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Árangur áfram
- ekkert stopp

Leikkonan Ylfa Edelstein landaði nýlega 
stóru hlutverki í sjónvarpsþáttunum Law 
& Order

 Undanfarin 
átján ár hefur Orri Vigfússon, 
athafnamaður og sérlegur vernd-
ari villtra laxastofna í Norður-
Atlantshafi, helgað líf sitt barátt-
unni fyrir verndun og viðgangi 
villts laxs á norðurslóðum. 
Aðferðafræði hans í umhverfis-
vernd byggir á kapítalískum hug-
myndum. Hann kaupir upp veiði-
réttindi og ræðst þannig gegn 
laxveiðum í net á hafi úti, í fullri 
sátt við sjómenn því markmið 
hans er að allir hagnist. 

Í gegnum tíðina hafa Orra 
hlotnast ýmsar viðurkenningar 
fyrir þessa baráttu sína. Mesta 
viðurkenning hans hingað til er 
að vera nú meðal sex sem fá 
verðlaun og viðurkenningu frá 
hinum virta Goldman-umhverfis-
verðlaunasjóði sem eru þau 
stærstu sinnar tegundar á heims-
vísu. Ráð sem í sitja fulltrúar 
ýmissa umhverfisverndarsam-
taka víðs vegar að úr heiminum 
velur verðlaunahafana.

Orra er meðal annars þakkað 
öðrum mönnum fremur að villti 
laxinn á norðurslóð er ekki 
útdauður.  

Bjargar villtum 
laxi á norður-
hveli jarðar

Danska krónprinsessan 
Mary Donaldson fæddi síðdegis 
í gær dóttur á Ríkissjúkrahúsinu 
í Kaupmannahöfn. Prinsessan er 
annað barn Mary og Friðriks krón-
prins. Fyrir eiga þau hinn átján 
mánaða gamla Kristján prins. 

Friðrik krónprins sagði á blaða-
mannafundi í gær að móður og 
barni heilsaðist vel. Stúlkan var 
rúmlega þrettán merkur og fimm-
tíu sentimetrar. Krónprinsinn var 
viðstaddur fæðinguna og sagði það 
hafa verið auðveldara en í fyrra 
skiptið. Hann var ánægður með að 
eignast stúlku, en hjónin höfðu ekki 
vitað hvors kyns barnið væri. 

Krónprinsessan 
fæddi stúlku

 Samfylkingin og 
Vinstri græn eru nánast með jafnt 
fylgi í nýrri skoðanakönnun Frétta-
blaðsins. 20,3 prósent segjast 
myndu kjósa Samfylkingu en 19,7 
prósent segjast myndu kjósa 
Vinstri græn. Miðað við þetta fengi 
Samfylking fjórtán menn kjörna á 
þing en Vinstri græn þrettán. 

Formenn flokkanna tveggja eru 
báðir bjartsýnir. „Þetta er ágætis 
útkoma hjá okkur. Við erum á upp-
leið aftur miðað við síðustu mæl-
ingu. Vonbrigðin eru þau að of 
miklar líkur eru á því að ríkis-
stjórnin haldi velli því að kraftarn-
ir dreifast svo mikið. Það er stemn-
ing fyrir breytingum í vor,“ segir 
Steingrímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna.

„Ég er sannfærð um að Sam-
fylkingin er á mikilli siglingu, ég 
hef fundið það bæði á fólki og í 
landshlutakönnunum sem gerðar 
hafa verið, þannig að ég held að 
þessi könnun sé bara undantekn-

ingin sem sannar regluna,“ segir 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingarinnar.

Sjálfstæðisflokkur mælist enn 

sem áður stærsti flokkurinn og 
segjast nú 41,2 prósent myndu 
kjósa flokkinn. Hann fengi því 29 
þingmenn kjörna. 

Framsókn bætir svolítið við sig 
og mælist fylgi flokksins nú 10,4 
prósent og hann fengi sjö þing-
menn kjörna. Jón Sigurðsson, for-
maður Framsóknarflokksins, segir 
flokksmenn hafa haft fylgisaukn-
ingu sterkt á tilfinningunni. „Þetta 
er í samræmi við þróun í skoðana-
könnunum fyrir réttum fjórum 
árum. Mér finnst á þessu að fylgið 
sé farið að koma fram.“ Í könnun 
Fréttablaðsins 24. apríl 2003 mæld-
ist Framsóknarflokkurinn með 12,8 
prósenta fylgi. 

Fylgi annarra flokka mælist 
innan við fimm prósent og er þeim 
því ekki úthlutað þingsæti. 4,0 pró-
sent segjast myndu kjósa Íslands-
hreyfinguna, 3,2 prósent styðja 
Frjálslynda flokkinn og 1,2 prósent 
styðja Baráttusamtök eldri borg-
ara og öryrkja. 

Samfylkingin og 
Vinstri græn jöfn
Samfylking og Vinstri græn eru með nánast jafnt fylgi samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Fréttablaðsinns. Núverandi ríkisstjórn myndi halda velli með 36 
þingmenn. Fylgi Framsóknarflokks mælist aftur í tveggja stafa tölu.
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Lífið á 
landnámsöld

Mikill meirihluti lands-
manna, eða 75 prósent, telur 35,72 
prósenta skatt á tekjur einstakl-
inga of háan. Þetta kemur fram í 
nýrri könnun Capacent Gallup 
sem gerð var fyrir Ríkisútvarpið 
og Morgunblaðið. Einungis 1,5 
prósent telja tekjuskattinn of 
lágan.

Þá telja tæp tuttugu prósent að 
tíu prósenta fjármagnstekjuskatt-
ur sé of hár, um 53 prósent að 
hann sé hæfilegur og tæp 28 
prósent að hann sé of lágur.

Um 23 prósent telja að 18 
prósenta skattur á fyrirtæki sé of 
lágur, 58 prósent að hann sé 
hæfilegur og 19 prósent of hár.

Flestir vilja 
lægri tekjuskatt

 Landssamtök 
landeigenda á Íslandi ítreka í 
fréttatilkynningu ósk sína um 
svör frá frambjóðendum og 
flokkum um þjóðlendumálið.

Samtökin kölluðu í byrjun 
mánaðar eftir skriflegum svörum 
frá stjórnmálaflokkum um hvort 
þeir hygðust beita sér fyrir 
breytingu á lögum um þjóðlendur 
eða framkvæmdum þeirra laga. Í 
tilkynningu segir að engin svör 
hafi enn borist samtökunum.

Í tilkynningu segir að ályktanir 
af flokksþingum og landsfundum 
dugi ekki til, kallað sé eftir 
yfirlýsingu um áform flokkanna í 
þjóðlendumálum.

Krefjast svara 
um þjóðlendur

Lífeyrissjóðirnir hafa 
hagnast um 170 milljarða frá 
árinu 2002 vegna kaupa á 
hlutabréfum bankanna. Þetta 

segir Illugi 
Gunnarsson,
frambjóðandi
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík, í 
grein í 
Fréttablaðinu
í dag.

„Því hefur 
verið haldið 
fram að 
þjóðin hafi 
verið hlunn-

farin þegar ríkið seldi bankana 
og verðhækkun þeirra nýtist nú 
einungis fámennum hópi eigenda 
þeirra. Þetta er auðvitað rangt. 
[...] Þessi glæsilegi árangur 
lífeyrissjóðanna er árangur 
okkar allra,“ segir Illugi, sem 
vísar því á bug að ójöfnuður hafi 
aukist í tíð núverandi ríkis-
stjórnar. 

Lífeyrissjóðir 
hagnast mikið

Samningaviðræður um kaup borgarinnar á 
lóðunum að Lækjargötu 2 og Austurstræti 22 hefjast í 
vikunni. Kaupverðið er ekki ljóst en á lóðinni við 
Austurstræti er byggingarréttur fyrir stærra hús en 
var fyrir. Talið er að verðmæti byggingarréttarins á 
Austurstrætislóðinni einni nemi hátt í 200 milljónir 
króna.

Verðhugmyndir hafa ekki enn verið nefndar en Ást-
ráður Haraldsson, lögmaður eigendanna að Austur-
stræti 22, segir byggingarréttinn mjög verðmætan. Á 
lóðinni megi reisa stórhýsi upp á 1.700-1.800 fermetra. 
Jón Guðmundsson fasteignasali áætlar að endanlegt 
söluverð geti numið um 400 milljónum króna. Inni í 
þeirri tölu sé kostnaður við kaupin, endurbyggingin 
og svo hagnaður byggingaraðilans. 

Borgaryfirvöld funduðu með eigendum og fulltrú-
um tryggingafélaganna í gærmorgun. Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, formaður skipulagsráðs, segir að 
ákveðið hafi verið að ganga til samningaviðræðna við 
eigendur lóðanna. Garðar Hannes Friðjónsson, fram-
kvæmdastjóri fasteignafélagsins Eikar sem á 

Lækjargötu 2, segir að Eik komi til viðræðnanna með 
opnum hug gagnvart Reykjavíkurborg. Ástráður Har-
aldsson telur að það geti að sumu leyti verið heppilegt 
að borgin hafi full umráð yfir framkvæmdum á lóðun-
um. Austurstræti 22 hefur verið í eigu sömu fjöl-
skyldu frá 1915. 

Jón Kristinn Snæhólm, aðstoðarmaður borgar-
stjóra, segir að brunarústirnar séu „svöðusár í hjarta 
borgarinnar“. Vinna við endurbygginguna þurfi að 
hefjast sem fyrst og ákvörðun um það sé á hendi 
borgarstjóra. Málið þurfi ekki að fara fyrir borgar-
stjórn fyrr en niðurstaða hafi fengist um kaupverð. 
Þá verði kaupsamningur gerður og hann lagður fyrir 
borgarstjórn. Hanna Birna segir að stefnt sé að því að 
byrgja brunasárin með einhverjum aðlaðandi hætti á 
næstunni. Þar komi ýmislegt til greina en ekkert hafi 
verið ákveðið enn. Erlendis tíðkist til dæmis að reisa 
veggi umhverfis svona svæði, jafnvel með myndum 
af húsunum sem þar voru.  Net hefur þegar verið 
strengt yfir brunasvæðið til að varna foki.

Kostar borgarsjóð 
hundruð milljóna
Samningaviðræður um kaup á Lækjargötu 2 og Austurstræti 22 hefjast í 
vikunni. Verðmæti byggingarréttarins í Austurstræti nemur 200 milljónum 
króna. Kaup og endurbygging getur kostað borgina um 400 milljónir.

Eftirlitsmenn á vegum 
Evrópusambandsins gagnrýndu 
framkvæmd forsetakosninganna 
í Nígeríu í gær harðlega. Margir 
af 120 þúsund kjörstöðum í 
landinu voru opnaðir mörgum 
klukkutímum of seint og 
kosningaþáttaka var víða afar 
lítil. Tilraun var gerð til að 
sprengja aðalkosningaskrifstof-
una og sjö lögreglumenn létu 
lífið í fyrirsát í Nassarawa-
héraði, skammt frá höfuðborg-
inni Abuja.

Kosningabaráttan stendur 
helst milli Atiku Abubakar, 
varaforseta, Umaru Yar’Adua 
frambjóðanda stjórnarflokksins 
og Muhammadu Buhari, sem 
tapaði fyrir sitjandi forseta, 
Olusegun Obasanio, í kosningun-
um 2003.

Óeirðir og tafir 
á kjörstöðum

Rúmlega þrítugur 
karlmaður var handtekinn í 
heimahúsi í Þorlákshöfn um 
hádegisbil í gær eftir að hafa 
ráðist á annan mann með hnífi og 
barið hann með stól. Fórnar-
lambið, sem einnig er rúmlega 
þrítugt, slapp mjög vel að sögn 
lögreglunnar á Selfossi. Hann 
hlaut þó skurð á handlegg sem 
sauma þurfti fyrir.

Ekki er ljóst hver aðdragandi 
árásarinnar var, en að sögn 
lögreglu kom upp ósætti á milli 
mannanna sem leiddi til þess að 
annar þeirra barði hinn með stól í höfuð og líkama, greip síðan 
borðhníf, lagði til hans og stakk í handlegg. Sá sem ráðist var á hlaut 
skurð á handlegg og þurfti að sauma fyrir það á sjúkrahúsinu á 
Selfossi. Lögregla segir báða mennina hafa verið undir áhrifum 
áfengis, en þó ekki dauðadrukkna.

Lögregla handtók árásarmanninn skömmu eftir árásina. Vettvang-
urinn var skoðaður og var maðurinn yfirheyrður í gærkvöldi. Ekki 
liggur fyrir um hvað mennirnir deildu svo heiftarlega.

 Fjölskylda Seung-hui
Cho, sem skaut 32 til bana og 
fyrirfór sér í Virginia Tech-háskól-
anum í Bandaríkjunum á mánu-
dag, baðst á föstudag fyrirgefn-
ingar á eyðileggingunni sem Cho 
olli. „Hann hefur grætt heiminn. 
Við lifum í martröð,“ segir systir 
hans, Sun-kyung Cho, í skriflegri 
yfirlýsingu frá fjölskyldunni. Sun-
Kyung hefur haldið sig til hlés 
ásamt foreldrum sínum og systur 
síðan á mánudag. Fjölskyldan 
hafði ekki tjáð sig um hörmulega 
atburði mánudagsins fyrr en á 
föstudag.

Sun-kuyng segir fjölskylduna 
biðja fyrir öllum fórnarlömbum 

bróður síns, og nefnir þau öll á 
nafn. „Við syrgjum með fjölskyld-
unum, Virginia Tech-samfélaginu,
Virginíuríki og þjóðinni allri. Og 
heiminum,“ skrifar hún. „Við 
erum úrkula vonar, hjálparvana 
og týnd. Þetta er manneskja sem 
ég ólst upp með og elskaði. Nú 
finnst mér að ég þekki þessa 
manneskju ekki,“ skrifar Sun-
kuyng um bróður sinn. „Við hefð-
um aldrei getað ímyndað okkur að 
hann væri fær um svona mikið 
ofbeldi,“ segir hún.

Hátt í tylft jarðarfara og minn-
ingarathafna um fórnarlömbin 
Cho fóru fram í Blacksburg og 
víðar í Bandaríkjunum í gær. 

Við lifum í martröð

Þorgrímur, þarf að fara að 
banna þig börnum?

 Lögreglan á 
Djúpavogi fékk tilkynningu í 
gærmorgun um að bíll lægi 
hálfur í flæðarmálinu við þorpið. 
Þegar lögregla kom á vettvang 
var bíllinn mannlaus.

Lögreglan hafði uppi á eigand-
anum, manni á þrítugsaldri, og 
kom í ljós að hann hafði misst 
stjórn á bíl sínum með þeim 
afleiðingum að hann steyptist 
fram af vegkanti við fjöruborðið 
og lenti á hjólunum í flæðarmál-
inu.

Ökumaðurinn meiddist ekki en 
bíllinn mun vera mikið skemmd-
ur. Lögreglu grunar að maðurinn 
hafi verið ölvaður undir stýri. -

Ók fram af veg-
kanti og út í sjó
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Áframhaldandi uppbyggingu kröftugs og samkeppnisfærs atvinnulífs.

Ókeypis tannvernd til 18 ára aldurs og auknar niðurgreiðslur á tannviðgerðum.

Eingöngu einstaklingsrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 
Fjölbýlum breytt í einbýli.

Skattleysismörk í 100 þúsund krónur.

12 mánaða fæðingarorlof og gjaldfrjálsan leikskóla í samvinnu við sveitarfélögin.

Stimpilgjöld felld brott.

Lækkun virðisaukaskatts á lyfjum og barnavörum í 7%.

Þjóðvegir út frá höfuðborginni tvöfaldaðir.
Sundabraut og mislæg gatnamót í þéttbýli.

Hækkun frítekjumarks á atvinnutekjur lífeyrisþega og frítekjumark sett á greiðslur
úr lífeyrissjóðum.

Hækkun vaxtabóta.

Að námslán mæti raunverulegri framfærsluþörf. Þriðjungur námslána breytist í 
styrk.

Þitt atkvæði tryggir:



Lið Rimaskóla bar 
sigur úr býtum í fyrstu kokka-
keppni grunnskólanna sem fram 
fór í Menntaskólanum í Kópavogi í 
gær. Lið Álftamýrarskóla hreppti 
annað sætið en Hamraskóli það 
þriðja. Tíu grunnskólar tóku þátt.

Áslaug Traustadóttir, heimilis-
fræðakennari í Rimaskóla, er upp-
hafsmaður og umsjónarmaður 
keppninnar, en Gestgjafinn, 
Menntaskólinn í Kópavogi og 
Fiskisaga/Gallerý kjöt eru aðal-
bakhjarlar hennar. 

Síðustu fjögur ár hefur Áslaug 
staðið fyrir kokkakeppni í Rima-
skóla. „Draumurinn var að gera úr 
þessu Reykjavíkurkeppni, sem 

gerðist í fyrsta skipti núna. Ég á 
von á því að á næsta ári verði 
margfaldur fjöldi þátttakenda,“ 
sagði Áslaug, sem stefnir á keppni 
á landsvísu. Hún segist finna fyrir 
miklum áhuga hjá nemendum. 
„Fagið hefur líka breyst mikið. Á 
síðustu fimm árum hefur komið út 
nýtt kennsluefni fyrir alla aldurs-
hópa,” sagði Áslaug. 

Lið Rimaskóla fékk í verðlaun 
ferð til London, ásamt 8.000 króna 
peningagjöf á liðsmann frá Kaup-
þingi. Fyrir annað sæti var í verð-
laun veislumáltíð á Silfrinu og 5.000 
króna peningagjöf, en veislumáltíð 
á Galíleó og 3.000 króna peninga-
gjöf var fyrir þriðja sætið.

Rimaskóli vann

 Aðeins dregur úr 
fylgi Sjálfstæðisflokks og Sam-
fylkingar frá síðustu helgi, er 
þessir tveir flokkar héldu lands-
fundi sína, samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Fréttablaðsins. Mun-
urinn er þó innan skekkjumarka. 

41,2 prósent segjast nú myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, í stað 
43,4 prósenta fyrir viku. Skekkju-
mörk eru 4,3 prósentustig, sem 
þýðir að fylgið er á bilinu 36,9 til 
45,5 prósent. Ef Sjálfstæðisflokk-
urinn fengi 41,2 prósent í alþingis-
kosningum nú, í stað 33,7 prósenta 
í síðustu kosningum, myndi þing-
mönnum flokksins fjölga um sjö, 
úr 22 í 29. 

44,1 prósent karla segist nú 
myndu kjósa flokkinn, en 37,6 pró-
sent kvenna. Fylgi flokksins meðal 
kvenna dalar því um 5,3 prósentu-
stig á milli vikna. 

Fylgi Samfylkingar dalar einnig 
aðeins þessa vikuna. 20,3 prósent 
segjast nú myndu kjósa flokkinn, í 
stað 22,3 prósenta í síðustu viku. 
Vikmörk eru 3,5 prósentustig. 

Ef þetta væru niðurstöður kosn-
inga myndi kjörfylgi flokksins 
dala um 10,6 prósentustig og þing-
mönnum fækka um sex; verða nú 
fjórtán í stað tuttugu. 

Fylgi meðal karla dalar nokkuð, 
um 4,6 prósentustig og er nú 16,7 
prósent. Fylgi meðal kvenna eykst 
hins vegar lítillega og mælist nú 
24,9 prósent. 

Fylgi Vinstri grænna eykst 
aðeins á milli kannana, en er samt 
innan vikmarka. Nú segjast 19,7 
prósent myndu kjósa flokkinn, en 
í síðustu viku mældist fylgi hans 
16,7 prósent. Vikmörk reiknast 3,5 
prósentustig.

Ef þetta yrðu niðurstöður kosn-
inga myndi flokkurinn fá þrettán 
þingmenn kjörna, átta fleirum en í 
síðustu kosningum þegar 8,8 pró-

sent kusu flokkinn. Jafn margir 
íbúar höfuðborgarsvæðisins segj-
ast nú myndu kjósa Vinstri græn 
og Samfylkingu eða 22,0 prósent. 
16,0 prósent íbúa landsbyggðar-
kjördæmanna segjast nú myndu 
kjósa flokkinn.

Framsóknarflokkurinn bætir 
aðeins við sig frá síðustu viku og í 
fyrsta sinn, frá því ágúst á síðasta 
ári mælist fylgi flokkins yfir tíu 
prósent. 10,4 prósent segjast nú 
myndu kjósa Framsóknarflokk-
inn, í stað 8,6 prósenta í síðustu 
viku og myndi flokkurinn sam-
kvæmt því fá sjö þingmenn kjörna, 
í stað þeirra tólf sem þeir hlutu 
kjörna eftir síðustu kosningar. 
Vikmörk eru 2,7 prósentustig. 

 Karlar eru heldur spenntari 
fyrir Framsóknarflokknum en 
konur og segjast 12,5 prósent 

karla myndu kjósa flokkinn, en 7,7 
prósent kvenna. Þá er fylgi flokks-
ins 14,9 prósent á landsbyggðinni, 
en 7,6 prósent á höfuðborgarsvæð-
inu.

Aðrir flokkar myndu ekki ná 
manni á þing. Það er, miðað við 
heildarfylgi myndu flokkarnir 
ekki fá jöfnunarmanni úthlutað, 
þótt ekki sé loku fyrir það skotið 
að í einhverju kjördæmanna verði 
einhver kjördæmakjörinn. 

Íslandshreyfingin mælist með 
mest fylgi litlu flokkanna þriggja 
og segjast nú 4,0 prósent myndu 
kjósa hana, í stað 2,3 prósenta í 
síðustu viku. Vikmörk eru 1,7 pró-
sentustig og ná því efri mörkin 
yfir fimm prósenta markið. 

3,2 prósent segjast nú myndu 
kjósa Frjálslynda flokkinn, sem 
hlaut 7,4 prósent í síðustu kosn-

ingum og fjóra menn kjörna. Vik-
mörk eru nú 1,5 prósentustig. Í 
síðustu viku mældist fylgi flokks-
ins 5,8 prósent.

Þá segjast nú 1,2 prósent myndu 
kjósa Baráttusamtök eldri borg-
ara og öryrkja, en 0,8 prósent 
sögðust í síðustu viku myndu kjósa 
samtökin. Vikmörk eru 1,0 pró-
sentustig.

Hringt var í 800 kjósendur 
laugardaginn 21. apríl og skiptust 
kjósendur jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir kjördæmum. Spurt 
var; Hvaða lista myndir þú kjósa 
ef gengið væri nú til kosninga? 
62,8 prósent tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar, sem er aðeins hærra 
hlutfall en hefur verið í  könnun-
um Fréttablaðsins að undanförnu. 
28,2 prósent segjast enn óákveðin. 

Ríkisstjórnin heldur velli
Ríkisstjórnarflokkarnir tveir, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, fengju alls 36 þingmenn, sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Samfylking og Vinstri græn fengju 27 þingmenn. Aðrir flokk-
ar myndu ekki ná manni á þing. Samanlagt fylgi litlu flokkanna þriggja er 8,4 prósent.

Landbúnaðarráðu-
neytið hefur úthlutað tollkvótum 
vegna innflutnings á kjöti frá 
mars og fram í desember á þessu 
ári. Tuttugu og fimm tilboð bárust 
í samtals tæp 3.700 þúsund kíló af 
kjöti. Hæsta boð var 900 krónur á 
kílóið og lægsta 10 krónur. 
Meðalverðið var því 308 krónur á 
kílóið.

Sláturhúsið Hellu fékk langmest 
af tollkvótum, eða 50 þúsund kíló af 
frystu nautgripakjöti, 100 þúsund 
kíló af frystu svínakjöti og tæp 169 
þúsund kíló af frystu alifuglakjöti. 
Dreifing fékk 48 þúsund kíló af 
frystu nautgripakjöti, 60 þúsund 
kíló af frystu svínakjöti og 15 
þúsund kíló af kjöti og ætum 
hlutum af dýrum.

Sláturhúsið 
Hellu fékk mest

Um helmingur þjóðarinn-
ar, eða 50,9 prósent, er hlynntur því 
að koma á fót varaliði lögreglu sem 
þætti í vörnum Íslands, samkvæmt 
könnun sem Capacent  Gallup vann 
fyrir Ríkisútvarpið og Morgunblað-
ið. Fjörutíu prósent eru andvíg.

Konur eru mun hlynntari 
stofnun slíks varaliðs. 58 prósent 
þeirra segjast hlynnt því en 33 
prósent andvíg. Á móti eru 43,7 
prósent karla hlynnt varaliði en 
46,9 prósent andvíg.

Andstaðan er mest meðal 
fylgismanna Vinstri grænna, en 
stuðningur mest hjá sjálfstæðis- og 
framsóknarmönnum.

Helmingur vill 
varalið lögreglu



BÍL ÁRSINS 2007
UPPLIFÐU

The pursuit of perfection

Þegar Lexus IS250 ber þig mjúklega eftir þjóðbrautinni og þú finnur aflið, sem 
þér er gefið, verður þér ljóst hvers vegna Bandalag íslenskra bílablaðamanna 
útnefndi þennan kjörgrip „Bíl ársins 2007“. Innrétting, munaðarþægindi, gæði, 
aksturseiginleikar og tæknibúnaður í IS250 eru fullkomin umgjörð um líf þeirra 
sem vilja skara fram úr, ekki aðeins í ár eða á næsta ári heldur um ókomna framtíð.

Sjáðu, snertu og prófaðu Lexus IS250. Við erum sannfærðir um að niðurstaða 
þín verður í samræmi við niðurstöðu dómnefndar BÍBB. Hún kom okkur 
reyndar ekki á óvart. Við gerum nefnilega sömu kröfur til lúxusbíla og þú sem 
og íslenskir bílablaðamenn. Við njótum þess að tvinna saman afl og hugvit í 
fullkomna heild.   

Verð frá 4.350.000 kr.
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Nýbýlavegi 6     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN VILL AFNEMA 
NÚGILDANDI KVÓTAKERFI SEM ER ÓRÉTTLÁTT 
OG FJANDSAMLEGT BYGGÐUM LANDSINS 

AFNÁM KVÓTA-KERFISINSER KOSNINGAMÁL

Skeifan 7  | Reykjavík  |  sími 553-6061

Annað sætið skipar Ásgerður Jóna 
Flosadóttir stjórnmálafræðingur. Ásgerður er 
framkvæmdarstjóri í Reykjavík og er formaður 
Fjölskylduhjálpar Íslands og fyrrverandi formaður 
Mæðrastyrksnefndar.

Fiskifræðingurinn og 
alþingismaðurinn Magnús Þór 
Hafsteinsson, varaformaður 
Frjálslynda flokksins, leiðir 
framboðslista flokksins í 
Reykjavíkurkjördæmi Norður.

Þau bjóða ykkur öll velkomin á kosningaskrifstofu flokksins að Skeifunni 7  
Opið er frá 10.00 til 18.00 alla daga og alltaf heitt á könnunni.

Frakkar ganga í dag að kjörborðinu 
til að kjósa sér forseta, sem taka á við af Jacques 
Chirac sem kveður Elysée-höll í maí eftir tólf ára 
setu þar. Nicolas Sarkozy, flokksbróðir Chiracs og 
fyrrverandi innanríkisráðherra, er nánast öruggur 
um að komast áfram í úrslitaumferðina. Hann var 
með fáeinna prósentustiga forskot á Segolene 
Royal, frambjóðanda sósíalista sem sækist eftir því 
að verða fyrsta konan á forsetastóli í Frakklandi, í 
nær öllum skoðanakönnunum sem gerðar voru fyrir 
kosningarnar. 

En franskir kjósendur hafa ítrekað áður komið 
kosningaspámönnum á óvart og skoðanakannanir 
sýndu að milljónir kjósenda höfðu ekki gert upp 
hug sinn í síðustu vikunni fyrir kosningarnar. Það 
getur því allt gerst, þótt sennilegast þyki að það 
verði þau Sarkozy og Royal sem takist á í úrslita-
umferðinni.

Sá sem helst er talinn líklegur til að geta skotist 
upp fyrir Royal er miðjumaðurinn Francois Bayrou. 
Að minnsta kosti er talið mjög ólíklegt að hinum 78 
ára gamla þjóðernissinna Jean-Marie Le Pen takist í 
þetta sinn að endurtaka leikinn frá því í síðustu 
forsetakosningum árið 2002, þegar hann hlaut 
næstflest atkvæði allra frambjóðenda í fyrri 
umferðinni og mætti Chirac, sitjandi forseta, í 
úrslitaumferðinni. Le Pen hefur þó verið spáð 
minnst fjórtán prósenta fylgi. 

Allir aðrir hinna alls tólf frambjóðenda eru 
ólíklegir til að ná til sín meiru en í mesta lagi 
fáeinna prósenta fylgi, en samanlagt gætu vinstri-
jaðarframbjóðendurnir sex náð til sín nógu miklu til 
að spilla fyrir möguleikum sósíalistans Royal á að 
komast í seinni umferðina. Úrslitaumferðin fer 
fram hinn 6. maí.

Tvísýnar kosningar
Hægrimaðurinn Nicolas Sarkozy er sá eini af tólf frambjóðendum í fyrri umferð 
frönsku forstakosninganna í dag sem er nánast öruggur um að komast í þá seinni. 

Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson stjórnmálafræði-
prófessor flutti á þriðjudag fyrir-
lestur um beitarréttindi á íslensk-
um afréttum, veiðiréttindi í 
laxveiðiám og aflaheimildir á 
Íslandsmiðum á ráðstefnu um 
eignarréttindi til að stuðla að 
framförum í Porto Alegre í Bras-
ilíu. Meðal annarra fyrirlesara 
voru José María Aznar, sem var 
forsætisráðherra Spánar á árun-
um 1994 til 2004, og Fernando 
Henrique Cardoso, sem var for-
seti Brasilíu árin 1995 til 2003.

Í fyrirlestrinum ræddi Hannes 
hvernig mynda má einkaeignar-
rétt á gæðum sem eðlis þeirra 

vegna verður að samnýta, til 
dæmis fiskistofnum, afréttum og 
útvarpsrásum.

Ritgerð upp úr fyrirlestri Hann-
esar er prentuð í portúgalskri 
þýðingu í brasilíska ritinu Eignar-
rétti og framförum, sem gefið var 
út í kjölfar ráðstefnunnar.

Alls voru átján fyrirlesarar á 
ráðstefnunni, sem haldin var í 
kaþólskum háskóla í Porto Alegre.

Fræddi fólk um beitarréttindi

 Þjónustuhús með salernisaðstöðu á golfvell-
inum í Grafarholti gjöreyðilagðist í eldi í fyrrinótt. 
Tilkynnt var um eldinn um klukkan tvö og var 
kamarinn, sem stendur á teig tíu og er í eigu 
Golfklúbbs Grafarholts, í ljósum logum þegar 
lögregla kom á staðinn. Slökkvilið kom skömmu 

síðar og slökkti eldinn. Eldsupptök eru ókunn en að 
sögn lögreglu er málið í rannsókn.

Talið er að tjónið sé í kringum tug milljóna, en 
mikið hafði verið lagt í húsið. Þrjár vikur eru þar til 
völlurinn verður opnaður á ný og óljóst er hvort 
tekst að koma húsinu í lag fyrir þann tíma.

Útflutningsráð stendur 
fyrir fimm daga fræðslu- og 
kynnisferð til Kasakstans um 
miðjan maí og er skráning í 
ferðina hafin. Dagskráin verður 
kynnt fljótlega en áhersla er 
lögð á að fá kynningu á við-
skiptatækifærum, fjárfestinga-
tækifærum og viðskiptaum-
hverfi landsins.

Á vef Útflutningsráðs kemur 
fram að fræðslu- og kynnisferð-
in er unnin í samstarfi við 
sendiráð Íslands í Moskvu og 
mun viðskiptafulltrúi sendiráð-
ins, Yuri Korolev, taka þátt í 
ferðinni. Skráningarfestur 
rennur út 26. apríl.

Kynnisferð 
til Kasakstans

Á að koma á eðlilegum sam-
skiptum við þjóðstjórn Palest-
ínu?

Á Reykjavíkurborg að kaupa 
lóðir eignanna sem brunnu í 
vikunni sem leið?



Sölutímabil 22.–25. apríl.

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is

Vildarpunktar

Ferðaávísun gildir

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

BERGEN GAUTABORG

REYKJAVÍK

AKUREYRI

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
72

41
 0

4.
2

0
0

7

VORFIÐRINGSTILBOÐ – Í PUNKTUM EÐA PENINGUM

LONDON 22.900 kr.*
eða 19.000 Vildarpunktar (50% punktaafsláttur)**
Ferðatímabil 24. apríl–30. júní. 

BOSTON 34.900 kr.*
eða 25.000 Vildarpunktar (50% punktaafsláttur)**
Ferðatímabil 24. apríl–16. maí. 

BALTIMORE/
WASHINGTON 34.900 kr.*
eða 25.000 Vildarpunktar (50% punktaafsláttur)**
Ferðatímabil 24. apríl–16. maí.

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar.
** Innifalið: Flug. Sérstaklega verður að greiða flugvallarskatta, 9.360 kr. til London og 13.500 kr. til Boston eða Baltimore/Washington.
Sölutímabil: 22. til og með 25. apríl. Takmarkað sætaframboð. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Enginn barnaafsláttur.



Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á 

menningar- og listalífi, auk þess að hlúa að 

mannréttinda- og líknarmálum. 

Það verður m.a. gert með framlögum til stofn- 

ana, samtaka og félaga á Íslandi, sem hafa 

framangreind málefni sem aðaltilgang sinn.

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson en aðrir stjórnarmenn eru 

Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir. 

Ritari stjórnar sjóðsins er Soffía Lárusdóttir. 

Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði eru 
hvattir til að senda inn umsókn. Lengd umsóknar skal 
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).

Umsóknarey›ublö› má finna á heimasí›u Baugs Group hf., 
www.baugurgroup.com.

Umsóknum skal skila› fyrir 11.maí á 
styrktarsjodur@baugurgroup.com

Einnig má skila umsóknum til:
Styrktarsjóðs Baugs Group hf., 
Túngötu 6, 101 Reykjavík

Úthlutun fer fram í júní.

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM.
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Fjórða úthlutun

P
IP

A
R

 
•  S

ÍA
•  7

0
5

38

>>Kennaraháskóli Íslands
      sími 563 3800 >www.khi.is

Í samræmi við ákvæði 3. gr. reglugerðar um löggildingu ökukennara og starfsleyfi ökuskóla, nr. 327/1999 
og samstarfssamning Kennaraháskóla Íslands og Umferðarstofu um ökukennaranám auglýsir Kennara-
háskóli Íslands eftir umsækjendum um nám fyrir verðandi ökukennara á vegum sérstakrar stofnunar 
innan skólans Símenntunar – rannsókna – ráðgjafar. Fáist næg þátttaka er að því stefnt að námið hefjist 
á komandi hausti og ljúki í maí árið 2009. Námið er skilgreint sem 30 eininga nám á háskólastigi.

> Inntökuskilyrði eru þessi:
Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
Að hafa ekið bifreið (bifhjóli) að staðaldri síðustu þrjú árin
Líkamlegt og andlegt heilbrigði fyrir ökumenn í hópi 2, sbr. reglugerð nr. 501/1997
Að hafa ekki hlotið dóm skv. ákvæðum 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga

Við inntöku í námið verður auk þessa litið til starfsreynslu umsækjenda, einkum á sviði uppeldis- og
kennslumála, ökuferils en umsækjendur mega ekki hafa fengið refsipunkta vegna brota á umferðarlögum
undanfarin þrjú ár. Lögð er áhersla á að konur jafnt og karlar sæki um námið.

Umsóknir skulu ritaðar á þar til gerð eyðublöð sem má nálgast á vef stofnunarinnar, http://srr.khi.is/. Þar er 
ennfremur að finna ýmsar upplýsingar um námið, s.s. námskrá og kennsluskrá ásamt nánari upplýsingum 
um hvenær kennsla fer fram.
> Nauðsynlegt er að afrit prófskírteina fylgi umsókn.

Ökukennaranám til b-réttinda

Umsóknarfrestur er til  6. maí 2007.

Námskostnaður er kr. 990.000  (sjá nánar í kennsluskrá).

Allar frekari upplýsingar veitir verkefnastjóri ökukennaranáms,
Arnaldur Árnason, í síma 5634888 milli kl. 9 og 12 virka daga og 
utan þess í síma 8925213. Einnig má senda tölvupóst á netfangið
arnarnas@khi.is.

Árni Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Flugfélags 
Íslands, segist hlakka til að kom-

ast með starf-
semi fyrirtækis-
ins í Reykjavík 
í betra hús-
næði. Með 
öðrum orðum 
fagnar hann 
áformum um 
byggingu sam-
göngumið-
stöðvar í Vatns-
mýri. „Og ekki 
vanþörf á,“ 
segir hann.

Núverandi
flugstöð félagsins var reist á 
stríðsárunum og er löngu úr sér 
gengin.

Til stendur að reisa samgöngu-
miðstöðina í einkaframkvæmd 
og eiga framkvæmd og rekstur 
að standa undir sér. Árni segir 
mikilvægt að það verði gert á 
sem hagkvæmastan hátt svo mið-
stöðin íþyngi ekki farþegum með 
þeim hætti að fargjöld hækki. Og 
hann er bjartsýnn á að það sé 
hægt enda margvísleg starfsemi 
fyrirhuguð í miðstöðinni sem 
styrki stoðir hennar og dreifi 
kostnaði.

Á það beri einnig að líta að far-

þegar félagsins standi í dag 
straum af rekstri núverandi flug-
stöðvar. „Þó hún sé frekar lítil og 
úr sér gengin kostar viðhald 
óheyrilega mikið enda húsið 
gamalt. Sá kostnaður hefur aukist 
á síðustu árum en hann myndi 
falla niður. Þetta þarf því ekki að 
verða dýrara fyrir okkur.“

Árni er hlynntur því að sam-
göngumiðstöðin verði byggð þó 
að flugvöllurinn kunni að flytjast 
úr Vatnsmýri; Reykjavík þurfi 
miðstöð samgangna til og frá 
borginni hvort sem er í flugi eða 
með öðrum leiðum. En hann efast 
reyndar stórlega um að flug-
völlurinn fari. „Það á  eftir að 
gera veðurathuganir á Hólms-
heiði og í skýrslu starfshóps um 
Reykjavíkurflugvöll kemur 
ekkert fram um hvort nýtingar-
hlutfall vallar þar sé ásættanlegt. 
Ég held að vegna veðurs verði 
nýting hans mun verri og þegar 
allt er tekið til hljótist mikill 
kostnaður af að vera þar upp frá 
vegna mikillar niðurfellingar á 
flugi. Og um Löngusker er það að 
segja að sú framkvæmd er dýr 
og henni fylgir mikil röskun á 
landslagi. Ég hef því fulla trú á 
að flugvöllurinn verði áfram í 
Vatnsmýrinni þegar allt hefur 
verið skoðað.“

Vill aðhald 
svo fargjöld 
hækki ekki
Framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands fagnar áform-
um um byggingu samgöngumiðstöðvar en hvetur til 
aðhalds svo ekki þurfi að hækka fargjöld. Hann efast 
um flugskilyrði á Hólmsheiði.

 Eldvarnir í Lækjargötu 2 og 
Austurstræti 22 voru fullnægj-
andi miðað við aldur húsanna. Svo 
virðist sem reykskynjari og 
slökkvitæki hafi ekki verið til 
staðar í söluturninum Fröken 
Reykjavík þar sem eldsins varð 
fyrst vart. Bjarni Kjartansson, 
sviðsstjóri forvarnasviðs hjá 
Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæð-
inu, segir að slík tæki hefðu haft 
lítið að segja í brunanum. 

„Nú var ég ekki á staðnum sjálf-
ur en miðað við lýsingarnar hugsa 
ég að handslökkvitæki hefði mátt 
sín lítils í þessum bruna. Eldurinn 
virðist hafa byrjað að loga innan 
þilja og er orðinn að báli þegar 

menn verða varir við reykinn,“ 
segir Bjarni. 

Í gömlum húsum er erfitt að 
uppfylla nútíma reglugerðir um 
brunavarnir. Í báðum húsunum 
höfðu verið settar gifsplötur í loft 
í eldvarnarskyni og að sögn eig-
anda Lækjargötu 2 voru einnig 
slíkar plötur í lofti Fröken Reykja-
víkur. „Brunavarnir miða auðvit-
að fyrst og fremst að því að vernda 
líf og limi þeirra sem eru í húsinu. 
Gifsplötur hindra að eldur nái að 
breiðast út en þær gera lítið gagn 
þegar upptök eldsins eru á bak við 
þær eins og virðist vera í þessu til-
felli,“ segir Bjarni.

Ekki reykskynjari



ER HAGSTÆTT
AÐ TAKA HÚSNÆÐISLÁN
Í ERLENDRI MYNT?

Opinn fundur um húsnæðisfjármögnun
24. apríl á Nordica Hotel

Opinn fundur um húsnæðisfjármögnun verður haldinn á Nordica Hotel

að Suðurlandsbraut 2, þriðjudaginn 24. apríl og hefst kl. 20:00. Sérstakur

gestur fundarins er Magnús Árni Skúlason framkvæmdastjóri Reykjavik

Economics og fyrrverandi forstöðumaður Rannsóknarseturs í húsnæðis-

málum við Háskólann á Bifröst og mun hann fjalla um mismunandi

tegundir húsnæðislána, kosti þeirra og galla og leiðir til að draga úr áhættu.

Fundurinn er öllum opinn en sætafjöldi er takmarkaður.

Boðið verður upp á kaffiveitingar að fundi loknum.

Vinsamlega skráðu þátttöku þína á www.glitnir.is eða í þjónustuveri

Glitnis í síma 440 4000 fyrir kl. 12:00 þriðjudaginn 24. apríl.

Við vonum að þú sjáir þér fært að mæta og hlökkum til að sjá þig.

Starfsfólk Glitnis

19:30
Húsið opnar 
Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri.

20:00
Opnun fundar
Jón Diðrik Jónsson, forstjóri Glitnis á Íslandi.

20:10
Hvert stefnir krónan og hagkerfið?
Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur hjá Greiningardeild Glitnis.

20:30
Fjölbreytni í húsnæðisfjármögnun er allra hagur
Magnús Árni Skúlason, frkv.stj. Reykjavík Economics ehf. og fyrrv. for-
stöðumaður Rannsóknarseturs í húsnæðismálum við Háskólann á Bifröst.

20:55
Nýtt helmingaskipt húsnæðislán Glitnis
Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri Glitnis í Þarabakka.

21:10
Spurningar og svör
Fundarstjóri: Jóhanna Vilhjálmsdóttir.

21:30
Fundi slitið
Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri.
Boðið upp á kaffiveitingar.

Dagskrá



greinar@frettabladid.is

Pólitískar umræður geta tekið á 
sig hinar furðulegustu mynd-

ir. Hver kannast ekki til dæmis 
við eftirfarandi brot úr umræðu-
þáttum: „Það eru 4.600 fátæk börn 
á Íslandi.“ er sagt með dramat-
ískri röddu stjórnarandstæðings. 
Til svars er stjórnarliðinn: „Já, 
en þessi tala er nú þannig fengin 
að það er tekið miðgildi tekna og 
þetta er sá hluti fjölskyldna sem 
er undir 25% af miðgildinu og kjör 
þessa hóps hafa batnað um 50% á 
síðustu tíu árum og reyndar eru 
þessir útreikningar þannig að ef 
allir hækkuðu um milljón á mánuði 
þá myndi áfram mælast 4.600 börn 
fátæk með þessari aðferð og....“ 

Stjórnarandstæðingurinn og 
þáttastjórnandinn horfa nú illilega 
á stjórnarliðann, þáttastjórnand-
inn æfur yfir því að áhorfið er að 
þurrkast út vegna talnaflóðsins og 
stjórnarandstæðingurinn er fyrir 
löngu búinn að gefa sér að allt sem 
stjórnarliðinn segi sé hvort sem 
er andstyggilegur áróður og út-
úrsnúningar. Og áður en stjórnar-
liðinn kemst lengra í að ræða for-
sendur þeirrar fullyrðingar að 
4.600 börn mælist fátæk þá grípur 
stjórnarandstæðingurinn inn í og 
horfir meiningarfullur á andstæð-
ing sinn: „Það á ekki að ræða um 
fátækt í tölum.“ Réttarhöldin hjá 
Kafka verða eðlileg og blátt áfram 
í samanburði við þessar samræður. 
Áður en lengra er haldið er því rétt 
að vara lesendur við því að í næstu 
línum eru nokkrar tölur.

Við erum mjög rík þjóð sama á 
hvaða mælikvarða er litið og við 
höfum efnast vel á undanförnum 
árum. Það breytir ekki því að í 
samfélaginu okkar er til fátækt 
fólk á öllum aldri. Ég er þeirrar 
skoðunar að stjórnmálastarfið ein-
kennist öðrum þræði af eilífri 
baráttu okkar gegn fátækt, bar-
áttu sem lýkur seint og jafnvel 
aldrei. Það sem mestu skiptir er 

hvort okkur miðar áleiðis eða ekki. 
Engum blöðum er um það að fletta 
að það eru til fátæk börn á Íslandi, 
samkvæmt þeirri rannsókn sem 
vísað var til í upphafi þá eru nú 
hlutfallslega jafn mörg börn fátæk 
eins og þegar Alþýðuflokkurinn 
var síðast í ríkisstjórn þ.e. árið 
1994. Munurinn er sá að kjör þessa 
hóps hafa batnað að raungildi um 
50% og það skiptir máli. 

Gjarnan er því haldið fram að 
ójöfnuður hafi vaxið gríðarlega í 
tíð þessarar ríkissjórnar og að ein-
ungis fáir hafi notið góðærisins. Ég 
mæti varla svo á pólitíska kapp-
ræðufundi án þess að þessi full-
yrðing heyrist. Þegar litið er nánar 
á málið þá kemur í ljós að þessar 
fullyrðingar eru ekki studdar nein-
um marktækum rökum. Alþjóð-
legar rannsóknir sýna til dæmis 
að á Íslandi er hvað mestur jöfn-
uður í Evrópu og mælingar á ráð-
stöfunartekjum fólks á undanförn-
um árum sýna að allir hópar hafa 
aukið kaupmátt sinn verulega. 
Aðalmálið er að við búum til sam-
félag þar sem fólk festist ekki í fá-
tæktargildrum, að það eigi allir 
möguleika á því að bjarga sér. 
Næg atvinna og fjölbreytt efna-
hagslíf er besta vörnin gegn fá-
tækt og öflug efnahagsstarfsemi 
gerir okkur mögulegt að hjálpa 
þeim sem hjálpar eru þurfi. 

Vissulega er það rétt að það er 
hópur fólks sem hefur aukið tekj-
ur sínar gríðarlega á undanförnum 
árum. En það er fjarri öllu lagi að 

halda því fram að einungis lítill 
hluti þjóðarinnar hafi bætt stöðu 
sína. Nærri 60% kaupmáttaraukn-
ing sýnir hversu almennur ávinn-
ingurinn þjóðarinnar er. Gríðarleg-
ur fjöldi hefur aukið eignir sínar 
með því að fjárfesta í hlutabréfum 
og um leið eflt viðskiptalífið veru-
lega. En það eru ekki bara þeir 
sem hafa fjárfest sjálfir í hluta-
bréfum sem hafa hagnast á því 
að þau hafa hækkað í verði. Við 
höfum öll hagnast á hlutabréfa-
markaðinum og notið góðs af því 
að fyrirtækjunum í landinu hafa 
verið búin góð rekstrarskilyrði.

Lífeyrissjóðirnir eru í eign 
heimilanna í landinu. Þeir fjár-
festa lífeyrissparnað okkar og við 
njótum árangurs af starfi þeirra 
þegar við setjumst í helgan stein. 
Hækkunin á hlutabréfavísitölunni 
hefur gert það að verkum að líf-
eyrissjóðirnir okkar hafa hagnast 
gríðarlega. Á síðasta áratug hafa 
íslensk hlutabréf í eigu lífeyris-
sjóðanna hækkað í verði um sam-
tals 300 milljarða króna á verðlagi 
ársins 2006. Heildareignir lífeyris-
sjóðanna í landinu eru núna um 
1.500 milljarðar og þetta eru pen-
ingar sem við eigum öll saman. 

Því hefur verið haldið fram að 
þjóðin hafi verið hlunnfarin þegar 
ríkið seldi bankana og verðhækkun 
þeirra nýtist nú einungis fámenn-
um hópi eigenda þeirra. Þetta er 
auðvitað rangt. Ríkið seldi bank-
ana á eins háu verði og hægt var að 
fá fyrir þá á þeim tíma. En ekki er 
síður mikilvægt að líta til fjárfest-
inga lífeyrissjóðanna í hlutabréf-
um bankanna. Verðmæti þeirra 
bréfa hefur hækkað samanlagt um 
170 milljarða frá 2002. Þessi glæsi-
legi árangur lífeyrissjóðanna er ár-
angur okkar allra, við njótum vel-
gengni bankanna og fyrirtækj-
anna í myndarlegri og tryggari 
lífeyrisgreiðslum á næstu árum og 
áratugum.

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
eru metnaðarfyllstu markmið sem al-

þjóðasamfélagið hefur sett sér frá stofn-
un S.þ. Alls eru þúsaldarmarkmiðin átta 
og leggur hið áttunda í röðinni áherslu 
á að styrkja hnattræna samvinnu um 
þróun. Í þessu felst ekki aðeins að auka 
beri opinber framlög til þróunarsam-
vinnu, stuðla að lækkun erlendra skulda 
þróunarríkjanna og bæta aðgang þróun-
arlandanna að mörkuðum í iðnríkjunum, 
heldur einnig viðurkenning á því mikilvæga hlut-
verki sem einkageirinn getur leikið við að skapa al-
menningi í fátækari ríkjum heims betri lífskjör. 

Fyrir skemmstu skrifaði ég undir samstarfs-
samning utanríkisráðuneytisins og Þróunaráætlun-
ar Sameinuðu þjóðanna um að efla samstarf hins 
opinbera og einkageirans í þróunarlöndum. Í samn-
ingnum felst að á næstu þremur árum verða sett 
saman fimm tilraunaverkefni í samstarfi við ís-
lensk fyrirtæki, stofnanir og samtök sem miða að 
uppbyggingu á raunhæfu samstarfi opinberra aðila 
og einkageirans í þróunarríkjum. Utanríkisráðu-
neytið mun verja um 10 milljónum króna til verk-
efnisins.

Af þessu tilefni héldu utanríkisráðuneytið og 

Þróunaráætlun S.þ. morgunverðarfund 
þar sem Bjarni Ármannsson, forstjóri 
Glitnis, hélt meðal annars ávarp. Í máli 
Bjarna kom glögglega fram að Glitnir 
hefur með skýrum hætti skilgreint sam-
félagslega ábyrgð sína og sett sér ákveðin 
markmið um hvernig fyrirtækið ætlar sér 
að standa undir þeirri ábyrgð. 

Það er sannfæring mín að öflug alþjóð-
leg fyrirtæki sem axla samfélagslega 
ábyrgð sína af heilum hug geti skipt sköp-
um fyrir efnahagsþróun í fátækari ríkjum 
heims. Þess vegna tel ég mjög brýnt að 
auka samstarf hins opinbera og einkageir-
ans enn frekar þegar kemur að þátttöku 

Íslands í þróunarsamvinnu. 
Undirritun samstarfssamningsins við Þróunar-

áætlun S.þ. er meðal fyrstu skrefanna í þessa átt. 
En ég tel að við eigum að taka fleiri og stærri 
skref. Eitt slíkt skref gæti verið stofnun sérstaks 
fjárfestingarsjóðs sem komið gæti að útrás ís-
lenskra fyrirtækja til þróunarríkja og uppbygg-
ingu viðskipta við þróunarlönd. Fyrirmyndir af 
slíkum sjóðum má finna víða í nágrannalöndum. 

Leiðin að þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóð-
anan kann að virðast löng og torsótt. En með 
hverju því skrefi sem við stígum af þessu tagi fær-
umst við nær þessum brýnustu markmiðum al-
þjóðasamfélagsins.

Höfundur er utanríkisráðherra.

Þróun í útrás

13.-17. maí 2007

Fræðslu-
          og kynnisferð
  til Kasakstan

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

www.utflutningsrad.is

Kasakstan er eitt af stærstu löndum heims og er mjög auðugt af 
náttúruauðlindum. Landið er að opnast fyrir erlendum fjárfestingum. 
Hagkerfi Kasakstan er stærra en allra hinna Mið-Asíuríkjana 
samanlagt og hagvöxtur í landinu er yfir 10%.

Útflutningsráð stendur fyrir fræðslu- og kynnisferð til Kasakstan 
um miðjan maí. Fyrirtæki sem hafa áhuga á viðskiptum á þessum 
ört vaxandi markaði eru hvött til að hafa samband sem fyrst 
og skrá þátttöku, en skráningarfrestur er til 26. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Svansson, 
gudjon@utflutningsrad.is og í síma 511 4000.
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Árangur okkar allra

A
lþingi hefur fjölþætt stjórnskipulegt hlutverk. Löggjafar-
hlutverkið er samkvæmt hlutanna eðli fyrirferðarmest. 
Þingræðisreglan felur síðan í sér að þingið axlar ábyrgð 
á ríkisstjórn á hverjum tíma. Loks er fjárveitingavaldið 
í höndum þess. 

Ákvarðanir Alþingis sem fjárveitingavalds renna beint í æðar 
borgaranna með margvíslegum hætti. Í pólitískri umræðu er þó 
oft og einatt gert lítið úr þessu mikilvæga starfi þjóðþingsins. 
Þeir þingmenn sem mest láta sig skipta hvernig tekjum ríkisins 
er deilt niður eru gjarnan kallaðir fyrirgreiðsluþingmenn í fremur 
niðrandi merkingu.

Sumir vilja afnema kjördæmaskipan með þeim rökum að koma 
þurfi í veg fyrir að þingmenn togist á um fjármuni á grundvelli 
persónulegra kynna og þekkingar á málefnum eftir byggðarlögum. 
Þetta er mikill misskilningur á eðli Alþingis sem fjárveitinga-
valds.

Oftrú á yfirborðsþekkingu og meðaltölum bætir ekki lýðræðið. 
Þvert á móti má færa fyrir því gild rök að núverandi kjördæmi séu 
of stór. Afleiðingin er sú að þingmenn hafa minni möguleika en ella 
að komast í náin kynni við dagleg viðfangsefni kjósenda sinna og 
óskir þeirra um skiptingu skattpeninganna.

Alþingi á að endurspegla fjölbreytt viðhorf kjósenda um þessi 
efni. Það er lágkúrulegt að tala niðrandi um þá þingmenn sem 
leggja rækt við hlutverk sitt sem fjárveitingavald. Hitt er annað 
að oft má gera meiri kröfur um ábyrgð til þeirra sem um þessi mál 
fjalla. Það á ekki síst við í aðdraganda kosninga.

Vandinn er sá að það freistar margra að lofa meiri útgjöldum 
en tekjurnar leyfa. Þeir fundir frambjóðenda sem nú berast út 
til almennings, mest á öldum ljósvakans, eru flestir þessu marki 
brenndir. Hér hefur ekki skapast öguð umræðuhefð um þessi efni.

Þegar frambjóðandi er spurður hvernig hann hyggist afla fjár til 
að uppfylla loforð um ný verkefni gefur hann það einfalda svar að 
það muni gerast með nýrri forgangsröðun. Þar við situr. Forgangs-
röðun er lausnarorðið. Það verkar eins og töfrar. Sjaldnast er kall-
að eftir frekari skýringum. Forgangsröðun felur hins vegar í sér að 
eitt verkefni er lagt niður til þess að rýma fyrir öðru. 

Þeir frambjóðendur sem víkja sér undan að gera grein fyrir því 
hvað eigi að víkja að jöfnu verðmæti fyrir nýjum viðfangsefnum 
fara með tál. Þeir eru ekki heiðarlegir gagnvart kjósendum sínum. 
Kjarni málsins er hins vegar sá að hér er ekki hefð fyrir því í 
stjórnmálaumræðum né heldur fjölmiðlaumfjöllun að knýja menn 
til þess að setja ákveðin gildi beggja megin í jöfnuna. 

Meðal sumra þjóða er pólitísk umræða um skiptingu skattpen-
inganna svo öguð að frambjóðendur koma sér helst aldrei í þá stöðu 
að láta andstæðinga sína eða fjölmiðla spyrja um þau verkefni sem 
eiga að víkja þegar forgangsraðað er upp á nýtt. Þá verða menn að 
athlægi og missa trúnað þeirra sem valdið hafa á kjördag. 

Á hverjum tíma eiga frambjóðendur allra flokka hlut að máli að 
því er þetta varðar. Eðli máls samkvæmt eru það þó fremur stjórnar-
andstæðingar sem sækja á með málflutningi af þessu tagi. Hinir 
verja að öllu jöfnu gildandi ákvarðanir þó að á því geti líka verið 
misbrestur. Bragarbót yrði að sterkum umræðuaga um þessu efni.  

Töfrar eða tál?



Fyrir nokkrum árum var reist yfir 
Reykjanesbraut, rétt ofan Blesu-
grófar, 100 metra löng vindharpa 
með tvö þúsund lóðréttum hljóm-
blöðum. Lengd hljómblaðanna er 

alls fjórir 
km.
Hörpunni
var þannig 
lýst í Frétta-
blaðinu að: 
„í stífum 
suðlægum
vindi berast 
ómar henn-
ar upp á Bú-
staðaháls.
Ríkjandi

tónar eru F, G, A og H undir háa C-
i. Stundum slær harpan sér niður 
um nokkrar áttundir og myndar þá 
djúpa breiða vofutóna, sem hræða 
börn.“ Sagt var að slagur hörpunn-
ar ylli ískri í hlustatækjum heyrnar-
skertra og slíkri skelfingu hjá hund-
um að þeir fengju niðurgang og 
skriðu ýlfrandi undir rúm. Sá kost-
ur fylgdi þó, sagði í Fréttablaðinu, 
að mýs þyldu illa hátíðnihljóð og 
flýðu svæðið þó bjartur dagur væri. 
Vindharpan er jafnframt ætluð sem 
göngubrú yfir Reykjanesbraut.

Íbúar norðan vindhörpunnar 
kvörtuðu sáran undan óþægindum 
og svefnleysi, sem óhljóð hennar 
ollu. Vegagerðin brást drengilega 
við og dembdi krossviði innan við 
hljómblöðin. Harpan þagnaði, og 
hönnuðir nöguðu handarbökin og 
hugsuðu – vitlaust.

Að ráðum Línuhönnunar, sem 
hannaði vindhörpuna, var kross-
viðurinn fjarlægður í haust er leið 
og í hans stað settar gataðar plötur 
úr ryðfríu stáli. Í hverri plötu eru 
4.300 göt 1 cm í þvermál. Plöturn-
ar eru 66 og heildarfjöldi gatanna 
því 283.800.

Fáum til undrunar en flestum 
til ama gerist það nú í suðlægum 
áttum að þessi 283.800 göt breyt-
ast í púkablístrur, sem væla og ýla 
eins og tónstiginn spannar. Þegar 
það ærandi blístur kemur saman 
við veinið úr tvö þúsund hljóm-
blöðum vindhörpunnar, þá verður 
það að árás á almannaheill.

Nú hafa svefnvana íbúar grátbeð-
ið Vegagerðina að létta þessum 
ósköpum af og koma aftur með 
gamla lúna krossviðinn. En allt 
kemur fyrir ekki. Það er eins og 
blístrið hafi ært úr henni heyrn-
ina. Þolendur hremminganna hug-
leiða nú að skenkja samgönguráð-
herra og vegamálastjóra nokkra 
skammta af þeirra eigin graut. Það 
yrði gert þanneginn, að hljóðrita 
ærandi blístur og vein mannvirk-
isins, og  endurflytja það svo um 
nætur í íbúðahverfum þeirra.

Það er vitað að þolendur hremm-
inganna eiga talsmenn innan Vega-
gerðarinnar. Vonandi auðnast þeim 
talsmönnum að ná fram úrbótum 
og fría þannig samgönguráðherra 
og vegamálastjóra og saklausa 
nágranna frá þeirri raun og háð-
ung að ná ekki svefni sínum vegna 
eigin óhljóða.

Þess ber að geta að í frásögn 
Fréttablaðsins, sem vitnað er til 
hér að ofan, var tekið fram sérstak-
lega að Línuhönnun sú, sem um er 
rætt, er ekki tengd Línu Langsokk.

Höfundur er íbúi í Stjörnugróf.
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Aldraðir hafa átt allan okkar stuðning í áratugi. 
Taktu þátt því þörfin er brýn. 
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Opið um helgina í aðalumboðinu 
Tjarnargötu 10, kl. 12:00 - 18:00.
Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is
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+ 3 milljónir
   í bakpokann

á tvöfaldan miða!

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!
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Miðasalan er hafin

-vinningur í hverri viku

768
skattfrjálsar
milljónir
í peningum
á árinu

Vinningarnir verða til sýnis

í Smáralindinni um helgina

Smáralind
um helgina

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!

Ekki fara heim
með ókunnugum!
Þú getur treyst TOYO dekkjunum
til að koma þér öruggum heim. 

Sími 561 4110
Vagnhöfða 23 - S: 590 2000



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 550 5000.

„Lifðu lífi þínu með það að leiðar-
ljósi að breytni þín gæti orðið að 

algildum lögum.“

Efnavopn kynnt til sögunnar

Eftir miklar umræður og yfirlegu hefur 
verið ákveðið að skipta út orgelinu í 
Hafnarfjarðarkirkju og verður gripur-
inn kvaddur með kurt og pí á tónleikum 
í kvöld. 

Þegar orgel þetta var keypt af stór-
hug og myndarskap um miðja síðustu 
öld var það eitt stærsta orgel landsins 
og markaði tímamót í þeirri tónlistar-
sögu Íslands. Hljóðfærið hefur þjón-
að Hafnfirðingum í gleði og sorg við 
ýmsar kirkjulegar athafnir og á tón-
leikum. Guðmundur Sigurðsson, kantor 
Hafnarfjarðarkirkju, útskýrir að orgel-
skiptin haldist í hendur við gagngerar 
endurbætur á kirkjunni – byggingunni 
verði lokað í haust en opni síðan aftur 
fyrir næstu jól. 

„Orgelið hefur þó svo gott sem runn-
ið sitt skeið á enda og það verður tekið 
niður í sumar. Það þjáist af ýmsum al-
varlegum tæknilegum bilunum og 
margar pípur þess eru einfaldlega ónýt-
ar,“ segir Guðmundur og bætir við að 
færustu orgelsérfræðingar hér heima 
og erlendis hafi kveðið upp þann dóm að 
ekki væri forsvaranlegt að gera hljóð-
færið upp. Ástæðan er sú, að þó svo org-
elsmíði á eftirstríðsárunum hafi vissu-
lega borið merki um forna frægð og  
mikla sögu, var efnahagurinn það slæm-
ur á þeim tíma að ógerningur var að fá 
úrvalshráefni í pípugerð og tæknibún-
að. Því er líftími orgela frá þessum tíma 
almennt styttri en þeirra orgela sem 
smíðuð eru úr besta mögulega efni.

Sjálfur er Guðmundur nýtekinn við 
kantorstöðunni og hefur því ekki náð að 

bindast hljóðfærinu jafn sterkum bönd-
um og aðrir bæjarbúar. Hann segir að 
viðeigandi sé að hafnfirskir listamenn 
séu í öndvegi á kveðjutónleikunum og 
efnisskráin verður fjölbreytt. Guð-
mundur leikur á orgelið og stýrir kór 
kirkjunnar sem flytur messu eftir Schu-
bert í kveðjuskyni. Meðleikari kórsins 
er Bjarni Þór Jónatansson. Barnakór 
Hafnarfjarðarkirkju kemur fram undir 
stjórn Helgu Loftsdóttur og með kórn-
um leikur Anna Magnúsdóttir á píanó. 

Þá koma einnig fram Hafnfirðingarn-
ir  Hjörleifur Valsson fiðluleikari og Ás-
geir Páll Ágústsson baritónsöngvari.

Ókeypis er inn á tónleikana sem hefj-
ast kl. 17 og eru Hafnfirðingar og aðrir 
velunnarar kirkjunnar hvattir til að 
mæta.

Sóknarnefndin leitar annars tilboða 
í arftaka orgelsins og hefur augastað á 
rómantísku hljóðfæri í þýskum stíl svo 
haldið sé í horfinu í Hafnarfirðinum.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og
tengdafaðir,

Gísli Sigurður Guðjónsson
prentari, Ofanleiti 17,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 12. apríl.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn
23. apríl kl. 13.00.

Auður Fanney Jóhannesdóttir
Reynir Sigurður Gíslason             Sigríður Edda Hafberg

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

Unnur Runólfsdóttir
Kambaseli 85,

sem lést fimmtudaginn 12. apríl sl., verður jarðsungin
frá Seljakirkju mánudaginn 23. apríl kl. 15. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Hjartavernd.

Birna Valgeirsdóttir  Rúnar G. Guðjónsson
Víðir Valgeirsson
Guðrún Valgeirsdóttir    Ásgeir Sigurðsson
Auður Valgeirsdóttir           Sigurgeir Þráinn Jónsson
Stefanía Runólfsdóttir
Sigurður Runólfsson
Aðalheiður Runólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
er auðsýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Gunnars Þ. Júlíussonar
Holtsgötu 13, Reykjavík. 

Guð blessi ykkur öll.

Unnur Guðmundsdóttir
Guðmundur Gunnarsson Guðrún Arndal
K. Helgi Gunnarsson Sigrún Guðlaug Ragnarsdóttir
Björn V. Gunnarsson           Guðrún Kr. Óladóttir
Margrét Gunnarsdóttir        Sigurður V. Jónsson
Helga Gunnarsdóttir        Jón Júlíusson
Gunnar J. Gunnarsson    Ágústa Halldórsdóttir
Hulda Gunnarsdóttir       Ísak J. Matthíasson
Unnur B. Gunnarsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson
afabörn og langafabörn.

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

Agnesar Auðunsdóttur
Guðni Auðunsson                  Alda Þorsteinsdóttir
Sonja Hilmarsdóttir              Ómar Kristmannsson
Erna Hilmarsdóttir                Kristinn Stefánsson
Auðunn Hilmarsson              Guðbjörg Jóhanna Snorradóttir
Guðlaugur Hilmarsson         Guðbjörg Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ingvi Brynjar Jakobsson
fyrrv. lögregluvarðstjóri á
Keflavíkurflugvelli,

sem lést þriðjudaginn 17. apríl sl., verður jarðsunginn
frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 24. apríl kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Ragnheiður Elín Jónsdóttir
Eva Bryndís Ingvadóttir
Þórunn Elísabet Ingvadóttir
Eyrún Jóna Ingvadóttir
Aðalheiður Ingvadóttir
Anna Ingvadóttir
Erla Ingvadóttir
Brynjar Ragnar Ingvason
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir færum við þeim sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Einars Inga Siggeirssonar
dr. rer. hort.

Sérstakar þakkir til alls starfsfólks á FB4 á Landspítala
Fossvogi fyrir frábæra umönnun.

Kristín Friðriksdóttir
Gylfi Magnús Einarsson Katrín Jónína Björgvinsdóttir
Valgarð Einarsson Linda María Stefánsdóttir
Margrét Ástrún Einarsdóttir Þórir Kristinsson
barnabörn og barnabarnabarn.

FÆDDUST ÞENNAN DAG
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um allt milli himins og jarðar og 
hann var virkilega yndislegur og 
sagði mér mikið um uppruna leik-
listarinnar á Íslandi,“ segir Ylfa. 

Ylfa segir leiklistina alltaf vera 
hark. Það breytist hins vegar bara 
með árunum og hún viðurkennir 
að auðvitað hefði hún viljað vita 
þá hluti sem hún veit í dag þegar 
hún var að stíga sín fyrstu skref. 
„En sú reynsla hefur gert mig að 
betri leikkonu og vonandi betri 
manneskju,“ segir Ylfa og rifj-
ar upp skemmtilegt samtal sem 
hún átti við Óskarsverðlaunahaf-
ann Richard Dreyfuss á tökustað 
en Ylfa lék á móti honum í sjón-
varpsþáttaröðinni The Education 
of Max Bickford. „Ég sat og var 
að reyna að rifja línurnar mínar 
upp og yfir mig helltust alls kyns 
áhyggjur; Skyldi ég nú gleyma 
textanum eða gera eitthvað vit-
laust, kosta fyrirtækið þúsundir 
dollara og verða loks rekin,“ segir 
Ylfa. „Hann settist við hliðina á 
mér og hlýtur að hafa séð hræðsl-
una í augunum því hann spurði 
hvort ekki væri allt í lagi,“ held-
ur Ylfa áfram. „Ég svaraði honum 
bara auðvitað að ég væri hrædd 
um að gleyma öllu og klúðra 
þessu,“ segir Ylfa en Dreyf-
uss hafði svar á reiðum höndum. 
„Hann sagði að svona liði sér á 
hverjum einasta degi,“ segir Ylfa 
og hlær. „Ég veit ekki hvort þetta 
var satt eða hvort hann var bara 
að segja þetta til að láta mér líða 
betur en þetta virkaði allavega.“

Leikkonan vill þó lítið gera úr 
sinni afrekaskrá og segist bara 
vera verkamaður í leikarastétt-
inni. „Það veit enginn hver ég er 
nema fólkið sem ég vinn með. Ef 
ég væri í þessum bransa með því 
hugarfari að vera stjarna gæti 
ég bara gleymt þessu. Ég er í 
þessu af því ég get ekki hugsað 
mér að gera neitt annað. Þetta er 
bara mín köllun,“ útskýrir Ylfa. 
Hún hafi komið sér vel fyrir í 
Stóra eplinu en útilokar hins 
vegar ekki að koma til Íslands 
og leika. Leikkonan segir að Ís-
landsuppruni hennar veki allt-
af mikla athygli en hafi þó aldrei 
hjálpað mikið til þegar velja á í 
hlutverkin. „Ísland verður allt-
af mjög skemmtilegt umræðu-
efni en aldrei mikið meira,“ segir 
Ylfa sem þó hitti mikinn áhuga-
mann um íslenskar fornsög-
ur þegar tökur á The Education 
of Max Bickford fóru fram. „Ég 
var kynnt fyrir Peter O’Toole og 
hann spurði mig hvaðan ég væri. 
Þegar ég hafði sagt honum það 
kom upp úr kafinu að hann er al-
gjör sérfræðingur í Eddusögun-
um og var mikill viskubrunnur 
um íslenskar fornsögur. Ég stóð 
bara hins vegar eins og græningi 
og vissi ekki neitt,” segir Ylfa og 
hlær að þeirri tilhugsun að enski 
stórleikarinn skuli hafa gert hana 
kjaftstopp í Íslandsumræðunni. 

Það stefnir ekkert í að Ylfa sé 
á heimleið þótt vissulega sé erf-
itt að vera fjarri vinum og vanda-
mönnum. „Nei, ætli ég verði ekki 
hérna eitthvað áfram. Ég er búin 
að koma mér svo ágætlega fyrir 
í New York og kann svo vel við 
mig. Hér eru ýmis verkefni sem 
ég er að þróa, umboðsmaður minn 
er hér og væri ekki hress með að 
ég væri að flýja land. En það er nú 
minnsta málið að skella sér heim, 
ég er alltaf til í allt,“ segir Ylfa, 
sem viðurkennir þó að hún sakni 
íslenska vatnsins. „Það er ein-
hvern veginn órjúfanlegur hluti 
af þessari tæru og hreinu náttúru 
landsins.“ 

Y
lfa landaði nýlega 
stóru hlutverki í 
sjónvarpsþáttunum
Law & Order: 
Special Victims 
Unit sem notið hafa 

mikilla vinsælda hér á landi og 
verður þátturinn frumsýndur 15. 
maí. Ylfa leikur móður sem leit-
ar sonar síns sem var rænt fyrir 
tíu árum. „Þetta er mjög dramat-
ískt hlutverk og ég þurfti að kafa 
ofan í þessar hrikalegu tilfinning-
ar að vita ekki um afdrif barns-
ins síns,“ segir Ylfa en mótleikar-
ar hennar eru Christopher Meloni 
og Mariska Hargitay. Ylfa hafði 
unnið áður með leikstjóranum 
David Platt og vildi hann gjarnan 
fá hana í hlutverkið.

Þrátt fyrir að Ylfa hafi verið 
búsett í Bandaríkjunum í tæp 
tuttugu ár er ljóst að Íslendingur-
inn í henni er langt því frá því að 
vera tröllum gefinn. Áður en hún 
setur sig í viðmælandahlutverk-
ið vill hún ólm fá að vita hvernig 
veðrið sé heima og hvort vorið sé 
komið enda heldur Ylfa góðu sam-
bandi við heimahagana og kemur 
hingað í heimsókn tvisvar á ári; í 
júlí og svo yfir jólin. 

Líf Íslendingsins í útlöndum 
hefur stórbreyst á þeim tveim-
ur áratugum sem liðnir eru síðan 
leikkonan reif sig upp og hélt á 
vit ævintýranna og nú tekur til 
dæmis aðeins þrjátíu sekúndur 
að senda nokkrar línur til vina og 
vandamanna. „Hérna áður fyrr 
gat það tekið viku og allt upp í  tíu 
daga,“ segir Ylfa. Útskýrir síðan 
að hún hafi reynt að fá fjölskyld-
una til að taka upp símaforritið 
SKYPE en það hafi gengið held-
ur seint.

Ylfa upplýsir að þrátt fyrir að 
hún hafi alltaf kallað sig Íslending 
renni í raun alþýskt blóð um æðar 
hennar. „Já, ég hef eiginlega bara 
verið að ljúga allan þennan tíma,“ 
segir Ylfa og skellihlær. „En ég 
tala íslensku og er alin hérna upp 
þannig að ég hlýt að teljast gjald-
gengur Íslendingur,“ bætir hún 

við.  Foreldrar hennar eru Stefán 
Edelstein, skólastjóri Tónmennta-
skólans, og Anne-Marie Egloff  
leiðsögukona sem lést árið 1988. 
„Föðurættin kom til Íslands árið 
1939 þegar hún flúði undan of-
sóknum nasista. Mamma fluttist 
hingað fullorðin,“ útskýrir Ylfa, 
sem eyddi sumrunum í barnæsku 
hjá afa og ömmunum í Þýskalandi 
en lék sér þess á milli í Laugarnes-
hverfinu. „Heimilið var tvítyngt. 
Sem fjölskylda töluðum við þýsku 
saman, en við systkinin töluðum 
ávallt íslensku okkar á milli.“

Leikkonan var rétt búin að klára 
stúdentspróf í MS þegar hún 
skellti sér í ævintýraklossana 
og hélt vestur um haf. „Ég hafði 
verið í Dansstúdíói Sóleyjar, en 
Sóley Jóhannsdóttir var mjög 
dugleg að fara til Bandaríkjanna 
og flytja inn kennara,“ segir Ylfa, 
sem telur sig hafa lært mikið af 
Sóleyju og hún búi enn að þeirri 
reynslu. „Einn þeirra var Corneli-
us Carter sem margir muna eflaust 
eftir, því hann gekk alltaf niður 
Laugaveginn í pels. Hann kynnti 
mig fyrir Webster University í St. 
Louis og hvatti mig til að fara út. 
Ég lét bara slag standa, pakkaði 
niður og hélt út í óvissuna.“ Þegar 
þangað var komið reyndist námið 
ekki það sem Ylfa hafði hugsað 
sér og örlögin gripu í taumana. 
Móðir hennar lést skyndilega árið 
1988 og Ylfa kom heim til Íslands 
þá um sumarið. „Ég fékk hlut-
verk í kvikmynd og þegar ekkert 
varð úr henni var orðið of seint 
að fylgja árganginum mínum þar 
úti eftir og ég ákvað því að fara 
til New York og finna þar skóla 
enda var sagt að bestu kennararn-
ir væru þar.“ Að námi loknu lét 
Ylfa síðan aftur slag standa, sett-
ist upp í bíl og endaði í Los Ang-
eles þar sem hún bjó í ein tólf ár. 
En nú er hún kominn aftur heim 
til New York þar sem ævintýrið 
hófst fyrir alvöru. 

Ylfa hefur mörg járn í eldinum og 

er meðal annars að skrifa leikrit 
en vill ekki tjá sig mikið um verk-
efnið  að svo stöddu. Segist hafa 
séð af fenginni reynslu úr þess-
um bransa að það borgi sig ekki 
að tjá sig fyrr en allt er klappað 
og klárt en lumar síðan á lítilli 
sögu frá Íslandi sem enn er höfð 
í flimtingum í góðra vini hópi. 
„Þegar ég kom heim sumarið 
1988 var mér boðið hlutverk í ís-
lenskri kvikmynd sem hét Meffi. 
Þetta átti að vera svona fyrsta al-
vöru alþjóðlega íslensk-banda-
ríska kvikmyndin og búið var að 
ráða Peter Boyle og Eric Roberts 
í hlutverk. Fjölmiðlarnir birtu 
alls kyns viðtöl og myndir en svo 

var myndin bara blásin af og ekk-
ert varð úr neinu,“ segir Ylfa og 
þykir þessi minning augljóslega 
mjög skemmtileg.  „Ég spyr alltaf 
Helga Björns, þegar við sjáumst: 
Erum við komin með dagsetningu 
á tökum á Meffi?“ Margir muna 
eftir Ylfu í hlutverki bandaríska 
ljósmyndarans Jamie Colley í Dís. 
Hún segist eiga góðar minningar 
frá þeim dögum á Íslandi. „Ég naut 
þess eiginlega mest að ræða við 
Árna Tryggvason. Hann lifir svo 
sterkt í minningunni þegar hann 
lék Lilla Klifurmús í Dýrunum í 
Hálsaskógi. Ég fór mikið í leikhús 
sem barn og það hefur örugglega 
haft áhrif á mig. Við Árni ræddum 

Ævintýrið í Ameríku
Íslensk hjörtu taka alltaf smá kipp þegar minnst er á íslenskættaða geimfara, söngvara, myndlistar-
menn og annað afreksfólk sem gerir það gott í útlandinu. Ylfa Edelstein er ein af þeim en í gegnum 
tíðina hefur henni brugðið fyrir í amerískum sjónvarpsþáttum sem sýndir hafa verið hér heima. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir sló á þráðinn til leikkonunnar í New York. 



Ingibjörg Jóna (Bankastræti)
1. sæti og besti frjálsi drykkurinn.

Hjörtur Matthías (Þjóðminjasafn)
2. sæti, besti cappuccinóinn og besta tæknin.

... Kröfur viðskiptavina okkar voru hálfur sigurinn
Að þóknast þúsund sinnum á dag kröfuhörðum viðskiptavinum er alltaf dálítill sigur - og það má í raun segja að
það sé vegna þessara daglegu sigra sem við unnum stórt á Íslandsmeistaramóti kaffibarþjóna 2007. Miklar kröfur
viðskiptavina Kaffitárs hafa haldið okkur við efnið. Við eigum því færni okkar kaffisælkerum þjóðarinnar að þakka.
Færni okkar og ástríða – viljinn til að gera betur – og vandfýsni ykkar mætast í verkum okkar. Hver og einn getur
sannreynt það þegar hann kemur til okkar og við skjótum íslensku vatni saman við suðræna sól.

Jan-Fredrik (Kringlan)
3. sæti og besti expressóinn.

Erla Dögg (Flugstöð Leifs Eiríkssonar)
5. sæti.
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að vörum þér



Í
hópnum sem málið bein-
ist að eru tíu manns á aldr-
inum fimmtán til 26 ára. 
Ákæruliðirnir eru alls sjö-
tíu talsins og eru flestir 
þeirra vegna innbrota og 

annarra þjófnaða, fjársvika, fíkni-
efnamisferlis, eignarspjalla og 
mýmargra bílþjófnaða. Þrír menn 
tengjast langflestum brotunum, 
þeir Davíð Þór Gunnarsson (19 
ára), Sigurbjörn Adam Baldvinsson 
(22 ára) og Jón Einar Randversson 
(24 ára). Þeir hlutu allir fangelsis-
dóma í febrúar síðastliðnum sem 
hluti af Árnesgenginu svokallaða. 

Því fer nærri að mennirnir séu 
nokkurs konar methafar í þess-
ari tegund afbrota. Á tímabilinu 
júní 2006 til og með janúar 2007 
voru 1.007 einstaklingar á aldrin-
um 16-25 ára kærðir fyrir hegn-
ingar- eða sérrefsilagabrot (önnur 
en umferðarlagabrot) hjá embætt-
um sem nú tilheyra embætti lög-
reglustjórans á höfuðborgarsvæð-
inu. Langstærsti hluti þeirra var 
aðeins með eitt mál en um fjög-
ur prósent einstaklinga á þessum 
aldri voru með fimm mál eða fleiri 
á tímabilinu. Sá sem var með flest 
var með 36 mál, en það eru ekki 
endilega allt mál sem farið hafa í 
ákæru. Þeir Sigurbjörn (39 ákæru-
liðir) og Davíð (38 ákæruliðir) eru 
því greinilega nokkuð sér á báti.

Helgi Gunnlaugsson, prófess-
or í félagsfræði, sagði nýverið í 
Fréttablaðinu að um óvenjulega 
mikla virkni væri að ræða hjá litl-
um hópi fólks á ekki lengra tíma-
bili. „Ég man ekki eftir öðrum eins 
fjölda afbrota á svona skömmum 
tíma. Þarna er líklega um að ræða 
ákveðinn kjarnahóp þar sem af-
brot eru hluti af lífsstíl. Þetta er 
einfaldlega það sem þau gera.“

Stefán Eiríks-
son, lögreglu-
stjóri höfuð-
borgarsvæðis-
ins, segir það 
hafa verið 
skýrt markmið 
og stefnu lög-
reglunnar frá 
því að skipu-
lagi hennar 
var breytt um 
áramót að taka af festu á síbrota-
mönnum. „Frá síðustu áramótum 
hafa á þriðja tug manna verið úr-
skurðaðir í gæsluvarðhald út af 
ýmsum fjármunabrotum, fyrst og 
fremst á grunni heimildar fyrir sí-
brotagæslu. Þetta er mikil aukning 
sem bæði endurspeglar það að við 
erum að takast á við erfitt ástand en 
líka þá skýru stefnumörkun okkar 
að við tökum mjög hart á þessu og 
ætlum að reyna að grípa inn í um 
leið og hægt er.“

Hann segir þetta vera eitt af 
þeim aðalatriðum sem stefnt hafi 
verið að með breyttu skipulagi 
lögreglunnar. „Ég held að menn 
sjái þetta sem árangur af þess-
um skipulagsbreytingum hjá lög-
reglunni því fjöldi þeirra sem 
hafa verið úrskurðaðir í gæslu-
varð vegna fjármunabrota held 
ég að hafi ekki þekkst áður hér á 
landi. En þetta rímar fullkomlega 
við þessi meginmarkmið okkar að 
auka öryggi og öryggistilfinningu 
þeirra sem búa, starfa og dvelja á 
höfuðborgarsvæðinu. Til þess að 
gera það verðum við að sýna fram 
á að við höfum tök á því að takast 
á við ástand sem þetta.“

Erum að 
sýna festu

„Við getum eflaust aukið og bætt 
þjónustu við þennan hóp harðra 
fíkla sem eru endurtekið að brjóta 
af sér og valda þjóðfélaginu 
skaða,“ segir Bjarni Össurarson, 
yfirlæknir vímuefnadeildar Land-
spítalans.

Hann segir líklegra til árang-
urs að bjóða þeim upp á með-
ferð með ákveðnum gulrótum en 
að dæma þá til meðferðar. „Þetta 

er gert víða erlendis, til dæmis í 
Bretlandi. Þar er samvinna milli 
dómskerfisins og heilbrigðiskerf-
isins þannig að dómskerfið sér 
um eftirlit með einstaklingunum 
og heilbrigðiskerfið kemur á móti 
með meðferðarúrræði. Það þarf 
eflaust að fara yfir þessi mál hér á 
landi. Við erum heilbrigðisstofnun 
sem er að vinna með fólki, reyna 
að hafa áhrif á það og hjálpa því. 

Við setjum okkur því svolítið í lið 
með sjúklingunum. Þess vegna 
getum við ekki verið bæði með-
ferðaraðilar og eftirlitsaðilar og 
því tökum við ekki oft við föngum 
í meðferð. Það er einfaldlega mjög 
erfitt að hjálpa þeim og hafa eft-
irlit með þeim. Hlutverkaskipting 
milli eftirlitsaðilans og okkar um 
hvernig þetta ætti að vera þarf að 
vera alveg skýr.“

Getum ekki sinnt eftirliti líka

Ótrúleg afbrotasaga
Nýverið var þingfest mál í Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem hópur ungmenna var ákærður í alls sjötíu 
liðum vegna afbrota sem framin voru að langmestu leyti frá júlíbyrjun í fyrra og fram í lok janúar 
síðastliðins. Þórður Snær Júlíusson skoðaði ótrúlega afbrotasögu hópsins.
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Kiwi
99 kr/kg.

Coop hollensk grænmetisblanda
149 kr/pk.

Goði svið verkuð
299 kr/kg. áður 581 kr/kg.

Lambasperðlar taðreyktir
364 kr/kg.

Holta hálfúrbeinað læri án skinns
650 kr/kg. áður 1.000 kr/kg.

33%
afsláttur

Borgarnes bayonneskinka
899 kr/kg. áður 1.344 kr/kg.

48%
afsláttur

35%
afsláttur

Ótrúlegt
verð!

55%
afsláttur

Goða saltað folaldakjöt m/beini
295 kr/kg. áður 656 kr/kg.

Goða reykt folaldakjöt m/beini
295 kr/kg. áður 656 kr/kg.

Borgarnes dönsk grísabógsteik
699 kr/kg. áður 913 kr/kg.



M
óðir Svanhild-
ar veit hvaða 
dag hún var 
getin og móðir 
hennar Diddu 
veit hvar hún 

var stödd. Sjálfar eru þær báðar 
tveggja barna mæður. Elsta barn 
beggja er tíu árum eldra en það 
yngsta og á milli þeirra sjálfra eru 
svo tíu ár: Svanildur er fædd árið 
1974 og Didda árið 1964. Skemmti-
legar tilviljanir eða hvað, sem þó 
hafa ekki dugað til að láta leiðir 
þeirra liggja saman áður?
Svanhildur: Við höfum sést í mý-
flugumynd á Eddunni eitt sinn 
þegar ég var að veita verðlaun 
og Didda að taka við einum. Ann-
ars er Didda bara eins og Björg-
vin Halldórsson, hún hefur alltaf 
verið til.
Didda: Ég tengi Svanhildi að sjálf-
sögðu við sjónvarpið og get því 
ekki alveg staðsett hana einhvers 
staðar á upphafsreit. 
Svanhildur: Þú hefur sem sagt 
ekki vaknað klukkan  sex til að 
hlusta á mig í morgunútvarpinu? 
Didda: Kannski ég hafi einhvern 
tímann náð því, en mig minnti 
endilega að þú værir ljóshærð?
Svanhildur: Jú, ég var það. Ég datt 
í strípupakkann í nokkur ár eins 
og flestar íslenskar konur, þar til í 
fyrra þegar ég varð ólétt. Þá áttaði 
ég mig á því að ég myndi svo inni-
lega vilja gera eitthvað allt annað 
við þessa fimm klukkutíma sem 
ég sat með álpappírinn í hárinu á 
hárgreiðslustofu.

Talandi um breytingar. Nokkrum 
klukkutímum áður en Svanhildur 
og Didda settust niður á Vínbarinn 
logaði miðborgin og nú lítur allt út 
fyrir að þarna hafi Reykvíkingar 
misst gömul og merk hús. Eru þær 
á brunabömmer?
Svanhildur: Maður hugsar út í 
hvaða starfsemi er búin að vera 
þarna. Sjoppa, kebabstaður og alls 
konar missorglegir skemmtistað-
ir. Þetta eru ein elstu timburhús
landsins, Trampe greifi bjó þarna 
og meira til þannig að maður 
hugsar með sjálfum sér: Ef mönn-
um var svona annt um þessi hús – 
af hverju var þá ekki hugsað al-
mennilega um þau og af hverju 
voru þau ekki lögð undir einhverja 
starfsemi sem auðveldara var að 
fylgjast með? Að vera með stand-
andi sjoppurekstur þarna, heita 
potta og sígarettur á skemmtistað 
er auðvitað bara fáránlegt. 
Didda: Auðvitað átti þetta horn að 
vera flottara, öllu betur viðhaldið 
og það er búið að vera erfitt fyrir 
veitingamenn að reka þarna veit-
ingahús og halda þessum gömlu 
spýtum við í leiðinni. Ég er alveg 
viss um að eigendur hefðu alveg 
verið til í að selja ríkinu þessar 
eignir ef ríkið hefði haft almenni-
legan áhuga á þessu. Þetta er eitt 
af þessum hornum sem öllum 

þykir vænt um: Allir hafa kysst 
þarna á 17. júní.
Svanhildur: Og óteljandi héraðs-
dómarar hlaupið yfir torgið og 
fengið sér pylsu. Bruninn býður 
upp á ákveðna endurnýjun þarna 
sem hefði kannski annars ekki 
orðið. En ég er mikið fyrir gamla 
hluti og mun sakna bygginganna. 
Ég er íhaldssöm og helst vildi ég 
fá gömlu bláu og hvítu mjólkur-
fernurnar aftur með Auðhumlu 
framan á.

Næst skal vikið að umræðuefni 
sem Svanhildur tekur strax fram 
að hún nenni varla að ræða. Hana 
langi helst til að gubba þegar hún 
heyri þá umræðu. Það er hin sívin-
sæla spurning um markaðssetn-
ingu á íslenskum konum. Við höld-
um því fram að íslenskar konur 
séu gáfaðar og vel menntaðar en 
oftar en ekki eru þær markaðssett-
ar sem sætar og lauslátar hórur. 
Finna þær fyrir þessari markaðs-
setningu?
Didda: Ég skil Svanhildi svo sem 
vel. En mín skoðun er sú að þær 
eyjar sem fá flestu heimsóknirn-
ar eru þær sem búa yfir bestu goð-
sögnunum. Þannig að hugmyndin 
um sprækar stelpur hafa alltaf 
laðað skip að landi. Á Kúbu segj-
ast þeir eiga sætustu stelpurnar og 
gröðustu mennina. Á Íslandi eru 
það sætustu stelpurnar og sterk-
ustu mennirnir. Og á meðan fólk 
kaupir miða til að koma og tékka 
á þessu; þá erum við ekki að tapa, 
þó að þetta sé ekki einu sinni satt. 
Það þarf svo aldrei neitt að fjöl-
yrða um það að menn eru miklu 
fjölþreifnari en konur og vilja því 
fremur koma í svona ferðir.
Svanhildur: Er það? Ég hef séð 
konur taka svoleiðis atriði að 
maður hugsar með sér: Ó, já, 
svona er líka hægt að gera. Og 
verður svo á einhvern undarlegan 
hátt samt glaður í hjarta sínu því 
þarna sér maður líklega jafnrétt-
ið í verki. 
Didda: Ég verð samt meira vör 
við lauslæti hjá karlmönnum. Þess 
vegna ef auglýsa skal eyju, þá þýðir 
ekkert að auglýsa að hér vaði allt 
uppi í lauslátum karlmönnum. Og 
þetta er líka gömul saga og byggist 
allt á gömlum merg. Skipin hér á 
öldum áður voru ekki full af kven-
fólki að leita að hressum gaurum. 
Þar var að finna karlmenn í leit að 
höfnum fullum af píum.  
Svanhildur: Ég held þetta hafi 
byrjað þannig að einhver erlendur 
lúðablaðamaður hafi komið hing-
að til lands, einhver kona aumkvað 
sig yfir hann og hann skrifað um 
það. Hugsið ykkur líka hvað það 
er ósanngjarnt að tala til dæmis 
um ástandið. Spáið í það hvernig 

íslenskir karlmenn hefðu látið 
ef vel baðaðar, útlenskar konur í 
flottum einkennisbúningum hefðu 
komið hingað á þessum tíma. Og 
jafnvel síðar. Hver man ekki eftir 
látunum út af ítölsku sjóliðunum? 
Það  hefur bara ekkert verið í boði 
að hingað kæmu full herskip af 
ítölskum gellum.
Didda: Það má kannski ráða bót á 
því. En ég held að það sé líka svo-
lítið á okkar eigin ábyrgð að snúa 
þessu þannig að markaðssetningin 
sé orðuð öðruvísi. Það að fólkið 
viti að hér séu sjálfstæðar konur 
er jafngóð markaðssetning.
Svanhildur: Það búa rúmlega 6 
milljarðar manna í heiminum. 
Ég held að lítill hluti þess fólks 
sé raunverulega eitthvað að spá 
í því hvort íslenskar konur hafi 
einhvern tímann verið markaðs-
settar. Ekki frekar en fólk er að 
sniðganga íslenskar vörur vegna 
hvalveiða eða að Ísland sé orðið 
skotmark al-Kaída. Við þurfum 
bara að fara að finna eitthvað al-
mennilegt og nýtt til að nota sem 
gulrót. Ekki bara fallegt kvenfólk, 
hvali og sterka menn. 

Didda: Já, við getum líka notað að 
við eigum líka feita karlmenn og ...   

Fyrst við erum að ræða um hvernig 
Íslendingar eru hér í boði. Hvernig 
kemur Íslendingurinn ykkur sjálf-
um fyrir sjónir?

Didda: Hann er aleinn inni í bíl. 
Einhvers staðar pirraður í um-
ferð.
Svanhildur: Já. Það var allavega 
ég í dag. Að reyna að komast suður 
í Hafnarfjörð. 
Didda: Ég geng mikið og ég sé því 
vel hvað það eru fáir sem fjöl-
menna í bílana. Og það er merki-
legt en það er ekki ein einasta 
manneskja sem býður manni 
far. Hér áður fyrr komst maður 
varla milli gatna án þess að ein-
hver stoppaði og spyrði maður 
hvert maður væri að fara. Þannig 
að já, við erum ein og afskipt. 
Íslendingurinn fyrir mér er líka 
svo sem mjög merkilegt fyrir-
bæri: Við erum hreinlega alls stað-
ar. Það stoppar okkur ekkert. 

Svanhildur: Einmitt! Íslendingur-
inn er alltaf einhvern veginn á rétt-
um tíma og á réttum stað. Þú finnur 
pottþétt Íslending í ábyrgðarstöðu
í stórfyrirtæki í Bandaríkjunum 
og hann er svo auðvitað á staðnum 
þegar einhver brjálæðingur geng-
ur um og skýtur fólk vestanhafs. 
Þetta er bara alveg ótrúlegt því 
við erum ekki nema 300.000. Við 
erum ekki dvergríki – við erum 
örríki. Örríkið Ísland er samt með 
allt til alls. 

Föstur, detox, lýtaaðgerðir og 
stólpípur – að vísu í Póllandi. 
Hvernig kemur þessi útlitsdýrkun 
þeim fyrir sjónir?
Svanhildur: Ég held ég sé ekki 
rétta manneskjan til að spyrja um 
þetta (segir Svanhildur meðan hún 
gæðir sér á sykurmola). 
Didda: Ég hef bara eina skoðun 
á þessu. Ég held að ef fólk hefur 
svona mikinn tíma til að pæla í 
útlitinu, að þá hafi það alls ekki 
nægileg vandamál í lífinu til að 
glíma við og bara alls ekki nóg að 
gera. Mér er svo sem alveg sama, 
ég þarf bara að passa mig á elli-

Ókunnugur maður hefur undið sér upp að 
Diddu Jónsdóttur og spurt hana af hverju hún 
greiði sér ekki. Svanhildur Hólm Valsdóttir
hefur verið spurð af hverju hún hafi verið í svona 
ljótum jakka í sjónvarpinu í gær. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir dró þær stöllur á rökstóla og 
þær segja Íslendinginn eins og góðan fréttaritara: 
Ætíð staddan á réttum stað. 

Íslendingurinn er aleinn og 



Sumarstörf hjá Alcoa Fjarðaáli

Almennar kröfur sem gerðar 
eru til allra starfsmanna: 

• Færni í mannlegum 
 samskiptum

• Vilji til að starfa í teymum 
 með jafningjum

• Jákvæðni og virðing fyrir
 öðrum

• Vilji til að leita stöðugra
 endurbóta

• Frumkvæði og sjálfstæði
 í vinnubrögðum

• Vilji til að takast á við
 fjölbreytt og krefjandi
 verkefni

Vantar þig sumarstarf?
Við hjá Alcoa Fjarðaáli óskum eftir fólki til sumarstarfa. Um er að ræða 
fjölbreytt störf við framleiðslu sem og hin ýmsu störf í teymum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

•  Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri 
•  vera tilbúin(n) til að sinna krefjandi og fjölbreyttum störfum 
•  hafa áhuga fyrir að vinna í spennandi umhverfi. 

Ekki eru gerðar ákveðnar kröfur til menntunar eða reynslu.

Einstakt tækifæri fyrir námsfólk

Áhugasamir námsmenn ættu ekki að láta þetta tækifæri fram hjá sér fara. Hér er tækifæri til að 
spreyta sig í hinum fjölbreyttustu störfum í sumar.

Öll störf hjá Alcoa Fjarðaáli henta jafnt konum sem körlum

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli. Starfsumhverfið er 
hannað þannig að öll störf henta báðum kynjum.

Vinnustaðurinn er í álveri Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði. Umsóknarfrestur er til og með 
6.maí 2007.

Búðareyri 3

730 Reyðarfjörður

Sími 470 7700

www.alcoa.is

Hægt er að sækja um störfin á 
capacent.is (áður IMG-Mannafl).
Nánari upplýsingar fást á 
www.alcoa.is og hjá 
Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 
(sigurlaug.thorsteinsdottir
@capacent.is) og Helgu Snædal 
(helga.snaedal@capacent.is)
hjá Capacent í síma 540 1000.

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









KÓPAVOGSBÆR

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

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:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Deildarstjóri yngra stigs
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Kennari í kínversku
• Kennari í portúgölsku
• Kennari í spænsku

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl 50%

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:
• Smíðakennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri

Álfatún:  564 6266
• Deildarstjóri
• Matreiðslufólk
• Aðstoð í eldhús
• Leikskólakennarar

Dalur:  554 5740
• Matreiðslufólk
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ág
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri

Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Fagstjóri í íþróttum
• Leikskólakennarar
• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Áhugaverð störf
í Keflavík

Húsasmiðjan hvetur 
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða 
einstaklinga í eftirtalin framtíðarstörf í verslun okkar í 
Keflavík 

Ábyrgðarsvið
Tilboðsgerð og sala
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá miðlager
Önnur tilfallandi störf

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

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir. 

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

mikla áherslu á að starfsmenn eigi 
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 
30. apríl. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

 Sölumann og ráðgjafa í timbursölu

Hæfniskröfur
Tilboðsgerð og sala
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá miðlager
Önnur tilfallandi störf

 Afgreiðslu- og sölumann  á timburlager

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta  kostur
Lyftararéttindi væri kostur – starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
Viðkomandi þarf að vera stundvís, hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum.

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um 

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

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

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Lausar stöður fyrir skólaárið 

2007-2008
• Deildarstjóra yngra stigs: Skipulagning

kennslu og starfs á stiginu. Umsjón með 
námskrárgerð ásamt teymisvinnu með 
öðrum stjórnendum skólans.

• Umsjónarkennara á yngsta stig 

• Kennari í kínversku

• Kennari í portúgölsku

• Kennari í spænsku

 Umsóknarfrestur er til 5.maí

Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir. 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið

sigrunb@hjsk.kopavogur.is

einnig í síma 8636811 
eða 5704150

Sjá einnig á Job.



HRAFNISTA

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 260 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

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

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

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða 
 tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk 
 starfsreynslu kemur vel til álita
•  Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og 
 öguðum vinnubrögðum
•  Starfsreynsla af rekstri netkerfa er kostur
•  Þekking á Cisco-búnaði, CheckPoint og 
 PIX-eldveggjum er kostur
•  Cisco-gráður eru kostur

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

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

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

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

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til 
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 6. maí nk.
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Við leitum að þér!
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna 
fyrir viðskiptavini okkar

Kerfisstjóri
Starfið felst í þróun, uppbyggingu og daglegum 
rekstri tækniumhverfis TM Software og 
viðskiptavina þess. Spennandi og krefjandi 
verkefni í boði þar sem unnið er með nýjustu 
tækni á hverjum tíma. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og faglegt umhverfi.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk eða 
 tæknifræði er æskileg
• Önnur tæknimenntun auk starfsreynslu kemur 
 vel til álita
• Þekking á Active Directory, Windows Server 2000 
 og 2003 er nauðsynleg. MCSA eða MCSE gráður 
 eru kostur

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild
•  Góða starfsaðstöðu
•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma

•  Virka endurmenntun í starfi
•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
•  Gott mötuneyti
•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi



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.

Áhugavert framtíðarstarf
 í Hafnarfirði

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 
landsvísu. Í verslunum okkar 
höfum við á boðstólnum yfir 

80.000 vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa að 
jafnaði um 1000 manns á 

öllum aldri. Við leggjum mikla 
áherslu á að starfsmenn eigi 

þess kost   að eflast og þróast 
í starfi.

Starfssvið
Afgreiðsla og sala til viðskiptavina
Afgreiðsla á kassa
Önnur tilfallandi störf í versluninni

Hæfniskröfur
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta er kostur
Búa yfir heiðarleika og samviskusemi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 1. maí n.k. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is. Nánari upplýsingar hjá Brynjari rekstrarstjóra, 
brynjars@husa.is.

www.husa.is

Sölu- og afgreiðslumann vantar í verslun Húsasmiðjunnar
í Hafnarfirði

SPRON Verðbréf óskar eftir að 
ráða forstöðumann miðlunar.

Starfssvið:

• Stjórnun sviðsins 

• Greining fjárfestingarkosta

• Miðlun verðbréfa

• Áætlanagerð

• Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólagráða í hagfræði, verkfræði eða 
viðskiptafræði

• Framhaldsmenntun kostur

• Löggilding í verðbréfamiðlun

• Hæfni til að stýra fólki

• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði æskileg

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Hallur Pétursson, framkvæmdastjóri SPRON 
Verðbréfa, í síma 550 1310. 

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 1. maí nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON Verðbréf er dótturfélag SPRON og býður fyrirtækið upp 
á alhliða verðbréfaþjónustu og vandaða fjárfestingarráðgjöf undir 
kjörorðunum: traust, öryggi og þjónusta. 
Hjá fyrirtækinu starfar hópur sérfræðinga með ólíkan bakgrunn og 
víðtæka menntun og starfsreynslu á verðbréfamarkaði.
Félagið sérhæfir sig í að veita faglega og persónulega ráðgjöf á sviði 
fjárfestinga og býður í því sambandi upp á fjölmargar þjónustuleiðir. 

Forstöðumaður miðlunar

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kópavogsskóla
• Óskum eftir að ráða starfsmann í 50% 

starf í Dægradvöl frá og með 30. apríl nk. 

Um er að ræða skemmtilegt starf með 
börnum í 1. – 4. bekk og vinnutími er frá 
13-17. Það getur hentað vel með námi og 
er ekki síður fyrir karla en konur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SfK og 
Launanefndar sveitarfélaga. Nánari upplýsingar 
veitir skólastjóri í síma 570 4960. 

Fyrirspurnir má einnig 
senda á 

goa@kopavogur.is

Skólastjóri



Fyrirtækjaþjónusta 

Bílaþjónusta

Þjónustustöðvar

Verslanir 
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STARFSMAÐUR Í INNKAUPADEILD
Helstu verkefni:

Safna saman gögnum til tollskýrslugerðar; erlendum reikningum, 
flutningspappírum, farmbréfum, pakklistum o.þ.h.
Útbúa tollskýrslur fyrir innfluttar vörur félagsins
Útbúa verðútreikninga og skrá verðbreytingar
Bóka sendingar inn í fjárhagsbókhald og birgðabókhald
Samskipti við Tollstjóraembætti
Skjalavarsla gagna (tollskýrslna, verðútreikninga)

Hæfniskröfur:
Reynsla í gerð tollskjala og samskiptum við tollstjóraembættið 
Samskiptahæfni
Álagsþol

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vera Björk Ísaksdóttir, innkaupastjóri 
Vörustjórnunarsviðs, í síma 440 1000.

STARFSMAÐUR Á HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Helstu verkefni:

Þjónusta við bílaeigendur á hjólbarðaverkstæðum félagsins

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking á hjólbarðaviðgerðum 
Þjónustulipurð og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagur Benónýsson í síma 862 6557.
Um tímabundna ráðningu er að ræða.

ALMENN AFGREIÐSLA Á HÖFUÐBORGAR- 
SVÆÐINU
Helstu verkefni:  

Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Umsjón með léttum bakstri og pylsum 
Öll tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á verslunarstörfum
Þjónustulund og samskiptahæfni

ÍSETNINGAR Á RAFEINDABÚNAÐI
Helstu verkefni:

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar í bifreiðar

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar í bifreiðar
Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Þjónustulund og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Finnbogason í síma 440 1240.

STARFSMAÐUR Í VERSLUN, HAFNARFIRÐI
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla. Sala í verslun og í gegnum síma
Önnur tilfallandi verkefni í versluninni

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á varahlutum og öðrum fylgihlutum í bíla
Reynsla af sambærilegum störfum
Þjónustulund og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Örn Bjarnason, verslanastjóri, í síma 
820 9003.

KOMDU Í VINNINGSLIÐIÐ
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á innanlandsmarkaði sem veitir fólki og fyrirtækjum afburðaþjónustu 

á sviði bílatengdrar starfsemi og heildarlausnir í rekstrarvörum og eldsneyti til fyrirtækja. N1 vinnur markvisst að því 

að efla og bæta þjónustu- og vöruframboðið og vera vakandi yfir tækifærum og nýjungum, bæði innanlands sem 

utan. N1 kappkostar að hafa ávallt á að skipa vel þjálfuðu og ánægðu starfsfólki. N1 – Meira í leiðinni

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir á 
netfangið sigridurh@n1.is eða fylla út umsókn á www.n1.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2007.

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS



Snæbjörn Ragnarsson 
tónlistamaður var 
sendur í sveit tólf ára 
gamall. Síðan þá hefur 
hann átt mikilli lukku 
að fagna, enda fann 
hann tugi fjögurra laufa 
smára úti á túni.

Snæbjörn er einn af mönn-
unum á bak við Stund-
ina okkar, en handtökin 
þar eru töluvert öðruvísi 
en þau sem hann iðkaði í 
sínu fyrsta starfi. „Ég var 
sendur í sveit að Reykjum 
í Vestur-Húnavatnssýslu 
til systur mömmu,“ segir 
Snæbjörn. „Það var fyrsta 
alvöru vinnan mín. Þrír 
mánuðir í heyskap, sauð-
burði og öllu sem nöfnum 
tjáir að nefna. Ég var tólf 
ára gamall enda er maður 
talinn fullorðinn í sveitinni 
um leið og maður getur 
staðið í lappirnar.“

Eins og tólf ára strák-
um er tamt var mjói veg-
urinn ekki alltaf fetaður 
og ýmislegt gert sem ekki 
getur talist gáfulegt, í það 

minnsta eftir á að hyggja. 
„Við frændurnir vorum 
settir í að mála traktorana 
á bænum og honum fannst 
voða sniðugt að mála 
nefið á mér með rauðum 
lit,“ segir Snæbjörn, sem 
reyndar fannst uppátæk-
ið sömuleiðis mjög snið-
ugt. Það átti eftir að breyt-
ast. „Þetta var eitthvert 
svakalegt dráttarvélalakk 
sem ég náði ekki af. Það 
var sama hvað við reynd-
um, terpentína og hvað 
eina. Liturinn fór ekki af 
og ég var með dráttarvéla-
rautt nef í mánuð.“

Annað og öllu happa-
drjúgara atvik átti sér 
stað þegar Snæbjörn og 
frændi hans fundu þúfu 
sem var full af fjögurra 
laufa smárum. „Já, ekki 
bara það heldur fimm, 
sex og sjö laufa smárum 
líka. Ætli þetta hafi ekki 
verið fjörutíu til fimmtíu 
stykki,“ segir Snæbjörn. 
„Enda hefur þvílík ríf-
andi lukka fylgt mér síðan 
þá að annað eins þekk-
ist varla,“ bætir hann við 
hlæjandi.

Dráttarvélarautt 
nef í mánuð

Atvinnuleysi var 1,3 pró-
sent í mars.

Atvinnuleysi í mars var jafn 
hátt og í febrúar, eða 1,3 pró-
sent, samkvæmt upplýsing-
um frá Vinnumálastofnun. 
Þetta er þó örlítið minna en 
á sama tíma í fyrra. 

Er talið að atvinnuástand 
muni jafnvel skána á næst-
unni þar sem lausum störf-
um fjölgaði talsvert í mars, 
um 111. Þó hafa borist frétt-
ir af erfiðleikum sums stað-
ar á landsbyggðinni. Á vef 
Alþýðusambands Íslands 
www.asi.is kemur fram að á 
Bakkafirði hafi fjórum síð-
ustu starfsmönnum í salt-

fiskverkuninni Gunnólfi 
verið sagt upp störfum og 
á Flateyri hafi níu konum í 
fiskvinnslunni Kambi verið 
sagt upp störfum í apríl.

Atvinnulausum á land-
inu öllu fækkaði í mars 
um 103 frá fyrri mánuði. Á 
höfuðborgarsvæðinu fækk-
aði atvinnulausum um 29 
og á landsbyggðinni um 74. 
Síðastliðna 12 mánuði dró 
úr fjölda atvinnulausra alls 
staðar nema á Suðurnesjum, 
Suðurlandi og Vesturlandi. 
Miðað við tölur Vinnumála-
stofnunar virðist atvinnu-
ástandið núna vera einna 
verst á Suðurnesjum. 

Skánar með vorinu



Hlíðasmári 2
201 Kópavogur
www.titan.is

Við hjá Titan þökkum viðskiptavinum

frábærar viðtökur á fyrstu mánuðum

fyrirtækisins. Vegna mikillra umsvifa vantar

okkur sérfræðinga á sviði Cisco netlausna.

Við leitum að einstaklingum sem hafa

brennandi metnað fyrir krefjandi

viðfangsefnum, eru drifnir áfram af

árangursþörf og bera hag viðskiptavina sinna

fyrir brjósti.

Við bjóðum upp á spennandi vinnustað þar

sem gleði og léttleiki ríkir í bland við fagleg

og fumlaus vinnubrögð. Titan er með á sínum

snærum afburðarsérfræðinga sem ásamt

metnaðarfullri þjálfunaráætlun gætu gert

þig að doktor í Cisco netfræðum!

Ef ofangreint á við þig, láttu þá slag standa

og hafðu strax samband við Benedikt Gröndal

í síma 892 4509 eða á bensi@titan.is

Ertu
með í

sigurlið?

Titan er ört vaxandi fyrirtæki á upplýsingatæknimarkaði með
megináherslu á sölu og þjónustu á miðlægum lausnum fyrir
stærri fyrirtæki. Mörg af stærstu fyrirtækjum landsins eru í
viðskiptum hjá Titan í dag.

A
T

H
Y

G
L

I



Húnavallaskóli

SÖLUMAÐUR
Sláturfélag Suðulands óskar eftir sölumanni í framtíðarstarf.
Einnig óskum við eftir sölumönnum í sumarstörf.

Starfið felst í:
Sölu á framleiðsluvörum og innflutningsvörum fyrirtækisins
í verslanir.
Samskiptum við innkaupamenn.
Markmiðasetningu og aðgerðaáætlanagerð

Menntunar-og hæfniskröfur:
Góð reynsla af smásölumarkaði.
Stúdendspróf og/eða starfsmenntun.
Tölvukunnátta – skilyrði
Góð þjónustulund og aðlögunarhæfileikar

Um er að ræða lifandi, krefjandi og metnaðarfullt starf hjá
traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Upplýsingar um störfin veitir Einar Viðar Gunnlaugsson sölustjóri
framleiðsludeildar í síma 575-6000, e-mail einarg@ss.is
eða Guðmundur E. Björnsson sölustjóri innflutningsdeildar,
e-mail gummi@ss.is .

Umsóknartími er til og með: 1 maí 2007.



StafnÁs ehf. óskar að ráða vörubílstjóra til starfa.

Viðkomandi mun stjórna nýrri Mercedes Benz dráttarbifreið með stól. 
Hámarksheildarþyngd bifreiðar er 26.000 kg.

Leitað er að jákvæðum, röskum og ábyrgum bílstjóra sem hefur réttindi 
á viðkomandi bifreið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. apríl nk.
Númer starfs er 6532.

Upplýsingar veita Inga Steinunn Arnardóttir og Ari Eyberg.
Netföng: inga@hagvangur.is og ari@hagvangur.is

Vörubílstjóri óskast

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

StafnÁs ehf er ungt bygginga- 
og verkfræðifyrirtæki, stofnað 
2003. Um þessar mundir er 
fyrirtækið að byggja 10.500 m2

fjölbýlishús og 8.000 m2

skrifstofuhúsnæði.

Um 100 starfsmenn starfa 
nú hjá Stafnási. Fyrirtækið 
er að hefja ný verkefni í 
Kaupmannahöfn. StafnÁs 
leggur metnað sinn í 
fagleg vinnubrögð, gott 
starfsumhverfi og góðan 
aðbúnað á vinnustöðum. 

Bílstjóri-
meirapróf

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og eitt af 25 stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 750 manns á öllum aldrei. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Umsóknir berist til rekstrarstjóra akstursdeildar Húsasmiðjunnar,
Sigurðar Svavarssonar, sigurds@husa.is, fyrir 1. maí n.k.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Við viljum ráða áhugasaman starfsmann
í akstursdeild Húsasmiðjunnar

 Við viljum einnig ráða afleysingabílstjóra í sumar.

Við leitum að ábyggilegum einstaklingi með reynslu af akstri bifreiða með 
tengivagni.
Meirapróf + tengivagn algjört skilyrði
Mikilvægt að viðkomandi hafi ríka þjónustulund og reynsla af kranavinnu væri 
kostur. 

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um 

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

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

Leita að starfsmLeita að starfsmöönnum til eftirfarandi starfa:nnum til eftirfarandi starfa:

LagerstjLagerstjóóriri
Starfið felur í sér umsjón með pökkun og
undirbúning fyrir ferðir, starfsmannastjórnun,
samningagerð við birgja o.fl. Reynsla af
eldamennsku og þekking á landinu er
æskileg. Viðkomandi þarf að hefja stöf í maí.

SumarstarfSumarstarf áá skrifstofuskrifstofu
Leitað er að starfsmanni í almenn skrifstofustörf
ásamt umsjón með ferðahópum.

JJööklaleiðsklaleiðsöögngn íí Skaftafelli ogSkaftafelli og áá SSóólheimajlheimajööklikli
Leitað að fólki sem klifrar í ís og hefur hlotið
grunnþjálfun í sprungubjörgun. Námskeið eru 
haldin á vorin fyrir væntanlega starfsmenn.

UmsUmsóóknir / upplýsingar:knir / upplýsingar:
mountainguide@mountainguide.is / síma 587 9999



Á hverju ári sækir fjöldi 
fólks um störf hjá sumar-
búðunum í Reykjadal og 
Laugalandi í Holtum.

„Þetta er að flestu leyti 
sambærilegt hefðbundn-
um sumarbúðum, nema að 
tekið er tillit til sérþarfa 
hvers og eins,“ segir Alda 
Róbertsdóttir, forstöðu-
maður sumarbúða í Reykja-
dal og Laugalandi í Holtum 
fyrir fötluð börn og ung-
menni.

„Starfsemin snýst mikið 
um útiveru og leiki,“ heldur 
Alda áfram. „Hér eru 
kajakbátar, hestar, sundlaug 
og íþróttahús til afnota. Svo 
ekki sé minnst á náttúruna 
í kring, sem er óspart notuð 
í fjallgöngur, veiðitúra, rat-
leiki og það sem kann að 
veita krökkunum ánægju.“

Að sögn Öldu eru sumar-
búðirnar opnaðar um miðj-
an maí og þeim lokað aftur 
um miðjan ágúst. „Tekið er 
á móti samanlagt 250 börn-
um og ungmennum á aldrin-
um sex til átján ára. Hvert 
þeirra fær úthlutað einni til 
tveimur vikum og er raðað 
niður í hópa eftir aldri og 
skerðingu. Svo er ungmenn-
um á aldrinum 18 til 25 ára 
boðið upp á sumarnámskeið 
og verður Jónsi Í svört-
um fötum meðal annars 
með tónlistarnámskeið í ár. 
Síðan er boðið upp á helgar-
dvöl á veturna.“

Eins og gefur að skilja 
þarf stóran hóp til að halda 
utan um búðirnar og segir 
Alda 70 starfsmenn tekna 
inn á sumrin. „Það er 
gríðarleg aðsókn hingað, 
yfirleitt 200 umsóknir, og 
við getum því valið úr úr-
valsfólki. Yfirleitt er þetta 
skólafólk á aldrinum 18 til 
28 ára, sem er að mennta sig 
á uppeldissviði. Við tökum 
inn þá sem hafa brennandi 
áhuga og uppfylla kröfur 
um menntun og hæfni. Þeir 
sitja síðan þriggja daga 
skyldunámskeið, þar sem 
allt sem viðkemur starfinu 
er kennt. Starfsmennirn-
ir fá síðan vinnu yfir vetur-
inn og hafa sumir unnið hér 
í heil sex ár.“

Alda telur gott orðspor 
vera helstu ástæðuna fyrir 
ofangreindri aðsókn. Vel sé 
látið af sumarbúðunum og 
fólki finnist heiður að vinna 
með krökkunum. Svo spilli 
útiveran og leikirnir heldur 
ekki fyrir.

Alda bendir á að laun séu 
greidd samkvæmt kjara-
samningum Eflingar. „Þau 
eru í samræmi við laun ann-
arra uppeldisstétta. Starfs-
fólk vinnur langa daga og 
við það hækka launin.“

Að sögn Öldu ríkir mikil 
eftirvænting hjá starfsfólki 
að hefja störf enda spenn-
andi og lærdómsríkt sumar 
fram undan.

Sjá www.slf.is

Margir vilja vinna 
í sumarbúðum

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 

Fasteignasala - skjalagerð
ug og rótgróin fasteignasala á Höfuðborgarsvæðnu

óskar að ráða löggiltan fasteignasala og/eða lögmann 
til samninga- og skjalagerðar.

Umsækjandi þarf að vera nákvæmur, glöggur og góður 
í mannlegum samskiptum. 

ð hentar jafnt konum sem körlum. 

Umsóknir skulu berast á box@frett.is fyrir 26. apríl 
merkt: Skjalagerð - 101

Nova leitar eftir verk- og tölvunarfræðingum, 
vefurum og netstjórum í ýmis störf á tækni-
sviði. Klárir og áhugasamir munu starfa við 
þróunarvinnu, kerfishögun, vefhönnun og
margvíslegan net- og kerfisrekstur. 

Allar nánari upplýsingar um Nova á
www.nova.is



BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 - 200 Kópavogur - sími: 515 8700

www.funi.is - www.blikkas.is

Aðstoðarmaður
óskast

Við óskum eftir hraustum 
laghentum aðstoðarmanni 
við uppsetningar í 
reykröradeild okkar.

Upplýsingar á staðnum og 
eða fyrirspurnir 
á blikkas@blikkas.is 
(ekki í síma).

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Marka›sstjóri

Íslensk Ameríska óskar eftir a› rá›a marka›sstjóra
matvörusvi›s.

Starfssvi›
Yfirumsjón me› marka›smálum
Stefnumótun augl‡singa- og kynningarmála
allra vörumerkja
St‡ring vöruflróunar og umbú›ahönnunar
fyrir framlei›slufyrirtækin
Samskipti vi› erlenda birgja
Skipulagning söluhvetjandi a›ger›a fyrir 
söludeild matvörusvi›s

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i marka›smála e›a
sambærileg menntun
Reynsla af sambærilegu starfi skilyr›i
Gó› enskukunnátta í ræ›u og riti skilyr›i
Mikill metna›ur og frumkvæ›i
Drifkraftur og framkvæmdagle›i

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
30. apríl nk.
Nánari uppl‡singar um starfi› veita
Elísabet Sverrisdóttir og
Kristín Gu›mundsdóttir, rá›gjafar
hjá Hagvangi.
Netföng: elisabet@hagvangur.is og
kristin@hagvangur.is

Íslensk Ameríska á og rekur Mylluna, Ora,
Frón og Kexsmi›juna. Auk fleirra á fyrirtæki›
áfengisheildsöluna Mekka Wines & Spirits og
á stóran hlut í TGI Friday's og Burger King.
A› auki á Íslensk Ameríska hlut í bifrei›a-
umbo›i Heklu og Öskju.

Íslensk Ameríska er í hópi öflugustu fyrirtækja
á neytendavörumarka›i í dag. Innan matvöru-
svi›s fyrirtækisins eru mörg af flekktari
vörumerkjum á Íslandi fl.m.t. Ora, Frón og
Kexsmi›jan auk erlendra vörumerkja eins og
BKI Kaffi, Campbell's, Gerber barnamatur,
Canderel, Hershey's og fjöldi annarra.

Mikil áhersla er lög› á gó›an starfsanda og
gott starfsumhverfi. Starfi› er krefjandi og
mikil hvatning um a› ná árangri, hvort heldur
persónulega e›a fyrirtækisins.

www.isam.is



Handknattleikssamband íslands óskar
eftir starfsmanni í fullt starf

Starfssvið:
• Vinna að fræðslu og útbreiðslumálum fyrir 
  Handknattleikssamband Íslands.
• Markaðsstarf varðandi úrvalsdeild karla og kvenna
• Skipulagning skólamóta
• Almenn skrifstofustörf

Leitað er að einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskip-
tum og gæddur þjónustulund. Frumkvæði er góður kostur.

ð störf sem fyrst.

Umsóknir og ferilskrá óskast send á einar@hsi.is fyrir 
27.apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Einar Þorvarðarson einar@hsi.is

ALP ehf. er ein af stærstu bílaleigum landsins með einkaleyfi á vörumerkjunum Avis 
og Budget. Undir þessum vörumerkjum eru reknar tvær af stærstu bílaleigum 
heims.
Samtals hafa Avis og Budget fleiri en 6.000 útleigustöðvar og yfir 26 milljónir bíla 
um allan heim.Frekari upplýsingar um Avis og Budget er hægt að fá á www.avis.is 
og www.budget.is

Viltu auka tungumálakunnáttu þína og 
fá betri innsýn í ferðaþjónustuna?

Okkur vantar í :
Afgreiðslu:
Röska menn og konur í afgreiðslu á 
Keflavíkurflugvelli í vaktavinnu. Okkur vantar á 
vaktir 1 og 2 frá 18:00-04:00 og 18:00-05:00. 
Einnig vantar á starfstöð Budget í Reykjavík.
Umsækjendur þurfa að hafa 
tungumálakunnáttu (Enska skilyrði), ríka 
þjónustulund og hreint sakavottorð.

Þvott og standsetningu:
Okkur vantar í þrif og standsetningu á bílum. 
Unnið eftir vaktafyrirkomulagi 2-2-3.

Viltu spennandi sumarstarf 
í ferðaþjónustu?

Umsóknir skulu berast til afgreiðslu Avis/Budget í komusal flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar eða á tölvupósti á ingi@alp.is fyrir 1. maí

KÓPAVOGSBÆR

Skapandi sumarstörf 
fyrir ungt fólk
í Kópavogi

Í sumar verður ungu fólki á aldrinum
18-24 ára gefinn kostur að vinna að 
skapandi verkefnum í Kópavogi. Hægt 
er að sækja um störf í allt að 8 vikur frá 
04.06.-28.07. Skila þarf inn umsókn þar 
sem fram koma eftirfarandi upplýsingar:

 • Greinargóð lýsing á verkefninu, 

umfangi þess og markmiðum

 • Tíma- og fjárhagsáætlun verkefnisins

 • Upplýsingar um húsnæði, 

aðstandendur verkefnisins og tengilið 

verkefnisins 

Við val á umsóknum verður m.a annars 
tekið tillit til raunhæfni og frumleika 
verkefnis, reynslu umsækjenda, fjárhags-
áætlun verkefnisins, fjölbreytni verkefna, 
kynjahlutfall umsækjenda og gæði 
umsókna.

Umsóknum skal skilað í seinasta lagi 
30. apríl til Tómstunda- og menningarsviðs 
Kópavogs, Fannborg 2, 200 Kópavogi, 
merktum “Skapandi sumarstörf,” en auk 
þess þarf að sækja um hjá Kópavogsbæ 
um sumarstarf á heimasíðunni 
www.kopavogur.is og þarf útprentuð 
staðfesting að fylgja umsókninni. Nánari 
upplýsingar veitir Linda Udengård 
æskulýðsfulltrúi í síma 570-1600 eða í 
netfangi lindau@kopavogur.is

Athugið að eingöngu er um laun til 
einstaklinga að ræða en ekki önnur 

fjármögnun á verkefninu.
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Álfhólar 15
800 Selfoss

Verð: 24.000.000
Stærð: 155,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: Já

Skemmtileg endaíbúð í raðhúsi í Álfhólum. Íbúðin er 114,2 m2, bílskúr og geymsla, sem er innaf bílskúr,
er  41  m2.  Milliveggir,  útveggir  og  loft  íbúðar  og  bílskúrs  eru  klædd  gifsi.   Eignin  verður  tilbúin  til
innréttinga og miðast ásett verð við það. Mögulegt er að fá íbúðina afhenta fullbúna. Í íbúðinni eru þrjú
svefnherbergi, stofa, eldhús og sjónvarpshol. Hurð er úr stofu út í bakgarð. Baðherbergi, þvottahús og
bílskúr með geymslu. Vel útfært innra skipulag. Lóð skilast þökulögð

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Brynjólfsbúð 1
815 Þorlákshöfn

Verð: 20.400.000
Stærð: 160

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Skipti á  ódýrari  eign í  Reykjavík  eða Kópavogi  koma til  greina.  Vandað endaraðhús,  tæplega tilbúið  til
innréttinga. Húsið er steinsteypt og steinað með ljósu kvarsi. Húsið afhendist fullbúið að utan. Maghony
gluggar og útihurðir.  Búið er að einangra og setja upp milliveggi og verður þeim lokað fyrir afhendingu
og þeir málaðir. Forstofa. þvottahús. Sjónvarpshol, eldhús þar sem gert er ráð fyrir eyju og stofa í opnu
rými. baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Gott skipulag. Laus við kaupsamning.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Gissurarbúð 3
815 Þorlákshöfn

Verð: 22.000.000
Stærð: 216,1

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Húsið er 165,1 fm með sambyggðum bílskúr 38,6 fm og geymsla í bílskúr 12,5 fm. samtals 216,1 fm.
Skv.  teikningu  eru  fjögur  svefnherbergi  ,stórt  baðherbergi  og  forstofusalerni,  stór  stofa  og  eldhús.
Forstofa er  jafnframt tengibygging milli  húss og bílskúrs.  Húsið er  klætt  með viðhaldsléttri  álklæðningu
svo og þakkantar.  Gólfhiti  verður  í  húsinu og bílskúr  að hluta.  Stutt  í  alla  þjónustu,  skóla,  leikskóla  og
íþróttaaðstöðu. Húsið afhendist rúmlega fokhelt, búið verður að einangra og plasta.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Lækjabrekka 9/21
Grímnesi

Verð: 21.900.000
Stærð: 82

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

BÍÐUR EFTIR ÞÉR ! Tvö stór norsk hús á eignarlóðum í landi Syðri Brúar. Húsin eru 82 fm með ca. 35
fm.  manngengu  svefnlofti.  Húsin  eru  fullbúin  að  utan  sem  innan.  Um  70  fm  pallur  með  heitum  potti.
Forstofa  með  flísum.  Baðherbergi  með  einfaldri  innréttingu  og  90x90  cm.  sturtuklefa,  handklæðaofn,
flísar  á  gólfi.  Þvottahús  flísalagt,   sér  útgangur.  Gangur,  eldhús,  stofa  og  þrjú  herbergi  með  parketi.
Falleg eldhúsinnrétting með góðum tækjum. Útgangur úr stofu. Stigi úr stofu upp á svefnloft.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN S. 8648090

Vesturgata 73
101 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 120,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 16.400.000

Á besta stað, þriggja herbergja íbúð með tvennum svölum, útsýni á haf út og leikskóli  í  bakgarðinum !
Tvö svefnherbergi  með innbyggðum fataskápum, svalir  út  af  stærra herberginu. Rúmgott  baðherbergi,
baðkar  með  sturtuaðstöðu  og  ágæt  innrétting.  Eldhús  hálfopið  við  stofu.  Stór  stofa  og  borðstofa.
Mögulegt  er  að  bæta  við  þriðja  herberginu.   Góðar  svalir  úr  stofu  og  á  björtum  dögum  blasir
Snæfellsjökull við.  Í sameign er hjólageymsla og þvottahús. Spennandi eign sem bíður þín !

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Hjallabraut 2
Hafnarfjörður

Verð: 23,3
Stærð: 111

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 17,9
Bílskúr: Nei

* 4 Herbergja. * Íbúð í fjölbýli. * Ný sameign. * Húsið allt ný viðgert * Góð íbúð í norðurbænum * Stutt í
alla þjónustu Nánari upplýsingar veitir Karl Daníelsson sölufulltrúi í síma 895-6406 eða karl@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús  22.apríl kl: 13.30 til 14

Fýlshólar 8
Reykjavík

Verð: 75,4
Stærð: 228,7

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 37,3
Bílskúr: Já

Glæsilegt  en  jafnframt  fjölskylduvænt  hús  innst  í  botnlanga  með fallegu  útsýni  yfir  Elliðarárdalinn  og  til
fjalla. Húsið er á tveimur hæðum. Á efri hæð er stofa með arni og útgengi í sérhannaðan sólríkan garð.
Eldhús  með  sérsmíðaðri  innréttingu,  falleg  borðstofa  ,sjónvarpshol,herbergi,þvottahús  og  lítið  wc.  Á
neðri  hæð eru  fjögur  mjög góð svefnherbergi,tvö  baðherbergi,annað innaf  hjónaherbergi,auk  geymslu.
Bílskúr er stór og við hlið hans er bílskýli. Hér er um glæsieign að ræða á frábærum stað.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Einstök staðsetning.

Suðurgata 48
Keflavík

Verð: 20,9
Stærð: 129m2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: nei

Fjölskylduvænt parhús á besta stað í Keflavík. Fjögur stór svefnherbergi, gott eldhús og rúmgóð stofa.
Útgengi á svalir úr hjónaherbergi og í afgirtan skjólgóðan garð með palli, úr borðstofu Húsið er í ágætu
ástandi,  nýlega  endurnýjað  rafmagn  og  þak.   Velkomin  í  opið  hús,  eða  bókaðu  tíma  í  skoðun,gsm:
848-8718

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Mánud.23.apr. kl.18-18:30



Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 20,5 milljónum
2ja herbergja íbúðir   verð frá 20.500.000
3ja herbergja íbúðir  verð frá 23.500.000
4ra herbergja íbúðir   verð frá 28.500.000

Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 23.500.000
Útborgun 10%    2.350.000
Íbúðalánasjóður 80%   18.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%  3.150.000
     
Samtals    23.500.000

Mynddyrasími í öllum íbúðum • Tvö lyftuhús • Suður/suðvestur svalir á öllum íbúðum • Uppþvottavél, viðar innréttingar og 
AEG tæki • Aðstaða fyrir heitan pott á svölum efstu hæðar • Stæði með öllum íbúðum í lokaðri bílageymslu auk útistæði 
•Þvottastæði í bílageymslu.

SÖLUSÝNING

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001

beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja-, og skipasali.

Við hjá RE/MAX BÆ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 – 17:00

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir 
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1
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Bárugata 37
101 Reykjavík

Verð: 21.9 millj
Stærð: 79.8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.4 millj

Falleg  79.8  fm  3ja  herb  íbúð í  kjallara í  gamla  vesturbænum.  Frábær  barnvænn  garður  fylgir  eignini.
Göngufæri í miðbæinn, stutt í Háskólann og alla aðra þjónustu og verslun. Frábær fyrsta eign!

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli 15:00-15:30

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. 15:00-15:30

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

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

Laufengi 134
Reykjavík

Verð: 23.400.000
Stærð: 106,6 fm

Fjöldi herbergja: 4ra herb
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14,4 mill

Skemtileg 106,6 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í með sérinngang af svölum. Íbúðin er með þrem
svefnherbergjum öll  með skápum og dúk á gólfi.  Baðherbergið er með sturtuklefa, dúk á gólfi  og ljósri
innréttingu. Eldhúsið er er með ljósri innréttingu, efri og neðri skápum og dúk á gólfi. Stofan er björt með
útgegngi á norðaustur svalir og dúk á gólfi. EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR MJÖG FLJÓTLEGA.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús milli 17:00 og 17:30

Lundarbrekka 6
200 Kópavogur

Verð: 21.9 millj
Stærð: 92.7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 14.5 millj
Bílskúr: Sér bílast

Rúmgóð og björt 92.7 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í fjölbýlishúsi við Laundarbrekku 6. í Kópavogi
með sérinngangi  af  svölum. Íbúðin skiptist í  anddyri,  eldhús.3 svefnherbergi,  baðherbergi  með baðkari
og sturtu rúmgóðri og bjartri stofu með útgengi út á svalir. Geymsla er í forstofu og önnur stór geymsla í
sameign. Úr íbúðinni er frábært útsýni yfir Fossvoginn. Góð eign með mikla möguleika. Laus fljótlega.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli 18:00-18:30

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

Frábær eign á besta stað í bænum

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Torfufell 31
111 Reykjavík

Verð: 16.9 millj
Stærð: 78.1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.7 millj
Bílskúr: Bílastæði 

Björt og rúmgóð 78.1 fm 3ja herb íbúð á 4. hæð í fjölbýli í Torfufelli 31 í Breiðholti.Íbúðin skiptist í hol, 2
svefnherbergi, baðherbergi,eldhús og rúmgóða stofu.Útgengt er út á góðar suðvestur svalir úr stofunni.
Gott útsýni er úr íbúðinni yfir góðan barnvænan garð. Öll verslun þjónusta og eru í næsta nágrenni. Góð
fyrsta eign.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli 16:00-16:30

Vogagerði 8
Vogar á Vatnsleysust

Verð: 24.7 millj
Stærð: 203.5

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 24.090mill
Bílskúr: Tvöfaldur

Falleg og björt 147 fm 5 herb efri hæð í góðu fjölbýli með sérinngangi og  tveimur bílskúrum  sem búið er
að  setja í  rafm  og  hita  og  opna á  milli  þeirra.  Malbikað  plan  er  fyrir  framan  íbúð  og  bílskúra  og  góð
bílastæði. Góður garður með palli og heitum potti. Stutt í alla almenna verslun og þjónustu. Grunnskólinn
er í göngufæri. Örstutt frá höfuðborginni Flott eign á yndislegum stað.

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali 

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR
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Arnarhraun 4-6
220 Hafnarfjörður 

Verð: 21.900.000
Stærð: 134,2 fm 

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 17.920.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.30 – 17.00 
• Rúmgóð og vel skipulögð íbúð
• Miklir möguleikar á breytingum
• 2 góð svefnherbergi
• Suður svalir
• Bílskúr

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

Berjavellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 101,5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.725.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30 
• Lúxusíbúð á  jarðhæð
• Möguleiki á  stórum  sólpalli
• Granít borðplötur á  eldhúsi  og  baðinnréttingum
• Liggjandi  eik í  innréttingum
• Stæði í  bílageymslu
• Flott  íbúð

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

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 28.200.000
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. 14.00 – 14.30

Eskivellir 7
221 Hafnarfjörður

Verð: 19.900.000
Stærð: 79,9 fm 

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 14.800.000

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl 17.00 - 17.30 

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 2  góð  herbergi
• Yfirbyggðar  svalir
• Hornbaðkar á baðherbergi
• Vel  skipulög
• Flott  eign á góðum stað

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

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. 17.30 – 18.00

Látrasel 7
109 Reykjavík

Verð: 32.900.000
Stærð: 157,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 17.950.000

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

• 157,7 fm
• 3 svefnherbergi
• Góð geymsla inni í  íbúð
• Frábær staðsetning
• Fallegur  garður
• Neðri  hæð í  tvíbýli

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Opið hús í dag kl. 18.30 – 19.00

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. 18.00 – 18.30
• 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

Skaftahlíð 40
105 Reykjavík 

Verð: 28.900.000
Stærð: 119 fm

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.250.000

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

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

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Opið hús í dag kl. 14.00 – 14.30
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BREIÐHÓLL 20 OG 22
245 SANDGERÐI

Verð: 17.500.000
Stærð: 170.7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Komið og hittið verktakann sem verður á staðnum og með öll ykkar svör á reiðum höndum. Húsin skilist
fullbúinn  að  utan,  klædd með báruál  frá  Áltaki  í  Reykjavík  með innbrenndum lit  steingrátt,  en  rúmlega
fokheld að innan samkvæmt neðangreindri lýsingu. Húsin eru alls 170.7 fm og þar af er bílskúr 27.3 fm.
Tilbúin að utan og rúmlega fokheld að innan. Innkeyrsla verður steypt og vélslípuð með snjóbræðslukerfi,
lóð tyrft en ógirt. Verktakinn er einnig með sambærilegt hús við Lækjamót 85 sem er lengra komið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG FRÁ 17:00 TIL 18:00

Garðbraut 56
250 Garður

Verð: 19.900.000
Stærð: 187,3 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 24.610.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir flott 4 til  5 herbergja einbýlishús sem er 133, fm ásamt 54,3 fm bílskúr. Stofa og
hol  er  með  flísum  á  gólfi.  Svefnherbergisgangur  og  svefnherbergi  eru  með  parketi  á  gólfum  og  gott
skápapláss.  Baðherbergi  er  með flísum í  hólf  og gólf  og góð innrétting.  Og hringstigi  er  úr  stofu upp í
góða koníaksstofu (eða herbergi).  Það er  óhætt  að segja að það sé útsýni  til  allra  átta úr  setustofunni
sem var byggt ofan á húsið og sést þaðan til Snæfellsnes og Reykjavíkur.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 16:00 til 16:30

Háteigur 14
230 Keflavík

Verð: 19.300.000
Stærð: 119,3 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15.390.000
Bílskúr: Já

RE/MAX  LIND  kynnir  flott  og  vel  viðhaldin  94,3  fm  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  fjórbýli  með  sér
inngangi ásamt 25,9 fm bílskúr. Eldhúsið er með flísum á gólfi og þar er góð og snyrtileg innrétting með
flísum á milli  efri og neðri skápa. Baðherbergið er með flísum á gólfi og á vegg við baðker. Flísar eru á
anddyri  og forstofu enn parket  á  stofu og berbergjum.Stofan er  mjög björt  og hurð þaðan út  á  góðar
svalir. Sjón er sögu ríkari og þess virði að skoða þessa fallegu eign.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 14:00 til 14:30

Holtsgata 10
245 Sandgerði

Verð: 23.900.000
Stærð: 200,1

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 25.380.000
Bílskúr: Já

160,1 fm einbýlishús.Komið er  inn í  forstofu með flísum á gólfi,  þar  er  rúmgóður fataskápur.   Stofa er
mjög  björt  og  rúmgóð  með  plastparketi  á  gólfi.Eldhúsið  er  með  flísar  á  gólfi,  viðarinnrétting,  og  stór
borðkrókur, eldhúsið er stórt og rúmgott.Í herbergjaálmunni uppi eru 3 svefnherbergi með dúkum á gólfi
og eitt með skápum. Baðherbergið er með baði, dúkur á gólfi og innrétting.Herbergjaálman á neðri hæð
er í útleigu.Þar eru 2 svefnherbergi, bað og eldhúskrókur og gefur þessi eign góða tekjumöguleika.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag frá 15:00 til 15:30

Hrísmóar 13
Garðabær

Verð: 29.9
Stærð: 136.6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 19.3
Bílskúr: Já

Falleg íbúð í rótgrónu hverfi í Garðabænum þar sem stutt er í alla þjónustu. Stofan er með parketi á gólfi
og  er  björt  og  hlýleg.  Í  stofu  er  lítill  og  notalegur  sólskáli  þar  sem  útgengt  er  á  flísalagðar  svalir.  Fínn
borðkrókur í eldhúsinu. Öll svefnherbergin eru rúmgóð. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Tilvalin
íbúð fyrir fjölskyldu sem hefur í hug að vera í rólegu bæjarfélagi þar sem mikið er lagt upp úr félagsstarfi
og aðhaldi barna. Traust og vegleg eign fyrir vandláta fjölskyldu. Verið velkomin.

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl14:00-14:30

Strandvegur 12
Garðabær

Verð: 32.9
Stærð: 111,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.7
Bílskúr: Já

Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu í Sjálandinu í Garðabæ. Íbúðin er í botnlanga þar
sem stutt er í  skóla og leiksvæði fyrir börnin. Íbúðin er opin og björt með stórum gluggum í stofunni til
suð-austur.  Nýtt  eldhús  með  góðum  tækjum.  Gott  skápapláss  í  andyri  og  svefnherbergi.  Snyrtilegt
baðherbergi.  Kósý verönd fylgir  íbúð.  Öll  svefnherbergin  eru í  góðri  stærð.  Húsið er  allt  klætt  að utan.
Þetta er íbúð á eftirsóttum og barnvænum stað í Garðabænum. ***Verið velkomin í dag***

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl15:00-15:30

Verð: 39.900.000
Stærð: 66

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10.1

Hestvík á Þingvöllum
Þingvellir

Falleg 66 fm sumarhús á stórkostlegum stað í Hestvík við Þingvallavatn. Hér
er  um að ræða gott  tækifæri  til  að eignast  góðan bústað með ómetanlegur
útsýni á 0,7 hektara leigulóð.  Bústaðurinn sem byggður er sem heilsárshús
stendur í fallegu náttúrulega grónu landi þar sem takast kjarr og lyng. Um það
bil 10 mín gangur er að  Þingvallavatni.  Við bústaðinn er eigin borhola með
köldu  vatni  og  er  vatnið  í  húsinu  hitað  í  200  lítra  hitakút  en  húsið  sjálft  er
rafmagnskynnt.  Bústaðurinn  skiptist  í  forstofu  með  fatahengi,  3
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu, stóra stofu með
kamínu,   borðstofu  og  eldhús  með  útgengi  út  á  mjög  rúmgóða  verönd.
Geymsla  er  til  hliðar  við  aðalinnganginn.  Veröndin  umlykur  nánast  í  kringum
allt húsið.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM
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Brekkustígur 2
245 Sandgerði

Verð: 15.900.000
Stærð: 109,80

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 15,6

3ja herbergja einbýlishús við Brekkustíg í Sandgerði. Forstofa er flísalögð. Komið er í hol með skápum.
Rúmgóð stofa/borðstofa.  Eldhús  er  með hvítri  innréttingu  og  borðkrók.  T.f  uppþvottavél.  Teppalagður
stigi liggur á neðri hæð. Sérinngangur er einnig að neðri hæð. Baðherbergi er með flísum á gólfi, skápur
og  sturta.  Tvö  herbergi  með  skápum.  Þvottahús  og  geymsla  eru  með  skápum  og  hillum.  Gólfefni  á
íbúðinni er parket fyrir utan forstofu, baðherbergi og þvottahús. Stór sólpallur er sunnan megin við hús.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30

Esjugrund 94
116 Kjalarnesi

Verð: 28.900.000
Stærð: 123

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19.640.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir  enda  parhús  í  Esjugrund  94  á  Kjalanesi  .  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með
góðum  skáp.  Hnota  plastparket  á  gangi,  herbergjum,  eldhúsi  og  stofu.  Sjónvarps  og  símatenglar   í
herbergjum. Barnaherbergin eru samtengd í dag en auðvelt að setja vegg og loka.  Baðherbergi flísalagt
í  hólf  og  gólf.  Ikea  innrétting  og  handklæðaofn.  Hiti  í  gólfum  í  íbúðinni.  Eldhús  innrétting  frá  Ikea,
uppþvottavél fylgir. Gorenje ofn og helluborð. Heitur pottur í garðinum. Flísalagður bílskúr.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Eyjavellir 8
230 Reykjanesbæ

Verð: 28.900.000
Stærð: 182

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 43

Mjög fallegt og vel við haldið einbýlishús við Eyjavelli í Reykjanesbæ. Á neðri hæð sem er öll flísalögð er
góð  forstofa  með  skápum.  Gott  eldhús  með  góðum  borðkrók.  Þvottahús  og  samliggjandi  stofa  og
borðstofa þar sem er útgengt á glæsilegan niðurgrafin sólpall. Á efri hæð eru 3 góð svefnherbergi. Stórt
sjónvarpsherbergi  og gott  baðherbergi  með baðkari  og sturtu.  Efri  hæðin er  öll  nýparketlögð fyrir  utan
baðherbergi sem er flísalagt. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.

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

Flétturimi 14
112 Grafarvogi

Verð: 24.900.000
Stærð: 146

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: Já

RE/MAX  LIND  kynnir 4  herbergja  íbúð á 3  hæð í  Flétturima  14 í  Grafarvogi.  Laus  til  afhendingar.
Svefnherbergi inn af forstofu, dúkur á gólfi, herbergið er undir súð með stórum þakglugga. Svefnherbergi
inn af gangi er með dúk á gólfi  og stórum þakglugga undir súð, stór skápur með borði. Svefnherbergi
inn af eldhúsi er með dúk á gólfi, góðum skápum og stórum gluggum. Búið að pússa og lakka gólfefni í
íbúðinni.Stórt stæði í bílskýli og þvottaaðstaða fyrir bílinn.Barnvænt hverfi og stutt í alla þjónustu.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Frostafold 6
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14,9

Forstofa er flísalögð og skápar. Gott hol sem er nýtt sem sjónvarpshol í dag. Eldhús er með nýlegri hvítri
innréttingu- flísar á milli  efriskápa og eldhúsbekkja. Gaseldavél og t.f uppþvottavél. Parket er á gólfi  og
hiti  í  gólfi-  borðkrókur.  Stofa og borðstofa er  rúmgóð og nýlegt  plastparket  á gólf.  Útgengt er  á suður
svalir með góðu útsýni. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og flísum á gólfi. Tvö barnaherbergi með
skápum og filtteppi á gólfi. Í baðherbergi er baðkar með sturtuaðstöðu, hvít innrétting.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Grænás 1b
260 Njarðvík

Verð: 16.400.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 17,3

95@ LÁN!!! 5 herbergja 109 fm íbúð á annarri hæð við Grænás í Reykjanesbæ. Eldhús er með flísum á
gólfi,  borðkrókur  og hvít  eldri  innrétting.  Stofa  er  rúmgóð með dúk á  gólfi-  sólskáli  með flísum á gólfi-
hitalögn í  gólfi  -  útgengt á svalir.  Baðherbergi  er  með flísum á gólfi  og upp á hálfa veggi.  Baðkar með
sturtuaðstöðu. Tvö svefnherbergi með dúk á gólfi. Tvö stór herbergi með dúk á gólfi og skápar í öðru.
Geymsla er innan íbúðar. Sameign er með dúklögðum stiga. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Hjaltabakki 28
109 Reykjavík

Verð: 14.500.000
Stærð: 80,20

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 11

80,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð. Eignin skiptist í forstofu með skápum og parketi á gólfi, eldhús með
góðri  innréttingu,  fínu  skápaplássi,  borðkrók  og  dúk  á  gólfi,  rúmgóða  stofu  með  parketi  á  gólfi  og
útgengi  út  á  suður-svalir,  stórt  svefnherbergi  með skápum og parketi  á  gólfi,  baðherbergi  sem nýlega
hefur verið endurnýjað með flísum á gólfi og veggjum, góðum sturtuklefa og þvottaaðstöðu. Sér geymsla
og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign.

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

Miðleiti 5
103 Reykjavík

“55 ára og eldri” Verð: 43.900.000
Stærð: 111,4 m²

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.950.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30
Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð á  fjórðu  hæð í  góðu  lyftuhúsi  ásamt  stæði í  bílageymslu  og  ca 6  m² 
sérgeymslu  sem  er  ekki í  m²  íbúðar.  Mikil  þjónusta  er í  húsinu.  Húsvörður,  leikfimisalur,  vinnustofa, 
matsalur,  gufubað  snyrtistofa,  nuddstofa  og  hárgreiðslustofa.  íbúðin  skiptist í  stóra  stofu/borðstofu, 
eldhús, rúmgott svefnherbergi með miklu skápaplássi, baðherbergi með baðkari og sturtu og þvottahús. 
Stórar suður svalir með útsýni upp að Bláfjöllum.
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Berjarimi 6 
Reykjavík

Verð: 23.900.000 
Stærð: 120,8 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 1992 

Brunabótamat: 15,390.000 
Bílskúr: bílageymsl 

Falleg 3ja herbergja 94,6fm íbúð með 26,2 fm stæði í bílageymslu.Komið er inn í flísalagt opið anddyri. 
Úr anddyri er gengið inn í eldhúsið og stofuna sem er að mestu eitt opið rými, parket og flísar á gólfum , 
borðkrókur í eldhúsi. Úr stofu er gengið út á vestur  svalir. Barnaherbergið er rúmgott með skápum og 
plastparketi á gólfi. Hjónaherbergið með góðum skápum og plastparketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt 
í hólf og gólf með ágætri innréttingu. Þvottahúsið er í íbúðinni. Rúmgott stæði í bílageymslu 

Opið hús í dag frá kl 16:30-17:00 

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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Verð: 65,5 M
Stærð: 273,9 fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 35,7 M
Bílskúr: Já

Logasalir 10
201 Kópavogur

Mjög  fallegt  einbýlishús á  tveimur  hæðum  með  sex  svefnherbergjum.  Húsið  er á  einum  flottasta  stað  í
Kópavogi. Stutt í alla þjónustu. Efri hæð: Stórt og gott baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa. Fjögur
barnaherbergi  eru á  hæðinni  öll  rúmgóð  með  lausum  fataskápum.  Einnig  er  stórt
tómstunda/sjónvarpsherbergi  í  endanum  sem  er  að  hluta  undir  súð.  Yfir  stórum  hluta  af  efri  hæðinni  er
geymsluloft sem nýtist mjög vel.  Neðri hæð: Komið er inn í stóra forstofu með flísum á gólfi  og fatahengi.
Innaf  því  er  rúmgott  þvottahús  með  útgengi  út á  pall.  Eldhús  er  með  stórum  borðkrók  og  fallegri  beyki
innréttingu með miklu skápaplássi. Stofa er samliggjandi við borðstofu með útgengi á vestur hluta pallsins.
Hjónaherbergi  og  eitt  barnaherbergi  er á  neðri  hæð  og  er  hjónaherbergi  með  góðum  beykiskápum.
Gestasalerni  með sturtuklefa kemur á milli  herbergjanna.  Bílskúr  er  rúmgóður 36,9 fm bjartur  með góðum
gluggum.  Mjög  flott  aðkoma er  að  húsinu  pallur  allan  hringinn  og  hellulagt  upphitað  plan.   Mjög  stutt  er  í
skóla og leikskóla.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Fljótasel 13
109 Reykjavík 

Verð: 43.9M 
Stærð: 260,5 fm 

Fjöldi herbergja: 8 
Byggingarár: 1978 

Brunabótamat: 30,1M 
Bílskúr: já 

Gott  endaraðhús  með  bílskúr  og  aukaíbúð  með  sérinngangi á  góðum  stað í  Seljahverfi.  Aðalíbúðin,
Forstofa,  eldhús,  borðstofa  og  stofa  með  fallegum  arni,  svefnherbergi  og  gestasalerni,  efri  hæð:  3
svefnherbergi, baðherbergi og hol. Aukaíbúðin er björt með sérinngangi, stofa og eldhús samliggjandi 2
svefnherbergi  og  baðherbergi.  Bílskúr  með  geymslulofti.  Þetta  er  góð  eign  þar  sem  leigutekjur
aukaíbúðar bera góðan hluta af afborgunum hússins

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Básbryggja 2
110 Reykjavík 

Verð: 24.3 M 
Stærð: 97.2 fm 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli 

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

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Verð: Frá 15.6 m
Stærð: Frá 72 fm

Fjöldi herbergja: 2ja - 4ra
Byggingarár: 2006-2007

Eyravegur 46 - 50
800 Selfoss

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasaliHEIMILI&JARÐIR
FYRSTU ÍBÚÐIRNAR TILBÚNAR

Opið hús sunnudag kl. 13:00 til 16:00
(Heitt kaffi á könnunni)

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Eyravegur 46-50, glæný fjölbýlishús á Selfossi. Eyravegur 46-48 er fjögurra hæða fjölbýlishús
með 22 íbúðum. Fjórar íbúðir eru á 1. hæð, og sex íbúðir á 2. - 4. hæð. Eyrarvegur 50 er fjögurra hæða fjölbýlishús með 18
íbúðum. Þrjár íbúðir eru á 1. hæð, og fimm íbúðir á 2. - 4. hæð. Íbúðir á jarðhæð hafa sérinngang en íbúðir á efri hæðum
hafa svalir og sérinngang af opnum svalagangi. Handrið eru úr heitgalvanhúðuðu stáli og eru klædd með hert gleri á svalagön-
gum. Frágangur íbúða er skilað fullbúnum án gólfefna, en gólf í baðherbergi og þvottahúsi eru flísalögð. Önnur gólf eru
tilbúin undir parket og flísar. Veggir í kringum sturtu eða bað er flísalagt í ca. 2,1 m hæð. Steyptir innveggir eru sandspartlaðir
og málaðir í ljósum lit. Léttir innveggir eru spartlaðir og málaðir í ljósum lit. Loft eru spörtluð og máluð í ljósum lit.
Eldhúsinnréttingar, baðinnréttingar, fataskápar og innihurðir eru af vandaðri gerð. Eldhústæki eru af vandaðri gerð og frá
viðurkenndum framleiðendum. Vönduð og falleg hús á frábærum stað. Allar nánari upplýsingar veita Valdimar í síma 821-
0808 og Snorri í síma 897-7027
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Verð: 25.000.000
Stærð: 74,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 10.750.000

Bárugata 40
101

REMAX  kynnir  mjög  fallega  íbúð á  þriðju  hæð í  þessu  fallega  húsi  við
Bárugötu. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum og er sérlega björt og vel
skipulögð. Eldhúsið er með náttúrusteinflísum á gólfi og hvítri sprautulakkaðri
innréttingu.  Stofa  og  gangur  eru  með  gegnheilu  kubbaparketi á  gólfum  en
svefnherbergin eru með máluðum gólfum. Baðherbergið er með náttúruflísum
á  gólfinu  og  meðfram  baðkarinu,  einnig  eru  þar  tengi  fyrir  þvottavél  en
sameiginlegt þvottahús er einnig í sameign á neðstu hæð hússins. Sameignin
er mjög snyrtileg og húsið er að sögn eiganda í mjög góðu ástandi enda vel
byggt og vel viðhaldið.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Opið hús 16-17

BORG

Verð: 22.900.000
Stærð: 85,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.900.000

Langmýri 18
Garðabær

RE/MAX BORG hefur fengið í einkasölu góða 3ra herbergja íbúð í Garðabæ.
Íbúðin er á annari hæð,  í  tveggja hæða svalablokk. Aðkoma er snyrtileg og
umgengni  og  nágrenni  í  góðu  lagi.  Langamýri  er  miðsvæðis  í  Garðabæ  og
stutt  í  alla  þjónustu.  Í  forstofu  og  baðherbergi  eru  ljósar  flísar  á  gólfi,  en
annars er ljóst parkett á allri  íbúðinni. Úr forstofunni er gengið inn í gang/hol
og eru herbergin á sitt hvora hönd og baðherbergi til vinstri. Síðan opnast inn
í bjarta og rúmgóða stofu/borðstofu og opið eldhús, með ágætri innréttingu.
Innaf  eldhúsi  er  ágætt  þvottahús/geymsla.  Suðursvalir  eru  með  útgengi  úr
stofu.  Veggir og loft er í góðu lagi, Danfoss hitastýring á ofnum og tvöfalt gler
í gluggum. Vernharð

Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15-15.30

Öldugrandi 9
107 Reykjavík

Verð: 27.500.000
Stærð: 115,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 19.065.000
Bílskúr: stæði

RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  4ra  herbergja  íbúð  á  efstu  hæð  með  stæði  í  lokaðri  bílageymslu  í
göngufæri  við Eiðistorg.   Fyrirhugað er  að taka húsið í  gegn að utan á næstunni.   Eignin býður upp á
mikla  möguleika  þar  sem henni  fylgir  óinnréttað  ris.   Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  með  fínu
fatahengi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu  og  nýlegum  tækjum,  eldhúsið  er  opið  inn  í  bjarta  stofu
með útgengi á góðar suður svalir með útsýni yfir borgina. Svefnherbergin eru þrjú.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Digranesvegur 46
200 Kópavogur

Verð: 34.900.000
Stærð: 153.9

Fjöldi herbergja: 4-6
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 21.600.000
Bílskúr: StudíoÍbúð

Virkilega falleg og rúmgóð sérhæð í suðuhlíðum Kópavogs, Stórir gluggar, frábært útsýni, fallegur arin. *
3-4 Svefnherbergi  *  Bílskúr breytt  í  Studío íbúð * Parket ný pússað * Íbúð öll  ný máluð * Nýleg eldhús
innrétting * Stutt í skóla

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í DAG KL 16:00 - 16:30

Æsufell 6
111 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 138

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.220.000
Bílskúr: 23.6

Rúmgóð 115 fm.  íbúð á  2.hæð í  mikið  endurnýjaðri  lyftublokk  ásamt  23.6  fm.  bílskúr.Eignin  skiptist  í:
Eldhús  með  eldri  innréttingu.  Stofa  /  borðstofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Baðherbergi  með  baðkari  og
endurnýjaðri innréttingu. Flísar á gólfi. Þrjú svefnherbergi, tvö með fataskápum. Parket og flísar á gólfum.
Bílskúr  með  rafmagni,  rafknúnum  hurðaropnara,  köldu  vatni  og  hita.   Í  sameign  er  sameiginlegt
þvottahús, sérgeymsla, hjólageymsla og frystihólf. Húsvörður er í blokkinni.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

4ra herbergja íbúð með bílskúr

Langholtsvegur 20
104 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 74 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 9.830.000

Sjarmerandi  og  björt  3ja  herbergja  risíbúð.  Íbúðin  skiptist  í:  Eldhús  með  eldri  innréttingu,  borðkrók  og
geymslu innaf. Parket á gólfi. Stofa / borðstofa rúmgóð og björt með útgengi út á suður svalir.Parket á
gólfi.  Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  skápum  og  parketi  á  gólfi.
Barnaherbergi með parketi á gólfi. Þvottahús og geymsla í sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 16:00
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Verð: 16,8
Stærð: 61,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 10,8
Bílskúr: Nei

Flétturimi 5
Grafarvogur

RE/MAX BORG kynnir: Falleg og björt 61,2 fm, þar af 7 fm geymsla, tveggja
herbergja í  búð á  annari  hæð á  góðum  stað í  Grafarvogi.   Nánari  lýsing:  Í
forstofu  er  góður  skápur  og ágætt  rými.  Svefnherbergi  er  bjart  með góðum
skáp.  Baðherbergi  er  flísað í  gólf  og  að  hluta í  hólf.  Þar  eru  tengi  fyrir
þvottavél  og  þurrkara.  Eldhúsið  er  með  nýjum  mosaik  flísum á  milli
innréttinga, þar er einnig tengi og pláss fyrir uppþvottavél. Eldhús, borðstofa
og stofa liggja saman. Plast parket er í íbúðinni. Útgengt er á suð-vestur svalir
frá stofu. Íbúðin er hin snyrtilegasta í góðu hverfi.  Nánari uppl. gefur Sigurpáll
sölufulltrúi í síma 897-7744 og/eða í e-mail sigurpall@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

SELD
Verð: 21,8

Stærð: 92,3
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 14

Bílskúr: nei

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður

RE/MAX  BORG kynnir:  Fallega  4ra  herbergja,  92,3  fm  íbúð  á  annari  hæð  í
fallegu og grónu hverfi  í  Hafnarfirði.  Í  húsinu ríkir  góður  andi  og mjög stutt  í
alla  þjónustu.Nánar:  Í  forstofu  er  mahogny  parket  sem  er  einnig  á  allri
íbúðinni. Í svefnherbergi er búið að fella vegg og því mjög rúmgott, auðvelt er
að skella vegg á milli  og mynda aftur tvö herbergi.  Hjónaherbergið er einnig
rúmgott og bjart með góðum skáp. Baðherbergið er dúkalagt og flísað í hólf
að  hluta.  Gott  þvottahús  sem  einnig  er  geymslupláss.  Eldhúsið  er  hið
snyrtilegasta,  nýlegar  innréttingar.  Stofan  er  í  beinu  framhaldi  sem  er  mjög
björt. Þaðan er svo útgengt á suður svalir. Sameiginleg lítil geymsla er á gangi
og  einnig  er  sameiginlegur  stór  pallur  við  hlið  húss  með  skjólveggjum.
Stigagangur er nýtekinn í gegn.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17.30 - 18

Verð: 24,9
Stærð: 114,4

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 16

Bílskúr: Nei

Þverholt 11
Mosfellsbær

RE/MAX  BORG  kynnir:  Mikið  endurbætt  3-4ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  í
Mosfellsbænum.Komið er inn í opið rými sem skiptist í stofu og eldhús, flísar
á  gólfi.Á  gangi  er  forstofu  herbergi  með  flísum  á  gólfi.Eldhúsinnrétting  er
endurnýjuð  að  mestu  leyti  og  er  úr  spónlagðri  eik,  flísar  á  milli  efri  og  neðri
skápa.Eyja  með  keramik  helluborði  skilur  að  eldhús  og  stofu.Stofan  er
björt,borðstofa  er  klædd  eikarparketi  að  hluta.Útgengt  er  út  á  svalir  frá
eldhúsi.Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,baðkar  og  sturta,góð
innrétting.Inn  af  baðherbergi  er  svo  rúmgott  þvottaherbergi.Hjónaherbergi
með  fataskáp  og  barnaherbergi/fataherbergi.Rúmgott  barnaherbergi  með
nýlegum  fataskápum  út  eik.Endurnýjað  gólfefni,  innihurðar  og  sólbekki  ú
eik.Parket er niðurlímt eikarstafaparket.Geymsla á gangi.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 14 - 14.30

Verð: 34,8
Stærð: 106,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 14

Bílskúr: Nei

Vesturgata 20
101 Rvk

RE/MAX  BORG  kynnir:  Bjarta  og  glæsilega  106,2  fm,  á  3ju  hæð,  4ra
herbergja íbúð, hlý og sjarmerandi eign á frábærum stað í miðbænum. Nánari
lýsing:  Um  er  að  ræða  4ja  herbergja  íbúð,  á  annari  hæð  í  fjölbýli  en  sér
stigagangur  er  fyrir  þessa  íbúð  og  íbúðina  á  annari  hæð.Íbúðin  er  stödd  á
vinsælum stað í miðbæ Reykjavíkur. Komið er inn í forstofu með náttúruflísum
sem  ná  inn  á  allan  ganginn,  eldhúsið  og  baðherbergið.  Eldhúsið  er  með
ágætum  innréttingum  í  gamla  stílnum,  og  er  útgegnt  þaðan  á  vestur-svalir.
Tvær  stórar  samliggjandi  stofur  eru  í  íbúðinni  og  eru  með  marbau  parket.
Einnig  er  sama  parket  í  svefnherbergi.  Í  svefnherbergi  er  samliggjandi  lítið
herbergi  sem  er  notað  sem  barnaherbergi.  Hægt  er  að  nota  sér  hurð  inn  í
barnaherbergið. Baðherbergi er flísalagt í hólf að hluta með mosaík flísum.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 16 - 16.30
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Verð: 43.800.000
Stærð: 248.9 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Bílskúr: 40.5 fm

Stórikriki
Mosfellsbær

Glæsilegt  einbýlishús  með  afar  fallegu  útsýni  yfir  sveitina,  Esjuna  og
fjallahringinn úr hlíðum Lágafells.   Hornlóð.   Tvær stofur, 3-4 svefnherbergi
og 2 baðherbergi.   Íbúðin er 208.4 fm og bílskúrinn 40.5 fm,  alls 248.9 fm.
Húsið verður  afhent í  júlí  nk.  fullbúið að utan með grófjafnaðri  lóð.     Veggir
verða steinaðir í  ljósum lit.     Harðviðarklæðning á þynningum.   Þak verður
einangrað og fullfrágengið  með tengdum niðurföllum.    Gluggar  og útihurðir
eru áltré, - gluggar og útihurð í sama stíl.   Heimæðar verða tengdar ásamt
rafmagnstöflu.    Neysluvatnslagnir  eru í  gólfi.    Rafmagnsdósir  eru komnar  í
loft  og  steypta  milliveggi,  halogendósir í  viðeigandi  loftum.  Um  helmingur
milliveggja  eru  steyptir  og  þegar  komnir.   SPENNANDI  EIGN Á  GÓÐUM
STAÐ.

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali
897 2514

SENTER

Í BYGGINGU - MIKIÐ ÚTSÝNI

Frakkastigur 12 A
101 Reykjavík

Verð: 18.900.000
Stærð: 53

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 9.285.000

REMAX SENTER KYNNIR: 2 herbergja íbúð á annarri hæð með stæði í lokaðri bílageymslu.  Komið er
inn í flísalagt hol með góðum skáp. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og er opið inn stofu. Útgengt er
úr stofu á stórar suð-austur svalir. Svefniherbergi er með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og  gólf,  með  innréttingu   og  innbyggðri  sturtu .  Íbúðin  er  björt  og  falleg.  Sameiginlegt  þvottahús  og
flottur sauna klefi  er í sameign ásamt sér geymslu.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

Ásakór 1
203 Kópavogur

Verð: 39.900.000
Stærð: 192

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.000.000
Bílskúr: Já

Nýja 5 herbergja íbúð á efstu hæð með bílskúr. Komið er inn í forstofu með skápum úr eik. Baðherbergin
er með fallegum flísum og góðum innréttingum, baðkar og vegghengt salerni. Svefnherbergin eru mjög
rúmgóð og með góðum skápum.  Eldhúsinnréttingar ná alveg upp í lof, keramik helluborð. Blástursofn
og gufugleypir.  Öll  tækin eru með burstaðri  stál  áferð.  Þvottahús með tengi  fyrir  þvottavél,þurrkara og
skolvask. Geymsla á jarðhæð. Íbúðin er afhend án gólfefna utan flísar á baðherbergi.  Afhending er við

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 14:00-14:30

Urðarhvarf 12
203 Kópavogi

Verð: TILBOÐ 

Um  er  að  ræða  4.664  fm  lóð  að  Urðarhvarfi  12,  203  Kópavogi  með  byggingarrétti  fyrir 6  hæða
skrifstofu/verslunarhúsnæði  með  bílakjallara.  Gert  er  ráð  fyrir  verslunarrými á  jarðhæð  og
skrifstofuaðstæðu á 5 efstu  hæðum. Gert  er  ráð fyrir  49 stæðum í  bílkjallara  og  99 útistæði,  samtals
148  stæði.  Samtals  er  húsið  6.720   fm.  samkvæmt  teikningum.  Með  lóðinni  fylgja  samþykktar
teikningar. Eigandi lóðarinar er reyndur byggingaraaðili og getur tekið að sér byggingu hússins, en það

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Frábær fjárfesting !

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

660 9563
hogni@remax.is

Kambasel 35
109 Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 219

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 27,7
Bílskúr: Já

Gott, mikið endurnýjað og snyrtilegt 3ja hæða raðhús ásamt bílskúr. 1.hæð: Flísar á gangi. Hjónaherb.
með góðum fataskápum, útg. á nýlegan sólpall. 3 herb. Baðherb. flísalagt,  falleg innrétting, sturtuklefi,
hiti í  gólfi.  Þvottahús á hæðinni. 2.hæð: Mjög rúmgóð stofa og borðstofa með flísum á gólfi,  hiti í  gólfi,
svalir. Eldhús rúmgott og bjart, borðkrókur. Vinnuherbergi og gestabaðherb. 3.hæð: Opið rými sem nýtt
er sem sjónvarpsstofa, geymslupláss. Innkeyrsla steypt og hiti í plani. Þak yfirfarið og málað.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringdu og bókaðu skoðun 899 8811
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Hjallabraut 39
220 Hafnarfjörður

Verð: 21,9
Stærð: 108,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 15,4

Forstofa með ljósum aski á gólfi, einnig hægt að nota forstofu sem sjónvarpsaðstöðu. Eldhúsið er með
nýlegri innréttingu, ný borðplata, hurðar og húnar. Dúkur er á gólfi, innangengt úr eldhúsi inn í þvottahús
og búr. Stofan, borðstofan stór og rúmgóð. Stórar suður svalir  með fallegu útsýni  yfir  Hafnarfjörð. Tvö
barnaherbergi,  dúkur  á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott,  góðir  skápar,  dúkur  á  gólfi.  Baðherbergið  er
flísalagt. Nýjar hurðir og sólbekkir. Snyrtilega sameign. Fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Þórðarsveigur 21
113 Reykjavík

Verð: 28,3
Stærð: 113,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 20
Bílskúr: Bílageymsl

Íbúðin er með fallegri eikar innréttingu og hurðum.  Komið er inn í anddyri með skápum og flísum á gólfi.
Þrjú  rúmgóð  herbergi  með  góðum  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  falleg  innrétting.
Sturtuklefi og baðkar eru á baðherberginu. Stofan og eldhúsið er opið rými sem nýtist vel. Þvottahús og
geymsla í íbúð, flísalagt gólf.  Útgengt er úr stofunni út á svalir. Stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist við
kaupsamning. Íbúðin er án gólfefna.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Verð: 53,9
Stærð: 288

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 35,2
Bílskúr: Já

Bjargartangi 9
Mosfellsbær

Afar  skemmtileg  einbýli  á  tveimur  hæðum  með  50  fm  bílskúr  í  góðu  hverfi.
Flísalögð  forstofa  með  skápum.  Inn  af  forstofu  er  rúmgott  herbergi  með
skápum,  parket.  Flísalagt  gesta  wc.   Rúmgóð  stofa  og  borðstofa,  eikar
parket  á  gólfi,  hátt  til  lofts  (upptekin  loft)   útgengi  á  stóra  hellulagða
suð-vestur  verönd.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,   innaf  eldhúsi  er  þvotthús
með  útgengi  út  á  bílaplan,   búr  með  hillum.   Svefnherbergisgangur  með
fataskápum.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  skápum,  parket.  Tvö
barnaherbergi, parket. Baðherbergi með baðkari, ljósri innréttingu og flísum á
gólfi.   Neðri  hæð:  Stórt  rými  sem  nýtt  er  sem  sjónvarpshol,  eikarparket.
Rúmgóð  geymsla  með  glugga  sem  auðvelt  er  að  breyta  í  svefnherbergi,
einnig er 35 fm ósamþ.rými. sér inngangur á neðri hæð.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag 14:00-14:30

Fífuvellir 33
Hafnarfjörður

Verð: 43,9
Stærð: 197,1

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 31,2
Bílskúr: Já

Afar  fallegt  endaraðhús  ásamt  bílskúr.  Neðri  hæð:  Flísalögð  forstofa.  Flísalagt  þvottahús,  innangent  í
bílskúr.  Svefnherbergi,  hlyn  parket.  geymsla.  Eldhús  með  fallegri  eikar  innréttingu  frá  InnX,  eyja  með
keramik hellum, útgengi  út  í  garð. Rúmgóð stofa,  hlynur á gólfi.  Gesta wc með stórri  sturtu.  Efri  hæð:
Tvö  góð  barnaherbergi.Baðherb.  flisalagt  með  nuddbaðkari.  Stórt  hjónaherbergi  með  fataherbergi.
Útgengi á stórar svalir.  Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 18-18:30

Kleifarsel 3
Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 203,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 25,5
Bílskúr: Já

Afar  fallegt  tengihús á tveimur  hæðum ásamt bílskúr.  Neðri  hæð:  Flísalögð forstofa,  gesta  wc.  Eldhús
með borðstofu, nýleg hvít og Tekk innrétting, búr, flísar. Þvotthús með ljósri innréttingu, útgengi í garð.
Rúmgóð stofa  með  kínverskum nátturustein á  gólfi,  útgengi á  stóran  pall,  mikil  veðursæld.   Efri  hæð:
Þrjú svefnherbergi með skápum Alrými sem nýtt er sem sjónvarpshol, útgengi á svalir. Baðherbergi með
baði sturtu og baði.  Bílskúr innréttaður sem herbergi og geymsla Eign sem geru verulega á óvart.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús sunnudag kl. 15-15:30



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

www.kubbur.is

Arnarhraun 22
220 Hafnarfjörður

Verð: 15,9
Stærð: 78,8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 11.150.000
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.

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

Fléttuvellir 46
221 Hafnarfjörður

Verð: 34,9
Stærð: 229

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

REMAX Lind kynnir: Mjög skemmtilega  hannað einbýli á  góðum stað í Vallarhverfinu.   Flott hönnun og
mikil  lofthæð í stofu.  Húsið eru hannað þannig að lítið mál er að breyta innra skipulagi hússins. Húsið
skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan ,þak einangrað og rafmagn komið í alla steypta veggi
og loft. Húsið er tilbúið til afhendingar  á næstu dögum.

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

Njálsgata 80
101 Reykjavík

Verð: 22,9
Stærð: 85

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  fallega  4ra  herbergja  85  fm  íbúð.   Íbúðin  samanstendur  af  2  rúmgóðum
svefnherbergjum,  annað  með  góðum  skápum  upp  loft.  Eldhúsi  með  nýlegum  neðri  skápum  og
upprunalegum efri  skápum,  mósaík  milli  skápa -  ný  eldavél.  Innaf  eldhúsi  er  lítið  búr.  Baðherbergið  er
flísalagt í hólf og gólf með baðkar, handklæðaofn og upphengdu salerni.  Stofa/borðstofa er á teikningu
2 herbergi en búið að opna á milli, útgengi út á svalir.  Búið að taka sameign í gegn.

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

Öndverðarnes 1
801 Selfoss

Verð: 27,9
Stærð: 150

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: nei

RE/MAX Lind  kynnir  glæsilegt  heilsárshús  á  útsýnisstað  við  Öndverðarnes.  Húsið  er  byggt  úr  timbri  á
steyptri  plötu  og  afhendist  fullbúið  að  utan,  án  innréttinga  og  gólfefna  að  innan.  Fjögur  rúmgóð
svefnherbergi,  stór  stofa  og  borðstofa,  gott  eldhús  og  baðherbergi.  Frágangur  er  vandaður,  hiti  er  í
gólfum  með  þráðlausu  stýrikerfi  og  innbyggð  halogenlýsing.  Húsið  stendur  á  opnu  svæði  með
stórfenglegu útsýni í allar áttir.

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. 693 4085

Stekkjarhvammur 50
220 Hafnarfjörður

Verð: 26,9
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 18.745.000
Bílskúr: já

Remax Lind kynnir  efri  hæð og ris,  með bílskúr.  Komið er  inn  í  forstofu  með flísum og gengið  er  upp
tröppur inní íbúðina. Fallegt flísalagt baðherbergi með innréttingu. Stofan er með góðri lofthæð og parket
á  gólfi.  Gengið  er  útá  svalir  úr  stofu.  Stórt  hjónaherbegi  er  á  hæðinni.  Í  risi  eru  tvö  barnaherbergi  og
geymslurými. Fallegt eldhús með góðu skápaplássi. Gengið er úr eldhúsi inní rúmgott þvottahús.  Húsið
var málað sumarið 2006. Frábær staðsetning.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í s. 693 4085

Þórðarsveigur 28
113 Reykjavík

Verð: 29.400.000
Stærð: 116,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.945.000

Björt  4  herbergja  íbúð  á  fallegum stað  í  Grafarholti.  Sérinngangur  inn  í  flísalagða  forstofu  með góðum
fataskápum.   Stofa  og  borðstofa  mynda  stórt  og  bjart  fjölskyldurými,  með  útgengi  í  góðan  garð.
Eldhúsið  er  með  vandaðri  eikarinnréttingu  og  inn  af  því  er  þvottahús.   Rúmgóðir  skápar  eru  í  öllum
herbergjum.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  með  upphengdu  salerni  ásamt  baðkari  m/sturtu.
Samþykki er fyrir því að byggja rúmlega 40fm sólpall út í garð í suðurátt.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Öldugrandi 1
107 Reykjavík

Verð: 22.500.000
Stærð: 105.5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 14.320.000
Bílskúr: Já

Þriggja  herbergja  íbúð  á  1.  hæð  með  stæði  í  bílgeymslu.   Íbúðin  skiptist  í  sér  forstofu  með  góðum
skápum. Eldhús með upprunalegum innréttingum, flísar á gólfi. Stofa með útgengi út á svalir sem vísa út
í  snyrtilegan  garð.  Hjónaherb.  með  góðu  skápaplássi.  Barnaherb.  gólfefni  plastparket.  Baðherb.  með
baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Mjög  góð  umgengni  í  sameign.  Stutt  í  alla  þjónustu  og
frábært útsýni úr eldhúsi og barnaherbergi. Geymsla í kjallara. Stæði í bílgeymslu.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Torfufell 27
111 Reykjavík

Verð: 12.900.000
Stærð: 57,3 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 8.170.000

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

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16-16:30
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Verð: 29.900.000
Stærð: 132.8

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.400.000

Drekavellir 24B
Hafnarfjörður

Remax Lind kynnir : Stórglæsilega 4-5 herbergja 132,8 m2 endaíbúð á 2. hæð í nýlegu húsi. Íbúðin skiptist
þannig að komið er inn í rúmgóða forstofu með flísum á gólfi og góðum skápum.  Úr forstofu er gengið inn í
stóra  geymslu  með  flísum á  gólfi  og  hillum.  Frá  forstofu  er  gengið  inn í  stórt  hol  með  parketi.  Úr  holi  er
gengið  inná  svefnherbergisgang,  þar  eru 2  rúmgóð  barnaherbergi  bæði  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Hjónaherbergi  er  einnig með parketi á  gólfi  og stórum skápum. Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og gólf  með
baðkeri, gler-sturtuklefa, vegghengdu salerni og glæsilegri innréttingu. Þvottahús með flísum á gólfi, vask og
borði. Úr holi er einnig gengið inn í stofu og eldhús.  Stofan er með parketi og útgengi á sólríkar suðursvalir.
Eldhúsið  er  stórglæsilegt  með  flísum á  gólfi  og  innréttingu  frá  HTH,  granítborðplötum,  stórri  eyju  og
stáltækjum.    Parketið  er  evrópsk  hnota,  innréttingar,  fataskápar  og  innihurðir  eru  úr  eik.  Gólfhiti  er í  allri
íbúðinni og er hann stillanlegur í hverju rými.  Hjóla og vagnageymsla er á jarðhæð með sérinngangi. Þrif á
sameign er í höndum verktaka. Þetta er fullbúin, stórglæsileg og vel staðsett eign, rétt við skóla og leikskóla.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliLIND
Opið hús Í dag kl. 17.30 - 18.00

Kleppsvegur 58
Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 75,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir fallega 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Kleppsveg. Komið er inn í flísalagt hol með
fatahengi,  þar  strax á  hægri  hönd  er  gott  svefnherbergi  með  parketi.   Innar í  holinu  er  gengið  inn  í
parketlagt  eldhús með fallegri  innréttingu,  flísalagt á milli  skápa,  innaf  eldhúsi  er  þvottahús.  Beint  innaf
holi er baðherbergi með flísum í hólf og gólfi, baðkar með sturtu.   Mjög falleg eign

Sigurdór Bragason
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: 15:00-15:30

Rauðarárstígur 31
Reykjavík

Verð: 110 millj.
Stærð: 520

Fjöldi herbergja: 13
Byggingarár: 1972

Remax Lind kynnir : einstaklega vel staðsett skrifstofuhúsnæði á götuhæð við Rauðarárstíg.  Húsnæðið
er  fullinnréttað  með  13  rúmgóðum  skrifstofum,  afgreiðslurými  (móttöku)og  ræstikompu.  Allar  síma  og
tölvulagnir  eru til  staðar. Geymslur,  lagerrými og starfsmannaaðstaða er í  kjallara.  Hér er um að ræða
mjög vel staðsett húnsæði á eftirsóttum stað. Húsnæðið er laust við kaupsamning.
Möguleiki á að fá húsnæðið til leigu.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

FRÁBÆR STAÐSETNING

Sogavegur 174
Reykjavík
BÓKAÐU SKOÐUN!!!

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 Bragason
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 Bragason
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKIÐ SKOÐUN!!!
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Freyjugata 34
101 Reykjavík

Verð: 16.300.000
Stærð: 53,4 fm.

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 7.290.000

Tveggja herbergja kjallaraíbúð í virðulegu húsi í Þingholtunum! Rúmgott og bjart eldhús með gluggum í
tvær  áttir.  Stofa  og herbergi  dúklögð og er  herbergið  innaf  stofunni.  Baðherbergi  með sturtu.  Þak var
endurnýjað  árið  2001.  Rafmagn  endurnýjað  að  hluta.  Sameiginlegt  þvottahús  og  þurrkherbergi.
Geymsluris á háalofti. Garður er sameiginlegur og er þar garðhús sem nýtt er sem hjólageymsla. Þessi
íbúð er tilvalin fyrir þau sem eru að kaupa í fyrsta skipti.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Hamraborg 26
200 Kópavogur

Verð: 18.200.000
Stærð: 69,9 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Já

Stílhrein og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Forstofugangur með góðum skáp
liggur  inn  að  stofu  og  er  parketlagt.  Stofan  rúmgóð með stórum gluggum sem snúa  út  að  Vallartröð.
Bæði  svefnherbergi  með  dúk  á  gólfi.  Eldhús  með  furuinnréttingu  og  borðkrók  og  hægt  að  opna  inn  í
stofu.  Baðherbergi  með  furuinnréttingu,  baðkari  og  flísalagðri  sturtu.  Þvottahús  á  hæðinni.
Sjónvarpsvöktuð opin bílageymsla í kjallara.  Þetta er fín íbúð á skemmtilegum stað í miðbæ Kópavogs!

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

Kambsvegur 35
104 Reykjavík

Verð: 39.500.000
Stærð: 172,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 21.230.000
Bílskúr: Já

Gullfalleg,  klassísk  og  mikið  endurnýjuð  hæð  á  vinsælum stað  í  Laugaráshverfinu.    Flott  eldhús  með
öllum  tækjum  hannað  af  Rut  Kára,  með  hvítum  innréttingum  og  granít  í  borðplötum  og  sólbekk.
Borðkrókur.  Flísalagt  baðherbergi  með  ítölskum  marmaraflísum.  Fallegir,  sérsmíðaðir  dyrakarmar  á
hurðum.  Húlkíll  í  loftum.  Indverskar  steinskífur  og  gegnheilt  merbau-plankaparket  á  gólfum  nema
baðherbergi. Tvær samliggjandi stofur, þrjú svefnherbergi. Bílskúr. Þessa þarf að skoða og upplifa!

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Breiðavík 1
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 89,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14.050.000

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í DAG MILLI 16:00 OG 16:30
REMAX Mjódd kynnir glæsilega 3ja herb. íbúð í Grafarvoginum m/ sérinngangi og bílskúrsrétti. 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 notast sem þvottahús, 
en einnig er stórt geymsluloft. 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.

Hraunbær 12
110 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 97,1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13.650.000

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

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í DAG

Valsheiði 3
Hveragerði

Verð: Tilboð
Stærð: 255

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 39.300.000
Bílskúr: Já

Stórglæsilegt  einbýlishús í  Hveragerði  aðeins  22  mín  frá  borgarmörkunum.   Hér  er  um  að  ræða
staðsteypt  glæsilegt  einbýlishús,með  innbyggðum  bílskúr,teiknað  af  Eyjólfi  Bragasyni  arkitekt.Húsið
afhendist fullbúið að utan með grófjafnaðari lóð og rúmlega tilbúið undir tréverk.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30
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Birkiteigur 3
Mosfellsbæ

Verð: 49.000.000
Stærð: 207,7fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 35.700.000
Bílskúr: já 

Sérhæð  ásamt  bílskúr,íbúðin  er  með  parketi  á  stofu  og  herb.  en  flísum  á  forstofu  ,  baðherb.og
þvottahúsi.Innihurðar,innréttingar  og  parket  eru  úr  eik.Komið  er  inn  í  forstofu,  þaðan  er  innangengt  í
bílskúrinn  .  Íbúðin  skiptist  í  gang,  hol,  stofu,  fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús  og  eldhús.
Eldhúsið  er  með  hvítri  innréttingu  og  flísum  á  gólfi.Úr  eldhúsinu  er  útgengi  út  í  garð  sem  snýr  á  móti
suðri. Baðherbergi er með flísum á gólfi og veggjum. Inn af bílskúr er góð geymsla.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 18:00 til 18:30

Hringbraut 103
Reykjavík

Verð: 14.900.000
Stærð: 50,9fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.120.000

2ja  herbergja,50,9fm.  íbúð  á  2.  hæð  í  nýstandsettu  fjölbýli.  Hol  er  með  parketi  á  gólfi  og  fatahengi.
Eldhús með nýlegri innréttingu, flísum á gólfi. Flísalagt baðherbergi með innb. sturtuklefa. Svefnherbergi
með parketi á gólfi, skápar. Stofa með parketi á gólfi, útgengt út á nýjar s-svalir.Húsið er nýtekið í gegn
að  utan  og  endursteinað  (2006).  Verið  er  að  taka  lóðina  í  gegn  og  stendur  til  að  því  verði  lokið  með
vorinu. Skolplagnir endurnýjaðar.  Íbúðin er laus og til afhendingar við kaupsamning.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 14:00 til 14:30

Stóragerði 14
Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 120,6fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.475.000
Bílskúr: já

Fjögurra  herbergja  íbúð  á  fjórðu  hæð  á  besta  stað  í  Reykjavík.  Íbúðin  samanstendur  af  eldhúsi  með
upprunalegri  innréttingu  í  góðu  standi,  flísalagt  á  milli  efri  og  neðri  skápa,  á  gólfi  eru  korkflísar.  Þrjú
svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  öll  með  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Stofan  er  stór  með  korkflísum  á  gólfi.
Baðherbergi er með innréttingu, baðkari með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél á gólfi eru flísar. Hol
er með korkflísum á gólfi. Allar innihurðar eru nýlegar. Bílskúrinn er 18,5fm.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 15:00 til 15:30

Unufell 25
Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 101,4fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15.550.000

Fögurra herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu nýlega klæddu. Andyri og fatahengi eru með parketi að hluta
og parketflísar að hluta á gólfum. 3 svefnherb. m/ parket á gólfum og skápum. Baðherb. nýlega tekið í
gegn,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturtuklefi,  mahony  innréttingar  m/  sprautulökkuðum  hvítum
skáphurðum,Eldhús er með parketflísar á gólfum, hvítar viðarinnréttingar. Stofan er með parketi á gólfi.
10.7 fm sólhús m/hita í gólfi. Húsið er allt nýlega klætt að utan, Fyrir framan sólhús er hellulögð verönd.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 17:00 til 17:30

Vesturberg 70
111 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 98,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 13.800.000

4. herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Öll íbúðin er með parketi nema bað sem er flísalagt í hólf og gólf,
þar  er  ágætis  innrétting og öll  tæki í  góðu standi.  Nýr  og stór  skápur er í  holi.  Eldhúsinnrétting er  hvít
mjög snyrtileg , góður borðkrókur er í eldhúsinu. Inn af eldhúsi er gott þvottahús. Í hjónaherbergi er stór
og góður skápur og annar í barnaherbergi. Húsið hefur verið klætt á þrjá vegu ásamt því að skift var um
gler að austanverðu. Íbúðin er öll hin snyrtilegasta. Sér garður. Stutt í alla þjónustu.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag  kl 16:00 til 16:30

Grettisgata 16
101 Reykjavík

Verð: 37.800.000
Stærð: 127,1 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 18.950.000

Skemmtileg 5 herb. stór og björt hæð með rislofti. Komið er inn í  stórt opið og bjart rými sem er stofa
og  eldhús,  HTH  innrétting  með  viðarborðplötum.   Þvottahús  innaf  eldhúsi. 3  mjög  stór  herbergi.Stórt
hol.  Linoleum gólfdúkur á öllum herbergjum, skápar í  herbergjum. Góð lofthæð. Af stigapalli  er  gengið
inn í gott baðherbergi, lítið mál er að opna úr alrýminu inn á bað. Óeinangrað risloft yfir íbúðinni.  Frábær
eign með mikla möguleika í hjarta borgarinnar og miðbæjarflóruna allt um kring.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 18:00-18:30

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.8 M
Stærð: 79,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.7 M

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

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898 6106
sg@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag 17:00 – 17:30

Kerhraun
Suðurland

Verð: 25.400.000
Stærð: 114

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fallegt  fullbúið  114,6  fm  heilsárshús  ásamt  stórri  verönd  í  Kerhrauni  í  Grímsnesi.  Húsið  er  staðsett
ofarlega í hverfinu og útsýni er mjög gott.   Húsið skiptist í: eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
þvottahús og gang.  Gangur: Stór skápur. Eldhús: Glæsileg innrétting með stáltækjum, háfi, örbylgjuofni,
og ísskáp. Útgengi á verönd.  Stofan: Stór rúmgóð og björt. Þvottavél og þurrkari fylgja.  Falleg eign á
fallegum stað. Nánari upplýsingar í síma 891-8881 Þórólfur

Þórólfur
Sölufulltrúi

891 8881
thorolfur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

HEILSÁRSHÚS Í GRÍMSNESI
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Hraunbær
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 65.7 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 10.300.000

Remax Esja kynnir; Falleg 65.7 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Íbúðin er nýlega tekin í gegn nema
baðherbergi. Á  gólfum eru  hvítar  flísar  og  innréttingar  hvítar  og  viður í  bland.  Eldhúsið  er  miðsvæðið  í
íbúðinni  með  útgengi  út á  svalir.og  svo  stofan  annars  vegar  og  svefnherbergið  og  baðherbergið  hins
vegar. Húsið var allt viðgert 2005 og svo þakið nú nýlega.  Skemmtileg íbúð.

Sigfús
Sölufulltrúi

898 9979
sigfus@remax.is

Viðar
Sölufulltrúi

898 4477
vm@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Falleg íbúð

Hvaleyrarbraut
Hafnarfjörður

Stærð: 460

Remax Esja kynnir. Til Leigu er 460 fm iðnaðarbil við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði. Húsnæðið er að mestu
eitt pláss með salerni og smá skrifstofuaðstöðu.Mikil lofthæð, góð innkeyrsluhurð. Laust.

Sigfús
Sölufulltrúi

898 9979
sigfus@remax.is

Stefán Antonss
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Til Leigu

Marteinslaug
Grafarholt

Verð: 26.500.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.100.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Falleg  og  opin  109,1  fm  útsýnisíbúð  á  3ju  hæð  í  góðu  lyftuhúsi.  Íbúðin  er  með  vönduðum
eikarinnréttingum,  gólfefnum  og  stæði  í  opinni  bílageymslu.   Forstofa  með  góðum  eikarfataskáp  sem
nær  til  lofts.  Parketlagt  hol  með  olíubornu  eikarparketi  á  gólfi.  Fallegt  eldhús  með  rúmgóðri
eikarinnréttingu.  Efri  skápar  ná  til  lofts.  Keramik  helluborð  og  electrolux  ofn  ásamt  viftu  yfir  helluborði.
Uppþvottavél í  innréttingu. Tvöfaldur general electric ísskápur með klakavél fylgir.  Úr eldhúsi er sérlega

Stefán Antonss
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

898 9979
sigfus@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Góð eign

Þórðarsveigur
Grafarholt

Verð: 27.500.000
Stærð: 116

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.995.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Falleg 4ra  herbergja,  vel  skipulögð og björt  116 fm íbúð á þriðju,  efstu  hæð að Þórðarsveig.  Eldhúsið
rúmgott og opið inn í borðstofu, sem er opin inn í stofu. Þvottahús innaf eldhúsi. Stórar suðursvalir frá
borðstofu sem snúa í suður og út í garð og skógivaxna grund. Frá stofu er útsýni yfir Esjuna, Akranes,
Snæfellsnes  ofl. Á  öllum gólfum er  eikarparket,  utan  baðherbergi,  forstofu  og  þvottahús,  þar  sem eru
flísar. Eikarhurðar og skápar. Í borðstofu, stofu og eldhúsi eru sólargluggatjöld.  Stæði í bílakjallara.

Viðar
Sölufulltrúi

898 4477
vm@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

898 9979
sigfus@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Falleg eign

Völuteigur
Mosfellsbær

Stærð: 270/379
Byggingarár: 2006

Remax Esja kynnir; Tvö iðnaðarbil, annað 270 fm og hitt 378 fm með millilofti. Tvær innkeyrsluhurðir að
framan og 2 hurðir baka til . Lofthæðin er 6,8. metrar og 4,34 metrar í þakskegg. Hurðir eru 3,8 og 3,0
metra háar. Til leigu eða Sölu. Kaupverð er 145.000.- per fermeter.

Sigfús
Sölufulltrúi

898 9979
sigfus@remax.is

Stefán Antonss
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Til sölu eða leigu

Vættaborgir 80
112 Reykjavík

Verð: 59 m
Stærð: 221,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 30.1 m
Bílskúr: 27.2

Glæsilegt 221,9 fm endaraðhús á tveim hæðum við Vættaborgir í  Reykjavík með innbyggðum 27.2 fm
bílskúr  Eignin  er  mjög  björt  og  falleg  með  mikilli  lofthæð  í  stofu  og  borðstofu  með  innfelldri
halogenlýsingu, borðstofa, stofa og öll tvö herbergi eru parketlögð með gegnheilum við, eldhús flísalagt
með  ljósum  flísum  og   hjónaherbergi  ,forstofa  og  gestasalerni  eru  flísalögð  með  fallega  mórauðum
flísum.  Sjón er sögu ríkari.

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

896 4146
jrj@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Í dag milli 16:00 - 16:30

Verð: 29.900.000
Stærð:  95 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 19.700.000
Bílskúr: já

Eyjavegur
801 Selfoss

Einn með öllu og aðeins fyrir  vandláta.Glæsilegt  sumarhús rétt  við Geysi  og
gólfvöllurinn  er  staðsettur í  og  um 5  minutu  göngufæri  frá.  95  fm  hús  auk
bílskúrs  sem  er  óskráður  hjá  FMR,  með  honum  fylgja í  kaupunum 2  stk
fjórhjól.  Húsið  er á  tveimur  hæðum.  Á  neðri  hæðinni  eru  2
svefnherbergi,eldhús,tvöfaldur  ísskápur,stofa með útgengi  út á stóra verönd
og  baðherbergi  með  þvottavél.Á  efri  hæðinni  ,risloftinu  er  45  fm
svefnpáss,eða(stofa  )Öll  húsgögn  fylgja,nýtt  gasgrill,flatskjár í  báðum
herbergjunum,hitalampi,sófasett,  eldhúsborð  og  stólar,  heitur  pottur.
Heimtröðin  er  upplýst,  þakskeggið  með  innbyggðum ljósum og  öll  umgjörð
hin glæsilegasta.Á eigninni hvíla ca.13.9 milljónir.Sjón er sögu ríkari komið og
fáið ykkur kaffi og kleinu,hlakka til að sjá ykkur.

Kristgeir Kr.
Sölufulltrúi

659 0034
kristgeir@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:30
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Á bökkum Brúarár
Bláskógabyggð

Verð: Tilboð ósk
Stærð: 150.0

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Glæsilegur  sumarbústaður.  Bláskógabyggð á  bökkum  Brúarár    Verið  velkomin.  Bústaður  150  fm.  -
teiknaður af Teiknistofu A V J., á 7800 fm. eignarlandi.     Akstursleið að bústað. Frá Laugarvatni í átt að
Úthlíð, áður en komið er að Syðri Reykjum  er komið að afleggjara til hægri  merktum Böðmóðsstaðir, sá
vegur er ekinn um 1 km. og á vinstri hönd ( Merki Rimatjörn ) liggur landið meðfram Brúará - á hægri
hönd er bústaðurinn með grænu þaki. Þorbjörn Pálsson sími 898 1233

ESJA

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali
898 1233

Opið hús í dag milli 14:00 - 16:00

Verð: 32.500.000
Stærð: 165

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: já

Svölutjörn 42
Njarðvík

500.000  kr.-  Vöruúttekt  að  eigin  vali  fyrir  þann  sem  kaupir  þessa  eign.    Í
byggingu Svölutjörn 42, um er að ræða parhús sem skilast fullbúið að innan
sem  utan.     Nr.42  er  vinstra  húsið  horft  framan á  þau -  Nr.40  er  selt!
Innrettingar og skápar eru mjög vandaðar og eru úr eik frá RH, tæki eru AEG
frá  ormsson,  gólfefni  eru  eikarparket  og  flísar.  lóð  skilast  fullkláruð,  hellulagt
með  hitalögn  og  tyrfðri  lóð.  Innfeld  halogen  ljós í  loftum.  Húsið  er  4ra
herbergja  og  er  það  samkomulagsatriði.  góðir  skápar í  öllum  herbergjum,
parket á  gólfi í  herbergjum.   Húsið  er  tilbúið  til  afhendingar  fullbúið  1.  júni
2007.   Hverfi  sem  er í  mikilli  uppbyggingu,  mikil  nálægð  við  skóla  og  aðra
þjónustu.

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

HEIMILI OG SKIP

500.000 kr Vöruútekt fylgir
Þröstur

Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Lágseyla
Innri Njarðvík

Verð: 33,9
Stærð: 222

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 36,2
Bílskúr: 40

Komið inn í flíslagt anddyri með millihurð og skáp. Eldhús er með flísar á gólfi og fallega u-laga kirsuberja
innréttingu. Sjónvarpshol er með flísar á gólfi. Stofa er rúmgóð með parketi og útgengt er út í garð bæði
að  framan  og  aftan.  Baðherbergi  er  með  flísar á  gólfi,  góð  innrétting  við  vask,  upphengt  salerni,
hornbaðkar,  handklæðaofn  og  sturtuklefa.  Fjögur  svefnherbergi  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Þvotthús,  flísar á  gólfi  útgengt  út í  bakgarð  og  innangengt í  bílskúr  frá  þvottahúsi.  Húsið  er  innst  í

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Gott hús með sjávarútsýni!!

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Lómatjörn
Innri Njarðvík

Verð: 28,5
Stærð: 156

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 35

Útveggir  eru  steinaðir  með  marmarasalla,  þakkantur  er  fullfrágenginn  og  er  lýsing  undir  þakkanti  að
framanverðu. Þak er klætt með aluzink þakjárni. skilast húsin fullbúin, með eða án gólfefna. Gólfhiti  og
halogen-lýsing í  loftum.  Innréttingar  og  innihurðar  eru  smíðaðar  hjá  RH  innréttingum.  Kaupandi  getur
valið að fá kirsuber, moghony, eik eða hlyn án aukakostnaðar. Öll tæki fylgja í eldhúsi úr stáli, tvöfaldur
ísskápur. Epoxy gólfefni á bílskúr. Hægt að breyta skipulagi án aukakostnaðar. Mikið hægt að hafa áhrif.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Örfá hús eftir!! Bókaðu skoðun

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali
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Berjarimi 32
112 Reykjavík

Verð: 16.900.000
Stærð: 67

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 11.050.000

Remax Lind kynnir fallega 2ja herb. íbúð. Geymsluris er yfir allri eigninni sem er manngengt, hægt væri
hugsanlega  að  útbúa  auka  herb.  Lýsing  eignar:  Forstofa  með  flísum  á  gólfi.  Hol  með  parket  á  gólfi.
Eldhús er með hvítri  innréttingu, flísum á milli  skápa og parket á gólfi.  Stofan er rúmgóð með parket á
gólfi og útgengi út á svalir. Svefnherbergi er með parket á gólfi og skápum. Baðherbergi er með baðkari,
dúk á gólfi og flísar á veggjum. Þvottahús er innan íbúðar. Geymsla er í sameign í kjallara.

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl.16 -16:30

Fífusel 11
109 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 111,8

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.335.000
Bílskúr: Bílskýli

4-5  herb.  íbúð  á  efstu  hæð  í  4  hæða  húsi  ásamt  stæði  í  bílageymslu.Forstofa  með  flísum  á  gólfi  og
fataherb.  Eldhús er með dúk á gólfi og flísum á milli skápa. Þvottahús er innaf eldhúsi. Stofan er rúmgóð
með parket á gólfi og útgengi út á stórar svalir. Baðherbergið er með baðkari og sturtu. Hjónaherbergið
er með dúk á gólfi og fataherb. Barnaherb. var breytt í eitt stórt herbergi ,parket á gólfi. Auka herbergi er
í kjallara, aðgengi að salerni og sturtu, hægt að leigja út.Húsið er ný málað að utan.

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl.15 - 15:30

Gullsmári 4
201 kópavogur

Verð: 19.900.000
Stærð: 73,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 12.300.000

Remax Lind kynnir 3ja herbergja íbúð á annari hæð í þriggja hæða húsi. Lýsing: Forstofa er með parket
á  gólfi  og  stórum  skápum.  Baðherbergi  er  með  flísum  á  gólfi  og  á  veggjum,  tengi  fyrir  þvottavél.
Hjónaherbergið  er  með skápum og dúk  á  gólfi.  Barnaherbergi  er  með skáp og dúk  á  gólfi.  Eldhús  er
með parket á gólfi , flísar á milli skápa og borðkrók. Stofan er með parket á gólfi og útgengi út á svalir.
Geymsla er í sameign sem er ekki innifalin í fermetrartölu eignar. Stutt er í alla þjónustu.

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl.17-17:30

Hvassaleiti 6
103 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Stærð: 116

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.420.000
Bílskúr: Já

Remax Lind kynnir nýuppgerða 4 herb, 95,5 fm íbúð á efstu hæð í góðu 4 hæða fjölbýli ásamt 20,5 fm
bílskúr.Lýsing eignar: Forstofa með flísum á gólfi og skápum. Eldhús með fallegri hvítri innréttingu, flísar á
milli skápa og á gólfi. Svefnherbergi eru 3 með parket á gólfi og skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf með sturtu. Stofa/borðstofa er rúmgóð með parket á gólfi og útgengi út á svalir. Geymsluloft er
yfir allri íbúðinni. Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir um 3 árum.

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl.14-14:30

Verð: 47.000.000
Stærð: 235fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1972

Byggðarendi 10
108 Reykjavík

Um  er  að  ræða  neðri  sérhæð  sem  skiptist í  tvær  íbúðir.  Húsið  hefur  verið
mjög mikið endurnýjað.  Hæðin er 235 m² og skiptist í tvær sjálfstæðar íbúðir
en á  einu  fastanr.  Íbúðin  skiptist  þannig:   Aðalíbúðin:  134,8fm,  andyri,  3
barnaherb.  baðherb.  sturta,  ljós  innrétting.  Stofa,  eldhús  og  borðstofa  eru
samliggjandi. Stórir gluggar, arin í stofu. Hjónaherb. bjart með skápum. Inn af
eldhúsinu  þvottahús,   útgengi  út í  garð.  Innaf  þvottahúsi  er  sjónvarpsherb.
Aukaíbúðin:   100,2fm  sérinngangur,  stofa,  eldhús  og  borðkrókur,  baðherb.
sturta, þvottavélatengi. Svefnherb. eru 2.

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

Hraunbær 128
110 Reykjavík

Verð: 18,9
Stærð: 91,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13,6
Bílskúr: nei

Góð 3ja herb. íbúð á annari  hæð í  snyrtilegri  sameign. Stutt er í  alla þjónustu. Svalir  sem snúa í  suður
útaf stofu, parket á gólfi  í  stofu og gangi. Tvö svefnherbergi, hjónaherb með góðu skáðaplássi. Eldhús
með eldri innréttingu, borðkrók og uppþvottavél í borði, flísar á milli skápa. Baðherbergi með glugga og
snyritlegri hvítri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf.

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús kl 16-16.30

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



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

www.kubbur.is

Verð: 28.400.000
Stærð: 226.8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 31.140.000
Bílskúr: já

Fífumói 14
Reykjanesbær

RE/MAX Stjarnan  kynnir:   Mjög  Fallegt  226,8  fm raðhús  á  tveimur  hæðum,
þar  af  50,7  fm2  bílskúr  sem  hefur  gott  geymsluloft.   Neðri  hæð:  Skiptist  í
forstofu, stofu, eldhús, þvottarhúsi og búr, 2 svefnherbergi.  Öll  neðri hæðin
er flísalögð að undanskyldu svefnherbergjunum sem eru parketlögð. Útgengt
er  frá  stofu  út  á  suðurpall.    Efri  hæð:   Skiptist  í  stofu,  baðherbergi  og
hjónaherbergi.   Öll  efri  hæðin  er  með  beykiparket  á  gólfi  að  undanskyldu
baðherbergi sem er allt flísalagt.Stofan er rúmgóð og björt með littlum bar og
útgengt út á stórar suðursvalir. Stórt og gott hjónaherbergi með fataherbergi
og góðu skápaplássi.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Pantið Skoðun í Síma: 866-9954

Ártún 1 
Garður

Verð: 19.000.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX Stjarnan kynnir:  Góða og fallega eign á frábærum barnvænum stað í Garðinum.    Gengið er
inn um forstofuna og þar til  vinstri  er  þvottarhús og aðgengi að geymslulofti.  þegar inn er komið tekur
þar á móti stórt og gott rými sem skiptist í eldhús með sérsmíðaðri innréttingu og mjög fallegri stofu og
er útgengt úr stofunni út á sólpall.Gólfefnin eru úr granitflísum og parketi Svefnherbergin eru þrjú talsins
og eru mjög rúmgóð baðherbergið er með sérsmíðaðri inréttingu og flísalögð með granitflísum

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Pantið skoðun í síma: 866-9954

Klapparbraut 1
Garður

Verð: 21.500.000
Stærð: 203,1

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 29.040.000
Bílskúr: já

Gengið  er  inn  um flísalagða  forstofu.  Þar  er  forstofuherbergi  með  plastparketi  á  gólfi.  Sjónvarpshol  er
flísalagt og er búið að afmarka það sem sér herbergi með glerflísum en úr því er útgengt út á pall sem er
með steyptum potti. Dúkur er í þvottahúsi og þaðan er útgegnt út á bílaplan. Upprunaleg innrétting er í
eldhúsi  og  er  búr  innaf  því.  Stofan  er  stór  og  björt  með  mahogny  parketi  á  gólfi.  Parket  er  í
svefnherbergjum og eru skápar í öllum þeirra nema einu. búið er að gera littla íbúð í hluta af bílskúrnum

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Pantið Skoðun í Síma: 866-9954

Verð: 34.900.000

Glæsilega mikið endurnýjaða sérhæð á einum besta stað í bænum 

Stærð: 108
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1947

Drápuhlíð 30
105 Reykajvík

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 16-17

Anddyri , flísar á gólfi, fatahengi. Hátt til lofts og mjög snyrtilegt. 
Forstofa gegnheilt parket á gólfi, kverklistar, hátt til lofts. 
Baðherbergi , gluggi, innrétting, baðkar, dúkur á gólfi. 
Eldhús , bjart, nýleg innrétting, gluggi, dúkur á gólfi. 
Hjónaherbergi , bjart, stórt, mikið skápapláss, gegnheilt parket á gólfi. 
Barnaherbergi, bjart, parket á gólfi.
Þvottahús og geymsla í kjallara.

Stofur eru tvær ,báðar með gegnheilu parketi á gólfum, bjartar stórir gluggar. Útgengi á góðar 
svalir, möguleiki að opna svalir og setja tröppur niður í stóran garð. Hægt að breyta annarri í eitt 
til tvö herbergi.





FORRITARI

Reiknistofnun leitar að færum forritara sem vill
starfa í skapandi og skemmtilegu starfs-
umhverfi.

Um Hugbúnaðarþróun Reiknistofnunar
Reiknistofnun er tölvudeild Háskóla Íslands og
Hugbúnaðarþróun sér um alla innanhúss hug-
búnaðargerð skólans. Öflugt starfsmannafélag
og jákvæður starfsandi hefur gert Reiknistofnun
að skemmtilegum stað til að vinna á og nábýli
við helstu fræðimenn þjóðarinnar og akadem-
íska starfshætti hefur gert Reiknistofnun að
uppvaxtarstöð margra þekktustu forritara
Íslands.

Um starfið
Starfið felst í því að hanna og smíða Uglu, sem
er innri vefur Háskóla Íslands. Uglan er einn
stærsti og mest notaði vefur á Íslandi. Innan
Uglu fara fram samskipti nemenda, kennara og
starfsfólks Háskóla Íslands.

Um starfsmanninn
Við leitum að aðila með reynslu af forritun í
PHP eða sambærilegu máli. Reynsla af Linux,
Apache og gagnagrunnsforritun er kostur.
Háskólamenntun á sviði raungreina er kostur
en áhugi og reynsla eru skilyrði.

Sjá nánar á www.rhi.hi.is, www.hi.is/page/storf
og www.starfatorg.is

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið
mið af jafnréttisáætlun Háskólans. 550 5000

AUGLÝSINGASÍMI



Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Fjölbreytt skrifstofustarf

Kvikmyndami›stö› Íslands (KMÍ)
veitir styrki til leikinna kvikmynda
og stutt- og heimildamynda úr
Kvikmyndasjó›i og fylgir verkum
úr hla›i sem styrkt hafa veri› af
KMÍ á kvikmyndahátí›um
erlendis.

Kvikmyndami›stö› er me›
a›setur a› Túngötu 14, Reykjavík.
www.kvikmyndamidstod.is

Kvikmyndami›stö› Íslands óskar a› rá›a starfsmann til almennra
skrifstofustarfa.

Starfssvi›
 Símsvörun og umsjón me› póstsendingum
Skráning og vinnsla gagna
A›sto› vi› ger› og útsendingu kynningarefnis

 Vinna vi› heimasí›u
 Undirbúningur funda
 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
 Stúdentspróf e›a sambærileg menntun
 Gó› íslensku- og enskukunnátta, Nor›urlandamál er kostur
 Gó› almenn tölvukunnátta
 Geta til a› starfa sjálfstætt
fijónustulund og lipur› í samskiptum

Um fullt starf er a› ræ›a. Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisstarfsmanna.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 7. maí nk.
Uppl‡singar veitir Elísabet Sverrisdóttir. Netfang: elisabet@hagvangur.is

Nova leitar eftir verk- og tölvunarfræðingum, 
vefurum og netstjórum í ýmis störf á tækni-
sviði. Klárir og áhugasamir munu starfa við 
þróunarvinnu, kerfishögun, vefhönnun og
margvíslegan net- og kerfisrekstur. 

Allar nánari upplýsingar um Nova á
www.nova.is



Leitum að söluráðgjafa með háskólamenntun 
og / eða mikla reynslu af söluráðgjöf í prent-
lausnum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
sölu eða þjónustu til fyrirtækjamarkaðarins.

Við bjóðum upp á skemmtilegt og fjölbreyti-
legt starfsumhverfi hjá metnaðarfullu fyrir-
tæki sem er í fremstu röð á sínu sviði.

Umsóknir skulu merktar „Söluráðgjafi” og 
sendar starfsmannahald Gutenberg, Suður-
landsbraut 24, 108 Reykjavík, fyrir 5 maí 
næstkomandi.  Allar nánari upplýsingar veita 
Einar Birkir Einarsson, framkvæmdastjóri eða 
Stefán Hjaltalín, sölustjóri í síma 545 4400.

Suðurlandsbraut 24 • 108 Reykjavík
Sími 545 4400 • Fax  545 4401 • www.gutenberg.is

SÖLURÁÐGJAFI

SÖLUMAÐUR
Sláturfélag Suðulands óskar eftir sölumanni í framtíðarstarf.
Einnig óskum við eftir sölumönnum í sumarstörf.

Starfið felst í:
Sölu á framleiðsluvörum og innflutningsvörum fyrirtækisins
í verslanir.
Samskiptum við innkaupamenn.
Markmiðasetningu og aðgerðaáætlanagerð

Menntunar-og hæfniskröfur:
Góð reynsla af smásölumarkaði.
Stúdendspróf og/eða starfsmenntun.
Tölvukunnátta – skilyrði
Góð þjónustulund og aðlögunarhæfileikar

Um er að ræða lifandi, krefjandi og metnaðarfullt starf hjá
traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Upplýsingar um störfin veitir Einar Viðar Gunnlaugsson sölustjóri
framleiðsludeildar í síma 575-6000, e-mail einarg@ss.is
eða Guðmundur E. Björnsson sölustjóri innflutningsdeildar,
e-mail gummi@ss.is .

Umsóknartími er til og með: 1 maí 2007.

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður haldið á
Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 7., 8. og 9. maí nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 14. maí.

Allar nánari upplýsingar og aðstoð við skráningu þátt-
takenda eru veittar í síma 510 1100 og á heimasíðunni
www.neytendastofa.is/mælifræði/löggilding vigtar-
manna/námskeið vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 27. apríl nk.

Neytendastofa



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 

Samstarfssjóður Nuuk-
Reykjavíkur-Þórshafnar
auglýsir eftir 
styrkumsóknum
fyrir árið 2007



www.domus.is
Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Falleg 3ja herb. 88,4 fm. íbúð ásamt 24 fm. bílskúr samt. 112,4 fm. á 2.
hæð á vinsælum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð herbergi. Eik-
arparket á stofu. Skipti á stærri eign möguleiki. Hér er um að ræða góða
eign sem staðsett er á rólegum stað í nálægð við Háskóla Íslands.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HJARÐARHAGI - 107 REYKJAVÍK

Verð 24,7 millj.

Bókaðu skoðun

Falleg 6 herb. 165,3 fm. efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi ásamt 39 fm. bíl-
skúr 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 björt 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 - 220 HAFNARFJÖRÐUR.

Verð 49,7 millj.

Bókaðu skoðun

Falleg 4ra herb. 105,2 fm. íbúð ásamt 21,8 fm. bílskúr, samtals 127 fm. á
góðum stað í Hafnarfirði. Eikarparket á gólfi nema baðherbergi og eldhúsi
en þar eru flísar á gólfi. Hjónaherbergi rúmgott með góðum skáp. Útgengi
út á flísalagðar svalir út frá stofu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

SLÉTTAHRAUN - 220 HAFNARFJÖRÐUR.

Verð 22 millj.

Bókaðu skoðun

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

5 herbergja Einbýlishús með bílskúr á frábærum stað á Flúðum. Húsið er
einstaklega vel staðsett, gott útsýni og skemtileg stór lóð. Mikil lofthæð er
í húsinu ca. 4,5m og er loftið klætt og halogen lýsing í loftinu í stofunni.
Ný tæki í eldhúsi.

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

HÖGNASTÍGUR 5 - 845 FLÚÐIR

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 17

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
er með útgengi á suður svalir, stofu, hol, eldhús með upprunalegri innrétt-
ingu í mjög góðu ástandi, baðh. nýlega endurn. Parket og flísar á gólfum.

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
vidir@domus.is

664 6024/440 6024

HAGAMELUR 41 - 107 REYKJAVÍK

Verð 20,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16

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., fal-
legt eldhús, baðh., þvottahús, stofu-borðstofu-sjónvarpshol (alrými). Vand-
aðar kirsuberjainnréttingar, olíuborið eikarparket og náttúruflísar á gólfum.

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
vidir@domus.is

664 6024/440 6024

KATRÍNARLIND 2-4 - 113 REYKJAVÍK

Verð 32,6 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16.30 - 17

Domus kynnir: Til sölu eða leigu nýtt glæsilegt verslunnar og skrifstofuhúsnæði á frábær-
um stað. Um er að ræða 2000 fm hús að gólffleti ásamt um 500 fm millilofti. Möguleiki
er á að væntanlegir kaupendur geti komið að loka hönnun húsins. Húsinu verður skilað
fullbúnu að innan og utan með malbikaðari lóð.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FISKISLÓÐ - 101 REYKJAVÍK



SUÐURBYGGÐ, SELFOSSI

Íbúðalóðir á Selfossi
Vorum að fá í sölu nýtt  íbúðahverfi á Selfossi þar eru lóðir fyrir alls 144 íbúðir, þar af eru m.a.
18 einbýlishúsalóðir auk fjölda par- og raðhúsalóða á einni og tveimur hæðum. Lóðir eru
mismunandi að stærð og hefur hönnun þeirra miðast við að hafa byggingarreitinn sem 
rýmstan og ætti því fjölbreytileiki við hönnun húsa að vera mögulegur, nýtingarhlutfall er frá 
0,35 upp í 0,8. Lóðirnar eru einstaklega vel staðsettar, stutt er í grunnskóla og leikskóla.  Stutt 
er niður á fast.

Nánari upplýsingar www.sudurbyggd.is  og  á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi 
Austurvegi 3 - 800 Selfossi - sími 480 2900 - www.log.is

Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. og Christiane L. Bahner hdl. 

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

ARNARSMÁRI 24, ÍBÚÐ 0202
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG 

FRÁ KL. 15:00-15:30

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir gæsilega 3 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi.
Gott barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi, bæði með góðum
skápum. Fallegt eldhús. Sameign er mjög snyrtileg. Sér inngangur
af svölum.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 
898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

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.

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Björt og falleg 124,9 fm
sérhæð í tvíbýlishúsi á góðum
stað við Granaskjól 14 í
vesturbæ Reykjavíkur. Um er
að ræða 3 svefnherbergi,
bjarta og góða stofu ásamt
borðstofu, eldhús með nýlegri
innréttingu, tvennar svalir og
góð geymsla á jarðhæð.

Bílskúrsréttur. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Allar nánari uppl. gefur Kristinn í síma 820 0762

Sími
535 0200

www.neseignir.is

Granaskjól 14 – 107 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG KLUKKAN 13:00-14:00

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

160 fm gott einbýlishús á einni hæð þ.m.t. 45 fm bílskúr á þessum gróna og eftirsótta
stað í vesturbæ Kópavogs. Eignin skiptist í anddyri, rúmgott hol, eldhús með eldri innrétt-
ingu, þvottaherbergi og geymslu innaf eld-
húsi, bjarta stofu, 3 herbergi auk forstofuher-
bergi og baðherbergi. Gengið úr stofu í stór-
an suðurgarð sem er í góðri rækt. Hellulögn
fyrir framan hús. Verð 43,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, 
sunnudag, frá kl. 16-17

Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 
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VVallargerði 31 - 200 Kópallargerði 31 - 200 Kóp
Einbýlishús í vesturbæ Kópavogs

Opið hús í dag frá kl. 16-17

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 • 105 Reykjavík • Sími: 578 8800 • Fax: 578 8809

FASTEIGNIR

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA

Kvistavellir 34-40
221 Hafnarfjörður

Verð frá 28.900.000 
Stærð 172,5 fm m/bílskúr

w
w

w
.inhouse.is

www.remax.is/fasteignir

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali
821 7337

Enginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

FASTEIGNIR

Komdu í heimsókn til okkar á Kvistavelli 34- 
40, erum með stúfullar eignamöppur af     
upplýsingum og teikningum. Mjög vönduð 
raðhús á frábærum stað. Húsin eru fokheld.

Byggingaraðili er Fjarðarvirki ehf.

Óhefðbundin

 sölusýning 

sunnudaginn

22.4.2007

 kl. 15.00 – 16.00



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

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

SÓLEYJARRIMI - LYFTUHÚS
FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI

Rúmgóð og huggu-
lega innréttuð 3ja til
4ra herb. íbúð á 2.
hæð. Stærð íbúðar
101,2 fm. 
Tvennar svalir. Sér-
inngangur. Stæði í
bílgeymslu. Frá-

bært útsýni. Laus fljótlega. Verð 27,8 millj. 

KAMBASEL M/BÍLSKÚR
Mjög góð og rúm-
góð 3ja herb.
íbúð á miðhæð í
litlu fjölbýli um
92,5 fm. og bíl-
skúr 26,0 fm.
Samt. 118,5 fm.
Sér þvottahús
innaf eldhúsi.
Suður svalir. 

Laus fljótlega. Verð 25,7 millj.

DYNSALIR - KÓP.
Glæsileg 4ra herb.
íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Stærð
um 129,0 fm. Góð
staðsetning innst í
lokuðum botn-

langa. Huggulega innréttuð eign. Fallegt útsýni.
Suður verönd með skjólvegg. Verð 32,0 millj.

ÁLFTAHÓLAR M/BÍLSKÚR
Rúmgóð og vel
staðsett 4ra herb.
íbúð með glæsilegu
útsýni. Stærð íbúð-
ar 110,0 fm og bíl-
skúr 32,9 fm. samt.
142,9 fm. Hús klætt

að utan með álklæðningu, byggt yfir svalir. Glæsi-
legt útsýni. Laus strax. Verð 25,5 millj.

SANDVAÐ - LYFTUHÚS
Rúmgóð og vönduð
4ra til 5.herbergja
endaíbúð á 3.hæð um
119,0 fm. ásamt
stæði í lokaðri bíl-
geymslu. Stórar suð-

ursvalir. Gott útsýni. Laus í maí. Verð: 29,7 millj.

TÚNGATA - TVÆR ÍBÚÐIR
Um er að ræða
hæð, hluta af kjall-
ara og bílskúr ca
213 fm. og rishæð
og efri hæð ca 110
fm. Tveir skráðir

eignarhlutar. Geta selst saman eða í sitt hvoru
lagi. Reisulegt vel staðsett steinhús.

NJÁLSGATA - EINBÝLI
Draumasérbýli í
miðborg Rvk.
Glæsilegt algerlega
endurnýjað einbýlis-
hús með bílskúr.
Alls 181,1 fm.
Séríbúð í kjallara.

Lóðin er afgirt með hellulögðu bílastæði. Stórar sval-
ir með miklu útsýni. Mjög sjarmerandi og vel upp-
gerð eign á frábærum stað. Verð 49,8 millj.

VÍÐIBERG / HAFNARFIRÐI
Fallegt einnar
hæðar steinsteypt
einbýlishús með
innbyggðum bíl-
skúr. Stærð alls
187,1 fm. þar af

bílskúr 37,0 fm. Hellulögð innkeyrsla með snjó-
bræðslu. Gróinn garður. Verð 49,0 millj.

LÆKJASMÁRI - M/BÍLSKÝLI
Glæsileg 4ra herb.
íbúð á 2. hæð. Íbúð-
in er 100 fm. Stórar
suðursvalir. Íbúðinni
fylgir gott endastæði
í 6 bíla bílageymslu

undir húsinu. Laus strax. Verð 26,5 millj. 

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Funalind 5 - Kópavogur
Opið hús sunnudag frá 14 - 15

Funalind 5, Kópavogur. Falleg 96,6fm íbúð á efstu hæð
með tveimur rúmgóðum svefnherb. ásamt fataskápum.
Rúmgóð stofa með borðstofu og útgengt á svalir. Góðar
innréttingar í eldhúsi. Þvottahús innan íbúðar. V. 22,9 millj.
7534

Björg og Valur á bjöllu. 

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Skeiðarvogur 97 - Reykjavík
Opið hús sunnudag frá 14 - 16

Skeiðarvogur 97 - Reykjavík. Fallegt endaraðhús alls 166
fm og á þremur hæðum. Fjögur / fimm svefnherbergi. Stór
og björt stofa.  Eldhús með nýlegri innréttingu. Afgirt ver-
önd m/heitum potti. Möguleiki á að útbúa neðstu hæð
sem aukaíbúð ef áhugi er á því. V. 39.9 millj.

Fold fasteignasala S. 694 1401

Fannafold 57- 112 Reykjavík
Opið hús sunnudag frá 16 - 18

Sérlega gott og glæsilegt 275,2m² einbýlis á tveim hæð-
um þar af er 53,3m² bílskúr í Foldunum. Á efrihæð er eld-
hús, stofa og borðstofa með útgang á stórar svalir, gest-
asnyrting og tvöföldur bílskúr. Á neðri hæð eru 4-5 sv.her-
bergi, rúmgott baðherb. gott hol og  geymsla, útgangur á
baklóð. Gólfefni, parket og flísar. V. 69,9millj. 

Nánari upplýsingar í síma 892 8565 

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

FISKAKVÍSL 30, Reykjavík,
2. HÆÐ VINSTRI

OPIÐ HÚS Í DAG, SUN. FRÁ KL. 15-16

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir fallega
íbúð í Fiskakvísl á 2
hæð með einstöku út-
sýni. Glæsileg 4-5 her-
bergja íbúð á tveimur
hæðum innst í botl-
anga. Stórar suður og
vestur svalir. Stutt í úti-
vistarsvæði í Elliðár-
dalnum. Einstakt út-

sýni (sjá www.huseign.is). Stutt í leikskóla og grunnskóla, sem hef-
ur fengið menntaverðluanin fyrir frammistöðu. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 rými
auk fataherbergis. Geymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvotta-
húsi. Bílskýlisréttur. Íbúðin er laus fljótlega. 

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar 
í síma 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar. 

Sigurður tekur á móti ykkur. Sími 820-3799.

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Opið hús í dag á milli 15:00 - 16:00

HRAUNBRAUT 41 - KÓPAVOGI

Vel staðsett 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,
sérinngangur er í íbúðina. Stutt er í opið svæði, sundlaug
og skóla. Ásett verð á eignina er 36,9 m.

Svavar 821-5401 sýnir eignina, verið velkominn. 

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Mjög björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og
baðherbergi endurnýjað að hluta. Björt og góð stofa með
útgangi út á rúmgóðar suður svalir. Baðherbergi með góðri
innréttingu og tengi fyrir þvottavél. Húsið er klætt að hluta
til að utan. Verð 19,2 millj. 

Laufengi 98 - SérinngangurFr
um

Byggingalóð undir raðhús 
í Úlfarsfelli

Frábærlega staðsett byggingalóð, innst í botnlanga, með
samþykktum teikningum fyrir 6 ca 200 fm raðhús með
innbyggðum bílskúrum. Lóðin er staðsett neðst í
suðurhlíðum Úlfarsfells og ekkert verður byggt þar fyrir
neðan þar sem þetta svæði er skipulagt sem útivistasvæði.
Í gegnum þetta útivistasvæði rennur svo Úlfarfsá.

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 

HÚSAVÍK  ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Glæsileg 86,8 fm 3ja
herb. endaíbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi. Parket
á gólfum, fallegar
samstæðar innrétting-
ar. Opið eldhús inn í
borðstofu/stofu. Bjart-
ar svalir og skemmti-
legt útsýni (Esjan og
uppá Skaga). Rúmgott

flísalagt baðherbergi með baðkeri og sturtuaðstöðu. Lítið
herbergi/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. Verð 21,9 millj.

Valdimar tekur á móti gestum milli kl. 16 og 17 í dag,
sunnudag. Bjalla merk 401. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17
Þórðarsveigur 18 íbúð 401 Lyfta / Útsýni / Bílgeymsla

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



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

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 22. 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.
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Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

F
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international
Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning 
Hótel Loftleiðum

Í dag, sunnudag kl. 12—17
Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi? 

Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 



OPIN HÚS Í DAG HJÁ
EIGNAMIÐLUN

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS - GRENIMELUR 13 - EFRI SÉRHÆÐ 
Glæsileg og björt 4ra her-
bergja mikið endurnýjuð efri
sér hæð við Grenimel í
Reykjavík. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, baðher-
bergi, stofu, borðstofu og tvö
herbergi. Í kjallara er sameig-
inlegt þvottahús og sér
geymsla.
V. 34,9 m. 6565

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 15-16.

OPIÐ HÚS - GRENSÁSVEGUR 56 - 3. H.H.
Eignamiðlun ehf kynnir: Mjög
góða 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin
snýr ekkert út að Grensás-
vegi. Húsið hefur verið mikið
lagað undanfarinn ár m.a.
nýtt þak, rennur, gler og
gluggar í sameign en eftir er
að mála. 
V. 19,9 m. 6513

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

OPIÐ HÚS - VESTURGATA 14 - 1.H.  
Nýstandsett 2ja herb. 65 fm
íbúð á tveimur hæðum í eldra
húsi sem var endurbyggt nán-
ast frá grunni fyrir 6 árum síð-
an. Skipt var um allar lagnir,
rafmagn, innréttingar, gler og
glugga ásamt klæðningu að
utan. Eignin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús og geymslu á
efri hæð. Á neðri hæð er
þvottahús, baðherbergi og
herbergi. V. 17,9 m. 6522

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

OPIÐ HÚS - KEILUGRANDI 6 - 2.H.V.

3ja herb. mjög falleg og snyrtileg 82 fm íbúð á 2. hæð með tvennum svölum
og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 2 svefnherbergi, baðherbergi, eld-
hús og stóra stofu. Bjalla 2.1.
V. 23,5 m.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 15-17. 

OPIÐ HÚS KRISTNIBRAUT 51 205  
Nýleg og falleg íbúð á 2.hæð
í litlu fjölbýlishúsi.búðin skipt-
ist í forstofuhol, eldhús með
borðkrók, stofu, þvottaher-
bergi, baðherbergi, og tvö
svefnherbergi. Útsýni. Eigu-
leg og falleg íbúð. 
V. 24,4 m. 6500

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

OPIÐ HÚS - ÁLFATÚN 23 - 3. H.V.  
3ja herb. falleg og björt 91,4
fm íbúð á frábærum stað,
neðst niðri í Fossvogsdaln-
um. Íbúðin skiptist í hol,
stofu, 2 stór herbergi, eldhús
og baðherbergi. Húsið er nýl.
viðgert og verður málað í
vor/sumar. Íbúðin er laus
strax.
V. 23,3 m. 6257

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15. 

OPIÐ HÚS - BIRKIVELLIR 10 - SELFOSSI.  
Tveggja hæða klætt 154,2 fm
einbýlishús sem stendur á
stórri lóð. Húsið skiptist í
anddyri, forstofuherbergi,
stofu, borðstofu, eldhús og
þvottahús. Á efrihæð eru
fjögur svefnherbergi og bað-
herbergi.
V. 26,0 m. 6107

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15. 
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00 
Laugarnesvegur 89 - Íbúð 101 

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00 
Fléttuvellir 32 - Hafnarfirði – Einbýli

Opið hús í dag á milli kl. 16:00 og 17:00 
Glitvellir 31 - Hafnarfirði – Einbýli

Opið hús í dag á milli kl. 16:00 og 18:00 
Naustabryggja 5 – íbúð 206

Sérlega falleg 86,5 fm endaíbúð á 1.hæð með sér inngangi.
Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu. Húsið er klætt varan-
legri klæðningu að utan og er byggt árið 2001. Parket og inn-
réttingar íbúðarinnar eru úr eik. Þvottahús innan íbúðar. Hér
er á ferðinni sérlega björt og vel skipulögð endaíbúð í fallegu
húsi á frábærum stað.
Verð 26,9 millj.

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

Glæsileg 3ja herbergja 87,3fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
upphituðu bílahúsi. parket og flísar. Þvottaherb. í íbúð. Flott
útsýni er úr íbúðinni. Laus fljótlega.
Verð 23,5 millj.

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 fyr-
ir 4 svefnherb. Suður garður. Til afhendingar í júlí 2007. Verð
46,9 millj.

Ásmundur
sölumaður Höfða verður á staðnum 

í dag frá kl. 15:00 til 16:00.

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

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 
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Ásmundur
sölumaður Höfða verður á staðnum 

í dag frá kl. 16:00 til 17:00.

Finnur og Ingibjörg (862-9615)
taka á móti gestum 

í dag á milli kl. 16:00 og 18:00.

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudag 22.04.2007 

KL. 14:00 - 15:00

Fr
um

Mjög góð íbúð á
1. hæð. Skiptist í
hol, stofu, her-
bergi, eldhús og
bað. Þvottaað-
staða er inni á
baði. Mjög góð
fyrsta íbúð. 
Laus 01.06.2007. 
Gott áhvílandi lán
frá Landsbank-

anum á 4,15% vöxtum getur fylgt.
Eignin er ósamþykkt í dag en að sögn seljanda er
mögulegt að fá hana samþykkta. 
Verð aðeins 14,4 millj.

Ragnar verður á staðnum og sýnir íbúðina.

VESTURGATA 55, REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

31.400.000 - AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR 
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með í 
einkasölu 2 glæsilegar nýjar 4ra herbergja 
íbúðir í lyftuhúsi með stæðum í bílageymslu til 
afhendingar strax, fullkláraðar með gólfefnum 
og vönduðum innréttingum. 
Þórarinn sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum s. 530 1811

Fr
um

Akurhvarf 1 - 203 Kóp 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja rishæð með glæsilegu
ÚTSÝNI á eftirsóttum stað í Austurbæ Reykjavíkur. Nýuppgert bað-
herbergi, eikarinnrétting með halógen lýsingu. T.f. þvottavél á baði.
Björt og rúmgóð stofa og borðstofa með útgangi út á suðursvalir
með glæsilegu ÚTSÝNI. Gólfefni: Gegnheilt eikarparket á gangi,
svefnherbergjum, stofu og borðstofu. Flísar á baðherbergi. Nýir ofnar
að mestu í íbúðinni. Að sögn seljanda er drenið nýlegt ásamt raf-

magnstöflunni og inntakinu. Heita og kaldavatnslagn-
irnar að húsinu eru einnig nýlegar. Að sögn seljanda er
ástand hússins mjög gott að utan. Verð 23,9 millj.

Fr
um

DYNGJUVEGUR 12 - 104 Rvk 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 16-17

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

KLEIFARSEL 63 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is

Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson sölustjóri

Fr
um

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bílskúr,
alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur með arni,
borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc. Á efri hæð
eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott baðherb. Innan-
gengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu sem sem íbúðar-
herb. Verð 46,9 millj.

Ósk tekur á móti áhugasömum milli kl 14 og 15.

S í m a r : 5 5 1  7 2 7 0 , 5 5 1 7 2 8 2  og  8 9 3  3 9 8 5

Suðurhólar, 111 Reykjavík, 4ra herb. 
Rúmgóð og áhugaverð eign
á mjög góðum stað. Sýnd
eftir samkomulagi í dag og
næstu daga. S. 8933985.
Góð 105.1 fm. 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi. 
Eignin skiptist í hol, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi,

eldhús, stofu og borðstofu.
Nýtt gler er í öllum gluggum og hús allt í góðu ástandi, ný-
viðgert og málað.
Örstutt er í alla þjónustu, leikskóla, skóla, sundlaug, verslun-
armiðstöð, útivistarsvæði ofl.

Nánar á heimasíðu.
Þuríður Halldórsdóttir hdl., lögg. fasteigna- og skipasali

www.hibyliogskip.is                    hibyliogskip@hibyliogskip.is
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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
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Eignarland við Reyki 
í Bláskógabyggð

6.000 fm eignarland í Bláskógabyggð, nálægt
Reykholti, grasivaxið og með góðu útsýni. Á landinu
er 20 fm bjálkahús (gestahús) með einangrun í lofti
og gólfi. Hitaveita og kalt vatn er í húsinu. Gert er
ráð fyrir að byggja megi heilsárshús allt að 80
fm á landinu. Rafmagn er við lóðarmörk. Til af-
hendingar við kaupsamning. Verð 7,9 millj. 

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
um

Söluturninn Bíógrill
Starengi 2 - 112 Reykjavík

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Vídíóleiga og grill
Ís og sælgæti
Lottó og spilakassar
Góð velta 

Rekstur er í góðu leiguhúsnæði 
Borð og stólar fyrir viðskiptavini
Bílalúgur sem afgreitt er út um 
Kælar, ísvélar og grilllína
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SKÓLAR &
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S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar

Glæsilegt 5-6 hesta hús til sölu 
að Flugubakka 1 í Mosfellsbæ. 

Húsið var tekið í gegn í vetur og breytt úr 6 hesta húsi 
í 5 hesta hús. Rúmgóð og hlýleg kaffistofa með salerni er yfir hálfu 

húsinu, ágætlega stór hlaða og góð aðstaða fyrir reiðtygi. 
Byggingarár 1991. Verð 9 m. 

Nánari upplýsingar veitir Rúnar í síma 660-5165.



ATVINNA

TILKYNNINGAR

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



heimilinu að sitja á mér og stríða 
þessu hrukkulausa fólki ekki of 
mikið. En það er skrítin lífsbar-
átta að hafa áhyggjur af því einu 
hvernig maður lítur út.
Svanhildur: Svolítið góður 
punktur. En ég held samt að við 
séum ekkert sérstaklega upptek-
in af útliti okkar í dag. Við topp-
um aldrei tímann í kringum miðj-
an níunda áratuginn þegar Hófi 
varð ungfrú heimur. Þá varstu 
bara ekki neitt neitt nema vera í 
álfafosspeysu, með aflitað hár og 
ljósabrúnn. Konurnar bryðjandi 
megrunarkaramellur og á hvít-
vínskúrnum. Það er viss heims-
ósómi að halda að þetta sé eitt-
hvað verra í dag. 

Nú vinnur þú Didda í sorpinu. Ný-
lega var grein í Fréttablaðinu þar 
sem fólk í sorphirðustörfum sagð-
ist finna fyrir fordómum hjá íbúum 
borgarinnar í sinn garð. Finnur þú 
fyrir slíkum fordómum? Og Svan-
hildur, nú ert þú á skjánum hvert 
kvöld? Finnur þú fyrir því að fólki 
finnist það þekkja þig – taki jafn-
vel út hvað þú ert með í innkaupa-
kerrunni í Hapkaupum? 
Didda: Á meðan ég er í vinnugall-
anum, í aðvörunarlitunum, þá sér 
fólk oft ekki að maður er mann-
eskja. Ég hef til dæmis lent í ein-
hverri kellingu sem hvæsti á mig 
út um gluggann, segja mér til 
hvernig átti að vinna vinnuna 
mína og ég bað hana vinsamleg-
ast um að sýna mér kurteisi, ég 
væri líka manneskja. Hún svaraði 
því til að hún vissi nú ekkert um 
það! En auðvitað finna margar at-
vinnustéttir fyrir fordómum. Fjöl-
miðlafólk verður vart við það að 
einhverjir segja að allir fjölmiðla-
menn séu svona og svona.
Svanhildur: Ég finn nú lítið fyrir 
því að vera fræga kellingin í búð-
inni. Ég held líka að ég komi mér 
sjaldan í þær aðstæður að það 
reyni á þetta og fer til dæmis lítið 
út á lífið. Það er frekar að það sé 
kallað í Loga enda skagar hann jú 
upp úr mannfjöldanum eins há-
vaxinn og hann er. Svo er skrítið 
að eftir klukkan 2 að nóttu til er 
eins og eitthvað gerist. Fram að 
því erum við frekar prúð og allir 
í góðum fíling en svo verður allt 
í einu allt stjörnuvitlaust og fólk 

verður stjarnfræðilega ölvað. En 
þó að fólk komi stundum og þurfi 
að ræða eitthvað við mann þá er 
það ekkert sérstakt vandamál, 
maður lendir sjaldnast í því að 
fólk sé dónalegt. Svo eru auðvit-
að allir frægir á Íslandi og engum 
finnst í rauninni þessi eða hinn 
neitt merkilegri.
Didda: Frægasti Íslendingurinn er 
sá sem enginn veit hver er. 
Svanhildur: En það er kannski 
eitt sem maður finnur fyrir þegar 
maður er alltaf á skjánum, en það 
er það hvað útlit manns verður ein-
hvern veginn aðalatriðið. Ef maður 
skiptir um háralit eða greiðslu eða 
mætir í nýjum jakka er það frekar 
rætt en það sem maður er að segja. 
Fullt af fólki sem maður hittir, 
sem maður þekkir eða þekkir ekki 
telur sig hafa fullkominn rétt á því 
að kommentera á það að jakkinn 
sem maður hafi verið í gær hafi 
verið hrikalega ljótur eða að hár-
liturinn klæði mann ekki. Eins og 
það komi þeim við hvernig ég lít út 
bara af því að ég er á skjánum.
Didda: Ó, já. Ég hef líka oft lent í 
þessu og eitt sinn labbaði maður 
að mér sem sagði: Ég veit hver þú 
ert – geturðu ekki greitt þér? Eins 
og hann gæti ráðið hárgreiðslunni 
minni af því einu að hann vissi 
hver ég er.  
Svanhildur: Þetta er bara eins og 
að labba að ókunnugri konu í röð-
inni í Melabúðinni og segja henni 
að þessi háralitur sé bara engan 
veginn að gera sig. En auðvitað er 
þetta líka einhver tegund af um-
hyggju, fólk er almennt ekki að 
segja þetta til að vera andstyggi-
legt.

Að lokum. Ef þið fenguð töfra-
sprotann og mættuð breyta ein-
hverju einu í íslensku samfélagi? 
Hverju mynduð þið breyta? 
Didda: Fleiri í bíl. Allir á gangi 
og talandi saman. Hestvagnar 
og lömb í Hlíðunum til að taka á 
móti.
Svanhildur: Húmorsleysi er ákveð-
ið vandamál og vilji til að skilja 
allt á versta veg. Ég myndi vilja að 
fólk bæri virðingu fyrir skoðunum 
annarra, hugsaði áður en það talar 
eða skrifar, og hefði líka húmor 
fyrir sjálfu sér og umhverfinu. 
Við erum allt of viðkvæm, fljót-
fær og dómhörð. 

pirraður 



H
vað ætla ég að gera 
við peninginn? Ég 
er nú þannig, og 
ég hef náð ákveð-
inni tækni í því 
hvernig búa má 

til peninga, að ég mun umsvifalaust 
fá fyrirtæki og samtök til að leggja 
fram mótframlög gegn því að ég 
styrki tiltekin verkefni,“ segir Orri 
Vigfússon, athafnamaður og sér-
legur verndari villtra laxastofna í 
Norður-Atlantshafi.

Undanfarin átján ár hefur Orri 
helgað líf sitt baráttunni fyrir 
verndun og viðgangi villts lax á 
norðurslóðum. Aðferðafræði hans 
í umhverfisvernd byggir á kapítal-
ískum hugmyndum. Hann kaupir 
upp veiðiréttindi og ræðst þannig 
gegn laxveiðum í net á hafi úti. 
En í fullri sátt við sjómenn – hans 
markmið er að allir hagnist. Í gegn-
um tíðina hafa Orra hlotnast ýmsar 
viðurkenningar fyrir þessa viða-
miklu baráttu sína. En þó líklega 
enga meiri en þá að vera nú meðal 
sex sem fá nú verðlaun og viður-
kenningu frá hinum virtu Goldman-
umhverfisverðlaununum – þeim 
stærstu sinnar tegundar á heims-
vísu. Kandídatar eru valdir af ráði 
sem í sitja fulltrúar ýmissa um-
hverfisverndarsamtaka víðs vegar 
að úr heiminum. Í rökstuðningi með 
verðlaununum eru hvergi spöruð 
stóru orðin og er Orra meðal ann-
ars þakkað öðrum mönnum fremur 
að villti laxinn á norðurslóð er ekki 
útdauður. Hann er annar Norður-
landabúinn sem hreppir verðlaunin 
frá upphafi.

Í hlut Orra koma um tíu milljónir ís-
lenskra króna og þær ætlar hann að 
margfalda. Og velta áfram til góðra 
verka.

„Meðal helstu samstarfsmanna 
okkar eru The National and Wildlife 
Foundation. Þegar ég kom til þeirra 
fyrst og bað um 250 þúsund dollara 
til verkefnisins sögðu þeir gott og 
vel. En þú verður fyrst að safna 500 
þúsund dollurum. Það tók mig ár en 
þá átti ég 750 þúsund dollara.“

Eins og kapítalíski frasinn segir: 
„It takes money to make money.“ 
Ýmis verkefni blasa við; kaupa 
upp net í Skotlandi, kaupa upp net í 
Wales, leigja upp net í Þrándheimi í 
Noregi og setja upp dagskrá í Rúss-
landi fyrir Kólaskagann. Orri segir 
þetta góða hugmynd, að byggja á 
„matching funds“ eða sjóðum sem 
miða að mótframlögum.

„Svona gerði ég þetta á Græn-
landi. Stofnaði sjóð þar. Græn-
lensku sjómennirnir hættu að 
veiða lax en til að stunda línuveið-
ar til dæmis á þorski og ufsa þurftu 
þeir línubeitningarvél sem kost-
ar 200 þúsund danskar. Ég sagði 

við þá: Finnið þið 60 þúsund og ég 
skal koma með mótframlag upp á 
40 þúsund. Svo getur sveitarfélagið 
lagt fram 100 þúsund og þá er beitn-
ingarvélin komin. Mér finnst þetta 
sniðug aðferðafræði. Og hef hug á 
að koma á fót slíkum sjóði á Íslandi. 
Sem gæti til dæmis beitt sér fyrir 
endurheimt votlendis. Ég fór þó í 
umhverfisráðuneytið og lýsti þessu 
fyrir Sigríði Önnu [Þórðardóttur þá 
umhverfisráðherra] en ég held hún 
hafi ekki skilið þetta. Ég er kannski 
svona lélegur sölumaður?“

Ætli það. Allt frá árinu 1989 hafa 
samtök Orra, North Atlantic Salmon 
Fund (NASF), safnað 2.313.850.000 
krónum, varla að menn kunni að 
nefna slíkar tölur, til að kaupa upp 
veiðiréttindi af sjómönnum sem 
veiða lax í net sín víðs vegar á 
norðurhveli jarðar.

Orri segist alla tíð hafa verið áhuga-
samur um laxinn. Hann var á sínum 
tíma kjörinn formaður Laxárfélags-
ins við Laxá í Aðaldal og er stoltur 
af því. Hann er þriðji formaður fé-
lagsins á 67 árum og er enn. Félagið 
hefur haft ána á leigu frá 1940.

„Við sáum laxinn minnka með 
hverju árinu, fækka, og þegar við 
vorum að undirbúa fimmtíu ára af-

mæli félagsins í september 1989 
og veltum við því fyrir okkur hvað 
ætti að gera til að fagna því sagðist 
ég vilja stoppa allar veiðar á laxi í 
úthafinu. Ég hélt að það myndi taka 
tvö til þrjú ár. En ekki óraði mig 
fyrir því að þetta yrði tuttugu ára 
fullt starf.“

Helstu fjölmiðlar hins vestræna 
heims hafa fjallað um þetta átak 
Orra. Hann er formaður í stjórn 
margra veiðiklúbba um heim allan, 
í tengslum við sjóði sem miða að 
verndun vatnasvæða víða um Evr-
ópu, í Rússlandi, Kanada... „Já, 
hingað og þangað. Við erum orðnir 
„brand“ í tengslum við laxavernd. 
Við söfnum peningum með ýmsum 
hætti, biðjum áreigendur og stang-
veiðimenn sem hafa áhuga á þessu 
verkefni um liðsinni, höldum laxa-
veislur, hátíðir þar sem við erum 
með eitthvað til dýrðar laxinum og 
fáum helst ríkt fólk til að koma og 
leggja eitthvað af mörkum. Höld-
um gjarnan uppboð. Bjóðum þá upp 
veiði sem annars er erfitt að kom-
ast í, stöng eða einhverja rauðvíns-
flösku. Ein flaska fór til að mynda 
á eina og hálfa milljón í vetur. Var 
reyndar Romanée-Conti frá 1971. 
Nei, ég má ekki segja hver keypti. 
Já, gerum sitthvað skemmtilegt til 
að styðja þetta.“

Þó fjáröflunaraðferðir séu af ýmsu 
tagi og skemmtilegar er það ekki 
síst aðferðafræðin sem athygli 
vekur. Hugmyndafræði sem Orri 
kallar grænan kapítalisma. Hann 
notar efnahagslausnir til að takast 
á við vandamál sem snúa að lífríki 
laxins.

„Við erum með allskonar verk-
efni sem varða það markmið okkar 
að endurreisa villta laxastofna í 
sögulega gnægð. Og það gerum við 
fyrst og fremst með því að upp-
ræta allar veiðar í hafinu þar sem 
þær eru stundaðar úr óaðgreindum 
stofnum. Vísindaleg rök eru gegn 
því að veiða lax í net í sjó,“ segir 
Orri. Sem leggur á það áherslu að 
upptaka neta í hafi sé í samlyndi við 
sjómenn.

Sjómönnum er greitt úr sérstök-
um sjóði sem stofnað er til í við-
komandi landi. Úr honum er veitt til 
annarra verka sem veiðimenn geta 
snúið sér að. Þetta er því félagslegt 
verkefni öðrum þræði. „Ekki að-
eins er þetta fyrir stangveiðimenn 
sem fá fleiri laxa að njóta og verðið 
hækkar heldur stórgræða neta-
veiðimennirnir einnig vegna verk-
efna sem gefa meira af sér. Hug-
myndin er að allir græði,“ segir 
Orri og nefnir sem dæmi veiðimenn 

Bjargvættur villta laxins
Í dag hlýtur Orri Vigfússon hin virtu Goldman-umhverfisverðlaun fyrir hvorki meira né minna en að 
bjarga villta laxinum á norðurhveli jarðar frá útrýmingu. Allt að því. Aðferðafræði Orra er frumleg 
– grænn kapítalismi. Orri hefur, í gegnum samtök sín NFSA, keypt markvisst upp laxveiðinet og veiði-
réttindi í hafi. Jakob Bjarnar Grétarsson ræddi við Orra um þessa baráttu sem nú hefur staðið í átján ár.

Aðalvandamálið með fiskveiðar í heiminum er að við 
höfum drepið allt of mikið allt of lengi. Skiljum aldrei nóg 
eftir. Ef við étum allt útsæðið erum við í slæmum málum.

KVENFRELSI ER OKKAR MÁL

Kolbrún Halldórsdóttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Auður Lilja Erlingsdóttir
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Þuríður Backman
2. sæti Norðausturkjördæmi

Alma Lísa Jóhannsdóttir
2. sæti Suðurkjördæmi



á Grænlandi sem hafa snúið sér að 
grásleppu- og þorskveiðum í stað-
inn fyrir að veiða laxinn.

Konseptið hefur fengið verð-
laun víða og var Orri til dæmis 
kjörinn umhverfiskapítalisti árs-
ins í Bandaríkjunum fyrir fáein-
um árum. Orri segir umhverfismál 
vera bæði hægri og vinstri á ási 
stjórnmálanna.

Orri segir grundvallaratriði að allir 
taki þátt af fúsum og frjálsum vilja. 
Hann vill frjálsa samninga og virðir 
eignarétt. Ýmsir hagsmunaaðilar 
standa að sjóðunum og stundum 
koma ríkisstjórnir einnig að málum. 
Chirac gaf umhverfisráðuneyti 
sínu í Frakklandi skipun um að 
vinna með Orra að þessum málum 
og sama máli gegnir um Spán. Erf-
iðastir Orra eru hins vegar frænd-
ur vorir Írar. „Fyrir þremur árum 
keypti ég upp net á Norður-Írlandi. 
Og þeir samþykktu um daginn að 
kaupa upp reknetin í írska lýðveld-
inu. Þeir eru bara svoddan svindl-
arar Írar. Þeir ætluðu að leika þann 
leik að breyta bara um nafn á netun-
um, úr Drift Net í Draft Net. En við 
Íslendingar kunnum á allt svona. Ég 
sagði þeim að reyna þetta ekki einu 
sinni við mig. Ég væri með hreint og 
tært írskt blóð í æðum og þekkti öll 
slík undanbrögð.“

Árið 1989 voru þeir í Veiðifélagi
Laxár í Aðaldal sannfærðir um 
að Grænlendingar og Færeyingar 
væru búnir að finna miðin og göngu-
leiðir laxins. Stofninn var gríðarlega 
illa farinn, sérstaklega stóri laxinn 
sem er lengur í sjó og því viðkvæm-
ari fyrir netaveiðum.

„Sanngjarnt er að aðalgreiðsl-
ur vegna úthafsveiða á laxi fari til 
Færeyja og Grænlands. Þeir eiga út-
hafsveiðikvótana og lífmassi stofn-
anna verður meira og minna til þar. 
Þetta er eins og með loðnuveiðar. Ís-
lendingar eiga stærsta kvótann því 
lífmassinn verður fyrst og fremst 
innan íslenskrar lögsögu. Þetta eru 
bara eðlileg viðskipti. Viðskipta-
samningar eru það eina sem virk-
ar. Það virðir bransinn. Ef einhver 
ætlar að svindla stoppa greiðslur.“ 

Að sögn Orra eru einkum þrjú stór-
mál í fókus: Kaupa upp öll netarétt-
indi, veiða og sleppa í ám og betrum-
bæta öll búsvæði í ánum. Veiða og 
sleppa hugmyndin hefur farið sem 
eldur í sinu um heim allan. Jafnvel 
hér á Íslandi, þar sem menn hafa átt 
erfitt með að skilja að veiði snúist 
ekki bara um að ná sér í soðið.

„Hrygningarstofninn er því 
miður að miklu kominn ofan á brauð 
og búið að éta hann. Aðalvandamálið 
með fiskveiðar í heiminum er að 
við höfum drepið allt of mikið allt 
of lengi. Skiljum aldrei nóg eftir. 
Ef við étum allt útsæðið erum við í 
slæmum málum.“

Sjálfur er Orri ástríðufullur lax-
veiðimaður sem helst vill veiða á 
flugu í Aðaldalnum. Hann er einnig 
leigutaki í Selá í Vopnafirði og í 
Fljótá í Skagafirði. Orri segir laxinn 
stórfenglegt dýr. Konung fiskanna. 
„Ég fer til Skotlands til veiða í apríl 
og maí, Noregs og/eða Rússlands í 
júní og svo held ég mig á Íslandi í 
júlí og ágúst.“ 

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Álfheiður Ingadóttir
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Katrín Jakobsdótttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2. sæti Suðvesturkjördæmi

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
2. sæti Norðvesturkjördæmi

Björg Gunnarsdóttir
3. sæti Norðvesturkjördæmi

Ragnheiður Eiríksdóttir
3. sæti Suðurkjördæmi



Árið 2002 átti ég 
heima í töfrabænum 
Hollywood. Þar sá 
ég margar frægar 
stjörnur og átti í ein-

staka tilfellum orða-
skipti við þessar yfir-

náttúrulegu verur. 
Fyrst um sinn var 

þetta voðalega spenn-
andi. Nánast jafn spenn-

andi og fuglafræðingi finnst að sjá 
einhvern afvegaleiddan spörfugl 
á skrítnum stað en eftir að hafa 
barið m.a. Harvey Keitel, Geri 
Halliwell, Adam Sandler, Vinc-
ent Gallo, John Cusack og  James 
Gandolfini augum varð ég smátt 
og smátt dofin. Frægt eintak af 
homo sapiens sapiens gat auðveld-

lega farið framhjá mér án þess að 
ég upplifði innri spennu og æsing. 
Þetta varð daglegt brauð. Ég fékk 
harðan frægðarskráp og fann nán-
ast ekki neitt þar til dag nokkurn 
að Ewan McGregor tók sér sæti 
við hlið mín og vinkvenna minna 
á kaffihúsi Freds Segal. Við fórum 
allar á spinn. Ein okkar var önnum 
kafin í frásögn af því hvernig hún 
væri með svo viðkvæman enda-
þarm að hún gæti vart stigið upp 
í bíl sem væri eldri en árgerð ´92 
án þess að fá gyllinæð... og þá kom 
Ewan. Við tókum hljóðlát andköf. 
Vorum fegnar að hann kunni ekki 
íslensku. Hann var svo fallegur. 
Hann var svo yfirnáttúrulegur. 
Svo grúví í Trainspotting. 

Allt í einu sneri hann sér að mér 

og bað um eld. Ég vissi ekki hvert 
ég ætlaði. Auðvitað mátti hann fá 
eld! Hann saug inn og sagði takk. 
Ég fann hjartsláttartruflanir. 

Rólega byrjuðum við vinkonurn-
ar að jafna okkur. Ewan vandist. 
Við héldum áfram að ræða heilsu 
og heilsufarsvanda og Ewan fór að 
tala við konuna sína. 

Eftir þetta hef ég ekki upplifað 
það að verða „starstruck“ aftur. 
Ég hef meira að setja hitt Vigdísi 
og Dorrit og ekki fundið neitt. Ég 
held ég sé orðin ónæm fyrir frægð. 
Það fólk sem ég ber ómælda virð-
ingu fyrir (Jung, Riefenstahl og 
Warhol) er dáið og ekki miklar 
líkur á að ég rekist á þau fyrr en 
á himnum. Hollywood gerði mig 
ónæma og ég er því ósköp fegin.

KVENFRELSI ER LÍKA OKKAR MÁL

Paul Nikolov
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Ögmundur Jónasson
1. sæti Suðvesturkjördæmi

Gestur Svavarsson
3. sæti Suðvesturkjördæmi

Atli Gíslason
1. sæti í Suðurkjördæmi
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SENDU SMS
BTC FGW Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU: GOD OF WAR 2 

DVD MYNDIR, FULLT AF PEPSI,

AÐRIR TÖLVULEIKIR OG
MARGT FLEIRA

STRANGLEGA BANNAÐUR INNAN 18 ÁRA!

LENDIR 26. APRÍL Í BT!



ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Árni Þór Sigurðsson
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Steingrímur J. Sigfússon
1. sæti Norðausturkjördæmi

Björn Valur Gíslason
3. sæti Norðausturkjördæmi

Jón Bjarnason
1. sæti Norðvesturkjördæmi

SÚPER VINNUSTAÐUR

 Ofurforritari 
    í súperstarf

Vilt þú eiga líf utan vinnu?

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar

Umsókn
Umsókn skal skila í síðasta lagi 7. maí 2007. Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:

á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni http://www.us.is/page/atvinnuumsokn

með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á verkefnastjóra starfsmannamála, olof@us.is

Öllum umsóknum verður svarað innan tveggja vikna frá því að umsóknarfrestur rennur út
Fullum trúnaði er gætt við meðhöndlun umsókna. Sjá nánar http://www.starfatorg.is

Mér líður svolítið eins og spádóm-
ur David Bowie um tónlist á 21. 
öldinni sé að rætast. Hann spáði 
því að fljótlega eftir aldamótin 
myndi fólk slaka á kröfum sínum 
um að tónlist yrði framsækin, og 
leita aftur til rótanna. Leita meira 
í tónlist sem væri „ekta“ eða „gerð 
úr við“ eins og hann orðaði það. 

Það er að minnsta kosti stað-
reynd að í dag virðist fólk leita 
meira í tónlist sem er spiluð með 
mannshendi, á „alvöru“ hljóðfæri. 
Þannig finnst mér eins og raftón-
list sé í mikilli varnarstöðu þessa 
dagana og að fólk líti hana horn-
auga, þar sem hún sé ekki eins 
„ekta“. Þetta er auðvitað algjör 
vitleysa, þar sem raftónlist er eins 
mennsk og hver önnur. Tölvur eru 
hljóðfæri eins og hvert annað og 
oftast töluvert erfiðara að spila 
almennilega á en kassagítarinn til 
dæmis.

Til allrar lukku stíga svo reglu-
lega raftónlistarmenn eins og 
Trentemøller fram á sjónarsvið-
ið og sýna það og sanna að það 
er enn hægt að gera raftónlist 
sem hljómar eins og hún komi frá 
hjartanu.

Ég heyrði fyrst af þessum danska 
pilti þegar hann endurhljóðbland-
aði lagið What Else Is There eftir 
norsku sveitina Röyksopp. Frekar 
lömuð sveit að mínu mati, en það 
lag er án efa eitt það besta sem 
kom út á síðasta ári. Kannski er 
það sjarmi Karin Dreijer úr The 
Knife sem gerir það lag svona 
sérstakt? Þori samt ekki að full-
yrða það. Engu að síður hefur af-
bragðs útgáfa Trentemøller af því 
lagi herjað á klúbba og skemmti-
staði um allan heim, og hún varð 
til þess að ég þefaði upp þessa nýj-
ustu skífu kappans.

Hans eigin tónlist er þó nokk-
uð ólík. Hún virðist vera rólegri, 
og öll þessi nýja plata er ósungin. 

Meira um dub-áhrif en hart teknó, 
og nokkur lög minntu mig á braut-
ryðjendurna í Orb. Þetta er tón-
list sem passar betur í græjurn-
ar í bílnum eða stofunni en í risa-
hátalarakerfi klúbbanna. Hér er 
aragrúi af afbragðs taktforritun-
um og mikið um lifandi bassa- og 
gítarleik.

Hljómurinn er nær óaðfinnan-
legur. Með betri raftónlistarplöt-
um sem ég hef heyrt í lengri tíma. 
Óttist ekki, vélmennin eru ekki 
að taka völdin, þetta er tónlist 
með mennskri sál. Það er mikið 
af góðri tónlist að koma frá Dan-
mörku þessa dagana. Svo virðist 
sem Danir séu að taka við Íslend-
ingum sem leiðtogar framsækinn-
ar skandinavískrar tónlistar.

Dani bjargar raftónlistinni

ø

Suri verði kaþólsk?
Katie Holmes vill senda Suri, dóttur hennar og Tom 
Cruise, á barnanámskeið í kaþólskri trú, sam-
kvæmt heimasíðunni Hollywoodrag.com. 
Holmes ólst upp í kaþólskri trú, en gekk í Vís-
indakirkjuna eftir að hún kynntist Cruise, 
sem er einn helsti stuðningsmaður trúar-
bragðanna. Holmes ku þegar hafa rætt við 
kaþólska presta um uppeldi Suri. 

Heimildir heimasíðunnar herma að 
Holmes reyni nú að ná tökum á lífi sínu. 
Hún dvelst í Louisiana við tökur á mynd-
inni Mad Money, og hefur meðal annars 
haft samband við gamla vini. Sögur 
segja jafnframt að Holmes hafi boðið 
foreldrum sínum á tökustað, en sam-
bandið við Cruise ku ekki hafa farið 
vel í þau. 

Á síðustu mánuðum og misserum 
hafa fréttir af óhamingju Katie reglu-
lega skotið upp kollinum, en talsmenn 
hennar hafa neitað þeim öllum. 



Sellósveit Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands heldur tónleika í Salnum 
í Kópavogi í kvöld. Tónleikarnir 
eru liður í tónleikaröðinni TÍBRÁ 
en þar koma einnig fram sópran-
söngkonan Ingibjörg Guðjónsdótt-
ir og Valur Freyr Einarsson leik-
ari, sem les úr verkum eftir Willi-
am Heinesen, Þórarin Eldjárn og 
Pablo Casals.

Efnisskráin er með eindæm-
um fjölbreytt og spannar hún um 
350 ár. Elsta verkið er samið fyrir 
gömbu af hinu lítt þekkta tón-
skáldi Johann Hentzschels en nýj-
asta verkið, Scherzo eftir Þórð 

Magnússon, er samið sérstaklega 
fyrir þetta tilefni. Verkið byggir á 

gömlu rímnalagi en sellókórverk 
eru ekki algengar tónsmíðar hér-
lendis.

Auk þess leikur hópurinn verk 
eftir Guillaume Paque, Astor 
Piazzolla, Bach og Heitor Villa-
Lobos.

Sellósveitina skipa Auður Ingva-
dóttir, Bryndís Björgvinsdóttir, 
Bryndís Halla Gylfadóttir, Hrafn-
kell Orri Egilsson, Inga Rós Ing-
ólfsdóttir, Lovísa Fjeldsted, Ólöf 
Sesselja Óskarsdóttir, Sigurður 
Bjarki Gunnarsson og Sigurgeir 
Agnarsson.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Frumflutningur í Salnum

Borgarbókasafnið býður börn-
um og fjölskyldum þeirra í bók-
menntagöngu í miðbænum í til-
efni Viku bókarinnar sem lýkur á 
morgun á Alþjóðalegi bókarinnar. 

Lagt verður af stað frá Grófar-
húsinu í Tryggvagötu kl. 15 og 
síðan staldrað við á stöðum í ná-
grenninu sem tengjast nýlegum 
bókum fyrir börn á aldrinum 5-12 
ára. Leiðsögumenn verða Hólm-
fríður Gunnlaugsdóttir og Ingi-
björg Hafliðadóttir og einnig mun 
Sigrún Eldjárn hitta göngufólk-
ið við Tjörnina, spjalla um kynni 
sín af Tjörninni og eigin bækur 
sem eiga sér söguslóðir á þessum 
ævintýralega stað í hjarta mið-
bæjarins. Hún mun lesa úr einni 
þeirra, Eyju gullormsins, sem kom 
út á síðasta ári, en sögusvið henn-
ar er undarlegur hólmi í kunnug-
legri tjörn.

Aðrar bækur sem koma við 
sögu í göngunni eru eftir ýmsa 
höfunda en þar á meðal eru Guð-
rún Helgadóttir, Gerður Kristný, 
Kristín Steinsdóttir, Aðalsteinn 
Ásberg Sigurðsson og Kristín 
Helga Gunnarsdóttir. 

Gangan tekur um það bil klukku-

stund og er fólk á öllum aldri vel-
komið. Borgarbókasafnið hefur 
reglulega staðið að hliðstæðum 
gönguferðum um miðbæinn og ná-
grenni hans og hafa þær mælst 
afar vel fyrir enda eru þær bæði 
fræðandi og skemmtileg nálgun á 
bókmenntir og umhverfi.

BókmenntavappDraumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

28. apríl lau. 10 sýning kl. 20
5. maí lau. 11 sýning kl. 20
12. maí lau. 12 sýning kl. 20

Síðustu sýningar!
„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“

GRETTIR

                   
    

                 

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Dulúðug spor
Katrín Elvarsdóttir ljósmyndari með leið-
sögn um sýningu sína „Sporlaust“ sem nú 
stendur yfir á Veggnum í Þjóðminjasafni Ís-
lands kl. 15 í dag. Þar eru til sýnis eru dulúð-
ugar ljósmyndir sem segja sögu. 

„Hugmyndin kom frá málverki sem ég 
var með í herberginu mínu þegar ég var 
lítil en það var málverk af Hans og Grétu að 
ganga eftir skógarstíg,“ segir Katrín. Á sýn-
ingunni setur hún á svið svolitla sögu þar 
sem nokkrum börnum sem virðast ein á ferð 
úti í skógi er fylgt eftir.

VELJUM LÍFIÐ 550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

ÞEIR ERU MÆTTIR

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

*KRAKKADAGAR 450 kr.

SHOOTER      kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 4 og 6
TMNT         kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

HILLS HAVE EYES 2      kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 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

HILLS HAVE EYES 2         kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS kl. 3.40, 5.50, 8 og 10. 10 
PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 3, 5, 7 og  9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 3.45
TMNT           kl. 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 1.30 og 3.45 !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Do you want to study in Denmark?
Do you want to study in Denmark in an international
environment?
Are you looking for a programme which gives you good
job opportunities?
Are you interested in Computer Science or IT?
Are you looking for a short education at university
level?

Do as Hrund Brynjólfsdóttir and other young students.

Every year The Academy of Southern Denmark in Søn-
derborg welcomes students from Iceland. Come and join
us! Sønderborg has an active ”Íslendingafélag”.
Visit our website www.sdes.dk to read more about your
future in Denmark.

Do you want to study
Computer Science or IT?

Grundtvigs Allé 88
DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7412 4141

www.sdes.dk

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Hljómsveitin Singapore Sling 
verður á faraldsfæti nú í maí. 
Sveitin mun gera víðreist um Evr-
ópu og spila í Þýskalandi, Frakk-
landi, Ítalíu, Austurríki og Tékk-
landi og jafnvel víðar. 

Singapore Sling er að gefa út 
nýja plötu hjá 8mm Records í 
Berlín sem heitir The Curse The 
Life The Blood. Platan verður eins 
konar úrvalsplata þar sem verða 
tekin lög af öllum útkomnum plöt-
um sveitarinnar. 

8mm hefur hingað til helst verið 
þekktur sem bar sem Íslending-
ar búsettir í Berlín fjölmenna á 
en eigandi staðarins, Ollie, heillað-
ist svo af tónlist hljómsveitarinn-
ar að hann vildi taka þátt í að bera 
hróður hennar sem viðast.

Hingað til hefur sveitin ekki 

verið þekkt fyrir annað en almenn-
an hressleika og fyrir að taka vel á 
því þegar þess er þörf. Landsmenn 
mega því búast við því að Singa-
pore Sling beri hróður okkar víða 

og leiðrétti þó ekki sé nema lítillega 
þá hugmynd útlendinga að allir Ís-
lendingar liggi einhvers staðar úti 
í brekku að tala við álfa og hiti upp 
heilsute á gömlum prímus. 

Singapore Sling á flakki



...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIANE KEATON MANDY MOORE Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 Leyfð

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

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

Saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

  

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA 
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA 
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

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

ROBINSON FJ... M/- 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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.16

SHOOTER VIP kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:40 

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:40 B.i.12

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

BREACH                        kl. 1:40 - 3:50 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.12

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

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

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

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 1:50 - 3:50 Leyfð

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar 
með appelsínuguluBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ á allar sýningar merktar 
með appelsínugulu

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2- 4 - 6 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 2 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 4 - 6 Leyfð

HOT FUZZ kl. 8 - 10:20 B.i. 16

BECAUSE I SAID SO kl. 8 - 10:20 Leyfð

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

MEET THE ROBINSSON kl. 2 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 6 b.i 7

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

Harðorðum skilaboðum sem Alec 
Baldwin skildi eftir á talhólfi ell-
efu ára dóttur sinnar og Kim Bas-
inger, Ireland, hefur verið lekið á 
netið. Hann og Basinger hafa átt í 
biturri forræðisdeilu í þrjú ár. 

Baldwin hellir þar úr skálum 
reiði sinnar vegna þess að Ireland 
svaraði ekki símtali hans. „Þú hefur 
móðgað mig í síðasta skipti,“ galar 
Baldwin í talhólfið. „Mér er skít-
sama að þú ert ellefu ára, eða tólf 
ára, eða barn, og að mamma þín er 
hugsunarlaus og óþolandi,“ segir 
hann. Hann kallar dóttur sína jafn-
framt „hugsunarlaust lítið svín“.

Baldwin hefur tímabundið verið 
sviptur umgengnisrétti, að því 
er TMZ.com greinir frá. Honum 
er gert að mæta fyrir rétt 4. maí 
næstkomandi.

Lögmenn Basinger hafa ekki 
sagt annað um upptökuna en að 
hún tali sínu máli. Talsmaður 
Baldwin sendi hins vegar út yfir-
lýsingu þar sem segir að Baldwin 
muni gera það sem móður Ireland 
sé „algjörlega fyrirmunað að gera 
– halda sér saman og hlýða dóms-
úrskurði. Þó að Alec viðurkenni að 
hann hefði átt að nota annað tungu-
tak við að ala barn sitt up, vita allir 
sem hann þekkja hvað hann hefur 
gengið í gegnum síðustu sex ár“.

Baldwin öskrar á dóttur sína 

Angelina Jolie og Shiloh Jolie-Pitt 
hafa báðar mótmælt notkun skart-
gripa- og ilmvatnsfyrirtækisins 
Hors Lá Monde á nafninu Shiloh – 
þetta þrátt fyrir að Shiloh sé ekki 
orðin eins árs og ótalandi. Symine 
Salimpour, eigandi fyrirtækisins, 
sótti um einkaleyfi á nafninu til 
að nota fyrir ilmvatn síðastliðinn 
júní, og síðan þá hafa mæðgurnar 
fengið tvo þriggja mánaða fresti 
til að undirbúa mál sitt.

Salimpour á rætur að rekja til 
Ísrael, og ku hafa valið nafnið 
vegna þess að Shiloh þýði „gjöf 
hans“ á hebresku. 

Eau de 
Shiloh?

SPRENGJUTILBOÐ
Íbúðir á Benidorm til leigu á ótrúlegu verði.

  Í apríl og maí bjóðum við glæsilegar íbúðir til leigu 
á einum besta stað á Benidorm. 

Hver íbúð hefur svefnpláss fyrir allt að fjóra gesti. 
Vikuverð aðeins 27.000 kr.

Upplýsingar og bókanir hjá espis@espis.net 
Símar: 0034-697-586-424 og 0034-687-797-778.



 Haukar eru það eina 
sem stendur á milli Valsmanna og 
Íslandsbikarsins, sem hefur ekki 
komið á Hlíðarenda í níu ár. Vals-
menn mæta á Ásvelli á sunnudag-
inn en ef innbyrðisleikir liðanna 
frá undanförnum árum eru skoð-
aðir kemur í ljós að Haukarnir eru 
langt frá því að vera óskamótherj-
ar Valsliðsins í jafn mikilvægum 
leik.

Með sigri ættu Valsmenn í fyrsta 
sinn að geta hugsað hlýlega til Ás-
valla, sem hafa reynst þeim svo 
erfiður útivöllur frá því að Haukar 
fóru að spila heimaleiki sína þar 

árið 2000. Valsmenn hafa í þjálf-
aratíð Óskars Bjarna Óskarssonar 
aðeins unnið 2 af 17 leikjum sínum 
á móti Haukum, þar af aðeins 1 af 
13 leikjum liðanna á Íslandsmóti.

Haukar hafa spilað á Ásvöll-
um síðan haustið 2000 og Vals-
menn hafa farið margar fýluferð-
ir til Hafnarfjarðar síðan þá. Það 
er ljóst að Valsmenn þurfa að rifja 
upp hvað gekk vel í þessum tveim-
ur sigurleikjum. Annar þeirra var í 
deildinni í vetur og hinn var fyrsti 
leikur liðanna í undanúrslitaein-
vígi þeirra í deildarbikarnum í 
fyrravor. 

Hornamaðurinn Arnór Gunn-
arsson var hetja Valsmanna í 
sigurleiknum 18. nóvember en 
hann skoraði þá tvö síðustu mörk-
in í leiknum og tryggði Val fyrsta 
deildarsigurinn á Ásvöllum í 
fimm ár. Sigurmarkið kom aðeins 
nokkrum sekúndum fyrir leikslok. 
Haukarnir voru marki yfir þegar 
ein og hálf mínúta var eftir  og 
höfðu fyrr í sömu viku slegið Vals-
menn út úr bikarnum. Valsmenn 
fögnuðu gríðarlega enda búnir að 
vinna langþráðan sigur á Ásvöllum 
en nú er að sjá hvort þeir séu búnir 
að sigrast alveg á Ásvallargrýlunni 
eða hvort hún birtist á ný í dag.

Haukar hafa unnið alla úrslita-
leiki gegn Valsmönnum sem liðin 

hafa spilað á Ásvöllum. Valsmenn 
duttu þar út úr bikarnum í vetur 
og svo var einnig raunin árið 2001. 
Haukarnir unnu oddaleik liðanna 
í undanúrslitum deildarbikars-
ins í fyrra og slógu Valsmenn út 
úr úrslitakeppninni í húsinu bæði 
vorið 2001 og 2004. Valsmenn hafa 
tapað öllum leikjum sínum í úr-
slitakeppninni á Ásvöllum.

Valur hefur undir stjórn Óskars Bjarna Óskarssonar aðeins unnið tvo af sautján leikjum sínum á móti Haukum og allir úrslitaleikir 
liðsins á Ásvöllum til þessa hafa tapast. Valsmenn verða Íslandsmeistarar í fyrsta sinn í heil níu ár ef þeir vinna Hauka í lokaumferð 
DHL-deildar karla á Ásvöllum í dag. Eitthvað verður undan að láta í æsispennandi lokaumferð DHL-deildar karla.



 Það var létt hljóðið í 
þjálfara Vals, Óskari Bjarna Ósk-
arssyni, í gær og var á honum að 
heyra að það væri meiri tilhlökk-
un en spenna fyrir átök dagsins.

„Við erum tiltölulega afslapp-
aðir og spennustigið hjá okkur er 
ágætt held ég. Ég held að það sé 
kominn tími á okkur núna. Allur 
undirbúningur hefur verið hefð-
bundinn,“ sagði Óskar Bjarni en 
eðlilega hefur fólk mikið talað 
um slakan árangur Vals á Ásvöll-
um síðustu ár. Hefði hann ekki 
viljað spila lokaleikinn annars 
staðar?

„Ég held að við höfum brotið 
regluna í deildarbikarnum í fyrra 
og svo fyrir jól núna. Töpuðum 
reyndar svo í bikarnum á Ás-
völlum. Ég veit að mörgum Vals-
mönnum hugnast ekki að fara 
þangað og tölfræðin segir okkur 
að þetta verður mjög erfitt enda 

Haukarnir með gott lið.“
Óskar Bjarni hefur aðeins 

unnið Hauka tvisvar síðan hann 
tók við Valsliðinu en hann vill 
meina að tölfræðin segi ekki alla 
söguna.

„Ég velti mér ekkert upp úr 
þessu. Haukarnir voru sterkasta 
liðið á sínum tíma og aðstæður 
öðruvísi,“ sagði Óskar. Baldvin 
Þorsteinsson, leikmaður Vals, 
sagði Val hafa verið með mann-
skap áður til að fara alla leið en 
það hafi vantað upp á karakter-
inn. Hann væri til staðar núna 
sagði Baldvin.

„Ég vil meina að við höfum 
heldur aldrei haft 100 prósent 
mannskap í lokabaráttu og við 
misstum alltaf menn í meiðsli. 
Ég tel að það sé meiri breidd af 
sterkum karakterum núna og ég 
tel að þetta sé sterkasta Valsliðið 
síðan 1996,“ sagði Óskar. 

Kominn tími á okkur

 Gunnar Magnússon, að-
stoðarþjálfari HK, segir að góð 
stemning sé í herbúðum Kópa-
vogsliðsins fyrir daginn í dag og 
menn gangi inn í daginn með hóf-
legar væntingar.

„Við fljúgum til Akureyrar í há-
deginu og byrjum svo að undir-
búa leikinn, sem verður alls ekki 
auðveldur fyrir okkur. Því má 
ekki gleyma í umræðunni að við 
erum að fara á einn erfiðasta úti-
völl landsins,“ sagði Gunnar. „Við 
ætlum að klára tímabilið með 
stæl og þar með okkar verkefni. 
Við lifum svo í voninni þó svo að 
maður sé ekkert að springa úr ein-
hverju bjartsýniskasti.“

Eins og fram kemur hér til hlið-
ar hefur Valsmönnum ekki gengið 
vel með Haukana í gegnum tíðina 
og Gunnar gleðst yfir því að það 
séu Haukar sem eru andstæðing-
ar Vals í dag.

„Ég sagði það við mína menn að 
ef ég mætti velja eitt lið til að spila 
á móti Val þá væru það Haukar. 
Ef ég mætti síðan velja einhverja 
þjálfara gegn Val í svona leik þá 
eru það Páll og Viggó. Ef ég ætti 
síðan að velja húsið þá myndi ég 
velja Ásvelli enda er það ekki 
uppáhaldsstaður Valsaranna. Ég 
trúi ekki öðru en Haukarnir vilji 
klára tímabilið með reisn,“ sagði 
Gunnar.  

Við lifum í voninni

Leggðu góðu málefni lið

Leggðu góðu málefni lið er heiti á þjónustu í Einkabanka og Fyrirtækjabanka
Landsbankans sem auðveldar þér að hefja mánaðarlegan stuðning við góð málefni.
Það þekkja það flestir að greiða mánaðarlega af húsinu og bílnum og fyrir rafmagn
og hita. Nú er auðvelt að bæta góðum málefnum við þann lista og gerast áskrifandi
að þeim. Þú getur styrkt eitthvert af 75 góðgerðarmálefnum; velur einfaldlega 
styrkupphæðina og hversu lengi þú vilt styrkja. Hver króna skilar sér til góðgerðar-
félaganna og notendur bera engan kostnað við stuðning sinn. Með einfaldri aðgerð
er svo hægt að hætta stuðningi. Landsbankinn hefur boðið þessa þjónustu síðan 1.
júlí sl. og síðan þá hafa hundruð Íslendinga gerst áskrifendur að góðu málefni.

Það er auðvelt að skipta máli

gottmalefni.is

Ríkiskaup, fyrir hönd Fjarskiptasjóðs, efna ti l
kynningarfundar þriðjudaginn 24. apríl kl. 14.00-15.00 í
Rúgbrauðsgerðinni, Borgartúni 6, vegna fyrirhugaðs útboðs
sjóðs ins á háhraðatengingingum í  dre i fbý l i .

Fundurinn er fyrst og fremst ætlaður fjarskiptaaðilum sem
veita háhraðaþjónustu yfir aðgangsnet í dreifbýli og/eða áforma
uppbyggingu slíkra neta.

Tilgangur fundarins er að fylgja eftir auglýsingu frá
Ríkiskaupum sem birtist nýverið þar sem óskað var eftir
upplýsingum frá fjarskiptaaðilum um útbreiðslusvæði.

Auglýsinguna og nánari upplýsingar er að finna á vef
Ríkiskaupa. www.rikiskaup.is

Á fundinum verður auk þess farið yfir forsendur og
markmið Fjarskiptasjóðs, ásamt tilhögun fyrirhugaðs útboðs.

Fundarmönnum mun gefast kostur á að bera fram spurningar
á fundinum.

Fjarskiptasjóður var stofnaður með lögum um fjarskiptasjóð,
nr.132/2005. Hlutverk hans er meðal annars að styðja við
uppbyggingu fjarskiptakerfa á svæðum þar sem
fjarskiptafyrirtæki hafa ekki treyst sér í uppbyggingu á
markaðslegum forsendum. Í sjóðnum eru til ráðstöfunar
2,5 milljarðar króna af söluandvirði Landssíma Íslands hf.

Háhraða-
tengingar til
allra landsmanna

Kynningarfundur fyrir

fjarskiptaaðila

F J A R S K I P T A S J Ó Ð U R

SAMGÖNGURÁÐUNEYTIÐ



Enska úrvalsdeildin

 Spennan á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar er að verða 
óbærileg. Manchester United sá 
á bak tveim mikilvægum stigum 
í gær þegar Middlesbrough kom 
í heimsókn á Old Trafford. Chel-
sea getur því minnkað muninn í 
eitt stig í dag en United og Chel-
sea mætast í næsta mánuði.

„Það er ekki nokkur spurn-
ing að við erum búnir að opna 
dyrnar fyrir Chelsea með því að 
klára ekki þennan leik. Við gerð-
um okkur alltaf grein fyrir því 
að Chelsea hefði getuna til að ná 
okkur ef við misstigum okkur. Það 
verður mikið verk að landa doll-
unni úr því sem komið er,“ sagði 
Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, eftir leikinn og var ekki sér-
staklega skemmt. Ekki bætti úr 
skák að Rio Ferdinand og Kieran 
Richardson meiddust í leiknum.

„Við erum engu að síður enn á 
toppnum og því má ekki gleyma. 
Þetta er undir okkur komið.“

Það voru fleiri áhugaverðir 
leikir í gær. Liverpool vann ör-
uggan sigur á Wigan og Arsen-
al tapaði tveim mikilvægum stig-
um gegn Tottenham. Jenas jafnaði 
undir lokin í leik sem Arsenal átti 
að vinna. Það kjaftshögg kemur 
beint í kjölfar innanbúðarátaka 
sem leiddu til þess að David Dein 
hætti sem varastjórnarformaður. 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
segir að þrátt fyrir lætin verði 
hann áfram.

„Ég er búinn að fullvissa leik-
mennina um að ég verði áfram 
hjá félaginu,“ sagði Wenger, sem 
var eðlilega svekkur að landa ekki 
sigri. „Við áttum að fá þrjú stig 
hér í dag. Ef það væri hægt að fá 

sex stig þá hefðum við átt að fá 
sex stig. Mér líður eins og ég hafi 
tapað þessum leik.“

Rafael Benitez, stjóri Liver-
pool, var ívið kátari enda spiluð-
ust hlutirnir vel fyrir Liverpool og 
hann gat þess utan hvílt lykilmenn 
í leiknum. „Þetta var frábært. Við 
vildum spila vel, vinna og líka 
hvíla menn eins og Gerrard. Þetta 
var nánast fullkominn dagur,“ 
sagði Benitez kátur.

„Það er frábært að vera öruggir 
í Meistaradeildina á næsta ári. 
Það var algjört frumskilyrði hjá 
okkur.“

Íslendingaliðið West Ham beit 
frá sér á ný í gær er það lagði Ev-
erton og liðið á því enn von um 
að halda sæti sínu í ensku úrvals-
deildinni.

„Mér fannst liðið standa sig frá-
bærlega. Við höfum of oft verið 
undir í leikjum og það var ágætis 

tilbreyting að vera yfir. Við hefð-
um átt að skora fleiri mörk í dag,“ 
sagði Alan Curbishley. Hann bætti 
við að hans menn yrðu að standa 
sig betur gegn liðum sem eru einn-
ig í fallbaráttu en West Ham mætir 
Wigan í næsta leik. „Við verðum að 
breyta þessu munstri gegn Wigan. 
Ef ekki þá er þetta búið.“

Watford gerði jafntefli gegn 
Man. City og er fallið í 1. deild.  

Manchester United heldur áfram að gefa eftir í toppbaráttunni á Englandi en liðið varð að sætta sig við 
jafntefli á heimavelli gegn Middlesbrough í gær. Chelsea getur minnkað forskotið í eitt stig í dag. West 
Ham á enn von um að halda sæti sínu í úrvalsdeild eftir sigur á heimavelli, 1-0, gegn Everton.



Hefur 
vinninginn

Þegar borinn var saman lestur á Markaðnum og Viðskiptablaði Morgunblaðsin

í símakönnun Capacent janúar–febrúar 2007, kom í ljós að Markaðurinn hefu

umtalsvert forskot hjá öllum aldurshópum. Fylgstu með Markaðnum alla dag

vikunnar í hádegisfréttum Stöðvar 2 eða í VefTV á visir.is. Markaðurinn fylgi

Fréttablaðinu á miðvikudögum.

Horfðu á Markaðinn í símanum Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á visir.is alla daga
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MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR

62% FLEIRI LESENDUR
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA

MARKAÐAA URINNRR



Ný hugsun. Nýr lífsstíll 
Nýtt hverfi
15. maí. 

Ekki er búist við miklu 
átakaþingi hjá körfuknattleiks-
sambandinu á Flúðum 4. til 5. maí 
næstkomandi. Athyglisverðustu 
tillögurnar snúa að kröfu um park-
ett í íþróttahús allra liða í efstu 
deildum karla og kvenna tíma-
bilið 2008-09 og svo er mælt með 
nýju mótafyrirkomulagi í kvenna-
boltanum.

„Parkettreglan hefur verið í 
umræðunni til margra ára. Málið 
er þannig að kröfur alþjóðasam-
bandsins eru að aukast og þetta er 
einfaldlega einn af þessum hlut-
um sem verða að vera í lagi. Við 
erum í raun að hlýða tilskipunum 
alþjóðasambandsins líkt og KSÍ 
hefur verið að hlýða reglum sinna 
alþjóðasambanda með leyfiskerfið
og annað,“ sagði Friðrik Ingi Rún-
arsson, framkvæmdastjóri KKÍ, 
og bætir við að félögin sjálf hafi 
viljað fá þessa reglu inn enda 
mörg hver orðin langþreytt á að 
leika á dúk. 

Nokkur lið eru enn að leika á dúk 
og þar á meðal eru Íslandsmeist-
arar KR en til stendur að leggja 
parkett í það hús fyrir næsta 
vetur. Seljaskóli, Sauðarkrókur 
og Hveragerði eru á meðal þeirra 
húsa sem enn hafa dúk á gólfinu 
en reynslan sýnir að slysatíðni er 
mun hærri á dúk en á parketti og 
það er ein af ástæðunum fyrir því 
að hreyfingin vill losna við dúkinn 
úr íþróttahúsunum.

Ágúst Björgvinsson, Yngvi 
Gunnlaugsson og Guðjón Skúla-

son leggja til breytingu á mótafyr-
irkomulagi efstu deildar kvenna. 
Samkvæmt tillögunni verður liðum 
fjölgað úr sex í átta. Liðin átta 
leika tvær umferðir og eftir það 
verður deildinni skipt í tvo riðla 
– fjögur efstu og fjögur neðstu. 
Þessi lið leika tvær umferðir inn-
byrðis og svo tekur við sex liða úr-
slitakeppni.

„Ég hef ekki heyrt annað en 
að það sé jákvæðni fyrir þessari 
breytingu sem er ætluð til þess 
að öll lið fái meira út úr vetrin-
um,“ sagðu Friðrik Ingi en margir 
hafa viljað sjá þetta kerfi í knatt-
spyrnunni hjá konunum en af því 
hefur ekki orðið.

Launaþakið og útlendingamál 
hafa oftar en ekki verið heitt um-
ræðuefni í kringum ársþingin og 
nú ber svo við að engin tillaga ligg-
ur fyrir þinginu sem snertir breyt-
ingar á þessum tveim hlutum. Ber 
það ekki vott um sátt og ánægju 
með hlutina í hreyfingunni?

„Ég held að menn hafi áttað sig 
á því að veturinn í ár var mjög 
góður. Það komu ekki upp nein 
leiðindamál og engin óánægja. Það 
sátu allir sáttir við sama borð. Ég 
tek þessu sem svo að allir séu sátt-
ir við þá umgjörð sem er í kringum 
boltann núna,“ sagði Friðrik Ingi.

Umræða hafði verið um að til-
laga sem vildi skylda félögum að 
hafa þrjá Íslendinga inn á vellin-
um hverju sinni yrði sett fram en 
af því varð ekki.

Ársþing KKÍ fer fram í byrjun maí. Fáar stórar breytingatillögur liggja fyrir þinginu og helst vekur athygli 
tillaga um að öll lið í efstu deild verði að leika á parketti eftir ár og svo er mælt með nýju mótafyrirkomu-
lagi í kvennaboltanum. Engin tillaga um breytt launaþak eða útlendinga liggur fyrir að þessu sinni.

Hinn hávaxni Njarð-
víkingur Egill Jónasson tjáði 
Fréttablaðinu í gær að hann væri 
að hugsa sér til hreyfings þessa 
dagana.

„Ég er nýbyrjaður að skoða 
möguleikann að komast eitt-
hvert út til Evrópu en það heill-
ar mig. Ég vil endilega prófa eitt-
hvað nýtt og væri skemmtilegast 
að komast að á Þýskalandi, Spáni 
eða Ítalíu. Málið er samt á algjöru 
byrjunarstigi,“ sagði Egill í gær 
en fari svo að hann finni sér ekki 
félag erlendis, er þá sjálfgefið að 
hann leiki áfram með Njarðvík?

„Nei, alls ekki. Ég er opinn 
fyrir öllu og mun skoða mín mál 
vandlega. Það er ekki sjálfgef-
ið að ég verði áfram í Njarðvík,“ 
sagði Egill.

Vill komast út 
til Evrópu

Sá orðrómur hefur 
verið þrálátur síðustu daga að 
Grindavík væri á höttunum eftir 
Brenton Birmingham, leikmanni 
Njarðvíkinga. Almar Sveinsson, 
formaður körfuknattleiksdeild-
ar Grindavíkur, segir orðróm-
inn ekki sannan. Brenton sé með 
samning við Njarðvík og því 
sé Grindavík ekki að ræða við 
hann.

Grindvíkingar eru búnir að 
ganga frá samningum við alla 
sína lykilmenn og Friðrik Ragn-
arsson verður áfram þjálfari. 
Nú síðast var samið við Dan-
ann Adame Darboe sem reyndar 
getur fengið sig lausan allt fram 
til júlí fái hann freistandi tilboð 
frá Evrópu. 

Ekki á eftir 
Brenton



1. Pásaðu fréttirnar eða leikinn með TimeSlip
2. Taktu upp án þess að leita að tómri spólu eða 
diski
3. Láttu tækið sjálfvirkt taka upp uppáhalds þátt-
öinn þinn í hverri viku

DMRES15
DVD upptökutæki

 24.999
Staðgreitt

2.699
Raðgreiðslur 12 mán.

DMREH55
160GB
Allt að 254 klst. upptaka

 39.999
Staðgreitt

4.097
Raðgreiðslur 12 mán.

DMREH65
250GB
Allt að 443 klst. upptaka
HDMI tengi fyrir stafræna mynd

 49.999
Staðgreitt

5.084
Raðgreiðslur 12 mán.

  99929.   99959.   99971.

Skerpa 1:1200

V-real myndstýring

HD ready

2X HDMI tengi

Svartími 8ms

VGA tengi

Upplausn fyrir næstu kynslóðar Blueray og HD-DVD spilara

Stafrænt tengi fyrir næstu kynslóðar Blueray og HD-DVD spilara

Svartur er dekkri og hvítur er bjartari

Frábær myndgæði

Myndin flöktir ekki og íþróttir komast vel til skila

Notaðu sjónvarpið sem 32” tölvuskjá

Panasonic 32”
LCD VEGGSJÓNVARP
TX32LX60

***15.895 8.712 6.319
6

* ** ***

PANASONIC DMRES15 VERÐLAUNA
DVD UPPTÖKUTÆKI FYLGIR

24. 999

159.999

4. Færðu upptökur af VHS eða Hi8 yfir á DVD án
þess að kveikja á tölvunni
5. Skoðaðu ljósmyndir úr myndavélinni með SD
kortalesara
6. Divx afspilun



And room for a pony





Þrír hlaupagarpar úr röðum Glitnis hlaupa 
maraþon í London í dag. Bala Murughan 
Kamallakharan og Sigrún Kjartansdóttir hlaupa 
sitt þriðja maraþon á átta mánuðum, en Bryn-
hildur Magnúsdóttir spreytir sig í fyrsta sinn. 

Bala, sem er indverskur, fluttist til landsins frá 
Bandaríkjunum ásamt íslenskri eiginkonu sinni 
í janúar í fyrra. Að hans sögn var það Bjarni Ár-
mannsson, forstjóri Glitnis, sem vakti hlaupa-
áhugann. „Hann sagði mér frá því að hann ætlaði 
að hlaupa Reykjavíkurmaraþonið. Ég hugsaði að 
ef að hann fyndi tíma til að undirbúa sig ætti ég 
að geta það líka,“ sagði Bala. Eftir fjög-
urra mánaða undirbúning hljóp Bala því 
Reykjavíkurmaraþon, Óslóarmaraþon
hljóp hann rúmum mánuði síðar og nú er 
stefnan sett á London. 

Á þessum skamma tíma má segja 
að Bala hafi hlaupið af sér sykursýki, 
sem hann greindist með í læknisskoð-
un fyrir flutninginn. „Ég er ekki með nein 
sjúkdómseinkenni lengur. Síðan ég fór 
að hlaupa hef ég lést um átján kíló,“ 
sagði hann. „Hlaupin eru holl, 
ólæknisfræðileg leið til að tak-
ast á við sjúkdóminn. Ég hef 
ekki þurft að taka nein lyf, en 
hef breytt mataræðinu tölu-
vert,“ sagði Bala. 

Flutningurinn til Íslands hefur því látið ýmis-
legt gott af sér leiða. „Já, mér finnst það. Ef ég 
gæti nú bara náð tökum á tungumálinu… Það er 
ekki jafn auðvelt og að hlaupa maraþon,“ sagði 
Bala og hló við. 

Sigrún Kjartansdóttir var 47 ára gömul þegar 
hún hljóp sitt fyrsta maraþon í fyrra, en hafði 
áður hlaupið hálfmaraþon. Hún segir stemning-
una innan fyrirtækisins hafa hvatt sig til dáða. 
„Þegar Glitnir ákváð að styrkja starfsfólk fyrir 
hvern kílómetra sá ég líka fram á að það skipti 
máli hvort ég hlypi hálft eða heilt,“ sagði Sigrún. 

„Maður beit bara í borðröndina og lét vaða 
og það gekk voða vel.“ Sigrún segir það 
skipta sig miklu máli að geta lagt eitthvað 
af mörkum, og hún og Brynhildur hlaupa 
því til styrktar Ljósinu, endurhæfing-
ar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir þá sem 

greinst hafa með krabbamein og aðstand-
endur þeirra, í London. 

Brynhildur hafði ekki áhyggjur af út-
komunni á laugardag, þrátt fyrir 

nokkurn fiðring í maganum. 
„Ég klára þetta, ég á ekki 
von á öðru,“ sagði hún og 
hló. „Og ef það gengur ekki 
vel núna er þetta góð upp-
hitun fyrir Reykjavíkur-
maraþonið,“ bætti hún 
við. Styrktarreikningur 
hlaupakvennanna er 515-
26-400120, kt. 080758-
4219. Bala vill hins vegar 
leggja Central Asia Ins-
titute lið og bendir á bók-
ina Three Cups of Tea. 
Bókin er saga Gregs 
Mortenson, sem hefur 

byggt yfir 58 skóla á afskekktum svæðum í Paki-
stan og Afganistan á síðustu árum. „Sagan snart 
mig verulega. Hluti ágóðans af sölu bókarinnar 
rennur til samtakanna, svo ég vil bara benda á 
hana,“ sagði Bala. 

„Það var 
alveg hrika-
lega sorglegt 
að sjá þessi 
gömlu hús 
brenna í 
miðbæn-
um. Það er 
verið að rífa 
svo mikið 
af göml-

um húsum að það er ekki á 
það bætandi. Þess vegna vil 
ég að húsin sem brunnu verði 
endurbyggð. Það er kannski ekki 
frumlegt sjónarmið en ég held 
að við verðum að halda í það 
litla sem er eftir af upprunlegri 
götumynd miðbæjarins.“

Góður í borðtennis og klippir sig sjálfur

„Við ætlum að fara yfir það núna 
um helgina hvað það er sem við 
viljum gera á sviðinu,“ segir 
Eiríkur Hauksson en hann var ný-
lentur þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum á sumardeginum fyrsta, 
var að ljúka við viðskiptin í Frí-
höfninni og beið eftir töskunni 
sinni. Aðeins þrjár vikur eru þang-
að til að söngvarinn hárfagri stíg-
ur á sviðið í Helskinki og reynir 
að koma Íslendingum upp úr for-
keppninni á fimmtudeginum. „Við 
ætlum að nýta okkur helgina til 
að slípa þetta saman og taka loka-
ákvarðanir um allt sem tengist 
laginu og sviðsetningunni,“ bætir 
hann við.

Eiríkur segist þó geta lofað því 
að þeir ætli ekki vera með nein-
ar sprengingar eða flugeldasýn-
ingar og að strákarnir á gítarn-
um verði að öllum líkindum með. 
„Hins vegar ætlum við að halda 
því opnu hvort leðurjakkinn góði 
verði með eða ekki. Um það verð-
ur tekin ákvörðun núna,“ útskýr-
ir Eiríkur.

Lagið Valentine Lost hefur 
fengið prýðisgóða dóma og ný-
lega gáfu meðdómarar Eiríks í 
norræna Eurovision-þættinum
honum nánast allir sem einn fullt 
hús. Eiríkur tekur þó öllu þessu 
með fyrirvara. „Við höfum allt-
af fengið góða dóma fyrir lögin 
okkar en það hefur eitthvað annað 
gerst þegar kemur að talningu 
atkvæða,“ segir Eiríkur. „Land-

fræðilega séð erum við alveg á 
mörkunum á því að vera í Evr-
ópu og margir á Balkanskagan-
um hugsa eflaust lítið til litla Ís-
lands þegar þeir greiða atkvæði,“ 
útskýrir söngvarinn. „Þetta verð-
ur bara spurning um að reyna að 

fanga sem flesta á þessum þrem-
ur mínútum enda hef ég alltaf sagt 
að það er erfiðara að vera meðal 
þeirra tíu sem komast áfram í for-
keppninni heldur en lenda í tíu 
efstu sætunum á lokakvöldinu,“ 
segir Eiríkur.

Íhugar að sleppa leðurfrakkanum





OMXI15 var 7.829,43, þegar ég tók 
inn tvær parkódín forte í morg-

un, og Dow Jones stóð í 12.773 þegar 
skjálftinn hvarf úr höndunum svo að 
mér tókst að raka mig. Þriggja daga 
afmælisveislur í Karíbahafi skilja 
eftir sig ummerki í skrokknum jafn-
vel þótt það sé sálrænt alveg indælt 
að skemmta sér í skattlausu um-
hverfi öðru hverju.

 var flottur á því! Nú er eitt 
og hálft ár í afmælið mitt. Hvern-
ig á ég að toppa Gulla? Ég verð 
að starta góðu offsjor-fyrirtæki á 
bíssnessvænni Antíllaeyju. Sá ein-
hverja Mustique á Gúgúlörðþ. Geta 
ekki verið neinir skattar á fyrir-
tæki á skeri sem heitir Mustique. 
Þeir hljóta að taka manni fagnandi 
þó að maður sé ekki grallari eins og 
Parsífal. Ég væri sáttur við þrjár 
herþotur í oddaflugi þegar vinirn-
ir kyrja „hann á ammælídag“. Mallí 
fengi í hnén.

 í ÓP-fjárfestingum er að 
komast niður á jörðina eftir lands-
fundinn hjá Sjálfstæðis. Hann var 
svo uppnuminn, góðviljaður – jafn-
vel í garð eldri borgara – og sam-
félagslega þroskaður fyrstu dagana 
eftir fundinn að ég var a freid um 
tíma að gengi ekki að hafa hann fyrir 
partner í Hrungnir Holdings. Ég stóð 
hann að því að borga í stöðumæli! En 
Baddi er búinn að taka sönsum. Það 
er þessi trausti grunnur sem sjálf-
stæðismenn byggja á. Þeir ná allt-
af að taka sönsum eftir landsfundi 
og halda áfram að stjórna landinu 
eins og ekkert hafi í skorist. Enginn 
minnist aftur á einhverja velferðar-
pakka sem soga allan kraft úr upp-
byggingunni og einstaklingsfrelsinu.

 Baddi erum sammála um að 
Geir sé afskaplega nytsamur for-
maður. Það er ekki lítils virði að hafa 
formann sem er svona góðlegur og 
hefur svo hlýlega og traustvekjandi 
framkomu. Fólk efast ekki um eitt 
augnablik að Geir sé sólítt sjentíl-
maður yst sem innst sem gerir ekk-
ert ljótt. Geir minnir svolítið á Óla 
Sveins sem við Baddi lékum okkur 
með á Melunum í gamla daga. Óli var 
svo góðlegur í framan og sakleysið 
uppmálað að við notuðum hann allt-
af til að tala við gribbuna á 45 þegar 
hún æddi brjáluð út á tröppur eftir 
að við höfðum brotið tré í garðinum 
hennar eða snúið upp á handlegg-
ina á stráknum hennar. Við földum 
okkur á bak við ruslatunnur en Óli 
notaði góðviljaða svipinn og hlýlega 
brosið til að biðja gribbuna afsökun-
ar. Það brást ekki að Óla tókst alltaf 
að róa gribbuna á 45. Þannig er Geir. 
Við sjálfstæðismenn megum gera 
hvað sem okkur sýnist en Geir róar 
gribburnar og fær jafnvel bissmark 
eða karamellu hjá þeim. Við vinnum 
kosningarnar.     

Biljónsdagbók 
22.4.

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil


