherbergi, flísalagt með hita í gólfi og er þar bæði sturta og baðkar. Umhverfið  glæsilegt.

Björn Þór
Sölufulltrúi

865 6565
bth@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 17:00-17:30
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Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 31,9M
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

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

Opið hús mánudag kl. 18.45-19.15

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lautasmári 5 
201 Kópavogur 

Verð: 23.500.000 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

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

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Stuðlasel 24 
109 Reykjavík 

Verð: 65.000.000 
Stærð: 338,4 fm 

Fjöldi herbergja: 9 
Byggingarár: 1979 

Brunabótamat: 34.100.000 
Bílskúr: Tvöfaldur 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30
Stórt einbýlishús á góðum og barnvænum stað. Tvær íbúðir og sérinngangur í báðar. Stór tvöfaldur bílskúr 
með gryfju. Stór og gróinn garður og eignin er staðsett innst í botnlanga við frábærar gönguleiðir. Húsið hefur 
fengið gott og reglulegt viðhald og verið er að ljúka við frágang á vandaðri klæðningu að utan. Í aðalíbúð sem 
er á efri hæð eru m.a. 3 svefnherb. og stórar stofur. Góð íbúð er á neðri hæð (tengist aðalíbúð) og er tilvalin fyrir 
stórfjölskylduna eða til útleigu. Góð eign og stutt í alla þjónustu.

Björtusalir 8 
201 Kópavogur 

Verð: 31.900.000 
Stærð: 123,8 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 19.350.000 

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

Opið hús í dag kl 18.00-18.30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Stuðlasel 28 
109 Reykjavík 

Verð: 58.000.000 
Stærð: 246,1 fm 

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1978 

Brunabótamat: 33.700.000 

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

Hringdu núna og bókaðu skoðun

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Frostafold 75 
112 Reykjavík 

Verð: 18.700.000 
Stærð: 81.8 fm 

Fjöldi herbergja: 2ja 
Byggingarár: 1986 

Brunabótamat: 11.200.000 

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

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN!

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Birkiholt
Álftanes

TILBOÐ
Stærð: 95 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 14,3 mill

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

FASTEIGNIR

Opið hús Í DAG kl. 17:00-17:30

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is Bjarkarás

Garðabær

Verð: 37.650.000
Stærð: 125 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2006

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

FASTEIGNIR

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:00-20:00

Ennisbraut 2
Ólafsvík

Verð: 23 mill
Stærð: ca 180 fm
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1932
Brunabótamat: 20.700.000

Bílskúr: nei

Gistihús  til  sölu  Við  rætur  Snæfellsjökuls  býður  þetta  litla  sæta gistihús  eftir  þér.  Húsið  er  ca,  180 fm,
með 4  til 5  herbergjum,  hægt  er  að  bæta  við  4-5  herbergjum  til  viðbótar.  Húsið  býður  upp á  mikla
möguleika, það er byggt árið 1934 og eitt af virðulegustu húsum sem stendur í hjarta Ólafsvíkur. Rekstur
er allt árið en má reka eingöngu á sumrin ef fólk vill.Í gistihúsinu er góð nærvera og sál þar sem gestum
líður vel. Húsið þarfnast eðlilegs viðhalds, öll þjónusta við hendina auk margara útivistamöguleika.

FASTEIGNIR

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is Laufengi 180

112 Reykjavík

Verð: 29.9 millj
Stærð: 119.4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 19.1 millj
Bílskúr: Bílsk,rétt

Fallegt  119,4  fm 5  herb  raðhús á  tveimur  hæðum á  frábærum  fjölskylduvænum  stað  í
Grafarvogi.Frábært útsýni er úr herbergjum á efri hæð hússins í suður og norður. Útgengt er útí  garð úr
stofunni  og  einnig  er  útgengi  út á  litlar  svalir  úr  hjónaherbergi.  Öll  verslun  og  þjónusta  til  staðar  í
nágrenninu.Falleg eign á besta stað í Grafarvogi.

FASTEIGNIR

Opið hús Frá kl 16:00 til 16:30

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Laugateigur 34
105 Reykjavík

Verð: 14.900.000
Stærð: 48 fm

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 6.860.000
Bílskúr: nei

FRÁBÆR  FYRSTU  KAUP!  Falleg  2ja  herbergja  48  fm  íbúð í  kjallara á  Laugateig  m/sérinngangi  og
snyrtilegum garði.

FASTEIGNIR

Frábær fyrsta eign!

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is Rauðarárstígur 31

Reykjavík

Verð: 110 mill
Stærð: 520

Fjöldi herbergja: 13
Byggingarár: 1972

Rauðarárstígur um 500 fm tilbúið skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og skalageymsla í kjallara, á einum besta
stað í bænum. Um er að ræða 13 skrifstofur og aðstöðu fyrir móttökuritara á fyrstu hæð, allar tengingar
fyrir tölvur og síma eru til staðar. Í kjallara er góð aðstaða fyrir skjalageymslur eða lager og er möguleiki á
að opna aftur innkeyrsludyr sem voru í kjallara.

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR

Skirfstofur í Miðbænum

Teigakjör
Laugateig 24, Rvik

Verð: Verðtilboð

Teigakjör  er  hverfisverslun  með  flestar  nauðsynjavörur.Eina  sérverslunin á  landinu  með  rússneskar
matvörur sem verslunin flytur inn sjálf. Velta ca. 3,5-4.0 mill á mánuði án rússnesku matvarana sem gæti
aukið veltu verslunarinnar um ca. 500-1 millj. á mánuði eins og staðan er í dag. Leiga fyrir húsnæði er kr
193 þúsund á mán og annar rekstrarkostn.  ca.  100 þúsund á mán. Tilboð óskast í  rekstur  og lager!!!
Frábært tækifæri fyrir samhenta fjölskyldu!

FASTEIGNIR

Fyrirtæki í góðum rekstri

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is Þorfinnsgata 6

101 Reykjavík

Verð: 27.4 millj
Stærð: 110 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 14.9 millj

Falleg og rúmgóð ca 110 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með sérinngangi .Eignin er endurnýjuð að miklu
leyti.  Eignin  skiptist í  stofu. 3  svefnherbergi.  baðherbergi  með  nuddbaðkari,  eldhús  með  nýlegri
eldhúsinnréttingu, gang og geymslu í kjallara

FASTEIGNIR

Opið hús milli kl 15:00 og 15:30

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is
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Verð: 24.900.000
Stærð: 101,5 fm 
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 19.725.000

Bílskúr: JÁ

Berjavellir 1
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.00 – 17.00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 16.00 – 17.00

• Lúxusíbúð
• Jarðhæð með möguleika á sólpalli
• Granítborðplöptur í eldhúsi og á baði
• Hiti í  gólfi á baði
• Bað flísalagt í hólf og gólf 
• Gott stæði í bílageymslu
• Liggjandi eik í hurðum og innréttingum
• Öðruvísí innréttingar sem þú verður að sjá
• Flott eign í alla staði

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.700.000

FASTEIGNIR

• 4 rúmgóð herbergi
• Íbúð í fjórbýli
• Upptekinn loft að hluta
• Stutt í alla þjónustu og skóla
• Eign sem þú verður að skoða 

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 17.30 – 18.00

Lækjasmári 15 
201 Kópavogur

Verð: 27.900.000
Stærð: 101,7 fm 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 18.975.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

• Stæði í bílageymslu
• 3 rúmgóð svefnherbergi
• Eldhús  með  góðum  borðkrók
• Stutt í  alla  þjónustu
• Íbúðin er laus við kausamning!

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 14.00 – 15.00

Lautasmári 6
201 Kópavogur

Verð: 24.300.000
Stærð: 92,8 fm 

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 14.700.000

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.00 – 15.30
• Vel skipulögð
• 2 rúmgóð herbergi
• Stutt í alla þjónustu  Suður svalir
• Góð geymsla í sameign
• Góð eign á góðum stað

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Mávahlíð 41
105 Reykjavík 

Verð: 23.900.000
Stærð: 95,5 fm 

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 13.850.000

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30
• Kósý  íbúð í  kjallara
• 2  rúmgóð  herbergi
• Baðherbergi  með sturtu
• Björt stofa  Rúmgott eldhús
• Flott íbúð á vinsælum stað

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Norðurgarður 17
230 Keflavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Já

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

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 16.00 – 16.30

Skaftahlíð 40
105 Reykjavík 

Verð: 28.900.000
Stærð: 119 fm

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.250.000

FASTEIGNIR

Flott hæð í hlíðunum ! 

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 3 góð herbergi  Möguleiki á 4 herberginu
• Tvennar svalir 
• Stór stofa
• Eldhús  með  góðu  vinnuplássi

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA
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Verð: 47.000.000
Stærð: 235,0fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 32.500.000

Byggðarendi 10
108 Reykjavík

Staðhættir  og  ástand:  Húsið  hefur  verið  mjög  mikið  endurnýjað  s.s.  með
múrklæðningu og einangrun. Hæðin er 235 m² og skiptist í tvær sjálfstæðar
íbúðir en á einu fastanr. Garðurinn er 883 m² gróinni.   Aðalíbúðin, 134,8fm,
skiptist í andyri, flísar á gólfi, tvö barnaherb. parketi á gólfum, baðherb. sturta,
ljós innrétting. Stofa, eldhús og borðstofa eru samliggjandi, parketi á gólfum.
Stórir gluggar og arinn í stofu. Hjónaherb. við hliðina á stofunni, bjart, skápar,
parketi  á  gólfum.  Inn  af  eldhúsinu  er  flísalagt  þvottahús,  útgengi  út  í  garð.
Innaf  þvottahúsi  er  herbergi,  parketi  á  gólfum.  Aukaíbúðin,  100,2fm,
sérinngangur,  skiptist  í  rúmgóða  stofu  og  borðstofu,  eldhús,  borðkrókur,
baðherbergi,  sturta  og  þvottavélatengi.  Svefnherb.  eru  2,  annað  mjög
rúmgott. Plastparket á öllum gólfum nema í anddyri, eldhúsi og baðherbergi.

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag milli kl 16-17

Vesturberg 78
Breiðholt

Verð: 16.9
Stærð: 73,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.4
Bílskúr: nei

Remax Búi Kynnir:Þriggja herbergja íbúð á 4hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni.  Komið inn á plastparket
lagðan  gang,fatahengi  í  holi  er  eldhúsborð,eldhús  frekar  lítið  dúkur  á  gólfi  upprunaleg  innrétting.
Baðherbergi  flísalagt  sturta  og  gluggi,baðvaskur  í  borði  lítil  skápur  undir,hvítur.  Barnaherbergið  er
parketlagt  og  með  skáp,hjónaherbergið  er  dúklagt  og  með  fataskáp.  Stofan  snýr  í  vestur  og  með
útgengi á svalir mikið útsýni er út á Faxaflóann. Þvottaherbergið er á hæðinni

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag 14.00-14.30

Grashagi 3
800 Selfoss

Verð: 26.800.000
Stærð: 171

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 22.060.000
Bílskúr: 50

Re/Max  Heimili  og  Jarðir  kynna  einbýli  með  góðum  bílskúr í  vinsælu  hverfi á  selfossi.  Eignin  telur:
forstofa,  stofa,  borðstofa,  eldhús(búr  innaf), 3  svefnherbergi,hol,  baðherbergi,  þvottarhús,  geymslu  og
tvöfaldann bílskúr (byggður 1992). Dúkur á svefnherbergjum og eldhúsi en eikarparket á stofum og holi.
Hvít fulningainnrétting á eldúsi.  Innarlega í rólegri og gróinni vinsælli götu.  Nánari upplýsingar veitir Drífa
Björk Kristjánsdóttir Sölufulltrúi í síma 869 1078.

HEIMILI&JARÐIR

Miklir möguleikar, gott verð!!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

Langamýri 21
800 Selfoss

Verð: 28.900.000
Stærð: 155

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: 44

Re/Max Heimili og Jarðir kynna Parhús ásamt góðum bílskúr innst í botlanga í rólegu og notalegu hverfi í
Fosslandi.  Eignin  telur:  Flísalagða  fostofu,  parketlagt  rúmgott  eldhús  með  fallegri  mahogny  innréttingu
flísalegt  með  mosaik á  milli  skápa,  stóra  parketlagða  stofu  og  borðstofu, 2  góð  svefnherbergi  með
góðum  skápum  og  parket á  gólfum,  baðherbergi  sem  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  og  hornbaðkari  með
nuddi, flísalagt þvottarhús og flísalagðan bílskúr með herbergi innaf og geymslulofti.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

Langamýri 28
800 Selfoss

Verð: 25.700.000
Stærð: 141

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 25.000.000
Bílskúr: 31

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Endaraðhús á rólegum stað á selfossi. Eignin telur: Forstofa, eldhús, 3
herbergi, þvottarhús, stofa, borðstofa, baðherbergi, bílskúr og geymsla. Eikarplastparket er á öllu nema
forstofu og baði en þar eru náttúrusteinsflísar.  Eikarinnréttingar á baði og eldhúsi.  Einnig eru innhurðar
og  fataskápar  úr  eik.  Mikil  lofthæð í  öllu  húsinu.  Rólegt  og  notalegt  hverfi!  500  þúsund  útborgun  og
yfirtaka og íbúðin er þín!! Hafðu samband strax í síma 869 1078!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Þú borga 500 þ. út og húsið er þitt!

Barmahlíð 32
105 Reykjavík

Verð: 14.900.000
Stærð: 49

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946

Mikið standsett íbúð í kjallara sem skiptist í hol, baðherbergi, eldhús, svefnherbergi og stofu. Í sameign
er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús.  Nánari lýsing:  Komið er inn í sameiginlegan fremri gang þar
sem er sér geymsla, sameiginlegt þvottahús. Á vinstri hönd er eldhús með sama parketi á gólfi, nýlegri
hvítri  innréttinu,  mósaík  flísum  milli  skápa.  Svefnherbergi  með  parketi  og  innbyggðum
skápum.Baðherbergið er nýlega uppgert með flísum á gólfi og veggjum, baðkari og skáp.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókið skoðun í S:663-0680
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Langamýri 40
800 Selfoss

Verð: 25.500.000
Stærð: 136,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24.050.000
Bílskúr: 30,2

Re/Max  Heimili  og  Jarðir  kynna  fallegt  raðhús í  rólegri  og  barnvænni  götu á  selfossi.  Eignin  telur:
Flísalagða forstofu með góðum skápum, 3 parketlögð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi í hólf og gólf
með  baðkari  og  sturtu,  hol,  eldús  með  fallegri  hvítri  eldúsinnréttingu  úr   Ormsson,  bjarta  parketlagða
stofu  en  þaðan  er  hægt  að  ganga  út á  pall,  og  þvottarhús  sem  er  flísalagt  með  góðum  hillum.  Í
bílskúrnum er íbúð sem hægt er að legja út fyrir c.a 55 þúsund á mánuði. Geymsluloft er yfir nánast allri

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Sóltún 5
825 Stokkseyri

Verð: 25.500.000
Stærð: 196

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.700.000

Re/max Heimili og Jarðir kynna: Mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum Stokkseyri á 2000 m2
lóð!!  Forstofan  er  flísalögð.  Eldhúsið  er  með  fallegri  nýlegri  innréttingum  og  tækjum,  borðkrókur  við
glugga, tengi fyrir uppþvottavél, flísar á gólfi. Stofurnar eru bjartar og fallegar með parketi á gólfi, útgengt
út á stóra verönd með skjólveggjum. Nýstandsett  baðherbergi.Efri  hæðin bíður uppá mikla möguleika.
Að sögn eiganda er mikið búið að endurnýja t.d. gólfefni, hluta af gluggum og glerjum og inréttingar.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Gott verð!!

Þrastarimi 16
800 Selfoss

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

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun núna !! 

Traðir 2
Laugarás

Verð: 24.900.000
Stærð: 188,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: 41,3

Re/Max  Heimili  og  jarðir  kynna:  Fallegt  einbýli  ásamt  bílskúr á  þeim  fallega  stað  Laugarási  í
bláskógabyggð.  Eignin  telur:  Eldhús,  búr,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpshol,  baðherbergi,  forstofu,  4
svefnherbergi,  þvottarhús,  geymslu  og  hol.  Nýleg  eldúsinnrétting  úr  kirsuberjavið.  Innaf  eldhúsi  er  búr
með góðum hillum. Innangengt í bílskúr af gangi.   Eignin stendur á 1700 fm lóð og mjög fallegt útsýni
allt í kring. Vert að skoð þessa því hún er á flottum stað og á góðu verði !  Upplýsingar í síma 869 1078

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Unnarholtskot
845 Flúðir

Verð: 8.600.000
Stærð: 97

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 12.400.000

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Kjallaraíbúð í sveitasælunni! Nánar tiltekið við Unnarholtskot skammt frá
flúðum.  Eignin  telur :  Stór  stofa  og  borðstofa,  eldhús,  baðherbergi, 3  svefnherbergi,  borðkrókur,
þvottarhús, hol og geymsla. Hellulagt að hluta fyrir utan og heiturpottur í garðinum. Hvít nýsprautulökkuð
innrétting, nýr bakarofn úr burstuðu stáli með keramik helluborði. Hvít nýleg innrétting á baði. Plastparket
á gólfum að mestum hluta, en dúkur á herbergi. 7 mín akstur á flúðir og 25 á selfoss!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Gott verð!!

Vesturbrúnir 1
Grímsnes

Verð: 19.900.000
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!!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EINN MEÐ ÖLLU!!!

Lyngheiði 4
800 Selfoss

Verð: 39.500.000
Stærð: 227

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957

Bílskúr: 54

Re/Max  Heimili  og  Jarðir  kynna:  Stórglæsilegt  einbýli á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúr  og  garðhúsi  á
Selfossi!  Búið  er  að  endurnýja  flest  allt í  Húsinu  og  garðurinn  er  einn  sá  glæsilegasti í  bænum!  Falleg
björt sólstofa úr eldhúsi, en þaðan er svo hægt að ganga út í garð þar sem er bæði steypt laug, pottur
og fallegt garðhús og þar er bæði sturta og gufubað. Mikill og fallegur gróður allt í kring. Það hefur sko
ekkert verið sparað í þessa, góð og vönduð vinnubrögð. Nánari uppl. í síma 869 1078

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Eitt með öllu!!

Birkimörk 14 
810 Hveragerði

Verð: 27.900.000
Stærð: 153

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Bílskúr: 27,3

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

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Hafðu samband núna!
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Álfhólsvegur 37
Kópavogur

Verð: 46.900.000
Stærð: 180.9

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 23.200.000
Bílskúr: nei

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

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl: 16:00-16:30

Hjallabraut 35
Hafnarfjörður

Verð: 23.500.000
Stærð: 121.6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: nei

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

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl: 17:00-17:30

Sogavegur 174
Reykjavík

Verð: 38.900.000
Stærð: 128.9

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007

Remax Lind kynnir: Glæsilega 128,9 m2 fullbúna lúxus sérhæð á einum besta stað borgarinnar.  Íbúðin
samanstendur  af  rúmgóðu  hjónaherbergi  m/skápum,  2-3  barnaherbergjum  m/skápum,  baði
m/vegghengdu salerni, 2 vöskum, baðkari og sturtu, þvottahúsi, anddyri m/skápum, geymslu, stofu og
eldhúsi með glæsilegri innréttingu. Íbúðinni fylgir sér verönd m/skjólvegg og heitum rafmagnsnuddpotti.
Þetta er glæsileg og vönduð eign í vinsælu og grónu hverfi þar hefur engu verið til sparað í glæsileika.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Víkurás 3
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 58.8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 8.740.000

REMAX-Lind kynnir rúmgóða 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í vel staðsettu húsi í Árbæ.  Íbúðin skiptist í
hol, stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Á hæðinni er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús.
Íbúð í góðu ástandi og öll hin snyrtilegasta. Hús og sameign einnig í góðu ástandi. Malbikað bílaplan og
hellulagðar stéttar með hitalögn.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl. 18.00-18.30

Djúpivogur 1
233 Hafnir

Verð: 14.900.000
Stærð: 199,4 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 28.160.000
Bílskúr: Já

Einbýlishús sem er  um 200 fm 5 herbergja  og þarfnast  aðhlynningar  frá  laghentum einstakling.  Eignin
getur verið laus við kaupsamning. Eignin skiptist  þannig að komið er inn í  forstofu sem er flísalögð og
með fataskáp,og þar inn af er gesta klóset með flísum á gólfi og dúk á veggjum. Úr farstofu er komið inn
í alrými sem skiptist í  stofu og borðstofu. Svefnherbergin 5 eru með dúkum á gólfum og 3 þeirra með
skápum og auðvelt að bæta 6 herberginu við eins og það var áður.50 km frá Reykjavík í kyrrðina

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Kyrrðin við sjávarsíðuna.SELD

Klettsflöt 2 og 4 
320 Húsafelli

Verð: 5.000.000
Stærð: 20,2 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 4.200.000

RE/MAX LIND kynnir tvo rúmlega 20 fm Sumarbústaði að Klettsflöt 2 og 4 í Húsafelli og geta húsin verið
laus  við  kaupsamning.  Rafmagn  er  í  bústöðunum  og  heitt  og  kalt  vatn.  Góð  verönd  og  pallur  með
góðum heitum-potti.  Eitt  svefnherbergi  er í  hvorum bústaði og gott svefnloft  sem er góð svefnaðstaða
fyrir  4-6.  Leyfi  er  fyrir  því  að  stækka  bústaðina  og  eru  aðrir  búnir  að  gera  það  í  kringum  þessa.
Þjónustumiðstöð  og  sundlaug  eru  í  ca.  2  mín  gang  frá  bústöðunum.  Frá  Reykjavík  eru  um  120  km

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun í síma 892 2325

Lækjarvegur 3
311 Borgarnes

Verð: 15.000.000
Stærð: 60,1 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.200.000

RE/MAX LIND kynnir  flottan 60 fm sumarbústað á 9000 fm leigulóð með frábæru útsýni  til  allra átta.  Í
göngufæri  frá  bústaðnum er  góður  busl-lækur.  Góð verönd er  kringum bústaðinn.  Í  bústaðnum eru  3
svefnherbergi  og  gott  svefnloft.  Góð  innrétting  er  í  eldhúsi  og  björt  og  góð  stofa.  Mikill  og  glæsilegur
gróður umliggur bústaðinn.  Stutt  er  í  alla  verslun og þjónustu hvort  sem það er Borgarnes eða Baula.
Stutt er í golf. Þessi flotti bústaður er laus við kaupsamning

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Hringið og pantið skoðun.

Búðagerði
108 Reykjavík 

Verð: 21.700.000
Stærð: 84,2

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 12.050.000

Snyrtileg 3 - 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í Búðagerði. íbúðin er skráð 79,4 fm og geymsla í kjallara
er  4,8  fm.  Samtals  84,2  fm.  Einnig  eru  12,8  fm  yfirbyggðar  svalir.  Lýsing  eignar:  Hol/gangur  með
fataskáp  og  símabekk.  Herbergi,  sem  búið  var  til  úr  tveimur  herbregjum,  baðherbergi  með  flísum  á
gólfum  og  baðkari.  Björt  og  rúmgóð  stofa  með  útgngi  á  yfirbyggðar  svalir.   Eldhús  með  ársgamalli
innréttingu og tækum frá AEG. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 16:00 til 16:30
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Breiðavík 1
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 89,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14.050.000

REMAX  Mjódd  kynnir  glæsilega  3ja  herb.  íbúð  í  Grafarvoginum  m/  sérinngangi,  í  fjölbýli  á  tveimur
hæðum.  Forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Svefnherbergi  með  góðum  fataskápum.  Allar
innréttingar  úr  beyki.  Parket  úr  beyki  á  allri  íbúðinni.  Flísalagt  baðherbergi  með sturtuklefa  og  baðkari.
Geymsla  innan  íbúðar  notast  sem þvottahús.  Björt  og  skemmtileg  stofa  og  borðstofa  með gluggum í
suður með mikilli lofthæð, útgengi á svalir í sömu átt. Eldhús er stúkað af með eyju. Tvö bílastæði.

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í DAG MILLI 15:00 OG 15:30

Kópalind 1
201 Kópavogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 92,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 14.900.000

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

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00 -16:30

Álftahólar 6
Reykjavík

Verð: 25.500.000
Stærð: 144

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 18.740.000
Bílskúr: Já

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

 Linda 
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Garðabraut 10
300 Akranes

Verð: 14,7
Stærð: 101.8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir FRÁBÆR FYRSTU KAUP  Falleg og rúmgóð 3ja herbergja endaíbúð á þriðju og efstu
hæð í miðbæ Akraness. Komið er inn í opna forstofu með gegnheilu parketi og skápum sem ná upp í
loft. Til vinstri er eldhús með snyrtilegri eldri innréttingu og borðkrók. Til hægri frá forstofu er stór og björt
stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  s-svalir  með  fallegu  útsýni.  Á  gangi  beint  inn  af  forstofu  er
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott herbergi og mjög stórt hjónaherb.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN S: 864-0803

Hringbraut 16, hfj.
SÖLUTURN

Stærð: 83,2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir til sölu lítið fjölskyldufyrirtæki (þrjú stöðugildi í dag)  - rekstur og húsnæði Söluturnsins
að Hringbraut í  Hafnarfirði.  Söluturninn er einstaklega vel  staðsettur við lóðarmörk Flensborgarskólans.
Húsið er 83,2 fm á 500 fm lóð sem býður upp á mikla möguleika. Hugmyndir eru uppi um að setja upp
bílalúgu og samkvæmt úttekt umferðarverkfræðings eru engin umferðarleg vandkvæði á því. Rekstrinum
fylgir öll þau tæki sem fyrir eru í dag. Gott tækifæri fyrir samhenta fjölsk.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

UPPLÝSINGAR Í S. 864 0803

Laufengi 118 
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 114,3 fm

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.150.000

Fimm herbergja íbúð á 2 hæð í þriggja hæða fjölbýli í Grafarvogi. Nánari lýsing: Eignin skiptist í flísalagða
forstofu með tveimur skápum og inn af henni er geymsla, gangur, fjögur svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi.  Gangur  og stofa:   Með plastparketi  og skáp.  Frá  stofu  er  gengið  út  á  stórar  suðursvalir.
Edhús:  Með  dúk  á  gólfi,  borðkrók  og  hvítri  viðarinnréttingu  með  flísum  milli  skápa  og  borðplötu.
Baðherbergi: Nýlega endurnýjað með flísum í hólf og gólf, nýstárlegur sturtuklefi, hvít innrétting.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17:00 til 17:30

Rósarimi 7
Grafarvogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 116,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 16115000
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg fjögura herbergja íbúð á annari hæð með sér inngangi. 3 góð svefnherbergi. Björt og stór stofa.
Gott eldhús með borðkrók. Mjög gott geymslurými er í  íbúðinni. Sér 21fm bílastæði í  bílageymslu fylgir
eigninni. Falleg og björt íbúð á góðum stað í hvefinu.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl: 16.00-16.45



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

www.kubbur.is

Arnarás 12
210 Garðabær

Verð: 36,9
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.895.000
Bílskúr: skýli

REMAX  Lind  kynnir  fallega  eign  á  frábærum  útsýnisstað  í  Garðabæ.  Rúmgóð  flísalögð  forstofa  með
skápum. Stórt flísalagt þvottahús er innan í íbúðar. Dökkt parket er nánast á allri íbúðinni. Stofan er mjög
rúmgóð  með  frábæru  útsýni  til  Bessastaða  og  Esjunnar.  Útgengt  er  úr  stofu  á  stórar  suðursvalir.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  með  góðri  innréttingu.  Eldhúsið  er  mjög  glæsilegt  með
vönduðum tækjum, háf og borðkrók. Hjónaherbergi er mjög rúmgott með miklu skápaplássi.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

Arnarhraun 22
220 Hafnarfjörður

Verð: 16,8
Stærð: 78,8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat:  11.150.00
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir 2ja herbergja íbúð í Hafnarfirði.  Lýsing eignar ; Forstofa er með flísum á gólfi. Eldhús
er með hvítum flísum á gólfi og hvítri innréttingu. Baðherbergi er með hvítar flísar á veggjum og ljósar á
gólfum, sturta og lítil innrétting. Stofan er teppalögð og búið er að innrétta lítið aukaherbergi í stofu. Innaf
eldhúsi er svefnherbergi með skáp, teppi á gólfi.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Bólstaðarhlíð 26
105 Reykjavík

Verð: 22,9
Stærð: 61,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  fallega  4ja  herbergja  risíbúð  í  Hlíðunum.  Frábær  staðsetning.  ATH  eignin  er  skráð
61,7 fm vegna þess að hluti íbúðar er undir súð, en gólfflötur er 86 fm. Eldhús er með hvítri innréttingu
og tengi fyrir uppþvottavél/þvottavél.  Baðherbergið er nýtekið í gegn, mjög fallegt.  Hvítar ílangar flísar á
veggjum,  náttúrusteinn  á  gólfi,  hiti  í  gólfi,  upphengt  salerni,  sturta  og  skápur  undir  vask.   Tvö  góð
herbergi með skápum. Innaf rúmgóðri stofu liggur borðstofan.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Hnoðravellir 14
221 Hafnarfjörðu

Verð: 26,4
Stærð: 197,3

Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun s. 699 5008

Krókavað 21
110 Reykjavík

Verð: 35,9
Stærð: 127,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.950.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir  bjarta  og stórglæsilega 4ra herbergja  jarðhæð í  Norðlingaholti  með einstöku útsýni
allan fjallahringinn.  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 -
með útgengi úr stofu í garðinn.  Grunnskóli í næsta nágrenni.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Laugarnesvegur 78
105 Reykjavík

Verð: 24,9
Stærð: 70,5

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir 2-3ja herbergja 105fm íbúð á þriðju hæð á Laugarnesvegi 78.   Nánari lýsing; Komið
er inn í opna forstofu, til hægri er baðherbergi í hráum stíl með sturtu og svefnherbergi með innbyggðum
skápum.  Eldhús og stofa eru í einu rými með góðum gluggum og útgengt á svalir frá eldhúsi.  Hvít eldri
innrétting  er  í  eldhúsi,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Hringstigi  liggur  upp  á  óskráð  35  fm  risloft  með  þrem
þakgluggum sem nýtt er sem risastórt hjónaherbergi í dag.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Stekkjarberg 6
220 Hafnarfjörður

Verð: 24,9
Stærð: 103,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir;  Fallega  5  herbergja  endaíbúð  á  þriðju  og  efstu  hæð  við  Setberg  í  Hafnarfirði.
Forstofan er með flísum. Eldhús er með ljósri  innréttingu, helluborði,  ofn,  viftu,  tengi  fyrir  uppþvottavél.
Baðherbergi er með flísum á gólfi og við baðkar, og skáp. Fjögur svefnherbergi með skápum. Þvottahús
með  dúk  á  gólfi,  vinnuborði  og  hillum.  Gólfefni;  nýlegt  plastparket  er  á  gólfum,  nema  baðið  og
þvottahúsið er flísalagt. Útgengt er út á flísalagðar svalir úr stofu.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Þorragata 7
ELDRI BORGARAR

Verð: 41.400.000
Stærð: 108,10

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: skýli

Remax  Lind  kynnir  skemmtilega  3ja  herbergja  íbúð  fyrir  63  ára  og  eldri.  Íbúðin  er  með  2  góðum
svefnherbergjum, rúmgóðri stofu og borðstofu.  Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, tveir vaskar, góð
innrétting og sturta.  Eldhúsið er með hvítri/beyki innréttingu og flísum á milli skápa. Þvottahús er innan
íbúðar.  Íbúðin  er  öll  parketlögð  nema  þvottahús  og  bað  er  flísalagt.  Geymsla  er  í  kjallara.   2  merkt
bílastæði eru í bílskýli ásamt útigeymslu. Húsvörður er í húsinu.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30



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

www.kubbur.is

Ásakór 1 - 3
203 Kópavogur

Verð: 29,2-41,7
Stærð: 133-193

Fjöldi herbergja: 4- 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já + nei

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

SÖLUSÝNING í dag kl. 14:00 – 15:00 

Tryggvi Eyfjörð
Sölufulltrúi

696 8028
tet@remax.is

Erum að selja okkar allra síðustu íbúðir í þessu vinsæla og glæsiælega 5 hæða lyftuhúsi á 
einum besta útsýnisstað í Kórahverfinu. Íbúðirnar skilast í þessum mánuði fullbúnar án 
gólfefna nema á baði. Nú er tækifæri að tryggja sér draumaíbúðina fyrir sumarið. Verið 
velkomin við verðum á staðnum ykkur til aðstoðar.

Gvendargeisli 26
Grafarholt

Verð: 26,5 milj
Stærð: 108

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17,5milj
Bílskúr: já

Mjög góð 3ja herbergja, 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Þetta er afar falleg íbúð í nýlegu fjölbýli á góðum stað í Grafarholti.

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

897 0948
samuel@remax.is

Ingólfur
Sölufulltrúi

893 7806
ingolfur@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Sunnud. 14.04 KL 14-15

Þrastarhöfði 59
Mosfellsbæ

Verð: 48,5milj
Stærð: 266

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt  einbýlishús á tveimur hæðum,við Þrastarhöfða,í  Mosfellsbæ rétt  við golfvöllinn.Húsinu verður
skilað kaupanda rúmlega fokheldu með efni til að klára húsið til innréttinga

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

897 0948
samuel@remax.is

Ingólfur
Sölufulltrúi

893 7806
ingolfur@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Sunnud.15 apríl Kl 16-17

Sólheimar 8
108 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 28.590.000
Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 fm. sérhæð í fallegu og grónu hverfi auk  37,1 fm. Bílskúrs.  Úr anddyri er gengið
inn í  rúmgott  hol.  Þaðan  er  opið  inn í  stórglæsilegar  stofur,  auk  eldhúss  með  fallegum,  nýjum
innréttingum. Inn af eldhúsi er stórt og rúmgott búr og þvottahús með miklu skápaplássi. Í holi er einnig
nýgerð gestasnyrting. Úr holi  er innangengt í  svefnálmu með þremur svefnherbergjum og baðherbergi.
Ný sólstofa með hita í gólfi og stórar svalir. Gólfefni eru parket og flísar. Sjáið og sannfærist!

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00
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Fjóluvellir 3
221 Hafnarfirði

Verð: 56.900.000
Stærð: 176,1

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 39.100.000
Bílskúr: 31,3

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

STJARNAN

Opið hús kl. 16:00 - 17:00
Húsið er vel staðsett á einni hæð með um 80 fm sólpall. Stofa og borðstofa er rúmgóð og björt með arni, hátt 
til lofts og gluggar háir. Eldhúsið er með sérsmíðuðum innréttingum, eyju úr granít með spanhelluborði, háf og 
sæti fyrir fjóra. Herbergin eru fjögur. Þrjú barnaherbergi með skápum og rúmgott hjónaherbergi með 
fataherbergi innaf. Baðherbergin eru tvö flísalögð í hólf og gólf með fallegum innréttingum, sturta í minna 
baðherberginu og stórt nuddbaðkar í því stærra.  Ítarlegri upplýsingar um eignina er að finna á www.remax.is

Leynisbrún 13
240 Grindavík

Verð: 23.800.000
Stærð: 120,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 21.560.000
Bílskúr: 33,6

Eignin skiptist í anddyri, hol, stofu og borðstofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, flísalagt baðherbergi með
sturtuklefa,  þvottahús  og  geymslu.  Útgengi  er  úr  þvotthús á  baklóð.  Gólfefni:  Parket  er á  stofu  og
borðstofu,  dúkur  og  plastparket á  svefnherbgjum,  korkur á  eldhúsi,  flísar á  anddyri  og  baðherbergi.
Innréttingar: Kisuberjainnrétting í baðherbergi, eldri viðarinnrétting í eldhúsi og viðar fataskápar. Sólpallur
er að sunnaverðu við aðalinngang. Bílskúr er rúmgóður og einangraður með rafmagni og hurðaopnara.

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasalir

lögg. fasteignasalir

899 5209
hordur@remax.is

STJARNAN

Opið hús kl. 18:00 - 18:30

Verð: 20.9
Stærð: 140

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Heiðargerði 27
Vogar

***REMAX  Stjarnan  kynnir***   Glæsileg  raðhús  með  sólpalli  og  innbyggðum
bílskúr í Vogunum.  Vogar eru bær í uppbyggingu, stutt er í Hafnarfjörð, en öll
þægindi  og  rólegheit  eru  í  Vogunum.   Samkvæmt  teikningum  er  húsið  hið
glæsilegasta.    Rúmgott  anddyri.   Tvö  góð  svefnherbergi.    Rúmgott
baðherbergi.  Stórt og gott þvottahús.   Stofa og eldhús eru í opnu og björtu
rými.  Útgeng út á rúmgóðan sólpall úr stofu.   Innangengt í bílskúr og góða
geymslu.    Húsið  skilast  fokhelt  að  innan  og  fullbúið  að  utan.   Innkeyrsla
malbikuð.  Lóð  tyrft  með  sólpalli.  Húsið  verður  staðsteypt.  Þak  verður
járnklætt  með aluzink.  Gluggar  úr  áli  /  tré.  Gert  er  ráð fyrir  gólfhita  í  húsinu.
Fyrsta húsið er komið upp.   ***Allar nánari upplýsingar gefur Karl sölufulltrúi
s:517-3629 / 895-6406 karl@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

 Raðhús í Vogum

Ástún 2
200 Kópavogur

Verð: 18.900.000
Stærð: 79

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.050.000

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag milli 16:00-16:30
Góða 3ja herbergja íbúð á 4 hæð í góðu fjölbýli á besta stað í kópavogi. Íbúðin er 79,4fm og er síðan 
geymsla sem er ekki talin inn í þeim, 8 fm í kjallara. Komið er inn í góða forstofu með nýju parketi á gólfi og 
skáp. Baðherbergið er með fallegri innréttingu, baðkari og flísum á gólfi. Eldhús með viðarinnréttingu, flísum 
á milli skápa,flísar á gólfi. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi og gengið þaðan á góðar norðvestursvalir. 
Tvö góð svefnherbergi með skápum. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Eign sem vert er að skoða.

Hagamelur 26
107 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 69,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 11.200.000

Fallega  2ja  herbergja  ný  standsetta  jarðhæð  sem  er  lítið  niðurgrafin.    Nýtt  fallegt  eikarparket á  allri
íbúðinni nema á baði.  Íbúðin snýr út í suðurgarð, með gluggum í fullri stærð. Í eldhúsi er ný innrétting
með nýjum tækjum.   Af  gangi  er  gengið  inn í  fallegt  svefnherbergi  með góðum skáp og suðurglugga,
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með góðu baðkari. Gott þvottahús í sameign innaf íbúðinni, aðeins
tvær íbúðir saman með þvottahús. Í sameign eru geymsluskápar og útigeymsla

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Miðraun 14
210 Garðabæ

Verð: 25 - 26mil
Stærð: 137 -140fm
Byggingarár: 2002

Miðhraun 14 Garðabæ. Atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum, með malbikuðu útisvæði.  Til sölu eru tvö bil,
eitt  endabil.  Bilin eru hlið við hlið á tveimur hæðum  Neðri  hæð: Vinslusalur á fyrstu hæð, vöruhurð og
sérinngangur. Gluggar á tveimur hliðum  Járn stigi upp á efri hæð  Efri hæð: Steinteppi á gólfi, klósett,
gluggar á endabili en möguleiki að setja glugga í miðjubil.   Um er að ræða frábært hús sem bíður upp á
mikla möguleika.

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

STJARNAN

BÓKAÐU SKOÐUN

Vesturberg 135
111 Reykjavík

Verð: 54.800.000
Stærð: 186,3

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 29.460.000
Bílskúr: 29,2

Einbýlishús með stórkostlegu útsýni yfir höfuðborgina.   Húsið er við Vesturberg í Reykjavík og stendur
það á mjög góðum stað í fallegu náttúrumhverfi. Húsið er vandað í alla staði, vel meðfarið að utan sem
innan.  Við húsið er góður garður og verönd með heitum potti.  Bílskúr með hita og rafmagni. Bílstæði
fyrir  tvo  bíla  fylgir  eigninni.  Húsið  sem  er  aðallega á  einni  hæð  skiptist í  anddyri,  alrými,  björt  stofa
borðstofa, eldhús með eikarinnréttingu. þjú góð svefnherb. Flísalagt baðberb.   Nánar á www.remax.is

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

STJARNAN

Opið hús kl. 16:00 - 17:00
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Heiðarholt
Keflavík

Verð: 17,9
Stærð: 124

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 16,4
Bílskúr: já

Góð 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í fjórbýli ásamt bílskúr. Íbúðin er 96fm  og bílskúrinn 28fm samtals:
124fm.  Íbúðin  skiptist í  tvö  herbergi,  eldhús  opið  við  borðstofu,  setustofa,  baðherbergi  með sturtu  og
baðkari, þvottahús/geymsla inní íbúð. Góð eign innst í botnlanga og nálægt heiðarskóla.

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Góð eign á rólegum stað.

Verð: 42,9
Stærð: 159

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 20,7

Framnesvegur 2
101 Reykjavík

Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur hæðum í 101 Reykjavík.  Efri
hæð:  Eldhús  og  stofa  er  eitt  opið  rými,  innrétting  er  svart  háglans
sprautulökkuð  og  granít  borðplata,  tæki  úr  burstuðu  stáli.  Gegnheilt
eikarparkett á gólfum. Salerni flísalagt í  hólf og gólf, handlaug og vegghengt
klósett  svört  að  lit.  Neðri  hæð:  Hringstigi  milli  hæða.  Tvö  svefnherb  annað
með  fataherb  innaf.  Sjónvarpsými.  Á  gólfum  er  gegnheilt  eikarparkett.  Allar
hurðar  eru  háglans  svart  sprautulakkaðar.  Stórt  og  rúmgott  baðherb  með
ljósum flísum, hornbaðkar og rúmgóður sérsmíðaður sturtuklefi, innrétting og
handlaug á borði, hiti í  gólfi. Þvottahús/geymsla með hita í gólfi. Útg. í saml.
garð. Allar vatns- og raflagnir, gólfefni, innréttingar og hurðar, gluggar og gler
og inntök endurnýjuð. Hús málað að utan árið 2005.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag frá 16:30-17:00

Fellasmári 5
Kópavogur

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.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17.30-18.00

Bjargartangi 9
270 Mosfellsbær

Verð: 53,9
Stærð: 288

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 35,2
Bílskúr: Já

REMAX SENTER kynnir: Fallegt einbýli á 2 hæðum ásamt 50 fm bílskúr. Forstofa með skáp, flísar á gólfi.
Stofa og Borðstofa með eikarparketi.  útg. út á s-v verönd.  Eldhús með hvítri innréttingu.  Þvottahús og
búr innaf. 3 svefnherbergi,parket á gólfum. Baðherbergi með baðkari,hvít innrétting, flísalagt. Neðri hæð:
Sjónvarpshol, parket á gólfi.  Geymsla sem hægt væri að nýta sem herbergi. Ca 35fm ósamþykkt rými
sem býður upp á mikla möguleika.  Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 19:00-19:30

Laufvangur 12
Hafnarfjörður

Verð: 18,7
Stærð: 99,6

Fjöldi herbergja: 3ja-4ra
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14,4

Skemmtileg 3ja - 4ra herbergja íbúð í góðu fjölbýli sem þarf að laga.  Gengið er inn í alrými sem nýtt er er
sjónvarpshol, flísar og parket. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir, auka herbergi hefur verið búið til innst
í stofu sem auðvelt er að breyta aftur, teppi. Eldhús með upprunalegri innréttingu, inn af er þvotthús og
búr.  Upprunalegt  baðherbergi,  dúkur  hólf í  gólf,  bað.  Tvö góð svefnherbergi  með skápum.   eign  með
mikla möguleika !

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag kl. 18:00 -18:30

Þverholt 5 
270 Mosfellsbær

Verð: 20,9
Stærð: 99,8

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 15,1

Afar skemmtileg þakíbúð (penthouse) með frábæru útsýni. Miklir möguleikar ! Stofa, borðstofa og eldhús
í  opnu  rými,  maghony  innrétting,  útgengi á  svalir,  flísar á  gólfi.  Flísalagt  baðherbergi,  bað,  háaloft.
Rúmgott  hjónaherbergi  með skápum, tvö barnaherbergi,  parket.   Geymsla /  fataherbergi.  Mjög hátt  til
lofts og möguleiki á að gera milliloft. Hjólageymsla í sameign. Stutt í alla þjónustu.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag 18-18:30

Sigtún 35
105 Reykjavík

Verð: 25.000.000
Stærð: 88,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Falleg,  nýlega  uppgerð 5  herbergja  risíbúð á  besta  stað,  að  Sigtúni  35.  Skiptist í 2  stofur  og  3
svefnherbegi. (Möguleiki er á 4 svefnherbergjum) Öll svefnherbergi eru með nýtt gólfefni, og góðu skápa
plássi.  Snyrtilegt  eldhús.Ný  uppgert  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu.   Tvær  stofur  sem  skiptist  í
flísalagða borðstofu, og sér sjónvarpsherbergi. Samtals eru fjórar geymslur (ekki inní fm2). Íbúðin er undir
súð, heildar flatarmálið er 110 fm2.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16:00-16:30

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

660 9563
hogni@remax.is
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Verð: 65
Stærð: 270

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Fákahvarf 9
Kópavogur

Glæsilegt 270 fm tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr á mjög góðum útsýnisstað í
Kópavogi. Húsið er sérlega fallega hannað með miklum gluggum og tæplega
100  fm  svölum.  Húsið  skiptist  í  fjögur  svefnherbergi  og  hjónaherbergi  með
fataherbergi  og  baði  innaf,  stofa  og  eldhús  eitt  opið  rýni,  baðherbergi  og
geymsla innaf eldhúsi. Innaf bílskúr er þvottahús og geymsla. Húsið afhendist
tilbúið að utan og fokhelt að innan.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús á morgun frá 17:30-18:00

Verð: 32,6
Stærð: 141

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22,3

Tröllateigur 43
Mosfellsbær

Glæsileg  íbúð  í  fjórbýli  með  sérinngangi  og  u.þ.b.  60  fm  sérgarði  í
Mosfellsbæ. Komið er inn í  forstofu með flísum á gólfi  og eikar fataskápum.
Gólfefni á herbergjum og stofu er fösuð gegnheil eik. Hjónaherb er með eikar
fataskápum,  parketlögðum  rúmgaflsvegg  og  falinni  lýsingu.  Barnaherb  er
með tvöföldum fataskápum. Baðherb er stórt og rúmgott með ljósum flísum
á  veggjum  og  gólfi,  sérsmíðuðum  sturtuklefa,  innfelldum  blöndunartækjum,
handlaug  á  borði  og  stórum spegli  með  flúorperu  ljósum.  Innangengt  er  úr
baðherb í þvottahús. Eldhúsinnrétting er úr eik með Gorenje eldhústækjum úr
bustuðu stáli, innbyggðri uppþvottavél. Sýruþvegið gler er á milli efri og neðri
skápa. Stofa er með sérsmíðuðum ljósahillum og frístandandi vegg þar sem
búið er að fella inn LCD sjónvarp og hátalara. Gluggakistur eru úr eik.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús á morgun frá 18:30-19:00

Verð: 69.000.000
Stærð: 179,1 fm.
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 33.540.000

Bílskúr: 31,8 fm.

Lindarbraut 22
170 Seltjarnarnes

Glæsilegt  og  vel  skipulagt  179,1  fm.  parhús  á  tveimur  hæðum  með
innbyggðum rúmgóðum bílskúr við Lindarbraut á Seltjarnarnesi. Komið er inn
í anddyri og forstofu, tvö barnaherbergi þar til hægri. Á efri hæð er stór stofa
með mikilli lofthæð, góðum gluggum og svölum með útsýni til vesturs, falleg
borðstofa  með  suður  svölum,  og  stórt  eldhús  með  svartri  sprautulakkaðri
innréttingu.  Á  neðri  hæðinni  eru  rúmgott  hjónaherbergi,  einkabaðherbergi
með  hornbaðkari,  stórt  fataherbergi,  geymsla  og  rúmgóður  bílskúr.  Hiti  er  í
gólfum.  Fallegt  og sterkt  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
mjög vinsælum stað á góðu verði.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00

Miklabraut 68
105 Reykjavík

Verð: 34.800.000
Stærð: 125,8 fm.

Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 25.590.000

Miklabraut  68 í  Reykjavík.  Um  er  að  ræða  um  126,0  fm.  atvinnuhúsnæði á  jarðhæð  auk  vinnslu-  og
geymslurýmis í kjallara. Eignin er á mjög áberandi stað á horni Miklubrautar og Lönguhlíðar, með mikið
auglýsingavirði. Á  jarðhæð  er  um  52  fm.  verslunarrými  með  stórum  gluggum,  góðri  lofthæð  með
plastparketi á gólfum. Hringstigi er niður í kjallara þar sem eru tvö góð geymslurými, salerni og stór köld
geymsla,  um  74,0  fm. Í  dag  er  rekin  blómabúð í  húsnæðinu.  Laus  fljótlega.  Mögueiki  er á  100%

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

100% fjármögnunar möguleiki

Litlikriki 4
270, Mosfellsbær

Verð: TILBOÐ
Stærð: 224

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Innbyggður

Húsið er álklætt timburhús, afhent fullbúið 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. Gólfefni verður parket í öll rými nema
anddyri, gestasnyrtingu, bæði baðherbergi og þvottahús en á þeim gólfum verða flísar.Innréttingar verða
úr Eik, Furu eða Hlyn.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali
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Hólabraut 7
Keflavík

Verð: 26,6
Stærð: 129,5m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 65,5m2

Glæsileg eign í þríbýlishúsi við Hólabraut. Eignin telur fjögur herbergi, stofu og gott herbergi í risi ásamt
70m2  bílskúr.  Þetta  er  eign  sem  býður  uppá  góða  möguleika  m.a  til  útleigu.  Íbúðin  er  öll  nýlega
endurnýjuð á mjög fallegan og fagmannlegan hátt.  Eikarparket  er  á gólfum í  stofu og herbergjum ,  en
flísar  á  eldhúsi  og  baði.  Hurðir  eru  vandaðar  þýskar  mahogny  hurðir.Þetta  er  flott  eign  á  góðum stað
sem hentar  stórfjölskyldunni eða til útleigu að hluta.BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 848-8718

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

VÖNDUÐ EIGN !

Nökkvavogur 7
104 Reykjavík

Verð: 17,9
Stærð: 69,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 10,2
Bílskúr: nei

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð í kjallara í rólegri götu.Íbúðin er í einu af þessu vinalegu hlýlegu húsum í
einu  vinsælasti  hverfi  borgarinnar.  Hún  er  mjög  björt,með  stórum  góðum  gluggum.Tvö  góð
svefnherbergi eru í íbúðinni,skápar í báðum og fallegt plastparket. . Eldhús var endurnýjað fyrir nokkrum
árum og er mjög rúmgott með fallegri ljósri innréttingu, og góðu skápaplássi.Þetta er hentug  íbúð  t.d
sem fyrstu kaup í rólegri götu.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

SELD
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Finnsbúð 17
815 Þorlákshöfn

Verð: 26.900.000
Stærð: 151

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 27.000.000
Bílskúr: Já

Fullbúið  nýtt  milliraðhús.  Rúmgóð  flísalögð  forstofa,   þrjú  herbergi  með  eikarparketi,  eikarfataskápar  í
öllum  herbergjum.  Eikarparket  á   gangi  og  stofu,  flísalagt  þvottahús  og   baðherbergi.  Flísalagður
eldhúskrókur, eikareldhúsinnrétting með vönduðum tækjum. Loft í  stofu og eldhúsi eru upptekin. Loft í
íbúð  klædd  með  panel  (ask)  Innfeld  halogen  ljós  í  stofu,  gangi  og  forstofu.  Eikarhurðar  í  öllu  húsinu.
Íbúðin er hvítmáluð. Sjálfvikrar viftur eru á baði, þvottahúsi og bílskúr. Flísalagður bílskúr.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Háeyrarvellir 40
820 Eyrarbakki

Verð: 19.900.000
Stærð: 143,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.180.000
Bílskúr: Já

Parhús. Gott viðhald að utan, nýtt járn er á þaki og nýlega búið að endurnýja gler í stofu. Íbúðin er 119,8
fm og bílskúrinn 23,8. Lýsing eignar: Forstofa með dúk, fataskápur. Stofa með gólfteppi. Eldhús, búr og
gangur  með  dúk.  Upprunaleg  eldhúsinnrétting.  Þrjú  svefnherb  með  dúk  á  gólfi.  Góðir  fataskápar  í
hjónaherb.   Baðherb  tvískipt.  baðkar  með  sturtuaðstöðu  annarsvegar  og  hinsvegar  salerni.  Þvottahús
framan við baðherbergi. Innangengt í bílskúr. Rafmagnskynding. Eignin er laus við kaupsamning.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Lækjarbraut 3
Bláskógabyggð

Verð: 10.900.000
Stærð: 50,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 9.560.000

Snyrtilegur bústaður á fallegri  lóð. Húsinu er vel  við haldið. Gler í  góðu ástandi.  Pallur endurnýjaður að
hluta. Lóðin er leigulóð um 6000 fm og rennur áin Fullsæll  með lóðarmörkum og er leyfilegt að veiða í
honum.  Mikið  búið  að  gróðursetja  í  lóðina.  Lýsing  eignar:  Forstofa  með  fataskáp.  Tvö  svefnherbergi.
Eldhús með nýlegri innréttingu og stofa í opnu rými. Rafmagn og hitaveita komin að húsinu en hefur ekki
verið tekið inn. Í húsinu eru gasofnar og gasískápur, kamína í stofu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN S. 8648090

Tryggvagata 32
800 Selfoss

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.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Valsheiði 25
810 Hveragerði

Verð: 27.900.000
Stærð: 222

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Timburhús klætt  með duropal  klæðningu.  Mahonyhurðar  og gluggar.  Ásett  verð miðast  við fullbúið að
utan og fokhelt að innan auk einangrunar og plöstunar á útveggjum. Upptekin loft nema á baðherb inn
af hjónaherb og forstofu. Gólfhitalagnir. Neysluvatnlagnir verða rör í rör plastlagnir. Lóð skilast grófjöfnuð.
Innra skipulag skv. teikningu: Forstofa, þvottahús, eldhús og stofa í opnu og björtu rými, stórt baðherb.
þrjú góð svefnherb, stórt hjónaherberb með sér baðherb. Rúmgóður bílskúr með góðri geymslu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 16:00 – 16:30

Básar 12
311 Borgarbyggð

Verð: 17.000.000
Stærð: 61fm

Fjöldi herbergja: 3+ svefnl
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 8,8 millj

Skemmtilega  staðsettur  sumarbústaður  við  Svartagil  í  Borgarfirði.  Bústaðurinn  er  á  eignalóð  sem
myndar hraunbolla umhverfis bústaðinn. Verönd með heitum potti er umhverfis bústaðinn. Húsið skiptist
í  tvö  herbergi  og  svefnlost.  Baðherbergi  með  sturtu  og  samliggjandi  eldhús  og  stofu  með  sólstofu.
Örstutt er í næsta golfvöll og þjónustu á Bifröst og Hreðavatni. Sérlega fallegt umhverfi með mosavöxnu
hrauni allt um kring.       Heitt á könnunni í dag milli kl: 15:00 til 16:00

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag 15:00 til 16:00

Fjárhúsás 2
311 Borgarbyggð

Verð: 12.800.000
Stærð: 53.2 fm

Fjöldi herbergja: 3+ svefnl
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 8.8 millj

Sérstaklega bjartur og vel staðsettur sumarbústaður rétt ofan við Borgarnes. 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. Heitt á könnunni í dag 15 apríl milli kl 13:30 til 14:30

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 13:30 til 14:30 

Laugarbakki
531 Hvammstangi 

Verð: 15.000.000
Stærð: 250.5 fm

Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 40.5 millj

Verslun, veitinga- og gistiskáli á Laugarbakka í Miðfirði. Veitingaleyfi er fyrir léttar veitingar, gistiskáli með
11  rúmum,  3  kojum og  eldunaraðstöðu,  verslun  með  nauðsynjar  og  ferðamannavörur,  og  tjaldstæði  í
mikilli  notkun  sem  gefur  af  sér  góðar  tekjur  og  umboð  fyrir  Olís.  Vaxandi  ferðamannastraumur  er  á
svæðinu og mörg góð sóknarfæri.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Spennandi atvinnu tækifæri. 



Glæsileg einbýlishús
Akralandi í Garðabæ

Dalakur - Frjóakur - Gullakur - Góðakur 

Til sölu falleg sérbýli fyrir þá sem gera 

Hafðu samband núna

520 9585

Húsin sem hönnuð eru af Haraldi S. Árnasyni hafa vakið mikla athygli 
enda hugsað fyrir hverju smáatriði og sérstakt tillit tekið til þæginda, 
notagildis og nútíma krafna kröfuharðra kaupenda.  Kaupendur geta 
valið á úr 15 glæsilegum einbýlishúsum frá 270fm upp í 450fm.  Hafðu 
samband við Lárus sölufulltrúa RE/MAX Torg til að skoða teikningar og 
veldu hús sem hentar þér.   

Skemmtileg hönnun

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

Frábær staðsetning

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

RE/MAX TORG  // Garðatorgi 5  // 210 Garðabæ // s: 520-9595

miklar kröfur um hönnun og gæði
Stærðir 270m2 - 450 m2

Ásdís Ósk Valsdóttir
löggiltur fasteignasali

Lárus Halldórsson, 
sölufulltrúi
GSM 862-5999
larus@remax.is

SELT

SELT



Kennarar athugið
 V rði eru lausar stöður 

kennara í íslensku, ensku, dönsku, sérkennslu, list- og 
verkgreinum og kennslu á miðstigi.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl n.k.

Nánari upplýsingar gefur Jónas E. Ólafsson skólastjóri í símum 
475-9030 og 897-1962. Netfang er jonas@austurbyggd.is

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga



shafanámskeið
leigubílstjóra

Með vísun til laga nr. 134/2001 um 
leigubifreiðar, gengst Vegagerðin fyrir

námskeiði fyrir leigubílstjóra í Ökuskólanum
í Mjódd 23. apríl - 3. maí 

Þátttaka tilkynnist fyrir föstudaginn 20. apríl
til Ökuskólans í Mjódd í síma 567-0300. 

ÚTBOÐ

SELTJARNARNESBÆR
ENDURNÝJUN GANGSTÉTTA

1. ÁFANGI 

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun gangstétta
árin 2007 og 2008. 
Verkið er fyrsti áfangi í heildarendurnýjun gangstétta í 
bæjarfélaginu og felst í því að fjarlægja núverandi gangstéttar,
jarðvegsskipti eftir þörfum og steypa nýjar stéttar. Helstu
magntölur eru:

2007: 4.900 m2

2008: 5.050 m2

Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofum Seltjarnarness 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi og hjá VSÓ Ráðgjöf ehf,
Borgartúni 20, 105 Reykjavík frá og með mánudeginum 16.
apríl 2007. Gjald fyrir útboðsgögn er 4.000,- kr. 

Opnun tilboða fer fram hjá VSÓ Ráðgjöf Borgartúni 20,
miðvikudaginn 2. maí kl. 11:00 og verða þau opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Magnús Hreggviðsson

ÚTBOÐ

Sunnulækjarskóli – 3. áfangi 
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir 
tilboðum í  3. áfanga Sunnulækjarskóla,
Norðurhólum 1, 800 Selfossi
Verkefni 3. áfanga er frágangur innanhúss, 
innréttingar, rafkerfi, hreinlætiskerfi, 
hitakerfi og loftræsikerfi vegna íþróttasalar 
og fimleikasalar ásamt tilheyrandi 
búningsaðstöðu.  Alls 1260 m2.
Verkinu skal vera lokið 18 desember 2007. 

Útboðsgögn verða seld á kr. 7.000 og fást 
hjá Framkvæmda- og veitusviði Árborgar, 
Austurvegi 67, 800 Selfossi frá og með 
þriðjudeginum 17. apríl kl. 13:00. 

Tilboð verða opnuð hjá Framkvæmda- og 
veitusviði Árborgar, þriðjudaginn 8. maí 
2007, kl. 11:00. 

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar 
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

Kristján Ólafsson, hrl.
löggiltur fasteingasali
kristjan@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
skjalagerð

valborg@klettur.is

HRAUNBRAUT - KÓP.

Fasteignasalan Klettur  er með í sölu vel staðsetta sérhæð í
tvíbýli á góðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er 135,2
fm og bílskúr sem eigninni fylgir er 32,0 fm alls er því birt
stærð eignarinnar 167,2 fm. Íbúðin er í lokuðum botnlanga
á kyrrlátum og góðum stað, stutt er í alla þjónustu, sérinn-
gangur er í íbúðina. Ásett verð: 36,9 millj.

GLÓSALIR - KÓPAVOGI.

Falleg og vel staðsett eign við Glósali í Kópavogi. Um er að
ræða stóra 107,1 fm þriggja herbergja íbúð á 2. hæð (fyrstu
miðað við inngang hússins), íbúðin er snyrtileg og vel frá-
gengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og
vestur. Ásett verð: 25,5 millj.

KALDASEL - BREIÐHOLT

Raðhús/tengihús, tignarlegt og fallegt stórt 317 fm raðhús á
þremur hæðum. Neðsta hæð: Forst., alrými, herb., stórar
geymslur, rúmgott aukarými (nýtt sem tómstundah.) stofa,
baðh. og bílsk. 2. hæð: Rúmg. stofa og borðst., arinn, eldhús,
þv.hús, baðh. 3. hæð: Þrjú herb., fjölskyldurými, baðh.,

HAMRABORG - LAUSVIÐ KAUPS.

Laus við kaupsamning.Vel staðsett og rúmgóð 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð. Íbúðin er 93,3 fm, íbúðin hefur verið töluvert
endurnýjað að sögn eiganda, ný eldhúsinnrétting, nýtt park-
et og bað endurnýjað að hluta. Sameiginleg bílageymsla er
undir Hamraborginni. Ásett verð: 20,9 millj.

RJÚPNASALIR-PENTHOUSE.
Glæsileg eign á 12
hæð í nýlegu
lyftuhúsi ásamt
stæði í bíla-
geymslu. Komið
inn á gang með
skáp.Tvö rúmgóð
svefnherbergi,
stofa og eldhús
samliggjandi með
útgengi á ca 100
fm U laga svalir
með glæsilegu út-
sýni, baðherbegi
flísalagt í hólf og

gólf. Eign fyrir vandláta. Ásett verð 38,9 millj

KÓNGSBAKKI - BREIÐHOLT

Eldhús með nýlegum innréttingum og eikarparketi á gólfi.
Stofa rúmgóð og björt með eikarparketi og útgengt á vest-
ur svalir. Baðh. með flísum, hiti í gólfi, baðkar, t. f. þv.vél og
þurrkara.Tvö svefnh. með skápum og eikarparketi á gólfum.
Allt rafmagn í íbúðinni er nýlegt (að sögn eigand) svo og
hurðir. Nýlegt gler er í öllum gluggum nema stofu. Ásett
verð: 19,9 millj.Valborg sími 821 5402.

BÁSBRYGGJA - BRYGGJUHVERFI

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm. íbúð á jarðhæð
með sérinng. ásamt 24 fm bílskúr, samt. 109 fm. Gólefni eru
flísar og parket. Fallegar kirsuberja innrétt., eins í allri íbúð-
inni. Stór geymsla er innan íbúðar sem nýst gæti sem 3ja
herb. Sérlóð og hellulögð verönd. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Sér geymsla í sameign einnig. Ásett verð 29,4 m.

FAGRIHJALLI - KÓP.

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum í
Fagrahjalla í Kópavogi á frábærum stað innst í botnlanga fyr-
ir neðan götu. Húsið stendur á frábærri lóð og er garðurinn
vel hirtur og glæsilegur í alla staði. Húsið er alls 292,3 fm.
samkvæmt fasteignamati ríkisins og þar af er bílskúrinn 35,3
fm. í íbúðinni er einnig lítil einstaklings íbúð með sérinn-
gangi. Ásett verð. 74,9 m.
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Arnarsíða 10C - Akureyri 
Skipti á húsnæði á Stór - Reykjavíkursvæðinu 

kemur til greina í svipuðum verðflokki

www.byggd.is

Mjög gott sjö herb. raðhús í vesturenda húss á tveimur hæðum 184,7 fm.
ásamt 42 fm. innbyggðum bílskúr. Fyrir innan bílskúr er gott geymslurými,
14fm., sem ekki er getið í Fasteignamati. Rafnkn. opnari í bílskúr og 3ja
fasa rafmagn. Gengið er inn í íbúðina á tvo vegu austan hússins, annars
vegar í forstofu, hins vegar í þvottahús. Vaskur í bekk í þvottahúsi. Forstofa
og hol, flísar á gólfi. Skápur á holi. Innaf forstofu er herbergi með fataskáp.
Við hlið herbergis er baðherb. með sturtu, innrétting, panell og mosaikflís-
ar á veggjum, flísar á gólfi. Sturtuklefi gengur undir stiga, flísalagður að
innan. Fyrir enda hols gengið upp 2-3 þrep í tvö rúmgóð svefnherbergi.
Stigi upp á hæðina ásamt stofu og borðstofu er lagt nýlegu Kempass park-
eti. Á efri hæðinni eru stofa, borðstofa, sjónvarpsstofa, eldhús, þrjú svefn-
herbergi og baðherbergi. Úr stofu er gengið út á glæsilegan nýlegan við-
arsólpall með skjólgirðingu og eldri steyptan pall. Útganga á steypta pall-
inn úr hjónaherbergi og stofu. Baðherbergi er með nýlegri innréttingu,
baðkar. Flísar á gólfi og málaðar flísar á veggjum. Eldhús er með ljósri
upprunalegri innréttingu. Nýlegur ofn. Gólfefni, parket og flísar. Þetta er
3ja íbúða hús með góðu útsýni til austurs. Hellulagt plan og stétt fyrir
framan íbúðina með hitalögn. Laust e.samkomulagi. Verð 35 milljónir.

Fr
um

Jón Kr. Sólnes, hrl. lögg. fast.sali - Björn Guðmundsson, lögg. fast.sali
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Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali

594 5000
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48,2 fm bústaður ásamt ca 22,5 fm óskráðu svefn-
lofti og 5-6 fm bíslagi, samtals ca 76 fm. 0,5 ha leigu-
lóð úr landi Gunnarsholts. Tvö herb. Stór grasflöt,
leiktæki og leikkofi. Stutt í golf og á sögustaði. Af-
hending gæti orðið við kaupsamning. Verð 12 millj.
Leiðarlýsing: Ekið austur að afleggjaranum að
Gunnarsholti (milli Hellu og Hvolsvallar). Inn afleggjarann og nokkurn spöl þar til komið er að
hitaveituskúr á hægri hönd, þar er beygt til hægri, svo aftur til hægri og niður þar sem afleggj-
arinn kvíslast og þá er bústaðurinn fyrstur á vinstri hönd (komið að horni lóðarinnar). U.þ.b. 5-
10 mín. eru frá Hellu að Gunnarsholti.

Hanna og Pálmi taka á móti ykkur með heitt á könnunni.
Hanna sími 695 4512, Pálmi sími 848 2771

NÚ ER RÉTTITÍMINNTIL AÐ HUGA AÐ SUMRINU!
OPIÐ HÚS Í  DAG KL.  13-16

KETILHÚSHAGI LÓÐ 34 – V/ GUNNARSHOLT 

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

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali
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Opin hús í dagOpin hús í dag
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FURUVELLIR 30
HAFNARFIRÐI

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

OPIÐ HÚS KL. 13-15

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

ÁLFHOLT 34
HAFNARFIRÐI

161 fm efri hæð og ris í klasahúsi. 4 sv.herb.
Sérinngangur. Frábært útsýni.
Verð 32,0 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Úlfar og Ragnheiður
taka á móti gestum s: 565-4096

BERJAVELLIR 2, 0101
HAFNARFIRÐI

Glæsileg 117,5 fm íbúð á jarðhæð. 3
sv.herb. Sérinngangur. Mikil lofthæð. 55 fm
verönd.
Verð 25,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Guðmundur og Kristín
taka á móti gestum s: 840-8012

ARNARHRAUN 28
HAFNARFIRÐI

Gott talsvert endurnýjað 282 fm pallbyggt
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Aukaíbúð á jarð-
hæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Björg og Eiríkur
taka á móti gestum s: 565-3193

KRÍUÁS 5
HAFNARFIRÐI

Sérlega vönduð og glæsileg 113 fm neðri
sérhæð í fjórbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 29,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Hanna og Sveinbjörn
taka á móti gestum s: 565-5733

REYKJAVÍKURVEGUR 42
HAFNARFIRÐI

Glæsileg 118,7 fm efri hæð í tvíbýli. 3
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign að innan
sem utan.
Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Guðrún og Sveinbjörn
taka á móti gestum s: 555-2428

HVERFISGATA 53
HAFNARFIRÐI

Vel viðhaldið 166 fm einbýli á góðum stað.
3-4 sv.herb. Sólstofa og verönd.
Verð 35,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-15

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

DREKAVELLIR 24B, 0202
HAFNARFIRÐI

Sérlega glæsileg 132,8 fm endaíbúð á 2.
hæð. 3 sv.herb. Suðursvalir. Glæsileg íbúð.
Verð 29,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Bjarni og Anna
taka á móti gestum s: 564-1841

BURKNAVELLIR 5, 0202
HAFNARFIRÐI

Sérlega falleg 106,3 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Náttúruflísar og parket.
Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Þorvaldur
tekur á móti gestum s: 555-0035

KVÍHOLT 1
HAFNARFIRÐI

Falleg 150 fm neðri hæð m/bílskúr á góðum
stað. 3-4 sv.herb. Sérinngangur. Útsýni.
Verð 31,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

María og Ragnar
taka á móti gestum s: 664-5845

BURKNAVELLIR 21B, 0203
HAFNARFIRÐI

Björt og falleg 128 fm efri hæð á frábærum
stað. 3 sv.herb. Upptekin loft og halogenlýs-
ing. Flott staðsetning.Verð 29,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Hulda og Jón
taka á móti gestum s: 555-1781

ÁLFASKEIÐ 14
HAFNARFIRÐI

Góð 93,4 fm neðri hæð á góðum stað í
tvíbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Aðkoma frá
Hraunstíg.
Verð 22,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Egill og Beatrice
taka á móti gestum s: 662-5634
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OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:00 - 16:00
LOGAFOLD 104 - EINBÝLISHÚS

Fasteignasalan Klett-
ur kynnir glæsilegt
einbýlishús á tveimur
hæðum við Logafold
í Grafarvogi í Reykja-
vík. Húsið er skráð
235,4 fm. Garður er
fallegur og í rækt,
skjólgirðing er kring-

um stóran pall með heitum potti. Plan fyrir framan með
hita undir. Falleg eign á góðum stað í Grafarvogi. 
Ásett verð: 59,5 m.

Valborg sýnir eignina 821-5402

Fr
um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Falleg og björt 82 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð ásamt sér stæði í
bílageymslu og sér geymslu í kjallara í þessum eftirsóttum fjölbýl-
um í vesturbænum. Íbúðin skiptist í forstofu/gang, 2 herbergi með
skápum, rúmgóða og bjarta stofu með útgangi á svalir til suðvest-
urs og eldhús með borðaðstöðu. Húsið málað og viðgert að utan
fyrir um 2 árum. Sameign snyrtileg. Göngufæri í skóla og leikskóla
Verð 22,8 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Bjalla merkt 2.4. Verið velkomin.
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Seilugrandi 9
3ja herb. endaíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg og rúmgóð 3ja herb. ris-
íbúð í tvíbýlishúsi. Íbúðinni fylgir
um 25 fm geymsluskúr fylgir auk
geymslulofts. Íbúðin skiptist í
eldhús með hvítklakkaðri innrétt-
ingu, stofu með glugga til vesturs, 2 herbergi auk herbergis/sjón-
varpsherbergis innaf stofu og baðherbergi. Rafmagn endurnýjað að
mestu og nýlegt gler að hluta. Stór skjólsæll garður með grasflöt
og trjám. Rólegt og barnvænt hverfi. Verð 17,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Verið velkomin.

Efstasund 9
3ja herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi

Opið hús í dag frá kl. 15-17

OPIN HÚS Í DAG

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

Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.
Verið velkomin.

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

Fr
u

m

Sólvallagata 5A - parhús. Opið hús í dag frá kl. 16-17. Virðulegt og
fallegt 202,6 fm. parhús þaraf sér 50,5 fm. 2ja herbergja íbúð í kjallara
(góð til útleigu). Eignin skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. Húsið var
byggt árið 1926, steypt skv. skrám FMR. Þrjú fastanúmer (auðvelt að
fjármagna). Tilvalin eign fyrir tvær samhentar fjölskyldur eða stórfjöl-
skylduna. Mjög fallegur suðurgarður. Þakið hefur verið endurnýjað
ásamt því að húsið var málað að utan síðastliðið haust og skipt hefur
verið um útihurðir. Verð 59,5 millj. kr.

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttir hdl., lögg. fast.sali.

Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Bragagata 24, einbýli. Opið hús í dag frá kl. 16-17. Um er að ræða
131,5 fm. (kjallarinn er ekki með fullri lofthæð og er hann ekki inní heild-
arfermetratölunni og er hann að sögn seljanda um 50 fm.) einbýlishús
sem skiptist í hæð, ris og kjallara á frábærum stað í Þingholtunum. Húsið
var allt endurnýjað / endurbyggt að utan sem innan á árunum 1992-

1995 og er að fullu frágengið. Snyrtilegur afgirtur garður
með fallegum stórum trám og runnum. Innkeyrsla er við hús-
ið og keyrt inn frá Bragagötunni. Innkeyrsla er steinilögð og
upphituð. Gólfefni: Flísar á holi, eldhúsi og baði en parket á
stofu og borðstofu. Verð 57,9 millj.

Hverfisgötu 4-6 • 101 Reykjavík • Sími 561 7765 • Fax 561 7745

DP LÖGMENN www.dp.is DP FASTEIGNIR www.dpfasteignir.is

Fr
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ÁSGARÐUR - 108 RVK.
Fallegt 147 fm raðhús/tvíbýli á tveimur
hæðum og þar af 25,2 fm sérstæður bíl-
skúr. Tvennar svalir. Tvö baðherbergi. Góð
staðsetning í hjarta Borgarinnar.
VERÐ 32,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson

löggiltur fasteignasali
s. 822-7300

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudag 15.04.2007 

KL. 14:00 - 15:00

Fr
um

Góð, talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað. Sér inn-
gangur. Laus við kaupsamning. 
Verð kr 25,5 millj.

Erlendur Davíðsson frá Eignastýringu 
tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 14 og 15

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5, 
REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudag 15.04.2007 

KL. 15:30 - 16:30

Fr
um

Mjög góð íbúð á 1.
hæð. Gengið er inni
bjart hol og þaðan í
parketlagða stofu með
góðum gluggum. Her-
bergið er rúmgott
parketlagt með góðum
fataskápum. Eldhús er
snyrtilegt Baðherberg-

ið er flísalagt með sturtu og lítilli ljósri innréttingu,
þvottaaðstaða er inná baði. Mjög góð fyrsta íbúð.
Laus 01.06.2007. 
Gott áhvílandi lán á 4,15 % vöxtum getur fylgt frá
Landsbankanum.
Eignina er ósamþykkt í dag, en að sögn seljanda
er mögulegt að fá hana samþykkta.

VESTURGATA 5, REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Verð: 15.000.000
Byggingarár: 2007Búðavað Lóðir

Norðlingaholt

Við  erum  með  nokkrar  frábærlega  staðsettar  parhúsalóðir  til  sölu.  Lóðirnar
eru  milli  630  og  830  fm.  hver  fyrir  parhús á  tveimur  hæðum,  og  með
innbyggðum  bílskúr.  Hvor  íbúð  má  vera  um  230 -  250  fm.  að
heildarflatarmáli.  Staðsetningin  er  einstök,  nálægt  Elliðavatni  og
útivistarsvæðunum  þar í  kring  um  vatnið, í  Elliðaárdalnum  og  Heiðmörk í
næsta nágrenni. Útsýni er mjög fallegt, m.a. yfir Elliðavatn, upp í Heiðmörk og
víðar. Mikill  gróður er á mörgum lóðunum og allt í  kring um þær, m.a. mjög
há og falleg barrtré.  Lóðirnar liggja nálægt þjónustukjarna hverfisins,  sem er
með  skóla  og  leikskóla í  miðjunni  Lóðarblöð  hafa  verið  gefin  út  og  einnig
lóðarleigusamningur.  Lóðirnar  seljast  án  teikninga  og  án  gatnagerðargjalda.
Verðið er miðað við íbúðareiningu.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Frábær staðsetning

Verð: 26,5
Stærð: 105,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.040.000
Bílskúr: Bílskýli

Kristnibraut 27
113 Grafarholt

Mjög  falleg 4ra herbergja 105,7 fm íbúð í Grafarholti  með  bílskýli.  Frábært
útsýni. Komið er inn í forstofu með dökkum náttúruflísum á gólfi og kirsuberja
skápum. Stofan er mjög björt, útgegnt á flísaðar suðursvalir. Eldhúsið er mjög
fallegt með dökkum náttúruflísum á gólfi og milli skápa. Eldhúsinnréttingin er
kirsuberjavið með stál háf og keramik helluborði. Þrjú rúmgóð svefniherbergi
með  skápum.  Baðherbergi  með  góðum skápum og  hvítum  flísum í  hólf  og
gólf.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Falleg íbúð með útsýni

Mjög falleg 4ra herbergja 105,7 fm íbúð í Grafarholti með bílskýli. 
Frábært útsýni. Komið er inn í forstofu með dökkum náttúruflísum á 
gólfi og kirsuberja skápum. Stofan er mjög björt, útgegnt á flísaðar 
suðursvalir. Eldhúsið er mjög fallegt með dökkum náttúruflísum á 
gólfi og milli skápa. Eldhúsinnréttingin er úr kirsuberjavið með stálháf 
og keramik helluborði. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum. Bað-
herbergi með góðum skápum og hvítum flísum í hólf og gólf.



Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Mjög glæsilegt ca 360 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum 44,6 fm bílskúr og möguleika á aukaíbúð
á neðri hæð. Óvenju glæsilegt útsýni er úr húsinu yfir höf-
uðborgina en stofa er með gólfsíða glugga með rennihurð
út á stórar suður svalir. Glæsilegur gluggi sem nær frá
gólfplötu neðri hæðar upp undir þakplötu efri hæðar. Hús-
ið skilast fullbúið að utan með gófjafnaðri lóð og rúmlega
fokhelt að innan. Húsið er uppkomið og tilbúið til afhend-
ingar.

Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu
eða á www.husavik.net

Fjallakór 9
Stórkostlegt útsýni.

Fallegt 215,4 fm parhús á 2
hæðum með sér 2ja herb.
íbúð í kjallara. Hæðin skipt-
ist í eldhús,snyrtingu,borð-
stofu,stofu og svali. Flísar
og parket á gólfum. Á efri
hæð er hjónaherb., 3 barna-
herb. ásamt baðherb. sem
hægt væri að setja þvottavél

í. Íbúð í kjallara er með sér inngangi, forstofu, nýl. eldhúsi,
stofu, baðherb., svefnherb. og geymslum ásamt sameigin-
legu þvottahúsi. Parketdúkur á gólfum. Fallegt og bjart hús
með fallegri skjólgirðingu og fallegu útsýni. Getur losnað
fljótlega! Verð 39,9 millj.

Flúðasel
- tvær íbúðir

Glæsilegt og vel skipulagt 241 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er í ,,function" stíl
í fallegu umhverfi við Elliðarvatn í Kópavogi. Mjög fallegt
útsýni er af efri hæð hússins sem skiptist í Stofu, borð-
stofu, eldhús, hjónaherbergi með baðherbergi og fataher-
bergi inn af og barnaherbergi. Neðri hæð skiptist í tvö
svefnherberg, rúmgóða sjónvarpsstofu, baðherbergi,
þvottahús, geymslu, anddyri og Innbyggðan bílskúr. Frá
stofu er útgangur út á svalir og tvöföld garðhurð frá sjón-
varpsstofu út í garð. Húsið skilast fullbúið að utan með
grófjafnaðri lóð og rúmlega fokhelt að innan. Verð 45 millj.
Möguleiki er að kaupa húsið í því ástandi sem það er í dag
þ.e. fokhelt að innan en þak og klæðning ófrágengin að ut-
an.

Nánari upplýsingar og teikningar eru á skrifstofu
og á www.husavik.net

Fróðaþing 4
Falleg eign.

Fr
um

Skemmtileg 112,4 fm 4ra
herb. efri hæð í fjórbýli í
Salahverfi í Kópavogi. Falleg
eign sem skiptist í forstofu,
3 góð herb. m/skápum,
rúmgott flísalagt baðherb.
með sturtuklefa og baðkeri,
þvottahús m/glugga innan

íbúðar, bjarta stofu og eldhús með útsýni til suðurs, svöl-
um og bogadregnu lofti. Mjög falleg og rúmgóð íbúð
m/góðu skápaplássi. Verð 28,5 millj.

Salahverfi
- sérhæð - laus

Glæsileg 86,8 fm 3ja herb.
endaíbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi. Parket á gólfum, falleg-
ar samstæðar innréttingar.
Opið eldhús inn í borð-
stofu/stofu. Bjartar svalir og
skemmtilegt útsýni (Esjan og
uppá Skaga). Rúmgott flísa-

lagt baðherbergi með baðkeri og sturtuaðstöðu. Lítið her-
bergi/geymsla með glugga innan íbúðar sem í dag er nýtt
sem tölvuherbergi. Góður skápur í anddyri og báðum
svefnherbergjum. Opin og skemmtileg íbúð í nýlegu lyftu-
húsi með stæði í lokaðri bílgeymslu. Geymsla á 1. hæð.
Mjög falleg eign.

Grafarholt
- lyfta / útsýni

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Undirrituðum hefur verið falið að leita eftir rúm-
góðri 4ra herbergja íbúð í Grafarvoginum.

Óska staðsetning er víkurhverfi en þó alls ekki
skilyrði og aðrir möguleikar koma sterklega til
greina, jafnvel í öðrum hverfum sé um góða
eign að ræða.

Eign óskast í Grafarvoginum

Fr
um

Reynir Björnsson, löggiltur
fasteigna-, skipa- og fyrirtækjasali

Áhugasamir vinsamlegast
hafið samband við undirritaðan
í síma 510-3800 eða 895-8321

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

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

Fr
um

NJÁLSGATA 44, EINBÝLI
Draumasérbýli í miðborg Rvk. Glæsi-
legt algerlega endurnýjað einbýlishús

með bílskúr. Alls 181,1 fm. Sér íbúð í kjallara. Lóðin er afgirt með
hellululögðu bílastæði. Stórar svalir með miklu útsýni. Mjög sjar-
merandi og vel uppgerð eign á frábærum stað. Verð 49,8 millj. 
Dagbjört og Þorkell taka á móti áhugasömum í dag kl. 15-16

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16

Mjög falleg og góð 122,9 fm. neðri sérhæð með sérinngang og
sér lóð. Stór verönd með skjólveggjum. Tvö einkabílastæði
fylgja íbúðinni. Verð 30,9 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

ÁSBREKKA 5 - ÁLFTANESI
Opið hús sunnudaginn kl. 14.00 - 16.00
Guðrún og Sveinn taka á móti á áhugasömum

Fr
um

Um er að ræða mjög gott og vel staðsett 209,3 fm endarað-
hús á tveimur hæðum með innbyggðum 24,5 fm bílskúr.
4-5 svefnherbergi. Arinn í stofu. Suður garður með heitum
potti. Tvennar stórar svalir og útsýni út á Fossvoginn.
Verð 53,9 m.

ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Fr
um

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

SÆBÓLSBRAUT 45 Í VESTURBÆ KÓPAVOGS
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL 14-16

Jörð til sölu í Ísafjarðardjúpi 
- Veiðihlunnindi
Skrifstofu minni hefur verið falið að leita tilboða 
í jörðina Kirkjuból í Langadal, Strandabyggð.

Jörðin er rúmir 8.800 hektarar að stærð, þ.a. er um er að ræða 
23,6 hektara af ræktuðu landi. Jörðinni fylgja veiðihlunnindi í 
Langadalsá í Langadal, stærsti einstaki hluturinn í ánni. Einnig 
fylgja önnur hlunnindi, s.s. gæsa- og rjúpnaveiði. Á jörðinni eru 
útihús.

Tilboðum skal skila á skrifstofu mína, Suðurlandsbraut 18, fyrir 
28. apríl 2007. Áskilinn er réttur til þess að taka hvaða tilboði 
sem berst eða hafna. 

Nánari upplýsingar veita undirritaður og/eða Hólmfríður 
Kristjánsdóttir hdl. í síma 533 2050 eða á tölvupósti: 
kristinn@fulltingi.is eða holmfridur@fulltingi.is

F.h. Fulltingis lögfræðiþjónustu ehf.

Kristinn Hallgrímsson hrl.

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Kári Halldórsson, lögg. fasts.

Opið virka daga kl. 9–18

Sérlega björt og falleg neðri hæð í þríbýli á frábærum
stað í göngufæri við miðbæinn og háskólann.
Verð 25,9 millj.

Elín og Björgvin taka á móti gestum s: 552-1722

BRÁVALLAGATA 22 - REYKJAVÍK

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-17

49.900.000
Fallegt og vandað fimm herbergja 191,1 fm. 
raðhús á tveimur hæðum, þar af 24,6 fm. bílskúr
á fallegum útsýnisstað við Glósali. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni.
Rut og Ingvar taka á móti gestum.

Fr
um

Glósalir 16 - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00
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Fr
um

Rauðamýri 2-17 og Hamratún 1-13, Mosfellsbær

Söluaðili:
Traustur Byggingaraðili:

Sölumenn Höfða verða á staðnum 
með teikningar og allar nánari upplýsingar.

Heitt kaffi á könnunni.

Sölusýning í dag sunnudag frá kl 14:00 til 16:00Sölusýning í dag sunnudag frá kl 14:00 til 16:00
Raðhús á einni og tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin eru flest til afhendingar strax, fullbúin að utan og með frágenginni lóð. 

Að innan eru húsin afhent fokheld eða tilbúin til innréttinga. Húsin eru frá 163-206 fm, 3-4 svefnherbergi. Mikil lofthæð og frábært skipulag. 

Verð frá 27,9-31,9 millj. fokheld. Tilbúin til innréttinga frá 34,9-38,9 millj.

Sérlega vandaður frágangur. Álklæddir gluggar og húsin eru sölluð og klædd og því sem næst viðhaldsfrí. 

Snjóbræðsla er í innkeyrslum og grill suð-vestur verandir í garði. 

Stutt í margvíslega þjónustu og ósnortna náttúru. 

Nú er rétti tíminn til að tryggja sér hús á hagstæðu verði ! 

Sérlega fallegt og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað. Hér er á ferðinni
sérlega fallegt og fjölskylduvænt hús með fjórum svefnher-
bergjum. Laust strax. Verð 47,7 millj. 

Auður og Magnús taka á móti gestum 
í dag á milli kl. 15:00 og 17:00.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00 
Reykás 18 - Raðhús 

Sérlega falleg þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í þessu fallega
húsi. Parket og flísar á gólfum. Grill suðursvalir. 
Verð 22,9 millj.

Guðmundur og Eyrún taka á móti gestum 
í dag á milli kl. 14:00 og 16:00.

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00 
Lautasmári 18 -Íbúð 301

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00 
Skaftahlíð 40 - Íbúð 301 

Sérlega fallegt arkitektahannað hús á einni hæð með tvöföld-
um bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan með grófjafnaðri
lóð. Að innan skilast húsið tilbúið til innréttinga. Gert ráð fyrir
4 svefnherb. Suðurgarður. Til afhendingar í júlí 2007.
Verð 46,9 millj.

Fléttuvellir 32 - Hafnarfjörður
Einbýli

Vorum að fá í sölu falleg 186 fm raðhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Tilbúin að utan og tilbúin til innréttinga að
innan.
Verð aðeins 31,6 - 31,9 millj.

Kvistavellir 55 -61 - Hafnarfjörður
Raðhús

Sérlega fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð sem
skilast fullbúið að utan, steinað í ljósum lit og með grófjafn-
aðri lóð. Að innan skilast húsið RÚMLEGA FOKHELT EÐA
LENGRA KOMIÐ. Húsið er til afhendingar STRAX.
Verð 33,5 millj.

Glitvellir 31 - Hafnarfjörður
Einbýli

Opin hús – opin hús – opin hús - opin hús – opin hús – opin hús – opin hús

Nýbyggingar - Nýbyggingar - Nýbyggingar - Nýbyggingar - Nýbyggingar 

Sérlega falleg og vel skipulögð 119 fm, 4ra herbergja íbúð á
3.hæð (efstu) í virðulegu steyptu, 4ra íbúða húsi á þessum eft-
irsótta stað. Fallegar ljósar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Tvennar svalir. Íbúðin getur losnað strax. Sérlega eft-
irsóknarverð íbúð á frábærum stað í Hlíðunum. 
Verð aðeins 28,9 millj. 

Jón tekur á móti gestum í dag kl. 14:00 og 16:00

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr.,  lögg. fast.-skipasali 
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali 
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Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 15. apríl.

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.

Fr
u
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Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Hafnarfirði.
Viðhaldslítill gullfallegur verðlaunagarður með timburverönd og stórum
heitum potti.  Garðurinn er lokaður af með háu timburgrindverki.    Húsið er
samkvæmt fasteignamati ríkisins skráð 189,1 fm en samkvæmt upplýsingum
seljanda hartnær 200 fm vegna viðbætts sólskála.

Magnús S.
Kristinsson

Viðskiptastjóri
magnus@domus.is

664 6021/440 6021

GRÆNAKINN 2 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 55,8 millj.

Sölusýning
í dag milli kl.17 - 17.30

Falleg 6 herb. 165,3 fm. efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi ásamt 39 fm. bílskúr
auk 40 fm. studíó- íbúðar á neðri hæð samtals 244,3 fm. Gengið upp
tröppur inn í íbúðina sem er öll á einni hæð. Íbúðin er mjög björ t með fal-
legu útsýni. Fjögur rúmgóð herbergi. Studíó-íbúðin er í útleigu en hægt að
hafa innangengt á efri hæðina.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

LÆKJARBERG 21 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 49,7 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Falleg 4ra herb. 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm. bílskúr
samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með Maghony parket á gólfi. Bað-
herbergið flísalagt í hólf og gólf. Múr- og málningarvinna á húsinu mun
hefjast um miðjan apríl, seljandi greiðir allan kostnað.   

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR 9 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16

Gott og vel staðsett 228 fm raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr. Húsið er endurhannað að innan af Halldóri Gíslasyni. Svefnher-
bergin eru 3 og möguleiki er á að nota rými á neðri hæð fyrir svefnherbergi.
Stutt er í skóla og verslanir. Suður garður.

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

STÓRIHJALLI 35 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 46,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16 - 16.30 

Glæsileg 4ra herberegja 123,4 fm íbúð á jarðhæð á eftirsóttum stað í Lind-
unum í Kópavogi. Sér inngangur og stór verönd. Glæsilegar innréttingar,
parket og flísar á gólfum. Stutt í alla þjónustu ,skóla og leikskóla.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GALTALIND 28 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 33,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16 - 16.30 

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR 96 - 110 REYKJAVÍK

Verð 20,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 16

Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð.á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tek-
ið í gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu.
Bjalla 101

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI 21 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 16

Einstaklega glæsileg 150,4 fm. 5 herbergja íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílageymslu. Sérinngangur, útgengi úr stofu í garði. Óhindrað útsýni er úr
íbúðinni yfir Elliðavatnið og til fjalla. Allar innréttingar, skápar, hurðir og
parket eru úr eik. Gas eldavél, þvottahús innan íbúðar. Falleg eign á frábær-
um stað

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

PERLUKÓR 3D - 203 KÓPAVOGUR

Verð 44,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.15 - 14.45

4ra herb. íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi í Lindarhverfi í Kópavogi. Forstofa með
skápum og flísum. 2 rúmgóð svefnh. með parketi. Borðstofa með parketi,
auðvelt að breyta í svefnh.. Baðh. rúmgott með baðkari, sturtuklefa og inn-
réttingu. Stofa björt með parketi, útgengt á suður svalir. Eldhús með fallegri
innréttingu, góðu skápaplássi, borðkrók og flísum. Bjalla 601

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

NÚPALIND 6 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 26,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 15.45

Einstaklega glæsileg 119,3 fm. 4ra herbergja íbúð á 2 hæð í fimmíbúða
húsi. að Fellahvarfi í Kópavogi. Húsið er innst í botnlanga með miklu útsýni
yfir Elliðavatn og til fjalla.Eldhús og baðherbergi með sérsmíðuðum innrétt-
ingum og mjög vönduðum tækjum. Krómhandkl.ofn á baði og sérpantað-
ar mosaik flísar. Innb.halogen lýsing á baði og í eldhúsi. Ljósabúnaður íbúð-
ar er frá Lumex og fylgir allt með. Ljósastýring í helstu rýmum.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FELLAHVARF 1 - 203 KÓPAVOGUR

Verð 36,3 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13.30 - 14

Fr
um

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali
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Mjög fallegur og velviðhaldin 43,8 fm. sumarhús í Húsafelli. Húsið skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús sem er opið inn í stofu og
baðherbergi. Nýr og fallegur 120 fm pallur. Húsið stendur á 1ha leigulóð
með fallegum og miklum gróðri. Vel staðsettur bústaður í Húsafelli sem
býður upp á alls konar afþreyingu t.d. gólfvöllur, hestaleiga, sundlaug,
verslun og fallegar gönguleiðir. Vinsamlega hafið samband við eigandann
í síma 843-0856 sem mun sýna sumarhúsið

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

SUMARHÚS - HÚSAFELLI – KIÐÁRBOTNAR 50

Verð 10 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13 - 16.00

Falleg 4ra herb. 129,8 fm. endaraðhús á tveimur hæðum í fjölskylduvænu
hverfi í Grafarvogi. Stofan er björt og falleg með hlyn á gólfi og útgengi út
á rúmgóðan og fallegan sólpall. Búið að innrétta risloft sem herbergi. Eign
sem hentar barnmargri fjölskyldu Stutt er í skóla, sundlaug, íþróttahús og
alla almenna þjónustu. Verð 29,9 millj.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

GRUNDARHÚS - 112 RVK.

Verð 29,9 millj.

Bókaðu skoðun

Stórglæsilegar íbúðir í lyftuhúsi við Laugaveg í Reykjavík. Íbúðirnar eru frá 70,4 - 124,6 fm og eru mjög vandaðar í alla staði. Útgengt er á
svalir úr stofu í öllum íbúðunum. Marmarasteinn og eikar plankaparket er á gólfum. Hiti er í gólfum. Myndavéladyrasími er í hverri íbúð.
K-gler er í gluggum og sólstopp á suðurhlið. Sérsmíðaðar íslenskar eikar-innrétt. eru í eldhúsi og svefnherbergjum. Ísskápur og uppþvotta-
vél frá AEG eru í eldhúsi. Sturtubotn úr postulíni með hurðum úr öryggisgleri og blöndurnartæki frá Grohe. Bílastæði fylgir hverri íbúð.

Magnús S.
Kristinsson

Viðskiptastjóri
magnus@domus.is

664 6021/440 6021

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

LAUGAVEGUR 86-94 - 101 REYKJAVÍK

Verð frá 27,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13 - 15

og mánudag milli kl. 16 -18 

Falleg og frábærlega staðsett 79,6 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Haga-
mel í Reykjavík, Melabúðin og Sundlaug Vestubæjar nánast við húsgaflinn
sem og öll almenn þjónusta. Íbúðin skiptist í 2 rúmgóð herb. annað þeirra
með útgengi á suður svalir, stofu, hol, eldhús með upprunalegri innréttingu
í mjög góðu ástandi, baðherb. nýlega endurnýjað. Parket og flísar á gólfum.

Björgvin Víðir
Guðmundsson

Sölufulltrúi

HAGAMELUR 41

Verð 20,9 millj.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð og glæsileg 127,7 fm endaíbúð á 4. hæð með miklu útsýni í góðu
fjölbýli við Katrínalind í Grafarholti. Sér inngangur er af svölum, lyfta er hús-
inu ásamt sér stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnh., fallegt
eldhús, baðh., þvottahús, stofu-borðstofu-sjónvarpshol (alrými). Vandaðar
kirsuberjainnréttingar, olíuborið eikarparket og náttúruflísar á gólfum.

Björgvin Víðir
Guðmundsson

Sölufulltrúi

KATRÍNARLIND 2-4

Bókaðu skoðun
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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

Virkilega smart 72 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í
2 stofur, svefnherbergi, eldhús, hol og baðherbergi. Parket á gólfum í stof-
um, herbergi og holi, lakkað gólf í eldhúsi og flísar á baði.

Linda B Stefánsdóttir
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

FRAMNESVEGUR - 101 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun

Virkileg falleg og vönduð 3ja herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi í 4ra
íbúðahúsi. Stór og skemmtilegur sólpallur útaf stofu. Íbúðin er öll parket-
lögð fyrir utan baðherbergi og eldhús, sem eru flísalagt. Mjög stutt er í
skóla og leikskóla. Frábær eign fyrir fjölskyldufólk

Ágúst Pétursson
Sölufulltrúi

agust@domus.is
664 6025/440 6025

KRÍUÁS 3 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 27,4 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14 - 14.30
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Árleg nemendasýning Dansstúdíó 
World Class-DWC í Laugum fer 
fram næstkomandi mánudaginn 
í Borgarleikhúsinu. Herlegheitin 
hefjast stundvíslega kl. 18 og ber 
sýningin í ár heitið „Afstæð feg-
urð“ sem vísar í fjölbreytileika 
fegurðarinnar í dansinum. 

„Dansinn er alþjóðlegt tungu-
mál þar sem ekki er gerður 
greinarmunur milli einstaklinga, 
litarafts, aldurs, kyns né ann-
arra þátta.  Dansinn er án for-
dóma og veitir þeim, sem stund-
ar hann óumdeilda gleði, útrásar, 
byggir upp sjálfstraust, fær fólk 
til að gleyma stund og stað, hann 
ræktar bæði sál og líkama og er 
því fegurð hans afstæð,“ segir í 
fréttatilkynningu um sýninguna.  

Nemendur dansstúdíósins hafa 
æft af miklum krafti fyrir sýn-

inguna í allan vetur undir yfir-
umsjón Nönnu Óskar Jónsdóttur, 
deildarstjóra DWC, og kennara 
skólans.  Nemendur í dansstúdíó-
inu eru á öllum aldri og er skipt í 
hópa eftir aldri og verður dans-
gleðin án efa í fyrirrúmi á morg-
un.

Nemendasýningar DWC hafa 
verið afar glæsilegar og fjöl-
mennar í gegnum árin en nem-
endurnir munu sýna alls konar 
dansa. Á vegum Dansstúdíó 
World Class eru til dæmis kennd-
ir barnadansar, salsa, freestyle, 
jazzfunk og hiphop dansar.

Miðasala á sýninguna fer fram 
á www.borgarleikhus.is.  Hægt 
er að fá nánari upplýsingar um 
miðasölu með því að senda tölvu-
póst á netfangið: midasala@borg-
arleikhus.is eða í síma 568 8000.

Afstæð dansfegurð
Dagskráin í dag

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00
og um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir

Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðar-
innar samtvinnuð á ýmsan hátt. 

Í dag, sunnudag, kl. 15:00
Leiksýningin Brot úr sögu banka,
leikdagskrá í léttum dúr þar sem rakin 
er saga Landsbankans í tónum og tali.

Sveinbjörn Guðbjarnarson verður á staðnum, 
leiðbeinir gestum og svarar spurningum.

Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa 
einstöku sýningu – henni lýkur á næstu vikum 
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NÁÐU BETRI ÁRANGRI
Í FJÁRFESTINGUM

IBD er leiðandi á sviði fræðslu og upplýsinga til fjárfesta
í Bandaríkjunum. Í því skyni gefur IBD út dagblað fyrir fjárfesta,
rekur vefsvæði og heldur margvísleg námskeið.

Námskeiðunum er skipt upp í 4 stig (Level) og er þetta námskeið
Level 2: Intermediate Strategies for Successful Investing

Investor’s Business Daily heldur sitt fyrsta námskeið utan Bandaríkjanna í samstarfi við Glitni

Á þessu námskeiði, sem tekur einn dag, lærir þú m.a. eftirfarandi þætti sem aðstoða við að ná betri árangri í fjárfestingum:

Fjárfestingatækni sem notuð er af helstu sérfræðingum á sviði safnastýringar

Val á bestu fyrirtækjunum og notkun tæknigreiningarkorta við kaup og sölu

Hvernig koma skal auga á hættumerki og selja í tíma

NÁMSKEIÐIÐ VERÐUR HALDIÐ 5. MAÍ Á HÓTEL NORDICA, FRÁ KL. 8:30-17:00.
VERÐ: $1195. ATH! TAKMARKAÐUR FJÖLDI. SKRÁÐU ÞIG STRAX.
NÁNARI UPPLÝSINGAR UM EFNI NÁMSKEIÐSINS OG SKRÁNINGU ER AÐ FINNA Á WWW.GLITNIR.IS/IBD



Hrikalega leiðist mér hið 
sígilda tuð um að heim-
urinn sé að versna. Kyn-
ferðisglæpir hafi aldrei 
verið fleiri, ofbeldi sé að 
aukast, börnum líði verr 
og þar fram eftir götun-
um. Frá mínum bæjar-

dyrum séð er þetta allt að skána og 
ef fer sem horfir þá náum við fljót-
lega því göfuga markmiði að sam-
einast og búa til betri heim.

Tökum sem dæmi yfirlýsinguna 
um að kynferðislegt ofbeldi sé að auk-
ast og að klámgláp sé skaðvaldurinn. 
Hvernig dettur nokkrum manni í hug 
að lýsa slíku yfir? Kynferðisofbeldi 
var daglegt brauð í torfkofunum. Ég 
veit ekki betur en að árið 1627 hafi 
hingað komið fullt skip af mönnum 

sem nauðguðu allri vestmanneysku 
kvenþjóðinni á einu bretti, og varla 
voru þeir að horfa á klám í káetunum 
á leiðinni til landsins? 

Ég veit heldur ekki betur en að 
einelti og almennt ofbeldi gegn 
börnum hafi nánast verið látið af-
skiptalaust hér áður. Kennarar 
börðu á börnum ef svo bar undir og 
ekkert fundið athugavert við það. 
Börn voru barin af öðrum börnum 
og fullorðnum, bæði heima hjá sér 
og í skólanum, og þetta var kallað 
„ögun“ eða „stríðni“.

Hér áður fyrr áttu konur líka í 
vandræðum með að skilja við karl-
ana sína ef þeir voru leiðinlegir. Það 
gat leitt til þess að þær þurftu að 
láta frá sér börnin eða gerast ráðs-
konur. Í dag þarf engin kona að sitja 

uppi með súran karl heldur geta 
þær pantað skilnað og plummað sig 
fínt, sem er hreinlega frábært. Ein-
stæð móðir er sjálfstæð móðir. Og 
alkarnir? Þeir hafa SÁÁ og 12 spor-
in og geta sannarlega fengið hjálp 
til að venja sig af vitleysunni. 

Í dag njótum við þess að velta 
okkur upp úr Mars eða Venus, 
spelti eða hveiti, Epal eða IKEA og 
allt saman er þetta undursamlegur 
lúxus og afleiðing þess að heimur 
bestnandi fer.

Auðvitað getum við þó alltaf á 
okkur blómum bætt. Það má satt 
best að segja bæta úr öllu svo lengi 
sem það er ekki fullkomið og hvað 
er fullkomið annað en draumalönd 
og útópíur? Er því ekki bara mál að 
brosa? Þetta fer síbestnandi.

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Markaðsnefnd um íslenska hestinn auglýsir eftir umsóknum um 
styrki til markaðstengdra verkefna erlendis. Nefndin starfar á vegum 
landbúnaðarráðuneytisins en Útflutningsráð Íslands fer með daglega
umsýslu nefndarinnar.

Markmið með starfi nefndarinnar eru:
• að auka útflutningsverðmæti hrossa.
• að auka verðmæti framleiðsluvara sem tengjast 

íslenska hestinum.
• að auka hlutfall ferðamanna sem nýta sér 

hestatengda ferðaþjónustu.

Til að ná þessum markmiðum hefur nefndin til ráðstöfunar fjármagn 
til styrkja. Megináhersla er lögð á styrkveitingar til útgáfu- og
kynningarmála, markaðssetningar og annarra verkefna sem styðja
við hrossaræktendur, framleiðendur og ferðaaðila sem heildstæða
atvinnugrein. Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki,
stofnanir og samtök. Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk.

Ítarlegar upplýsingar um úthlutunarreglur nefndarinnar og
umsóknareyðublöð er að finna á vefsíðu Útflutningsráðs Íslands 
www.utflutningsrad.is.

Markaðsnefnd
      um íslenska hestinn

Styrkumsókn 

P
IP

A
R

 
• 

 S
ÍA

 
• 

 6
05

94





Ýmis merki eru uppi um að bókaút-
gefendur hyggist sækja á markað-
inn nú í aðdraganda viku bókarinn-
ar sem hefst á þriðjudag: skammt 
er síðan Ari sendi frá sér tvo 
sænska krimma eftir glæpadrottn-
ingar þarlendra. Ormstunga sendi 
frá sér deiluritið Bréf til Maríu eftir 
Einar Má Jónsson en fyrir voru á 
bekk deilurit þeirra Harðar Berg-
mann og Eiríks Bergmann Einars-
sonar. Grámann er búinn að gefa 
út aðra þýðingu á verkum franska 
glæpasagnameistarans Fred Varg-
as, Varúlfinn, og toppinn eiga þeir 
hjá JPV: þar koma út sex bækur á 
næstu vikum, sumar komnar.

Allt eru þetta frumútgáfur en 
áður hefur kiljuútgáfa nánast ein-
göngu verið bundin við áður út-
gefnar innbundnar bækur. Þeir 
hjá JPV segja að reynslan sýni að 
grundvöllur sé fyrir kiljuútgáfu 
að vori, samanber frábærar undir-
tektir lesenda árið 2002 þegar JPV 
gaf út sex bækur samtímis að vori 
sem höfðu komið út í bandi jólin á 
undan. Nú er því ætlunin að láta 
á það reyna hvort hljómgrunn-
ur sé fyrir nýjum bókum í kilju á 

almennum markaði, segja þeir á 
Bræðraborgarstígnum.

 Rökin fyrir vorútgáfu eru kunn: 
oft heyrast kvartanir um að út-
gáfa nýrra bóka einskorðist um 
of við jólin og því sé ekki hægt að 
fjalla nægilega vel um alla titla. 
Þannig  gefst lesendum kostur á 
að fá ný og fjölbreytt verk á meira 
en helmingi lægra verði en inn-
bundnar bækur utan hinnar hefð-
bundnu jólabókavertíðar.  Frumút-
gáfa í kilju er dýrari en að gefa út 
í kilju áður útkomna bók auk þess 
sem kiljur eru seldar á umtalsvert 
lægra verði en innbundnar bækur 
og því er ekki hægt að leggja sama 
kostnað í auglýsingar og algengt er 
á jólamarkaði.

Bækurnar sem nú koma út 
eru allar þýddar en ef þessi til-
raun gefur góða raun
kemur vel til greina 
að frumútgefa í 
kilju bækur eftir 
íslenska höfunda 
og skapa þannig 
tækifæri fyrir fleiri 
höfunda og auka fjöl-
breytnina á bóka-
markaði, segja 
þeir hjá JPV. 
Meðal nýju 
bókanna sem 
koma á mark-
að á næstu 
dögum og 
vikum hjá 
JPV  eru Tví-
burarnir, eftir 

hollenska höfundinn Tessu de Loo, 
og Saffraneldhúsið sem er fyrsta 
skáldsaga hinnar íranskættuðu 
Yasmin Crowther. Báðar þessar 
bækur hafa hlotið afar góðar mót-
tökur og lofsamlega dóma. Skíða-
ferðin er mögnuð saga eftir Emm-
anuel Carrère, höfund Óvinarins 
sem kom út fyrir nokkrum árum. 
Margir telja þetta besta verk þessa 
merka höfundar. Hvítt á svörtu er
eftir rússneska höfundinn Ruben 
Gallego. Hann fæddist með heila-
lömun en afi hans skammaðist 
sín svo fyrir drenginn að hann 
sendi hann burt aðeins ársgaml-
an og taldi móður hans trú um að 
hann væri dáinn. Sagan hlaut rúss-
nesku Booker-verðlaunin árið 2003 
og hefur komið út á fjölda tungu-
mála. Loks má nefna tvær vandað-
ar spennusögur, Fimmta riddarann
eftir James Patterson og Síðasta
musterisriddarann eftir Raymond
Khoury, en báðir þessir titlar hafa 
tröllriðið metsölulistum um allan 
heim.

12 13 14 15 16 17  18

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

Sýningin byrjar klukkan 11:00 báða dagana. Einnig verður boðið upp á kynningar- og sölubásar frá fyrir-
tækjum og tegundarbásar þar sem fólk gefst kostur á að kynna sér hundategundir og aðrar upplýsingar 
varðandi hunda. Allir velkomnir aðgangseyrir er 500 krónur.

ALÞJÓÐLEG HUNDASÝNING
HUNDARÆKTUNARFÉLAGSINS
ÍSHUNDA fer fram núna um helgina í reiðhöll Fáks í Víðidalnum.

         
                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                      

                      

          
               

            

  

   

                 

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Annað eins framboð á 
fínum heimildarmyndum 
þekkist vart utan hátíða. 
Það er dagur heimildar-
myndarinnar í dag.

Í Háskólabíói verður frumsýnd 
myndin Tímamót eftir þá félaga 
Guðmund Erlingsson og Herbert 
Sveinbjörnsson. Hefst sýningin 
kl. 17. Hefur verið fjallað nokk-
uð um myndina hér í blaðinu og 
víðar en hún er merkilegt tillegg 
í umræðu um jafnréttismál hér á 
landi. Aðalpersónur hennar eru 
þrír elskulegir menn sem standa á 
ákveðnum tímamótum en þeir eru 
í fyrsta sinn að eignast sitt eigið 
heimili.

Á sama tíma verður sýnd frá-
bær mynd eftir ungan norskan 
leikstjóra um yfirgefinn námabæ 
í norðurhluta Rússlands á vegum 
Reykjavik Documentary Work-
shop. Myndin er sýnd í Tjarnarbíói 
í samstarfi við kvikmyndaklúbb-
inn Fjalaköttinn. Myndin er frá 
2006 og er 52 mín. að lengd. Hún 

fjallar um íbúa rússneska bæjar-
ins Prirechnyy, sem hafa fengið 
bréf frá stjórnvöldum Murmansk-
sýslu um að bærinn þeirra sé ekki 
lengur til. Þrátt fyrir það neita 
um sjötíu eldri borgarar að yfir-
gefa þennan fyrrverandi námu-
bæ. Við kynnumst fjórum þeirra 
í skrítinni og smárri veröld þeirra 
í Norður-Rússlandi. Eru það eink-
um konurnar sem eru þungamiðj-
an og eru örlög þeirra ógleyman-
leg í nærfærinni túlkun leikstjór-
ans, sem vann verkið strax eftir 
nám. Tone Grøttjord nam kvik-
myndafræði við National Film 
and Television School í Bretlandi. 
Grøttjord hefur unnið fyrir fram-
leiðslufyrirtækið Motlys síðan 
2003. Prirechnyy er fyrsta mynd 
hennar í fullri lengd.

Fimmtudaginn síðasta var 
Kvikmyndaklúbbi Akureyrar 
hleypt af stokkunum með sýningu 
ítölsku myndarinnar Non ti muov-
ere í Nýja bíó. Þeir halda áfram 
fyrir norðan: á morgun, 18. og 20. 
apríl verða sýndar þrjár mynd-
ir frá kínverska menningarsvæð-
inu í Borgarbíói. Sýningar hefjast 

kl. 18.00 og er aðgangur ókeyp-
is. Gestum er boðið að skrá sig í 
KvikYndi, Kvikmyndaklúbb Ak-
ureyrar.

Hér sunnan heiða heldur áfram 
glæsilegri dagskrá Fjalakatt-
arins í Tjarnarbíó. Utan Prir-
echnyy eru  hefur klúbburinn 
sýningar á myndum franska kvik-
myndagerðarmannsins Raymond 
Depardon. Næstu þrjár helgar 
sýnir klúbburinn átta myndir eftir 
hann í samstarfi við Franskt vor á 
íslandi. Herlegheitin hefjast með 
þrjúbíói í dag þar sem fyrsti hluti 
þríleiksins „Bændurnir“, tíu ára 
kvikmyndaverkefnis Depardon 
þar sem hann skrásetur breyting-
ar í landbúnaði, verður sýnd. 

Á morgun verða síðan sýndir 
tveir hlutar af þremur úr verk-
efninu „Blaðamenn“ þar sem 
Depardon fylgir eftir frambjóð-
anda í kosningaham og kynnir sér 
líf paparazzi-ljósmyndara.

Í kvöld endursýnir Fjalaköttur-
inn enn fremur kínversku kvik-
myndirnar Kyrrmynd og Dong en 
þær verða sýndar á Akureyri um 
næstu helgi. 

Góðar myndir í boði í dag

Uppselt hefur verið á þrenna af-
mælistónleika söngkonunar geð-
þekku Helenu Eyjólfsdóttur og 
því verður efnt til þeirra fjórðu í 
Salnum í Kópavogi í kvöld. 

Helena Eyjólfsdóttir fagnar 50 
ára söngafmæli um þessar mund-
ir og syngur ásamt úrvali ís-
lenskra tónlistarmanna. Sérstak-
ir gestasöngvarar á tónleikunum 
eru Þorvaldur Halldórsson og 
Raggi Bjarna. Þau flytja dægur-
lög liðinna ára ásamt lögum Hel-
enu sem þekkt eru, djasslög og 
lög úr smiðju hljómsveitar Ingi-
mars Eydal sem framkalla hina 
einu sönnu Sjallastemningu.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhusid.is

ÞAÐ ER ENGIN LEIÐ AÐ HÆTTA!
AUKASÝNINGAR 17. APRÍL, 2. MAÍ OG 5. MAÍ

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Í LEIKSTJÓRN ÞÓRHILDAR ÞORLEIFSDÓTTUR

„EKKI MISSA AF 
EDDU BJÖRGVINS 

EINS OG HÚN   
GERIST BEST!“



MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

HEIMSFRUMSÝNING

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

HEIMSFRUMSÝNING

FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 3, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 og 6 
TMNT         kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

PERFECT STRANGER           kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER SÝND Í LÚXUS kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 4
TMNT           kl. 2, 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 10

PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 10 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 4 og 6
TMNT         kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG 
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''

VJV, TOPP5.IS

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Söngkonan Geri Halliwell hyggst 
venda kvæði sín í kross og hefur 
skrifað undir útgáfusamning við 
bókaforlagið Macmillan. Ekki 
ætlar Geri þó að svipta hulunni 
af skrautlegum árum með Spice 
Girls heldur er ætlunin að gefa 
út barnabók um ævintýri Ugeniu 
Lavender. „Mér líður loks eins 
og ég hafi fundið mína réttu hillu 
þegar ég skrifa,“ sagði Halliwell 
við blaðamenn. „Ég hef skrifað frá 
því ég man eftir mér og ég elskaði 
að búa til ævintýraheim.“

Geri skrifar 
barnabók

Hún er ekki öll vitleysan eins sem 
kemur frá glanstímaritum vestan 
hafs. Og það nýjasta er að leikkon-
urnar Keira Knightley og Lindsay 
Lohan muni leika í erótískri ástar-
senu ásamt leikaranum Matthew 
Rhys í mynd um ljóðskáldið Dylan 
Thomas.

Sá sem ef til vill gleðst hvað 
mest yfir þessum tíðindum er jú 
leikarinn Rhys. „Það verður hugs-
anlega heit 
ástarsena í 
myndinni með 
okkur þrem-
ur og vonandi 
fæ ég að taka 
þátt,“ lét Rhys 
hafa eftir sér.

Knightley og 
Lohan elskast

Gael García Bernal           Charlotte Gainsbourg           Alain Chabat            Miou-Miou

Film by Michel Gondry

THE SCIENCE

OF SLEEP

„Sjónræn veisla“
- Glenn Kenny, Premiere

„Bernal er sjúklega fyndinn!“
- Ethan Alter, TV Guide

„Þú verður að sjá 
  hana til að trúa!“

- Sally Foster, Film Threat

SÝND Í REGNBOGANUM

LA SCIENCE DES REVES

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321



OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

DIGITAL
DIGITAL

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

DIANE KEATON MANDY MOORE   

Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Ósögð saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

stranglega bÖnnuÐ bÖrnum

SV MBL

ROBINSON F... ÍSL TAL kl. 1 - 1:30 - 3 - 3:40 - 5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

300. kl. 5:30 B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 3:40 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 11 B.i.12

GOOD SHEPERD  VIP kl. 2 - 5 - 8 - 11

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

HOT FUZZ kl. 8 - 10:30   B.i.16

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl.1:50 - 4 - 6:10 Leyfð

MEET THE.. M/- ENSKU Tali kl. 8:10 ótextuð Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 1:40 - 3:40 - 5:50-8-10:20 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 1:50 - 3:50 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð-

MEET THE ROBINSONS kl. 2 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 2 - 4 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 6 Leyfð

CHAOS kl. 8 B.i. 16

SMOKING ACES kl. 10:10 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  2 - 4 - 6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i. 16

MEET THE... M/- ÍSL TAL kl . 2 - 4 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  6 Leyfð

WILD HOGS kl.   8 - 10 b.i 7

WILD HOGS kl. 8:15 - 10:30 b.i 7

300. kl. 3 - 5:30 -8-10:30 B.i.16

THE GOOD... kl. 3 - 5:30 B.i.16

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögumBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ

THE GOOD SHEPERD kl. 3 - 6 - 9 - 10:30 B.i.12

BECAUSE I SAID SO kl. 3:30 - 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 3 - 8 Leyfð

Flestir þátttakendur í 
American Idol ganga með 
frægð og frama í maganum  
í landi drauma og tækifæra. 
Fyrir Oliviu Mojic hefur sá 
draumur nú breyst í hálf-
gerða martröð.

Bandarískir fjölmiðlar eiga vart 
orð yfir því kynlífsmyndbandi 
sem virðist hafa lekið á netið. 
Það er sagt djarfara en nokkuð 
annað og þegar hefur klámmynda-
fyrirtækið Vivid eignað sér rétt-
inn yfir því og stofnað heimasíðu 
því til heiðurs sem ber hið mjög 
svo tvíræða heiti hardcoreidol.
com. Mojic hefur ekkert viljað tjá 
sig um málið og virð-
ist vera farin í felur 

en ekki er ljóst hvenær mynd-
bandið var tekið upp og með hverj-
um það var.

Olivia tók þátt í annarri þátta-
röðinni af Idolinu, þá aðeins átján 
ára gömul. Hún vakti athygli fyrir 
fríða snoppu en var svo ólánssöm 
að lenda í hóp með Clay Aiken og 
Ruben Studdard sem síðar börðust 
um sigurinn í lokaþættinum árið 
2003. Mojic ákvað að láta reyna á 
frægðina en hafði ekki erindi sem 
erfiði. Og hefur að undanförnu 
unnið við að syngja á börum með 
hinni lítt þekktu hljómsveit The 
Watchdogs.

Fjölmiðlar þar vestra eru þó 
farnir að setja ákveðna varnagla 
við þessa „leka“ á kynlífsmynd-
böndum smástjarnanna enda virð-

ast þau vekja mikla athygli á því 
fólki sem þar stundar kynlífs-

leiki fyrir framan mynda-
vél. Nægir þar að nefna 

Kim Kardashian en klám-
iðnaðurinn í Bandaríkj-
unum barðist um að fá 
myndbandið  og voru 
það síðar Vivid-pictures
sem hrepptu það. Breska 

undirfatafyrirsætan Keeley Haz-
ell lék lítið hlutverk Cashback en 
vakti ekki síður mikla athygli fyrir 
kynlífsmyndband sem lak út.

Þetta vandamál stjarnanna 
við „óheiðarleika“ starfsmanna 
þeirra hefur komið mörgum 
þeirra á forsíðu götublaðanna og 
er þar skemmst að minnast mynd-
banda með Paris Hilton og Britn-
ey Spears. 

SUNNUDAGUR
15.APRÍLTJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(Still Life)
(CHI), Jia Zhang-ke, 2006.

(Profils paysans: L’Approche), 
(FRA), Raymond Depardon, 2001.

KLUKKAN  15.00

KLUKKAN  19.00

SVIPMYNDIR ÚR SVEITINNI

AÐKOMAN

KYRRMYND

(CHI), Jia Zhang-ke, 2006.

KLUKKAN  21.15

DONG

(NOR), Tone Grøttjord, 2006.

KLUKKAN  17.00
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 Haukar eru Íslands-
meistarar í Iceland Express-deild 
kvenna annað árið í röð eftir 3-
1 sigur í úrslitaeinvíginu á móti 
Keflavík. Haukar tryggðu sér tit-
ilinn með ellefu stiga sigri í Kefla-
vík í gær, 77-88. 

Haukaliðið byrjaði leikinn af 
miklum krafti en heimastúlkur 
gáfust aldrei upp og voru yfir í 
hálfleik, 44-42, eftir að hafa skor-
að 15 stig í röð í lok annars leik-
hluta. Keflavíkurliðið náði aftur að 
minnka muninn í þriðja leikhluta 
eftir að Haukarnir höfðu komist 
12 stigum yfir en í lokaleikhlutan-
um voru Haukastúlkurnar sterk-
ari og lönduðu 11 stiga sigri. 

Haukar unnu þar með alla fimm 
titlana sem voru í boði í vetur og 
töpuðu aðeins fjórum leikjum á 
tímabilinu. Ifeoma Okonkwo átti 
frábæran fyrri hálfleik og var 
í aðalhlutverki ásamt Helenu 
Sverrisdóttur sem skoraði allar 
stærstu körfurnar á lokasprettin-
um.

Ágúst Björgvinsson, þjálfari 
Haukaliðsins, gat verið ánægð-
ur í lokin enda búinn að byggja 
upp frábært lið. „Þetta var magn-
aður leikur. Við komumst nokkr-
um sinnum tíu stigum yfir en þær 
náðu alltaf að jafna aftur. Það var 
ótrúleg barátta í öllu liðinu í mínu 
og þær ætluðu allar að vinna þenn-
an leik,” sagði Ágúst í leikslok. 

„Það var rosalega erfitt að sjá 
á eftir sigrinum í síðasta leik og 
ég held að það séu fáir sem gera 
sér grein fyrir því hvað við erum 
með ungt lið. Við erum yngsta 
liðið í deildinni og það var erfitt 
að ná þeim upp eftir tap þegar við 
vorum komin með titilinn. Þetta 
hefur þýtt margar andvökunætur 
hjá mér en stelpurnar voru stað-
ráðnar í að klára þetta í dag,“ sagði 
Ágúst og bætir við. „Það er ótrú-
legur dugnaður og mikil metnað-
ur hjá þessum stelpum sem vilja 
leggja mikið á sig. Við erum með 
stóran hóp og það er mikið af efni-
legum stelpum í Haukum,“ sagði 
Ágúst stoltur.

Ágúst hefur unnið mikið með 
Helenu Sverrisdóttir og á mikinn 
þátt í bestu körfuboltakonu lands-
ins. „Hún var mögnuð í þessari úr-
slitakeppni og ekki bara í kvöld,“ 
sagði Ágúst um Helenu sem var að 
spila sinn síðasta leik með Haukum 
áður en hún fer í skóla til Banda-
ríkjanna. Hún endaði á enn einum 
stórleiknum og var í lok hans valin 
besti leikmaður úrslitanna. Hel-
ena var líka kát í leikslok. 

„Það var skemmtilegt að vinna 

svona leik. Við reyndum að gleyma 
því sem gerðist á fimmtudaginn og 
ætluðum að vinna hér í dag. Það 
líka miklu skemmtilegra að vinna 
í beinni í sjónvarpinu og í Kefla-
vík,“ sagði Helena í léttum tón.

„Við vorum að spila mjög góða 
vörn og vorum miklu ákveðnari 
í dag. Á þriðjudaginn vorum við 
með unninn leik en síðan gerðist 
eitthvað í hausnum á okkur. Við 
lögðuðum það fyrir þennan leik, 
héldum haus allan tímann og spil-
uðum mjög vel. Við sýndum að 
við erum með besta liðið. Það var 
mjög svekkjandi að tapa bikarn-
um í fyrra og við stefndum að því 
allan tímann að vinna all fimm titl-
ana sem voru í boði,“ sagði Helena 
og hún kveður sátt. „Það er ekki 
leiðinlegt að fara frá liðinu þegar 
við höfðum unnið alla titlana,“ 
sagði Helena að lokum.

Haukakonur eru Íslandsmeistarar í körfubolta annað árið í röð eftir 77-88 sigur 
í Keflavík í gær. Helena Sverrisdóttir var valinn besti leikmaður úrslitanna.





Næstsíðasta umferð 
DHL-deildar karla í handbolta fer 
fram í dag og það er mikil spenna 
á bæði toppi og botni deildarinn-
ar. 

Úrslitin geta ráðist á báðum víg-
stöðvum; Valsmenn geta tryggt 
sér titilinn og Haukamenn geta 
bjargað sér frá falli. Liðin verða 
í sviðsljósinu í stórleikjum dags-
ins í Digranesi og á Seltjarnar-
nesi. Þar fá báðir Íslandsmeistara-
kandídatarnir lið í bullandi fall-
hættu í heimsókn. Valur og HK 
eru jöfn á toppnum en Valsmenn 
eru ofar á betri árangri í innbyrðis-
viðureignum.

Valsmenn spila tvo síðustu 
heimaleiki sína á Seltjarnarnes-
inu og þangað koma ÍR-ingar í 
heimsókn í dag. ÍR-ingar verða að 
vinna og treysta á að Haukar og 
Fylkir tapi sínum leikjum því ann-
ars eru ÍR-ingar fallnir. Valsmenn 
unnu tíu marka sigur í fyrsta leik 
á Nesinu, hafa unnið tvo leiki við 
ÍR með 9 mörkum að meðaltali í 
vetur og vita það manna best að 
ef þeir vinna síðustu tvo leiki 
sína verða þeir Íslandsmeistarar 
í fyrsta sinn í níu ár.

HK tekur á móti Haukum í 
Digranesinu. HK-menn hafa 
unnið átta af níu útileikjum sínum 
á þessu tímabili en í allan vetur 
hefur liðinu gengið illa að klára 
heimaleikina enda hafa aðeins 
44% stiga liðsins unnist í Digra-
nesi.

Haukar unnu sannfærandi og 
langþráðan sigur á Stjörnunni í 

síðasta leik. Þetta var fyrsti sigur 
liðsins á árinu en Hafanarfjarð-
arliðið var búið að leika sjö leiki í 
röð án þess að ná sigri. 

Viggó Sigurðsson er greini-
lega búinn að kveikja upp í sjálfs-
traustinu í sínum strákum og liðið 
bjargar sér frá falli með einum 
sigri til viðbótar. Síðustu tveir 
leikirnir eru á móti toppliðunum 
tveimur og geta Haukamenn því 
haft mikil áhrif á hver verður Ís-
landsmeistari í ár. 

HK-menn hafa hins vegar fyrir 
löngu sannað sig sem meira en 
spútniklið vetrarins og tveir sjö 
marka sigrar í síðustu tveimur 
leikjum hafa gefið sterk skilaboð 

um að þeir ætli að tryggja félag-
inu fyrsta Íslandsmeistaratitilinn 
í handbolta.

Fylkismenn sækja Framara 
heim og verða að vinna því annars 
eru þeir fallnir. Fram hefur farið 
illa með Fylkismenn í vetur, vann 
þá meðal annars með 9 marka 
mun í síðasta leik liðanna og því 
er ljóst að verkefni Árbæjarliðs-
ins er ekki af auðveldari gerð-
inni.

Lokaleikur umferðarinnar er 
uppgjör liðanna sem sigla lygnan 
sjó um miðja deild þegar Stjarnan 
tekur á móti Akureyri í Ásgarði. 
Allir leikirnir hefjast klukkan 
16.00.

Valur getur orðið meistari í dag

musicI

Sony Ericsson W300i
Flottur Walkman samlokusími
– og þú nýtur tónlistarinnar hvar sem er 

Innbyggt 20 MB minni •  256 MB minniskort fylgir með
 Stereo handfrjáls búnaður fylgir

   Bluetooth •  Flugstilling 

Verð 19.900 kr.
Verð áður 24.900 kr.

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is
eða á næsta sölustað Símans.

Tilboðin gilda til 15. apríl

®

MDS-60 hátalarastandur

Verð 6.980 kr.
Verð áður 8.980 kr.

 KR-ingar eru komnir í 
lykilstöðu eftir 92-96 sigri á Njarð-
vík í Ljónagryfjunni. Þetta var 
annar sigur KR í röð í einvíginu og 
liðið getur nú tryggt sér Íslands-
meistaratitilinn í fyrsta sinn í sjö 
ár með sigri á heimavelli í fjórða 
leiknum í DHL-Höllinni á mánu-
dagskvöldið.

Njarðvíkingar voru sjö stig-
um yfir, 86-79, þegar fimm mínút-
ur voru eftir en þá rann upp tími 
Jeremiah Sola alveg eins og í leik 
tvö. Sola, sem hafði aðeins skorað 
6 stig fyrstu 35 mínútur leiksins, 
skoraði 7 stig á þriggja mínútna 
kafla og kom loks KR yfir, 86-88, í 
fyrsta sinn í seinni hálfleik þegar 
tæpar tvær mínútur voru eftir. 
KR-ingar héldu síðan frumkvæð-
inu út leikinn.

„Það hefur verið gegnumgang-
andi hjá okkur að vera aðeins fyrir 
aftan og taka þetta síðan á breidd-
inni í lokin,“ sagði Benedikt Guð-
mundsson, kampakátur þjálfari 
KR, í leikslok. 

„Ég sagði við Sola áðan að leik-
urinn byrjaði klukkan átta á mánu-
daginn en hann þyrfti að vera kom-
inn í hús ekki seinna en korter yfir 
níu,“ sagði Benedikt í léttum tón 
en bætti síðan við: „Hann er búinn 
að bulla þvílíkt í fyrstu þremur 
leikhlutum en svo skilar hann sér 
í restina,” segir Benedikt, sem var 
í skýjunum með Tyson.

„Þetta var hans allra besti leik-
ur í KR-búningi í vetur. Ég var 
búinn að lofa honum fimm mín-
útna hvíld í fyrri hálfleik en ég 
bara tímdi ekki að taka hann út 
af. Hann var magnaður í þessum 
leik.“ Benedikt skilur ekkert í um-
ræðunni. „Við erum ekki að mæta 
hingað til þess að vera með því við 
ætlum að taka þetta og þurfum 
bara einn sigur í viðbót. Nú er lag 
að fá titilinn í Vesturbæinn,“ sagði 
Benedikt að lokum.

„Það eru mikil vonbrigði að fá 
á okkur 96 stig á heimavelli. Við 
erum búnir að fá á okkur einu 
sinni 80 stig í úrslitakeppninni 
og við föllum á því í dag,“  sagði 
Einar Árni Jóhannsson, þjálfari 
Njarðvíkur, eftir leikinn. 

„Við skorum 92 stig og fáum tíu 
stig eða meira frá sex leikmönn-
um. Það er hrikalega sárt að tapa 
svoleiðis leik. Þetta þýðir að í 
staðinn fyrir að fara upp eftir og 
tryggja okkur Íslandsmeistara-
titil þá förum við bara þangað til 
þess að ná okkur í oddaleik. Ég hef 
fulla trú á mínum mönnum, við 
vitum að við getum spilað betur en 
í síðustu tveimur leikjum og þurf-
um bara að klára 40 góðar mínút-
ur,“ sagði Einar.

„Ég fann taktinn í þessum leik 
og strákarnir í liðinu voru dugleg-
ir að hjálpa mér,“ sagði Tyson Patt-
erson sem var með 31 stig, 13 stoð-
sendingar og 9 fráköst í leiknum. 
„Lykillinn að þessum sigri var að 
við héldum alltaf áfram að keyra 
upp hraðann og sækja á körfuna. 

Við sóttum á körfuna hverja ein-
ustu mínútu í leiknum,” sagði 
Tyson eftir leik. 

„Þetta er stór sigur fyrir alla í 
liðinu og alla í félaginu. Mér leið 
vel í dag en ég er ánægðastur með 
að við unnum leikinn og gerðum 
þetta saman sem eitt lið,” sagði 
Tyson að lokum.

KR-ingar enduðu 29 leikja sigurgöngu Njarðvíkur í Ljónagryfjunni með 92-96 
sigri og geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í DHL-Höllinni á morgun.





 Það eru aðeins þrjú 
sæti enn laus í úrslitakeppni 
NBA-deildarinnar sem hefst um 
næstu helgi.  New Jersey Nets 
varð sjöunda liðið á austurströnd-
inni til þess að tryggja sig inn og 
það er langlíklegast að Orlando 
næli í síðasta sætið. 

Í vesturdeildinni stefnir í harða 
baráttu milli Kaliforníuliðanna 
þriggja, LA Lakers, LA Clippers 
og Golden State Warriors. Tvö 
sæti eru laus þannig að eitt þess-
ara liða mun sitja eftir með sárt 
ennið.

Þrjú sæti laus

Enski bikarinn undanúrslit

Enska úrvalsdeildin

DHL-deild kvenna

Lengjubikar karla

 Íslandsmeistarinn í 
badminton, Ragna Ingólfsdóttir, 
varð að hætta keppni á opna hol-
lenska meistaramótinu í Water-
ingen á föstudagskvöldið eftir að 
hún meiddist snemma í fyrstu lotu 
gegn Kristinu Ludikovu frá Tékk-
landi. Ragna hafði unnið frönsku 
stúlkuna Elisu Chanteur í 32 
manna úrslitum.

„Það var svo sleipt gólfið þar 
sem við vorum að spila, ég steig 
vitlaust til hliðar og rann. Hnéð á 
mér fór út til hliðar og liðböndin 
losnuðu,“ segir Ragna um atvik-
ið og bætir við: „Ég fór strax upp 
á spítala og hélt fyrst að ég hefði 
slitið krossböndin. Þetta var mjög 
mikið sjokk og mjög vont. Það er 
samt allt í lagi með krossböndin,“ 
segir Ragna fegin. Hún þarf samt 
að eyða miklum tíma hjá sjúkra-
þjálfara næstu daga og segir 
áfallið við að meiðast hafa verið 
mikið.

„Ég vona að þetta sé ekki alvar-
legt. Það er ekkert slitið og ég er 
ekki mikið bólgin. Ég get alveg 
labbað. Ég verð bara að hvíla og 
þarf að sleppa næsta móti en von-
andi kemst ég á mótið eftir það,“ 
sagði Ragna en hún átti að fara til 
Portúgals á miðvikudaginn til að 
keppa þar. Mótið sem hún stefnir á 
að ná er í Ísrael eftir tvær vikur. 

Ragna er komin upp í 46. sæti á 
heimslistanum en það er ljóst að 
séu þessi meiðsli alvarleg gætu 
þau stefnt Ólympíusætinu í hættu. 
Ragna er samt bjartsýn og ætlar 
sér að fara að keppa aftur sem 
fyrst.

Hélt að ég hefði 
slitið krossböndin

 Enska knattspyrnuliðið 
Manchester United bætti enn 
einni skrautfjöðurinni í hatt sinn 
í vikunni með 4-1 sigri á Watford 
í undanúrslitum enska bikarsins í 
gær. 

Fyrst vann liðið 7-1 stórsigur 
á Roma og komst áfram í undan-
úrslit Meistaradeildarinnar, þá 
samdi besti knattspyrnumaður 
heims, Cristiano Ronaldo, við fé-
lagið til ársins 2012 og loks er liðið 
komið á Wembley og á því enn 
möguleika á að endurtaka leikinn 
frá 1999 og vinna þrefalt.

Wayne Rooney skoraði tvíveg-
is og þeir Cristiano Ronaldo og 
Kieran Richardson skoruðu eitt 
mark hvor en Watford-liðið náði 
að jafna leikinn í 1-1. Þetta verð-
ur 18. úrslitaleikur Manchester-
liðsins í enska bikarnum en nú fer 
hann fram á hinum nýja Wembley-
leikvangi, sem hefur verið í bygg-
ingu síðan 2000. United mætir þar 
annað hvort Chelsea eða Black-
burn, en þau spila seinni undanúr-
slitaleikinn á Old Trafford í dag. 

„Þetta var frábær leikur hjá lið-
inu og alveg í sama flokki og sig-
urleikurinn gegn Roma á þriðju-
daginn. Ég er rosalega stoltur af 
mínu liði,“ sagði Sir Alex Fergu-

son, stjóri United, eftir leikinn en 
liðið er komið í áttunda bikarúr-
slitaleikinn undir hans stjórn. 

Wayne Rooney átti stórleik; 
skoraði tvö, lagði upp eitt og 
komst afar nálægt því að innsigla 
þrennuna og verða fyrsti maður-
inn síðan 1958 til þess að skora 
þrennu í undanúrslitaleik ensku 
bikarkeppninnar. 

„Wayne Rooney spilaði sinn 
besta leik á tímabilinu og var frá-
bær,“ sagði Ferguson eftir leikinn 
og hann var einnig sáttur við Ron-

aldo. „Hann skoraði sitt 21. mark á 
tímabilinu og ef marka má formið 
sem hann er í á hann auðveldlega 
að geta skorað 25 mörk á tímabil-
inu,“ sagði kátur stjóri Manchest-
er United.

Einu vonbrigðin við leikinn voru 
nárameiðsli Rio Ferdinand, sem 
gætu kostað hann einhverja leiki. 
Ferguson var þó bjartsýnn um að 
miðvörður hans yrði ekki lengi frá 
og gæti spilað alla stóru leikina 
sem bíða liðsins á næstunni.

Manchester United vann 4-1 sigur á Watford í enska bikarnum í gær og mætir 
annaðhvort Chelsea eða Blackburn sem spila í dag. Wayne Rooney átti stórleik.

Það verða Kiel og 
Kronau/Östringen sem leika til 
úrslita í þýska bikarnum í hand-
bolta í dag en í gær fóru fram 
undanúrslitaleikirnir. 

Kronau/Östringen vann nokkuð 
óvæntan sigur á heimamönnum 
í Hamburg, 29-28 og Kiel vann 
nauman sigur á Flensburg, 34-33. 
Úrslitaleikurinn fer fram í hádeg-
inu og verður sýndur beint á Sýn. 

Tékkinn Mariusz Jurasik var 
hetja Kronau í dag þegar hann 
skoraði níu mörk og þar á meðal 
sigurmarkið gegn Hamburg. 
Kóreska stórskyttan Yoon skoraði 
sex mörk fyrir Hamburg, líkt og 
Torsten Jansen. Nicola Karabatic 
var besti maður vallarins þegar 
Kiel lagði Flensburg og skoraði 
alls þrettán mörk.

Heimamenn 
óvænt úr leik

 Sheffield United stöðv-
aði sigurgöngu West Ham með 3-
0 sigri í leik liðanna í ensku úr-
valsdeildinni í gær. 

Þetta var stærsti sigur Shef-
field á tímabilinu og með honum 
komst liðið upp úr fallsæti en 
sendi Charlton niður í hóp þeirra 
þriggja neðstu. 

West Ham var búið að vinna 
þrjá leiki í röð en tapið í gær 
þýðir að liðið er komið fimm stig-
um á eftir Sheffield sem situr í 
síðasta örugga sætinu. Liðið á 
eftir leiki á móti Chelsea, Ever-
ton, Bolton og Manchester Unit-
ed og sigur í gær var því nánast 
lífsnauðsynlegur. 

Arsenal vann gríðarlega mik-
ilvægan sigur á Bolton en læri-
sveinar Sam Allardyce voru 

farnir að nálgast Lundúnaliðið 
í baráttunni um fjórða sætið og 
þar með sæti í Meistaradeildinni. 
Nicolas Anelka kom Bolton yfir,  
Tomas Rosicky jafnaði og Cesc 
Fabregas skoraði sigurmarkið 
mikilvæga. Þetta var fyrsti sigur 
Arsenal í fimm leikjum. 

„Þetta er stór sigur fyrir okkur 
því við hefðum verið í slæmri 
stöðu ef að við hefðum tapað 
þessum leik. Ég er ánægður með 
frammistöðu míns liðs og við 
sýndum styrkleika með því að 
koma til baka eftir að hafa lent 
undir,“ sagði Arsene Wenger, 
stjóri Arsenal, eftir leik.

West Ham aftur í vondum málum
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Norðlenska kryddaður lambahryggur
984 kr/kg. áður 1.698 kr/kg.

Doritos - Cool American og Nacho Cheese

149 kr/pk.
Provamel soyamjólk - Blá og rauð

139 kr/stk.

Coke og Coke light -  2 ltr 4 í pakka
499 kr/pk.

Borgarnes léttreyktur hunangsgrís
728 kr/kg. áður 1.214 kr/kg.

Goða grísaofnsteik m/tómat og basil
994 kr/kg. áður 1.657kr/kg.

40%
afsláttur

40%
afsláttur

42%
afsláttur

30%
afsláttur

Frábært verð!

Goða lifrapylsa soðin
517 kr/kg. áður 739 kr/kg.

Goða blóðmör soðin
235 kr/kg. áður 336 kr/kg.

Nettó borgarar m/ brauði 4 stk
299 kr/pk.

Krakkaepli - 1 kg poki
99 kr/kg.

4 stk. Hamborgarar
 + 

4 stk. Brauð

Frábær hollusta!



Sagan endalausa



Faxafeni 14 | 108 Reykjavík | Sími 414 4000 | hreyfing@hreyfing.is

Vortilboð Hreyfingar:
•  3ja mánaða kort
•  Einkatími í tækjaþjálfun með einkaþjálfara
•  Boðsmiði í Bláa Lónið

Verð aðeins 14.900 kr.

Hringdu og skráðu þig í dag og
þú færð bókina Lögmálin 9 um megrun þér
að kostnaðarlausu!
Sími 414 4000.



Launaseðillinn mestu vonbrigðin

Tónlistarmaðurinn Eric Clapton kemur til Íslands í 
sumar til veiða í Laxá á Ásum. Það er Árni Baldurs-
son hjá Lax-á ehf. sem sér um komu Claptons eins og 
oft áður. „Jú, þetta er rétt. Eric Clapton kemur hingað 
í sumar og fer í sína venjulegu á,“ segir Árni í samtali 
við Fréttablaðið. „Hann verður í viku í ánni og ætlar 
að slaka á og hafa það huggulegt,“ segir Árni, 
sem vill ekki gefa upp hvenær í sumar Clap-
ton er væntanlegur.

Eric Clapton hefur vanið komur sínar í 
Laxá á Ásum frá því um aldamótin. Að sögn 
Árna er hann glúrinn veiðimaður og hefur 
það fyrir reglu að sleppa flestum þeim 
löxum sem hann veiðir. „Hann slepp-
ir svona 95 prósent. En hann tekur 
alltaf einn eða tvo í matinn og lætur 
grilla þá í húsinu. Hann borðar jú 
lax,“ segir Árni og hlær við.

Clapton er einn af þekktari tón-
listarmönnum veraldar og auðug-
ur eftir því. Þess vegna getur hann 
leyft sér munað sem fæstir veiði-
menn í íslenskum ám þekkja, að 

hvíla ána í nokkra daga áður en hann 
byrjar veiðar. „Jú, það er rétt. Hann 

pantaði nokkra aukadaga í ánni til að 
hvíla hana. Hann vill hafa þetta ferskt og 

koma að ánni í góðu standi,“ segir Árni.

Clapton í lax á Íslandi í sumar

Hönnuðurinn og listamaðurinn 
Siggi Eggertsson opnar fyrstu 
einkasýningu sína í galleríinu Val-
lery Gallery í Barcelona í næstu 
viku. Myndefnin eru þrettán uppá-
haldsíþróttamenn Sigga í gegnum 
tíðina og á Eiður Smári Guðjohn-
sen sér sess í þeim hópi.

„Ég veit ekki alveg hvers konar 
samband ég á við íþróttir, það er 
mjög undarlegt. Ég er ekki mikill 
íþróttamaður sjálfur en finnst 
íþróttir samt frábærar,“ sagði 
Siggi. Hann útskrifaðist úr graf-
ískri hönnun við Listaháskóla Ís-
lands vorið 2006, en hluti af loka-
verkefni hans var bútasaumsteppi 
með andliti körfuknattleiks-
mannsins víðfræga Michael Jor-
dan. „Útskriftarverkefnið mitt 
var meira byggt á æskuminn-
ingum, sem verkin á sýningunni 
tengjast reyndar líka. Þetta eru 
uppáhaldsíþróttamennirnir mínir 
frá byrjun: sumir voru í uppáhaldi 
þegar ég var níu ára en aðrir eru í 
uppáhaldi í dag,“ sagði Siggi. 

Eiður Smári er í góðum félags-
skap nokkurra frægustu íþrótta-
manna seinni tíma. Á sýning-
unni má finna nöfn á borð við 
Michael Jordan, Staffan Olsson, 
David Beckham, Rudi Völler og 
Michael Schumacher. „Ég held ég 
hafi mjög grunnhygginn smekk á 

íþróttum, ég held alltaf með þeim 
besta.

Ég hef bara aldrei náð hug-
myndinni um að halda með þeim 
næstbesta, af hverju að halda með 
Liverpool þegar þú getur hald-
ið með Manchester?“ sagði Siggi. 
„Ég komst líka að því þegar ég 
fór að vinna að þessari sýningu 
að ég held varla með liðum, ég 
fylgi frekar leikmönnum. Ef hann 
færir sig um lið geri ég það líka. 

Ég er einspilari,“ bætti hann við. 
Aðdáun sína á Eiði Smára segist 
Siggi ekki geta útskýrt til hlítar. 
„Mér finnst hann bara alveg ótrú-
legur. Ætli það sé ekki eitthvað 
klisjukennt þjóðarstolt,“ sagði 
hann. Siggi vonast til þess að Eiður 
Smári verði viðstaddur opnunina 
á fimmtudaginn, enda er íþrótta-
maðurinn ekki langt undan. „Ég er 
búinn að reyna að hafa samband 
við hann og bjóða honum, og ég 
held að hann komi. Það væri mjög 
gaman, þar sem hann er nú partur 
af þessu,“ sagði Siggi.

Siggi flutti til London fyrr á 
árinu og vinnur nú frílansverk-
efni fyrir fyrirtæki um víðan 
völl. „Ég var að klára boli fyrir 

bandaríska fyrirtækið Stüssy og 
er að hanna allt fyrir Sequences-
myndlistarhátíðina sem verður 
á Íslandi í október. Svo er ég að 
fara að hanna kanadískt tímarit,
gera stuttermaboli fyrir franskt 
fyrirtæki og hef gert nokkur 
veggspjöld fyrir Coke í Banda-
ríkjunum,“ útskýrði Siggi.

Að fyrsta einkasýning hans sé í 
Barcelona segir Siggi einfaldlega 
vera vegna þess að aðstandend-
ur Vallery hafi boðið honum að 
sýna. Flutningurinn sé hins vegar 
til kominn sökum leiða á Íslandi. 
„Ég er einhvern veginn alltaf að 
flýja, grasið er alltaf grænna 
hinum megin,“ sagði hann með 
þunga.

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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

American Preacher Trainer in Iceland for a Limited Time and 
Willing to teach Family Bible Studies in your home for free!

Jeffrey L. Shelton, a director of two Bible Colleges in Ukraine, founder of Cebu 
Bible College in Philippines, teacher in a Bible College in Belarus and Guatemala 
is coming to Iceland to help families make a guided do it yourself study through 

nished you will understand 
what’s the point of the Bible; What is God´s overall message to man;

What does God ask of man and why.
A Rare Opportunity!

To make an appointment please call 695-6851 or 534-6851



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

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is



Ef ég segðist ekki endilega 
vilja hafa svefnherbergið 

mitt hvítt þætti mér óeðlilegt 
að fá viðbrögðin: „Heldurðu að 
dökkappelsínugult sé skárra, 
lúðinn þinn?“ Samt væru þau í 
stíl við pólitíska umræðu ungl-
ingsára minna. Ég er nefnilega 
kominn á fimmtugsaldur og ólst 
upp við að þjóðin væri klofin í 
afstöðunni til hersins. Ég var 
herstöðvarandstæðingur. Við-
brögðin við mínum málflutningi 
voru býsna gjarna: „Heldurðu 
að það væri betra að hafa Rúss-
ana hérna?“ Rétt eins og í leik-
riti alheimsstjórnmálanna væru 
aðeins tvö hlutverk, Rússadind-
ilsins og Kanamellunnar, og Ís-
lendingar þyrftu að hafa vit á 
að velja það illskárra, þetta með 
nælonsokkana og litasjónvarpið. 
Það væri enginn þriðji kostur.

 kom pönkið. Ég var afar  
ginkeyptur fyrir hugmynda-
fræði pönksins: „Fuck the 
system“. Eiginlega gekk hún 
bara út á að rústa kerfinu án 
þess að hafa einhverjar háleitar 
hugmyndir um hvað átti að koma 
í staðinn. Það eina sem pönkið 
boðaði var í raun rjúkandi rústir 
ríkjandi ástands. Það þýddi ekk-
ert að segja við pönkara: „Held-
urðu að eitthvað annað sýstem 
væri skárra?“ Þá væri hið nýja 
sýstem nefnilega strax orðið hið 
ríkjandi sýstem og þarafleiðandi 
kerfið sem pönkið vildi fokka. 

 hef leyft mér að gagnrýna 
kerfi. Ég hef bent á að hvert 
það stjórnkerfi sem neyði þegn-
ana til örbirgðar, hvaða nafni 
sem það nefnist, sé brotlegt við 
mannréttindi, réttinn til mann-
legrar reisnar og boðlegs lífs. 
Það gildir einu hvort maður býr 
við lýðræði, einræði, auðræði, 
guðræði, harðræði eða jafnvel 
gerræði ef maður fæðist til lam-
andi fátæktar sem engin leið er 
út úr. Ég hef nefnt borðleggjandi 
dæmi um að kapítalísk samfélög 
séu sums staðar sliguð af efna-
hagslegu og félagslegu óréttlæti. 
Þetta hafa sumir skilið sem svo 
að það sé mín skoðun að ríkis-
styrktur landbúnaður, kommún-
ísk hagstjórn og gott ef ekki ein-
okunarverslun líka sé það eina 
sem tryggt geti hagsæld alþýð-
unnar. Þetta finnst mér í stíl við 
að halda að þar sem mér finnst 
hvítt ljótt hljóti ég að vera að spá 
í dökkappelsínugult.

 vil ég þá í staðinn? Ég er 
ekki viss, en rjúkandi rústir ríkj-
andi ástands yrðu strax fram-
för.

Meira pönk!
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Hópadeild Iceland Express

býður pakkaferðir fyrir alls 

kyns hópa. Bókaðu flug fyrir

hópinn sem fyrst, það getur

munað miklu!

HÓPINN ÚT!

Sala fargjalda fyrir næsta vetur hefst á morgun!
Vetraráætlun Iceland Express liggur nú fyrir og hefst sala á fargjöldum fyrir næsta vetur á morgun 
kl. 12:00. Eðli málsins samkvæmt eru ódýrustu sætin seld fyrst og er því um að gera að smella sér inn 
á www.icelandexpress.is, um leið og sala hefst. Tryggðu þér lægsta fargjald til Alicante, Berlínar, 
Billund, Friedrichshafen, Kaupmannahafnar og London næsta vetur.

Fyrstir bóka, fyrstir fá! Þú bókar á www.icelandexpress.is

www.icelandexpress.is

Veturinn er kominn!

VetraráætlunIceland Express
Gildir frá 15. september 2007Áfangastaðir: Alicante, Berlín, Billund,Friedrichshafen, Kaupmannahöfn og LondonSala hefst á hádegi á morgun!
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