

,,Það þótti hálf ósmekklegt þegar við gerðum grín að
kvenfélaginu Hringnum og líka þegar við töluðum
um Vigdísi og mannát í sömu andrá.”
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3ÎNGURINN ÖÁTTIR
HËPINN
¥SËLFUR 'YLFI 0¹LMASON
TELUR FRUMSAMIÈ KOSN
INGALAG GETA BJARGAÈ
M¹LUNUM
&«,+ 

&JALLAR UM HNATTV¾ÈINGU
b¡G HEF TEKIÈ EFTIR ÖVÅ AÈ ÖAÈ ER
HELDUR AÈ F¾RAST Å TÅSKU MEÈAL
STJËRNM¹LAMANNA OG ¹LITSGJAFA AÈ
NÕTA SÁR AÈFERÈ Å PËLITÅKINNI SEM
STUNDUM ER KENND VIÈ 3TEINGRÅM
(ERMANSSON m SEGIR )LLUGI 'UNNARS
SON Å GREIN SINNI
¥ $!' 

LABORG EÈA !KUREYRI
RNI ¶ËR 3IGTRYGGSSON BÅÈUR EFTIR
TILBOÈI FR¹ DANSKA
FÁLAGINU !A" ÖESSA
DAGANA %F ÖAÈ ER EKKI
FREISTANDI FER HANN
LÅKLEGA HEIM TIL
!KUREYRAR
¥¶2«44)2 
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Fylgi Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar eykst
Fylgi Vinstri grænna heldur áfram að dala lítillega samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Þá dalar fylgi Framsóknarflokksins og Íslandshreyfingarinnar lítillega. Fylgi Frjálslynda flokksins stendur í stað frá fyrri viku.
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Aukablað fylgir
í dag í tilefni
Megrunarlausa
dagsins

3KOÈANAKÎNNUN
&RÁTTABLAÈSINS
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„Þessi könnun
sýnir okkur einfaldlega að við
verðum að taka vel á síðustu dagana,“ segir Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, en
samkvæmt nýrri skoðanakönnun
Fréttablaðsins er fylgi flokksins
9,5 prósent, sem myndi leiða til
sex þingmanna. „Þessi niðurstaða
er auðvitað algjörlega óviðunandi
fyrir okkur og myndi auðvitað
leiða til þess að við þyrftum að taka
okkar störf til endurskoðunar. “
Fylgi Vinstri grænna dalar
aðeins frá því í síðustu viku og er
nú 16,0 prósent. Yrðu þingmenn
Vinstri grænna samkvæmt því tíu.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður flokksins, segir flokksmenn hafa fullan hug á að ná fylginu aftur upp á lokasprettinum.
„Við höfum verið að flökta í kringum 17 til 20 prósentin og þetta er
aðeins lægra,“ segir Steingrímur.
Fylgi
Íslandshreyfingarinnar
dalar einnig lítillega á milli kannana og segist nú 2,1 prósent myndu
kjósa flokkinn. „Hvert prósentustig sem kemur inn og kemur okkur
yfir fimm prósentin færir okkur
3+/¨!.!+®..5.
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þrjá þingmenn. Þetta er það eina
sem getur breytt um stefnu næstu
ríkisstjórnar,“ segir Ómar Ragnarsson, formaður hreyfingarinnar.
Fylgi Frjálslynda flokksins
stendur í stað á milli vikna, er 5,4
prósent og fengi flokkurinn þrjá
þingmenn kjörna samkvæmt því.
Guðjón Arnar Kristjánsson, for-

maður flokksins, segist enn stefna
á tíu prósent. „Reynsla okkar í
kosningum er að við erum um
tveimur prósentum yfir því sem
fram kemur í könnunum.“
Fylgi Sjálfstæðisflokksins eykst
aðeins milli vikna og er nú 42,5
prósent, sem myndi skila 28 þingmönnum.
Þorgerður
Katrín
Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins segist þakklát
fyrir þá hvatningu sem í könnuninni
felist. „Við höfum verið óhrædd
við að kynna okkar málefni og
höfum tekið afstöðu í erfiðum
málum. Það kann fólk að meta.“
Fylgi Samfylkingar eykst einnig
lítillega milli vikna og segjast nú
24,0 prósent myndu kjósa flokkinn, sem myndi færa honum 16
þingmenn. „Eins og aðrar kannanir
hafa sýnt er mikil sveifla í átt til
Samfylkingarinnar,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
Samfylkingarinnar. „Nú verða
allir að leggjast á árarnar.
Konurnar eru farnar að skila sér
til okkar aftur og ég trúi ekki öðru
en að karlarnir geri það líka.”

LÍFEYRISGREIÐSLUR EIGA AÐ
BERA 10 % SKATT LÍKT OG
FJÁRMAGNSTEKJUR
www.xf.is

)NNBROT Å SUMARBÒSTAÈI

Níu handteknir í
Biskupstungum
,®'2%',5-, Níu manns voru

handteknir í sumarbústað í
Biskupstungum í gærmorgun.
Fólkið hafði brotist inn í tvo
sumarbústaði og hafði á sér þýfi
og fíkniefni þegar lögreglu bar að
garði.
Lögreglunni á Selfossi var
tilkynnt um innbrot í sumarbústað
í gærmorgun. Þegar farið var að
grennslast fyrir í nágrenni
bústaðarins fundust innbrotsþjófarnir í öðrum bústað skammt frá,
sem þeir höfðu einnig brotist inn
í. Þar var að finna þýfi úr fyrri
bústaðnum og tæplega þrjátíu
grömm af ætluðum fíkniefnum.
Fólkið var handtekið og fært til
yfirheyrslu á Selfossi. Málið er í
rannsókn lögreglu og í gærkvöld
voru sex manns enn í haldi.
ÖO

Árangur áfram
- ekkert stopp
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(REFNUVEIÈIMENN FRESTA ATVINNUVEIÈUM ¹ HVAL VEGNA VÅSINDAVEIÈA

5MFERÈAR¹TAK Å "ORGARNESI

Eftir að veiða 74 dýr í sumar

Ók ölvaður og
án ökuréttinda

Hrefnuveiðimenn
eiga eftir að veiða 74 hrefnur í
sumar. 38 hrefnur eru af kvóta til
atvinnuveiða og 36 þeirra eru
veiddar í vísindaskyni. Atvinnuhvalveiðar á þessu sumri hófust á
föstudag þegar Njörður KÓ 7 veiddi
fyrstu hrefnuna af kvóta fiskveiðiársins sem gefinn var út 17. október
í fyrra.
Gunnar Bergmann, formaður
Félags hrefnuveiðimanna, segir
áætlanir um frekari atvinnuveiðar
núna hafa verið lagðar á hilluna
sökum
óhagstæðs
veðurs
á
miðunum. „Vísindaveiðarnar hefjast aftur 8. maí og við megum ekki
blanda þessu tvennu saman.“
3*6!2²46%'52

Valtýr, eruð þið lausir úr
prísundinni?
b*¹ VIÈ ERUM ÖAÈ EN FANGARNIR ERU
ÖAÈ EKKIm
6ALTÕR 3IGURÈSSON ER FORSTJËRI &ANGELSIS
M¹LASTOFNUNAR 3AMKOMULAG HEFUR
LOKSINS N¹ÈST Å LAUNADEILU FANGAVARÈA OG
RÅKISINS

3/2' &JÎLMARGIR M¾TTU ¹ FLUGVÎLLINN Å

.AÅRËBÅ TIL AÈ LEITA FREGNA AF SLYSINU
./2$)#0(/4/3!&0

&LUGVÁL FËRST Å +AMERÒN

114 manns
taldir af
9!/5.$% !0 114 manns er saknað

eftir að kenísk flugvél fórst í
Kamerún árla í gærmorgun.
Flugvélin hafði sent frá sér
neyðarkall áður en hún brotlenti í
suðurhluta Kamerún, á afskekktu
svæði sem þakið er regnskógi.
Þorpsbúar í grennd við slysstað
heyrðu háan hvell þegar vélin
brotlenti. Flak vélarinnar, sem
var af gerðinni Boeing 737-800,
var enn ófundið í gærkvöldi.
Flugvélin, sem var á leið til
höfuðborar Kenía, Naíróbí, lagði
af stað frá borginni Douala í
Kamerún, skömmu eftir miðnætti. Samgönguráðherra Kenía,
Ali Chirau Makwere, sagði enn of
snemmt að segja til um orsakir
slyssins. „Við verðum að fá
upplýsingar frá sérfræðingum
um hvort veðrið, mistök flugmanns eða tæknin ollu slysinu,“
sagði hann.
Flugvélin var í eigu Kenyan
Airlines, sem er talið eitt
öruggasta flugfélag Afríku.
SBT

"!.$!2¥+).
0ARIS (ILTON Å FANGELSI
(ËTELERFINGINN OG LEIKKONAN 0ARIS
(ILTON VAR ¹ FÎSTUDAG D¾MD TIL 
DAGA FANGELSISVISTAR (ÒN ËK BIFREIÈ
SVIPT ÎKURÁTTINDUM OG RAUF MEÈ
BROTI SÅNU SKILORÈ FYRIR ÎLVUNARAKSTUR
Å JANÒAR (ÒN KVAÈST FYRIR DËMI EKKI
HAFA VITAÈ AF SVIPTINGUNNI 3AMKV¾MT
ÒRSKURÈINUM HEFUR HÒN AFPL¹NUN
DËMSINS  JÒNÅ

'%24 +,24 'UÈMUNDUR (ARALDSSON
SKIPSTJËRI ¹ .IRÈI HËF ATVINNUHVALVEIÈAR
¥SLENDINGA ÖETTA SUMARIÈ ÖEGAR HANN
SKAUT HREFNU NYRST Å &AXAFLËA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Gunnar segir þrjá báta munu stunda
vísindaveiðarnar fram til 25. júní
og stefnt sé að því að veiða 31 dýr á
þeim tíma. Fimm hrefnur verða

veiddar í september. Tveir mánuðir
gefast til að atvinnuhvalveiða frá
25. júní til ágústloka. „Við gætum
brunnið inni með kvótann ef illa
gengur á þeim tíma“, segir Gunnar
en fiskveiðiárinu lýkur 31. ágúst.
Hrefnuveiðimenn munu ekki
hugsa um markaðssetningu hvalkjöts á Japansmarkað að svo stöddu
heldur verður allt kjöt sett á innanlandsmarkað úr veiðunum sem
framundan eru. „En ef sala hvalaafurða gengur vel er varla hægt að
banna okkur að veiða það sem Hafrannsóknastofnun leggur til.“
Hafrannsóknastofnun
telur
hrefnustofninn við Ísland þola 200
til 400 dýra veiði á ári.
SH¹
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Frakkar kjósa
forseta í dag

Heimilin skulda svo mikið að tekjurnar duga ekki fyrir útgjöldum. Sífellt stærri
hluti teknanna fer í afborganir og vexti og því minnkar svigrúm til neyslu.
Heimilin skulda hættulega mikið, að mati hagfræðings ASÍ.
duga ekki fyrir útgjöldum þeirra,
skuldirnar hrannast upp og nema
nú 240 prósentum af ráðstöfunartekjum. Mikil skuldsetning þýðir
að stærri hluti tekna fer í afborganir og vexti og því dregur úr
möguleikum
heimilanna
til
neyslu. Þetta kemur fram í Vorskýrslu ASÍ 2007.
Íslensk
heimili
skulda
nágrannaþjóða einna mest og eru
þar í hópi með Dönum og Hollendingum. „Af löndunum í kringum okkur komast bara Danir og
Hollendingar með tærnar þar
sem við höfum hælana,“ segir
Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ. „Tvennt er til varnar.
Íslenska þjóðin er frekar ung; við
söfnum skuldum á fyrri hluta
ævinnar og greiðum upp á þeim
seinni. Síðan er fjárfesting í eigin
íbúðarhúsnæði miklu algengari
hér en víða annars staðar,“ sagði
hann.
Ólafur Darri bendir á að heimilin skuldi um áttatíu prósent af
hreinni eign sinni ef skuldir sem
hlutfall af eignum eru skoðaðar
án þess að taka lífeyrissjóðina
með í reikninginn. „Ef við tökum
lífeyrissjóðina með þá nema
skuldirnar fjörutíu prósentum.
Það verður að segjast eins og er
að þetta er hættulega mikið.“
Hlutfall vaxtagreiðslna af ráðstöfunartekjum hefur hækkað. Í
vorskýrslunni segir að nauðsynlegt sé að horfast í augu við að
mikil skuldsetning íslenskra
heimila og hækkandi byrði vaxtagreiðslna þýðir að áhætta heimilanna hefur aukist. „Heimilin eru

fyrir hraðakstur í umdæmi
lögreglunnar í Borgarnesi í gær.
Einn var í þokkabót vel ölvaður
og hafði misst ökuréttindi sín
fyrir einhverjum misserum.
Hann á yfir höfði sér háa sekt.
Lögreglan í Borgarnesi sinnir
nú sérstöku umferðarátaki í
samstarfi við Umferðarstofu,
Ríkislögreglustjóra og lögregluembættin á Blönduósi og á
höfuðborgarsvæðinu.
Maðurinn sem ók ölvaður var
tekinn á 83 kílómetra hraða þar
sem hámarkshraði er 50,
innanbæjar í Borgarnesi.

3ARKOZY SIGURSTRANGLEGUR

Heimilin skulda
hættulega mikið
%&.!(!'3-, Tekjur heimilanna

,®'2%',5-, Fjórir voru teknir

0!2)3 !0 Frakkar kjósa sér forseta
í dag. Valið stendur milli hægrimannsins Nicolas Sarkozy og
sósíalistans Ségolène Royal. Kosið
var í nýlendum Frakka í Kyrrahafinu og Karíbahafi í gær. Úrslit
þaðan verða ekki kunngjörð fyrr
en í dag. Kannanir voru ekki
birtar í gær en Sarkozy hefur
undanfarið notið meira fylgis.
Fyrstu tölur verða birtar
klukkan sex í kvöld að íslenskum
tíma. Verðandi forseti tekur við
af Jacques Chirac, sem hefur
verið Frakklandsforseti síðan
árið 1995.
SBT
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+ATRÅN «LAFSDËTTIR
HAGFR¾ÈINGUR TELUR
AÈ SUM HEIMILI SÁU
ÖEGAR KOMIN AÈ
H¾TTUMÎRKUM OG
VELTIR ÖVÅ FYRIR SÁR
HVORT FJÎLSKYLDURNAR
VITI N¾GILEGA VEL
HVAÈ Ö¾R ERU AÈ
GERA Å FJ¹RM¹LUM

orðin mjög viðkvæm fyrir verðbólgu og breytingum á vöxtum,
tekjum og eignaverði.“
Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur hjá Háskólanum í Reykjavík, bendir á að aðgengi að lánsfjármagni hafi aldrei verið betra
en nú og ekki kunni góðri lukku
að stýra að fjármagna neyslu
með lánum. Hún telur að heimili
séu þegar komin að hættumörkum og veltir fyrir sér hvort fjármálafræðslan sé næg, hvort fjöl-

-%¨ (,!.! ¥
3+5,$5.5-

!ÈEINS $ANIR OG
(OLLENDINGAR KOM
AST MEÈ T¾RNAR ÖAR
SEM ¥SLENDINGAR
HAFA H¾LANA HVAÈ
SKULDIR VARÈAR AÈ
MATI «LAFS $ARRA
!NDRASONAR HAG
FR¾ÈINGS !3¥

skyldurnar viti hvað þær séu að
gera.
„Við erum í stöðu sem við
höfum ekki verið í áður, valkostirnir fleiri og hægt að fá hærri
lán til lengri tíma en áður. Margir
átta sig kannski ekki á þeirri
gengisáhættu sem felst í erlendu
lánunum. Ef út af bregður er fólk
fljótt að komast í erfiðleika því
lítið þarf að gerast til að mánaðarleg greiðslubyrði hækki,“ segir
hún.
GHS FRETTABLADIDIS

(!2-) 3,%'.)2 &/2%,$2!2 &ORELDRAR

STÒLKUNNAR SEM VAR R¾NT ¹ FIMMTUDAG
MEÈ SYSTKINI HENNAR
./2$)#0(/4/3!&0

(ARMLEIKUR Å 0ORTÒGAL

Stúlkubarni
rænt af hóteli
,)33!"/. !0 Þriggja ára breskrar

stúlku hefur verið leitað dyrum
og dyngjum í Portúgal síðan hún
hvarf síðastliðinn fimmtudag.
Talið er að stúlkunni hafi verið
rænt sofandi úr íbúð í strandbæ
sunnan við Lissabon þar sem
fjölskylda hennar hefur verið í
fríi undanfarið. Foreldrar
stúlkunnar voru að borða á
veitingastað skammt undan þegar
atvikið átti sér stað.
Portúgalska lögreglan sagðist í
gær hafa grun um hverjir hefðu
rænt stúlkunni en lét ekki meira
uppi að sinni. Um 150 lögreglumenn hafa tekið þátt í leitinni, í
samvinnu við breska lögreglu,
Europol og Interpol.
SBT

'¹FU TËLF ÖÒSUND MYNDASÎGUR ¹ ALÖJËÈLEGUM MYNDASÎGUDEGI

(UNDRUÈ VILDU MYNDASÎGUR
-%..).' „Þetta gekk bara ljóm-

KJÓSUM
KVENFRELSI!
XV

andi vel og það er óhætt að segja
að það hafi verið handagangur í
öskjunni. Það komu um 800 manns
í búðina, sem er talsvert meira en
í fyrra, svo dagurinn virðist vera
búinn að festa sig í sessi,“ segir
Þórhallur Björgvinsson, umsjónarmaður myndasagna í Nexus, en
tólf þúsund myndasögur voru
gefnar þar í gær á svokölluðum
ókeypis
myndasögudegi
eða
„Free Comic Book Day“.
Þórhallur segir að fólk á öllum
aldri hafi kíkt við í búðinni í gær
og gripið með sér sögur. „Unga
fólkið var mest áberandi en við
vorum með sögur fyrir fullorðna
líka og þær ruku út,“ segir Þórhallur.
Tilgangur dagsins er sá að
breiða út myndasöguboðskapinn
og kynna þetta skemmtilega frá-

(!.$!'!.'52 ¥ ®3+*5..) &ËLK ¹ ÎLLUM ALDRI FJÎLMENNTI Å .EXUS Å G¾R TIL ÖESS AÈ

N¾LA SÁR Å ËKEYPIS MYNDASÎGUR

sagnarform fyrir sem flestum.
Þórhallur er ekki í nokkrum vafa
um að það hafi tekist. „Ég held

&2¡44!",!¨)¨(2®..

við sitjum uppi með svona 500
blöð. Allt hitt fór,“ segir Þórhallur.
ÖO
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3AMNINGUR UM FORVARNATANNSKOÈANIR ÖRIGGJA OG TËLF ¹RA BARNA UNDIRRITAÈUR

¥SLANDSHREYFINGIN

3TUÈLAR AÈ B¾TTRI TANNHEILSU

Gerum gæfumuninn í Iðnó

(%),"2)'¨)3-,
Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytið
hefur
skrifað undir samning við Tannlæknafélag Íslands um tannlæknaþjónustu vegna forvarnaskoðana
þriggja og tólf ára barna. Þjónustan
verður greidd að fullu af Tryggingastofnun ríkisins.
Forvarnaskoðunin nær til allra
sjúkratryggðra barna sem eru
þriggja og tólf ára. Öll börnin fá
skoðun, fræðslu og flúormeðferð en
tólf ára börnin fá að auki tvær röntgenmyndir. Upplýsingar um tannheilsu barnanna verða skráðar, með
svipuðum hætti og þekkist annars
staðar á Norðurlöndum, og þær
sendar til Miðstöðvar tannverndar.

"44 4!..(%),3! ®LLUM ÖRIGGJA OG TËLF
¹RA BÎRNUM VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹ SKOÈUN
HJ¹ TANNL¾KNI ¹N ENDURGJALDS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra fagnar þessum áfanga. „Þetta
eru mikil tímamót. Með þessu tekst
okkur vonandi að bæta tannheilsu
barna en samningurinn er ekki

síður mikilvægur fyrir þær sakir að
þarna næst að semja við tannlækna
um fast verð fyrir þessa þjónustu,“
segir Siv. Hún segist vonast til þess
að í framtíðinni verði hægt að þétta
öryggisnetið enn frekar og taka
fleiri áfanga inn til eftirlits „Þessi
samningur nær til um 8.000 barna
og það er vel af sér vikið,“ segir Siv,
sem vill ekki kannast við að tímasetning samningsins hafi nokkuð
með kosningarnar fram undan að
gera.
„Þetta hefur verið í vinnslu í langan tíma. Við hefðum gjarnan viljað
ná að semja fyrr, en það hafðist
núna og ég er ánægð með það,“
segir Siv.
ÖO

34*«2.-, Íslandshreyfingin –
lifandi land heldur vorþing sitt í
dag. Þingið er haldið í Iðnó undir
kjörorðinu „Gerum gæfumuninn!“
Ómar Ragnarsson, formaður
Íslandshreyfingarinnar, og Ósk
Vilhjálmsdóttir munu ávarpa
þingið. Margrét Sverrisdóttir,
varaformaður hreyfingarinnar,
mun kynna stjórnmálaályktun
hennar.
Þá mun Andri Snær Magnason
rithöfundur velta vöngum og
Katrín Ólafsdóttir, lektor
viðskiptafræðideildar Háskólans
í Reykjavík, mun fjalla um
hugmyndir um skattamál.
SH¹

Fylgi Vinstri grænna dalar
Sjálfstæðisflokkur fengi 28 þingmenn, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins, en Framsóknarflokkur sex. Núverandi stjórnarflokkar fengju því 34 þingmenn. Samfylking fengi sextán þingmenn,
Vinstri græn tíu og Frjálslyndi flokkurinn fengi þrjá þingmenn. Stjórnarandstaðan fengi 29 þingmenn.
Samfylking og
Sjálfstæðisflokkur bæta aðeins
við sig fylgi frá síðustu skoðanakönnun Fréttablaðsins. Vinstri
græn, Framsóknarflokkur og
Íslandshreyfing missa aðeins fylgi
en Frjálslyndi flokkurinn stendur
í stað. Marktækur munur er á
milli allra flokka.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við
sig 1,9 prósentustigum frá könnun
blaðsins í síðustu viku og segjast
nú 42,5 prósent myndu kjósa flokkinn. Vikmörk eru 3,1 prósentustig,
sem þýðir að með 95 prósenta
vissu er hægt að segja að fylgi
flokksins sé á bilinu 39,4 til 45,6
prósent. Miðað við þetta fylgi
myndi flokkurinn fá 28 þingmenn
kjörna til Alþingis, en samkvæmt
könnun blaðsins í síðustu viku
hefði flokkurinn fengið 27 þingmenn.
Hinn 1. maí árið 2003, níu dögum
fyrir kosningar, sögðust 34,7 prósent myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn í skoðanakönnun Fréttablaðsins, en hann hlaut 33,7
prósent atkvæða.
Samfylking bætir við sig einu
og hálfu prósentustigi frá því í síðustu viku og segjast nú 24,0 prósent þeirra sem afstöðu tóku
myndu kjósa flokkinn. Vikmörk
eru 2,7 prósentustig, sem þýðir að
fylgið er á bilinu 21,3 til 26,7 prósent. Miðað við þetta fylgi fengi
flokkurinn
sextán
þingmenn
kjörna, en í síðustu viku hefði
flokkurinn fengið 15 þingmenn.
Á þessum tíma fyrir fjórum
árum síðan sögðust 28,9 prósent
myndu kjósa Samfylkinguna, en
flokkurinn hlaut 30,9 prósent
atkvæða.
Vinstri græn tapa mestu fylgi
frá síðustu viku og segjast nú 16,0
prósent myndu kjósa flokkinn, í
stað 18,0 prósenta í síðustu viku.

3+/¨!.!+®..5.

 36)¨) %IRÅKUR TËK LAGIÈ ¹ SVIÈI
%UROVISION ÖORPSINS Å (ELSINKI Å G¾R VIÈ
GËÈAR UNDIRTEKTIR
-9.$6!,52

%UROVISION H¹TÅÈIN Å (ELSINKI

Eiríki vel tekið
-%..).' Eurovision-hátíðin í

Helsinki hófst opinberlega á
laugardag með opnun Eurovisionþorpsins í miðborginni. Eiríkur
Hauksson kom til Finnlands á
föstudag. Í gær var haldinn
blaðamannafundur og síðar um
daginn tók Eiríkur lagið á
aðalsviði Eurovision-þorpsins.
Hann flutti fyrst keppnislagið
Valentine Lost og bætti svo við
aukalagi.
Talsverður hópur var samankominn fyrir framan sviðið og
veifaði íslenskum fánum. Að
tónleikum loknum birtist Eiríkur
í tjaldi símafyrirtækisins Sonera
bak við sviðið og veitti gestum og
gangandi eiginhandaráritanir.

,®'2%',5&2¡44)2
3TÒTUR VELTI BÅL OG STAKK AF
®KUMAÈUR VELTI BÅL SÅNUM SKAMMT FR¹
+ÎGUNARHËLI AÈFARANËTT LAUGARDAGS
®KUMAÈURINN ER GRUNAÈUR UM ÎLVUN
VIÈ AKSTUR EN HANN STAKK AF VIÈ ATVIKIÈ
OG HEFUR EKKI L¹TIÈ SJ¹ SIG ,ÎGREGLAN ¹
3ELFOSSI VEIT ÖË HVER ÖARNA VAR ¹ FERÈ
OG HYGGST HAFA HENDUR Å H¹RI HANS

,%)¨2¡44).'
,ANDSBËKAVÎRÈUR &¾REYJA VAR RANG
NEFNDUR Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R 2ÁTT
NAFN HANS ER -ARTIN .¾S "EÈIÈ ER
VELVIRÈINGAR ¹ MISTÎKUNUM

&9,') 34*«2.-,!&,/++!..! &2 !,¶).')3+/3.).'5- 
3AMKV¾MT KÎNNUNUM &RÁTTABLAÈSINS FRAM TIL  MAÅ 
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Vikmörk eru 2,3 prósentustig. Ef
þetta yrðu niðurstöður kosninga
myndu þingmenn Vinstri grænna
verða 10, sem er tveimur færra en
í síðustu viku. Þegar fylgi flokksins mældist mest, hinn 10. mars,
sögðust 25,7 prósent myndu kjósa
flokkinn, sem hefði þýtt 17 þingmenn.
Níu dögum fyrir kosningarnar
2003 sögðust 8,7 prósent myndu
kjósa Vinstri græn, en flokkurinn
hlaut 8,8 prósent atkvæða í kosningunum.
Fylgi
Framsóknarflokksins
dalar einnig aðeins frá því í síðustu viku og mælist nú fylgið aftur
undir tíu prósentum. 9,5 prósent
segjast styðja Framsóknarflokkinn og reiknast vikmörk 1,8 prósentustig. Miðað við það fylgi

fengi flokkurinn sex þingmenn,
jafnmarga og fyrir viku.
Þann 1. maí 2003 var fylgi
flokksins 15,6 prósent, en Framsóknarflokkurinn hlaut 17,7 prósent atkvæða.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna er því 52,0 prósent og
gæti hún haldið velli með 34 þingmenn á móti 29 þingmönnum
núverandi
stjórnarandstöðuflokka.
Frjálslyndi flokkurinn stendur í
stað frá síðustu könnun blaðsins
og segjast 5,4 prósent myndu
kjósa flokkinn. Vikmörk eru 1,4
prósentustig. Ef það yrði niðurstaða kosninga fengi flokkurinn
þrjá menn kjörna til Alþingis.
10,6 prósent sögðust myndu
kjósa flokkinn níu dögum fyrir

kosningarnar 2003, en Frjálslyndi
flokkurinn hlaut 7,4 prósent
atkvæða.
Þá dalar fylgi Íslandshreyfingarinnar lítillega frá því í síðustu
viku og segist 2,1 prósent nú
myndu kjósa flokkinn, í stað 2,6
prósenta í síðustu viku. Vikmörk
eru nú 0,9 prósentustig. Flokkurinn fengi engan mann kjörinn til
Alþingis.
Hringt var í 1.600 manns á kosningaaldri laugardaginn 5. maí og
skiptust svarendur jafnt eftir
kyni, en niðurstöður voru vigtaðar
eftir kjördæmum. Spurt var:
Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til kosninga nú?
Afstöðu tóku 62,2 prósent. 29,1
prósent sagðist enn óákveðið.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

DREGIÐ + 6,3 milljónir í skottið
EFTIR
!
A
6xHarley
G
A
D
2

GS 300

6xLexus

V-ROD

á tvöfaldan miða!

+ 3 milljónir
í bakpokann
á tvöfaldan miða!

Átt þú miða?
ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35362 04/07

50 þúsund vinningar dregnir út á árinu!
40 aðalvinningar á 2 milljónir hver eða
4 milljónir á tvöfaldan miða.
Hringdu núna í síma 561 7757
Kauptu miða á www.das.is

-vinningur í hverri viku
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3KEMMDARVARGAR SKEMMDU ELLEFU BÅLA VIÈ +APLAKRIKA

%INGÎNGU SKEMMDAR
FÕSN SEM LIGGUR AÈ BAKI
Ætti að leggja niður samræmd
próf í 10. bekk?
*
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Finnst þér kosningabaráttan
málefnaleg?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

3+%--$!26!2'!2 „Bíllinn minn er
stórskemmdur. Ein hliðarrúðan
var brotin í mask, framrúðan er
öll rispuð og svo er búið að dælda
bílinn hér og þar,“ segir Heiðar
Kristjánsson söngvari. Hann
skildi bílinn sinn eftir á bílastæðinu við Kaplakrika í Hafnarfirði aðfaranótt laugardags eftir
að hafa verið að skemmta á herrakvöldi FH sem fram fór á föstudagskvöld. Um nóttina voru ellefu
bílar sem stóðu á planinu
skemmdir.

Svo virðist sem skemmdarvargarnir hafi ekki verið í leit að verðmætum. „Þarna liggur eingöngu
skemmdarfýsn að baki. Ég var
með gítar og magnara í bílnum og
það var ekki snert. Það var engu
stolið,“ segir Heiðar.
Herrakvöldinu lauk um miðnætti og um klukkan þrjú átti lögregla leið um svæðið og þá var þar
allt með kyrrum kjörum. Þeir sem
kunna að búa yfir upplýsingum
um málið eru beðnir um að hafa
samband við lögreglu.
ÖO

-)+,!2 3+%--$)2 "ÅLLINN HANS (EIÈARS VAR STËRSKEMMDUR ¹ BÅLAST¾ÈINU VIÈ +APLA
KRIKA ¹SAMT TÅU ÎÈRUM BÅLUM
&2¡44!",!¨)¨(2®..

Meðal dagskráratriða í dag, 6. maí:
Smáralind. Ljósmyndasýningin „Frá háaloftinu“.
Kópavogsskóli kl. 13-17. Listaverkasýning
Bókasafn Kópavogs kl. 13–17. Sýning á óskráðum ljósmyndum
af börnum og ungmennum í Kópavogi í eigu Héraðsskjalasafnsins.

®2&/+! ,!.$ (EKLUSKËGAR ER EITT ST¾RSTA VERKEFNI UM ENDURHEIMT GRËÈURLENDIS Å HEIMINUM  MILLJËNUM VERÈUR VARIÈ TIL
VERKEFNISINS TIL ¹RSINS 

Smáraskóli kl. 13. Smárahlaupið – fjölskylduhlaup. Skráning í
Smáraskóla. Allir sem ljúka hlaupi fá verðlaunapening og bol.

Hekluskógasamningur vekur deilur

Opin hús hjá listamönnum • kvöldmessa • djasstónleikar.

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is

!5',µ3).' &2 ,!.$3+*®234*«2.
,ANDSKJÎRSTJËRN GJÎRIR KUNNUGA Ö¹ BREYTINGU ¹ AUGLÕSINGU UM
KOSNINGAR TIL !LÖINGIS FR¹  APRÅL  SEM BIRT VAR  MAÅ  AÈ
FRAMBOÈ "AR¹TTUSAMTAKA ELDRI BORGARA OG ÎRYRKJA Å .ORÈAUSTURKJÎR
D¾MI % LISTI HEFUR VERIÈ AFTURKALLAÈ %FTIR ÖESSA BREYTINGU ERU EFTIRTALDIR
LISTAR BORNIR FRAM Å ÎLLUM KJÎRD¾MUM LANDSINS VIÈ ALÖINGISKOSNINGARNAR
SEM FRAM EIGA AÈ FARA  MAÅ 
" LISTI BORINN FRAM AF &RAMSËKNARÚOKKNUM
$ LISTI BORINN FRAM AF 3J¹LFST¾ÈISÚOKKNUM
& LISTI BORINN FRAM AF &RJ¹LSLYNDA ÚOKKNUM
) LISTI BORINN FRAM AF ¥SLANDSHREYÙNGUNNI
3 LISTI BORINN FRAM AF 3AMFYLKINGUNNI
6 LISTI BORINN FRAM AF 6INSTRI HREYÙNGUNNI GR¾NU FRAMBOÈI
2EYKJAVÅK  MAÅ 
,ANDSKJÎRSTJËRN
'ESTUR *ËNSSON FORMAÈUR
(ERVÎR ¶ORVALDSDËTTIR
STR¹ÈUR (ARALDSSON
'UÈRÅÈUR ¶ORSTEINSDËTTIR
'ÅSLI "ALDUR 'ARÈARSSON

Forstjóri Náttúrufræðistofnunar fullyrðir að embættismenn landbúnaðarráðuneytisins hafi ætlað að útiloka stofnunina frá samningi um Hekluskóga. Verkefnisstjóri hefur ítrekað bent á villur í texta samningsins, án árangurs.
5-(6%2&)3-, Jón Gunnar Ottósson, forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ), fullyrðir að
embættismenn landbúnaðarráðuneytisins hafi af ásetningi tekið
stofnunina út úr 500 milljóna
króna samstarfssamningi um
Hekluskóga sem undirritaður var
á föstudag. NÍ ætlar að krefjast
skýringa frá landbúnaðarráðuneytinu.
Jón Gunnar segir það hafa verið
ásetning embættismanna landbúnaðarráðuneytisins að útiloka
NÍ frá verkefninu og að ráðuneytinu hafi ítrekað verið gerð grein
fyrir því að nafn NÍ hafði verið
fjarlægt úr samstarfssamningnum við undirbúning hans. „Við
vorum í samráðsnefndinni sem

verið var að formfesta með samningnum. Ráðuneytið tekur stofnunina viljandi út úr nefndinni og
þar með út úr verkefninu.“ Jón
segir framgöngu landbúnaðarráðuneytisins hneyksli. „Þetta er
ótrúleg stjórnsýsla. Það er enn
merkilegra að ráðuneytið skuli
gera svona hluti án samráðs við
ráðherra.“ Náttúrufræðistofnun
hefur verið formlegur aðili að
verkefninu í rúmt ár og varið átta
milljónum króna til rannsókna því
tengdu. Fulltrúi NÍ gekk út af
samningsundirrituninni
þegar
hann áttaði sig á því að nafn stofnunarinnar var ekki að finna í
samningstextanum.
Guðmundur Halldórsson, verkefnisstjóri Hekluskógaverkefnis-

 '2%). 5- 3!-2¨3.%&.$
3ÁRSTÎK SAMR¹ÈSNEFND SKAL VERA VERKEFNISSTJËRN TIL R¹ÈGJAFAR UM FRAMKV¾MD
(EKLUSKËGAVERKEFNISINS 3KULU ,ANDGR¾ÈSLA RÅKISINS OG 3KËGR¾KT RÅKISINS TIL
NEFNA EINN FULLTRÒA HVOR TIL SETU Å SAMR¹ÈSNEFNDINNI OG SKAL VERKEFNISSTJËRN
BJËÈA EFTIRTÎLDUM AÈILUM AÈ TILNEFNA EINN FULLTRÒA HVER LANDEIGENDUM ¹
(EKLUSKËGASV¾ÈINU 3KËGR¾KTARFÁLAGI RNESINGA 3KËGR¾KTARFÁLAGI 2ANG
¾INGA ,ANDBÒNAÈARH¹SKËLA ¥SLANDS OG 3UÈURLANDSSKËGUM !ÈRAR STOFNANIR
OG FÁLAGASAMTÎK SEM LEGGJA VILJA VERKEFNINU LIÈ GETA FENGIÈ AÈILD AÈ SAM
R¹ÈSNEFNDINNI SKV N¹NARI ¹KVÎRÈUN VERKEFNISSTJËRNAR

ins, staðfestir að hann hafi ítrekað
skrifað landbúnaðarráðuneytinu
og bent á að NÍ væri ekki getið í
samstarfssamningnum og að það

Þetta er ótrúleg
stjórnsýsla. Það er enn
merkilegra að ráðuneytið skuli
gera svona hluti án samráðs við
ráðherra.
*«. '5..!2 «44«33/.
&/234*«2) .44²2&2¨)34/&.5.!2

þyrfti að leiðrétta. Hann staðfestir
einnig að NÍ hafi verið getið í drögum samningsins en stofnunin hafi
síðar verið felld út úr honum. „Ég
get ekki skýrt þetta öðruvísi en
embættismenn hafi fyrir handvömm látið þetta niður falla.“
Áréttingu um að NÍ væri ekki getið
í samningnum sendi Guðmundur
landbúnaðarráðuneytinu
síðast
þremur dögum fyrir undirritun
hans, án þess að texti samningsins
væri leiðréttur. „Ég legg áherslu á
að aðkoma NÍ er lykilatriði í samstarfinu og í raun rothögg á hugsunina í verkefninu ef stofnunin
yrði ekki með.“ SVAVAR FRETTABLADIDIS

'UÈNI GÒSTSSON LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA BÕÈUR .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN SAMSTARF

Mun eyða öllum misskilningi
aðilar sem koma til með að styrkja þetta
5-(6%2&)3-, Guðni Ágústsson landbúnaðarverkefni munu setjast inn í samráðshópinn.
ráðherra telur að um misskilning sé að
Þar er gert ráð fyrir að Náttúrufræðistofnræða að Náttúrufræðistofnunar Íslands sé
un, Veiðimálastofnun, Umhverfisstofnun
ekki getið í texta samstarfssamnings um
og fleiri vísindastofnanir komi inn á þennan
Hekluskóga. Hann segir það afar mikilvettvang.“
vægt að sá misskilningur sé leiðréttur.
Guðni segir að hann hafi átt viðtöl við Jón
„Náttúrufræðistofnun vann mjög gott
Gunnar Ottósson, forstjóra NÍ, og sagt
starf við undirbúning þessa máls og ber
honum frá því að hann hefði aldrei heyrt
vegna sinnar sérstöðu og lögum samkvæmt
um nein átök hvað varðar verkefnið. „Mér
að vera með í þessu verkefni áfram. Þeir
tóku þátt í undirbúningi verkefnisins og '5¨.) '²3433/. þykir leitt hvernig málið hefur þróast og
við Jón Gunnar urðum sammála um það að
ber að þakka þeim það. En nú er verkefnið
ég skrifaði honum bréf strax eftir helgina. Þar fer
fætt og komin þriggja manna stjórn. Síðan er samég yfir málið og bið þá sérstaklega um að vera með
ráðsnefnd þar sem þeir eru tilnefndir sem sannarí verkefninu. Þar með tel ég að öllum misskilningi
lega hafa skyldur og hlutverk á svæðinu. Síðan er
hafi verið eytt.“
gert ráð fyrir því að margar vísindastofnanir og
SH¹
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"ANDARÅSKU SAMTÎKIN &REEDOM (OUSE UM FRELSI FJÎLMIÈLA Å HEIMINUM

Mesta frelsið er á Íslandi
&*®,-)¨,5. Fjölmiðlar í VesturEvrópu nutu mests frelsis í heiminum í fyrra, sérstaklega á Íslandi og
í Finnlandi, Belgíu, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, en minnsta frelsið
var í Mjanmar, Kúbu, Líbíu, NorðurKóreu og Túrkmenistan. Fjölmiðlar
í 195 löndum voru skoðaðir. Fjölmiðlar voru taldir njóta mjög mikils
frelsis í öllum löndum í VesturEvrópu nema einu. Í Tyrklandi töldust fjölmiðlar aðeins að hluta til
frjálsir.
Tæp 40 prósent þjóða heimsins
töldust hafa fullt frelsi fjölmiðla, 30
prósent að hluta til og 32 prósent
töldust ekki njóta frelsis í fréttaflutningi. Átján prósent íbúa heims-

ins búa í löndum með frjálsum fjölmiðlum meðan 39 prósent hafa
frjálsa fjölmiðla að hluta til og 43
prósent njóta ekki frelsis fjölmiðla.
Prent- og tjáningarfrelsi fór
minnkandi, sérstaklega í löndum
Asíu, fyrrum ríkjum Sovétríkjanna
og Mið- og Suður-Ameríku. Í austurog norðurhluta Afríku hefur frelsi
fjölmiðla aukist smávegis síðustu
árin en sú þróun stöðvaðist í fyrra.
Ástæður fyrir minna fjölmiðlafrelsi eru fjórar: áföll fyrir lýðræðið, pólitískt ójafnvægi, ofbeldi
gagnvart blaðamönnum og löggjöf
sem bannar til dæmis móðganir.
Í skýrslu bandarísku samtakanna
Freedom House er varað við tak-
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mörkunum á tjáningarfrelsi á netinu.
GHS

+AUPMENN VIÈ ,AUGAVEG ¾TLA AÈ HAFA OPIÈ FYRSTA SUNNUDAG HVERS M¹NAÈAR

Sólin skín á Laugavegi í sumar
6%23,5. „Rokið er bara fínt, látum bara blása svolítið

um okkur. Svo höfum við ákveðið að sumarið verði
gott, við ætlum að hafa sól á Laugaveginum í sumar,“
segir Hilda Gunnarsdóttir, verslunarstjóri Galleríhússins á Laugavegi, hvatamaður stofnunar samtakanna Fólkið í bænum – hagsmunasamtaka verslunar
og þjónustu við Laugaveg.
Í samtökunum eru kaupmenn og aðrir veitendur
þjónustu við Laugaveg og er markmið þeirra að hefja
götuna til vegs og virðingar sem helstu verslunargötu þjóðarinnar. Stefnan er að gæða Laugaveginn
viðlíka lífi og þrífst á Oxford-stræti Lundúna og
Striki Kaupmannahafnar.
Félagsmenn ætla að samræma opnunartíma verslana sinna og fyrstu helgar hvers sumarmánaðar
verða þær opnar frá 10-17 á laugardögum og 13-17 á
sunnudögum. Þá er von á ýmsum uppákomum til að
gleðja sálir borgarbúa og ferðamanna.
Hilda segir samkeppnina harða við stærstu verslanamiðstöðvarnar, Kringluna og Smáralind, en samanburðurinn sé Laugaveginum hagstæður. Flóra
kaffihúsa, veitingastaða og verslana sé fjölbreyttari.
„Fólk segist ekki nenna að labba upp og niður Laugaveginn af því að það er svo langt. Það er samt tilbúið
að labba í fleiri klukkutíma í Kringlunni. Hvað ætli

(),$! '5..!23$«44)2 6ERSLUNARSTJËRI Å 'ALLLERÅHÒSINU ,AUGA
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það sé þá búið að labba mikið? Sjálfsagt fjórum sinnum upp og niður Laugaveginn,“ segir Hilda og bætir
við að bílastæði í miðborginni séu næg.
BÖS

LENGRI HELGI Á

LAUGAVEGI!
VIÐ HÖFUM LENGT OPNUNARTÍMANN
FYRSTU HELGI HVERS MÁNAÐAR Í SUMAR

NÚ ER OPIÐ
FRÁ 13 TIL 17 Í DAG SUNNUDAG

HVERGI Á LANDINU ERU FLEIRI
VERSLANIR OG VEITINGASTAÐIR EN

VIÐ LAUGAVEG

FÓLKIÐ Í BÆNUM
HAGSMUNASAMTÖK VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTU VIÐ LAUGAVEG
WWW.LAUGAV.IS LAUGAV@LAUGAV.IS

VINNUFATABÚÐIN

GUST
LAUGAVEGI 70
GALLERI-HÚSIÐ
LAUGAVEG 91
– GALLERI 17
– EVA
– CENTRUM

LAUGAVEGI 76

RÁÐHÚSBLÓM
BANKASTRÆTI 4

KVK
LAUGAVEGI 27

SEATING CONCEPT
LAUGAVEGI 95

REYKJAVÍK
PIZZA COMPANY
LAUGAVEGI 81

L'OCCITANE
LAUGAVEGI 76

SIGURBOGINN
LAUGAVEGI 80

G-STAR
LAUGAVEGI 86-94

MONA
LAUGAVEGI 66

DÚN OG FIÐUR
LAUGAVEGI 87
COUTURE
LAUGAVEGI 86-94

MAÍA
LAUGAVEGI 86-94

SIA
LAUGVEGI 86-94

LIGGALÁ
LAUGVEGI 67

PLAZA MEXICO
LAUGAVEGI 70
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Ekki verðlækkun á veitingum
Ólíklegt að Neytendastofa birti svartan lista líkt og Neytendasamtökin gerðu, þrátt fyrir að rúmur helmingur veitingastaða hafi ekki lækkað verð. SAF telur lækkun virðisaukaskatts ekki hafa mistekist.

!¨ +*®2"/2¨).5 6EGFARANDI GENGUR

HJ¹ KOSNINGAAUGLÕSINGUM FYRIR B¹ÈA
FRAMBJËÈENDUR Å FRÎNSKU FORSETAKOSN
INGUNUM 3ÁGOLÀNE 2OYAL OG .ICOLAS
3ARKOZY Å 0ARÅS &RAKKAR GANGA Å DAG AÈ
KJÎRBORÈINU Å ÒRSLITAUMFERÈ KOSNING
ANNA
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&ERÈAMAÈUR Å FANGAKLEFA
®LVAÈUR FERÈAMAÈUR SEM KOM TIL
LANDSINS ¹ LAUGARDAGSKVÎLD SÕNDI
DËNASKAP OG ¹REITTI TOLLVÎRÈ ÖEGAR
¹FENGI VAR TEKIÈ AF HONUM VIÈ TOLL
SKOÈUN -AÈURINN HLÕDDI EKKI SKIPUN
UM STARFSFËLKS TOLLG¾SLUNNAR OG FËRU
LEIKAR ÖVÅ SVO AÈ HANN VAR HANDTEK
INN (ANN VAR SVO F¾RÈUR Å FANGAKLEFA
ÖAR SEM HANN VAR L¹TINN SOFA ÒR SÁR
¹FENGISVÅMUNA

6%2¨,!' Veitingamenn hækkuðu
álagningu sína í kjölfar lækkunar
virðisaukaskatts á matvöru hinn
1. mars, segir framkvæmdastjóri
Neytendastofu. Þetta sé ein niðurstaða könnunar á áhrif lækkunarinnar.
Samkvæmt könnuninni lækkuðu 53 prósent veitingastaða ekki
verð. Lækkunin skilaði sér því
mun verr hjá veitingamönnum en
hjá stórmörkuðum. Tryggvi Axelsson, framkvæmdastjóri Neytendastofu, segir þessa hækkun rýra
málstað veitingamanna.
„Þeir hafa beðið um aðgerðir til
að bæta samkeppnisstöðuna árum
saman,“ segir Tryggvi. Svo hafi
þeir nýtt tækifærið til að hækka
álagningu, fremur en til verðlækkunar. „Þetta
er hin kalda,
ljóta staðreynd
sem neytendur
standa frammi
fyrir. Ég myndi
þá segja að málstaður veitingamanna
væri
429''6)
ótrúverðugur og
!8%,33/.

það væri nær að spyrja þá hvort
[lækkun virðisaukaskatts] hafi
mistekist.“
Neytendastofa mun þó líklega
ekki fara að fordæmi Neytendasamtakanna og birta lista yfir þá
staði sem ekki lækkuðu verð.
„Það hefur verið rætt talsvert
hér innandyra og ekki búið að taka
endanlega ákvörðun um það,“
segir Tryggvi. Erfitt sé fyrir stofuna að birta slíkan lista. „Við erum
opinber stofnun, en Neytendasamtökin þurfa ekki að fara eftir eins
lögbundnum
reglum,“
segir
Tryggvi og nefnir sem dæmi jafnræðis- og meðalhófsreglur. Neytendasamtökin birtu nýlega lista
yfir söluturna sem ekki höfðu
lækkað verð eða leyft verðkönnun.
Einnig lista yfir sjoppur sem lækkuðu. Til að birta slíkan lista yfir
veitingastaði, segir Tryggvi, hefði
þurft að hafa alla veitingastaði í
landinu með í könnuninni. Annað
teldist ósanngjarnt.
Erna
Hauksdóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, SAF, segir að stjórn
samtakanna hafi „miklar áhyggjur af viðbrögðum þeirra veitinga-

0!2 ²4) !¨ "/2¨! "ITINN H¾KKAÈI Å RAUN Å VERÈI HJ¹  PRËSENTUM VEITINGASTAÈA EFTIR
L¾KKUN VIRÈISAUKASKATTS  MARS SAMKV¾MT KÎNNUN .EYTENDASTOFU -YNDIN TENGIST
EKKI EFNI FRÁTTARINNAR BEINT
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manna sem ekki lækkuðu verðskrár“. Þeir séu of margir.
Samstaða í hagsmunamáli sem
þessu myndi auka trúverðugleika
SAF gagnvart stjórnvöldum.
Hins vegar hafi lækkun virðisaukaskatts ekki mistekist. „Ég
vildi sjá verðkönnun yfir lengri
tíma, því verðmyndun er mjög

flókin hjá veitingahúsunum,“ segir
Erna. Skammtímasjónarmið ráði
ferðinni hjá mörgum veitingamönnum. Að sönnu hafi orðið
kostnaðarhækkanir en Erna skorar
samt á félagsmenn sína, sem ekki
lækkuðu verð, að endurskoða
afstöðu sína.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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6)..5-, Erna Indriðadóttir,
upplýsingafulltrúi Alcoa Fjarðaáls,
segir að samkvæmt upplýsingum
fyrirtækisins sé ekki í gangi
„sérstök skoðun“ hjá Persónuvernd á eyðublöðum sem eru
notuð við
heilsufarsskoðun
Alcoa Fjarðaáls.
Eyðublöðin hafa
borist Persónuvernd en Þórður
Sveinsson,
lögfræðingur hjá
%2.! ).$2)¨!
Persónuvernd,
$«44)2
staðfesti við
Fréttablaðið í fyrradag að
umsóknareyðublöð Alcoa Fjarðaáls
væru til skoðunar hjá stofnuninni
en sagði hana ekki langt komna.
„Það er fyrirtækið InPro sem
annast heilbrigðisskoðanir fyrir
Alcoa í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Austurlands. Öll framkvæmd þeirra og meðferð gagna
fer eftir íslenskum heilbrigðisstöðlum og lögum um varðveislu og
meðferð sjúkraskráa. Heilsufarsupplýsingar starfsmanna Alcoa
Fjarðaáls eru geymdar hjá HSA á
sjúkrahúsinu í Neskaupstað.
Markmið heilsufarsskoðana
fyrirtækisins er að tryggja að
öryggi og heilsa starfsmanna sé í
algerum forgangi. Alcoa Fjarðaál
hefur auk þess átt frumkvæði að
því að fá leiðbeiningar hjá
Persónuvernd um hvernig best
væri að standa að heilsufarsskoðun,“ segir í athugasemd sem Erna
sendi Fréttablaðinu í gær.
SBT

"ETRI TÅMAR Å FERÈAIÈNAÈI
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Segja umsóknir
ekki til sérstakrar skoðunar

Vaxandi tekjur
af hótelunum
&%2¨!)¨.!¨52 Nýting á herbergjum og tekjur á hvert herbergi á
íslenskum hótelum voru hvorttveggja hærri í mars en í sama
mánuði í fyrra. Þetta er niðurstaða
úr tekjukönnun Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) og Hotelbenchmark.com. Í fréttabréfi SAF
segir að meðalherbergjanýtingin
hafi verið 64 prósent í mars miðað
við 58,6 prósent í fyrra. Þá hafi
tekjur fyrir hvert framboðið
herbergi hækkað úr 4.030 krónum
í 4.683 krónur. Fjögurra stjörnu
hótelin í Reykjavík komi best út
með 25,4 prósenta aukningu í
tekjum fyrir herbergið á fyrstu
þremur mánuðum ársins.
GAR
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Styrkur í sérfæði sjúklinga
(%),"2)'¨)3-, Ný reglugerð um

hækkun á styrkjum Tryggingastofnunar ríkisins til kaupa á
næringarefnum og sérfæði fyrir
sjúklinga var undirrituð í
fyrradag af heilbrigðisráðherra.
Reglugerðin tekur til fæðis sem
sýnt þykir að sjúklingar þurfi
lífsnauðsynlega á að halda.
Með ákvörðuninni er greiðsluþátttaka stofnunarinnar vegna
kaupa á sérfæði uppfærð til
samræmis við verðþróun og
ábendingar um að innkaupaheimildir dugi ekki fyrir því magni af
næringu eða sérfæði sem
næringarfræðingar mæli með.

OKKAR
FÓLK
Í FRAMBOÐI TIL ALÞINGISKOSNINGA 2007

KDK

NORÐVESTURKJÖRDÆMI

1. Jón Bjarnason 2. Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 3. Björg Gunnarsdóttir 4. Ásmundur Einar Daðason 5. Jenný Inga Eiðsdóttir 6. Hjördís Garðarsdóttir 7. Guðmundur Hólmar Jónsson 8. Lárus Ástmar Hannesson 9. Jóna Benediktsdóttir 10. Rósmundur Númason 11. Rún Halldórsdóttir 12. Halldór Brynjúlfsson 13. Telma Magnúsdóttir14. Hákon Frosti Pálmason
15. Gunnar Njálsson 16. Harpa Kristinsdóttir 17. Lilja Rafney Magnúsdóttir 18. Jón Fanndal Þórðarson
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DËTTIR SÕNIR LJËSMYNDARA NOKKRA MUNI
SEM FÁLAGSMENN Å "ËLSTAÈARHLÅÈ HAFA
UNNIÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

/PIÈ HÒS Å "ËLSTAÈARHLÅÈ

Kynslóðabilið
verður brúað
-%..).' Mikið verður um dýrðir í

félagsmiðstöðinni í Bólstaðarhlíð
43 í dag. Þar er opið hús svo
gestir og gangandi geta komið og
kynnt sér starfið.
„Í dag verður sýndur línudans.
Svo hefur verið sett upp hér
sýning á handverkinu sem unnið
hefur verið í vetur,“ segir Jóna
Vernharðsdóttir, verkefnisstjóri í
félagsmiðstöðinni.
Í vetur hafa börn úr Hlíðaskjóli, frístundaheimili Hlíðaskóla, verið í samstarfi við
félagsmiðstöðina í Bólstaðarhlíð.
Á sýningunni má til dæmis skoða
verkefni þar sem börnin lýsa því
hvernig þau halda að þau sjálf
verði á efri árum. „Þetta samstarf
hefur gengið vel og afrakstur
þess má skoða hér um helgina,“
segir Jóna. Félagsmiðstöðin
verður opin í dag milli klukkan 13
og 17.
ÖO

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

1. Steingrímur J. Sigfússon 2. Þuríður Backman 3. Björn Valur Gíslason 4. Dýrleif Skjóldal 5. Ingibjörg Hjartardóttir 6. Jóhanna Gísladóttir 7. Jón Kristófer Arnarson 8. Klara Sigurðardóttir 9. Þórunn Alda Ólafsdóttir 10. Berglind Hauksdóttir 11. Ásmundur Páll Hjaltason 12. Marie Robin 13. Þorsteinn Bergsson 14. Finnur Dellsén 15. Ríkey Sigurbjörnsdóttir
16. Ásbjörn Björgvinsson 17. Jan Eric Jessen 18. Hlynur Hallsson 19. Guðmundur H. Sigurjónsson 20. Málmfríður Sigurðardóttir

6ERKALÕÈSFÁLAG !KRANESS

Tveir Pólverjar
fá leiðréttingu
6)..5-!2+!¨52 Verkalýðsfélag
Akraness hefur gengið frá
leiðréttingu á launum fyrir tvo
pólska verkamenn. Leiðréttingin
nemur tæplega 100 þúsund
krónum á hvorn, samtals um 200
þúsund krónum. Leiðréttingin
nær til fjögurra mánaða.
Pólsku verkamennirnir leituðu
til félagsins eftir að þeir létu af
störfum hjá fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu vegna grunsemda
um að hafa ekki fengið laun í
samræmi við íslenska kjarasamninga, að því er fram kemur á vef
verkalýðsfélagsins.
GHS

SUÐURKJÖRDÆMI

1. Atli Gíslason 2. Alma Lísa Jóhannsdóttir 3. Ragnheiður Eiríksdóttir 4. Sigþrúður Jónsdóttir 5. Hólmar Tryggvason 6. Jórunn Einarsdóttir 7. Kristín G. Gestsdóttir 8. Arndís Soffía
Sigurðardóttir 9. Kári Kristjánsson 10. Guðrún Olga Clausen 11. Pétur Halldórsson 12. Marta Guðrún Jóhannesdóttir 13. Sigurlaug Gröndal 14. Aldís Gunnarsdóttir 15. Agnar Sigurbjörnsson 16. Jón H. Ragnarsson 17. Hildur Hákonardóttir 18. Sævar Kristinn Jónsson 19. Guðrún Jónsdóttir 20. Karl Sigurbergsson

ALLT
ANNAÐ
LÍF
- með vinstri grænum

Lykill að fortíðinni
Landnámssýningin við Aðalstræti veitir gestum tækifæri til
að skyggnast inn í líﬁð á landnámsöld. Miðpunktur sýningarinnar er skálarúst frá 10. öld. Einnig má þar ﬁnna fornleifar
frá því um 871 og eru það elstu mannvistarleifar sem fundist
hafa á Íslandi.

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift að ímynda
sér hvernig líﬁ heimilisfólks í fyrstu byggð Reykjavíkur var
háttað og hvernig umhverﬁ og landslag borgarinnar var við
landnám.
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Málefnatrúnaður
og samstarf
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msum finnst kosningabaráttan í bragðdaufara lagi. Er það
gott eða vont? Segja má að það beri helst vott um að fá
alvarleg vandamál steðji að og ágreiningur um grundvallarmál sé ekki djúpstæður. Átakalítilli kosningabaráttu má að
því leyti líkja við eins konar heilbrigðisvottorð fyrir sam-

félagið.
Þetta merkir ekki að stjórnmálaágreiningur hafi verið leystur
upp. Margt bendir hins vegar til að málefni kosningabaráttunnar
séu um það bil fullrædd. Lengd kosningabaráttunnar tekur enn mið
af fyrritíðar samgönguháttum fremur en hraða nútíma fjölmiðlunar.
Sumir kjósendur eru þar af leiðandi umræðusaddir nokkru áður en
til kjördags kemur.
Í byrjun var þetta eins máls barátta. Pólitískt andrúmsloft gaf forystumönnum vinstri grænna tækifæri á að gera alstöðvun frekari
orkunýtingar og stóriðju að eina málinu sem allt snerist um. Þeir
komu ekki aðeins ríkisstjórninni í krappa vörn heldur benti ýmislegt
til að þeim tækist að knésetja Samfylkinguna samtímis.
Með einum eða öðrum hætti sleit álverskosningin í Hafnarfirði
þessa málefnalegu fjötra sem kosningabaráttan var komin í. Það sem
sýndist vera eina mál kosninganna varð á dagsstund að hliðarmáli.
Síðan hefur umræðan snúist um efnahag og framtíðarhorfur í þeim
efnum, velferð, menntamál og samgöngur á landsbyggðinni. Að
þessu leyti hefur umræðan orðið breiðari og heilbrigðari en útlit var
fyrir.
Stjórnarflokkarnir og Samfylkingin hafa hagnast á þessari breyttu
stöðu. Stuðningsmenn Vinstri græns búa sig þar á móti undir að gleðjast yfir tvöföldun á fylgi en ekki þreföldun. Í stað sveiflu til vinstri
bendir nú flest til pólitískrar jafnstöðu á þeim metaskálum. Sjaldgæft er, en ekki dæmalaust, að einstakir atburðir losi með þessum
hætti um lokaða pólitíska stöðu í kosningabaráttu.
Í kerfi samsteypustjórna verður að taka kosningamálflutning
með þeim fyrirvara að enginn flokkur er líklegur til að fá umboð
til að axla einn ábyrgð á að koma stefnumálum sínum fram. Eftirgjöf í samningum um þingmeirihluta er því óhjákvæmileg. Til þess
að viðhalda sem mestum trúnaði við kjósendur er almennt farsælast
að þeir freisti þess að starfa saman sem þurfa minnst að gefa eftir
gagnvart hvor öðrum.
Staða vinstri grænna er erfiðust í þessu tilliti. Sérstaða þeirra er
svo mikil. Þannig er augljóst að þau þurfa til dæmis að gefa eftir
grundvallaratriði stefnu sinnar í utanríkis- og varnarmálum. Ólíklegt er að nokkur annar flokkur sé reiðubúinn að fórna trúnaði kjósenda um grundvallaratriði.
Þegar flokkar neyðast til að fórna málefnalegum trúnaði gagnvart
kjósendum í samningum um ríkisstjórnarsamstarf leiðir það gjarnan
til aukinnar hættu á pólitískum óstöðugleika. Bakland þeirra sem
fórna trúnaði í slíkum samningum freistar þess eðlilega með málflutningi og aðgerðum að vinna hann til baka. Þannig koma brestir í
samstarfið.
Þegar kosningaumræða fjögurra stærstu flokkanna síðustu vikur
er vegin og metin sýnist, með einni undantekningu, hvergi vera sú
gjá á milli að pólitískt samstarf geti leitt til alvarlegra spurninga um
málefnalegan brest á trúnaði við kjósendur. Sérstaða vinstri grænna
hlýtur hins vegar að halda þeim og hugsanlegum viðsemjendum
þeirra í málefnalegu uppnámi að þessu leyti.
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið

5MB¾TUR OG FRAMFARIR
'AMALL KUNNINGI VAR BORINN Å HÒS Å
HÎFUÈBORGINNI Å G¾R 6AR ÖAR ¹ FERÈ
INNI 4ÅMINN ÖË EKKI DAGBLAÈ EINS
OG Å DEN HELDUR TÅMARIT FRAMSËKNAR
FËLKS Å 2EYKJAVÅK  FORSÅÈUNNI
STANDA ÖAU BROSANDI *ËN 3IGURÈSSON
OG *ËNÅNA "JART
MARZ EN Å ÖAÈ
HEILA M¹ FINNA
TÅU MYNDIR AF
FORMANNINUM
Å BLAÈINU JAFN
AN GLAÈBEITT
UM ¹ SVIP ¥ VIÈ
TALI LÕSIR *ËN
&RAMSËKN
ARFLOKKN
UM SEM
ALHLIÈA
UMBËTA

3AMVINNA OG
FÁLAGSLEGAR ¹HERSLUR

FLOKKI OG FRAMFARAAFLI OG SEGIR ERINDI
FLOKKSINS VIÈ ÖJËÈINA EF TIL VILL BRÕNNA
NÒ EN NOKKURN TÅMA FYRR

¶JËÈLEGT OG ÖJËÈR¾KILEGT
¥ VIÈTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å ¹GÒST p
ÖEGAR *ËN SËTTIST EFTIR FORMENNSKU
Å &RAMSËKNARFLOKKNUM p SAGÈI *ËN
FLOKKINN VERA ÖJËÈLEGT OG ÖJËÈR¾KI
LEGT MIÈJUAFL MEÈ ALHLIÈA UMBËTA
STEFNU 3AGÈIST HANN EINNIG ÖEIRRAR
SKOÈUNAR AÈ HLUTVERK FLOKKSINS V¾RI
MIKILV¾GARA NÒ EN ÖAÈ HEFÈI NOKK
URN TÅMA VERIÈ ¥ ¹GÒST VAR SKOÈUN
HANS SUMSÁ KVITT OG KL¹R EN NÒ ER
ERINDIÈ bEF TIL VILLm BRÕNNA EN FYRR

¥ VIÈTALI VIÈ &RÁTTABLAÈ
IÈ FYRIR RÒMRI VIKU SAGÈI
*ËN FLOKK SINN VERA MIÈJU
FLOKK SEM VILDI S¾KJA FRAM
MEÈ SAMVINNU OG FÁLAGSLEGAR ¹HERSL
UR AÈ VOPNI 3AGÈIST HANN ENN FREM
UR TELJA p OG HAFA SANNF¾RINGU FYRIR
p AÈ ÅSLENSKUR STJËRNM¹LAVETTVANGUR
ÖYRFTI ¹ PËLITÅSKUM HUGSJËNUM &RAM
SËKNARFLOKKSINS AÈ HALDA %KKERT
bEF TIL VILLm ÖAR %N SÁU LÕSINGAR *ËNS
3IGURÈSSONAR ¹ FLOKKNUM Å ÖESSUM
ÖREMUR VIÈTÎLUM DREGNAR SAMAN
ER &RAMSËKNARFLOKKURINN SUMSÁ AL
HLIÈA ÖJËÈLEGT OG ÖJËÈR¾KILEGT SAM
VINNU UMBËTA OG FÁLAGSLEGT MIÈJU
OG FRAMFARAAFL 3KÕRT *A SVARI HVER
FYRIR SIG
BJORN FRETTABLADIDIS

Indverskir endurskoðendur
É

g hef tekið eftir því að það
er heldur að færast í tísku
meðal stjórnmálamanna og álitsgjafa að nýta sér aðferð í pólitíkinni sem stundum er kennd við
Steingrím Hermansson. Aðferðin byggir á því að draga nokkuð
víðtækar ályktanir af orðum ótiltekins manns sem stjórnmálamaðurinn eða álitsgjafinn hitti á
förnum vegi – með öðrum orðum
„ég hitti mann sem sagði“ aðferðin. Það er nokkuð snúið fyrir
pólitíska andstæðinga að bregðast við svona aðferðum, það er
erfitt að rengja ummæli manna
sem enginn veit hvað heita eða
hverjar persónulegar aðstæður
eru. Einnig hefur aðferðin yfir
sér persónulegt yfirbragð sem
á að sýna að viðkomandi stjórnmálamaður er á ferð á meðal
fólksins, talar við alþýðu manna
og helst á mannamáli eins og
heitir.
Til að fylgja tískunni þá ætla
ég að segja frá því hér að á vegi
mínum varð viðskiptamaður
einn. Hann sagði mér sögu sem
mér finnst allrar athygli verð og
af henni má draga ýmsar ályktanir. Þessi tiltekni maður rekur
fyrirtæki hér í borg sem fæst
meðal annars við hönnun, myndvinnslu og annað slíkt. Fyrir
skömmu tók fyrirtæki hans það
að sér að vinna nokkuð stórt
verk, meðal annars þurfti að
laga til og vinna í gríðarlega
miklu magni af ljósmyndum. Að
öllu jöfnu hefði sú vinna tekið
einhverjar vikur og kostað umtalsvert fé, verkið krafðist þess
að vel þjálfaður einstaklingur ynni það. Viðskiptamaðurinn sagði mér hróðugur að hann
væri í samstarfi við fyrirtæki á
Indlandi, hann hefði sent myndirnar rafrænt til Indlands og
fengið þær til baka eftir nokkra
daga fyrir einungis brot af þeim
kostnaði sem hann hefði þurft að
greiða hefði vinnan verið unnin
hér heima á Íslandi.
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Þessi saga héðan úr íslensku
viðskiptalífi er ekkert frábrugðin þeim sem sagðar eru í öðrum
vestrænum löndum. Hnattvæðingin er komin á annað stig,
nú eru það ekki bara störf sem
krefjast lítillar menntunnar sem
eru í hættu vegna ódýrs vinnuafl
í Asíu og Austur-Evrópu, fjöldamörg störf sem áður voru talin
„örugg“ eru það ekki lengur. Í
Bandaríkjunum verður það algengara að sú vinna endurskoðenda sem ekki krefst beinnar
samvinnu við verkkaupa sé
send til Indlands og unnin þar
af frábærlega vel menntuðum
endurskoðendum, en fyrir lítið
fé. Þessi þróun er bara rétt að
byrja, hún hófst með tilkomu
netsins og aukinnar gagnaflutningsgetu. Á næstu árum mun
það færast í vöxt að ýmis störf
sem krefjast menntunar og sérhæfingar færast á milli landa og
heimsálfa með lítilli fyrirhöfn og
litlum fyrirvara.
Samfélög geta ekki valið hvort
þau ætla að taka þátt í þessari
þróun eða ekki , hún verður
hvort sem okkur líkar betur
eða verr. Við verðum því að búa
okkur undir þennan breytta
heim og þar skiptir mestu
menntakerfið okkar og uppbygging þess. Eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar okkar er að þeir
sem mennta börnin hafi skilning
og sýn á þá veröld sem bíður
þeirra barna sem nú stunda
grunnskólanám. Sá veruleiki
sem við búum við verður allur

annar eftir fimmtán til tuttugu
ár þegar sú kynslóð sem nú er að
hefja grunnskólanám kemur út á
vinnumarkaðinn.
Skoðun mín er sú að það séu
nokkur atriði sem sérstaklega munu skipta máli í þessu
samhengi. Meðal annars þarf
menntun barnanna okkar að
vera þannig að höfuðáhersla
sé lögð á getuna til að afla sér
nýrrar þekkingar og vinna úr
henni. Sérhæfing er vissulega
mikilvæg en í heimi sem breytist hratt er mikil hætta á því að
þröng menntun geti orðið hratt
úrelt. Jafnhliða þarf að leggja
verulega áherslu á skapandi listir í menntun barna því mikið
mun reyna á sköpunarmátt vestrænna samfélaga ef þau eiga
að geta viðhaldið þeim lífskjörum sem við búum við. Styrkur
hagkerfa okkar felst meðal annars í því að búa til nýja tækni
og nýjar vörur og mikilvægt að
leggja áherslu á skapandi hæfileika barnanna okkar. Svona
mætti lengi telja, viðfangsefnin
á þessu sviði eru mörg og þau
eru mjög mikilvæg.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur
á undanförnum árum leitt algera byltingu í menntamálum
þjóðarinnar. Árið 1995 voru
7.500 manns við háskólanám hér
á landi en áratug síðar hefur
sá fjöldi tvöfaldast ásamt því
að þúsundir Íslendinga stunda
nám við erlenda háskóla. Þessi
áhersla Sjálfstæðisflokksins á
menntun hefur skilað Íslandi
í hóp þeirra þjóða sem setja
menntun og vísindi í öndvegi.
Á næsta kjörtímabili eigum við
að bæta í, auka áherslu okkar á
þessu sviði, ekki bara með því að
auka fjárframlögin heldur líka
með því að bæta skipulagið, auka
metnaðinn og tryggja þannig að
íslensk ungmenni geti staðist
samkeppnina við jafnaldra sína
um allan heim þegar þau koma
inn á vinnumarkaðinn.

Áfram árangur
frá 1998 um 59% og til háskólastigsins um
80% að raungildi.
Styrk stjórn efnahagsmála hefur því ekki
aðeins leitt af sér lengsta samfellda vaxtarskeið kaupmáttar og hagvaxtar í Íslandsegar Framsóknarflokkurinn settist
sögunni, heldur hefur á sama tíma verið
í ríkisstjórn árið 1995 var markbyggt upp enn öflugra velferðarkerfi. Með
visst farið í að efla hér atvinnuuppáframhaldandi uppbyggingu öflugs atbyggingu og nýsköpun, enda lofaði
vinnulífs og árangri áfram er unnt að gera
flokkurinn 12 þúsund nýjum störfenn betur í þeirri samhjálp sem við viljum
um á kjörtímabilinu sem í hönd fór.
geta boðið fólki um land allt.
Það loforð var efnt og gott betur. Í
Það svigrúm sem við það skapast viljum
því kristallast sú áhersla framsóknar- 35.. 34%&.3$«44)2
við framsóknarmenn m.a. nýta til að hækka
manna að undirstaða velferðar og
skattleysismörk í 100 þúsund krónur, fella niður
samhjálpar er öflugt atvinnulíf og kröftug nýsköpstimpilgjöld, breyta fjölbýlum á dvalar- og hjúkrun.
unarheimilum í einbýli, hækka frítekjumark á atÁrangurinn hefur ekki látið á sér standa. Á þessvinnutekjur lífeyrisþega og setja frítekjumark á
um tíma hefur staða ríkissjóðs tekið stakkaskiptlífeyrissjóðsgreiðslur, auka fjármagn og mannum, skuldir ríkisins eru óverulegar og efnahagur
afla lögreglu, setja nýja jafnréttislöggjöf, lengja
traustari en áður í sögu lýðveldisins. Horfur eru á
fæðingarorlof í 12 mánuði og koma á gjaldfrjálsað kaupmáttur hafi aukist um u.þ.b. 75% frá 1994um leikskóla í samvinnu við sveitarfélögin, koma á
2007. Að auki hefur orðið veruleg raunaukning
ókeypis tannvernd til 18 ára aldurs og auka niðurfjármagns til velferðarmála.
greiðslur á tannviðgerðum og breyta þriðjungi
- Framlög ríkisins til heilbrigðismála hafa aukist
námslána í styrk ef námi lýkur á tilskildum tíma.
frá árinu 1998 um 49%.
Við viljum árangur áfram – ekkert stopp.
- Framlög ríkisins til almannatrygginga og velferðarmála hafa aukist um 45% á sama tíma .
Höfundur er þingmaður Framsóknarflokks.
- Framlög ríkisins til fræðslumála hafa aukist
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Athugasemdir við ummæli yfirlæknis BUGL
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að er að mínum
dómi ekki rétt
að barnageðdeild
sérfræðispítala eigi að sinna
fimm
prósent- (%,') 6)"/2'
um barna eins og
Ólafur Guðmundsson, yfirlæknir,
segir í Fréttablaðinu á dögunum.
Mín skoðun er að nauðsynlegt sé að
Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) sinni um einu
prósenti barna og geri það vel. Að
BUGL eigi að sinna forvarnarvinnu
er einhver misskilningur. Slík
vinna á að vera og er í verkahring
sveitarfélaga. BUGL gæti hins

vegar komið að þeirri vinnu með
ráðgjöf, og ætti að gera það.
Starfsemi og skipulag Landspítalans er mér óskiljanlegt. Stofnun sem skipuleggur sig þannig að
deildir spítalans telji sig hagnast
mest á því að sem flestir landsmenn séu sjúkir og að biðlistar
eftir þjónustu séu sem lengstir á
lítið skylt við hugtakið heilbrigði og
á ekki að vera bendluð við háskóla.
Það skipulag kallar á að kraftar
og hæfileikar okkar fremstu sérfræðinga beinast að því að gera
sem flesta sjúka í stað heilbrigðra.
Starfsemi
heilbrigðiskerfisins
tengd hegðunar- og geðrænum
erfiðleikum barna er gott dæmi
um ógöngur sem rangt kerfið getur
sett okkur í. Ólafur telur að BUGL
eigi að sinna fimm prósent barna á

landinu á meðan aðrar þjóðir telja
að sams konar sérfræðiþjónusta
eigi að sinna einu eða í mesta lagi
tveimur prósentum barna.
Áhrifin af þessari röngu stefnu
eru afar slæm. Hvergi í veröldinni
eru fleiri börn skilgreind sjúk en
hér á Íslandi. Við erum að gefa 10 til
20 SINNUM fleiri börnum geðlyf en
nágrannalönd okkar. Skilaboðin frá
heilbrigðisyfirvöldum eru óljós og
óábyrg. Stjórnun BUGL undanfarin
ár hefur verið sérstök. Áhersla
hefur verið á að afla gjafa frá fyrirtækjum og félagasamtökum. Sömuleiðis hafa verið áberandi stórar og oft lítt faglegar yfirlýsingar
um slæmt ástand íslenskra barna.
Þetta eru mjög slæm skilaboð út í
samfélagið. Jafnframt þessu virðast sérfræðingar BUGL vera afar

uppteknir af eigin stofurekstri, svo
að foreldrar og sérfræðingar sem
eru að vinna með börn í skóla- og félagskerfinu vita oft ekki hvort þeir
eru að vinna fyrir BUGL eða sína
einkastofu. Þetta vekur upp spurningar um siðgæði stofnunarinnar.
Ég tel þörf á meiri ábyrgð og faglegri leiðsögn svo að BUGL standi
í alvöru undir því að vera sérfræðiog háskólastofnun.
Svara þarf á faglegan og ábyrgan hátt hvers vegna svo mörg börn
á Íslandi eru sjúkdómsgerð og sett
á geðlyf. Getur verið að þolmörk
vegna orkumikilla og krefjandi
barna séu of lág? Er skólakerfið
og samfélagið að bregðast þessum
börnum og krefjast lausna frá heilbrigðiskerfinu í stað þess að skoða
hvernig betur megi sinna krefj-

andi börnum? Við vitum að til eru
börn sem eru mjög erfið í hegðun,
oft er þetta tímabundinn vandi.
Flest þessara barna eru drengir en
líka eru til hegðunarlega krefjandi
stelpur. Þörfum þessara barna þarf
að sinna sérstaklega en ekki sjúkdómsgera þau. Þetta er sérstaklega
brýnt þegar um er að ræða foreldra sem eiga í erfiðleikum sjálf,
t.d. vegna erfiðra skilnaða, geðrænna erfiðleika eða vegna vímuefnaneyslu svo eitthvað sé nefnt.
Þessum foreldrum þarf að hjálpa
en ekki sjúkdómsgera börnin. Heilbrigðisyfirvöld þurfa að axla þá
ábyrgð og vinna með sveitarfélögunum að nauðsynlegum úrbótum.
Höfundur er sálfræðingur og
deildarstjóri Miðgarðs.

Frjálslyndir fella
stjórnina
5-2¨!.
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ostirnir sem
blasa
við
kjósendum eru
ákaflega skýrir.
Ríkisstjórnin
heldur áfram ef
hún fær áfram- +2)34).. (
haldandi meiri- '5..!233/.
hluta þingsæta.
Stjórnarandstaðan er sameinuð
í því að fella ríkisstjórnina og
ætlar sér að mynda nýja ríkisstjórn ef það tekst. Framan af kosningabaráttunni lá það
nokkuð ljóst fyrir að það myndi
takast. En eftir að Íslandshreyfingin kom fram urðu valkostirnir óskýrir, enda það stjórnmálaafl ekki hluti af stjórnarandstöðunni og skilgreinir sig pólitískt
við hlið stjórnarflokkanna.
Nú er myndin aftur að skýrast,
eftir því sem dregur úr fylgi við
nýja flokkinn, annars vegar ríkisstjórnarflokkarnir og hins vegar
stjórnarandstöðuflokkarnir þrír.
Að jafnaði er stjórnarandstaðan með meira fylgi en stjórnarflokkarnir, en þeir fá stundum fleiri þingmenn þrátt fyrir
það, vegna dreifingar atkvæða
á framboð sem ekki fá mann
kjörinn. Frjálslyndi flokkurinn
er aftur að eflast og sækja í sig
veðrið og þá er ríkisstjórnin við
það að falla.
Samfylkingin og Vinstri grænir
munu ekki fá meirihluta atkvæða
einir og sér og því aðeins fellur
ríkisstjórnin að Frjálslyndir geri
það með góðri útkomu á kjördag.
Það þarf Frjálslynda flokkinn til
svo það verði langþráðar breytingar.

Guðfinna S. Bjarnadóttir

Sigríður Ásthildur Andersen

fv. rektor HR, 2. sæti Rvk. Norður

Lögfræðingur, 5. sæti Rvk. Norður

Grazyna María Okuniewska

Ásta Möller

Hjúkrunarfræðingur, 6. sæti Rvk. Norður

Alþingismaður, 4. sæti Rvk. Suður

Dögg Pálsdóttir

Herdís Þórðardóttir

Hæstaréttarlögmaður, 6. sæti Rvk. Suður

Fiskverkandi, 4. sæti Norðvestur

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Varaformaður og menntamálaráðherra, 1. sæti Suðvestur

Arnbjörg Sveinsdóttir

Ólöf Nordal

Alþingismaður, 2. sæti Norðaustur

Framkvæmdastjóri, 3. sæti Norðaustur

Höfundur er alþingismaður.

Björk Guðjónsdóttir

Unnur Brá Konráðsdóttir

Forseti bæjarstjórnar, 4. sæti Suður

Sveitarstjóri, 5. sæti Suður

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

Kjósum sterkan
hóp kvenna á þing!
Þessar konur eiga allar góðan möguleika á þingsæti í komandi
alþingiskosningum.
Með góðri kosningu Sjálfstæðisflokksins mun hlutur kvenna
á Alþingi aukast verulega og fleiri konur sitja í þingflokki
Sjálfstæðisflokksins en í nokkrum öðrum þingflokki frá
lýðveldisstofnun.

Nýir tímar - á traustum grunni
Ragnheiður Elín Árnadóttir

Ragnheiður Ríkharðsdóttir

Aðstoðarmaður ráðherra, 5. sæti Suðvestur

Bæjarstjóri, 6. sæti Suðvestur

xd.is
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„Kvikmynd verður aldrei
virkilega góð nema myndavélin sé notuð sem auga í
höfði ljóðskálds.“
(INN VIRTI BANDARÅSKI KVIK
MYNDALEIKSTJËRI /RSON 7ELLES
F¾DDIST ÖENNAN DAG ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Hindenberg springur og brotlendir

 -JÎG STËR JARÈSKJ¹LFTI VERÈ

UR ¹ 3UÈURLANDI OG ÅBÒÈ
ARHÒS OG ÒTIHÒS HRYNJA
3T¾RÈ SKJ¹LFTANS HEFUR
VERIÈ ¹¾TLUÈ  STIG

 ÖESSUM DEGI FYRIR
HAFÈI VERIÈ OG VAR
SJÎTÅU ¹RUM SPRAKK
RÒMIR  METRAR AÈ
LOFTFARIÈ (INDEN
LENGD ¶AÈ N¹ÈI 
BURG OG BROTLENTI VIÈ
KM HRAÈA ¹ KLUKKU
BANDARÅSKU FLOTA
STUND OG HÁLST UPPI
STÎÈINA Å ,AKEHURST Å
AF VETNISGASI SEM ER
.EW *ERSEY (INDEN
MJÎG ELDFIMT &AR
BURG VAR AÈ N¹ LANDI
ÖEGAR VORU  OG  Å
Å "ANDARÅKJUNUM EFTIR
¹HÎFN
ÖRIGGJA DAGA FERÈ FR¹
3KIPIÈ VAR AÈ LENDA
&RANKFURT Å ¶ÕSKA
Å ,AKEHURST ÖEGAR ÖAÈ
LANDI
SKYNDILEGA SPRAKK OG
,OFTFÎR NUTU MIK
BRANN  LÁTUST Å SLYS
ILLAR HYLLI ¹ ÖRIÈJA OG
INU ÖAR AF ÖRETT¹N FAR
FJËRÈA ¹RATUGNUM EN ().$%."%2' ,OFTFARIÈ (INDENBERG SPRAKK ¹ ÖESSUM ÖEGAR  ÒR ¹HÎFN OG
DEGI FYRIR SJÎTÅU ¹RUM
FYRSTA FARIÈ VAR HANN
EINN ÒR ¹HÎFN ¹ JÎRÈU
AÈ ¹RIÈ  ¶AU VORU OFT NEFND :EPPELIN
.OTKUN LOFTFARA VARÈ ËVINS¾L EFTIR SLYSIÈ OG
EFTIR ¶JËÈVERJANUM &ERDINAND VON :EPPELIN
ENGIN LOFTSKIP VORU EFTIR VIÈ LOK SÅÈARI HEIMS
(INDENBURG VAR ST¾RSTA LOFTFARIÈ SEM BYGGT
STYRJALDARINNAR

 (INN  ¹RA 2OGER

"ANNISTER ER FYRSTI MAÈ
URINN TIL AÈ HLAUPA EINA
MÅLU ¹ INNAN VIÈ FJËRUM
MÅNÒTUM
 "ANDARÅSKI FRAMHALDSÖ¹TT

URINN $ALLAS ER Å FYRSTA
SINN ¹ DAGSKR¹ 3JËNVARPS
INS
 (ORNSTEINN ER LAGÈUR AÈ

HÒSI 3EÈLABANKANS
 %RMARSUNDSGÎNGIN OPNUÈ
 TJ¹N SKËLABÎRN FR¹ "REIÈ

DALSVÅK SLASAST ÖEGAR RÒTA
FER AF VEGI

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Sveinn Kristinn Magnússon
sem lést þriðjudaginn 24. apríl sl. verður jarðsunginn
frá Hafnafjarðarkirkju þriðjudaginn 8.apríl kl. 15.00.
Að ósk hins látna eru blóm og kransar afbeðnir, en
þeim sem vildu minnast hans er bent á að láta frjálsíþróttadeild FH njóta þess.
Reikningsnúmer: 327-26-9031 kt. 681189-1229.
Jón Þórir Sveinsson
Sigrún Pétursdóttir
Sveindís Sveinsdóttir
Helgi Eyjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum, sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Valgerðar Ólafsdóttur
áður til heimilis að Hlíðargötu 23,
Neskaupstað.

Einnig viljum við senda starfsfólki deildar A3 á
Hrafnistu í Reykjavík sérstakar þakkir fyrir þá góðu
umönnun og hlýju, sem hún fékk þar.
Viggó Sigfinnsson
Óla Helga Sigfinnsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Edda Clausen
Guðmundur Lýðsson

&2*«2 6%446!.'52 &2¨! /' -%..).'!234!2&3 &ORMAÈUR 2EYKJAVÅKUR!KADEMÅUNNAR #LARENCE % 'LAD HORFIR BJARTSÕNN TIL FRAMTÅÈAR
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Hjalti Sigurður Örnólfsson
sem lést á hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum 26. apríl
síðastliðinn verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 9. maí kl. 13.00.
Guðrún Valgarðsdóttir
Helga Hjaltadóttir
Karsten Jacobsen
Guðbjörg Þóra Hjaltadóttir Óskar Örn Bjarnason
Anna María Hjaltadóttir
Svavar Sigurjónsson
Valgerður Ósk Hjaltadóttir Ingólfur Gíslason
Ólöf Sveinbjörg Örnólfsdóttir
Gyða Örnólfsdóttir
Sigrún Örnólfsdóttir Svendsen
afabörn og langafabörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför

!KADEMËNAR OPNA HÒS
Félagsskapur sjálfstætt starfandi
fræðimanna,
ReykjavíkurAkademían, heldur upp á tíu ára afmæli sitt
á morgun. Akademían var stofnuð af
fræðafólki á sviði hug- og félagsvísinda árið 1997 en tveimur árum síðar
fluttu fjórtán þeirra inn í húsakynni í
JL-húsinu við Hringbraut. Nú áratug
síðar hafa tæplega 250 manns haft
vinnuaðstöðu í húsinu um lengri eða
skemmri tíma en þar eru tæplega sextíu skrifstofur til afnota fyrir „akademóna“.
Guðfræðingurinn og heimspekingurinn Clarence E. Glad er núverandi
formaður akademíunnar og segir afar
ánægjulegt að fylgjast með þróun
starfsins í Akademíunni sem hann
segir með miklum blóma. „Ég kom
hingað í JL-húsið árið 2000 og hafði
þá kynnst því hvernig það er að starfa
að sjálfstætt að rannsóknum. Líkt
og margir aðrir upplifði ég dálítið

tómarúm,“ segir hann og bendir á að
ReykjavíkurAkademían sé ekki aðeins
mikilvægur staður fyrir fræðimenn
til að hittast heldur sé hún einnig frjór
vettvangur fyrir þverfagleg verkefni
og samstarf. Ólíkt hefðbundnu háskólasamfélagi þar sem hverri deild
er markaður bás og samskipti milli
þeirra oft lítil er hvatt til samstarfs
milli fræðasviða í Akademíunni enda
auki slíkt samstarf nýsköpun í aðferðum, rannsóknarverkefnum og miðlun.
„Hér er fólk með mjög ólíkan bakgrunn og á ólíkum aldri, mest fræðimenn innan hug- og félagsvísinda en
hér hafa einnig starfað rithöfundar,
blaðamenn, kvikmyndagerðarmenn
og grafískir hönnuðir. Þetta er mjög
skemmtilegt samspil.“ Auk einstaklinga eru fjölmörg félög með starfsemi í ReykjavíkurAkademíunni þar
á meðal Hagþenkir, vefritið Kistan,
Leikminjasafn Íslands og Miðstöð

Harðar Andréssonar

50 ára afmæli

Blásölum 22, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks krabbameinsdeildar
Landspítala við Hringbraut og hjúkrunarþjónustunnar
Karitas. Guð blessi ykkur öll.
Ragnheiður Guðmundsdóttir
Laufey Linda Harðardóttir Jóhannes Georgsson
Elfur Erna Harðardóttir
Jón Trausti Gylfason
Ragnheiður Martha, Alexandra
og Jóhanna Linda Jóhannesdætur
Berglind Birta og Freyja Lind Jónsdætur
Bjarnveig Andrésdóttir, Hanna Andrésdóttir Cronin.

einsögurannsókna auk Hoffmannsgallerís sem heldur reglulegar myndlistarsýningar á göngum Akademíunnar.
ReykjavíkurAkademían hefur gengist fyrir fjölda ráðstefna og málþinga
og stendur einnig að útgáfu þriggja
fræðilegra ritraða, Atviksbókanna,
Sýnisbóka íslenskrar alþýðumenningar og bóka með yfirskriftinni Íslensk
menning. Clarence segir bjartsýnn
að starf Akademíunnar verði sífellt
umfangsmeira. „Verkefnum fjölgar
ár frá ári og nú erum við til dæmis
farin að taka aukinn þátt í alþjóðlegum samstarfsverkefnum með erlendum fræðimönnum.“
Opið hús verður í JL-húsinu við
Hringbraut milli kl. 10-14 á morgun
og eru allir áhugasamir velkomnir að
kíkja við og kynnast því fjölbreytta
starfi sem fram fer undir merkjum
Akademíunnar.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638

Geir Svansson
bókmenntafræðingur
er ﬁmmtugur í dag, 6. maí.

www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Hann er staddur erlendis.

Endurminningin merlar æ
í mána silfri hvað sem var ...
Grímur Thomsen

Með framtíðina í huga
ARGUS / 07-0304

Um þessar mundir fagnar SPRON 75 ára afmæli sínu. SPRON leggur ríka áherslu á persónulega og góða
fjármálaþjónustu og er í dag leiðandi meðal íslenskra fjármálafyrirtækja hvað varðar ánægju viðskiptavina.
Á traustum grunni og með hagmuni viðskiptavina sinna að leiðarljósi horfir SPRON til framtíðar og stefnir
áfram að því markmiði að vera í fararbroddi á íslenskum fjármálamarkaði.
Afmæli SPRON verður fagnað með ýmsum hætti á árinu en við hefjum afmælisárið með kaffi og kökum
í öllum útibúum SPRON mánudaginn 7. maí.

Allir velkomnir!
75 ára
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Komnir á fjórða hring með brand
Það kemur ósjaldan fyrir að manni finnst það sem skrifað er á íslensku á
internetið vera óttaleg leiðindi og taumlaust tuð. Örugg leið til að ná sér
er að fara á síðu Baggalúts, sem árum saman hefur verið ljósið í svartnætti
netsins. Bragi Valdimar Skúlason er höfuðpaur Baggalúts.

B

aggalútur er veldi.
Hljómsveitararmur
Baggalúts
hefur
„gert ,allt vitlaust”
með þremur plötum og nú má heyra
fréttaauka Baggalúts á Rás 2 á
laugardögum. Netsíðan er þó aðalmálið. Þessi stórfenglega ,,fréttasíða” hefur í seinni tíð líkst æ
meira öðrum ,,fréttasíðum” með
Baggabloggi – þar blogga menn
eins og Halldór Laxness og Jónas
frá Hriflu – skemmtanasíðu og
meira að segja ,,Mest lesið“ dálki.
Baggalútur byrjaði að segja frá
fréttum í byrjun árs 2001 og virðist vera óstöðvandi, nema á hverju
sumri þegar farið er í mánaðarlangt sumarfrí.
vernig
byrjaði
þetta eiginlega allt
saman?
,,Við vorum saman
með vefhönnun,“
segir Bragi, ,,og
vorum að þróa umsýslukerfi fyrir
stofnanir og fyrirtæki. Fréttirnar voru upphaflega settar inn til
að prófa kerfið. Á þessum tíma
vorum við allir á landinu, þessir
sex upphaflegu Baggalútar. Nú
eru þrír í útlöndum og það heyrist
eiginlega ekkert í þeim lengur.”
Hvenær hætti Baggalútur að
vera umsýslukerfistilraun?
,,Það var í lok árs 2001 þegar
fólk var farið að skoða vefinn. Ég
man að við vorum alveg sjúklega
ánægðir þegar heimsóknirnar
fóru yfir 30 á dag. Þá var slegið
upp partíi.
Hvað rekur ykkur áfram í
þessu?
,,Þrjóskan aðallega og ástríðan
fyrir því að segja fólki til synd-

H

okkur á því að við erum í rauninni
þarna undir nafnleynd. Við höfum
alltaf verið svag fyrir íhaldssömum gömlum tuðandi skörfum sem
eru ævinlega á öndverðum meiði.
Lesendabréfum frá gömlum tuðandi köllum hefur því miður fækkað mikið að undanförnu. Mönnum sem eru til í að setjast niður
og semja langt lesendabréf ef þeir
finna málvillu í auglýsingatexta.
Þetta dræf vantar alveg í unga
fólkið.“

-INNST BÅLFARMUR
Af hverju var Baggalútur útvíkkaður í hljómsveit?
,,Okkur vantaði pening. Og hópurinn raðaðist þannig saman að
hljómsveit hentaði. Guðmundur Kristinn Jónsson kemur sterkur þarna inn. Við tókum upp ár-

Dr. Gunni
tekur viðtal

legt jólalag með honum og settum
á síðuna. Einhver gömul spandexrokklög með jólatextum. Svo kom
upp sú hugmynd að gera plötu.
Þá höfðum við nýlega sett Islands
in the Stream með Dolly Parton
og Kenny Rogers í jólabúning og
ákváðum því að gera kántríplötu.
Það var sirka það hallærislegasta
sem okkur datt í hug og lógískt
skref eftir allt spandex-rokkið. Svo
gerðum við enn aðra plötu sem átti
að vera enn meira abstrakt og með
enn súrari tengingum. Við höfum

ættum þar. En ég var kominn til
Hnífsdals árið 1980 þegar landsbyggðin stóð í blóma. Ég var þarna
til 1990 þegar ég fór í MH.“
Fór snemma að bera á skemmtiþörf?
,,Ekki þarna nei, en ég held ég hafi
einu sinni leikið bát með þremur öðrum í skólaleikriti. Tónlistarlífið fyrir vestan snerist aðallega um Metallica og aðeins um
Slayer. Ef maður gat ekki spilað
sjúklega hratt varð maður undir.
Gítarkúnstir voru því lagðar á hilluna og ekki teknar fram aftur fyrr
en í MH. Þá fór ég meðal annars
í Músíktilraunir nokkrum sinnum
með skelfilega lélegum árangri. Í
síðustu tilrauninni mætti ég með
hljómsveitinni Klamedía X, stóð í
forsvari stríðsmálaður í glæsilegum sokkabuxum og havaískyrtu.
Sú hljómsveit starfaði í nokkur ár
og gerði plötu.“
Um hvað ertu að hugsa þegar þú
ert ekki að huga að Baggalúti?
,,Það á að heita að ég sé með lítið
tölvufyrirtæki og er í ýmsum verkefnum þar, eins og það heitir. Svo
er ég á auglýsingastofu að matreiða eitthvað fallegt ofan í fólkið.
Nú erum við í Baggalúti að byggja
okkur aðstöðu uppi í gamla Hljóðrita. Við erum með skrifstofu við
hliðina á Bó svo þetta er allt á uppleið. Þarna er ég að bralla ýmislegt með Guðmundi Kristni. Það
er aldrei að vita nema fréttastofa
Baggalúts verði þarna líka til húsa.
Til þessa höfum við bara notað hið
svokallaða internet til samskipta.
Við þyrftum helst að koma okkur
upp einhverri aðstöðu til að uppfylla drauma okkar um að verða
stórveldi í skemmtanaiðnaðinum.“
Nú eru lausir samningar hjá

Það þótti hálf ósmekklegt þegar við gerðum grín að
kvenfélaginu Hringnum og líka þegar við töluðum um
Vigdísi og mannát í sömu andrá.
anna og skemmta því í leiðinni.
Og það að fólk nenni að lesa þetta.
Meðan það er einhver eftirspurn
þá höldum við okkar striki. Nú
erum við komnir á fjórða hring
með brandarana.“
Hvað skoða þetta margir í viku?
,,Það er misjafnt, en svona 10-12
þúsund stakar heimsóknir á viku.
Það er ansi stór lesendakjarni
sem þarf að sinna. Og svo er þetta
gaman og góð útrás að fá að þusa
þarna.“
Fer ekki ómæld vinna og tími í
þetta?
,,Miklu minni tími en í upphafi,
sem betur fer því það eru allir
komnir með flennifjölskyldur og
vinnu. Kaupið hjá Baggalúti er
náttúrlega mjög slæmt.“
En þið reynið samt að halda
takti?
,,Jú. Ég er settur framkvæmdastjóri svo ég verð að rífa þetta
áfram. Maður sefur oft ekkert á
nóttunni. Það er allavega ein ný
frétt á dag. Og það virðist vera
endalaus uppspretta á Google
picture search af skemmtilegum
grillpartíum í Þýskalandi.”
Hafiði verið skammaðir?
,,Mjög sjaldan. Það þótti reyndar
hálf ósmekklegt þegar við gerðum grín að kvenfélaginu Hringnum og líka þegar við töluðum um
Vigdísi og mannát í sömu andrá.
Annars held ég að fólk sleppi því
bara að fara þarna inn ef það þolir
ekki djókið.”
Þessir Enter sem þú skýlir þér
á bak við, er hann mjög frábrugðinn þér?
,,Hann var það en svo er mér alltaf að líka betur og betur við hann.
Það er mjög gaman að hella sér
yfir ýmislegt í gegnum hann. Það
er oft verið að gagnrýna nafnleynd, en við höfum aldrei áttað

alltaf endurnýjað Baggalúts-síðuna af því að við vorum að prófa
okkur áfram í vefsíðugerð og það
sama má segja með hljómsveitina.
Við erum að prófa okkur áfram.”
Það er allt öðruvísi húmor á
síðunni og á plötunum. Ykkur
hefur ekki tekist að ná fram síðusúrheitunum í tónlistinni?
,,Nei, enda allt annar hópur sem
kemur að tónlistinni og skrifunum.
Og svo verða súrheitin dálítið afgangs þegar maður ákveður að gera
kántríplötu. Súrheit eru líka töluvert
minna söluvænleg. Salan gengur
fyrir hjá hljómsveitinni. Það verður að fara minnst bílfarmur í hvert
skipti. Í fyrra fóru Aparnir í gull og
jólaplatan langt í platínu. Mér skilst
að þeir hjá Senu kalli þetta hið nýja
íslenska tónlistarmódel. Þeir eru að
vinna að 20 svona jólaplötum fyrir
næstu jól.“
Maður heyrir gífurlegar sögur
af ykkur frá útlöndum. Þú átt til
dæmis að hafa legið dögum saman
á sjúkrahúsi í Sankti Pétursborg
eftir tónleikaferð.
,,Jú, ég lá í góðu yfirlæti og horfði
á stöð 5 í rússneska sjónvarpinu
eftir að hafa komist í kynni við
rússneskt spjót á garðhliði. Ég var
nú bara á vappi og vildi komast
inn í konungshöllina. Ef þú heldur
að rokklífið sé eitthvað þá ættirðu
að kynnast lífi kántrístjarnanna.“

3TRÅÈSM¹LAÈUR Å SOKKABUXUM
En nú að þér sjálfum. Ég spyr bara
eins og tilgerðarlegur þáttastjórnandi: Hver er Bragi?
,,Lítil hrædd sál sem… nei, ég veit
það ekki. Bara Bragi. Ég er ekki gefinn fyrir að tala um sjálfan mig.“
Þú ert að vestan, ekki satt?
,,Jú, ég er náttúrlega stoltur
Hnífsdælingur. Fæddist reyndar
í Reykjavík og á rætur í báðum

Spaugstofunni – hefur verið talað
við ykkur?
,,Tilhugsunin kitlar vissulega en á
meðan áhorfið hjá þeim er um og
yfir 100 prósent kemst maður víst
ekki með tærnar að þar.”

,ÅTILL FASISTAFLOKKUR
Það er vika í kosningar. Ertu búinn
að gera upp hug þinn?
,,Nei. Ég varð mjög spældur að Baráttusamtökin náðu ekki í gegn. Hugsjónir mínar fóru út um gluggann
þar. Annars fyllist ég ægilegu þunglyndi þegar kosningar nálgast.”
Hvernig þá?
,,Æi, maður er svo lítill eitthvað.
Finnst ég vera einn af hjörðinni og
er ekkert ánægður með það.”
Heldurðu að það breytist eitthvað eftir kosningar?
,,Það er nú það. Þetta er vissulega
mjög staðnað og leiðinlegt fyrir
þessa flokka sem aldrei fá að stjórna
þótt þeir slefi alltaf í einhver 45 prósent samtals. Sjálfstæðisflokkinn
vantar náttúrlega bara einhver
10 prósent til að ráða þessu einn.
Kannski væri það ágætt, þeir ættu
þá að geta staðið við öll kosningaloforðin. Hinir flokkarnir gætu þá staðið betur saman á móti þeim. Þetta
er pæling. Svo væri mjög gaman að
vera með símakosningu. Fólk gæti
hringt ótakmarkað inn og stutt sinn
flokk eða þingmann. Það er margt
í þessu. Meðan þetta er eins og það
er breytist samt örugglega lítið. Það
þarf annaðhvort algjöra byltingu eða
bara svona áfram – ekkert stopp.“
Er einhver von til þess að
Baggalútur bjóði fram?
,,Við erum allt frá verstu kommúnistum í örgustu fasista svo það
yrði mjög þverpólitískt framboð.
En vissulega væri gaman að koma
með lítinn sætan fasistaflokk einhvern tímann.“
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 FYLLIR Å EYÈURNAR

%F ÁG FENGI BARA AÈ HORFA ¹
SJËNVARP Å KLUKKUTÅMA ¹ VIKU
MYNDI ÁG HORFA ¹c T¹KNM¹LS
FRÁTTIR  OG  SERÅU

5PP¹ÖRENGJANDI SÅMASÎLU
MAÈUR HRINGIR ¡G LOSNA VIÈ
HANN MEÈ ÖVÅ AÈc REYNA AÈ
SELJA HONUM EITTHVAÈ

-ÁR ER BOÈIÈ ¹ GRÅMUBALL ¹
"ESSASTAÈI ¡G M¾TI SEMc
FJALLKONAN

%F ÁG V¾RI SÅAMSTVÅBURI VILDI
ÁG VERA FASTUR VIÈc 3TEPHEN
(AWKING EÈA 0ARÅSI (ILTON HELST
ÖË B¾ÈI

¡G EYDDI SÅÈAST MEIRA EN
HUNDRAÈ ÖÒSUND KALLI Åc
VITLEYSU SENNILEGAST FREKAR EN
GËÈGERÈARM¹L

"J¹NALEGASTA LÅFSREYNSLA SEM
ÁG HEF LENT Åc ÖEGAR ÁG FYLLTIST
BOTNLAUSRI ANDAKT OG LOTNINGU ¹N
ÖESS AÈ GETA NOKKUÈ VIÈ R¹ÈIÈ
ÖAR SEM ÁG STËÈ Å ELDHÒSI %LVISAR Å
'RACELAND

"JARNI RMANNS HEFUR SAM
BAND OG VILL F¹ "AGGALÒT Å
STARFSLOKAPARTÅIÈc ÖË ÖAÈ NÒ
V¾RI p KASSI AF BJËR OG M¹LIÈ ER
DAUTT
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Kjarnakonur í Íran
Joleh er 48 ára efnafræðingur að mennt
og vann í fjórtán ár
í kjarnorkuveri. Hún
er líka eins og flestar
konur í Íran gift og á
tvær dætur, þær Golriz og Gelareh. Hanna
Björk Valsdóttir kíkti í
heimsókn.

É

g þekki Joleh sem
mjög glaðværa og
hressa konu, hún
eldar mat eins og
henni sé borgað fyrir
það og hristir veislur
fram úr erminni. Hún er fyrirmyndargestgjafi og dansar yfirleitt um stofuna hjá sér. En þegar
við setjumst niður við eldhúsborðið hennar til að spjalla verður
hún skyndilega hljóðlát. Talar lágt,
starir út um gluggann inni á milli
og vefur pottablóminu um fingur
sér. Í Íran segir þögnin stundum
meira en nokkur orð.
Fjölskyldan hennar Joleh er
dæmigerð írönsk kjarnafjölskylda.
Þau búa vel og eiga gott líf, fjölskyldan er aðalatriðið og inni á
heimilinu skemmta þau sér og
halda veislur. Golriz er 24 ára
frönskunemi og Gelareh, sem er
18 ára, lærir fyrir inntökuprófið í
háskólann. Gestum er ávallt tekið
fagnandi og stelpurnar eru alltaf
brosandi út að eyrum, hressar og
kátar. Það er mikil gleði sem ríkir
á heimilinu.

,ÅFIÈ FYRIR OG EFTIR BYLTINGU
Joleh ólst upp án slæðunnar og
þekkir lífið fyrir og eftir byltingu. En eins og með flesta í Íran
er erfitt að fá hana til að tala um
byltinguna. Hún var háskólanemi
þegar byltingin átti sér stað og
tók þátt í mótmælunum og öllu
því sem fylgdi. „Við vorum ung og
við vorum stúdentar. Við vildum
meira frelsi. Okkur fannst ekki
rétt að keisarinn væri einn um
valdið. Við vildum forseta, eins og
önnur lönd. Við trúðum öll á byltinguna. En eftir eitt til tvö ár sáum
við hvað hafði raunverulega gerst.
Allt breyttist.“
Þurftuð þið skyndilega að setja
slæðurnar á höfuðið?
„Það gerðist ekki á einum degi,
þetta gerðist smám saman. Til að
byrja með var það bara í vinnunni. Svo bættist við að vera með
hana úti á götu. Svo alltaf meira og
meira,“ segir hún lágt og horfir út
um gluggann.
Voruð þið sammála því að setja
á ykkur slæður?
„Nei, auðvitað ekki. Það var
mjög erfitt. En dætur mínar hafa
alist upp við að bera slæðuna og
þekkja ekkert annað, samt líkar
þeim ekki við hana. Ég held að lífið
í Íran sé erfiðara núna, það er ekki
bara erfiðara fyrir konurnar, líka
fyrir karlana, það varð allt erfiðara eftir byltinguna. Fyrir byltingu var allt leyfilegt, það voru
barir og dansstaðir úti um allt og
mikið næturlíf, núna er það allt
bannað.“
Saknarðu þessara hluta?
„Nei,“ segir hún sposk á svip.
„Við höfum alla þessa hluti ennþá,
við gerum allt heima hjá okkur.
Partíið færðist bara í heimahúsin
og heldur áfram þar.“
%FNAFR¾ÈINGUR Å KJARNORKUVERI
Joleh er lærður efnafræðingur og var í miðju háskólanámi
þegar byltingin varð. „Það var
ekki mitt val að læra efnafræði,“
segir hún og hlær. „Ég vildi læra
tæknifræði. En þegar ég byrjaði
að læra fékk ég brennandi áhuga
á faginu. Það voru ekki margir að
læra efnafræði þá og ég naut þess
að vera á rannsóknastofunni.“
Háskólanum var lokað í tvö ár
meðan byltingin átti sér stað. Öllu
þurfti að breyta og svo voru há-
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AÈ UNGA FËLKIÈ KOMIST AÈ

skólarnir opnaðir aftur. „Ég fór
að vinna á meðan. Ég fór að vinna
í kjarnorkuveri,“ segir hún hlæjandi, „ég ætti líklega ekki að segja
neitt um það“.
„En ég kunni mjög vel við vinnuna mína, ég vann á rannsóknastofu og við gerðum miklar rannsóknir og ég skrifaði greinar sem
birtust í tímaritum. Ég hafði val um
að fara til Hollands þar sem systir
mín býr eða til Bandaríkjanna þar
sem mamma mín og bróðir búa en
ég valdi að vera áfram í Íran út af
vinnunni minni. Ég taldi það mér
fyrir bestu að halda áfram vinnunni á rannsóknastofunni. En þegar
ég lít til baka hugsa ég að það hefði
verið betra fyrir mig að fara frá
Íran. Fyrir mig og dætur mínar.
Við ætluðum að flytja til Hollands
og ég fór þangað ófrísk af Gelareh
og hún fæddist þar, en við komum
fljótlega aftur til Íran.“
Fyrir tíu árum var Joleh skikkuð
til að hætta að vinna. Þegar ég spyr
af hverju verður lítið um svör og
hún starir aftur út um gluggann.
„Spurðu þá,“ svarar hún. „Ég ætti
ekki að vera að tala um þetta.“
Svo hlær hún aftur og segir: „Ég
held þau hafi ekki viljað manneskju eins og mig,“ án þess að útskýra það frekar. Á sumum vinnustöðum er mikilvægt að hylja hárið
vel. Joleh fer út með þunna slæðu
og það sést vel í toppinn. Hún er í
rauninni algjör pæja, gengur um í
þröngum gallabuxum, fótalöng, há
og grönn og jakkinn hennar nær
rétt niður fyrir rass.
Var spenna í kringum kjarnorkuframleiðslu þá eins og í dag?

„Nei, það var ekkert fjaðrafok
í kringum kjarnorku þá. Ég vann
líka í rannsóknadeildinni sem
efnafræðingur þannig að það var
ekkert vafasamt sem fór þar fram.
Við framkvæmdum rannsóknir og
skrifuðum greinar. En miðað við
ástandið í dag og aðstæðurnar í
kringum iðnaðinn myndi ég ekki
vilja vera að vinna þar núna. Það
var líklega ágætt að hætta þegar
ég hætti.“
Hvað finnst þér um alla þessa
spennu?
„Ég veit það ekki. Persónulega
held ég að þetta sé bara leikaraskapur.“

að fara til annarra landa. Sérstaklega fyrir Gelareh, hana langar
að mála og fara í listnám, ég er
hrædd um að hún hafi ekki val um
að stunda það hér. Það væri óskastaða fyrir hana að komast í listnám annars staðar. En Golriz er
ánægð hér, ég hef ekki áhyggjur
af henni. Við eigum okkar líf hér,
hér hef ég nóg að gera og þekki
allt og alla. Þetta er mitt land, mitt
tungumál og menning.“
Þegar ég kveð er Joleh úti í garði
að vökva blómin sín og stelpurnar
dást að fyrsta jarðarberi sumarsins sem er nýbúið að láta sjá sig.
Lífið heldur áfram í Íran.

$AGLEGT LÅF
„Ég á gott líf og ég finn mér nóg
að gera. Ég hreyfi mig og les, ég
fylgist með því sem er að gerast í
faginu mínu og fylgist með nýjum
rannsóknum. Ég hitti vinkonur
mínar á daginn og vinn ýmis smáverk fyrir ýmsar skrifstofur og
verksmiðjur, versla og sendist.
Svo hugsa ég um fjölskylduna.“
En hvað með konur á þínum
aldri, hver er þeirra staða?
„Flestar þeirra eru hættar að
vinna,“ segir hún og hlær. „Þeim
er skipað að hætta og þær eru
komnar á eftirlaun. Þetta er auðvitað ekki eftirlaunaaldur en konur
eru skikkaðar til að hætta fyrr að
vinna. Það er svo mikið af ungu
fólki sem er atvinnulaust. Eldra
fólk er látið fara fyrir yngra fólkið
sem vantar vinnu.“
Hvað með dætur þínar, hvernig
sérðu framtíð þeirra?
„Ef þær geta er gott fyrir þær

'ELAREH
Gelareh er 18 ára og er í sömu sporum og stór hluti þjóðarinnar, það er
að læra fyrir inngönguprófið í háskólana. Fólksfjöldi í Íran hefur
aukist mjög hratt og meirihluti
þjóðarinnar er ungt fólk. Þessir
krakkar berjast nú um háskólaplássin og mjög mikil samkeppni
er um að komast inn.
Hvað eruð þið lengi að læra fyrir
inntökuprófið?
„Við lærum í heilt ár, við erum
með kennara og mætum í tíma en
annars lærum við heima. Það taka
allir sama prófið og þeir sem ná
prófinu velja háskóla. Hægt er að
velja hvaða fag maður vill læra
en svo fer það eftir niðurstöðum
úr prófinu hvað býðst að læra. Ef
maður vill ekki fara í háskóla geturðu reynt að fara beint út á vinnumarkaðinn en það er enga vinnu
að fá, þess vegna vilja allir halda
áfram námi og þess vegna er sam-

keppnin svona mikil, það eru ekki
nógu mörg pláss fyrir allt þetta
unga fólk.“
Áttu von á að ná prófinu?
„Já, ég veit að ég get náð prófinu en ég vil geta valið mér sjálf
fagið sem ég vil læra. Flestir eru í
þeirri stöðu að þeim býðst að læra
eitthvað annað en þeir völdu. Það
er mjög erfitt að ná nógu góðu
prófi til þess að geta sjálf valið
fagið. Mig langar að læra arkitektúr og það er rosaleg samkeppni
um það fag. Í dag vilja allir vera
arkitektar í Íran. Fyrir nokkrum
árum vildu allir verða tölvunarfræðingar. Það er alltaf eitthvert
fag sem er vinsælast. Læknanám
er líka vinsælt.“
Hvað er algengasta námið?
„Verkfræði, vegna þess að það
er mesta vinnu að fá í þeim geira.“
Hvað gerirðu þegar þú ert ekki
að læra?
„Ég mála og hlusta á tónlist. Ég
hef lært málun í fjögur ár og finnst
yndislegt að mála. Mig langar að
halda því líka áfram.“
Hvað gera átján ára krakkar í
Íran sér til skemmtunar?
„Það er ekkert fyrir okkur að
gera. Við höfum enga staði til að
fara á og skemmta okkur þannig
að það eina sem við getum gert er
að borða,“ segir hún og hlær. „Það
er okkar eina skemmtun, að fara
á veitingastaðina. Eða rúnta um
og reyna að drepa tímann með að
keyra í hringi. En svo eru auðvitað
partí. Ég held að ungt fólk í Íran sé
ekki mjög hamingjusamt. Ég veit
ekki af hverju en ég held það sé
af því að við höfum ekkert til að
stefna að. Þó að við náum inntökuprófinu og förum í háskóla er enga
vinnu að fá þegar náminu lýkur.
Það er mjög erfitt að finna vinnu
í Íran.“
Hver eru framtíðaráformin?
„Mig langar að fara í háskólann
og verða arkitekt en svo langar mig
að verða frægur málari,“ segir hún
og skellihlær. „Mér finnst mjög
gaman að mála og mig langar mjög
mikið til Ítalíu.“
Er algengt að jafnaldrar þínir
vilja fara til annarra landa?
„Já, allir!“ segir hún með áherslu
og hlær. „Flestir vina minna vilja
fara og læra erlendis og helst setjast að í öðrum löndum. Allir gáfuðu krakkarnir fara úr landi. Það
er ekki gott að stunda framhaldsnám hér og það er ekki mikið um
góð störf þegar náminu lýkur.“
Hver heldurðu að sé helsti munurinn að vera 18 ára í Íran eða í
Evrópu?
„Stelpurnar í Evrópu geta farið
út og verið frjálsari. Ef ég fer út
með vinum mínum þarf ég að vera
komin heim klukkan átta, það er
hættulegt að vera úti lengur. Ég
þarf líka að fara í síðan jakka og
setja á mig slæðu þegar ég fer út
og ef það sést aðeins of mikið í eitthvað, til dæmis öxlina, þá stoppar fólk mann úti á götu. Í Evrópu
getur ungt fólk líka lært það sem
það langar til, hérna hafa flestir
ekki val og læra það sem býðst.
Við þurfum líka að læra arabísku
og kóraninn þótt það hafi ekkert
með námið okkar að gera.“
Hvað finnst þér um trúna?
„Ég hef ekkert á móti trú og ég
trúi sjálf. Hérna erum við skikkuð til að trúa á ákveðna hluti
samkvæmt íslam en ég vil finna
minn eigin Guð. Í skólanum frá
því að við erum litlir krakkar er
skylda að biðja en það verður
svo innantómt. Fyrir mér er það
að biðja nokkuð sem er persónulegt. Ég trúi á minn eigin Guð.
Okkur var kennt að Guð myndi
refsa okkur ef við sýndum hárið á
okkur; þannig var ég alltaf hrædd
við Guð sem lítil stelpa. Ég hélt
það væri bara til helvíti og að ég
myndi fara þangað ef það sæist í
hárið á mér.“
En hvað er það besta við Íran?
„Fólkið. Og náttúran. Mér finnst
mjög gaman að fara út fyrir borgina, mér finnst fjöllin frábær og
fer oft í fjallgöngur. Vinir mínir og
fjölskylda eru það besta við lífið
mitt hér í Teheran, borgin sjálf
heillar mig ekki sérstaklega.“
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#AKILE ARCTICA ¹ NORÈURSTRÎND 3URTS
EYJAR SEM VAR FYRSTA PLANTAN SEM FANNST
¹ EYJUNNI &R¾IN ERU BÒIN TIL ÖESS AÈ
FLJËTA OG BERAST MEÈ SJËNUM ¹ NÕJAR
SANDFJÎRUR -ËBERG OG VATNSR¹SIR SJ¹ST
HÁR VEL Å HLÅÈUM MËBERGSH¾ÈARINNAR
!USTURBUNKA
-9.$%2,).' «,!&33/.

40 ár frá lokum Surtseyjarelda
Á þessu ári eru liðin fjörutíu ár frá lokum Surtseyjarelda en þeir stóðu í þrjú og hálft ár frá því í nóvember 1963. Surtsey skipar
heiðurssess í vísindasögu og vitund þjóðarinnar. Eyjan var friðlýst árið 1965 og hefur síðan verið lifandi rannsóknastöð. Surtsey
hefur af Íslands hálfu verið tilnefnd á heimsminjaskrá UNESCO yfir náttúruminjar og umferð þangað er aðeins leyfð í vísindaskyni. Náttúrufræðistofnun Íslands opnar sýninguna Surtsey – jörð úr ægi í Þjóðmenningarhúsinu í dag.
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35243%9  &%"2²!2  3URTSEYJARELDAR ERU MEÈ LENGSTU ELDGOSUM SEM ORÈIÈ
HAFA HÁR ¹ LANDI &YRST VARÈ VART VIÈ GOSIÈ AÈ MORGNI  NËVEMBER   KÅLËMETR
UM SUÈVESTUR AF (EIMAEY Å 6ESTMANNAEYJUM %YJA MYNDAÈIST ÖEGAR  NËVEMBER
OG Å LOK JANÒAR  VAR H¾È HENNAR ORÈIN  METRAR EÈA RÒMLEGA  METRAR FR¹
SJ¹VARBOTNI ¶EGAR GOSUM LAUK Å JÒNÅ  HÎFÈU ÖAU STAÈIÈ Å RÒM ÖRJÒ OG H¹LFT ¹R
OG VAR 3URTSEY Ö¹ ORÈIN   FERKÅLËMETRAR AÈ FLATARM¹LI .EÈARSJ¹VARGOSIN MYNDUÈU
EINNIG EYJARNAR 3YRTLING OG *ËLNI EN HAFRËTIÈ BRAUT Ö¾R FLJËTT NIÈUR AFTUR
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INN 3URTUR OG MËBERGSH¾ÈIN !USTURBUNKI Å BAKSÕN %FTIR AÈ ÖÁTT M¹FABYGGÈ TËK AÈ
MYNDAST BARST FJÎLDI H¹PLÎNTUTEGUNDA TIL EYJARINNAR OG ER LÅKLEGT AÈ FLESTAR ÖEIRRA HAFI
BORIST MEÈ M¹FUNUM OG ÎÈRUM FUGLUM SEM HAFA VIÈKOMU Å VARPINU -EÈAL ÖEIRRA
ERU SKARFAK¹L KR¾KILYNG BRENNISËLEY VALLARSVEIFGRAS OG NJËLI
-9.$%2,).' «,!&33/.

„Forsendur fyrir tilnefningu
Surtseyjar eru tvíþættar: Annars
vegar er eyjan einstakt dæmi um
þýðingarmikil ferli í landmótun,
bergmyndun og jarðeðlisfræði.
Hins vegar er Surtsey einstök
vegna þess að þar hafa skapast tækifæri til þess að fylgjast með aðflutningi, landnámi
og útbreiðslu lífvera á lífvana
landi,“
segir
Sveinn Jakobsson,
jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands. Frá upphafi hefur rannsóknum
verið
sinnt skipulega
Surtsey og
36%).. *!+/"3 í
Sveinn
segir
3/. *!2¨
stjórnvöld hafa
&2¨).'52
sýnt mikla framsýni með friðun eyjarinnar strax
1965. „Bann við óþörfum mannaferðum hefur tryggt að þróun
Surtseyjar og framvinda lífríkis
í eynni er óháð afskiptum manna.
Vísindarannsóknirnar í Surtsey
eru því mikilvægar á mörgum
sviðum náttúrufræði og Surtsey
er einstök rannsóknastöð um
þróun úthafseyja, landnám tegunda og breytingar á lífríki.“
Í tengslum við tilnefningu
Surtseyjar á heimsminjaskrána
var friðland við eyna stækkað
verulega og tók sú stækkun gildi
27. janúar 2006. Friðlýsingin
tekur til alls eldfjallsins þar sem
það rís af sjávarbotni og til sokkinna eldfjallaeyja, Jólnis, Syrtlings og Surtlu auk Surtseyjar
sjálfrar og hafsvæðisins. Þannig
er eldstöðin öll á sjávarbotni 5,8
km löng. Friðlandið er alls ríflega 65 ferkílómetrar að stærð.
Sjálf er Surtsey nú aðeins 1,38
ferkílómetrar ofan hafflatar en
varð stærst 2,64 ferkílómetrar
við lok gossins.

LÍKAMSVIRÐING
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Heilsa óháð
holdafari
=Z^ahV]{]daYV[Vg^=ZVai]Vi:kZgnH^oZZgcc{a\jcV]Z^aWg^\^hZb]V[cVg
Z^gg^ ]j\bncY V \gVccjg kmijg h [dghZcYV ]Z^ahj d\ ]Vb^c\_j# ;na\_ZcYjg
hiZ[cjccVgiZa_V ZhhVgVc\]j\bncY]V[Vh`VeVb^hVakVgaZ\kVcYVb{ad\k^a_V
ZhhhiVaZ\\_V{]Zghaj{/

Uppruni Megrunarlausa dagsins

6c_iV ZhhVWdgV

BZ\gjcVgaVjh^YV\jg^cc>ciZgcVi^dcVaCd9^Zi9VnZgVa _aZ\jgWVg{iijYV\jg\Z\cbZ\gjc!
{igh`jcjbd\[dgYbjb\Vg[Z^igV#Ûg^&..'hid[cV^BVgn:kVchNdjc\![nggjbh_{a[hkZai^"
h_`a^c\jg!>ciZgcVi^dcVaCd9^Zi9Vni^a ZhhVkZ`_VVi]n\a^{h`VaZ\jb{]g^[jbia^ihYg`jcVg
d\b^hbjcjcVg\Vg Z^ggVhZb[VaaVjiVc]^chk^jg`ZccYVgVbbVjb²h`^aZ\Vca`Vbhkmi#
HVc {]Z[jgh`^eja\YV\h`g{kZg^]VaY^ckVjb]Z^b{gaZ\V Vcc+#bVi^a ZhhVkZ`_V
Vi]n\a^ { _{c^c\jb hZb ]a_iVhi V[ g{]n\\_j jb \gVccVc kmi d\ VabZccg^ VcY { Òij# Û
ZhhjbYZ\^ZgjVaa^g]kVii^gi^a ZhhVa{iVV[k^aZ^ic^h^cc^i^a ZhhV\gZccVhi! Z``^k²g^
cZbVZ^ccYV\!d\aZn[VhgVjeea^[V[Z\jgd\[_aWgZni^aZ^`Vb^hbjcVcY^a`VbhkVmiVgd\h_{
[ng^ghgkZgaY VghZbbZ\gjcZgZ``^i^a! VghZb]kZgh`ncha`Vbhkmijg\ZijgkZg^i{`c
jb]gZnhi^d\[Z\jgd\b^hbjcjckZ\cV]daYVg[Vgh Z``^hiZ``^#

"V WdgV hVb`k²bi ^ccg^ bZg`_jb ]jc\jgh d\ hVc^c\Vg! bViVganhiVg d\
c²g^c\Vg Vg[Vg]kZghd\Z^chhiV ZhhV[na\_VjiVcV`dbVcY^bViVgeacjb!
gZ\ajb!Wdjbd\Wccjb#

Á þessum degi viljum við:

6W²iV]Z^ahj
"{]ZghaV{i^aÒcc^c\VaZ\V!a`VbaZ\Vd\VcYaZ\VkZa[Zg{c{]Zghaj{ nc\YVgiVe
ZV×`_g nc\YÆ#

6W²iVh_{a[h"d\a`VbhbncY
"V WZgV k^g^c\j [ng^g Y{hVbaZ\jb [_aWgZni^aZ^`V a`VbhkVmiVg  hiV Zhh V
`ZeeVV]^cc^×giijÆ nc\YZVa`Vbha\jc#

6c_iV ZhhV]gZn[Va`VbVcc
"V hijcYV gZ\ajaZ\V d\ {c²\_jaZ\V ]gZnÒc\j hZb Zn`jg a[h gii! ]gZnhi^ d\
kZaaVchiV ZhhV]gZn[Vh^\[nghid\[gZbhi Z^bi^a\Vc\^V\gZccVhi#

6hedgcV\Z\cÒij[dgYbjb
"V\ZgVhg\gZ^c[ng^g kVa`Vbhhi²gd\ nc\YhZ\_VZ``^i^ajbbViVgkZc_jg!
]gZnÒc\j! eZghcjaZ^`VZVbVcc`dhi^#;Z\jgd\bVcc\^aY^ `dbV[ng^gaajb
hi²gjbd\\Zgjb#

;V\cVbVg\WgZni^aZ\jba`VbhkZmi^V[aajbhi²gjbd\\Zgjb
B^ccV{giiVaagVi^a]Z^aWg^\^h!]Vb^c\_jd\kZa[ZgVg]{a`VbhkZmi^
AhVnÒgde^cWZgjb[gYZ\^[g{]j\hjcjbjbbVi!bZ\gjcd\a`Vbhkmi
KZ`_VVi]n\a^{aii Z``ijbhiVgZncYjbjbbZ\gjc!]Z^ahjd\]daYV[Vg
7Zg_Vhi\Z\cVcY{a`VbhÒijd\[dgYbjbkZ\cVkVmiVgaV\h

Af hverju megrunarlaus dagur?
6aa^g]V[Vhghij#;_aWgZni^aZ^`^ccZgZ^cV[[{jb!]gZ`_VcaZ\jbhiVgZncYjba[h^ch#
K^ Zgjb b^hbjcVcY^ { a^i^cc! ][jb b^hbjcVcY^ ]{g! Vj\j! VcYa^i! h`dVc^g! a[hhc d\
aVc\Vc^g#K^Zgjba`Vb^hbjcVcY^aV\^cj#Hjbd``VgZgjb_d\ccjg[Z^i#;aZhid``Vg
Zgj Z^c]kZgh hiVVg b^ii { b^aa^ Zc aa Zgjb k^ [g{Wgj\^c ]kdgi gj# Þ h^bZccijjb
hVb[a\jb i`jb k^ [V\cVcY^ { bi^ [_aWZni^aZ^`Vcjb! aijb { ]Vcc hZb Za^aZ\Vc d\
Zgjb V``a{i[ng^g {hV[Vg`jWacYjbVcca[hhZb]VccZajgV[hg#K^ZgjbhVbb{aVjb
VVaa^gZ^\^gii{hgd\Zc\^cch`ja^kZgVa^i^cc]dgcVj\V#
 g{ii [ng^g VaaVc {]j\V d``Vg { jbWjgVgancY^ { ][jb k^ h`VeV hVb[aV\ hZb
b^hbjcVg [a`^ Z[i^g a`VbhkZmi^# Þ d``Vg bZcc^c\j ]a_iV Z^g hZb Zgj \gVcc^g h_{a[`gV[V
VY{jcd\k^jg`Zcc^c\jZc Z^ghZbZgj[Z^i^gZgja^ic^g]dgcVj\V#Z^b\gccjZgjZ^\cV^g
bVcc`dhi^g{Wdgk^Yj\cV!][hZb^d\h_{a[hhi_gc{bZVc[Z^ii[a`ZghV`Vjbd[{i!
aZi^d\h`dgi{h_{a[hV\V#K^{iijbd``jgZ``^Z^cjh^cc^{ kV ZiiVhj[dgYbVg]ZaYjg
aijb{ ZiiVhZbh_{a[h\hVcc^cY^#:^cb^ii V^cch^\aVg[dgYbVcV#
6ÓZ^^c\^c Zg h V Vaa^g k^a_V kZgV \gVcc^g d\ Zc\^cc k^aa kZgV [Z^ijg Ä hZb Zgj ZgÒ
a[hh`^ang^ Z\Vgk^Zgjbaaa`#K^\ZijbZ``^aakZg^Z^ch#

A`VbhkmijgZgZ``^Z^ii]kVhZbk^\ZijbkVa^Z[i^g]Zci^hZb^#6[cZ^ijc
{ ZhhVg^Z^c[aYjhiVgZncY]Z[jgVa^V[hgb^h`dcVgkVcYVb{a!Z^ch
d\ha²bVa`VbhbncY! jc\ancY^d\{igVh`Vc^g#
HigVm { aZ^`h`aVVaYg^ Zgj Wgc [Vg^c V kZaiV k [ng^g hg ]kZg Z^ggV hj [Z^i d\ ]kZg
Z``^#;_ab^aVgh\jcaZ\V[g{ kVh`aVhia`jgGZn`_Vk`!Vaaic^jgh_{gV\VbaVg!
k²gjbZ\gjcd\`Zeeij^ccWng^hjb]kZg Z^ggVk²g^b_jhi#VZgZ``^]²\iV`ZccV
ih`jWajcjbjbV[Wg^\^aZ\i]j\Vg[Vg ZhhVgVWVgcVÄh`g^c\VgcVga^\\_VVccVghhiVVg#
Z\Vg`db^ZgZ[g^WZ``^\gjcch`aV[Zg]Zab^c\jghiZaecVbZ\gjcd\[gVb]VaYhh`ajbZg
Z^ccV[]kZg_jbijcZbZcYjbbZZ^c`Zcc^{igh`jcVg#ZiiVZgZ``^Za^aZ\i#@nchabbj
d\V[V Z``i^Z``^{igVh`Vc^gZccZgj ²gbZVaVa\Zc\jhij\ZgVh`VcVjc\gV`kZccV#
 H`VhZb^ bZcc^c\Vg hZb jee]Z[jg \gVccVc kmi d\ iiVhi Òij W^gi^hi Z``^ VZ^ch 

Staðalímyndir
og fordómar

bZ\gjcd\{igh`jcjb#;Z^iWgckZgV^jaZ\V[ng^ghigc^h`aVcjbd\ Vcc^\a²gVaa
Wgc]kZgh`dcVga`VbhkmijgWjgjee{[aV\haZ\Vih`[jc#:gjcYVgaZ\iV VjaZ^i^
gk²ci^c\V[jaagVaZ^Vi^aV[dgVhi Zhh^ga\47VcYVgh`VggVcch`c^gWZcYVi^a ZhhV
[dgYbVg\Vg[Z^igVWVgcV]VÒVj`^hijb)%{hjhij[_gjij{gjb#;dgYbVg!higc^d\
V`VhikZ\cVa`VbhkVmiVg]V[VY_ehi²{]g^[{h{aVga[WVgcVd\h`^a_VZ[i^gh^\hedgaVc\i
[gVb{[jaadg^ch{g#7gcjbhZbZghigiikZ\cV]daYV[Vgh^ch]V[Vb^cc^h_{a[hk^g^c\jd\
kZgg^a`VbhbncYZcccjg#Vja²gVVa`Vb^ Z^ggVha_ijgd\²h`^aZ\jgd\[ng^gjiVc
VZn^aZ\\_V[ng^g Z^bWVgc²h`jcVYgZ\jg Vgac\jc Z^ggVi^aVY]j\hVkZajbh^\#I^a
]kZghV]j\hVkZajbZ^ii]kVhZbbVcc^ÒcchikZgVWVgVYgVha4
ÛigVh`Vc^g! Òij[dgYbVg d\ kVcaVc kZ\cV a`VbhkVmiVg Zgj hVbdÒc kVcYVb{a# Vj
Zgj WjcY^c k^ \^aY^hbVi d``Vg d\ bZcc^c\j# :[ k^ ²iajb V adhcV k^ Vj jg[jb k^
hVb[aV\haZ\Vg WgZni^c\Vg# 6aaVg ZhhVg _{c^c\Vg Zgj cVjhncaZ\Vg# ²g Z``_Vhi kVgaV
 bZcc^c\Vg]Z^bjb hZb Z``^ YZ^aV {]j\V d``Vg { bZ\gjc d\ \gVcc]daYV ia^i^# V ²ii^
VkZgV[jaa`dbcaZ\VgVjc]²[iV`dbV Z^bWjgi#BVg`b^BZ\gjcVgaVjhVYV\h^chZgV
]g^cYVV[hiVha`jbWgZni^c\jb#AijbZ^\^cWVgb#7jbi^ajb]kZgÒ VghZbVaa^g\ZiV
a^[Vh{iik^a`VbVh^cc ii]VcchZ``^[jaa`db^cc#=²iijbVh`VbbV[a`d\]ghV
ki^ah`^ei^hZ[i^g k]kZgc^\ VZgaV\^cj#7Z^cjb]Z^ahjZÓ^c\j[gZ`VgVa[hkZc_jbZc
a`VbhkZmi^d\aZn[jb[_aWgZni^aZ^`V]daYh^chVc_iVhc#D``jg\ZijgZ``^a^^kZacZbV
kZgaY VghZbZgea{hh[ng^gVaaV#


H^\gc9VcZahYii^g
H{a[g²^c\jgd\h`^ejaZ\\_VcY^BZ\gjcVgaVjhVYV\h^ch

BZ\gjcVgaVjh^YV\jg^cc
w\bVc Z\Vg\]Zng^
[nghijb ZiiV[ng^gW²g^! V
kVg[nggVkdgd\\kVg{
`VÒh`aVW`jb#VkVg{
Z^cjbV[bg\jb!!]^iijbÇ
;Zb^c^hiV[aV\hÞhaVcY VghZb
\]Zng^jbYV\^cc[nghid\
kVgaii#VZgVaaiV[\diiV
k^iVV VZgi^a[a`hZbhZijg
hejgc^c\VgbZg`^k^]^cbhj
k^b^hVb[aV\^cj#;a`hZb
]Z[jg VbVg`b^VWg_iV
{WV`V[ijg ²ghiVabncY^g
hZbZgjhkdgi\gcVg]j\jb
d``Vgd\hkdk^g^hihZbV[
c\jhViV`V#
g{ii[ng^gV\]VÒh_{a[
hZiihejgc^c\VgbZg`^k^ V
hZb\]Z[iVa^Za^aZ\V
a`VbhYg`jcd\Z^chaZ^ii
]daYVg[Vg]V[^\Z``^ZcY^aZ\V
kZai[ng^gbg]kZghjgi\gc^g
Zhh^g[dgYbVgZgjjb
a`Vbh nc\Y[a`h#
ÛhVbVibV[nggVkdgj
kdgegÒc[gVbjcYVcd\
c\V\ZgV]_{hiYcj{
ad`VhegZii^cjb[ng^gih`g^[i#
w\gZncY^Vb²iVg²`i^cV
{]kZg_jbbdg\c^d\ `cVhi
Z^c`V _{a[VgVcjbbcjb#
=dcjb[VcchiZ``^VakZ\
k^]²ÒV[{hggVjkc
d\dhiVbZhiZaejcjb{
b^k^`jY\jb#!!KZaYj gWVgV
Z^cccVbb^YV\k^`jÇkVg
haV\dg^]Vchd\bg[Vcchi
\!h²a`Zg^cch_{a[jg!VaYgZ^
\ZiV\Zgi]dcjbi^a]²Òh#

;VgjkVgaZ\VaZhijg]Z^ahjW`V#\²i^gY{^gegZcik^aaj$BVg`IlV^c"7VcYVgh`jgg^i][jcYjg

V`dbhkdZ``^{kVgi
V\\V[hiÓ_iaZ\Vjee{
ZhhjbhiZ[cjbijbk^
Z^c`V _{a[VgVcc#VkVg
[Vg^VkZgVaZ^^caZ\i
V]gZn[Vh^\d\\kVg
VaaiV[bZhVbk^h`jW^i
nÒg k]kV\aid[Vc
b^\#
:[i^gV\]Z[\ZÒbg
ibVi^aVkZaiV]j\bncYjb
BZ\gjcVgaVjhVYV\h^ch[ng^g
bg`dbbgbZhi{kVgi
]kZgc^\jbg²jgcVgjb
YV\^cc!k^k^c^d\kVcYVbZcc!
[gjVaaVgVhcVhijbZ^ii
d\hVbVk^[Vc\hZ[c^/D[Òij#
=g²haVck^d[ÒijZgb^`^ad\
[a`Zgbjc]g²YYVgVjbV
kZgVd[[Z^iiZc]ÓZ\V\gVcci
"gVjc n`^gVaaiaV\^VkZgV
Vaaid[\gVccjg#
V]Z[jgiZ`^b^\hb{
ibVV{iiVb^\{ ZhhVg^
WgZc\ajc!]kZghjÓ_i\h_{a[
ZgVaiV{d[\gVccVckmi
hZbZa^aZ\VcZc{iiZgÒVgV
bZVhVb n``_V[a`hZb
Zg\jb]daYjb#Zhh^g
Òij[dgYbVgZgj`_{cVaZ\^g
VghZb[{iiWZcY^gi^a Zhh
VhVbVhZbbZg`^hb^aa^
]daYVg[Vghd\]Z^ahjZV
eZghcj\ZgVg#<gVcckVm^
[a`\ZijgkZg^V[Vg]Z^aWg^\i
{bZVc iiVg^a`VbVg\ZiV
kZg^kZac²g^gd\]Z^aWg^\^g#
VZgVjkZai]V[V
Òij[dgYbVYV\!hghiV`aZ\V

kZ\cV ZhhVbncY^cc^
V[]^cjb!!giiVÇa`VbV
ZghiVchaVjhi]VaY^V
d``jgVj\ah^c\jb!
h_ckVge^d\`k^`bncYjb#
A`VbhWn\\^c\jcc^hZbk^
Zgjbaaa{i^c g{#<gccjb
a`bjbZghi^aaijeehZb
Z[i^gh`cVgkZgjbd\
]Z^aWg^\jb[ng^gbncYjb
VcYhijk^ iikVmcVg^
a`VbVhZbZ^\VVkZgVd``jg
ki^i^akVgcVVg#=Z^aWg^\h{a
]gVjhijba`VbVhZ\^gZ``Zgi
jb]kZgc^\]daYVg[Vg^{V
kZgV#=gVjhijga`Vb^ZgZ``^
VaaiV[\gVccjgd\[Z^ijga`Vb^
ZgZ``^VaaiV[]Z^aWg^\jg#
;dgjbhi ²g
[ng^g[gVb\Z[cj]j\bncY^g
hZbk^][jbjb]^Z^cV
giiV]daYV[Vg#;\cjb
bVg\WgZni^aZ^`Vcjb!hVbV
]kZgc^\[dgb^]VccW^gi^hi!d\
WdgjbdhiV{b^k^`jY\jb
Z[d``jgaVc\Vgi^a#

BVgcghYii^g
BVcc[g²^c\jg
BNC9H@G:NI>C</
6CC6B6G<6G:I6C>AHHDC
lg^iZbZaZiiZgh5\bV^a#Xdb

Meira töfrandi, fallegri, betri,
yngri, klárari, elsku-verðari
... ja og endilega þrýstnari
;aZ^g^Zgj[Z^i^gZc g[Zg{kZ\cV Zhh]kZb^`^aheZccV
]Z[jg bncYVhi b^aa^ bViVg d\ bVcch# <gZcc^c\Vg{g{iiV
]Z^ahhVb[aV\h`ZbjgihZ`id\{aV\^kVgVcY^h_{a[hV\V
c²g^c\j#:``Zgib{WdgV!bVjgheZcc^hi kjee!Wijg
{_Vma^cc iihkVc\jghZVigZjgh^\[gVbnÒgh`^aVWd
]Z^aVchjb[naa^c\j#VhZbZ``^b{[naa^higV[bV\c^d\
kZgjg h_`aZ\V ad``VcY^# HVb[aV\^ Zg dg^ hkd cd_V
V{][cZnhajZga`Vg{^hi#;a`hZbZgWgV\\aZ\iZV
\jb]daYjb[²gZ``^aZc\jgVc_iVhc! VghZbZ``^
b^cc^jeehegZiiVVc\^hiVg\V\ckVgi[²jcc^Zc]Z^ahji_c^
]Z[jgkZg^[jcY^jeed\`VaaVhig`_VcY^[Z\jgVgbncY#
6[]Zcc^hegZiijgk^a_^cci^a]daYaZnh^h#HZbZgea{\VhZb
`kZajgbVg\Vcd\\Zg^g[Z^iVg^ZcVccVghk²g^#
=²iijb V ]dg[V { bncY^g V[ d[jg\gccj [a`^ d\
hjeZgbYZajbV[aajb`nc_jb!aijbjcYVc!Ó_jb Vj!
aVc\i ^cc  h`\### Yg`jb [gZ`Vg ]Z[WjcYcV [Z\jg d\
VcYhi²j ZhhhZbiVa^Zg[V\jgi k V\Zg^g]^×[V\gVÆ
[V\jgi# VhZbZggjkh^ZgheZh#7jc\VVgacjgZgj
gjkh^ ]Z^aaVcY^ Zc ²g cVjbj! ²g ][V i^a VccVgh
hbZ``hZc Z^ggVhZb]ccjjih`jcV#<c\jbhijcY^g
bZk^iVV k^ijcYVgV\Zg hZb h`Zg Wjgi gVc\Vg bncY^g
[_a"Y{aZ^hajccVg# <{jb ]kV `g`YaV]Z^a^cc hZ\^g jb
[Z\jg# H{ hZb haV`Vg { \V\ckVgi ]daY^ hcj! Z^\^c ia^i^
d\ VccVggV [²g b^`aj bZ^g^ a[h anhi d\ Vg bZ Za^aZ\g^
bViVganhi#7Z^W^hZb7dgViZcYVgbZ`k^`bncY^cc^Zg
b^`aj\ZhaZ\gVZcd[jgYh^chZb]Vcc{jgZai^hik^#H
kZaV\{#
<d\\jcVgg bVcc[aV\h^ch \Zg^g V kZg`jb V Vaa^g
k^a_VkZgVWZijgbZic^gd\ Z^g{ideecjbk^a_VVWhai]VaYV
hcj# :c [ngg b{ c kZgV h_`i k Vaajg bVhh^cc WZg h^\
hVbVck^ {hZbbncYV"hiVVaa^cciZajg[cVhiV]Z^b^#
;Z\jgZgiVa^cign\\^c\\Z\c]daYaZ\g^Z^chZbYd\aZ^VZc
kVcY^ccZgh{VhVbVZg]kV ]^ii^g[V\gV`dcjÄ]c
k^aakZgV[Z\jgg^#B^h`jccVgaVjh\gZcc^c\ZgZ^iiV[ khZb
k^gZncjbV\ZgVi^aV×aV\VÆbncYd``Vg#H`^a_VcaZ\V
k^a_V`dcjgh`{`V{Wdg^ih`jd\[Z\jgVg!_V[ckZa ii ²g
[Vaa^h_{a[Vgg]dgaZ^^cc^!hkdkZa]Z[jgiZ`^hiVegZY^`V
{gVij\^[Z\jg]daYaZnh^h#@dcjgZgj`dcjbkZghiVg]kV
\g^bbVia^ihYbVkVgVg k ²gZ^\V^ccWng^hhaV\jb
Vg[VcVji hc d\ hi]ZhiV Ä jcY^g \Z\ch²gg^ `aVhhh`g^
gh# K^ k^a_jb aa jee { k^ { h`VaVcjb Zc Z``^ c^jg 
\gÒcV# w\ k^a kZgV [VaaZ\! ikij\ d\ `Vga`nch hkd \ \Zi^
WgZniibg`ncigaabZ kV[ZgVhijbacYYkZg\VccV
]Z^b^cjb#HigVghiZaejg\ZiVZ``^eVciVhgI²aZcY^c\!
Vng^cbZ^g^]gbjc\^c###

Þ[jaag^Vakgj###i^a ZhhVaj``VcZ^\^bZ^g^
hch kZgjg ]kZg d\ Z^cc d\ ]kZg d\ Z^c V
Wn\\_Vjeeh_{a[hi²^\V\ckVgid[WZaY^g`_VcY^
bncYV#VhZbbZhijh`^ei^gW²^kVgVcY^
]Vb^c\_jd\`nc d``VZgh_{a[higVjhid\^ccgV
gn\\^#
=dg[jb kbZ^gV{hc^aaYVgaZ\iWgZh`ih_ckVgehZ[c^d\
\Z[jbh`i=daanlddY`Zga^c\VgcVghZbZgjVaaVgc²hijb
Z^ch# ²g Zgj WVgV ccjg YgViZ\jcY! \Z^bkZgjg! hZb
]V[V VZ``ZgiWZigVZck^cZbVhjgh#=kV {h_{aÒg
c{\Zc\aVgih`jccVg!bn\dY!Yd^c\i]ZXVilVa`#H`gicVhi
Zg V hjbjb kZgjg Z``^ ^aai V[ V h_{ ²g# 6akZ\ Z^ch
d\ [ng^g {gVij\jb Z\Vg Zc\^cc [Vcc [ng^g h\VgZiijgZn`#
HkdcVZgjbk^k^iaVjh#Cignaajbhik^!bZhVbVcZ[d\
]Z^aV d\[ngg! Z[k^ Òccjb a_hVc c^`ic [cn`g b^`^aa^
[_Vga²\# ;ng^g ijiij\j {gjb h`^ei^hi [a`  \dii d\ kdci 
[{g{caZ\V `aYj hig^### d\ hkd [gVbkZ\^h# Þ [gVbi^cc^
Z\Vg ii]daYV`dcjg n`_VV[ijgb^`aVg\n_jgd\]^cVg
\gccj WVgV [ng^g iV`bVg`VVc ]e Z^\V bZcc Z[i^g V
[jgVh^\{ih`j]dg\g^cYjbd``VgibVd\WVgVd_WVgV!
kVcc²g^c\!V[`nc_jcd\i]VaYhaZnh^#
6[ Zhhjb{YgV\V Vcca²gYbÄZ^chd\]Zgid\Vnc_Vc
hV\^6ah"V]kZgib^]²^hiVh`nc_jcd``Vg#G²`ijb
d``jgh_{a[hi²^#:c\^cck^aaZah`V VcchZbZ``^Zah`Vg
h^\h_{a[Vc#A{ijbZc\VcgiiVVd``jg\ZkZ^`VhiVaVd\
hZi_Vd``jgjcY^gb²a^`Zg#KZgjb{c²\[Z^iZV\gccd\
{h`^ajbd``jg[gZah^i^a ZhhVcdiVZ^\^c[Z\jgVghiVVaZV
giiVgVhV\i/cijb[gZah^hZbk^][jb#H_{a[h{c²\_VZg
b^`aja`aZ\g^i^aV[²gVd``jgc²gc{iigjaZ\jbbg`jb
]daYVg[VghZckVch²aY#
wijbi^aVa^[V!]gZn[jbd``jg!WVgVYchjb!ha`jb
{d\Yg\jbgheZccjcc^b^aa^bViVgd\bVcch#C_ijb
Zhh V kZgV Z^ch d\ k^ Zgjb# 6ccVgh hiZ[c^g  V V
haZch`Vg aVbW²g [Vg^  Y^cY^ahi²``jc { Va _VkZiikVc\^
d\VaaVg]gVjc\_ijg[naa^hiV[Vc\^hi#

Af konum,
stelpum og
holdi
Þ hjbjb `_aajgjb c²ijga[h^ch YVchV ²g# =^cVg c_j \n_jg#
Z^b]j\cVhiZ``^]^c`Vgaa²\j\^aY^ZV`VeeaVje Z^ggV#=^
`kZccaZ\V ]daY WZgV ²g hidaiVg! ]²iiVg  ×{iV`^Æ# =daY^ d\
kVgVa^ijg^ccc_iVhcd\][Vi^a Z^ggV`VgaVhZbk^a_V`dcjgd\
Zgj gZnii^g{]{a[ gij\jb×hiZaejbÆd\h_{a[h`VeVgki^ Z^ggV#

=kZgc^\Zg]²\iVWZgVk^g^c\j[ng^g Z^bhZb
c^gh_{a[Vch^\d\\gZc_VgnÒga`VbVhcjb!hZb
ZgWVgVh`ekZc_jaZ\jg`kZca`Vb^Z^chd\ Z^g
]V[VVaaiV[kZg^4
=g²haVck^VkVgeVV[hghiZaejbncY^cc^d\kZgV`dcV
Zg h`e hdg\aZ\ i^ahcYVg# =kZgh`dcVg bVccZh`_jg ]g²Vhi
VVkZgV[jaadgcVgd\ gdh`Vhi4
;ng^g `kZccgii^cYVWnai^c\jcV kVg ]^cc ]daYaZ\^ a`Vb^ 
ih`j#:cbZc[Zc\cj[gZah^k^jee]V[hjhijVaYVg`dbhi
ih`jVkZgVhig{`VaZ\#Hig{`Vgkdgj[g_{ah^gZc`dcjg]aZ``_VVg
k^ [dgi^cV d\ Zhh kZ\cV kVg Vjk^iV ]^ hig{`haZ\V ]aji^
V[ih`jbncY]^ccVgc[g_{ahj`dcj#=^cc]daYaZ\^a`Vb^hVi {
Z[i^ghZbi{`cbncY]^ccVgbjgaZ\jd\[g_{ahj`dcj#Ih`Vc
k^g^hihZ^ci²iaVV_V[cVh^\{ Zhhjbjbh`^eijbZc]^cVgc_j
\n_jgc²ijga[h^cha{iV VZ``^V[igVhg#²gh`^a\gZ^cVhcV
Z^\^cih`j VghZb ²gh²`_VW²^\VbVaid\cii#;^ccVh_{a[Vg
]kV ]ZciVg hcjb a`VbV d\ ]kV YgZ\jg [gVb `nc d``Vcc
hZb Z^bWg#ÛbZVcaVhWjgV{igh`jcVgh_`a^c\Vgg{[Vjb
hc^c\VgeVaaVcV!]V[V]^cVgc_j\n_jg{iiVh^\{ kV ZiiV
Zgj YZn_VcY^ bncY^g ai^aaV hiZaecV  i^ak^hiVg`gZeej! d\ ]V[V 
hiV^ccZcYjg]Z^bi]^cc[gjbhi²V!h`ejcVgg`Vd\]daYaZ\V
`kZca`VbV#
BZ\gjcVg^cVjg^ccbjchZ^ci gZniVhi{ kVh_`Ybh"
k²V ]daYVg[Vg [a`h#  C²\^g Zgj eZc^c\Vgc^g d\ Z^b Znii 
Vj\ah^c\Vg d\ VjhkZ^eV kh^cYVbZcc# Zhh^ ^cVjg Zg kVic
{ bnaaj jbkcYjccVgh^ccV k [{ii n`^g Z^b h`Zbbi^aZ\gV
Zc V a{iV [_aWgZni^aZ^`V bVcca[h^ch [VgV  iVj\VgcVg { hg#
ZiiVaZ^^cYV[a`iZajg Vh^ii]Z^aV\V]ajikZg`Vh^VVgVd\
h`^``Vi^aV\Vc\VZ^\^cehaVg\c\j#H^VWdVh`Vejg^cc[Zaajg
kb^jg{\²i^h_VgkZ\]_{VabZcc^c^c\ k V]Z[jgaZc\^
kZg^]^cWZhiVh`ZbbijcVWV`cV\VVccV[a`d\]cZn`haVhi
{a[hia Zhh#HghiV`aZ\VkZgV`dcjg[ng^gWVg^cj{ Zhhjb
aZ^^cYjb!`Vcch`^kZ\cV ZhhV[g{ kBVgji`hiV[²V
hkZ^cWVgc {c \ZicVVg ]V[V gVjc]²[Vg h^[Zg^h`g[jg i^a
`kZccV iih_{a[hV\Vg#KVaY]^ch[aV\haZ\VhVb n``^hZgb^`^
Zc]daYaZ\j\n_jgcVg Vhi VZ``^#²gZgj[g_{ahVg#
?VgkZ\jgjbkcYjccVgh^ccV]Z[jgh_VaYVckZg^[g_gg^Zc
{bZVcYVchV ²g]daYaZ\jd\WV[²g^h#

gjccKVaY^bVghYii^g

7^g\^ggVg^chhdc

HV\c[g²^c\jgd\g^i][jcYjg

Ica^hiVgbVjg
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Gínan og amaban
Uppgötvanir
meðalgrannrar konu
Þ jee]VÒ ZhhV {gh hi `dcV! hZb iZajg h^\ kZgV
bZVa\gVccV!bZk^iVVd\[\VaVjhV!kgjbV\Vhc^
Hid``]ab^d\k^gi^[ng^ghg\cj#ZiiVkVg[nghiVh^cc
hZb`dcVc]V[^hhkdcV\cj#=chV\^k^bVcc^cc
h^cc/!!H_{j[Z^ij\cjcVÇ:cbVjg^cchkVgV^/!!=c
Zga^iaj[Z^iVg^Zc Ç
@dcjcc^kVg]kZg[ik^d\kVg]j\h^! k]ciVaY^h^\VaahZ``^[Z^iV!
ZckVgcd``jk^hhjbV\cVck²g^[Z^i#=ch{higVmV]c]V[^
\ZghihZ`jb[\Vg#<cVckVg_[Z^iaV\^cb^Vk^VgVg\cjg!Zc
kVgaV]daYbZ^g^ZcbZVabVccZh`_Vc![gZ`Vg\gZccg^Z[Z^ii]kVkVg#
@dcVc {iiV^ h^\ Ó_iaZ\V { V ZiiV bZ V `VaaV Z^c]kZgc a`VbV
[Z^iVcZgV[hi²iid\g²hiV[ kk^]kVZgb^V#
:chkd[g]cV]j\hVi^aYiijgh^ccVghZbkVg[Z^iVhiVhiZaeVc
 WZ``cjb#  kVg Yii^g^c Z``^ [Z^i! Z``^ [gZ`Vg Zc \cVc# =c kVg
WVgVk^ iikVmcVg^Zc]^cVghiZaejgcVg#@dcVc]V[^]V[i\jgaZ\Vg
{]n\\_jgV[ kVYii^g^c\²i^[Zc\^{h^\hi^be^a^cc×[Z^iVhiZaeVcÆ
d\]j\hV^bZhgVWZhiVg{^k²g^Vh`ZgVc^jgbViVg\_VÒg
d\hZcYVWVgc^Wg_{aVVa`Vbhg²`i#=c²iaV^VkZgcYVWVgc^
h^ii \Z\c k V kZgV !![Z^iV hiZaeVcÇ  WZ``cjb# k V ng^
{khjc { ZgÒaZ^`V! Z^cZai^ d\ kVcaVc# :c Vg hZb `dcVc hi d\
k^gi^ !![Z^ij \cjcVÇ [ng^g hg h{ ]c V V kVg Z``Zgi kVcYVb{a 
aÒWVgch^ch]ZccVg#KVcYVb{a^Zg]j\hjcVg]²ii^hZbdg^]Z[jg
i^a  hVb[aV\^cj# =j\hjcVg]{iijg hZb Zg h`V``jg d\ hVii V hZ\_V
Y{ai^h_`jg#:^c]kZggV]ajiVkZ\cVZgVaaiaV\^VkZgV×\g²cZn\V
hiZaeVcÆ! V Zg a`V  aV\^ V kZgV ×a_h]²gV hiZaeVcÆ! Zc V kZgV
×[Z^iVhiZaeVcÆZgh`bb#
:c ]kV Zg V h`VbbVhi hc [ng^g4 ?! `Vcch`^ b{ h`VbbVhi
hc[ng^gVWdgVVaaid[b^`^!b^`ajbZ^gVZcbVjg Vg[d\d[W_V
a`VbV hcjb { Vcc ]{ii# V Zg hi_gcaZnh^! hZb n`^g hjg i^a
Z[i^gWgZnic^ Zc nÒgkZ\jc# :c V Zg aVc\i k [g{ V Vaa^g hZb Zgj
[Z^i^g hj hi_gcaVjh^g# =^ch kZ\Vg Zg [a` hkd b^hbjcVcY^! V Zg
[²iib^h jc\id\b^haVc\i! VZg[²iibZb^hb^`^cc{]j\V{bVi!
b^hb^`aV ]gZnÒ g[ d\ hkd [gVbkZ\^h# 6[ ]kZg_j h`naYjb k^ hZi_V
{hZbZgj\gVcc^gZ^ii]kVd[Vgk^g^c\Vghi^\VccZc {hZbZgj
[Z^iaV\c^g4 6[ ]kZg_j ]Z[jg Vaajg ]^cc kZhig²c^ ]Z^bjg `db^ hg
hVbVcjbV Vh]^cgiiVk^g^c\Vgg4<ZijgkZg^V ZiiVh
Vaai{b^hh`^ac^c\^Wn\\id\k^][jb\aZnbiViV`VbZgZ^`c^c\^cc
V bZcc^gc^g Zgj b^h_V[c^g V aZc\Y d\ a\jc d\ V h Za^aZ\Vhi
V bZiV { VaaV _V[ci! Wjgih [g{ ncY d\ ]²4 =j\bncY^c jb
`_g nc\YZga`V{]j\VkZg#VZgVb^cchiV`dhi^Z``^i^acZ^c
`_g]²ZV]kV4
6aai ZiiV ]j\hV^ ]^c bZVa\gVccV d\ bZk^iVV `dcV d\
hkZ^ÓV^hi[\VccV{b^aa^!hkZ^ÓV^hi{b^aa^h`g^[VgVaV\VhZbVaai
hVb[aV\^k^g^hihVb n``_Vi^ah`nchVbaZ\g^]j\hVcVjbVhjb^g
[²YYjhii^aVkZgV[Z^i^g!Vg^gi^aVkZgV\gVcc^g#:c]c]dg[^hi
Vj\jk^]g²hajhcVk^×[Z^iVÆhi^be^a^ccjbaZ^d\]c]dg[^hi
Vj\jk^×[Z^ij\cjcVÆ!hZbhVbikVg\gZccg^Zc]ch_{a[!Zc[Z^iVg^
ZcVaaVg]^cVg\cjgcVg!hZbkdgjh_{a[hV\iWcVgVkZgVbZ\gjc
Vaaih^iia[#H[Z^iVg^kVg kY²bYi^aV]V[V{hg×[Z^iVÆ"hi^be^a^cc
V[ k]c[gZ``^kZa]ZeecVVbZ\gjc!]ZaYjgWVghidaihc`a#
@dcjcc^ [Vcchi! Z[i^g VaaV ZhhV ]j\VgaZ^`Òb^! V \cVc ²ii^ V [{
c_Vchi^be^a/×]gVjhiaZ\V\cVcÆ#

Z\Vg@cVkVg`Z^hVgVY²b^i`V^hi VVgZngV[²ijg
iZaejWVgcV#G^hid\i²gkdgjWgdicVgd\hkdkVgVaaigZngi
[Vhi i^a V ign\\_V V [ijg^cc hi²``V^ Z``^# k b^cc^
[²ijg! kZ[i^gh`cVgkZgVg^kdgjiZaejgcVg]_cVWVcY
Z\Vg ²gjmjg\gVh^#VhZ\^gh^\h_{a[iV`dcjgcVg
`dbjhiZ``^aVc\V\c\jigV{ ZhhjbhijWWjb!ZcYV
Z``^ i^a Zhh ²iaVhi# Z^ggV ]ajikZg` kVg V kZgV igVg
Z^\^c`dcjg{hcjbhiVd\VaVZ^\^cbVcc^cjbhdc#JcY^g
igZ[_jcjb\g[h{gjcjb! VjaYcjjd\ V Vg[Z``^
Vjj\i bncYjcVgVÓ i^a V \ZgV hg  ]j\VgajcY ]kZghj
]g^`VaZa\jgh{ghVj`^cc]Z[jgkZg^²k^aVc\i#BVg\Vg{iij
Z``^aVc\V²k^!Zc V\Zg^Z``Zgii^a k {i`jVgVg
Z^\^c`dcjgk^!nc\g^d\hb{[²iiVg^#@dcjghZb\{ijZ``^
Ó^ ii bZcc Z^ggV b^h ngbYj Z^b d\ b^hWnj {
VaaVcb{iV#BZccb{iijZ^\VbVg\VgZ^\^c`dcjg#VkVg
]Zahi bZVa W²cYVhiiiVg^ccVg hZb [²ijg iZaecV kdgj
Z``^gZng^g#=hYgZgj_]hYg#
Þ :kgej \Zgj bZcc Z``^ hkdcV Zc { hZ^cc^ ]ajiV
b^VaYVd\Vaai[gVb{'%#aY^cVkdgj`dcjggZngVg[g{
]VcYV`g^`V! c^jg V b_bjb# k b^ccV hZb b^ii^
kVg! k [h^aZ\g^ `dhi^g kdgj ²g { ]_cVWVcYhbVg`V^#
@dcjbkVgZ``^²iaVVVcYV#BVg\Vg]²iij kVakZ\
Zc V \Zg^ Z``Zgi i^a k VaaiV[ b{ii^ [{ c_V `dcj#
HgZ[c^hh`dgijg d\ `[cjc kdgj Va\Zc\ Y{cVgdgh`
bZVa`kZccVZ^c`jbZ[g^hiiijb#VkVg]ZahibZVa
W²cYVhiiiVg^ccVg V `dcjg hajeej k^ ZhhV ih`j#
=hYgZgj_]hYg#
D``jg cibV[a`^ ]gnaa^g k^ Z\Vg k^ aZhjb
jb ZhhVg ih`jg VaYVccV! ih`jg hZb \Zgj `dcjg
Z[i^gh`cVgkZgVg]_cVWVcY!Zc`dbkZ\[ng^gV ²g
\²ij[ZgVhi[g_{ahVg#VkVgign\\iV ²g]aYjh^\{
hcjbhiVd\Z^cWZ^iijhgV kVaiVgiii#V[g
aa Z^ggVdg`VVkZgVi^a{VccVggVbVccV[dghZcYjb#
ÞYV\Zgj\cjg[ng^gbncY^cV k]kZgc^\k^Z^\jb
VaiVid\hkd]Z[jgkZg^hZ^cjhij{gVij\^cV#

<cjg ÒicV Z``^# BVg`VhhZic^c\^c {
\cja`VbVcjb ]Z[jg kZg^ hkd Ój\ V
k^\c\jbhih_{a[k^a_j\Vg^cc{a`Vbh[dgb
]ZccVg hZb ]^ Z^cV giiV# ;²hiVg d``Vg
aiV i Z^ch d\ \cjg d\ Zgjb Vj`^c]ZaYjg
bZ a`VbV hZb ]Z[jg i^a]cZ^\^c\j i^a V
iV`V WgZni^c\jb! iicV i d\ Wa\cV# ZiiV
]Zaki^ha^[VcY^]daYd``VgZgZ^chd\Z^c]kZg
VbVWVhZbiZn\^hid\id\Vhi{ii^ghZbh`ZgV
 Vj\j d\ \ZgV d``jg hjg Zc hkd k²caZ\V
`kZc`dhi^hVb`k²bi khZb`VaaVZgih`V
ZcZggVjc^cc^Z``ZgiVccVZcVcYaZ\id\
a`VbaZ\id[WZaY^#
Z\Vg Zhh^VbVWV]a^gd``jgZ``^!gZ^jbhik^i
a`VbVcc#K^gZ[hjb]dcjbbZ kV[VgVbZ\gjc0
cZ^ijb ]dcjb jb { c²g^c\j hZb ]Vcc Vg[! ggjb
]Vcc i^a V aiV kZa i  Vj\jb VccVggV! eVhhV  [i hZb
Zgj]ccj[ng^g`dcjghZbZgjZ``^hi²gg^Zchkdhjb
Z^ii]ZgVig#K^[{jbd``jghVaViWaVbVi^ccd\Z[k^
Zgjbhkd]ZeecVgVaZcYVbViVgWd^ VghZb[jaajg
Y^h`jgV[bViZgaV\jg[ng^gd``jg!an[ijbk^\V[Ó^cjb
d\ e^``jb ajcYVgaZ\V  bVi^cc# D\ Z[ k^ \gZccjbhi

:kVBVgV?chYii^g

HhVccVHkVkVghYii^g

9V\h`g{g\ZgVgbVjg

G^i][jcYjgd\aZ^`h`{aY

Z``^k^ ZiiV!aZ\\_jbk^]Vijg{a`VbVccd\gZ[hjb
]dcjb#HkZaijb]Vcc#
BZ\gjcVg" d\ [Z\gjcVg^cVjg^cc kZai^g ]jcYgjjb
b^aa_VgV{]kZg_j{g^#VZghij\ikZg^VÒccVjee
c_V bZ\gjcVg`gV i^a V hZa_V d``jg# H`^aVWd^c jb V
k^hjbZ``^c\j\Vg! #Z#V#h#c\jb_Vgd\[V\gVg!
b²iV d``jg Vaah hiVVg# ÛgZ^i^ Zg a^ccjaVjhi d\ V
Zg VakZ\ hVbV { ]kVV VaYg^ k^ Zgjb# D``jg Zg Wd^
jee { YVch`V `g^cc! `Va^[dgcj`g^cc! VeeZahcj`g^cc!
`dakZic^haVjhV`g^cc!ÒijhcVjV`g^cc!hkdVZ^chWgdi
V[[gVbWd^cjhiZ`^[gVb#VZ^c`Zcc^gVaaV`gVcV
V Z^bZgji^ad`jZ^c]kZgZ[c^hZba`Vb^cc Vg[{V
]VaYVi^aVhiVg[Vgii#V{Z^cb^iiVkZgV\VaYjg^cc#
Z\Vgk^[{jbh`^aVWd[g{jb]Z^b^cjb!ZVWVgV
heZ\^abncY^cc^! jb V V h Z^ii]kV kZgjaZ\V gVc\i
k^ a`VbV d``Vg! WgZ\jbhi k^ k^# =j\hjb d``jg
Z``^ ik^hkVg jb {jg Zc k^ g_`jb i^a d\ [_{g[Zhijb 
Z^c]kZg_jbbZ\gjcVg\VaYg^cjb#=^`jbZ``^k^VadhV
d``jg k^ [_{gbV\c hZb k^ ][jb ]V[i b^`^ [ng^g V
VÓV! ]ZaYjg Vjhjb k  kVhVcc ]_{ Z^c]kZg_jb adYYVgV
i^]Z^b^!hZb]Z[jgc{VbVg`VhhZi_V {W{W^a_jV
]Vcc\Zi^W_Vg\V]daYVg[Vg^d``Vgi^a ZhhVk^\Zijb
a^i^iZ^chd\hiZ^cYVjVgeaVhi\cjg#
BZ\gjcVg`gVg Zgj  gVjc^cc^ Z``Zgi VccV Zc
h_{a[henci^c\# K^ i`jb h_{a[Vg V d``jg V b^h ngbV
a`VbV d``Vg# Hjb d``Vg ibV  Vc\^hi nÒg k V aiV
Z``^ gii i d\ aZ^iV aZ^V i^a V aZ^giiV V! Znjb
d``VgeZc^c\jbV[_{g[ZhiVenci^c\jcc^#HVb`k²bi
gVcch`cjb hZb \ZgVg ]V[V kZg^  7VcYVg`_jcjb!
@VcVYVd\CdgZ\^ÞhaVcY\Zg^gVaYgZ^cZ^cVggVcch`c^g
jb a[h\²^ `kZccV h`Zgjb k^ `dcjg h_{a[k^a_j\Vg
iZ`_jgd``VgV ]ajiVi^aVaiVWZijgi#CdijbYg_\Vc
]ajiV Zhhi^aV`VjeVbZ\gjcVgW²`jg"d\kgjg!`gZb
i^a V [_Vga²\_V ]gj``jg d\ VeeZahcj] d\ hing`_V
`daaV\Zc[gjbjg# V Zg cZ[c^aZ\V Vcc^\ V Z\Vg k^
][jbc{VkZgV gij\Vg ²gd``VghZbZ``^]V[V {
Z\VghkZaih^\]Za]Z[hiZa^aZ\i[Zga^ VghZbhaV`cVg
]²\i d\ WiVcY^ { iZn\_VcaZ^`V ]Vg^ccVg# K^ \c\jb
a`V bZ Wgc d\ [²jb Vj# K^ V kZgjg a`Vb^cc
[ng^g ]c_Vh`^# :a^aZ\V# :c k^ [{jb hij\ h`^aVWd jb
V Vh]gZ^ciZ``^Za^aZ\id\]²\ihV\ZgVZ^ii]kV
k^ k#I^ahje^aajgd\`gZbhZb`dhiVVkhj]kijcV
gVj\jcjb{d``jgZc\Zi^a{i^d``jgaiVgiii#D\Z[
k^ kZgjb Z^ii]kV b{iikVcV! dg`jaVjhVg d\ haVeeVg 
Vaag^WVg{iijcc^! {\Zijbk^ggiiZ`_jgd``VgZcc[gZ`Vg
bZ kV`VjeV[²jWiVgZ[c^#VjZgjVkhjg{cYg
ZcZ^ii]kV Vg[V`dbVhiV^cc[ng^g[_aWgZniiV[²j
hZbWVgVWZa\^gd``jgi#
6j`V\gbb Zgj  ]j\V d``Vg `db^c Ód`` [`c^"
h_`YbV# V Zg bZg`^ jb hi_gcaZnh^ V kZgV bZ
Vj`V\gbb# Û ]kZg_j ]Z[jgj hi_gc Z[  ]Z[jg
Z``^ hi_gc { a`VbV cjb4 K^ aijb [gVb]_{ k V 
]Z^aWg^\^h\Z^gVcjb Zg hi_gcaZnh^ h`^a\gZ^ci i [g{
]Z\jcZcZ``^ia^i^d\ VZgZ``^]²\iVh_{jiVc{
[a`^]kZgc^\hVbWVcY^ Zhhk^bViZg]{iiV#
<cjbncY^cZghijYYV[k^ccjbVg`V^cjb#GVcch`c^g
hcVVk^ccjkZ^iZcYjgg{V[gZ`Vg\gVccVg`dcjgZc ²g
hZb iiVg^ Zgj# =Z[jg Z``Zgi bZ ]²[c^ V \ZgV# :c
[Z\jgVgbncY^chZbha`ZgZ[c^VaaiVgV\gZ^c#

BNC9H@G:NI>C</
=6CC68=G>HI:AH><JG@6GAH9âII>G]VccVX]g^hiZa5\bV^a#Xdb

w\aiZ``^Z^cjh^cc^iZ^chd\8^cYn8gVl[dgY Z\Vg\kV`cV{bdg\cVcV$8^cYn8gVl[dgY"D[jg[ng^gh²iV
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9RGDIRQHOHLWDUD²UDX²XWUDXVWX
RJNUDIWPLNOXVWDUIVIµONL
Vodafone leitar að starfsmanni í stöðu innkaupastjóra á sölu- og þjónustusviði.

&«2345 !,$2%) 35¨52 %¨!
,!.'!2 ¶)' 6%3452

6WDUIVO¿VLQJ
Mótun innkaupastefnu fyrir lagervöru til endursölu, vörustjórnun búnaðar og innkaupastýring í samráði við stýrihópa. Samningar
við birgja, innlenda og erlenda og yfirumsjón með lager.

&ÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ FH &JÎLMENNINGARSETURS
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å  STÎÈU TIL AÈ
VINNA VIÈ MIÈLUN UPPLÕSINGA UM RÁTTINDI OG SKYLDUR
INNÚYTJENDA ¹ ¥SLANDI OG FJÎLMENNINGU

,QQNDXS

+¨IQLVNU¸IXU
Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af innkaupum og lagerstýringu. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á Navision
og vera fljótur að tileinka sér nýja hluti. Jafnframt þarf viðkomandi að geta unnið í hópi sérfræðinga í krefjandi rekstrarumhverfi.
Gerð er krafa um sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

¥ STARÙNU FELST UMSJËN MEÈ VEF &JÎLMENNINGARSETURS OG
VINNA AÈ ÖRËUNARVERKEFNUM Å UPPLÕSINGAMIÈLUN AUK
ANNARRA VERKEFNA 3TARÙÈ ER NÕTT OG MUN STARFSMAÈURINN ÖVÅ
TAKA Ö¹TT Å AÈ MËTA STARÙÈ 3KRIFSTOFA &JÎLMENNINGARSETURS
ER STAÈSETT ¹ ¥SAÙRÈI

.HUILVÀMµQXVWD

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN
o .AUÈSYNLEGT ER AÈ VIÈKOMANDI SÁ RITF¾R ¹ ENSKU OGEÈA
PËLSKU AUK ÅSLENSKU
o ¶EKKING ¹ UPPLÕSINGAMIÈLUN
o &RUMKV¾ÈI Å STARÙ OG SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

Vodafone óskar að ráða kerfisstjóra í kerfisþjónustu á tæknisviði. Kerfisþjónusta rekur 300 netþjóna sem keyra á AIX, SUN, SuSe
SLES, RedHat og Windows 2003. Deildin rekur einnig SAN og TSM afritunarþjónustu.
6WDUIVO¿VLQJ
Uppsetning á nýjum Windows netþjónum (vélbúnaður eða VMware), dagleg umsjón Windows umhverfis, og ábyrgð á eftirliti og
afritun Windows 2003 server, Exchange og MSSQL. Um er að ræða rúmlega 100 Windows netþjóna sem fer fjölgandi.
+¨IQLVNU¸IXU
Tæknimenntun er æskileg og minnst 4 ára reynsla í rekstri á Microsoft kerfum og vélbúnaði. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi
þekkingu á Microsoft: 2003 (2000) Server, Exchange og MSSQL. Einnig er gott að þekkja IIS, WMS, Active Directory.
Viðkomandi þarf að geta unnið í hópi sérfræðinga í umfangsmiklu og krefjandi rekstrarumhverfi, en gerð er krafa um sjálfstæð og
öguð vinnubrögð.

6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ STARÙÈ STENDUR OPIÈ JAFNT KONUM
OG KÎRLUM 5M LAUNAKJÎR FER EFTIR KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA VIÈ STARFSMENN STJËRNARR¹ÈSINS
'ERT ER R¹È FYRIR AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF  JÒNÅ NK
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR %LSA !RNARDËTTIR
FRAMKV¾MDARSTJËRI Å SÅMA  

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is, 520 4700. Umsóknir óskast útfylltar á
www.hagvangur.is fyrir 14. maí nk.

5MSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STÎRF SKULU
BERAST FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTINU (AFNARHÒSINU VIÈ 4RYGGVA
GÎTU  2EYKJAVÅK EIGI SÅÈAR EN  MAÅ NK 5MSËKNIR
ÖAR SEM ËSKAÈ ER NAFNLEYNDAR VERÈA EKKI TEKNAR TIL GREINA
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM
R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN

9L²VHPVW¸UIXPXQGLUQ¿MXPHUNL9RGDIRQH¨WOXPRNNXUD²JHUDYL²VNLSWDYLQXPNOHLIWD²Q¿WD
W¯PDQQWLOKLQV¿WUDVWDÀY¯KYHUWDXJQDEOLNHUG¿UP¨WW
*U¯SWXDXJQDEOLNL²RJOLI²XQ¼QD

F í t o n / S Í A

&ÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTINU  MAÅ 

Störf í boði hjá

IKEA

Innréttingadeild

Helgarstörf

9LêHUXPDêOHLWDDêIyONLWLOVWDUIDt
LQQUpWWLQJDGHLOG6WDUÀêIHOXUtVpUUiêJM|I
RJV|OXiLQQUpWWLQJXPWLOYLêVNLSWDYLQDDXN
WLOIDOODQGLYHUNHIQD

9LêHUXPDêOHLWDDêIyONLtìPLVKHOJDUVW|UI
(LQVWDNOLQJDUVHPHUXWLOE~QLUWLODêVìQD
PHWQDêRJGXJQDêtVWDUÀHUXKYDWWLUWLOîHVV
DêV NMDXP










Hæfniskröfur:
 ʃ6MiOIVW êLtYLQQXEU|JêXPRJ
  VNLSXODJVK IQL
 ʃ6DPYLVNXVHPL
 ʃ)UXPNY êL
 ʃ6DPVNLSWDK IQL
 ʃ9DQGYLUNQL
 ʃ$OPHQQW|OYXîHNNLQJ
 ʃíHNNLQJi1DYLVLRQHUNRVWXU










Hæfniskröfur:
 ʃ*yêîMyQXVWXOXQG
 ʃ0HWQDêXU
 ʃ-iNY êQL
 ʃ)UXPNY êL
 ʃ6DPVNLSWDK IQL
 ʃ+HLêDUOHLNL

8PIXOOWVWDUIHUDêU êDîDUVHPXQQLêHUYLUND
GDJDIUiNOXNNDQDêUDYLNXQD
RJKLQDYLNXQD$XNîHVVHU
P|JXOHLNLiKHOJDUYLQQXtVDPUiêL
YLê\ÀUPDQQ

,.($EìêXUXSSiIM|OEUH\WWRJOLIDQGLVWDUIVXPKYHUÀ6WDUIVIyONLJHIVWW NLI ULWLODêYD[Dt
VWDUÀD[ODiE\UJêRJYHUDPLNLOY JXUKOHNNXUtNUDIWPLNOXRJ|UWYD[DQGLI\ULUW NL
8PVyNQXPPiVNLODiîMyQXVWXERUê,.($HêDI\OOD~WXPVyNQDUIRUPiZZZ,.($LV
1iQDULI\ULUVSXUQLUVNDOVHQGDiQHWIDQJLêIMROD#LNHDLV
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5M ER AÈ R¾ÈA ÖRJÒ NÕ STÎÈUGILDI SÁRFR¾ÈINGA VIÈ (¹SKËLASETUR 6ESTFJARÈA 3TARFSSVIÈ SÁRFR¾ÈINGANNA VERÈUR AÈ EÚA STARFSEMI
(¹SKËLASETURSINS OG ÙNNA GRUNDVÎLL FYRIR STOFNANIR OG FYRIRT¾KI ¹ 6ESTFJÎRÈUM AÈ SAMEINAST UM RANNSËKNAR ÖRËUNAR OG NÕSKÎP
UNARVERKEFNI *AFNFRAMT ER STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ (¹SKËLASETRIÈ VERÈI Å STAKK BÒIÈ TIL AÈ VEITA FAGLEGA LEIÈSÎGN VIÈ SKIPULAG RANNSËKNA OG UN
DIRBÒNING UMSËKNA Å INNLENDA OG ERLENDA RANNSËKNARSJËÈI Å SAMSTARÙ VIÈ 2ANNÅS ,ÎGÈ VERÈUR SÁRSTÎK ¹HERSLA ¹ AÈ AÈSTOÈA STOFNANIR
OG FYRIRT¾KI ¹ SV¾ÈINU VIÈ AÈ EÚA SAMSTARF VIÈ ERLENDAR STOFNANIR OG FYRIRT¾KI

3TÎRF TIL EÚINGAR RANNSËKNAR
OG H¹SKËLASTARFSEMI ¹ 6ESTFJÎRÈUM
(¹SKËLASETRIÈ ¹ 6ESTFJÎRÈUM AUGLÕSIR
EFTIR ÖREMUR SÁRFR¾ÈINGUM

3ÁRFR¾ÈINGUR ¹ ALÖJËÈASVIÈI

6ERKEFNASTJËRI

&AGSTJËRI ¹ SVIÈI (AF OG STRANDSV¾ÈASTJËRNUNAR

6INNUR MEÈ STOFNUNUM OG FYRIRT¾KJUM ¹ SV¾ÈINU Å ÖRËUN VERK
EFNA OG GERÈ UMSËKNA Å INNLENDA OG ERLENDA SJËÈI (ANN SÁR UM
GERÈ VERK¹¾TLANA OG FJ¹RM¹L VERKEFNA Å SAMVINNU VIÈ SAMSTARFS
AÈILA 6IÈKOMANDI MUN VINNA Å LITLUM STARFSHËPI OG ÖARF AÈ GETA
UNNIÈ SJ¹LFST¾TT

6ERKEFNASTJËRINN HEFUR UMSJËN MEÈ FJÎLDA VERKEFNA ¹ VEGUM (¹
SKËLASETURSINS ÖAR ¹ MEÈAL ERU &IELD 3CHOOLS OG SUMARH¹SKËLAR
6IÈKOMANDI MUN VINNA Å LITLUM STARFSHËPI OG ÖARF AÈ GETA UNNIÈ
SJ¹LFST¾TT

(¹SKËLASETUR 6ESTFJARÈA UNDIRBÕR ALÖJËÈLEGA ÖVERFAGLEGA N¹MSLEIÈ
¹ MEISTARASTIGI Å (AF OG STRANDSV¾ÈASTJËRNUN Å SAMVINNU VIÈ
INNLENDAN EÈA ERLENDAN H¹SKËLA

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ FRAMHALDSN¹MI ¹ H¹SKËLASTIGI
o ¶EKKING OG REYNSLA ¹ HELSTU SJËÈUM OG MENNTA¹¾TLUNUM
%VRËPUSAMBANDSINS ¾SKILEG
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ FRAMHALDSN¹MI ¹ H¹SKËLASTIGI
o 2EYNSLA AF VERKEFNASTJËRNUN ¾SKILEG
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
(¹SKËLASETUR 6ESTFJARÈA ER UNG STOFNUN ¹ H¹SKËLASTIGI (ÒN HEFUR ÖAÈ AÈ
MARKMIÈI AÈ VEITA FJARNEMUM ¹ 6ESTFJÎRÈUM FYRIRTAKS ÖJËNUSTU HASLA
SÁR VÎLL SEM RANNSËKNARSTOFNUN OG BJËÈA UPP ¹ KENNSLU (¹SKËLASETUR
6ESTFJARÈA ER STAÈSETT ¹ ¥SAÙRÈI

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN Å UMHVERÙS OG AUÈLINDASTJËRNUN EÈA ÎÈRUM
TENGDUM GREINUM
o ¶ARF AÈ HAFA LOKIÈ AMK MASTERSGR¹ÈU
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5PPLÕSINGAR UM STÎRÙN VEITIR 0ETER 7EISS FORSTÎÈUMAÈUR Å SÅMA
  5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ 
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A\[g²^c\jg
AVcYhhVbWVcYhaZch`gVikZ\hbVccVh`VgZ[i^gVg{Va\[g²^c\#JbZgVg²VhiVg[hZb[Zajghg[_aWgZniikZg`Z[c^
iZc\Yh_{kVgikZ\^{bhjbhk^jba\[g²^#;gVb]VaYhc{bd\hiVg[hgZnchaVZg`dhijgZcZ``^h`^ang^#
Jbh_cbZg{c^c\j]Z[jg>_bcWh=WhWh>`WbjWied^`|9WfWY[dj#Jbh`cjbh`Vah`^aV^cci^a8VeVXZci!7dg\Vgic^',#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ&*#bV'%%,

AVcYhhVbWVcYhaZch`gVikZ\hbVccVZgj]Z^aYVghVbi`ikZ\hbVccV#
K^[Vc\hZ[c^hVbiV`VccVZgj[_a ²iid\[ZaVhib#V#V/
KZgVb{ahkVg^[aV\hbVccVVabZccjb]V\hbjcVb{ajb#
K^ccVV[gVb[gjbh_{kVgikZ\^#
HijaVVh_{a[W²gg^d\]V\`k²bg^ci^c\jÒh`^hid[cVd\k^ccVVjb]kZgÒhb{ajb#
<ZgV`_VgVhVbc^c\V[ng^g]cYikZ\hbVccV#
IV`V {iiVa _VhVbhiVgÒd\k^ccVbZhi_gckaYjbiZc\hajbk^hVbc^c\Vk^ccjgg`^#
KZgV[dghkVg^k^gZ`hijgb{aV[ng^gYb^d\\V\ckVgihi_gckaYjbb{ajbZghcZgiVhghiV`aZ\Vgii^cY^[aV\hbVccV#

A6C9HH6B76C9ÞHA:CH@G6åIK:<HB6CC6
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Viltu slást í hópinn
í spennandi fyrirtæki?
MotorMax óskar að ráða sölumenn!

Einstaklingur á aldrinum 20 – 40 ára
%INSTAKLINGUR ¹ ALDRINUM   ¹RA
óskast til starfa í verslun.
ËSKAST TIL STARFA
Viðkomandi þarf að hafa eftirfarandi kosti :
6IÈKOMANDI
AÈ HAFA EFTIRFARANDI
KOSTI 
Hæfileiki ÖARF
í mannlegum
samskiptum
(¾ÙLEIKI ÅFljót(ur)
MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
að læra
&LJËTUR
AÈ L¾RA
Reyklaus
2EYKLAUS
Starfslýsing :
5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
Afgreiðsla og umsjón í verslun
Önnur
störf S¾KJA SKAL UM
.¹NARI UPPLÕSINGAR
UM HVERNIG

Nánari
upplýsingar
um¹hvernig
sækja OKKAR
skal um
starfið er að finna
STARÙÈ
ER AÈ ÙNNA
HEIMASÅÈU
WWWAUKARAFIS
á heimasíðu okkar www.aukaraf.is

MotorMax var stofnað árið 2006 þegar
Yamaha og Gísli Jónsson ehf. sameinuðust undir merkjum MotorMax. MotorMax er
til húsa í nýju og glæsilegu húsnæði að
Kletthálsi 13. Með sameiningu þessara
fyrirtækja

varð til ein stærsta og glæsi-

legasta verslun sinnar tegundar á Íslandi.
MotorMax býður upp á vélsleða, fjórhjól,
götuhjól, endurohjól, motocrosshjól, sæ3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

þotur, hraðbáta, utanborðsmótora og allt
annað sem hugurinn girnist hjá þeim sem

MotorMax óskar að ráða sölumenn í verslun og
varahlutum. Í boði eru störf í nýju og spennandi
fyrirtæki sem hefur á boðstólum tæki og vagna
sem alla dreymir um!
Viðkomandi verða að vera áhugasamir um vörur
fyrirtækisins, samviskusamir og reglusamir og ekki
spillir ef viðkomandi geti hafið störf nú þegar!
Áhugasamir eru beðnir að hafa samband við
Jón Helga Sigurðsson (jon@motormax.is)
eða Þórarinn Inga Ólafsson
(thorarinn.olafsson@motormax.is)

stunda mótorsport. Einnig býður MotorMax

Rekstrar- eða viðskiptafræðingi
í starf fjármálastjóra
Verksvið fjármálastjórans snýr að umsjón fjármála og
rekstrar.Í starfinu felst fárhagseftirlit, að halda utan um
starfsmannamál, áætlangerð sem snýr að rekstri þjónustunnar,
umsjón tölvumála og upplýsingakerfis. Þátttaka í stefnumótun og markmiðasetningu.

upp á mikið úrval af hjólhýsum, fellihýsum
og tjaldvögnum.

www.motormax.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra
á Vesturlandi auglýsir eftir

Klettháls 13 . 110 Reykjavík . Sími 5 63 4400 . Fax 5 63 4401

Í þjónustu svæðisskrifstofunnar er leiðarljósið mannvirðing
og mannúð.

»

Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Fjöldi starfa í boði.

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerﬁsstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

» Kannaðu málið á www.hhr.is
.%1  0  

Menntunar og hæfniskröfur:

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

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi góða samskipta og
samstarfshæfileika og virði aðra á jafnréttisgrundvelli.

  

Áskilið er háskólamenntun í rekstrarfræði eða viðskiptafræði
og góð alhliða tölvukunnátta.

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

Nánari
upplýsingar
í síma
561 5900

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

Svæðisskrifstofa Vesturlands er staðsett í Borgarnesi
Umsóknarfrestur er til 16. maí n.k.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Þorgrímsson framkvæmdastjóri og Árni Þorsteinsson fjármálastóri í síma 437
1780 netfang: magnus@sfvesturland.is. Laun skv. gildandi
kjarasamningum.

R ÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Skriflegar umsóknir sendist til Svæðisskrifstofu Vesturlands
Bjarnarbraut 8 - 310 Borgarnes
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N1 vill ráða starfsmann á mótorhjólaverkstæði
við Funahöfða til að annast almennar viðgerðir
og þjónustu.

C+0@6-0)+819)5608281*<5-57@/-6-26)5'3B-B844DI59&0+-52-0)+5&3++G16@75&
+@B&5E77& &5*D9-B6/-47&9-2-54)56G280)+&3+9&2(&B&A.G286783+5DB+.H*9&5B&2(-
&0076)19-B/)185,5D)*2-3+)0(&1)226/8
$)-7&B)5&B)-267&/0-2+811)B*5&11I56/&5&2(-A.G28678082(3+,@*2-F1&220)+81
6&16/-47817-067&5*&9-B6H083+5DB+.H*7-09-B6/-47&9-2&)<260&1)22782D69-B-
1&75)-B608)5/36785

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af mótorhjólaviðgerðum
Nákvæm vinnubrögð
Stundvísi
Þjónustulund og lipurð í samskiptum



.
&
)2
#&44/367&B)5&B*<0+.&671)B2J.82+813+'.GB&9-B6/-47&9-281KH0'5)<77&3+
*5&1&2(-5E77-D6&17,-28,)*B'82(2&
$)-7&B)5&B,8+1<2(&5F/813+1&7)06/&2(-)-267&/0-2+817-067&5*&F)0(,I6-
)<260&1)22782D69-B-1&75)-B608)5/36785
%-2287F1-)5*5D/07-0/0

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni
Finnbogason í síma 440 1240.
Áhugasamir geta sótt um á www.n1.is
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N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS
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AppliCon er alþjóðlegt ráðgjafa- og hugbúnaðarfyrirtæki
í SAP og MICROSOFT lausnum. Fyrirtækið hefur vaxið hratt og
hefur nú á að skipa um 160 ráðgjöfum á Íslandi, Danmörku,
Svíþjóð og Bretlandi. Starfsumhverfið er krefjandi, fjölbreytt
og skemmtilegt og byggir á liprum samskiptum og miðlun
þekkingar til að auka ávinning viðskiptavina AppliCon.
Vegna aukinna umsvifa leitar AppliCon nú að öflugum
og heilsteyptum einstaklingum í fjölbreytt og skemmtileg
störf. Við hjá AppliCon viljum ráða einstaklinga sem hafa
metnað til að ná árangri í starfi og eru tilbúnir að takast á
við spennandi og krefjandi verkefni i alþjóðlegu umhverfi.
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Lagerstjóri - Birgðabókari
Við erum að leita að kraftmiklum einstaklingi til að
stjórna vörulagernum okkar og einnig til þess að sjá
um birgðabókhald.

3ÎLUSTARF
4RAUST TÎLVUVERSLUN Å 2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA ÎÚUGAN
SÎLUMANN Å FRAMTÅÈARSTARF 5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT OG
KREFJANDI SÎLUSTARF ¹ TÎLVUTENGDUM VÎRUM ¹SAMT TILFALL
ANDI VERKEFNUM 6INNUTÅMI FR¹ KL  TIL  VIRKA DAGA
(ELSTU H¾FNISKRÎFUR ERU
&RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR Å STARÙ
'ËÈ FRAMKOMA OG RÅK ÖJËNUSTULUND
3J¹LFSTRAUST OG MIKIL F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA ER NAUÈSYNLEG
6IÈSKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
5MSËKNIR SENDIST TIL AUGLÕSINGADEILDAR

Starfslýsing
• Umsjón með móttöku
vörursendinga og verðmerkingar
• Skipulagning á lager
• Bókun pantana og sendinga
• Stofnun vörunúmera og birgja
• Endurkröfur á birgja
• Verðbreytingar fyrir útsölur og tilboð
• Vörutalningar: talning og skráning
• Söluskýrslur

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Reynsla af Navision
Grunnþekking á Excel
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Vilji til að vinna yﬁrvinnu stöku sinnum
Þarf að eiga auðvelt með að vinna með
öðrum og einnig með að vinna sjálfstætt
• Sveiginlegur og jákvæður
Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um.
Umsóknir sendist á netfangið: kboland@hbu.is.
Umsóknarfrestur: 11. maí n.k.

&RÁTTABLAÈSINS EÈA ¹ BOX FRETTIS IS FYRIR  MAÅ
MERKTAR m3ÎLUSTARF n

Kennarar
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða kennara
fyrir næsta skólaár í eftirtaldar námsgreinar:





viðskiptagreinar (hagfræði)
sögu
raungreinar (efnafræði)
íslensku

Hæfniskröfur:
 Háskólapróf í viðkomandi grein.
 Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi
æskileg.
 Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
 Góða vinnuaðstöðu.
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson
aðstoðarskólastjóri, ingi@verslo.is eða í síma
5 900 600. Umsóknarfrestur er til 11. maí og skal
senda umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla
Íslands, Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið
ingi@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1200 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta. Við
skólann starfa um 80 kennarar og annað starfsfólk.

Framkvæmdastjóri
SPRON óskar eftir að ráða til starfa
öflugan framkvæmdastjóra SPRON
Factoring.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

• Reynsla af stjórnunarstörfum skilyrði

• Ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri SPRON
Factoring
• Samskipti við erlenda þjónustuaðila
• Áframhaldandi uppbygging ört vaxandi
fyrirtækis

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun
• Góð ensku- og dönskukunnátta
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa frumkvæði og góða skipulagshæfileika

• Samskipti við viðskiptavini og öflun nýrra
viðskiptavina

Nánari upplýsingar veitir Lárus Sigurðsson, stjórnarformaður SPRON Factoring, í síma 550-1200.
Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 18. maí nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON Factoring sérhæfir sig í þjónustu við fyrirtæki á sviði
fjármögnunar, innheimtu, færslu viðskiptamannabókhalds,
áhættustýringar og greiðslufallstrygginga. SPRON Factoring
er í meirihlutaeigu SPRON. Aðrir eigendur eru m.a. Sparisjóðurinn
í Keflavík, Icebank og Midt factoring í Danmörku.

35..5$!'52  MAÅ 



!46)..!

3ÎLUMAÈUR
"- 6ALL¹ ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SÎLUMANN TIL STARFA
¹ SÎLUSKRIFSTOFU FÁLAGSINS Å 3UÈURHRAUNI  Å 'ARÈAB¾
3TARÙÈ FELST Å SÎLU ¹ FRAMLEIÈSLUVÎRUM FYRIRT¾KISINS ¹SAMT
R¹ÈGJÎF TIL VIÈSKIPTAVINA

LAGERSTARF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann á útilager.
Viðkomandi þarf að hafa lyftararéttindi. Starfsreynsla
í byggingariðnaði er æskileg.

SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ EINHVERJA ÖEKKINGU ¹
BYGGINGAVÎRUM SÕNI SJ¹LFST¾ÈI OG FRUMKV¾ÈI Å STARÙ OG
HAÙ ÖJËNUSTULUND GAGNVART VIÈSKIPTAVINUM FYRIRT¾KISINS
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 'UNNLAUGUR !"JÎRNSSON Å
SÅMA   GUNNLAUGUR BMVALLAIS 

Í starfinu felst móttaka og afgreiðsla til og frá vinnusvæðum Ístaks auk umsýslu og viðhalds búnaðar
sem geymdur er á lagersvæðinu.

¥ STARFSSTÎÈ FYRIRT¾KISINS Å 'ARÈAB¾ ERU FRAMLEIDDAR HÒSEININGAR SM¹EIN
INGAR PÅPUR OG RÎR ¹SAMT MÒRVÎRUM ¶AR ER STARFR¾KT SÎLUDEILD SEM SÁR
AÈ MESTU LEYTI UM SÎLU ¹ ÖESSUM VÎRUM

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á
skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7 105 Reykjavík og í
síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

"ÅLDSHÎFÈA 

'RANDASKËLI ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å EFTIRFARANDI STÎRF

¶ROSKAÖJ¹LÙ
5M ER AÈ R¾ÈA   STARFSHLUTFALL

9ÙRMAÈUR MÎTUNEYTIS
«SKAÈ ER EFTIR MATR¹ÈI TIL AÈ HAFA UMSJËN
MEÈ NEMENDAMÎTUNEYTI SKËLANS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ N¾STKOMANDI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA "ÎRKUR SKËLASTJËRI BORKUR GRANDASKOLIIS
OG )NGA AÈSTOÈARSKËLASTJËRI INGA GRANDASKOLIIS SÅMI 
'RANDASKËLI STENDUR VIÈ SJ¹VARSÅÈUNA Å VESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR
.EMENDUR ERU UM  TALSINS Å   BEKK OG VIÈ SKËLANN STARFA
UM  STARFSMENN -IKILL STÎÈUGLEIKI HEFUR VERIÈ Å STARFSMANNAHALDI
SKËLANS OG Å HËPNUM RÅKIR FAGMENNSKA OG METNAÈUR

Spennandi tímar
framundan

«SKUM AÈ R¹ÈA
'RUNNSKËLAKENNARA ¹ YNGSTA STIG OG MIÈSTIGI   STARF

Starfsfólk í sölu- og markaðsdeild

3KOÈAÈU AÈST¾ÈUR OG VERTU MEÈ Å LIÈI SEM BYGGIR UPP
5PPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA 3VEINBJÎRN -ARKÒS .J¹LSSON SKËLASTJËRI Å
SÅMUM  OG 
NETFANG SVEINBJORNNJALSSON ALFTANESSKOLIIS OG
'UÈLAUG %RLA 'UNNARSDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI
Å SÅMUM  OG 
NETFANG GUDLAUGERLAGUNNARSDOTTIR ALFTANESSKOLIIS
5MSËKNIR SENDIST LFTANESSKËLA  LFTANESI
5MSËKNARFRESTUR TIL  MAÅ 
3J¹ EINNIG VEÙNA WWWALFTANESSKOLIIS OG WWWALFTANESIS
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI ,. OG +¥
3KËLASTJËRI

3TAÈA FRAMKV¾MDASTJËRA
3TAÈA FRAMKV¾MDASTJËRA 3AMFÁS SAMTAKA FÁLAGSMIÈSTÎÈVA ¹ ¥SLANDI ER
LAUS TIL UMSËKNAR ,EITAÈ ER AÈ METNAÈARFULLUM EINSTAKLINGI Å FRAMS¾KIÈ
OG KREFJANDI STARF 5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF FR¹ OG MEÈ  JÒLÅ 
3TARFSSVIÈ
o $AGLEG STJËRNUN SAMTAKANNA
o 6ERKEFNA OG VIÈBURÈASTJËRNUN
o ¾TLANAGERÈ OG FJ¹RM¹LASTJËRNUN
o !LMANNATENGSL
(¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN ¾SKILEG
o 2EYNSLA AF STJËRNUN
o (¾FNI TIL AÈ HAFA UMSJËN MEÈ REKSTRI OG FJ¹RUMSÕSLU SAMTAKANNA
o 2EYNSLA OGEÈA ÖEKKING ¹ STARÙ SAMTAKANNA OG FÁLAGSMIÈSTÎÈVA
o 'ËÈIR SAMSKIPTAH¾ÙLEIKAR
o 'OTT VALD ¹ ¥SLENSKU ENSKU OG EINU NORÈURLANDAM¹LI
o 'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
¥ UMSËKNINNI SKAL EFTIRFARANDI KOMA FRAM
o ST¾ÈA UMSËKNAR
o 3TUTT ¾VI¹GRIP
o -ENNTUN
o 3TARFSFERILL
o 5MSAGNARAÈILAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ  5PPLÕSINGAR VEITIR (AFSTEINN 3N¾LAND
FRAMKV¾MDASTJËRI 3AMFÁS Å SÅMA  
5MSËKNIR SKAL SENDA MEÈ NETPËSTI ¹ SAMFES SAMFESIS
EÈA Å PËSTI TIL 3AMFÁS (INU (ÒSINU 0ËSTHÒSSTR¾TI    2EYKJAVÅK

Á næstu misserum munu umsvif Flugleiðahótel ehf. aukast til muna
með fjölgun gistirýma, nýjum hótelum og alþjóðlegu samstarfi. Því
viljum við ráða kraftmikið fólk í söludeild fyrirtækisins og óskum
eftir sölustjórum og sölufulltrúum.
Við leitum að fólki sem fagnar ögrandi verkefnum og er
tilbúið að taka þátt í spennandi uppbyggingu nýjunga hjá
öflugasta hótelfyrirtæki landsins.
Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun
- Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
Þýskukunnátta er kostur en ekki skilyrði.
- Góð þekking á tölvukerfum.
- Reynsla í ferðaþjónustu er æskileg.
Við leitum að ábyrgum og metnaðarfullum einstaklingum
sem geta bæði unnið sjálfstætt og í hópi.
Umsækjandi þarf að hafa mikla hæfni í mannlegum samskiptum, fágaða framkomu og trúverðugleika. Hjá Flugleiðahótelum ehf. er áhersla lögð á þjónustulund, jákvæðni og
frumkvæði í vinnubrögðum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
Skriflegar umsóknir sendist á netfangið: sala@icehotels.is.
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ&(#bVc`#

Flugleiðahótel ehf.Zgj
aZ^VcY^gZ`hig^]iZaVd\
_cjhij k^ [ZgV[a` d\
g{hiZ[cj\Zhi^]gaZcY^hd\
gZ`V'&]iZajcY^gbZg`_jb
ICELANDAIR HOTELS
d\HÓTEL EDDA#

 MAÅ  35..5$!'52



!46)..!

,EIKSKËLASVIÈ
6ILT ÖÒ HJ¹LPA OKKUR AÈ SKAPA
BESTA KAFÙHÒSIÈ Å B¾NUM

!ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI 6INAGERÈI
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRA VIÈ
LEIKSKËLANN 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI 

o 'ËÈ SKIPULAGSH¾FNI FRUMKV¾ÈI OG METNAÈUR Å STARÙ
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

6INAGERÈI ER ÖRIGGJA DEILDA LEIKSKËLI ,EIKSKËLINN ER STAÈSETTUR
MIÈSV¾ÈIS Å GRËNU OG BARNV¾NU HVERÙ HERSLA LEIKSKËLANS ER
UMHVERÙSMENNT

3TAÈAN ER LAUS  JÒNÅ 

2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ AÈ LEIKSKËLAR MËTI HVER SÅNA
SÁRSTÎÈU OG HAÙ FAGLEGT OG FJ¹RHAGSLEGT SJ¹LFST¾ÈI ¥ SKËLA
N¹MSSKR¹ LEIKSKËLANS SEM ER SAMIN AF STARFSFËLKI Å SAMVINNU
VIÈ FORELDRA BIRTIST SÁRSTAÈA LEIKSKËLANS FRAMTÅÈARSÕN HANS OG
MARKMIÈ
-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o ,EIKSKËLAKENNARAMENNTUN ER ¹SKILIN
o -ENNTUN EÈA REYNSLA Å STJËRNUN ¾SKILEG
o ¶EKKING ¹ TÎLVU OG UPPLÕSINGAT¾KNI

5MSËKNUM FYLGI STARFSFERILSSKR¹ MEÈ YÙRLITI YÙR N¹M OG FYRRI
STÎRF 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK
5MSËKNIR SENDIST TIL SKRIFSTOFU ,EIKSKËLASVIÈS 2EYKJAVÅKUR
&RÅKIRKJUVEGI  EÈA STARFSUMSOKNIRLEIKSKOLAR LEIKSKOLARIS

6IÈ LEITUM AÈ VÎNUM KAFÙSNILLINGI
TIL ÖESS AÈ STÕRA )ÈU #AFÁ
)ÈU #AFÁ ER ¹  H¾È Å )ÈUHÒSINU VIÈ ,¾KJARGÎTU ¶AÈ ER +Î
KUMEISTARINN EHF SEM ¹ OG REKUR )ÈU #AFÁ (J¹ OKKUR STARFAR
GOTT EINL¾GT OG ÎÚUGT STARFSFËLK SANNKALLAÈ SIGURLIÈ
&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR «LAFUR !RNARSON
FRAMKV¾MDASTJËRI SÅMI  
5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ NETFANGIÈ
OLAFUR KOKUMEISTARINNIS

5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITA $AGRÒN RS¾LSDËTTIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA    EÈA !UÈUR *ËNSDËTTIR MANN
AUÈSR¹ÈGJAÙ Å SÅMA  
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI &ÁLAGS LEIKSKËLAKENNARA
OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS STÎRF ¹ ,EIKSKËLASVIÈI ER AÈ ÙNNA ¹
WWWLEIKSKOLARIS

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

Byggingastjóri/Verkstjóri
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða til starfa reyndan verkstjóra
til að stýra verkefnum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu.
Helstu verkefni:
Stýring starfsmanna og undirverktaka
Efnisinnkaup
Ábyrgð á gæðum vinnu bæði eigin starfsmanna og undirverktaka
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum
Hæfniskröfur:

Fasteignasali eða
sölufulltrúi

Sveinspróf í iðngreinum er skilyrði
Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
Reynsla af stýringu byggingaverkefna er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Við leitum að einstaklingi til að
sjá um sölu og útleigu fasteigna
hjá fyrirtækinu
Menntun og hæfniskröfur:
• Löggilding sem fasteignasali æskileg
• Reynsla af sölu og útleigu fasteigna
• Reynsla af markaðsmálum
• Reynsla af samningagerð og uppgjöri
samninga.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt

Allar nánari upplýsingar veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) og
Guðmundur í s. 860 1730 (gbg@javerk.is).
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál
Upplýsingar um starﬁð veitir Kári Arngrímsson í
síma 420-6400 á skrifstofutíma.

F í t o n / S Í A

JÁVERK ehf. er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn
eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er
með starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a.
að byggja hæsta hús landsins.
Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með
því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701
www.javerk.is

Umsóknum skal skila á heimasíðu Ataﬂ,
www.ataﬂ.is eða sendast til skrifstofu Ataﬂs,
Lyngás 11, 210 Garðabær
Umsóknarfrestur er til 15 maí 2007.
Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

FRUM

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga
sem hafa áhuga á að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum
frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í metnaðarfullu og vaxandi
fyrirtæki auk samkeppnishæfra launa.
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4RÁSMIÈIR ËSKAST

3TARFSFËLK VANTAR

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL STARFA SEM FYRST

(LYNUR SF ËSKAR EFTIR TRÁSMIÈUM TIL STARFA
(ELST VANA ALLRI ALMENNRI SMÅÈAVINNU

3TARFSFËLK VANTAR Å TÅSKUVÎRUVERSLUN FULLT STARF
HLUTASTARF EÈA SUMARVINNA

2AÚEIT EHF o S  

5PPLÕSINGAR GEFUR 0ÁTUR Å S  

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

2AFVIRKJAR
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ÁBYRG ÐARSVIÐ:
Fjá rha gsá æt lun arg erð
rirkomula gs
Þróun ver kfe rla og rek stra rfy
ða rleg um lau na ski lum
na
má
ð
Um sjó n og eft irlit me
Sam þyk kt reik ninga
Rek stu r hús næ ðis og tæ kja
fra mtí ða rsý n Mið bergs
Þát tta ka í stefnu mótun og
HÆFNISKRÖFU R:
Viðs kipta men ntun og/e ða mikil
reynsla á sviði viðskipta eða reks trar
Reynsla af verkefnas tjórnun og reks tri
Skipu lögð og fagle g vinnu brög ð
Sjálfs tæði og frum kvæ ði
Færn i í man nleg um sam skipt um

Frístundamiðstöðin Miðberg er
byggð á grunni Fellahellis og hefur
hún þjónað Breiðholtsbúum frá 1974.
Miðberg er rekið af Íþrótta- og
tómstundasviði Reykjavíkurborgar.
Miðberg rekur tvær félagsmiðstöðvar, fimm frístundaheimili og
félags- og tómstundastarf í fimm
skólum. Þar að auki stýrir Miðberg
leikjanámskeiðum, hjólabrettagarði,
gæsluvelli auk fjölda verkefna og
viðburða.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Eiríksson,
forstöðumaður Miðbergs; s. 557 3550 netfang; helgie@itr.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2007
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Íþrótta- og tómstundasviðs að Bæjarhálsi 1, merkt
viðkomandi starfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborgar og/eða Kjarafélagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur
Bæjaháls 1 • Sími 411 5000
www.itr.is • itr@itr.is

8AA8@@"FÜ4"A@%*)$#
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Lagerstörf
GV heildverslun óskar eftir a› rá›a starfsmenn til starfa á lager.
Annars vegar er um a› ræ›a framtí›arstarf en hins vegar sumarafleysingu.
Starfssvi›
Vörutiltekt og móttaka
Frágangur á vörum
Önnur tilfallandi lagerstörf
GV heildverslun er öflugt fyrirtæki
sem sérhæfir sig í „gourmet“
vörum fyrir veitingamarka›inn.
Sjá nánar á www.gourmet.is

Hæfniskröfur
Reykleysi og snyrtimennska
Samviskusemi og dugna›ur
Reynsla af sambærilegum störfum
æskileg

Vi›komandi ver›a a› geta hafi› störf sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru hvött
til a› sækja um starfi›.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 14. maí nk.
Númer framtí›arstarfs er 6600. Númer afleysingastarfs er 6601.
Uppl‡singar veita Inga Steinunn Arnardóttir og Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: inga@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

The European Patent Ofﬁce is currently recruiting

engineers and scientists
to work as patent examiners at its ofﬁces in
Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)
Your proﬁle:
• National of an EPO member state
• Full university degree
• Good working knowledge of at least two of the EPO ofﬁcial languages (English, French and
German) and willingness to learn the third before starting work as an examiner
Our offer:
• Long-term employment in an international environment at the forefront of technology
• Intensive initial training in all aspects of patent examination, follow-up courses
• Attractive salary, social security package and working conditions generally
Your job will be to examine patent applications in the three ofﬁcial languages and take decisions
on the granting of patents valid in up to 36 European countries.
For more details (including the technical ﬁelds in which we have vacancies) and to apply online,
please visit our web site:

www.epo.org

!UGLÕSING UM LAUSAR STÎÈUR
Å SKËLUM !KRANESKAUPSTAÈAR

"REKKUB¾JARSKËLI !KRANESI
%FTIRTALDAR KENNARARASTÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
5MSJËNARKENNSLA ¹ YNGSTA OG MIÈSTIGI
5MSJËNARKENNSLA ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR
ST¾RÈFR¾ÈI ENSKA OG SAMFÁLAGSFR¾ÈI
.¹MSR¹ÈGJAFASTAÈA  STAÈA
4ËNMENNTAKENNSLA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3KËLASTJËRI !RNBJÎRG 3TEF¹NSDËTTIR NETFANG
ARNBJORG BRAKIS 3ÅMI SKËLANS  
"REKKUB¾JARSKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UÖB 
NEMENDUR Å   BEKK 3KËLASTEFNA "REKKUB¾JARSKËLA ER SKÕR
FRAMTÅÈARSÕN Å ANDA LÅFSLEIKNI MANNGILDIS OG HUGMYNDA UM AÈ
TIL ÖESS AÈ N¹ ¹RANGRI Å SKËLASTARÙ ÖURÙ AÈ HLÒA AÈ VELLÅÈAN OG
STARFS¹N¾GJU B¾ÈI NEMENDA OG STARFSMANNA ¶AÈ ERU FORSENDUR
FYRIR GËÈUM ¹RANGRI Å N¹MI OG STARÙ
6ERIÈ VELKOMIN TIL AÈ KYNNA YKKUR AÈST¾ÈUR Å SKËLANUM SLËÈIN ¹
HEIMASÅÈU SKËLANS ER WWWBRAKIS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK 5MSËKNIR BERIST TIL
"REKKUB¾JARSKËLA 6ESTURGÎTU   !KRANESI

'RUNDASKËLI !KRANESI

-ENNTASVIÈ

5MSJËNARKENNARASTÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR

3KËLASTJËRI (AGASKËLA
,AUS ER STAÈA SKËLASTJËRA (AGASKËLA N¾STA SKËLA¹R
¥ SKËLANUM ERU  NEMENDUR 3KËLINN VAR STOFNAÈUR
 OG ER GRUNNSKËLI ¹ UNGLINGASTIGI MEÈ NEMENDUR Å 
TIL  BEKK (ANN TEKUR VIÈ NEMENDUM ÒR 'RANDASKËLA
-ELASKËLA OG 6ESTURB¾JARSKËLA 2ÅKAR HEFÈIR ERU Å SKËLAN
UM OG METNAÈUR TIL ¹RANGURS Å N¹MI &ÁLAGSLÅF NEMENDA ER
ÎÚUGT OG LISTIR Å H¹VEGUM HAFÈAR (ÒSN¾ÈI SKËLANS ER GOTT
OG GEFUR GËÈA MÎGULEIKA TIL FJÎLBREYTTS STARFS
2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL
EINSTAKLINGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA STERKA
SJ¹LFSMYND ÖEIRRA OG SKËLA ¹N AÈGREININGAR !UK ÖESS ER
LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ GRENNDARSAMFÁ
LAGIÈ OG SJ¹LFST¾ÈI SKËLA
-EGINHLUTVERK SKËLASTJËRA ER AÈ
o 6ERA LEIÈTOGI SKËLANS OG VEITA FAGLEGA FORYSTU ¹ SVIÈI
KENNSLU OG ÖRËUNAR Å SKËLASTARÙ
o 3TÕRA OG BERA ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGRI STARFSEMI OG REKSTRI
SKËLANS

-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o +ENNARAMENNTUN OG FRAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI
STJËRNUNAR UPPELDIS EÈA KENNSLUFR¾ÈI
o 3TJËRNUNARH¾ÙLEIKAR OG REYNSLA AF STJËRNUN
o &JÎLBREYTT REYNSLA AF KENNSLU OG VINNU MEÈ BÎRNUM OG
UNGLINGUM
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ  ¹GÒST TIL Ë¹KVEÈINS TÅMA VEGNA
FORFALLA 5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF OG GÎGN
ER VARÈA FRUMKV¾ÈI ¹ SVIÈI SKËLAM¹LA GREINARGERÈ UM
HUGMYNDIR UMS¾KJENDA UM FRAMKV¾MD SKËLASTARFSINS
AUK ANNARRA GAGNA ER M¹LIÈ VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ 5MSËKNIR SENDIST -ENNTA
SVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI   2EYKJAVÅK EÈA ¹
STARFSUMSOKNIRMENNTASVID REYKJAVIKIS 5PPLÕSINGAR GEFA
6ALGERÈUR *ANUSDËTTIR STARFSMANNASTJËRI
VALGERDURJANUSDOTTIR REYKJAVIKIS OG 2AGNAR ¶ORSTEINSSON
SVIÈSSTJËRI -ENNTASVIÈS RAGNARTHORSTEINSSON REYKJAVIKIS Å
SÅMA   ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI ,. OG +¥

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

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(RÎNN 2ÅKHARÈSDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI NETFANG
HRIK GRUNDASKOLIIS 3ÅMI SKËLANS ER  
'RUNDASKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UM  NEMENDUR
OG  STARFSMENN ¥ 'RUNDASKËLA ER METNAÈARFULLT SKËLASTARF GOTT
STARFSUMHVERÙ OG GËÈ SAMVINNA STARFSFËLKS NEMENDA FORELDRA
OG ANNARRA SAMSTARFSAÈILA SKËLANS
¥ 'RUNDASKËLA ERU GERÈAR KRÎFUR TIL NEMENDA OG STARFSFËLKS UM
DUGNAÈ REGLUSEMI GËÈA UMGENGNI GËÈA ¹STUNDUN OG GAGN
KV¾MA VIRÈINGU 3LËÈIN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS ER
WWWGRUNDASKOLIIS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK 5MSËKNIR BERIST TIL
'RUNDASKËLA %SPIGRUND   !KRANESI

4ËNLISTARSKËLINN ¹ !KRANESI
3TAÈA M¹LMBL¹STURKENNARARA ERU LAUS TIL UMSËKNAR
5M ER AÈ R¾ÈA FULLA STÎÈU !UK KENNSLU ¹ M¹LMBL¹ST
URSHLJËÈF¾RI ER REIKNAÈ MEÈ Ö¹TTTÎKU Å STARÙ 3KËLAHLJËM
SVEITAR !KRANESS
4ËNLISTARSKËLINN ER ÎÚUGUR TËNLISTARSKËLI MEÈ FJÎLBREYTT FRAMBOÈ ¹
HLJËÈF¾RAN¹MI OG ÚYTUR Å NÕTT HÒSN¾ÈI Å HAUST

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
,¹RUS 3IGHVATSSON SKËLASTJËRI NETFANG LARSIG AKNETIS
3ÅMI SKËLANS ER  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK 5MSËKNIR BERIST TIL
4ËNLISTARSKËLANS ¹ !KRANESI ¶JËÈBRAUT   !KRANESI
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6ERKSTJËRI
3TARFSMAÈUR ËSKAST Å VERKSTJËRN Å VEITULÎGNUM ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3TARÙÈ FELUR Å SÁR AÈ LEIÈA TVEGGJA
TIL ÖRIGGJA MANNA HËPA OG HAFA YÙRUMSJËN MEÈ VERKUM
3TARFSMAÈUR ÖARF AÈ UPPFYLLA EFTIRFARANDI SKILYRÈI
O 3TUNDVÅSI
O 6ERKLEG REYNSLA NAUÈSYNLEG
O (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
O 'ETA TIL AÈ VINNA SJ¹LFST¾TT
O 3AMVISKUSEMI
O (REINT SAKAVOTTORÈ
O ¶ARF AÈ HAFA BÅLBRËF

HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹ BOX FRETTIS MERKT mVERKSTJËRIn

Lífeyrisog tryggingaráðgjafi

&RAMHALDSSKËLAKENNARAR

SPRON óskar eftir að ráða öflugan
og árangursdrifinn lífeyris- og
tryggingaráðgjafa.

6IÈ -ENNTASKËLANN Å +ËPAVOGI ERU LAUS TIL UMSËKNAR STÎRF
FRAMHALDSSKËLAKENNARA Å EFTIRFARANDI GREINUM FYRIR N¾STA
SKËLA¹R

Helstu verkefni:
• Sérhæfð ráðgjafa- og sölustörf á
sviði lífeyrissparnaðar og trygginga til
einstaklinga og fyrirtækja

%INNIG ER AUGLÕST STUNDAKENNSLA Å EINSTÎKUM FAG¹FÎNGUM Å
FERÈAFR¾ÈI

• Þekking og/eða reynsla af ráðgjafastörfum
• Áhugi á markaðs- og sölumálum
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar, rík
þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Gerður Sigtryggsdóttir, forstöðumaður á sölusviði SPRON sparisjóðs.

2¹ÈIÈ ER Å STÎRÙN FR¹  ¹GÒST  OG FARA LAUNAKJÎR EFTIR
KJARASAMNINGI FRAMHALDSSKËLAKENNARA OG STOFNANASAMN
INGI -+ .AUÈSYNLEGT ER AÈ HAFA H¹SKËLAPRËF Å VIÈKOMANDI
KENNSLUGREIN OG KENNSLURÁTTINDI ¹ FRAMHALDSSKËLASTIGI

5PPLÕSINGAR UM SKËLANN ERU ¹ HEIMASÅÈU WWWMKIS 
&REKARI UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN VEITA SKËLAMEISTARI -ARGRÁT
&RIÈRIKSDËTTIR OG AÈSTOÈARSKËLAMEISTARI (ELGI +RISTJ¹NSSON Å
SÅMA  

• Þekking og/eða reynsla af
tryggingamarkaðnum
• Þekking og/eða reynsla af lífeyrismálum

$ÎNSKU  STAÈA
%ÈLISFR¾ÈI  STAÈA
&ÁLAGSFR¾ÈI  STAÈA
6IÈSKIPTAGREINUM  STAÈA

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ %KKI ÖARF AÈ S¾KJA UM ¹
SÁRSTÎKU UMSËKNAREYÈUBLAÈI EN UMSËKN ÖARF AÈ FYLGJA AFRIT
AF PRËFSKÅRTEINI AUK YÙRLITS UM FYRRI STÎRF
5MSËKNIR SKAL SENDA TIL SKËLAMEISTARA

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 18. maí nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

3KËLAMEISTARI

<H7CJß?D;H8@zHJ

FABRIKAN 2007
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J³ad_#e]l[ha\h³_Z[_bZ>|iabWdiH[oa`Wla
l_bbh|Wj_bijWh\W\bk]WWaWZ[ciaWijWh\ic[dd
|[\j_h\WhWdZ_il_kc0
>|j³ad_l[ha\h³_C[Y^Wjhed_Yi
H[aijhWhl[ha\h³_;d]_d[[h_d]cWdW][c[dj
>[_bXh_]_il[ha\h³_8_ec[Z_YWb[d]_d[[h_d]
<`|hc|bWl[ha\h³_<_dWdY_Wb[d]_d[[h_d]
EhakhWddiad_h;d[h]oioij[cibWXehWjeho
D|dWh_kffbi_d]Whkcijh\_dc|\_ddW|mmm$^h$_i%ijeh\

>bkjl[ha>|iabWdiH[oa`Wla[hWiaWfWe]c_bW [aa_d]kj_bWWkaWiWca[ffd_i^³\d_e]b\i]³_$
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!TVINNA ËSKAST

Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum þungavinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á vélaverkstæði. Þekking og reynsla í viðgerðum á rafmagns
og vökvakerfum æskileg.
Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustulund og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk
ferðalaga. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma:
575 2400 eða 693 3213

¥SHLUTIR
EHF
6ÎLUTEIG32 112
-OSFELLSB¾
Íshlutir
ehf
Gylfaflöt
Reykjavík
3ÅMI 575
 2400.

Sími:

+IRKJUORGANISTI
OG PÅANËKENNARI ËSKAST
(RUNAPRESTAKALL OG 4ËNLISTARSKËLI RNESINGA AUGLÕSIR LAUSA
TIL UMSËKNAR STÎÈU KIRKJUORGANISTA OG PÅANËKENNARA MEÈ
STARFSTÎÈ ¹ &LÒÈUM 5M ER AÈ R¾ÈA  STARF
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK OG SKULU UMSËKNIR
SENDAR SKRIFSTOFU (RUNAMANNAHREPPS !KURGERÈI  
&LÒÈUM !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 2ËBERT $ARLING
SKËLASTJËRI Å SÅMA   OG 3R %IRÅKUR *ËHANNSSON
SËKNARFRESTUR Å (RUNA Å SÅMA  

%R  ¹RA N¹MSMAÈUR Å "! N¹MI Å FJ¹RM¹LAHAGFR¾ÈI ¹ %NGLANDI SEM ER
AÈ LEITA EFTIR SUMARSTARÙ Å FJ¹RM¹LATENGDRI VINNU EÈA FRAMS¾KNU FYRIRT¾KI
SEM VANTAR VINNUSAMAN OG DRIFMIKINN EINSTAKLING YÙR SUMARM¹NUÈINA
%R MEÈ GËÈA KUNN¹TTU ¹ %XCEL 7ORD OG 0OWERPOINT
(EF GËÈA SAMSKIPTAH¾ÙLEIKA OG VINN VEL UNDIR ¹LAGI
(EF MJÎG GËÈ MEÈM¾LI OG ¹HUGAVERÈA STARFSFERILSSKR¹
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR Å E MAIL BONNIBO HOTMAILCOM

Óskum eftir að ráða sálfræðing í fullt starf frá
1. júlí 2007 á meðferðarheimili Götusmiðjunnar
á nýjum stað í Grímsnesi.
Séð verður um ferðir daglega fyrir starfsfólk af
höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður,
Sími: 566-6100 eða mummi@gotusmidjan.is

www.lyfja.is

- Lifið heil

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
Lyfjafræðingar og lyfjatæknar
Lyfjafræðingar – Lyfja Keflavík og Grindavík
Óskum eftir lyfjafræðingi tímabundið í 1 ár til að veita lyfjaútibúi í Grindavík forstöðu.

$EILDARSTJËRI OG ,EIKSKËLAKENNARAR ËSKAST
,EIKSKËLINN 3ËLBORG Å 3ANDGERÈI ËSKAR EFTIR DEILDARSTJËRA
Å  STÎÈU OG EINNIG LEIKSKËLAKENNARA Å  STÎÈUR
OG  STÎÈU EH %F EKKI F¹ST LEIKSKËLAKENNARAR Å ÖESSAR
STÎÈUR VERÈA R¹ÈNIR LEIÈBEINENDUR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL MAÅ  .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITA *ËRUNN !LDA LEIKSKËLASTJËRI EÈA (ANNA 'ERÈUR
AÈSTLEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA 

Vegna vaxandi starfsemi leitum við jafnframt að lyfjafræðingi til starfa í Lyfju Keflavík.
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir viðskiptavinum
og starfsfólki faglega ráðgjöf.
Í boði er spennandi starf, góðir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun
og möguleiki á ýmsum sérverkefnum. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf í júní/júlí 2007.
Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulögð vinnubrögð, metnaður og geta til að vinna undir álagi.
Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is
Umsóknir sendist starfsmannastjóra á netfangið thorgerdur@lyfja.is

Lyfjatæknir – Lyfja Lágmúla
Starfið felst í að aðstoða lyfjafræðinga í receptúr, m.a. við frágang og afgreiðslu lyfja,
faglegri ráðgjöf um lausasölulyf til starfsmanna og viðskiptavina, aðstoð við viðskiptavini við val á vörum, afgreiðslu á kassa auk annarra verkefna.
Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu.
Hæfniskröfur: Lyfjatækniréttindi, góð tölvukunnátta, hæfni í mannlegum
samskiptum, áreiðanleiki og sjálfstæð vinnubrögð.
Reynsla úr apóteki er kostur.
Nánari upplýsingar veitir Unnur Björgvinsdóttir, lyfsali Lyfju Lágmúla
í síma 533-2300, unnur@lyfja.is

Lyfjatæknir - Lyfjalausnir
Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem gæðaeftirlit og lyfjaskömmtun í vélarsal skipa
stærstan sess en einnig mun viðkomandi fást við ýmiss verkefni sem tilheyra ferli
lyfjaskömmtunar. Um er að ræða 100% starf á dagvinnutíma Viðkomandi þarf að geta
hafið störf í júní.
Hæfniskröfur: Lyfjatækniréttindi, góð tölvukunnátta, hæfni í mannlegum
samskiptum, áreiðanleiki og sjálfstæð vinnubrögð.
Við leitum að sjálfstæðu,

Nánari upplýsingar veitir Anna Sólmundsdóttir, forstöðumaður Lyfjalausna
í síma 568-1625, anna@lyfja.is

skipulögðu og metnaðarfullu starfsfólki sem hefur
áhuga á að ganga til liðs við
framsækið og spennandi

Tekið er við umsóknum á vefsíðu okkar www.lyfja.is
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 37346 04/07

fyrirtæki.
Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

(AFNARSKËLI
(ÎFN Å (ORNAÙRÈI

5MSJËNARKENNARA VANTAR Å (AFNARSKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA FULLA STÎÈU UMSJËNARKENNARA ¹ MIÈSTIGI
MEÈ MÎGULEIKA ¹ YÙRVINNU (AFNARSKËLI ER NOTALEGUR 
NEMENDA SKËLI FYRIR   BEKK OG ER HLUTI AF 'RUNNSKËLA
(ORNAFJARÈAR 6IÈ ÒTVEGUM HÒSN¾ÈI FYRIR KENNARA OG STYRK
TIL ÚUTNINGA
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ SKRIÚEGA TIL SKËLASTJËRA FYRIR  MAÅ
ÖAR SEM FRAM KOMA UPPLÕSINGAR UM ALDUR MENNTUN OG
REYNSLU ¹SAMT MEÈM¾LENDUM
,AUNAKJÎR SAMKV¾MT KJARASAMNINGI
&REKARI UPPLÕSINGAR GEFUR SKËLASTJËRI
Å SÅMUM     THORGUNNUR HAFNARSKOLIIS

35..5$!'52  MAÅ 
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4RÁSMIÈIR ËSKAST
(LYNUR SF ËSKAR EFTIR TRÁSMIÈUM TIL STARFA
(ELST VANA ALLRI ALMENNRI SMÅÈAVINNU

,EIKSKËLASVIÈ

5PPLÕSINGAR GEFUR 0ÁTUR Å S  

,AUSAR STÎÈUR Å LEIKSKËLUM N¾STA VETUR

3TARFSFËLK VANTAR
3TARFSFËLK VANTAR Å TÅSKUVÎRUVERSLUN FULLT STARF
HLUTASTARF EÈA SUMARVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

2AFVIRKJAR
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL STARFA SEM FYRST

2AÚEIT EHF o S  

$EILDARSTJËRI
o SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
3TAÈAN ER LAUS FR¹  JÒNÅ
o "L¹SALIR "REKKNA¹SI  SÅMI  
o .J¹LSBORG .J¹LSGÎTU  SÅMI  
o 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
o
o
o
o
o
o

SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI   &R¹  ¹GÒST NK
"L¹SALIR "REKKNA¹SI  SÅMI  
"R¹KARBORG "R¹KARSUNDI  SÅMI   &R¹  JÒNÅ NK
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI   &R¹  ¹GÒST NK
+VISTABORG +VISTALANDI  SÅMI  
,INDARBORG ,INDARGÎTU  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU
o 2OFABORG 3KËLAB¾  SÅMI  
o 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  

,EIKSKËLASÁRKENNARI ¶ROSKAÖJ¹LFI!TFERLISÖJ¹LFI
o *ÎRFI (¾ÈARGARÈI A SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA TV¾R STÎÈUR ANNARSVEGAR
 STÎÈU OG HINSVEGAR  STÎÈU
o ,INDARBORG ,INDARGÎTU  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU
o -ÒLABORG RMÒLA A SÅMI  
o GISBORG GISÅÈU  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU

!TFERLISÖJ¹LFI
o (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU
5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTÎRF
!LLAR LAUSAR STÎÈUR Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕSTAR
¹ WWWLEIKSKOLARIS

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

Byggingastjóri/verkstjóri
'RÎFUMAÈUR ¹ HJËLAVÁL

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
"YGGINGARFÁLAG
'YLFAbyggingastjóra
OG 'UNNARS ËSKAR EFTIR
óskar
eftir að ráða
VÎNUM MANNI ¹ NÕLEGA HJËLAGRÎFU SKILEGT
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF ÚJËTLEGA
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
UPPL GEFUR
*ËN (¹KON
Å SÅMA eða

veita.¹NARI
Sigurður
í síma
693-7368
Guðjón í síma 693-7305

@gVcV _cjhiVB:HI
@gVcV _cjhiVB:HIh`VgZ[i^gc_jb
a^hbVcc^#
JbZgVg¨VhiVg[hZb[ZajghgjeehZic^c\j
d\ _cjhij{Wn\\^c\V`gcjb[g{A^ZW]Zgg#
GZnchaV{ Zhhjhk^^d\\gjcc Z``^c\Zch`j
Zg`dhijgZcZ``^h`^ang^#

Jeeah^c\Vg\Z[jgÌgc^B{g!
YZ^aYVghi_g^kZg`hi¨^h"
_cjhijhbV-'*%,''#
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B Æ J A R S K R I F S T O FA S E LT J A R N A R N E S S

4ERMA HEILDVERSLUN ËSKAR EFTIR STARFSMANNI
Å SÎLU OG KYNNINGARSTÎRF

SKRIFSTOFUSTARF

5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTARF EFTIR H¹DEGI OG ANNAN HVERN
LAUGARDAG 6IÈKOMANDI SKAL VERA SNYRTIFR¾ÈINGUR OGEÈA
HAFA MIKLA REYNSLU AF SÎLU SNYRTIVARA

Laun samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags
Seltjarnarness. Nánari upplýsingar veita Lúðvík Hjalti Jónsson,
framkvæmdastjóri fjárhags- og stjórnsýslusviðs og
Bryndís Richter, deildarstjóri launadeildar í síma 5959100.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ GUDBJORG TERMAIS EÈA TIL 4ERMA
3MIÈJUVEGUR   +ËPAVOGUR
4ERMA ER FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI SEM SÁRH¾ÙR SIG Å SÎLU ¹
SNYRTIVÎRU Å VALINNI DREIÙNGU &YRIRT¾KIÈ ER UMBOÈSAÈILI FYRIR
,ANCÌME (ELENA 2UBINSTEIN "IOTHERM 'IORGIO !RMANI
2ALPH ,AUREN #ACHAREL $IESEL OG 6IKTOR  2OLF

S E LT J A R N A R N E S B Æ R
Bæjarskrifstofa

Augl. Þórh. 2200.354

Auglýst er laust til umsóknar starf launafulltrúa á launadeild
Seltjarnarnesbæjar. Um er að ræða 80% starf. Starfið
felst í launaútreikningum, skilum og útreikningum á
launatengdum gjöldum, umsjón með orlofi starfsmanna
o.fl.. Góð tölvukunnátta og lipurð í mannlegum samskiptum áskilin. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af
vinnu við launakerfi.

4HE 53 %MBASSY IN 2EYKJAVIK IS SEEKING INDIVIDUALS
FOR THE FOLLOWING POSITIONS

02/4/#/, !33)34!.4
#/.35,!2 !33)34!.4
7HEN SUBMITTING YOUR APPLICATION PLEASE IDENTIFY
THE POSITION YOU ARE APPLYING FOR
4HE CLOSING DATE FOR THIS POSTIONS IS -AY  
!PPLICATION FORMS AND FURTHER INFORMATION CAN BE FOUND ON
THE %MBASSYlS HOME PAGE
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

&RAMLEIÈSLA
¹ MÒRVÎRUM
"- 6ALL¹ ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VERKMENN TIL STARFA Å
MÒRVÎRUFRAMLEIÈSLU FYRIRT¾KISINS Å 'ARÈAB¾
5M ER AÈ R¾ÈA ALMENN FRAMLEIÈSLUSTÎRF OG STJËRNUN
VÁLA SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ LYFTARARÁTTINDI
-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR

!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR «LAFUR 0ÁTURSSON
Å SÅMA  

3KËLA¹RIÈ   ERU EFTIRFARANDI STÎÈUR
GRUNNSKËLAKENNARA LAUSAR
,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM 2EYKJAVÅKUR
RB¾JARSKËLI 2OFAB¾  SÅMI      
 
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ YNGSTA STIGI
"REIÈHOLTSSKËLI !RNARBAKKA   SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ MIÈSTIGI
o $ÎNSKUKENNARI
&ELLASKËLI .ORÈURFELLI   SÅMI  
o %NSKUKENNARI
&OLDASKËLI ,OGAFOLD  SÅMI  
o +ENNARI Å TEXTÅL
o +ENNARI ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR ¥SLENSKA
N¹TTÒRUFR¾ÈI OG UPPLÕSINGAT¾KNI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ YNGSTA STIGI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
&OSSVOGSSKËLI (AÈALANDI  SÅMI  
o 4ËNMENNTAKENNARI
(AMRASKËLI $YRHÎMRUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI ¹ YNGRA STIGI
(ËLABREKKUSKËLI 3UÈURHËLUM  SÅMI  
o +ENNARI ¹ YNGSTA STIGI
o ¥ÖRËTTAKENNARI
o 3MÅÈAKENNARI
(ÒSASKËLI $ALHÒSUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ YNGSTA STIGI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
,ANGHOLTSSKËLI (OLTAVEGI  SÅMI  
o +ENNARI ¹ YNGSTA STIGI

,AUGAL¾KJARSKËLI V,AUGAL¾K SÅMI  
o 3T¾RÈFR¾ÈIKENNARI
,AUGARNESSKËLI +IRKJUTEIGI  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK
-ELASKËLI (AGAMEL  SÅMI  
o +ENNARAR ¹ YNGRA OG ELDRA STIGI
3ELJASKËLI +LEIFARSELI  SÅMI  
o +ENNARI ¹ MIÈSTIGI
6ÅKURSKËLI V(AMRAVÅK SÅMI  
o "ËKASAFNSKENNARI
o $ÎNSKUKENNARI Å   BEKK Å  STÎÈU
o (EIMILISFR¾ÈIKENNARI
o ¥ÖRËTTAKENNARI Å  STÎÈU
o +ENNARI ¹ MIÈSTIG
o 3ÁRKENNARI
®SKJUHLÅÈARSKËLI 3UÈURHLÅÈ  SÅMI  
o &ÁLAGSR¹ÈGJAFI MEÈ ¹HERSLU ¹ R¹ÈGJÎF VIÈ EINHVERFA
5M ER AÈ R¾ÈA AFLEYSINGU Å EITT ¹R
o (EIMILISFR¾ÈIKENNARI
o 3MÅÈAKENNARI 5M ER AÈ R¾ÈA AFLEYSINGU Å EITT ¹R
,AUSAR STÎÈUR Å ÎNNUR STÎRF VIÈ EFTIRFARANDI GRUNNSKËLA
,AUGARNESSKËLI +IRKJUTEIGI  SÅMI  
o 3KËLALIÈAR
o 3TARFSMAÈUR Å MÎTUNEYTI
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI
6ÅKURSKËLI V(AMRAVÅK SÅMI  
o 3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI   STAÈA
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ERU ¹
HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVIDIS 5PPLÕSINGAR VEITA
SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI SKËLUM
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ STÁTTARFÁLÎG

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

"ÅLDSHÎFÈA 

KÓPAVOGSBÆR
Deildarstjóri
hönnunardeildar
Kópavogsbæjar
• Auglýst er að nýju starf deildarstjóra
hönnunardeildar, en vegna tæknilegra
örðugleika á vefmiðli bárust umsóknir
ekki, þegar starfið var auglýst í apríl sl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræði- eða tæknifræðimenntun.
• Góð verkkunnátta og almenn víðtæk
reynsla við hönnunarstjórn stærri verkefna s.s. bygginga, gatna og veitna.
• Geta uppfyllt skilyrði til þess að öðlast
réttindi sem löggildur hönnuður.
• Góð tölvukunnátta og kunnátta á teikniforrit, einkum autocad.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð
vinnubrögð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Steingrímur
Hauksson eða Stefán L. Stefánsson í síma 570 1550.
Jafnframt er að finna frekari upplýsingar um
starfið á www.job.is
Umsóknarfrestur er til 18. maí.
Umsóknum skal skilað á www.job.is. Hvetjum
konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Við hvetjum alla þá er sóttu um starfið á www.job.is
í apríl að senda inn umsókn
að nýju þar sem
umsóknir hafa
glatast.

www.kopavogur.is - www.job.is

BORG

BORG

Esjumel 5
Kjalarnes
Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

Verð: 14.000.000
Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

112.m2 hús á tveim hæðum að hluta Selst tilbúið án innréttinga og gólfefna. Verð:
Kr.14.000.000.-Grunnflötur 86 m2. Efri hæð 26 m2 Allt panelklætt, svalir á efri hæð, verönd niðri.
Nánari lýsing eignar: Neðri hæðin skiptist í rúmgóða forstofu, svo á vinstri hönd er eldhús samliggjandi
stórri stofu með mikilli lofthæð, bjötum og stórum gluggum. Þaðan er svo útgengi út á verönd. Tvö
svefnherbergi eru á hæðinni ásamt rúmgóðu baðherbergi þar sem gert er ráð fyrir Suna klefa. Efri hæðin

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

BORG

Háagerði 21

Verð: 33.500.000

Reykjavík
Opið hús í dag 15:00-15:30

Stærð: 125,2
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 16.850.000

RE/MAX BORG kynnir endaraðhús á góðum stað í Smáíbúðahverfinu. Eignin
er á tveimur hæðum, komið er inní flísalagða forstofu, þaðan er komið í gott
hol, úr holinu er opið í tvö góð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi með
baðkari. Eldhús með eldri innréttingu, inn af eldhúsinu er gott þvottahús.
Stofan er björt og opin í borðstofuna, úr borðstofunni er ný tvöföld hurð út í
garðinn. Úr holinu er stigi sem liggur á efri hæðina. Á efri hæðinni eru þrjú
svefnherbergi og lítil snyrting. Hjónherbergið er með útgengt á góðar suður
svalir (vantar handrið). Góðar geymslur eru undir súð. Úr öðru
barnaherberginu er geymsla með glugga sem hefur verið nýtt sem
leikherbergi. Þetta er eign á mjög góðum stað með alla helstu þjónustu í
næsta nágreni.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Dalakur 6
210 Garðabær
Upplýsingar í 520-9585

Tungusel 10
109 Reykjavík
Opið hús Klukkan 17:30-18:00 í dag

Verð: 19.200.000

Ragnar
Sölufulltrúi

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

699 0070

Remax Borg kynnir mikið endurnýjaða 88,9 fm ( þar af 6,9 fm geymsla ) 3 herbergja íbúð á 2 hæð í 4
hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í Seljahverfi í Breiðholti. Komið er inn í forstofu með nýjum dökkum
flísum á gólfi og góðu skápaplássi. Bæði herbergin eru rúmgóð með nýju parketi úr hvíttuðum ask og
góðu skápaplássi. Eldhúsið er einnig nýtekið í gegn með nýrri eldhúsinnréttingu og nýjum dökkum flísum
á gólfi. Nánari uppl. á www.remax.is. Sjón er sögu ríkari.

ragnar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Verð: 74.800.000
Stærð: 276,6 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007
Bílskúr: tvöfaldur

Afar glæsilegt og vel hannað 276,6 fm einnar hæðar einbýlishús í hinu eftirsótta Akralandi í Garðabæ.
Húsið skiptist í 227,6 fm íbúðarrými og 49 fm innbyggðan tvöfaldan bílskúr. Íbúðarrými skiptist í alrými með
mikilli lofthæð þar sem eru eldhús, borðstofa og falleg stofa. Svefnherbergisálma er með 3 góð
svefnherbergi, sjónvarpsrými, stórt baðherbergi auk hjónasvítu. Í hjónasvítu eru fataherbergi, baðherbergi
og hjónaherbergi. Í húsinu er þvottahús með sérinngang og fallegt anddyri. Húsið verður úr forsteyptum
einingum og hvítmálað. Gluggar eru hvítlakkaðir og með 10 ára ábyrgð. Húsið skilast fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Allir innveggir hafa verið settir upp, sandspartlaðir og grunnaðir, gólfplata er
demantsslípuð og eða flotuð. Í gólfi eru sjálfstæðar hitalagnir fyrir hvert rými sem stýrt er með Danfoss
tölvukerfi. Garður skilast tyrfður og með trjágróðri.
ÞETTA AFAR GLÆSILEGA HÚS AFHENDIST Í
SEPTEMBER 2007 FULLBÚIÐ AÐ UTAN OG TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is
www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Nútíma frístundahús í Úthlíð
Spennandi lóðir með fallegu útsýni

Veldu þér hús frá 80 fm til 140 fm.
Veldu þér lóð frá 3.000 fm til 8.000 fm
Leigulóðir eða eignarlóðir þú velur.

Um húsin:
Í boði eru fimm tegundir af þessum glæsilegu frístundahúsum.
Grunnhönnun húsanna miðast við tvær aðskildar álmur með
glertengibyggingu á milli. Hægt er að breyta afstöðu álmanna innbyrðis
til að húsin snúi betur við sól, útsýni eða afstöðu á lóð.
Um lóðirnar:
Lóðirnar eru á mjög fallegu svæði efst í Úthlíð í Biskupstungum þaðan
sem er glæsilegt útsýni. Þetta fallega svæði er vel gróið með lágu kjarri
og berjalyngi. Húsin eru afhent á leigulóðum með byggingarétt fyrir allt
að 185m² húsnæði. Mögulegt er kaupa lóðirnar sem eignalóðir. Úthlíð
í Biskupstungum er í um 100 km fjarlægð frá Reykjavík.

Hafðu samband núna 520

9585

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi
larus@remax.is
GSM 862-5999

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

STJARNAN

Birkiteigur 22
Reykjanesbær
Opið hús Í Dag kl: 15:00 til 15:30

FASTEIGNIR

Verð: 27.900.000
Stærð: 179,4
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 20.430.000
Bílskúr: 59,4 fm2

RE/MAX Stjarnan kynnir: Einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr sem er með lítilli íbúð og möguleika
á leigutekjum. Efri hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi og baðherbergi og er gott geymsluloft yfir hluta af
eigninni. Neðri hæðinn er með stofu, eldhús, forstofu og gestasnyrtingu, og er parket á mest allri
eigninni, nema á baðherbergjum þar er flísalagt. Eign sem vert er að skoða

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Dvergabakki 32
109 Reykjavík
Opið hús 15:30-16:00

Brekkugata 18
Vogar
Opið hús Opið hús kl16:30 til 17:00

Verð: 29,900,000
Stærð: 194,1
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Bílskúr: já

RE/MAX Stjarnan kynnir: Fallegt 143,3 fm einbýlishús ásamt 50,9 fm bílskúr í Vogunum. Húsið er á
840 fm eignarlóð.Lítið gróðurhús er í garðinum Nánari lýsing: Húsið er með 3 svefnherbergjum sem eru
með parketi á gólfum.Stofurnar eru tvær og er önnur þeirra í kjallara og eru þær parketlagðar og er
útgengt úr efri stofunni út á verönd.Eldhúsið er með flísar á gólfi með fallegri innréttingu Ariston bakarofni
og helluborð með háfi. Þvottahús er innaf eldhúsi með flísum á gólfi og er útgenngt út í garð.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

Verð: 20.600.000
Stærð: 93,8
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

RE/MAX Fasteignir og Rúnar s.697-4881 kynna:RÚM GÓÐA OG BJARTA
93,8fm 4 HERBERGJA ÍBÚÐ með auka herbergi í kjallar með leigutekjum.
Nánari lýsing: Mikið endurnýjuð og falleg 4ra herb. horníbúð á 1. hæð, ásamt
aukaherbergi í kjallara sem er í útleigu. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
baðherbergi, stofu, og þrjú svefnherbergi, sér herbergi í kjallar er með aðgang
að sameiginlegri snyrtingu. Eldhúsið er með vönduðri eldhúsinnréttingu,
nýjum tækjum, borðkrók og flísum á gólfi. Baðherbergið er með flísum á gólfi
og veggjum, góð innrétting og tengi fyrir þvottavél. Stofan er stór og rúmgóð
með stórum og miklum gluggum og parketi á gólfi, útgengt er út á
austursvalir frá stofu. Herbergin eru þrjú og öll með parketi á gólfum. Skápur í
anddyri. Í kjallara er Góð sér geymsla með glugga og sameiginleg þvottahúsi.

866 9954

FASTEIGNIR

101 Reykjavík
Opið hús Milli kl 15:00 og 15:30

Verð: 21.9 millj

Stefán Páll
Sölufulltrúi

Stærð: 79,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 10.4 millj

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Sundlaugarvegur 20
105 Reykjavík
Opið hús Í dag milli 16 og 17

Falleg 79.8 fm, 3ja herbergja íbúð í kjallara að Bárugötu 37 í gamla vesturbænum. Barnvænn bakgarður
. Frábær fyrsta eign Göngufæri er í miðbæinn, stutt í Háskólann og alla verslun og þjónustu
Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419

Verð: 39.6 millj

Stefán Páll
Sölufulltrúi

Stærð: 175.2
Fjöldi herbergja: 4-5 heb
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 22.6 millj
Bílskúr: já

821 7337

Einstaklega falleg og björt 147,2 fm 5 herb, sérhæð á annari hæð í húsinu að Sundlaugarveg 20, auk 28
fm bílskúrs. Góð lofthæð er í íbúðinni.Baðherbergið er allt nýtekið í gegn og er allt hið glæsilegasta,
flísalagt í hólf og gólf með baðkari,sturtu og upphengdu klósetti.Stofan er með parketi á gólfi og fallegum
gluggum sem að snúa í suður og skrautlistum í lofti. Góður og sameiginlegur garður fylgir eigninni. Eign
sem vert er að skoða.

bergur@remax.is

111 Reykjavík
Opið hús milli kl. 18:00-18:30

Verð: 16.9 millj

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stærð: 78.1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 10.7 millj
Bílskúr: Bílastæði

821 7337

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.

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419

FASTEIGNIR

Vogagerði 8
Vogar á Vatnsleysust

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

FASTEIGNIR

Torfufell 31

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

haukur@remax.is

Bárugata 37

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

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.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

898 0419

821 7337

bergur@remax.is

stefanp@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165

699 6165

boas@remax.is

Verð: 27.900.000

Daggarvellir 1

Stærð: 121,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.700.000

221 Hafnarfjörður
"«sÊ ÖÃÊÊ`>}Ê°Ê£x°ääÊqÊ£x°Îä

Komdu
íh
til okka eimsókn
ríd
kl. 15.0 ag milli
0 – 15.3
0

UÊ{ rúmgóð herbergi
UÊbúð í fjórbýli
UÊ1««Ìin loft að hluta
UÊ-ÌÕÌÌÊí alla þjónustu ogÊÃa
UÊ }n sem þú verður aðÊÃsa

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
ÃÌiv>«JÀi>Ý°Ã

boas@remax.is

Verð: 28.900.000

Skaftahlíð 40

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 17.250.000

105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15.00 – 15.30

Komdu
íh
til okka eimsókn
ríd
kl. 15.0 ag milli
0 – 15.3
0

UÊ3 góð herbergi Möguleiki á 4 herberginu
UÊTvennar svalir
UÊ-ÌÀÊÃÌva
UÊ ` Ös með góðu vinnuplássi

FASTEIGNIR

220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag milli kl. 16.00 – 16.30
UÊð endurnýjuð
UÊ isÀi sérhæð
UÊ4 góð svefnherbergi
UÊ>i}ÊÛiÀ`ÊisÊÃÛi}}
UÊ ÃÖÀÊisÊÀ>v>}Ê}Ê Ì>
UÊÖÃsÊÊßÛs}iÀÌÊ}Ê?>s

Komdu
íh
til okka eimsókn
ríd
kl. 16.0 ag milli
0 – 16.3
0

699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 26.900.000

Lækjasmári 15

Stærð: 101,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 18.975.000
Bílskúr: JÁ

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

Komdu
íh
til okka eimsókn
ríd
kl. 17.0 ag milli
0 – 17.3
0

UÊ>Õs til afhendingar
UÊÃÃ?«Õr og uppþvottavél fylgja
UÊ-ÌCsi í bílageymslu
UÊÎÊ}sÊ iÀLiÀ}Ê
UÊ6iÊÃ«Õ}s
UÊ0iÃÃ>ÊÛiÀsÕÀÊÍÖÊ>sÊÃs>Ê

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 18.00 -18.30

Komdu
íh
til okka eimsókn
ríd
kl. 18.0 ag milli
0 – 18.3
0

UÊ£xÇ]7 fm
UÊ3 svefnherbergi
UÊGóð geymsla inni í íbúð
UÊÀ?LCr staðsetning
UÊ>i}Õr garður
UÊ isÀi hæð í tvíbýli

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

699 6165
boas@remax.is

Verð: 19.900.000

Eskivellir 7
221 Hafnarfjörður
Pantaðu skoðun í síma 699 6165
UÊ2 góð herbergi
UÊ9vÀLÞ}}s>r svalir
UÊÀL>s>r á baðherbergi
UÊ6il skipulög
UÊÌt eign á góðum stað

Stærð: 79,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 14.800.000

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800
SÝNA EIGNINA

FASTEIGNIR

230 Keflavík
Pantaðu skoðun í síma 699 6165
UÊFrábært endaraðhús
UÊ Innbyggður bílskúr
UÊ4 góð svefnherbergi
UÊStórt þvottahús

UÊ ßÌÌÊL>s iÀLiÀ}
UÊÌÌÊi}Ê?Ê}sÕÊÃÌ>sÊ

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

699 6165

boas@remax.is

Stærð: 127,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: JÁ

899 0800

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165

Verð: 23.900.000

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Norðurgarður 17

go@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

FASTEIGNIR

699 6165

Verð: 32.900.000

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

Látrasel 7

go@remax.is

699 6165

Verð: 24.900.000
Stærð: 129,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 17.770.000
Bílskúr: JÁ

899 0800

FASTEIGNIR

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Fagrakinn 25

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð: 28.9-29.9

Kvistavellir 34 - 40
221 Hafnarjörður
Pantaðu sölubækling í síma 699 6165
UÊ,>s Ös á 2 hæðum
UÊLÞ}}sÕr bílskúr
UÊGestasnyrting
UÊÌi í gólfi
UÊÖÃn verða afhend fokheld
UÊ>ig staðsetning í botnlanga

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Bílskúr: JÁ

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800
SÝNA EIGNINA
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BÚI

Kaplahraun

BÚI

Stærð: 308 fm

Hafnarfjörður
Bakarar - Kokkar

Laugavegur 178
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Viltu vinna sjálfstætt. Tilvalið fyrir hugmyndaríkt og duglegt fólk. Frábær aðstaða fyrir veisluþjónustu og
bakarí. Mjög góð tæki og góð vinnuaðstaða. Skrifstofa með tölvu og símsvara. Kaffiaðstaða og
snyrting. Húsið lítur vel út nýlega búið að mála að utan. Leiguhúsnæði 308fm Hægt er að gera langtíma
leigusamning. Tækja listi er á skrifstofu.

Svana
Sölufulltrúi

Stærð: 110
Fjöldi herbergja: 6

Reykjavík
Snyrtistofa Tekjumöguleikar

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þekkt, smart og vel staðsett snyrtistofa til sölu. Vel búin tækjum og tólum s.s allt til alls. Frábært
atvinnutækifæri fyrir hugmyndaríkt hæfileikafólk. Mjög góð aðstaða og þægilegt umhverfi fyrir
viðskiptavininn. Heimasíða, símanúmer og velvildin fylgja með. Húsnæðið er í öruggri leigu.

866 9512

svana@bui.is

svana@bui.is

BÚI

Tjarnabrekka 10
Álftarnes
Flott Funky hús

BÚI

Verð: 58
Stærð: 265
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Bílskúr: tvöfaldur

Tjarnabrekka 12
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Flott Funky einbýlishús með frábæru útsýni á 926fm eignarlóð. Stutt er í hesthúsin, og fallegar
gönguleiðir. Útsýni yfir allan fjallahringinn. Húsið skilast tilbúið til innréttinga og grófjöfnuð lóð, skv.
Íslenskum staðli ÍST 51

Svana
Sölufulltrúi

Álftarnes
Glæsilegt einbýlishús

Verð: 62,9
Stærð: 295
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Bílskúr: tvöfaldur

Reykjavík
Opið hús opið hús í dag 15,00-15,30

Remax Búi kynnir:Parhús á 2 hæðum,í Hamrahverfinu með tveimur íbúðum. Komið er inn á flísalagt
anddyri,góðir fataskápar. Lítið þvottahús er inn af anddyri. Úr forstofu er gengið inná lítinn gang og af
gangi inn í íbúðina á neðri hæðinni en upp stigann í íbúð á efri hæð. Á neðri hæð.Gengið er inná
plastparketlagt hol. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,hiti í gólfi, baðkar og lítil innrétting.Eldhús með
hvítri innréttingu og góðum tækjum,tengi fyrir uppþvottavél,dúkur á gólfi.

866 9512

svana@bui.is

svana@bui.is

BÚI

Vesturberg 78
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Breiðholt
Opið hús sunnudag kl. 16:00 -16:30

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

Reykjanesbær
Opið hús 17.30-18.00

Remax Búi kynnir : 4 herbergja íbúð ný standsett, á góðum stað í innri Njarðvík.Komið inná flísalagt
anddyri,fatahengi,þaðan inná parketlagðan gang.Rúmgott hjónaherbergi,góðir skápar og tvö
barnaherbergi,parket á gólfi.Baðherbergi m.flísalagt gólf m.náttúrusteini,baðkar,mahóní innréttin,tengi
fyrir þvottavél er á baði.Eldhúsið með mahóní innréttingu, stáltækjum sem fylgja bæði uppþvottavél og
ísskápur,náttúrusteinn á gólfi.Tvær samliggjandi stofur, parket á gólfi. Útgengi út í garð úr stofunni.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

BÚI

Kötlufell 7

Verð: 16.9
Stærð: 115,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 15,8

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

palmi@remax.is

BÚI

Njarðvíkurbraut 23

Svana
Sölufulltrúi

866 9512

Verð: 54,9
Stærð: 195,1
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 28,0
Bílskúr: Já

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Glæsilegt sérhannað einbýlishús á tveimur hæðum með fallegu útsýni yfir fjallagarðinn frá norðri til
suðurs á 944fm eignarlóð á besta stað. Stutt er í hesthúsin, og fallegar gönguleiðir.Húsið skilast tilbúið til
innréttinga og með grófjafnaðri lóð, skv. Íslenskum staðli ÍST 51

BÚI

Leiðhamrar 5

Svana
Sölufulltrúi

866 9512

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

111 Reykjavík
Góð 3ja herbergja íbúð.

Verð: 15.900.000
Stærð: 78,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 12.100.000

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi með parketi á gólfi og
fataskápum. Eldhús með flísum á gólfi og borðkrók. Baðherbergi með baðkari og flísum á gólfi. Stofa
með parketi á gólfi og útgengi út á yfirbyggðar svalir sem einnig er búið að parketleggja. Upplagt sem
vinnuherbergi. Verið er að mála,teppa- og flísaleggja stigagang á kostnað seljanda. Íbúðin er í útleigu til
1. júlí en viðkomandi kaupandi tekur við leigjendum. Þvottahús og geymsla í sameign.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

230 Keflavík
Ásabraut, n.h.
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Verð: 9,5 millj
Stærð: 59 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 8,3 millj

Nýuppgerð 2ja herb. íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi, staðsett við miðbæinn í Keflavík og öll þjónusta s.s.
skólar, sund og verslanir í göngufæri. Eldhús er með hvítri beyki innréttingu og nýlegum línoleum dúk á
gólfi. Stofa er mjög rúmgóð og þar er nýlegur línoleum dúkur á gólfi. Svefnherbergi er við hliðina á
stofunni, með parketdúk á gólfi og hvítum nýlegum fataskáp. Baðherbergi er með sturtu og nýjum flísum
á gólfi og veggjum. Þvottahús er sameiginlegt og er gengið inn í það úr holi við inngang.

FASTEIGNIR

Borgarnes - Bifröst
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

Birkihraun 2
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Verð: 22 millj
Stærð: 108 fm
Byggingarár: 2007
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

NÝTT sumarhús á flottasta stað í Borgarnesi með glæsilegt útsýni. Húsið er heilsárshús, staðsett á
sérlega fallegum og skjólgóðum stað sem stendur á hæð rétt fyrir ofan Bifröst (250m í skólann). Húsið er
á steyptum grunni, með gólfhita og er nú tilbúið til innréttinga. Pallur í kring um húsið er 95 fm og er
tilbúinn. Búið er að fúaverja húsið að utan. Möguleiki og leifi fyrir gestahúsi, og eitt 15fm fullbúið getur
fylgt með. Öll þjónusta er á staðnum, golfvöllur og fallegar gönguleiðir.

halldor@remax.is

halldor@remax.is

FASTEIGNIR

Borgarnes - Bifröst
Birkihraun 9
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Verð: 23,5 millj
Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

NÝTT sumarhús á flottum stað í Borgarnesi, með glæsilegt útsýni yfir sveitina. Húsið er fullklárað
heilsárshús, staðsett á sérlega fallegum og skjólgóðum stað sem stendur á hæð rétt fyrir ofan Bifröst
(250m í skólann). Húsið er á steyptum grunni, með gólfhita. Allar innréttingar eru komnar upp ásamt
öllum tækjum. Pallur í kring um húsið er 95 fm og er tilbúinn. Búið er að fúaverja húsið að utan.
Möguleiki og leifi fyrir gestahúsi. Öll þjónusta er á staðnum, golfvöllur og fallegar gönguleiðir.

FASTEIGNIR

Reykjavík-Seljahv.
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

Heiðarsel

Verð: 46.900.000
Stærð: 216 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Já

Sérlega skemmtilegt 216 fm einbýlishús/tengihús á tveim hæðum auk 26,6 fm bílskúrs. Svefnherbergi í
húsinu eru 5, 2 stofur, 2 baðherbergi, þvottahús, stórt eldhús og svalir út á bílskúrsþak.
Sameiginleiginlegt lokað leiksvæði fyrir börnin, er á baklóð og tilheyrir 6 húsum. Glæsilegur hellulagður
lokaður bakgarður, ekkert gras. **FRÁBÆR EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ FYRIR BARNAFÓLK - SKÓLI
OG ÖLL ÞJÓNUSTA Í GÖNGUFÆRI**

halldor@remax.is

Laugarvegur

Verð: 8.900.000
Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 10.250.000

3ja herb. íbúð á e.h. (gengið inn frá götu) í endurnýjuðu húsi á Siglufirði. Flott útsýni yfir pollinn og
fjörðinn. Húsnæðið skiptist í 2 herbergi, stofu, eldhús, þvottahús, bað og forstofu. Búið er að skipta um
allar hita og kaldavatnslagnir, leggja nýtt í alla ofna. Ný hitaveitugrind. Nýjar viðar rimlagardínur í öllum
gluggum. Nýtt rafmagn var lagt í eldhúsið og ný öryggi í töflu fyrir uppþvottavél, bakarofn, þvottavél og
þurkara. Einnig er búið að teikna nýjar svalir að sunnan verðu.

Halldór
Sölufulltrúi

Selsvellir
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Verð: 25,9 millj
Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 18,5 millj
Bílskúr: Já

Mikið endurnýjað 4ja herb. einbýli ásamt 40 fm bílskúr. Gott bílaplan fyrir framan hús og bílskúr, og
skjólgóður og sólríkur garður á bak við húsið. Búið er að endurnýja húsið að innan sem utan s.s. nýjar
innréttingar, gólfefni, þvottahús, þakjárn og kantar, nýjir gluggar, nýjar útihurðir, nýjar vatslagnir og húsið
nýlega málað. Eign í sérlega góðu standi. Ég sýni húsið þegar þér hentar. Pantaði skoðun í 864-0001

Vesturhóp
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Nýtt 4ja herb. 184 fm einbýli á hornlóð, með rúmgóðum 30fm bílskúr. Húsið verður með valma, flísalagt
með granitflísum að utan 30x60cm á álkerfi. Húsnæðið skiptist í 3 stór og rúmgóð barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi með fataherbergi, baðherbergi, þvottahús, gestaklósett inn af forstofu, eldhús, borðstofu
og stofu. Húsið er timburhús, klætt með viðhaldsfríum plötum að utan. Kaupandi getur ráðið lit og
tegund klæðningar, á því stigi sem húsið er núna. Afhendist tilbúið að utan og tilbúið undir tréverk að

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

halldor@remax.is

halldor@remax.is

Verð: 29.900.000
Stærð: 183,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Bílskúr: Já

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

864 0001

FASTEIGNIR

Grindavík

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

FASTEIGNIR

240 Grindavík
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

halldor@remax.is

FASTEIGNIR

Siglufjörður

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

FASTEIGNIR

Grímsnes
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

Víðibrekka 4
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

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

Nýtt 126,6 fm sumarhús á 8.383 fm eignarlóð, í Víðibrekku í Grímsnesi. Húsið stendur á góðum stað
með frábæru útsýni. Steypt plata með hitalögn, saunaklefi, allar innréttingar og tæki komin upp. Stutt í
alla þjónustu. Stutt í veiði, sundlaug, golfvöll, íþróttavöll og fallegar gönguleiðir. Fjarlægð til Selfoss er
16km og til Reykjavíkur 70km. Áhvílandi hagstæð lán. Eigandi skoðar uppítökur á eignum í Reykjavík.

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

864 0001

halldor@remax.is

halldor@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BÆR

Hólabraut 9
220 Hafnafjörður
Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

Verð: 16.300.000
Stærð: 74,0
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 10.450.000

Falleg 4ra herbergja lítið niðurgrafin kjallaraíbúð. Lýsing íbúðar: Fallegt plastparket er á allri íbúðinni,
nema á baðherb. eru flísar. Hol/gangur með fatahengi og stofa innaf. Gott eldhús með fallegri
innréttingu. Baðherb. með flísum á veggjum. Sturtuaðstaða í baðkari. Lítil snyrtileg innrétting. Þrjú
svefnherb. eru í íbúðinni með góðum skápum. Trérimlagardínur eru í öllum gluggum. Í sameign er
þvottahús, þurrkherbergi og hjólageymsla. Mikið hefur verið endurnýjað þ.á.m rafmagn og skólp

BÆR

kirkjubraut 37
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899

300 Akranesi
Opið hús í dag frá 17:00 til 17:30

Verð: 22.700.000
Stærð: 129,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 16.450.000

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

arnar@remax.is

104 Reykjavík
GÓÐ EIGN Á RÓLEGUM STAÐ

Verð: 28.900.000
Stærð: 117,5
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 16.130.000
Bílskúr: 28 fm

Um er að ræða 5 herbergja hæð og ris í tvíbýli, sér inngangur og þvottahús á jarðhæð, ásamt bílskúr. Á
hæð er sjónvarpshol, borðstofa/stofa, eldhús, baðherbergi með sturtuklefa, barnaherb og hjónaherb
með skápum og útgengi á svalir. Í risi , sem ekki er inni í fermetratölu, eru tvö herb. Búið er að yfirfara
rafmagn og pípulagnir, einnig er þvottahúsið nýuppgert og húsið var klætt að utan fyrir 3 árum. Í
bílskúrnum er búið að endurnýja rafmagn, hita og lyfta þaki UPPLYSINGAR Í SÍMA 692-8899

STJARNAN

Svölutjörn 46-54
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

Innri-Njarðvík
Opið hús Í dag kl. 15 - 17

Verð: 32.900.000
Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 35 fm

Í 25 mín. fjarlægð frá Rvk, glæsileg fullbúin raðhús að Svölutjörn 48-54 í Innri-Njarðvík. Raðhúsunum
fylgir fullbúinn 60 fm sólpallur í suður, auk hellulagðrar innkeyrslu með hitalögn. Húsunum fylgja ma. öll
tæki í eldhúsi, ss. ísskápur og uppþvottavél auk þess sem parket er á öllum gólfum nema flísar á baði
og í þvottahúsi.

245 Sandgerði
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 899-5209

arnar@remax.is

gudni@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 152,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 28 fm

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Engihjalli 13
200 Kópavogi
Opið hús Í dag kl 16:30 - 17:00

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

Verð: 21.200.000
Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 16.950.000

FIMM HERBERGJA ÍBÚÐ Í BARNVÆNU HVERFI NÁLÆGT ÞJÓNUSTU OG SKÓLUM Komið er inn í
forstofu með góðum yfirhafnarskáp og náttúruflísum á gólfi. Björt stofa með parketi á gólfi og útgengi út
á svalir í suð-vestur. Eldhús er með vel viðhaldni upprunalegri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Þrjú
barnaherbergi og svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Snoturt þvottaherbergi er í
íbúðinni. Sérgeymsla í sameign. Frekari upplýsingar og fleirri myndir er að finna www.remax.is

hordur@remax.is

111 Reykjavík
Opið hús Í dag kl 15:00 - 16:00

Verð: 52.700.000
Stærð: 186,3
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 29.570.000
Bílskúr: 29,2

Fallegt einbýlishús með stórkostlegu útsýni yfir höfuðborgina. Húsið stendur á mjög góðum stað í
fallegu náttúrumhverfi. Húsið er vandað í alla staði, vel meðfarið að utan sem innan. Við húsið er góður
garður og verönd með heitum potti. Húsinu fylgir sérstæður bílskúr með hita og rafmagni. Bílstæði fyrir
tvo bíla fyrir neðan fylgja eigninni. Gólfefni: Flísar og parket. Innréttingar: Viðarinnréttingar í öllu húsinu.
Skríngluggatjöld frá Álnabæ í öllum gluggum. Fleirri myndir er að finna www.remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

BORG

Rofabær 47
110 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Hörður
lögg. fasteignasali

Guðrún
lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

STJARNAN

Vesturberg 135

Guðni Björn
Sölufulltrúi

893 1155

Verð: 19.500.000

Parhús, samtals 180.5 fm á góðum stað í Sandgerði. Húsið er í byggingu og verður skilað fullbúið að
utan og langt komið að innan. Húsið er með innbyggðum 28 fm bílskúr, anddyri, 4 svefnherbergjum,
stofu, sjónvarpsstofu, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og geymslu. Húsið er byggt úr forsteyptum
einingum hjá vottaðri einingarverksmiðju. Veðurkápa er steypt með steináferð. Botnplata og sökklar eru
staðsteyptir. Gólfhitun er í húsinu með hitastýringu í hverju rými.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

692 8899

STJARNAN

Breiðhóll 9

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

BÆR

Hjallavegur 15

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Verð: 17.900.000
Stærð: 85,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 12.200.000

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð. Hol með 2 fataskápum. Úr stofu er útgengt á svalir í suður.
Eldhús er með borðkrók. Hjóna- og barnaherbergi er með fataskáp. Í baðherbergi sem er flísalagt í hólf
og gólf, er baðkar m/sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Í sameign er sér geymsla með
opnanlegum glugga.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Eggert
Sölufulltrúi

899 5209

893 1819

hordur@remax.is

eggert@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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Verð: 57.9 M

Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Stærð: 196.9 fm
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 27,5 M
Bílskúr: Já

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr á besta stað í borginni. Húsið er staðsett í
Suðurhlíðunum. Forstofan er með nátturustein á gólfi og góðu skápaplássi. Stofa er rúmgóð með parketi á
gólfi en nátturusteinn fyrir framan arinn. Borðstofa er stór við fallega glugga. Gestabaðherbergi er nýlega
tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf með góðri viðarinnréttingu undir vaski. Eldhús var endurnýjað fyrir um 5
árum og er innréttingin u-laga úr kirsuberjavið með efri og neðri skápum ásamt stórum borðkrók. Innaf
eldhúsi er geymsla og gott þvottahús með útgengi út í garð. Á efri hæð eru stórt flísalagt baðherbergi með
baðkari, sturtuklefa og hvítri innréttingu. Hjónaherbergi er með spónarparketi á gólfi, góðu skápaplássi og
útgegni á S-svalir. Barnaherbergin eru tvö með spónarparketi á gólfi Gott vinnupláss er á hæðinni sem
mögulegt væri að breyta í herbergi. Bílskúr er við hlið hússins. Í honum er bæði heitt og kalt vatn og
bílskúrshurð er rafknúin. Ef þú fjárfestir í þessari eign þá ert þú ekki bara að fjárfesta í eigninni heldur í
staðsetningu líka. Algjör sumar paradís.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Engjasel 81
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 21.900.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 98,8 fm
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: bílskýli

863 0402

Komið er inn í hol með ljósum flísum á gólfi og forstofu skáp. Eldhúsið er með hvítri innréttingu með
kirsuberjavið í höldum og nátturustein á milli efri og neðri skápa. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi og
útgengi á SV svalir. Baðherbergi er með hvítri sprautulakkaðri innréttingu undir og við vask. Þrjú
svefnherbergi öll með parketi á gólfi. Í sameign er sér geymsla. Þetta er mjög snyrtileg eign á frábærum
stað í breiðholtinu.

asdis@remax.is

Lækjarás 6
210 Garðabær
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Verð: 55.000.000
Stærð: 241,4
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 30.430.000
Bílskúr: já

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Björtusalir 8
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 31.900.000
Stærð: 123,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 19.350.000

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

www.kubbur.is
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HEIMILI&JARÐIR

Kerhólar
800 Selfoss
EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Verð: 31.900.000
Stærð: 196
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Bílskúr: 36,5

Eignin telur: Þvottarhús, andyri, stofu, borðstofu, 2 herbergi, stórt hjónaherbergi með fatarherbergi og
salerni innaf, gangur, baðherbergi, geymsla og bílskúr. Útveggir eru staðsteyptir og einangrast að
utanverðu með 100mm plasteinangrun sem múrað er á með múrkerfi og steinstalla í ljósum lit.
Viðarklæðningar eru JATOPA og klæðist liggjandi á þar til gerða grind. Húsið skilast fullbúið að utan með
tyrfðri lóð með háum trjám. Bílaplan verður stimmpilsteypt. Mjög flott og öðruvísi hús!

HEIMILI&JARÐIR

Langamýri 28
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078

800 Selfoss
Þú borga 500 þ. út og húsið er þitt!

Verð: 26.700.000
Stærð: 141
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 25.000.000
Bílskúr: 31

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

drifa@remax.is

Selfoss
Einbýli á ótrúlegu verði !!

Verð: 21.900.000
Stærð: 118
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956/1960
Brunabótamat: 17.675.000
Bílskúr: 21,1

HEIMILI&JARÐIR

Re/Max Heimili og Jarðir kynna mikið endurnýjað einbýli í góðu grónu hverfi á Selfossi. Eignin telur:
Forstofu, stofu, eldhús, þvottarhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, sólstofu og bílskúr sem hægt er að
leigja út sem íbúð. Nýjar innréttingar og gólfefni. Stór og gróin garður með skjólveggjum allt í kring. Stutt
í alla þjónustu. Þessi stoppar stutt! Hafðu samband strax í síma 869 1078.

Traðir 2
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078

Laugarás

Verð: 24.900.000
Stærð: 188,4
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: 41,3

Re/Max Heimili og jarðir kynna: Fallegt einbýli ásamt bílskúr á þeim fallega stað Laugarási í
bláskógabyggð. Eignin telur: Eldhús, búr, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, baðherbergi, forstofu, 4
svefnherbergi, þvottarhús, geymslu og hol. Nýleg eldúsinnrétting úr kirsuberjavið. Innaf eldhúsi er búr
með góðum hillum. Innangengt í bílskúr af gangi. Eignin stendur á 2075 fm lóð og mjög fallegt útsýni
allt í kring. Vert að skoð þessa því hún er á flottum stað og á góðu verði ! Upplýsingar í síma 869 1078

drifa@remax.is

104 Reykjavík
Bókið skoðun í síma 663-0680

Verð: 20.900.000
Stærð: 75
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Fallega þriggja herbergja mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð í lítilli blokk, aðeins 8 íbúðir í hverjum
stigagangi. ***LAUS STRAX*** Gengið er inn í flísalagða bjarta forstofu, þaðan er gengið inn í öll
herbergi.Flísalagt eldhús sem gert var upp fyrir sirka 5 árum, eldhúsið er með fallegri innréttingu og
flísalagt er á milli skápa. Herbergin eru með gegnheilu parketi á gólfi. Baðherbergi var endurnýjað fyrir 2
árum. Ný Electrolux þvottavél getur fylgt. Stutt er í skóla og þjónustu. Íbúð sem vert er að skoða.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680

845 Flúðir
Bókið skoðun í síma 663-0680

Verð: 17.900.000
Stærð: 62
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 13.450.000

Um er að ræða mjög snyrtilegann 61,9 fm sumarbústað. Heitur pottur m/hitastýrðum blöndunartækum
og stór timburverönd sem nær allan hringinn í kringum bústaðinn. Bústaðurinn er byggður árið 2001 og
er á steyptum sökkli. Að utan er bústaðurinn klæddur með standandi timburklæðningu og litað járn er á
þaki. Að innan er bústaðurinn klæddur með 22mm sérvalinni bjálkaklæðningu. Mikið hefur verið lagt í
húsið og allan frágang. Eign sem vert er að skoða. Hafið samband í síma 663-0680 & egillsig@remax.is

egillsig@remax.is

Selfoss
5-6 svefnherbergi.

Verð: 29.600.000
Stærð: 155,7m2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 23.250.000
Bílskúr: Já

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna, snyrtilegt 155,7m2 parhús á Selfossi. Huggulegt parhús við Aðaltjörn 9
á Selfossi. Íbúðin er 128,3m2 og telur fjögur ágæt svefnherbergi með skápum, stofu og sjónvarpshol,
eldhús með góðri eldhúsinnréttingu, smíðaðri af Guðmundi Sveinssyni, og ágætum eldhústækjum,
baðherbergi með flísum, baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Rúmgott þvottahús og forstofu með flísum
og stórum forstofuskáp. Góður 27,4m2 bílskúr er við húsið og er búið að innrétta gott herbergi í honum.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Egill
Sölufulltrúi

663 0680

HEIMILI&JARÐIR

Hrafnhólar 12
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

egillsig@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Aðaltjörn 9

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078

HEIMILI&JARÐIR

Móadalur 5
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Gnoðarvogur 38

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Lyngheiði 6

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Selfoss
100 prósent lán.

Verð: 25.900.000
Stærð: 159m2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Bílskúr: Já

RE/MAX Heimili og Jarðir, kynnir vandað parhús í Suðurbyggð á Selfossi Þetta bjarta og vandaða
parhús er í Suðurbyggð á Selfossi. Um er að ræða rúmgóðan bílskúr, forstofu, geymslu, þvottahús,
baðherbergi, 3 svefnherbergi, stofu og eldhús. Eignin skilast fullkláruð að utan, fullmálað að innan ásamt
sólbekkjum, fullfrágengið rafmagn sem og gólfhitastýringar. Reynor bílskúrshurð og maghony
gönguhurðir.Lóð skilast frágengin. Eignin er sérlega vel staðsett, stutt í alla skóla.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

www.kubbur.is
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BORG

Bústaðavegur 99,101
108
TVÆR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

BORG

Stærð: 130
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 11 og 12,4

REMAX BORG kynnir tvær nýuppgerðar íbúðir á Bústaðavegi. Verið er að
byggja við íbúðirnar og áætluð afhending er í júlí næstkomandi. Íbúðirnar eru
skráðar ca 76 og 83 fm í dag en verða ca 130 fm eftir stækkun. Eins og sést
á teikningunum verður húsið mjög glæsilegt að framkvæmdum loknum og
stórkostlegt útsýni frá þeim báðum. Nýtt þak er á eigninni með nýjum
þakrennum, nýtt skólp, vatnslagnir og rafmagnslagnir. Önnur íbúðin afhendist
tilbúin án gólfefna og hin tilbúin til innréttinga en þó með baðinnréttingum.
Húsið verður sprunguviðgert og málað. Grunnmyndirnar hér að ofan eru af
íbúð 99 en íbúð 101 er svipuð í uppsetningu. Óskað er eftir tilboðum í
eignirnar. Hringið og bókið skoðun.

Tröllateigur 18
Mosfellsbær
Opið hús 14-14.30

Suðurgata 80

Verð: TILBOÐ
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Stærð: 176,4
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: já

Mjög falleg 143,9 fm efri sérhæð í fjórbýli auk 21,7 fm bílskúrs með 10,8 fm
geymslu. Hæðin skiptist í: forstofu á neðri hæð og stigagang þaðan upp í
íbúðina, eldhús, stofu með svölum sem snúa til suðvesturs, gestasnyrting,
sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi með baðkari og
steyptum sturtuklefa. Yfir hæðinni er að auki ca 70 fm manngengt ris sem er
ekki skráð í fermetratölu eignarinnar.

Mosfellsbær
Opið hús Mánudag 18.30-19

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744

sigurpall@remax.is

sigurpall@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 112,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 19.650.000

699 7372
venni@remax.is

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður
Opið hús 16-16.30

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744

Verð: 22.500.000

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 92,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 14.650.000

699 7372

Íbúð á annari hæð í fallegu og grónu hverfi í Hafnarfirði. Mjög stutt í alla þjónustu. Mahogny parket er á
allri íbúðinni. Í svefnherb. er búið að fella vegg og því mjög rúmgott, auðvelt er að skella vegg á milli og
mynda aftur tvö herbergi. Hjónaherb. er einnig rúmgott og bjart með góðum skáp. Eldhúsið er hið
snyrtilegasta, nýlegar innr. Stofan er í beinu framhaldi. Þaðan er svo útgengt á suður svalir.
Sameiginlegur stór pallur við hlið húss með skjólveggjum. Stigagangur er nýtekin í gegn.

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 23.900.000

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 114,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 16.050.000

699 7372

Mikið endurbætt 3-4ja herbergja íbúð á 2. hæð í Mosfellsbænum. Komið er inn í opið rými sem skiptist í
stofu og eldhús. Eldhúsinnr. er endurnýjuð að mestu leyti og er úr spónlagðri eik, flísar á milli skápa. Eyja
með keramik helluborði skilur að eldhús og stofu. Útgengt út á svalir. Baðh. er flísalagt í hólf og gólf.
Hjónah. með barnah. innaf sem einnig væri hægt að nýta sem fataherb. Parket er niðurlímt
eikarstafaparket og innihurðar og sólbekkir úr eik.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Þverholt 11

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

897 7744

Verð: 27.500.000

Mjög falleg íbúð á jarðhæð í fjórbýli við Tröllateig í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í flísalagða forstofu með
góðum fataskáp, flísalagt þv.herb. með geymslu innaf, fallegt eldhús með ljósum innréttingum og
flísalagt milli skápa, stofa og borðstofa eru samliggjandi ,útgengi þaðan út á litla hellulagða verönd, tvö
svefnherb. bæði með skápum og parketlögð, og flísalagt baðherb. með sturtuklefa og góðri innréttingu.
Sérstæði fylgir íbúðinni. Þetta er virkilega falleg og góð eign á frábærum stað í Mosfellsbæ.

Hafnarfjörður
Opið hús 15-15.30

Verð: 34.900.000

venni@remax.is

Lambhagi 16
Syðri-Reykir
Helgarskoðun-hringið og bókið

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Verð: 18.900.000

Sigurpáll
Sölufulltrúi

Stærð: 102
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 24.4

897 7744

Glæsilegt, fullbúið heilsárshús í algjörri náttúruparadís í Bláskógabyggð. Húsið stendur á 4900 fm
jaðar-leigulóð, sem þýðir að lóðin nær alveg að ánni. Húsið stendur á steyptum sökkli og er með
gólfhita. Zink með 30 ára ábyrgð er á þakinu. Húsið er skráð 101,6 fm en að auki er ca 35 fm loft með
um 160 cm undir mæni. 40 fm yfirbyggður sólpallur er á húsinu sem hægt er að stækka. Hringið og
bókið skoðun eða kíkið uppeftir og skoðið sjálf. Húsið er merkt söluskilti þannig að auðvelt er að finna

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

LIND

Stapagljúfur 1-4

Stærð: 20.000 fm

Kjósahreppur
Upplýsingar í síma 897-4583

Akurgerði 22
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Remax Lind kynnir : 4 x 2 hektara lóðir úr landi Morastaða í Kjósahreppi. Landið liggur meðfram
veginum inn Miðdal og niður að Miðdalsá (nýja Laxá). ca. 25 mín akstur frá Mosfellsbæ. Nánast allur
vegurinn heim að landinu er malbikaður. Byggja má 400 fm íbúðarhúsnæði og 300 fm hesthús á hverri
lóð. Lóð nr.1 = 2,3 ha verð 6,5 m Lóð nr.2 = 2,0 ha verð 7,5 m Lóð nr.3 = 2,1 ha verð 7,5 m lóð nr.4 =
1,9 ha verð 7,0 m

LIND

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583

108 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 690 9425

Verð: 43.000.000
Stærð: 215
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 28.390.000
Bílskúr: Já

Fallegt 6 herbergja parhús á þremur hæðum. Komið er inn í forstofu, gestasnyrting,rúmgott
eldhús,mjög stór og opin stofa og borðstofa með útgengi út í skjólgóðan suðurgarð. Á efri hæð eru 2
góð barnaherbergi,stórt svefnherbergi með útgengt á yfirbyggða sólstofu. Baðherbergi með baðkari.
Kjallari með sérinngangi sem hægt væri að breyta í séríbúð.Í kjallara er m.a. stórt herbergi,geymsla sem
hægt væri að breyta í herbergi og stórt þvottaherbergi. Frábær eign á besta stað í bænum.

thorir@remax.is

Jörfagrund 36
116 Kjalarnes
Opið hús í dag 14:00-14:30

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702

kynnir fallega 3 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli í Jörfagrund 36 á Kjalarnesi. Komið inn í flísalagða
forstofu, góður forstofuskápur. Flísalagt þvottahús inn af forstofu. Barnaherbergi er með mahogny skáp
og plastparketi. Plastparket er á gangi. plastparket á gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Eldhús er
með fallegum flísum á gólfi, mahogny innrétting. Plastparket er á stofu stórir gluggar, útgengt út á lokaða
verönd úr stofu. Hjónaherbergi er með plastparketi og stórum mahogny skáp.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Esjugrund 94
116 Kjalarnes
Opið hús í dag 15:00-15:30

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Verð: 28.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 123
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 19,6
Bílskúr: 21,50

822 3702

Fallegt Parhús við Esjugrund 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.

112 Reykjavík
Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 146
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 17,3
Bílskúr: Bílskýli

822 3702

4 herbergja íbúð á 3. hæð í Flétturima 14 í Grafarvogi. Laus til afhendingar. Komið er inn í flísalagða
forstofu. Svefnherbergi inn af forstofu, dúkur á gólfi. Svefnherbergi inn af gangi er með dúk á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Stór stofa með eikarparketi. Eldhús er með eikarparketi og góðri
eldri innréttingu og þakglugga. Svefnherbergi inn af eldhúsi er með dúk á gólfi og góðum skápum.
Þvottahús inn af eldhúsi. Stórt stæði í bílskýli og þvottaaðstaða fyrir bílinn.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Súluhöfði 21
270 Mosfellsbær
Opið hús í dag 17:00-17:30

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Verð: 34.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 138,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17,6
Bílskúr: 29,1

822 3702

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

230 Reykjanesbæ
Opið hús í dag 17:30 - 18:00

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 134,70
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 15,3
Bílskúr: 28,10

822 3702

Vel skipulögð 106 fm. íbúð á tveimur hæðum ásamt 28 fm bílskúr. neðri hæð: Komið er inn í litla forstofu
með fatahengi. Stofa, borðstofa og eldhús eru í opnu rými, viðarparket er á stofu og borðstofu en ljósar
flísar á eldhúsi. efri hæð: Komið er inn í hol og út frá því eru þrjú góð svefnherbergi með parket á gólfi
skápar í tveimur herbergjum. Baðherbergið er nýlega endurnýjað. með baðkari og sturtuaðstöðu.
Afgirtur gróinn garður með litlum sólpalli.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Austurgata 2
245 Sandgerði
ATH. 65þ. fermeterinn!!! ATH

Baldur
Sölufulltrúi

Björn Þór
Sölufulltrúi

865 6565

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 17.900.000

gv@remax.is

bth@remax.is

LIND

Suðurgata 44

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 24.900.000

gv@remax.is

baldur@remax.is

LIND

Flétturimi 14

690 9425

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 90,40
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 15,6

Hrafnhildur T.
Sölufulltrúi
ht@remax.is

LIND

Verð: 21.500.000

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 16.800.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 260,50
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 30,6

822 3702

260,5 fm nýuppgert og glæsilegt atvinnuhúsnæði í Sandgerði með millilofti og innkeyrsludyrum. Húsið er
steypt einingahús með gólfhita. Þakið er bárujárnsklætt timburþak.Allar lagnir eru nýjar. Salernisaðstaða
er frágengin.

gv@remax.is

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813

864 1813

baldur@remax.is

baldur@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kjarrhólmi 16
200 Kópavogur
Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 18.400.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 75,10
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 12,3

822 3702

Góð 3ja herbergja 75,1 m² íbúð á fyrstu hæð, alveg niður við Fossvogsdal í Kópavogi. Forstofa er
rúmgóð með parketi á gólfi og skápum. Eldhús er með nýrri innréttingu og dúk á gólfi. Stofa/borðstofa
er rúmgóð með parketi á gólfi. Barnaherbergi er með parketi á gólfi og skápum. Hjónaherbergi er með
parketi á gólfi, stórum skápum og útgengi á góðar svalir. Baðherbergi er með flísum og baðkari með
sturtuaðstöðu.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Miðleiti 5
103 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16.00 -16.30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Verð: 43.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 111,40
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 19,9

822 3702

111,4 m² 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í góðu lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri ásamt stæði í bílageymslu
og ca 6 m² sérgeymslu sem er ekki í m² íbúðar. Komið er í forstofu með skápum. Rúmgott
hjónaherbergi með miklu skápaplássi. Stofa er mjög stór og björt. Eldhús er með viðar innréttingu. Á
gólfum eldhús eru korkflísar. Baðherbergi er er með flísum á gólfi og upp á hálfa veggi. Baðkar og sturta.
Glæsileg eign fyrir vandláta.

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Dverghólar 14
800 Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 146,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 28

822 3702

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

gv@remax.is

Óðinsgata 15
101 Reykjavík
Opið hús í dag 14:00-14:30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

Verð: 39.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 139,30
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 16,5
Bílskúr: 21

822 3702

Sérlega glæsileg mikið endurnýjuð 79,7 fm sérhæð í einu glæsilegasta húsi í miðbæ Reykjavíkur. Eignin
skiptist í tvennt. Annarsvegar góða 2-3 herb.sérhæð með bílskúr og hinsvegar 38,6 fm stúdíóíbúð sem
kjörin er til útleigu. Stúdíóíbúðin stendur á lóð bak við húsið við hliðina á bílskúrnum. Húsinu og lóð hefur
verið sérlega vel við haldið. Járn á þaki er um 15 ára gamalt. Skipt var um skólp fyrir 5 árum síðan. Lóð
og dren tekið í gegn fyrir 2 árum og húsið málað að utan.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

801 Selfoss
Opið hús í dag 15:00 - 16:00

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 56,90
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 9,9

822 3702

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

gv@remax.is

Núpalind 6
201 Kópavogur
Opið hús í dag 15:00-15:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 39.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 209,70
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

822 3702

Fallega 6 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. Komið er inn
í forstofu með flísum á gólfi og skápum. Það eru fimm svefnherbergi í íbúðinni, öll með parketi á gólfum,
þar af rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi, þrjú barnaherbergi með skápum og eitt rúmgott herbergi
sem í dag er notað sem sjónvarpsherbergi. Stofan og borðstofa eru samliggjandi með parketi á gólfi.
Eldhúsið er mjög rúmgott með flísum á gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf.

LIND

220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 113
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 15,5

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stóraborg 4
311 Borgarnes
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 22.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Strandgata 81

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

LIND

Verð: 24.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

vignir@remax.is

Snæfoksstaðir

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

LIND

Verð: 29.200.000

gv@remax.is

Verð: 16.600.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 67,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 17

822 3702

Glæsilegt sumarhús í landi Eskiholts í Borgarfirði, sem stendur á einum besta útsýnisstað á landinu.
Töluvert kjarr er á landinu og er lóðin mjög falleg. Húsið er í um 50 mín akstri frá höfuðborginni, ca.10
km. frá Borgarnesi á leið norður. Sumarhúsið er 67,1m² en því fylgja teikningar og byggingarréttur fyrir
24m² gestahúsi. Nátturuparadís stutt frá höfuðborginni. Orkuveitan er komin með vatnið á staðinn. Lóðin
er leigulóð en fæst keypt á góðu verði.

gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

www.kubbur.is
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LIND

Fálkahraun 14

LIND

Verð: 48.900.000

220 Hafnarfjörður
Opið hús sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Stærð: 181,5
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: já

Komið er inn í forstofu með góðum skápum og flísum á gólfi. Úr forstofu er
gengið inn í þvottarhús með flísum á gólfi og hinsvegar inn í hol. Úr holi er
gengið inn í hjónaherbergi með góðum skápum og parket á gólfi. Eldhús með
hvítri innréttingu og gaseldavél, hol og eldhús með korkflísum á gólfi. Flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa og nettri innréttingu. Stofan er opin með
borðstofu með útgengi út í garð. Stigi úr holi uppá efri hæð sem kemur inn í
sjónvarpshol. Gengið út á 30 fm. svalir úr sjónvarpsholi. Flísalagt baðherbergi
með baðkari. Tvö góð svefnherb. á efri hæð, auðvelt að gera þriðja. Góður
32 fm. bílskúr sem gefur möguleika á að gera aukaherbergi. Virkilega fallegt
umhverfi og barnvænt. Stutt í skóla og alla þjónustu. Eign sem vert er að líta
á.

Ásvallagata 31
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427

101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 33.900.000
Stærð: 9
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 12.550.000

Við kynnum perlu í miðborg Reykjavíkur. Miðhæð í þriggja hæða fjölbýli sem
hefur hlotið endurnýjun lífdaga. Íbúðin er öll endurnýjuð á þessu ári á
vandaðan og smekklegan hátt, svo sem innréttingar, eldhús- og baðtæki,
gólfefni, flísar á baði, málning o.fl. Eikar parket er á gólfi í stofum,
herbergjum, eldhúsi og á gangi íbúðar en fallegar og stórar flísar eru á gólfi
baðherbergis. Falleg innrétting frá INNEX er í eldhúsi og eru skápar í
hjónaherbergi í stíl við þær. Baðherbergi er einkar smekklegt með vandaðri
innréttingu, upphengdu salerni. Handlaug er ofan á borðplötu með stílhreinu
frístandandi blöndunartæki. Sturtubotn er mjög stór og flísalagður og gler á
baðherbergi er sandblásið. Í íbúðinni spilar gamli og nýji tíminn skemmtilega
saman þar sem rósettur, gereft og loftlistar fengu að halda sér í bland við

oskar@remax.is

111 Reykjavík
Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Óskar
Sölufulltrúi

Stærð: 68
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 9.810.000

899 9427

REMAX LIND KYNNIR: Skemmtileg tveggja herbergja íbúð sem er búið að gera mikið upp. Komið er
inn í flísalagða forstofu. Eldhús er opið og með nýlegum innréttingum og er búið að rífa niður millivegg að
hluta og er það pláss nýtt sem borðpláss. Flísar eru á gólfi eldhúss. Stofa er inn af eldhúsi og er
plastparket á gólfi. Stofan er rúmgóð og með góðu vinnuhorni. Plastparket er í svefnherbergi. Gott
skápapláss er í svefnherbergi. Blokkin er álklædd að utan og því viðhaldslítil.

oskar@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Öldugrandi 1

Verð: 22.500.000

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 105.5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 14.320.000
Bílskúr: Já

847 8001

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.

billi@remax.is

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

Verð: 26,600,000
Stærð: 102,9
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 19.125.000
Bílskúr: Innistæði

RE/MAX LIND Árni 893 4416. Góð íbúð í rólegu, grónu hverfi, þar sem stutt er í alla þjónustu. Björt, vel
skipulögð 4ra herbergja á 2.hæð. Góð geymsla og stórt stæði í kjallara. Viðarmyndstrað plastparket í
holi, stofu og í herbergjum en flísar eru á gólfum í eldhúsi, í baðherbergi, í forstofu og í þvottaherbergi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og er með hvítri innréttingu og baðkeri. Í eldhúsi er góður
borðkrókur, en inn af eldhúsi er þvotta- og geymsluherbergi. Svalir í suður.

Árni Ólafur
Sölufulltrúi

893 4416
arnilar@remax.is

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427

LIND

Maríubaugur 135
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

billi@remax.is

oskar@remax.is

LIND

Lækjasmári 15

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

107 Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 17.00 - 17.30

847 8001

oskar@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 15.900.000

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427

billi@remax.is

LIND

Iðufell 2

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

113 Grafarholti
Opið hús í dag kl 17.00 - 17.30.

Verð: 23,600,000
Stærð: 96,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: nei

RE/MAX LIND Árni 893 4416. Góð íbúð á frábærum útsýnisstað, þar sem stutt er í alla þjónustu. Björt,
falleg 3ja herb. á 3.hæð. Ein íbúð á stigapalli, aðeins þrjár íbúðir á stigagangi. Korkflísar eru á öllum
gólfum nema á baðherbergi, sem er flísalagt í hólf og gólf. Á baði er hvít innrétting og baðker. Í eldhúsi er
góður borðkrókur, en inn af eldhúsi eru þvotta- og geymsluherbergi. Barnaherbergið er einkar stórt, 14
m2. Skemmtilega skipulögð íbúð, þar sem rýmið nýtist vel. Svalir til suðurs.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Árni Ólafur
Sölufulltrúi

893 4416
arnilar@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eskihlíð 21
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 21.900.000

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Stærð: 83
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 10.900.000

669 1005

Remax Lind kynnir fallega 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í Hlíðunum. Eignin er staðsett í botlanga á
rólegum stað. Komið er inn í flísalagða lokaða forstofu. Úr forstofu er komið inn í hol með fatahengi.
Hjónaherbergi er stórt með skápum. Stofan er björt og falleg með eikarparketi og snýr út í garð. Gott
barnaherbergi er í íbúðinni. Eldhúsið er með góðri innréttingu og korkflísum á gólfi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf með sturtu. Geymsla og þvottahús eru í sameign.

gj@remax.is

Fellsmúli 13
108 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803

Verð: 25.800.000

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Stærð: 116,9
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: nei

669 1005

Re/max Lind kynnir 4-5 herbergja íbúð á 3ju hæð í botnalanga. Íbúðin samanstendur af eldhúsi með
nýlegri innréttingu og gaseldavél. Stór stofa/borðstofa með útgengi út á svalir. Innaf stofu er stúkað af
rúmgottsjónvarpshol. Inná herbergisgang eru tvö barnaherbergi, annað með skáp. Hjónaherbergi með
skápum og baðherbergi með baðkari. Gott alrými er í miðju íbúðar sem hægt er að nýta sem
vinnuaðstaða t.d. Þetta er falleg eign á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík. Berglind sýnir.

110 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

berglindg@remax.is

LIND

LIND

Verð: 34.900.000

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Stærð: 127,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.950.000

669 1005

Remax Lind kynnir bjarta og stórglæsilega 4ra herbergja jarðhæð í Norðlingaholti með einstöku útsýni
allan fjallahringinn. Góð flísalögð forstofa með hita í gólfi og skápum sem ná upp í loft. 3 rúmgóð
svefnherbergi ásamt stóru þvottaherbergi og geymslu. Glæsilegt baðherbergi með nuddbaðkari og
upphengdu salerni. Stofa, borðstofa og eldhús mynda stórt og bjart fjölskyldurými með útgengi í góðan
garð. Grunnskóli og leikskóli er í næsta nágrenni. Falleg eign á frábærum stað.

Þórðarsveigur 28
113 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Björt 4 herbergja íbúð á fallegum stað í Grafarholti. Íbúðin er á 1. hæð með sérinngangi. Stofa og
borðstofa mynda stórt og bjart fjölskyldurými, með útgengi í góðan garð sem liggur að grónum skógi í
suðurátt. 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.

Njálsgata 80
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803

Verð: 22.900.000

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Stærð: 85
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1937
Brunabótamat: 11.000.000

669 1005

Remax Lind kynnir fallega 4ra herbergja 85 fm íbúð í miðbænum. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð
svefnherbergi, annað með góðum skápum upp í loft. Eldhús er með góðu skápaplássi, nýrri eldavél og
góðu búri. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari, handklæðaofni og upphengdu salerni.
Stofa og borðstofa eru samliggjandi með útgengi út á suðursvalir. Gott þvottahús og geymsla er í
snyrtilegri sameign. Miklar endurbætur hafa átt sér stað nýlega á húsinu að utan og á sameign.

gj@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803

berglindg@remax.is

berglindg@remax.is

LIND

LIND

Verð: 28.900.000
Stærð: 116,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21.945.000
Bílskúr: Bílskýli

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803

berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Krókavað 21

gj@remax.is

Sóleyjarhlíð 3
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Hafnarfjörður
Opið hús sunnudag kl 15-15.30

Verð: 24,5
Stærð: 99
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: nei

REMAX LIND kynnir fallega 4 herbergja íbúð á góðum stað í Setbergi. Íbúðin er á 3. hæð í litlu fjölbýli.
Forstofa er parketlögð og með skáp. Eldhúsið er með hvítri beyki innréttingu og eru flísar á milli skápa,
borðukrókur og nýleg gaseldavél. Plastparket er á stofu og borðstofu, útgengt er á svalir úr stofu.
Svalirnar eru rúmgóðar og snúa í suðvestur. Þrjú góð svefnherbergi og eru öll með skápum og gólfefni
eru einnig plastparket. Baðherbergi með fallegri innréttingu

gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður
Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Veghús 9

Verð: 24,9
Stærð: 103,5
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 103,5
Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir; Fallega 5 herbergja endaíbúð á þriðju og efstu hæð við Setberg í Hafnarfirði. Lýsing
eignar; Forstofa er með flísum. Eldhús er með ljósri innréttingu, helluborði, ofn, viftu, tengi fyrir
uppþvottavél. Baðherbergi er með flísum á gólfi og við baðkar, og skáp. Fjögur svefnherbergi með
skápum. Gólfefni; nýlegt plastparket er á gólfum, nema baðið og þvottahúsið er flísalagt. Útgegnt er á
flísalagðar svalir úr stofu. uppl s. 6934085

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

112 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Verð: 25.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 121
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: nei

699 5008

Remax Lind kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Í risi á 4.hæð er sérgeymsla með 2 gluggum sem
er vel hægt að nýta sem herbergi. Í íbúðinni eru tvö góð barnaherbergi og hjónaherbergi með góðum
skápum. Stórt baðherbergi með góðri innréttingu og baðkari. Þvottahús er innan íbúðar. Eldhús er
með hvítri sprautulakkaðri innréttingu í háglans, góður borðkrókur. Stofa/borðstofa með útgengi út á
stórar svalir. Berglind sýnir eignina.

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

LIND

LIND

Hestvík

Hrauntunga 2

Verð: Tilboð
Stærð: 100,1 fm.
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 13.915.000
Bílskúr: 28 fm.

Við Þingvallavatn
Hestvík við Þingvallavatn

RE/MAX Lind kynnir: Um er að ræða 2 sumarhús ásamt gestahúsi og á
einum vinsælasta staðnum við Þingvallavatn. Húsin standa í gróður- og
skjólsælli hlíð og er virkilega fallegt útsýni frá þeim til norðurs yfir vatnið. Húsin
eru í ágætu standi og hefur verið vel við haldið í gegnum árin. Stærra húsið
skiptist í 2 svefnherbergi, stofu með stórum gluggum, eldhús og baðherbergi
á efri hæð og 2 svefnherbergi og góða geymslu á neðri hæð. Góður pallur
nánast alveg umhverfis húsið og að auki er búið að byggja pall vestan við
húsið þar sem gert var ráð fyrir að setja heitan pott. Minna húsið skiptist í
stofu með stórum gluggum, eldhús horn og svefnloft á efri hæð og gott
geymslupláss undir húsinu. Vestan við húsið stendur til viðbótar hús með
herbergi og salerni. Pallur umhverfis húsið. Hér er um algera perlu að ræða.

200 Kópavogur
Opið hús 15:00 - 15:30

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

Verð: 27.900.000
Stærð: 97,3 fm.
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 17.460.000
Bílskúr: 28 fm.

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á jarðhæð í grónu hverfi í suðurhlíðum
Kópavogs. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, salerni, þvottahús, bjarta stofu og
3 svefnherbergi. Að auki fylgir eigninni sérstæður bílskúr og skjólgóður pallur í
garðinum. Komið inn í forstofu, t.v. er eldhús með hvítri viðar innréttingu og
flísum milli efri og neðri skápa. Þá kemur svefnherbergi með fataskáp og er
útgengi út í garð. Þar næst er annað svefnherbergi nokkuð rúmgott með
fataskáp og suðurglugga. Við enda gangs er lítið herbergi sem í dag er
tölvuherbergi. Stofan er rúmgóð og björt og er ágætis útsýni úr stofu til
suðvestur yfir voginn. Inn af stofunni er hjónaherbergi með skáp. Til hægri frá
forstofu er smekklegt baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf og með
sturtuklefa og upphengdu salerni. Þvottahúsið er með góðum hirslum.

baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

LIND

LIND

Sumarbústaður

Verð: 6.5
Stærð: 74,5
Fjöldi herbergja: 4
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

á lóðina þína
Bústaðurinn kemur með öllu, hurðum, gluggum, parketi, klæðningum, þakjárni, ásamt 70m2 verönd o.fl.
Bústaðurinn er ósamsettur og kemur í einingum. Hann er tilbúinn til innréttinga og kominn til landsins.
Ísl.teikningar og samþykktir ísl.staðlar. Gólfflöturinn niðri er 74,47 m2 og svefnloftið er 46,75 m2. Þrjú
svefnherbergi ,góð stofa, baðherbergi, geymsla, stórt svefnloft og stór verönd. Hagstæð og góð kaup.
Nánari upplýsingar veitir Skúli í síma 897-0798

Skúli Örn
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

LIND

Höfðasel 3

Verð: 74.500.000

Akranes
Góður fjárfestingakostur- Allt húsið er til sölu
Aðeins 64.108 kr / fm

Stærð: 1.162,1
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 75.150.000

1162,1 fm iðnaðarhúsnæði með 5 stórum innkeyrsludyrum stendur á 5.000 fm leigulóð.
Húsnæðið skiptist í: 450 fm vélaverkstæði, 90fm millilofti (2 góðar skrifstofur, kaffistofu og salerni)
559,5fm vélasal, 50fm pressuhús og 12,6fm sementssíló.
Innandyra er einnig: Gott búningsherbergi með nógu skápaplássi,
nýjar sturtur, 3 salernisaðstöður og sérinngangur í öll hólf.
Ath:
UÊC}ÀÊv>ÃÌi}>}`ÊiÊÊ,iÞ>Û
UÊ>}ÃÌCs>À>ÊviÀiÌÀ>ÛiÀsÊiÊ?Ê vÕsLÀ}>ÀÃÛCsÕ
UÊ}Õi>Ê?Ê>sÊ v>ÊsÕÀÊÊ£ääÊvÊi}>ÀÊ}Êi}>ÊÖÌÊis>ÊÃi>ÊÃjÀ
UÊi`ÊÌÊ>sÊLÞ}}>ÊÛsÊ ÖÃs
Góður og mjög lítið notaður 5 tonna hlaupaköttur getur fylgt.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggð
Helgartúrinn þinn hingað.

Verð: 15.000.000
Stærð: 60.1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 12.200.000

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

HEIMILI OG SKIP

HEIMILI OG SKIP

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Lágseyla
Innri Njarðvík
Opið hús í dag kl. 17.30-18.00

Verð: 33,9

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 222
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 36,2
Bílskúr: 40

844 0040

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

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Eyjaholt
Meðalfelsvatn í Kjós
Aðeins 30mín frá Reykjavík!

Verð: 29,9
Stærð: 117
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Tvö frístundarhús við meðalfellsvatn í Kjós. Húsin eru á steyptum sökkli með
steyptri gólfplötu og hiti er í gólfi. Húsin eru á tveimur hæðum, lofthæð niðri
2,5m og uppi lægst 0,6m en hæðst 3,0m. 90fm sólpallur er á neðri hæð og
25fm svalir á efri hæð með útsýni yfir meðalfellsvatn. Lóðirnar eru leigulóðir
og um 2850fm að stærð. Innréttingar eru sérsmíðaðar úr eik en allar
borðplötur eru granít. Náttúrusteinn er á neðri hæð en eikarparket á efri hæð.
Öll lýsing inni og úti er halógen lýsing. Húsin eru bjálkahús smíðuð úr
18x18cm límtrésbjálkum(rakastig 14@). Húsin eru forsmíðuð af
bjálkahúsaverksmiðju Eistlands "Palmatin" og allt efni sérvalið(Baltic fura
veturfelld). Húsin eru staðsett austanvert meðalfellsvatn (ca. 300m frá vatni) á
ný skipulögðu frístundarsvæði. Í húsunum er kalt vatn, rafmagn,

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Akurbraut 7
Njarðvík
Opið hús í dag kl. 18.00-18.30

Verð: 27.400.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 159
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: já

844 0040

fallegt 158,6 fm parhús með innbyggðum bílskúr í Innri Njarðvík. Húsið er byggt árið 1991. Á gólfum er
parket og flísar. Hiti er í gólfum á baði og forstofu. Gler og gluggar eru í góðu ástandi. Upphituð
innkeyrsla og fullfrágengin falleg lóð. Húsið er vel byggt og hefur verið vel við haldið. Komið er inn í stóra
forstofu með fallegum flísum á gólfi og stórum fataskáp. Stofan er björt og rúmgóð með útgengi.Í eldhúsi
er ljós innrétting og innaf eldhúsi er rúmgott þvottahús . 3 svefnherbergi eru í húsinu.

HEIMILI OG SKIP

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Njarðvík
Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

Verð: 23.500.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 163
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: já

844 0040

Hér er 161 fm íbúð sem að miklu leyti hefur verið tekin í gegn. Eldhús var endurnýjað fyrir 4 árum, gólf,
innréttingar og tæki. Baðherbergi nýtekið í gegn. Eldhús er einnig með náttúruflísum á gólfi, innrétting úr
hlyn, ofn, helluborð og vifta, borðstofa er í hluta eldhúss, hægt að ganga beint inn í þvottahús.Fjögur
herbergi eru í húsinu. Herbergin eru með parketi á gólfi og eru skápar í hjónaherbergi og einu
barnaherberg, eign sem vert er að kíkja á.

gbb@remax.is

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Klapparbraut 5
Garður

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080

Verð: 25.400.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 182
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Já

844 0040

Húsið er byggt árið 2001 og er 142fm á stærð ásamt 40 fm bílskúr. Stór verönd er bakatil. Húsið er
staðsett fyrir miðju í lokuðum botnlanga. 60 fm af gegnheilu stafaparketi getur fylgt húsinu. 5
svefnherbergi eru í húsinu. Nánari lýsing: Komið inn í forstofu með fatahengi, inngengt í stórt
forstofuherbergi með parketlíki á gólfi. Eldhús er með flísar og fallegri viðarinnréttingu, Stofa er rúmgóð
samtengd við hol. Góð eign á barnvænum stað, stutt í skóla og leikskóla.

siggi@remax.is

Njarðvík
Fáar íbúðir eftir

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 86 - 120
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2007
Bílskúr: mögul.

844 0040

Húsið stendur á góðum stað þar sem er stutt í alla þjónustu og greið leið til höfuðborgarinnar. Allur
frágangur er eins vandaður og kostur er og sérstök áhersla er lögð á að hver sé út af fyrir sig og hafi sitt
sér þrátt fyrir að búið sé í fjölbýli. Til dæmis má nefna sérgarðar fyrir neðri hæðir. Sérinngangar eru fyrir
hverja íbúð og hlóðeinangrun milli húsa langt umfram þær kröfur sem gerðar eru til fjölbýlis. Einnig er
lögð áhersla á sameiginlegt útivistarsvæði með leiktækjum fyrir börn og aðstaða fyrir grill.

gbb@remax.is

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Lindartún
Garður
Bókaðu skoðun!

Sigurður
Sölufulltrúi

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080

HEIMILI OG SKIP

Þröstur
Ástþórsson
lögg. fasteignasali

Verð: 18 - 22.5

gbb@remax.is

siggi@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Beykidalur

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Fífumói 8

gbb@remax.is

Verð: 18,6

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 105
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: réttur

844 0040

Gott steypt 4ra herbergja parhús. Húsið skiptist í hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, eldhús, þvottahús,
anddyri og stofu sem er útgengt á verönd með heitum potti. Stór og góð innrétting í eldhúsi og
geymsluloft yfir húsinu. Íbúðin er staðsett innarlega í lokuðum botnlanga.

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080

693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BORG

Veghús 17
Grafarvogur
Opið hús Í dag milli 13:00 og 13:45

Verð: 24,9
Stærð: 114.5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 15,7
Bílskúr: já,

Mjög falleg og björt endaíbúð á annari hæð með innbyggðum bílskúr. Samtals 114.5fm. Komið er inn í
flísalagt hol með góðum skápum. Sér þvottaherbergi. Baðherbergi með glugga og er það flísalagt í hólf
og gólf. Stórt og gott eldhús með borðkrók og glugga. Góð stofa þar sem útgengt er á stórar svalir sem
snúa í suð-vestur. Nýtt fallegt eikar parket er á íbúðinni. Sér bílskúr fylgir eigninni. Sameign og húsið voru
nýlega endurbætt og líta mjög vel út. Verið velkomin í opið hús.

MJÓDD

Grettisgata 16
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799

101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17.00-17.30

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.

heidar@remax.is

101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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.

MJÓDD

Laugateigur 13
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695

105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 39.000.000
Stærð: 136,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: Já

Mikið endurnýjuð, stílhrein og falleg sérhæð í vel við höldnu húsi í Teigahverfinu – rétt við Laugardalinn.
Nýuppgert eldhús og baðherbergi. Íbúðin skiptist í tvær samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi, stórt hol,
eldhús og baðherbergi. Parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Í eldhúsi er borðplata úr
fallegum náttúrusteini. Tæki fylgja. Gaseldavel. Korkur á gólfi. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í
sameign. Bílskúr. Fallegur og vel hirtur garður með gnótt rifsberjarunna.

jkt@remax.is

MJÓDD

Sólheimar 8
108 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00-15:30.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

MJÓDD

Freyjugata 34

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

SENTER

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 28.590.000
Bílskúr: Já

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

SENTER

Perlukór 1A
203 Kópavogur
Opið hús í dag kl 14:30-15:00

Þórsgata 15
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Verð: 18,9
Stærð: 62,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1920
Brunabótamat: 9,3

Anddyri með pergóparketi á gólfi. Eldhúsið er með hvítri nýlegri eldhúsinnréttingu. Eldhúsið er rúmgott
og ber vel borðaðstöðu. Baðherbergið er flísalagt, sturtuklefi. Nýlegur vaskur og handklæðaofn. Stofan
er rúmgóð og björt. Parket er á stofu. Inn af stofunni er stórt herbergi með skápum. Góð lofthæð er í
íbúðinni. Snyrtileg lóð. Árið 1999 voru holræsalagnir endurnýjaðar, að sögn seljenda. Gert hefur verið við
þak og þakkantur endurnýjaður. Húsið er steniklætt og því að mestu viðhaldslítið.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Verð: 49,9
Stærð: 172,0
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 33
Bílskúr: Bílskýli

Einkar glæsileg íbúð á góðum stað í Kórahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er
staðsett á 2. hæð. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Komið er inn í stóra
flísalagða forstofu með góðum skápum. Hjónaherbergið er rúmgott og hol
þar fyrir framan með fataskápum. Þar við hlið er baðherbergi með sturtu.
Herbergisgangur með tveimur góðum barnaherbergjum, bæði með skápum.
Þar er annað baðherbergi, baðkar, upphengt klósett og góð innrétting.
Stofan er stór og björt. Úr stofunni er útgengt á stórar svalir. Borðstofa er
samtengd stofu og eldhúsi. Í eldhúsinu er falleg hvít sprautulökkuð innrétting.
Halógenlýsing í loftum að hluta. Fjarstýring á ljósum í stofu. Þvottahús við hlið
eldhúss. Íbúðin er öll flísalögð. Geymsla fylgir eigninni í kjallara. Glæsileg eign
sem vert er að skoða. Sjáið fleiri myndir á www.remax.is/senter

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

Ásakór 1
203 Kópavogur
Opið hús Í dag milli 15:00-15:30

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 við kaupsamning.

SENTER

Verð: 18.700.000

Ástún 2
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Stærð: 79
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 13.050.000

200 Kópavogur
Opið hús í dag milli 16:30-17:00

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

SENTER

Verð: 22.900.000

Holtsgata 3

Stærð: 68,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: bílageymsla

101 Reykjavík
Opið hús Í dag milli 15:00 -15:30

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallega íbúð í nýju fjölbýlishúsi á góðum stað í Vesturbænum. Í
göngufæri við miðbæinn. Fallegar innréttingar úr eik. Góður fataskápur er í svefnherbergi.
Baðherbergi er með baðkari og góðri innréttingu. Þvottaherbergi er innaf íbúðinni. Stórar suður
svalir. Íbúðin afhendist án gólfefna að undanskildu baði og þvottahúsi sem er flísalagt. Eignin er
laus við kaupsamning.

SENTER

Rauðavað 21
110 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

SENTER

Verð: 30.500.000

Lindarbraut 22

Stærð: 117,7 fm.
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Stæði

Falleg fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð við Rauðavað í Norðlingaholti. Íbúðin
er alls 117,7 fm. auk merkts bílastæðis í upphitaðri bílageymslu. Komið er inn
í flísalagða forstofu með skápum, inn á gang, þar er rúmgott hjónaherbergi
með skápum, tvö herbergi með skápum og góðum gluggum, stór
stofa/borðstofa með útgangi á stórar flísalagðar svalir, opið eldhús með stórri
innréttingu, ísskáp, frysti, og uppþvottavél, allt sem fylgir, flísalagt
þvottaherbergi með vaski og öllum tengingum, og parketlagðri geymslu með
glugga, sem hægt er nýta sem gestaherbergi. Öll gólf eru lögð nýju
eikarparketi, nema forstofa, baðherbergi og þvottahús. Smekklegar
álrimlagardínur eru fyrir gluggum. Allir sólbekkir og borðplötur í eldhúsi eru úr
dökku graníti. Skemmtilegt útsýni er út yfir Heiðmörkina og nágrenni.

Verð: 65.000.000

170 Seltjarnarnes
Opið hús mánudag kl. 17:30 - 18:00

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

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

Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
rúmgóðum bílskúr. Húsið er alls 179,1 fm., með svölum bæði til suðurs og
vesturs, og fallegu útsýni. Komið er í rúmgott anddyri/forstofu, og tvö
barnaherbergi þar til hægri, og gestasnyrting með sturtu. Á efri hæð er stór
stofa, mikil lofthæð, góðir gluggar, útgangur á vestur svalir, falleg borðstofa,
útgangur á suður svölum, og stórt eldhús með svartri sprautulakkaðri
innréttingu. Á neðri hæðinni eru rúmgott hjónaherbergi með einkabaðherbergi
með hornbaðkari, stórt fataherbergi, geymsla og rúmgóður bílskúr. Hiti er í
gólfum. Sérhannað fallegt steinteppi er á öllum gólfum, ýmist ljóst eða svart.
Skjólgóður suður garður, rými fyrir verönd. Aðkeyrsla að bílskúr er hellulögð
og upphituð. Falleg eign á mjög vinsælum stað á góðu verði.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
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*ET8 WITH HEAD OFÙCE IN +OPAVOGUR IS AN )CELANDIC !IRLINE WHICH OPERATES IN %UROPE FOR ON BEHALF OF 0RIMERA !IR AND OTHER
OPERATORS /UR AIRLINE CONTINUES TO GROW AND DUE TO OUR NEW STRATEGY AND GROWTH WE WOULD LIKE TO EXPAND OUR #ONTINUING
!IRWORTHINESS  %NGINEERING AND PRODUCTION MANAGEMENT ACTIVITIES *ET8 WILL FOR SUMMER  OPERATE THREE -$ AND
THREE "OEING   4HE %NGINEERING DEPARTMENT WILL BE RESPONSIBLE FOR CONTINUING !IRWORTHINESS TASKS FOR THE -$ ÚEET
WITH THE LONG TERM GOAL TO TAKE THE RESPONSIBILITY OF THE FAST GROWING "  ÚEET

&OR TIME BEING WE HAVE FOLLOWING VACANT POSITIONS

!IRFRAME %NGINEER
2ESPONSIBLE FOR AIRFRAME AND ENGINES WHICH INCLUDES BUT NOT
LIMITED TO
o !IRWORTHINESS $IRECTIVE WITHIN AIRFRAME AND ENGINES
o )SSUE OF 4ECHNICAL /RDERS
o -AINTENANCE 0ROGRAMME

!VIONIC AND RELIABILITY %NGINEER
2ESPONSIBLE FOR AVIONICS INSTRUMENT NAVIGATION AND
ELECTRICAL SYSTEMS WHICH INCLUDES BUT NOT LIMITED TO
o !IRWORTHINESS $IRECTIVES WITHIN AVIONICS
o )SSUE OF 4ECHNICAL /RDERS
o 2ELIABILITY 0ROGRAMME ACCORDING TO -3' LOGICS

%NGINEER 0LANNING
2ESPONSIBILITY
o ,ONG AND SHORT TERM PLANNING
o 4ECHNICAL RECORDS
o -AINTENANCE SOFTWARE
#OMMON REQUIREMENT ARE
o !ERONAUTIC EDUCATION AS ENGINEER OR EXPERIENCED
LICENSED TECHNICIANS
o 'OOD %NGLISH LANGUAGE SKILLS IN WRITTEN AND SPOKEN
o 'OOD KNOWLEDGE IN *!2 /03 %!3! 0ART - AND
.!! REQUIREMENTS

$EPENDING ON THE CANDIDATES WE WILL APPOINT ONE OF
THE ENGINEERS ABOVE TO ALSO TAKE THE APPOINTMENT AS

%NGINEERING -ANAGER
FOR THIS DEPARTMENT
2ESPONSIBILITY
o -ANAGE %NGINEERING DEPARTMENT
o ,IAISON WITH THE )#!! REGARDING #ONTINUING
!IRWORTHINESS MATTERS
o -ANAGE AIRWORTHINESS REVIEW PROCESS
o 0ERFORM ANNUAL DEVELOPMENT TASKS
2EQUIREMENTS
o ,ONG TIME EXPERIENCE TO PERFORM ENGINEERING DUTIES
o 'OOD MANAGEMENT SKILLS

0RODUCTION -ANAGER FOR "
AND -$ ÚEET
2ESPONSIBILITY
o %STABLISH AND COORDINATE WITH OUR CONTRACTED 0ART 
ALL LINE AND BASE MAINTENANCE ACTIVITIES INCLUDING SPARE
PROVISION ETC
o ,IAISON AND SELECT NEW MAINTENANCE PROVIDERS

0LEASE SEND APPLICATION TO EMAIL JOB JETXIS BEFORE END OF -AY  
)F YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CALL $IRECTOR 4ECHNICAL /PERATIONS /DD 'OMSRUD ON MOBILE   

*ET8 o (LÅÈASM¹RI  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o &AX  
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&R¹ +VENNASKËLANUM Å 2EYKJAVÅK
6EGNA FORFALLA ERU LAUS TIL UMSËKNAR KENNSLUSTÎRF VIÈ
SKËLANN VETURINN   Å EFTIRTÎLDUM GREINUM
%NSKA
  STARF
&RANSKA  STARF
3AGA
 STARF
5MSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF
BERIST SKËLANUM AÈ &RÅKIRKJUVEGI  EIGI SÅÈAR EN  MAÅ NK
%KKI ÖARF SÁRSTAKT UMSËKNAREYÈUBLAÈ
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ HAFA FULL RÁTTINDI TIL KENNSLU ¹
FRAMHALDSSKËLASTIGI Å OFANTÎLDUM GREINUM 2¹ÈNINGARTÅMINN ER FR¹  ¹GÒST
NK ,AUNAKJÎR ERU SKV KJARASAMNINGI FRAMHALDSSKËLAKENNARA OG STOFNANA
SAMNINGI +VENNASKËLANS ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

3KËLAMEISTARI EÈA AÈSTOÈARSKËLAMEISTARI VEITA N¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
3KËLAMEISTARI

   

Áhugaverð störf

í Skútuvogi
Viltu vinna 15 daga í mánuði?
Viljum ráða áhugasaman og ábyrgan vaktstjóra í verslun
okkar í Skútuvoginum
Ábyrgðarsvið
Öll almenn sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Umsjón í versluninni í fjarveru rekstrarstjóra
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf
Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar
sem starfsmenn sækja
námskeið. Haldin eru um
100 námskeið á ári og
námsvísir er gefinn út vor
og haust.

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

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfsmannafélagið styðja við
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem
vilja starfa hjá traustu
og góðu fyrirtæki til að
sækja um.
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldri. Við leggjum
mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

Hæfniskröfur
Leitum að einstaklingi með góða þekkingu á byggingarvörum
Tölvukunnátta æskileg
Stjórnunarhæfileikar
Búa yfir þjónustulund og samskiptahæfni
Unnið er að jafnaði 15 daga í mánuði og þar af er er unnin önnur hver helgi.
Unnir eru 2 dagar aðra vikuna og 5 daga hina.
Vinnutimi á virkum dögum er frá 09:00 – 21:00
Á laugardögum er unnið frá 16:00 – 21:00 og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00.
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Viljum einnig ráða þjónustulundað og duglegt
starfsfólk í eftirtalin framtíðarstörf:
Starfsmann í málningardeild
Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum
Öflugan lagerstarfsmann

Hlutastörf
Kaffi Garður
Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmanni í hlutastarf.
Vinnutíminn er virka daga frá 12:00 – 18:00. Einhver laugardagsvinna.

Íhlaupa- og hlutastörf í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals.
Leitum að starfsmönnum sem eru tilbúnir til að taka að sér starf
frá 18:00 – 21:00 nokkra daga í viku og jafnvel einhverja helgarvinnu.
Um helgar er unnið á laugardögum frá 16:00 – 21:00 og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00.

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

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR
6EGNA MIKILLA VERKEFNA FRAMUNDAN ER "- 6ALL¹ AÈ LEITA AÈ
KRAFTMIKLUM DUGLEGUM OG SAMVISKUSÎMUM STARFSMÎNNUM
MEÈ MEIRAPRËF TIL STARFA HJ¹ FYRIRT¾KINU 6IÈ ERUM AÈ LEITA
AÈ STEYPUBÅLSTJËRUM EFNISBÅLSTJËRUM OG BÅLSTJËRUM ¹
ÒTKEYRSLUBÅLA 3TARFSMÎNNUM SEM GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
ERU N¹KV¾MIR HAFA GAMAN AF MIKILLI VINNU OG GETA UNNIÈ
UNDIR ¹LAGI "¾ÈI ER VERIÈ AÈ LEITA AÈ STARFSMÎNNUM Å FRAM
TÅÈARSTÎRF OG SUMARAÚEYSINGAR
"ÅLSTJËRAR ERU Å MÎRGUM TILFELLUM Å BEINUM SAMSKIPTUM
VIÈ VIÈSKIPTAVINI OG ÖURFA ÖVÅ AÈ HAFA GËÈA FRAMKOMU OG
ÖJËNUSTULUND
"ÅLAÚOTI OG T¾KJAKOSTUR FYRIRT¾KISINS ER Å MJÎG GËÈU ¹STANDI
AÈ MIKLUM HLUTA NÕR EÈA NÕLEGUR OG VEL ÒTBÒINN TIL AÈ AUÈ
VELDA STARFSMÎNNUM VINNUNA
&RAMUNDAN ER MIKIL VINNA OG GËÈ LAUN Å BOÈI 5NNIÈ ER EFTIR
BËNUSKERÙ SEM GEFUR GËÈA TEKJUMÎGULEIKA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR %INAR %INARSSON Å SÅMA 

3ENDIÈ UMSËKNIR OG FYRIRSPURNIR ¹ EINAR BMVALLAIS
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Laus störf hjá Marel
Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:
Laghent fólk
Við leitum að fólki sem er laghent og tilbúið að læra. Um er að ræða störf í
snyrtilegu starfsumhverfi við samsetningu á tækjum og búnaði. Við veitum
góða þjálfun og leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja vinna á
fjölbreytilegum og góðum vinnustað.

Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna fjölbreytilegum og krefjandi verkefnum við frágang rafbúnaðar fyrir framleiðsluvörur Marel. Þeir sjá einnig um stillingu og prófun
tækja og búnaðar.

Málmiðnaðarmenn
Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu stáli, samsetningu og frágang
tækja og búnaðar. Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum málmiðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði samkvæmt gæðakröfum Marel.
Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Umsóknarfrestur er til 21. maí nk. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel:
www.marel.is. Nánari upplýsingar veita Magnús Þór Ásmundsson,
framkvæmdastjóri framleiðslu, sími 563 8000, magnus@marel.is og Hörður
Valgeirsson, framleiðslustýringu, sími 563 8000, hordurv@marel.is.

Hvað segja starfsmenn?
Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki sem er
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja,
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá
okkur starfar fjöldi sérfræðinga með mikla reynslu.
Hjá fyrirtækinu starfa yfir 2100 starfsmenn í 5
heimsálfum, þar af 370 manns á Íslandi.

Hvernig vinnum við í framleiðslu Marel?
Í framleiðslu Marel hf er unnið í sellum eða litlum,
sjálfstæðum liðum. Sellan er samábyrg fyrir
að uppfylla kröfur og væntingar viðskiptavina
um gæðavöru, pökkun og útskipun búnaðar á
afhendingardegi. Í sellunni er lögð er áhersla á að
fólk fái að vinna sjálfstætt og að því sé treyst fyrir
sínu vinnusviði. Góð samvinna og liðsandi skiptir
miklu máli. Við leggjum einnig áherslu á símenntun.

“Manni er treyst til að gera hlutina”
Sjálfstæð vinnubrögð
Fjölbreytt verkefni
Sveigjanleiki í vinnutíma

“Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu”
Snyrtileg og örugg
Gott mötuneyti
Barnaherbergi

“Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið”
Heilsuvernd í fyrirrúmi og íþróttastyrkir
Tveir íþróttasalir, tækjasalur, Boot Camp, skvass,
hlaupahópur og yoga

“Góður starfsandi og góðir vinnufélagar”
Virkt félagslíf
Öflugt starfsmannafélag
Þrjú sumarhús

www.marelfoodsystems.com
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Rafvirkjar – Tækjastjórar
ÍAV óskar eftir rafvirkjum til starfa á höfuðborgarsvæðinu
Hæfniskröfur:
 Sveinspróf í rafvirkjun æskilegt en ekki skilyrði
 Góð samskiptafærni
 Sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni í starfi
Unnið er samkvæmt uppmælingu.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Erik Ágústsson
í síma 530 4200, netfang: erik@iav.is

ÍAV óskar eftir tækjastjórum til starfa í efnisnámum félagsins

Við leggjum mikla áherslu
á að ráða til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og erum stolt af
starfsandanum og þeim
metnaði sem hjá okkur
ríkir.

Hæfniskröfur:
 Réttindi til að stjórna jarðýtum og hjólaskóflum
Um er að ræða störf í Lambafelli við Þrengslaveg á Hellisheiði
og Stapafelli á Reykjanesi.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Níels Einar Reynisson
í síma 530 4200, netfang: niels@iav.is
Umsóknir skulu sendar Dagmar Viðarsdóttur mannauðsstjóra,
á netfangið dagmar@iav.is merktar „rafvirki“ eða „tækjastjóri“.

&LÒÈASKËLI AUGLÕSIR EFTIR
KENNURUM TIL STARFA N¾STA VETUR
+ENNARA VANTAR Å ÅSLENSKU ¹ UNGLINGASTIGI SMÅÈAKENNSLU
TËNMENNTIR OG UMSJËNARKENNARA ¹ YNGSTA STIG
3ÁRKENNARA EÈA ÖROSKAÖJ¹LFA VANTAR Å STÎÈU UMSJËNARMANNS
STUÈNINGSBRAUTAR
&LÒÈASKËLI ER EINSETINN DREIFBÕLISSKËLI MEÈ RÒMLEGA 
NEMENDUR FR¹   BEKK (ELSTU ¹HERSLUÖ¾TTIR ERU &JÎL
GREINDARKENNING 'ARDNERS OG ,ESIÈ Å SKËGINN MEÈ SKËLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
HTTPWWWÚUDASKOLIIS
&YRIRHUGUÈ ER FERÈ TIL &INNLANDS Å UPPHAÙ N¾STA SKËLA¹RS ÖAR
SEM HEIMSËTTIR VERÈA SKËGARSKËLAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ 
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 'UÈRÒN 0ÁTURSDËTTIR SKËLASTJËRI Å
SÅMA  NETFANG GUDRUNP ÚUDASKOLIIS EÈA
2AGNHILDUR "IRGISDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA 
NETFANG RAGNHILDUR ÚUDASKOLIIS

Við skorum á konur jafnt sem karla að sækja um störf hjá okkur.
ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr yfir
áratuga reynslu í mannvirkjagerð. Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, mannvirkjagerð eða opinberar byggingar. Hjá fyrirtækinu
starfa nú um 550 manns.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Verkfræðingur eða
tæknifræðingur
Við leitum eftir byggingaverkfræðingi eða byggingatæknifræðingi til starfa á tæknideild
fyrirtækisins. Viðkomandi munu
m.a. starfa við tilboðsgerð,
áætlanagerð og uppgjörsmál
ásamt því að koma að rýni hönnunargagna og samningagerð.

Verkefnastjóri
Við leitum eftir byggingaverkfræðingi eða byggingatæknifræðingi til að stjórna verklegum
framkvæmdum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Byggingaverk- eða tæknifræðimenntun
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
• Stjórnunarhæfni
• Árangursdrifni og frumkvæði
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál
Upplýsingar um störﬁn veitir Kári Arngrímsson í
síma 420-6400 á skrifstofutíma.
Umsóknum skal skila á heimasíðu Ataﬂ,
www.ataﬂ.is eða sendast til skrifstofu Ataﬂs,
Lyngás 11, 210 Garðabær
Umsóknarfrestur er til 15 maí 2007.
Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

FRUM

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Byggingaverk- eða tæknifræðimenntun
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Reynsla af störfum á verkfræðistofu æskileg
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KÓPAVOGSBÆR
Inhouse er ungt og skemmtilegt fyrirtæki sem vantar
grafískan hönnuð í fullt starf.

'ERÈASKËLI
'ARÈBRAUT   'ARÈI
WWWGERDASKOLIIS GERDASKOLI GERDASKOLIIS

%FTIRFARANDI KENNARA VANTAR TIL
STARFA SKËLA¹RIÈ  
o +ENNARA TIL ALMENNRAR KENNSLU ¹ BYRJENDASTIGI
o +ENNARA TIL HEIMILISFR¾ÈIKENNSLU EIN STAÈA
o +ENNARA Å TEXTILMENNT  STAÈA
o ¥ÖRËTTAKENNARA EIN STAÈA

Frá Lindaskóla
Laus störf næsta skólaár:

Við sækjumst eftir hressum aðila sem hefur reynslu af
hönnun fyrir prent. Samviskusemi og sjálfstæð
vinnubrögð skilyrði.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Þekking á photoshop, illustrator og indesign er
nauðsynleg.
Umsóknir, verkmöppur og ferilskrá berist á
inhouse@inhouse.is

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR SKËLASTJËRI Å SÅMA  

• Enskukennari á eldra stigi
• Tölvukennari 100% starf
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.
Umsóknarfrestur er til 15. maí.
Laun samkv. kjarasamningi KÍ. og Launanefndar
sveitarfélaga.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

Umsóknarfrestur er til 11. maí.

www.kopavogur.is - www.job.is

-ATR¹ÈSMAÈUR
,AUST STARF HJ¹ ,ANDGR¾ÈSLU RÅKISINS
3TARFSSVIÈ
o -ATARGERÈ OG FRAMREIÈSLA ¹ M¹LTÅÈUM FYRIR STARFSFËLK OG
GESTI ,ANDGR¾ÈSLUNNAR
o ¶RIF Å ELDHÒSI OG MÎTUNEYTISAÈSTÎÈU
o ®NNUR VERKEFNI SEM STARÙNU TENGJAST
+RÎFUR UM ÖEKKINGU OG H¾FNI
o 'ËÈ ÖEKKING ¹ MATV¾LUM OG MATARGERÈ
o BYRGÈ SKIPULAGSH¾FNI VANDVIRKNI FRUMKV¾ÈI OG
SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
o 'ËÈ SAMSKIPTAH¾FNI ÖJËNUSTULUND OG AÈLAÈANDI
FRAMKOMA
6INNUSTAÈUR
'UNNARSHOLT 2ANG¹RVALLASÕSLU
6INNUFYRIRKOMULAG
5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM FR¹  TIL  OG  TIL 
VIRKA DAGA
,AUNAKJÎR
3AMKV¾MT KJARASAMNINGUM RÅKISINS
.¹NARI UPPLÕSINGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ËNA -ARÅA %IRÅKSDËTTIR
FJ¹RM¹LASTJËRI NETFANG JONAMARIA LANDIS
Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR
3KRIÚEGAR UMSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM FYRRI STÎRF OG MENNTUN
EÈA REYNSLU BERIST ,ANDGR¾ÈSLU RÅKISINS 'UNNARSHOLTI  (ELLA
EÈA ¹ NETFANGIÈ JONAMARIA LANDIS SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI GETI
HAÙÈ STÎRF SEM FYRST 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK

Landgræðsla ríkisins
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WWWBLIKKRASIS o BLIKKRAS BLIKKRASIS o S   FAX  

3TANDSETNINGAR

"LIKKR¹S EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
BLIKKSMIÈI OG BLIKKSMÅÈANEMA

¥SHLUTIR EHF ËSKA EFTIR STAFSMANNI Å STANDSETNINGAR ¹ NÕJUM VÁLUM
3TARÙÈ FELST AÈ STANDSETJA NÕJA VÎRUBÅLA OG ÖUNGAVINNUVÁLAR

4IL GREINA KOMA EINNIG AÈRIR IÈNAÈARMENN SEM VILJA PRUFA BLIKKIÈ
%INNIG VANTAR AÈSTOÈARMENN OG FËLK TIL SUMARSTARFA
(¾GT ER AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ WWWBLIKKRASIS
EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR

5PPLÕSINGAR GEFUR 3AMÒEL 3IGURÈSSON Å SÅMA
  EÈA  
¥SHLUTIR EHF 6ÎLUTEIG   -OSFELLSB¾
3ÅMI  

"LIKKSMÅÈI ER FJÎLBREYTT HREINLEGT OG SKEMMTILEGT STARF SEM HENTAR B¹ÈUM
KYNJUM 6IÈ HVETJUM ÖVÅ KONUR JAFNT SEM KARLA AÈ S¾KJA UM

0ÅPULAGNINGAMAÈUR ËSKAST
0ÅPULAGNINGAÖJËNUSTAN "ÒTUR EHF !KUREYRI
ËSKAR EFTIR PÅPULAGNINGAMANNI TIL STARFA
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR ¶ORGRÅMUR
Å SÅMA   OG  

(EILDSALAN %GGERT +RISTJ¹NSSON
5LOJTUKØSJ

7J§ MFJUVN B§ TUBSGTNBOOJ UJM B§ IBGB ZmSVNTKØO
NF§ ULOJNÈMVN 3FZLKBWÓLVSIØUFMB PH TUKØSOB
ULOJPHVQQTUJMMJOHBNÚOOVNSÈ§TUFGOVEFJMEBS
È(SBOE)ØUFM3FZLKBWÓL
7J§LPNBOEJB§JMJ¢BSGB§IBGBNKÚHHØ§BBMIMJ§B
ULOJ¢FLLJOHVTTÈUÚMWVLFSm TFNPHIMKØ§PH
NZOECÞOB§ PHHFUBVOOJ§TKÈMGTUUU

,ÅFEINDAFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA
2ANNSËKNASTOFAN Å -JËDD ER RANNSËKNASTOFA Å BLËÈMEINA OG
MEINAFR¾ÈI OG ERU ÖAR FRAMKV¾MDAR ALLAR HELSTU RANNSËKNIR ¹
BLËÈI OG Å ÖVAGI 6IÈ LEITUM NÒ AÈ LÅFEINDAFR¾ÈINGI Å FULLT STARF
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM UMS¾KJANDA SENDIST TIL
2ANNSËKNASTOFUNNAR Å -JËDD ¶ÎNGLABAKKA   2EYKJAVÅK
EÈA ¹ SOLRUN SETRIDIS FYRIR  MAÅ NK
5PPLÕSINGAR EKKI VEITTAR Å SÅMA

(EILDSALAN %GGERT +RISTJ¹NSSON VANTAR B¾ÈI
FRAMTÅÈARSTARFSMANN OG SUMARSTARFSMANN TIL
STARFA SEM FYRST HELST MEÈ LYFTARAPRËF p ÖË EKKI
SKILYRÈI
5MSËKNIR SENDIST ¹ LAGER EGGERTIS
FYRIR MIÈVIKUDAGINN  MAÅ

4OZSUJNFOOTLB  TUVOEWÓTJ  ¢KØOVTUVMVOE PH
UVOHVNÈMBLVOOÈUUBFSÈTLJMJO
&JOOJHWBOUBSTUBSGTGØMLÓFGUJSUBMJOTUÚSG
$PODJFSHF GSBNSFJ§TMVOFNBPHTBMBSNBOO
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMNBÓ

*¹RNSMIÈURM¹LMIÈNAÈARMAÈUR

7JOTBNMFHBTUTFOEJ§VNTØLOJSÈ*OHØMG&JOBSTTPO 
B§TUP§BSIØUFMTUKØSB JOHPMGVS!HSBOEJT

&YRIRT¾KIÈ *¹RNSMIÈJA «ÈINS EHF
(SBOE)ØUFM3FZLKBWÓLFSʵÚHVSSBTUKÚSOV
SÈ§TUFGOVIØUFMNF§TBMJPHIFSCFSHJ
]4JHUÞOJ]3FZLKBWÓL]XXXHSBOEJT]

,EITAR AÈ J¹RNSMIÈUM EÈA EINSTAKLINGUM MEÈ SVIPAÈA STARFS
REYNSLU TIL STARFA 5M FRAMTÅÈARSTARF ER AÈ R¾ÈA 2¹ÈA ÖARF Å
TV¾R STÎÈUR
3TARÙÈ FELST Å FJÎLBREYTTRI NÕSMÅÈI OG UPPSETNINGUM 3J¹
HEIMASÅÈU FYRIRT¾KISINS WWWJSOIS
HERSLA ER LÎGÈ ¹ FRUMKV¾ÈI ¹REIÈANLEIKA LÁTTA LUND OG ÖJËN
USTULIPURÈ AUK SJ¹LFST¾ÈRA VINNUBRAGÈA OG SAMSTARFSH¾FNI

(ALDB¾R REYNSLA AF SAMB¾RILEGU ER KOSTUR !LLUR T¾KJABÒNAÈ
UR ER GËÈUR OG NÕLEGUR
'ENGIÈ VERÈUR FR¹ R¹ÈNINGU ÚJËTLEGA !LLAR UMSËKNIR VERÈA
MEÈHÎNDLAÈAR SEM TRÒNAÈARM¹L
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA  

flugfelag.is

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI

Forstöðumaður
sölu- og markaðssviðs

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 37499 05/07

VESTMANNAEYJAR

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða
öflugan leiðtoga í krefjandi starf
forstöðumanns sölu- og markaðssviðs.

Starfið:
» Daglegur rekstur sölu- og
markaðssviðs

Hæfniskröfur:
» Háskólamenntun á sviði viðskipta

Forstöðumaður sölu- og markaðssviðs
ber ábyrgð á öllum rekstri sölu- og
markaðssviðs og heyrir beint undir
framkvæmdastjóra.

» Yfirumsjón með starfsmannamálum
sviðsins, þjálfun og upplýsingamiðlun

» Þekking á sölu- og markaðsmálum

Undir sölu- og markaðssvið fellur öll
sölu- og markaðssetning á starfsemi
félagsins innanlands sem utan, allur
stöðvarrekstur félagsins á 8 stöðum
innanlands, vöruafgreiðsla, leiguflugsdeild, fríhöfn, þjónustuver og
markaðsdeild ásamt áætlunarog tekjustýringardeild.
Samtals eru starfsmenn sviðsins
ríflega 100.

» Yfirumsjón með auglýsingamálum
og kynningarstarfsemi
» Samskipti við innlenda og erlenda
samstarfsaðila
» Vöruþróun
» Fargjaldaútreikningar og verðlagning
» Stefnumótun og áætlanagerð

» Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun

Flugfélag Íslands er arðbært,
markaðsdrifið þjónustufyriræki,
leiðandi í farþega- og
fraktflutningum, og þjónar
flugrekendum og aðilum
í ferðaiðnaði.

» Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
» Jákvætt hugarfar og leikni í mannlegum samskiptum
» Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Umsóknarfrestur:
Skriflegar umsóknir berist starfsmannastjóra Flugfélags Íslands eigi síðar en
14. maí 2007. Rafrænar umsóknir óskast
sendar á netfangið ingig@flugfelag.is

Eitt af markmiðum félagsins er að
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.
Hjá Flugfélagi Íslands starfa um
280 manns sem allir gegna
lykilhlutverki í starfsemi þess.

35..5$!'52  MAÅ 
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3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

,AUSAR STÎÈUR
'RUNNSKËLAR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
o !LMENN KENNSLA
o 4EXTILMENNT
o ¥ÖRËTTAKENNSLA
o 3KËLALIÈI
%NGIDALSSKËLI   AUDUR ENGIDALSSKOLIIS
o 4EXTÅLKENNSLA
o 3MÅÈAKENNSLA
(RAUNVALLASKËLI   EINAR HRAUNVALLASKOLIIS
o !LMENN KENNSLA
o 3MÅÈAKENNSLA
o 3ÁRKENNSLA
o (EIMILSFR¾ÈIKENNSLA
o 4ËNMENNT
o ¶ORSKAÖJ¹LÙ
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI
o 3KËLALIÈI
o ,EIKSKËLAKENNARI  SIGRUNK HRAUNVALLAKOLIIS
,¾KJARSKËLI   HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
o $EILDARSTJËRI EFRI STIGA
o 5MSJËNARKENNARAR
o +ENNARI Å SÁRDEILD F ELDRI NEMENDUR
o +ENNARI VIÈ MËTTÎKUDEILD
o 3MÅÈAKENNARISÁRKENNARI VIÈ FJÎLN¹M
o +ENNARI MEÈ FRAMHALDSSKËLARÁTTINDI VIÈ FJÎLGREINABRAUT
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ
o 3KËLALIÈI
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Fjármála- og stjórnsýslusvið

3ETBERGSSKËLI   GUDOSK HAFNARFJORDURIS
o ¥ÖRËTTAKENNSLA

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Forvarnafulltrúi

• Umsjónarkennari á yngra stig
• Raungreinakennari á ungl.stig

Framkvæmda- og tæknisvið

Hjallaskóli:

• Deildarstjóri hönnunardeildar

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

Hvammshús:
• Kennari við sérúrræði

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
sími 554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Rekstrarfulltrúi

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

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Leikskólastjóri

Dalur: 554 5740
•
•
•
•

Matreiðslufólk
Sérkennslustjóri 50% frá 1. ág.
Leikskólakennari
Deildarstjóri 100%

Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari

Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri

Grænatún: 554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari 100%

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

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Kópavogsskóli:
• Tónmenntakennari næsta skólaár
• Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari

Salaskóli:
•
•
•
•
•

Umsjónarkennari á yngsta stig
Skólasafnskennari
Íþróttakennari
Námsráðgjafi
Húsvörður 100%

Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla

Smárahvammur: 564 4300
• Sérkennsla - starfsm. í stuðning

Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
o !LMENN KENNSLA
o ¥SLENSKA ¹ UNGLINGSTIGI
,EIKSKËLAR
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
o -ATREIÈLSUMEISTARIMATR¹ÈUR
o $EILDARSTJËRI
o !ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI
3TEKKJAR¹S   STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
o ,EIKSKËLAKENNARAR
o 3KILASTÎÈUR
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
o ,EIKSKËLAKENNARAR
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA +ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU
HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN 5MSËKNARFRESTUR ER TIL

 MAÅ

&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

Smáraskóli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Danskennari 50%
Umsjónarkennari í 7. 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%
Íþróttakennari 100%
Húsvörður 1. ágúst 2007

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

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

6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
o $EILDARSTJËRI SÁRDEILDAR ÖAR ERU NEMENDUR Å   BEKK
SEM EIGA VIÈ HEGÈUNAR OG TILÙNNINGALEGA ERÙÈLEIKA
o (EIMILISFR¾ÈIKENNSLA
o 4ËNMENNTAKENNSLA MJÎG GËÈ AÈSTAÈA NÕR ÚYGILL OG
MIKIÈ AF HLJËÈF¾RUM
o 3T¾RÈFR¾ÈIKENNSLA
o .¹TTÒRUFR¾ÈIKENNSLA
o %NSKUKENNSLA

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

4),+9..).'!2

MÁLÞING UM
ÖKUNÁM Á ÍSLANDI
Grand hótel Reykjavík
8. maí 2007 kl. 9.30-16.00
Málþingsgjald 3.000 kr.
Dagskrá og skráning á www.us.is
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²4"/¨
Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

)NNRITUN FYRIR HAUSTÎNN 

SVEIGHÚS - EINBÝLI

Frum

)NNRITUN STENDUR NÒ YÙR Å (EILBRIGÈISSKËLANUM
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹
SKRIFSTOFU SKËLANS AÈ RMÒLA  OG ¹ HEIMASÅÈU
5MS¾KJENDUR SEM ËSKA EFTIR MATI ¹ N¹MI FR¹ ÎÈRUM SKËLUM ÖURFA AÈ
SKILA LJËSRITUM AF PRËFSKÅRTEINUM MEÈ UMSËKNINNI
%FTIRTALDAR N¹MSBRAUTIR ERU Å BOÈI
LYFJAT¾KNABRAUT
L¾KNARITARABRAUT
N¹MSBRAUT FYRIR HEILBRIGÈISRITARA
N¹MSBRAUT FYRIR HEILSUNUDDARA
SJÒKRALIÈABRAUT OG
TANNT¾KNABRAUT

Fasteignasalan
Klettur
kynnir glæsilegt einbýlishús
á tveimur hæðum við Sveighús í Grafarvogi. Húsið er
skráð 223,7 fm en er með stóru rými sem er ekki skráð og
er það rými um 57 fm að sögn eignanda. Húsið var allt
endurnýjað að innan, nýtt rafmagn er í húsinu með stillingum í rofum, lagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar að einhverju leiti, lýsing er glæsileg, gólfefni eru ný sem og allar
innréttingar í húsinu, húsið hefiur verið tekið í gegn að utan og er kominn nýr þakkantur. Garður er fallegur og mikið af pöllum og skjólgirðingum hefur verið komið fyrir í
garði. Plan að framann hefur verið endurnýjað og er það
með hita undir. Þetta er einstaklega falleg eign á góðum og
rólegum stað í Grafarvogi.

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ALLAR ÖESSAR BRAUTIR ERU ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
WWWFAIS !THUGIÈ AÈ SKËLINN BÕÈUR EINNIG UPP ¹ FJARN¹M ALLT ¹RIÈ
3KËLAMEISTARI

KAMBASEL - 3JA HERBERGJA

5MSËKN UM ST¾ÈI
FYRIR SÎLUTJÎLD ¹
 JÒNÅ  Å 2EYKJAVÅK

²4"/¨
'!4.!'%2¨ «,!&36%,,)2 &!.') ))
3VEITARFÁLAGIÈ RBORG ËSKAR EFTIR TILBOÈUM
Å VERKIÈ GATNAGERÈ «LAFSVELLIR ¹FANGA ))
6ERKLOK ERU  OKTËBER 

¶EIR SEM ËSKA EFTIR ST¾ÈUM FYRIR SÎLUTJÎLD ¹ ÖJËÈH¹TÅÈARDAG
INN  JÒNÅ  VINSAMLEGAST VITJIÈ UMSËKNAREYÈUBLAÈA Å
3K¹TAMIÈSTÎÈINNI (RAUNB¾  %INNIG ER H¾GT AÈ N¹LGAST
UMSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ WWWSKATALANDIS

(ELSTU MAGNTÎLUR ERU
'RÎFTUR
&LEYGUNSPRENGINGAR
&YLLINGAR
&R¹VEITULAGNIR
6ATNSLAGNIR
(ITAVEITULAGNIR
-ALBIKUN

5PPLÕSINGASÅMI VEGNA ÖESSA ER  
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ Å SÅÈASTA ÖRIÈJUDAGINN  MAÅ FYRIR
KL  ¥ 3K¹TAMIÈSTÎÈINA (RAUNB¾ 

Fasteignasalan
Klettur
kynnir 3 herb. 98,3 fm íbúð
við Kambasel 11 í Reykjavík. Nánari lýsing: Komið er
inn á gang með parketi á gólfi. Stofa með parketi á gólf.
Herbergi með parketi á gólfi. Svefnherbergi með parketi á
gólfi og skápum. Eldhús með hvítri innréttingu og korkflísum á gólfi. Þvottahús innaf eldhúsi ásamt góðri geymslu
með glugga. Baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu,
flísar á gólfi og veggjum. Sameiginlegur inngangur með efri
hæð, sér geymsla undir stiga. Stór sér garður með palli.

 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M

²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ &RAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈI
RBORGAR !USTURVEGI  FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM  MAÅ
4ILBOÈUM SKAL SKILA TIL &RAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS RBORG
AR !USTURVEGI   3ELFOSS FYRIR KL  ÖRIÈJUDAGINN
 MAÅ  EN Ö¹ VERÈA ÖAU OPNUÈ AÈ VIÈSTÎDDUM
ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA

²THLUTUN VERÈUR FÎSTUDAGINN  MAÅ KL Å (INU (ÒSINU
6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ LAUSASALA FR¹ TJÎLDUM
OG ¹ H¹TÅÈARSV¾ÈINU ER STRANGLEGA BÎNNUÈ

FLÚÐASEL - RAÐHÚS

&RAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈ RBORGAR

'JALD VSÎLULEYFA ¹SAMT UPPSETTU SÎLUTJALDI OG SÎLUBORÈI ER
$AGSÎLUST¾ÈI KR 
$AG OG KVÎLDSÎLUST¾ÈI KR 

&!34%)'.)2

3T¾ÈI FYRIR SÎLUTJÎLD ER EKKI VEITT EINKAAÈILUM HELDUR
EINUNGIS FÁLÎGUM OG SAMTÎKUM SEM SINNA ¾SKULÕÈS
ÅÖRËTTA OG FÁLAGSSTARÙ Å 2EYKJAVÅK

¶JËÈH¹TÅÈARNEFND 2EYKJAVÅKUR OG 3K¹TASAMBAND 2EYKJAVÅKUR

Sölusýning í dag kl. 15:00 - 16:00

Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi

Frum

Fasteignasalan Klettur er
með í sölu raðhús byggt árið 1978. Flatarmál eignarinnar er 194 fm. Athuga skal að c.a. 20 fm í kjallara eru
óskráðir að sögn eiganda. Eignin er því samtals c.a.214 fm
að sögn eiganda. Raðhúsið er á þremur hæðum (kjallari,
fyrsta hæð og önnur hæð). Geymsluloft (háaloft) er yfir öllu
húsinu innangengt af svölum sem snúa í suður. Sami eigandi frá upphafi. Húsið var tekið í gegn að utan og málað
sumarið 2006. Húsið er annað frá enda í fimm húsa- raðhúsalengju. Gluggar snúa annars vegar í suður og hins
vegar í norður og íbúðin er því mjög björt að innan. Gróinn
garður er beggja megin. Sameiginlegt leiksvæði fyrir framan. Bílastæði í bílastæðageymslu fylgir með (er ekki innifalið í fermetrafjölda). Mjög stutt er í bæði skóla og leikskóla og ekki þarf að fara yfir neinar umferðargötur.

.¹M Å

28.900.000

4ANNSMIÈASKËLA ¥SLANDS

Fallegt og vandað 102 fm 4. herb. heilsárshús á steyptum grunni með gólfhita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð til móts við Kerið. 140 fm verönd í kringum húsið. Húsið er tilbúið til afhendingar strax. Möguleiki að taka íbúð uppí!

Akstursleið:

5MSËKNIR SKAL SENDA TIL 4ANNSMIÈASKËLA ¥SLANDS CO
SKRIFSTOFU 4ANNL¾KNADEILDAR (¹SKËLA ¥SLANDS
6ATNSMÕRARVEGI   2EYKJAVÅK

Fyrsta beygja til vinstri eftir að komið er framhjá Kerinu í Grímsnesi merkt
Miðengi – Ekið þaðan eftir merkjum Draumahúsa.

Upplýsingar gefur Ólafur í síma 824 6703

Stíflusel 11, íb. 0103
Opið hús sunnudag frá kl. 14-15

5MSËKNIR SKULU HAFA BORIST FYRIR  JÒNÅ NK
)NNTÎKUSKILYRÈI
5MS¾KJANDI SKAL HAFA LOKIÈ GRUNNSKËLASPRËÙ
OG HAFA JAFNGILDI STÒDENTSPRËFS Å ENSKU OG EINU
.ORÈURLANDAM¹LI AUK ÖESS ER UNDIRSTÎÈUÖEKKING
Å EFNISFR¾ÈI ¾SKILEG

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

5MSËKNUM SKAL FYLGJA

 ,¾KNISVOTTORÈ UM ALMENNT HEILSUFAR ¹SAMT
VOTTORÈI UM ËBRENGLAÈ LITSKYGGNI
 -EÈM¾LI SEM KYNNU SKIPTA M¹LI
 5MSËKNIR SKULU MERKTAR MEÈ NAFNI HEIMILISFANGI
OG SÅMANÒMERI VIÈKOMANDI
.¹NARI UPPLÕSINGAR

WWWTANNLAEKNADEILDHIIS
&ORSTÎÈUMAÈUR

Frum

 3TAÈFEST AFRIT EÈA LJËSRIT AF PRËFSKÅRTEINUM

Verð 24.900.000
Glæsileg 3ja herbergja 93,2 fm
íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Eldhús er með Mustang flísum, hita í gólfi, Maghony
innrétting, flísar á milli skápa,
góð eldavélatæki, uppþvottavélatengi og borðkrókur. Stofa
er með rustik eikar parket á gólfum og gengið út á hellulagða
verönd frá stofu. Tvö svefnherbergi með parket á gólfum og
Maghony skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, Maghony
innrétting og baðkar með góðri sturtu. Þvottaherbergi og geymsla eru
inn í íbúð og eru gólf flísalögð. Gott stæði er í bílageymslu, sjálfvirkur
hurðaropnari, þvottaaðstaða og gengið beint inn í stigahús frá bílageymslu. Falleg eign á góðum stað í Grafarholti, þar sem stutt er í alla
þjónustu og með útsýni til Esjunnar.
Gylfi gsm. 693-9940 tekur á móti gestum.

Frum

Andrésbrunnur 11 - 113 Reykjavík
Opið hús sunnud. 6. maí kl. 16:00-18:00

Vel skipulögð 86,5 fm eign á 1. hæð (beint inn) í góðu fjölbýli. Góð
stofa með útgengi út í suðurgarð. Parket. 2 svefnherb.
V. 17,9 millj.
Opið hús í dag sunnudag 6. maí frá kl. 14-15

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.

35..5$!'52  MAÅ 
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

,ËÈIN ER  M OG ER STAÈSETT Å NÕJU HVERÙ
 LËÈINNI M¹ BYGGJA ALLT AÈ  M HÒS
,ËÈIN ER EINSTAKLEGA VEL STAÈSETT OG Å GÎNGUF¾RI FR¹
NÕJUM GRUNNSKËLA OG VIÈ HLIÈ FYRIRHUGAÈS LEIKSKËLA
&YRIRSPURNIR SENDIST ¹ EINBYLI GMAILCOM

Suðurhólar 2, 2.hæð - 111 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00

OPIN HÚS Í DAG
Frum

NESHAGI 9 - LAUS STRAX

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

20.900.000
106,1 fm 4 herbergja endaíbúð á 2 hæð í fjölbýli
við Suðurhóla. Skólar og önnur þjónusta er í stuttu göngufæri.
Góð eign á góðum stað.
Anna tekur á móti gestum.

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Mikið endurnýjuð 3ja herb. 81 fm íbúð í lítið niðurgröfnum kjallara
í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stóra stofu, tvö góð svefnherbergi, eldhús með nýjum tækjum og flísalagt baðherb. Nýtt massíft eikarparket á gólfum. Allar innréttingar og hurðir uppgerðar og
sprautulakkaðar. Veggir heilspartlaðir og málaðir. Húsið er nýlega
steinað að utan. gler og gluggar endurnýjaðir.
V. 22,8 m. áhv. 14 m. LAUS STRAX.

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

Sumarbústaður við Þingvallavatn
í landi Nesja við Hestvík
Til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-17

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

ROFABÆR 45 - LAUS STRAX

Sími 533 4800

Frum

Sigurjón tekur á móti gestum
í dag sunnudag kl. 15-16

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Frum

Miðborg kynnir opið hús frá 14.00
til 16.00 sunnudaginn 6. maí að
Gaukshólum 2 bjalla merkt 4A

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Glæsileg nýstandsett 2ja herb. 60 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu með suðursvölum, eldhús með nýjum innbyggðum tækjum frá Whirlpool - helluborð,
vifta, uppþvottavél, ísskápur. Svefnherbergi með innb. skápum.
Baðherb. með nýjum tækjum og þvottavél, flísalagt í hólfi og gólf.
Nýtt eikarparket á gólfum og allar innréttingar nýjar.
V. 17,5 m. LAUS STRAX.

Margrét tekur á móti gestum
í dag sunnudag kl. 15-16
Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Mjög góð og mikið endurnýjuð 81,2 fm 3-4ra herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnhebrergi. Þvottahús er sameiginlegt á hæðinni fyrir 4 íbúðir. Búið er að endurnýja hurðar, gólfefni, skápa og innréttingar. Í kjallara er geymsla og
sameiginleg hjólageymsla. Húsvörður er í húsinu alla daga nema sunnudaga. Myndavélakerfi er á bílaplani og andyri.

Opið hús frá 14.00 til 16.00

Sumarbústaður á einum fegursta stað við Þingvallavatn í
landi Nesja, Nesjaskógur, Grafningshreppi. Bústaðurinn er
48 fm auk 12 fm baðstofulofts. Arinn í stofu. Stór verönd til
suðurs og norðurs er við bústaðinn. Einstakt útsýni.
Leiguland 12 ár eftir af leigusaamningi, afgirt og skógi
vaxið. Verðtilboð.
Bústaðurinn verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-17
Kristján og Gunnilla sýna 552 1222
Verið velkomin

)pODJIDVWHLJQDVDOD

Jóhann Ólafsson, löggiltur FFS, Jón Sigfús Sigurjónsson Hdl. & löggiltur FFS

Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 6. maí

Frum

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.
Opið verður frá kl. 14:00 – 16:00

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

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

Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur!
Petra Dís Magnúsdóttir
Sölumaður
Gsm: 898 9347
petra@vidskiptahusid.is

Jón Svan Sigurðsson
Sölumaður
Gsm: 891 8803
jonsvan@vidskiptahusid.is

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041

KJARRMÓAR 39 - GARÐABÆ

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17

Skipti – Sérhæð – Sérbýli

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

Opið hús sunnudaginn 6. maí kl. 14.00 - 15.00

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

Frum

Frum

RÉTTARSEL
Endaraðhús á 2
hæðum ásamt sérbyggðum bílskúr,
alls 200 fm. Rúmgott eldhús með
góðri eikarinnréttingu, fallegur arinn
í stofu. Gott endurnýjað baðherbergi
,allt flísalagt, Frábær staðsetning, Vel skipulagt hús
í sérlega góðu ástandi. Verð 45,0 millj.

Garðatorg eignamiðlun kynnir, mjög fallegt 105 fm endaraðhús. Fínar stofur, eldhús og baðherbergi, tvö svefnherb á neðri
hæð og eitt stórt og bjart rými á efri hæð. Glæsileg lóð og aðkoma. Verð 31 millj.
Sölumaður Sigurður sími 898 3708

Óskum eftir sérhæð á svæði
104, 105, 107 eða 108
Reykjavík. Í skiptum fyrir litið
sérbýli sem staðsett er nálægt
þjónustukjarna fyrir eldri borgara. Þarf að vera sérinngangur
og gott forstofuherbergi.
Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

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

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

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

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

KAMBSVEGUR - ALLT SÉR.
Mjög góð 3 - 4ja
herb.
sérhæð.
Mikil
lofthæð.
Stærð 82,0 fm.
en gólfflötur er
stærri. Útsýni er
frá íbúðinni. Gott
ástand á húsi og
íbúð. Frábærlega

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

Rjúpnasalir 8- Kópavogi
3ja - 4ra herb. íbúð á jarðhæð
Opið hús í dag frá kl. 13-15

Frum

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

Stærð í fermetrum: 99,3
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjórbýli

Verð: 27,4 millj.
Frum

FASTEIGNAMARKAÐURINN

GOÐHEIMAR 8 - SÉRHÆÐ. OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16-17

staðsett í rólegu grónu hverfi.

HÓLABERG

Áslaug
Baldursdóttir

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

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

KROSSHAMRAR

Sími: 513-4300

Fallegt einbýlishús
á einni hæð með
rúmgóðum
innbyggðum bílskúr .
Alls 180 fm. Eldhúsið er óvenju
rúmgott Svefnherbergin eru öll mjög
rúmgóð. Garður er
í rækt og húsið almennt er í góðu ástandi.
Verð 57,9 millj.

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Söluturn
Foldaskálinn Grafarvogi

Frum

Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður í síma: 822-9519

Frum

Falleg og vel skipulögð 92 fm íbúð á jarðhæð, íbúð merkt
0101, í nýlegu þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol/gang, stofu með útg. á suðurverönd með
skjólveggjum, opið eldhús, geymsla/vinnuherb., 2 herbergi
með skápum, þvottaherb. og baðherb. sem er flísalagt í
gólf og veggi. Vandaðar innréttingar frá HTH. Niðurlímt
eikarparket og náttúrusteinn á gólfum.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-15.
Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.

Gott parhús á
tveimur hæðum
með sérbyggðum
bílskúr, alls 160
fm. Ný endurnýjað baðherbergi.
Fjögur svefnherbergi.
Verð 33.8 millj.

Falleg 4ja herb. sérhæð á 3. hæð (efstu) ásamt 39,9
fm stækkunarmögul. út frá stofu. Eigninni fylgir 2
góðar sérgeymslur í kjallara og sameiginl. þv.hús. 3
svefnh., rúmgott eldh. og góð setu- og borðst. Virkilega skemmtileg eign á einum besta staðnum í
Reykjavík. Stutt í skóla á öllum stigum og stutt í alla
þjónustu ásamt Laugardalnum og góðum gönguleiðum. Húsið var sprunguviðgert að utanverðu árið
2003 og sett ný handrið við stiga og á allar svalir. Þak hússins yfirfarið
og málað á þeim tíma. Nýleg rafmagnstafla í íbúð og nýlegur dyrasími ásamt endurnýjuðu loftneti á húsi og inn í
íbúðir. Framkvæmdir eru hafnar á vegum Orkuveitunnar
og Reykjavíkurborgar í götunni á endurnýjun á skólplögnum og vatnslögnum og settur verður ljósleiðari.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Boðið er upp á grillmat, íssölu, myndbandaleigu, tóbakssölu og auk
almennrar sælgætissölu. Söluturninn er vel tækjum búinn og hefur
hluti þess verið endurnýjaður. Allt sem tengist íssölu hefur verið endurnýjað ásamt tölvubúnaði fyrir mynbandaleigu og hugbúnaður uppfærður. Borð og stólar í matsal eru nýleg.
Upplýsingar gefa: Heimir s. 893-1485 og Ólafur s. 820-0303

Góð 72 fm 3ja herb. risíbúð í fjórbýlishúsi í miðborginni.
Íbúðin skiptist í gang, eldhús með nýlegu parketi á gólfi,
samliggjandi borð- og setustofu, eitt svefnherbergi og
endurnýjað baðherbergi, flísalagt í gólf og veggi.
Upprunalegar lakkaðar hurðir í íbúðnni. Góð íbúð
miðsvæðis. Laus fljótlega. Hagstætt lán getur fylgt.
Verð 17,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Eskihlíð 16
3ja herb. íbúð með aukah. í risi
Opið hús í dag frá kl. 13-17.

Góð 102 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð, íbúð 0201, auk sér
herbergis í risi og tveggja sér
geymslna í kjallara, samtals
119,9 fm. Íbúðin skiptist í
forstofu/holk, rúmgóða stofu, eldhús með ljósum
viðarinnréttingum, 2 góð herbergi og flísalagt baðherbergi.
Svalir til suðvesturs. Góð íbúð í þessum eftirsótta stað.
Verð 25,0 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-17.
Íbúð merkt 0201
Verið velkomin.

Sælureitur í sveitinni
Vatnsendahlíð Skorradal

Glæsilegur sumarbústaður
á einum besta stað í
Skorradal.
Frábært útsýni
Bústaðurinn er með 3
svefnherbegjum góðri
stofu, stórri verönd allan
hringinn ásamt
heitum potti, útihúsi með
gistiaðstöðu.
Allar nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu
Eignamiðlunar Suðurnesja
s. 421-1700.
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BÍLAR &
FARARTÆKI
/PEL 6ECTRA RG k %K  Ö 'R¾NN
3K k 4OPPEINTAK 6  Ö 5PPL Å S
 

6OLVO 3 k EK BEINSKIPTUR
SUMAR OG VETRARDEKK VERÈ  S
 

&IAT $UCATO  *OINT KM
(JËLAGR ,#$ 46 -ARKISA X'AS ¹SAMT
STAÈALBÒNAÈI )NNI ¹ VETRUM 4OPP EIN
TAK 6 ÖÒS 3 

'RAND #HEROKEE   L ¹RG  Å TOPP
STANDI LITUR VEL ÒT BREMSUR NYJAR OFLSK
 TIL SÎLU ¹  STGR GSM 

)NNFLUTNINGUR OG SALA

4IL 3ÎLU ,AND #RUISER  ¹RG k EKIN
 ÖÒS   BENSÅN CRUISE CONTROL
TOPPL TEAMS AUKADEKK 3KIPTI MÎGU
LEG 5PPL Å S  

4OYOTA 4ACOMA  EK  KM 42$
3PORT LEÈUR HITI Å S¾TUM 4OPP BÅLL 6ERÈ
 MILLJ STGR 5PPL  

4IL SÎLU ,ANCER k X EKINN ÖÒS .Õ
SUMARD OG VETRARDEKK ¹ FELGUM .ÕTT
PÒST OG NÕSKOÈAÈUR k VERÈ ÖÒS
UPPL Å SÅMA  EÈA 
#OROLLA  EKINN ÖÒS SEDAN 
SSK SKOÈAÈUR JÒLÅ  KRËKUR ,ÅTUR VEL
ÒT SETT VERÈ ER ÖÒS EN ÖÒS
STAÈGREITT 3

*EEP 7RANGLER  EKINN  ÖÒS
MÅLUR   VÁL BEINSKIPTUR VERÈ 
ÖÒS UPPL SÅMA  

(ÒSBÅLL TIL SÎLU "ENS  ¹RG k 4ILBOÈ
ËSKAST 3  

-ËTORHJËL

  ÖÒS
«DÕR 3UZUKI *IMNY JEPPI NÕSKOÈ SJ¹LFSK
DR¹TTARKÒLA EKINN Ö KM S 

02/ EHF
(VALEYRARBRAUT  
(AFNARFJÎRÈUR
3ÅMI  
HTTPWWWPROTRADEIS

3UMARPAKKI

0AJERO k ¹RG  DISEL TURBO  GÅRA
BEINSKIPTUR NÕTT HEDD NÕ TÅMAREIM
-IKIÈ ENDURNÕJAÈUR BÅLL &ELLIHÕSI FYLGIR
MEÈ 6ERÈ  ÖÒS KR 5PPL Å S
 

 MILLJËNIR

"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU &ORD %XPLORER 3PORT 4RAC ¹RG 
BREYTTUR FYRIR m TOPP BÅLL VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA 
4IL SÎLU *%%0 'RAND ,-4 k EKINN
ÖÒS %R ¹ NÕJUM DEKKJUM NÕSKOÈAÈ
UR MJÎG GOTT EINTAK VERÈ ÖÒS UPPL
Å SIMA  OG 
4OYOTA (ILUX ¹RG  EK ÖÒS l
BREYTTUR GR¹R LÅTUR MJÎG VEL ÒT ¹SETT
VERÈ ER  ÖÒS TILBOÈ  ÖÒS S


4OYOTA #OROLLA  k EK  ÖÒS
4VEIR UMGANGAR AF ¹LFELGUM FYLGJA VETR
ARDEKK DÎKKAR RÒÈUR SPOILER HV 
ÖÒS 5PPL Å S     
4OYOTA #OROLLA 8,I ¹RG k EKIN 
Ö KM 3KOÈAÈUR k 6ERÈ  KR
5PPL Å S  

3TËRÒTSALA ¹ BÅLUM .ÕR  $ODGE
#ARAVAN FR¹ KR ÖÒS 2ÒMGËÈUR
 MANNA FJÎLSKYLDUBÅLL &¾ST SEM X
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

77 0ASSAT k
%KINN  ÖÒS KM  DYRA
BEINSKIPTUR .Õ YFIRFARIÈ LAKK EN
ÖARFNAST SM¹V¾GILEGRA LAGF¾R
INGA &¾ST ¹ SANNGJÎRNU VERÈI
5PPL Å S  

0ATROL %LEGANS  SSK CC $IESEL
%K  .Õ HEDDPAKNING VÁL ÎLL
YFIRFARINN BÅLL Å TOPPSTANDI %INN EIGANDI
SMURBËK FR¹ UPPHAFI  NÕLEGIR DEKKJA
GANGAR m ¹ FELGUM FJÎLDI AUKAHLUTA
4ILBOÈ ËSKAST 3

 (ONDA !CCORD  %XECUTIVE
VINDSEIÈAR ¹ RÒÈUM EKINN KM
VERÈ  MILJ 5PPLÕSINGA Å SÅMA 
 2EYNIR

,ANDCRUSER  RG k %K Ö
,EÈURFILMUR KONUBÅLL 6ERÈ  Ö HV
L¹N 3  
4IL SÎU CAMP LET TJALDVAGN ER ¹ mDEKKJ
UMVERÈ  UPPL Å S
+JARTAN

0ALLBÅLAR
-ITSHUBITSHI 'ALANT %3 ¹RGERÈ k 
VÁL SJ¹LFSKIPTUR EKINN  MÅLUR
SKIPTI ¹ DÕRARI DÅLSEL JEPPA HELST ,AND
#RUISER 5PPL Å S  

3UZUKI '382 + .ÕTT HJËL ËKEYRT
3TAÈSETT Å ¶ORL¹KSHÎFN KL¹RT ¹ GÎTUNA
3ELST TALSVERT UNDIR UMBOÈSVERÈI (¾GT
AÈ F¹ GOTT L¹N !FHENDIST HVERT SEM ER
 -AGGI

*EPPAR

%).34!+4 4+)&2)  3UZUKI "OULEVARD
 ¹RG  HLAÈIÈ AUKAHLUTUM KEYPT
AF (ARLEY $AVISSON ¥SLANDI EKKI SELT
UNDIR ÖUS UPPL Å SÅMA 

(YUNDAI 3ONATA ÖARNAST LAGF¾RINGAR
5PPL Å S  

«DÕR

4IL SÎLU &ORD -ERCURY 6ILLADER  MANNA
k Å TOPPSTANDI MEÈ BILAÈRI SKIPTINGU
&¾ST F LÅTIÈ 5PPL Å S  
(ONDA #26 ¹RG k EK  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 3  
3KODA /CTAVIA %LEGANCE  
SJ¹LFSK EKINN  ÖÒSUND 4OPPLÒGA
¹LFELGUR LOFTK¾LING FILMUR RAFMAGN Å
RÒÈUM O FL SETT  ÖÒS &¾ST ¹
YFIRTÎKU AFB  ÖÒS EFTIRSTÎÈVAR 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA   !RNA

&IAT 0ANDA ¹RG k EK  ÖÒS F¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI 3  

  ÖÒS

.ISSAN 4ERRANO k EK  Ö SSK #RUISE
#ONTROL 3KOÈAÈUR &¾ST ¹ GËÈUR STGR
VERÈI 5PPL Å S  

*EPPAÒTSALA   *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER FR¹
 $ODGE $URANGO FR¹  4OYOTA
4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹ 
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

VW VENTO ¹RGl EKIN ÖCD6ET
RAR OG SUMARD¹ ¹LFELGUMSKOÈUN
6ERÖÖ5PPL
4IL SÎLU 4OYOTA (ILUX $CAB m BREYTT
UR  GËÈUM m DEKKJUM EK Ö
.ÕSKl 5PPL Å S  

'ALANT ',8I ¹RG EK  ÖÒS 6ERÈ
ÖÒS 5PPL Å S  

 (AYABUSA ¹RG k %K Ö HV
Ö 6ERÈ Ö STGR %NGIN SKIPTI
5PPL Å S  

(ËPFERÈABÅLAR

TIL SÎLU (ONDA 82  ¹RG  Å MJÎG
GËÈU STANDI S 

4IL SÎLU 4OYOTA TOURING X 
EKINN  ÖÒS 3UMAR OG VETRARDEKK
GOTT ¹STAND 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

4IL SÎLU -"ENZ *ONCER  FARÖ 
EKINN Ö ®RYGGISBELTI $6$ 3JËNVARP
OG FL 6INNA GETUR FYLGT UPPL WWWALLRA
HANDAIS OG Å SÅMA    

67 0OLO ¹RG k %K  ÖÒS 0ÒSTKERFI
NÕLEGT ¹LFELGUR OG NÕLEG DEKK EINNIG
BREMSUR ,ÅTUR MJÎG VEL ÒT 6ERÈ TILBOÈ
ËSKAST Å SÅMA  

"-7  ) NÕSKR  EKINN  Ö
KM SVARTUR TOPPLÒGA m ¹LFELGUR SK 
FLOTTUR BÅLL VERÈ  ATH SKIPTI
UPPLÅ SÅMA  

0ALLBÅLAR ²TSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
4OYOTA 4ACOMA FR¹ ÖÒS %INNIG &ORD
$ODGE 2!-  X DÅSEL ¹N
HRAÈATAKMARKARA .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹
53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

4OYOTA $# ¹RG  TIL SÎLU "ENSIN m
DEKK 6EL MEÈ FARINN AÈEINS TVEIR NOT
ENDUR !UKA DEKK OG FELGUR 6ERÈ 
ÖÒS 3

6ÎRUBÅLAR
WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

4IL SÎLU 9AMAHA 6IRAGO  ¹RGl
%K MÅL %R Å TOPPSTANDI 5PPL Å S
 

(ÒSBÅLAR
  ÖÒS
4OYOTA #AMRY (9"2)$  ,KM
.ÕR FR¹ ÖÒS TIL LEIGUBÅLSTJ ALMENNT
VÖÒS (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM  FR¹
ÖÒS .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈS
VERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

--# ,ANCER  EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS 6EL MEÈ
FARINN OG GËÈUR BÅLL 3   "IRNA

-AZDA  ¹RG  E ÖKM BEINSK
VERÈ  ÖKR UPPL 

'L¾SILEGUR *EEP 'RAND #HEROKEE
,IMITED  LEÈUR SËLLÒGA #$ EK 
Ö MÅL 6   VÁL  GÅRA SSK 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

4ILBOÈ ËSKAST &/2$ %  ¹RG  -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR EN ÖARFNAST SM¹ LAGF¾R
INGAR TILBÒINN Å AÈ VERA INNRÁTTAÈUR
5PPL Å SÅMA  

(ONDA 3HADOW  ¹RGERÈ  %KIÈ
 MÅLUR &ALLEGT HJËL NÕINNFLUTT OG
KL¹RT ¹ GÎTUNA  -AGGI
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9AMAHA &AZER 

9AMAHA &AZER  ¹RG  BL¹TT EKIÈ
 KM 6ERÈ  ÖÒS 'OTT L¹N GETUR
FYLGT 3  

)NNBÒ TIL SÎLU F¾ST FYRIR LÅTIÈ 3 


&ELLIHÕSI

,AND TIL SÎLU

(USABERG &% % k ,ÅTIÈ NOTAÈ ÎFLUGT
GÎTUSKR¹È HJËL Å TOPP STANDI
9AMAHA 9:  CC k NÕLEGUR STIMPILL
!LLUR BÒNINGUR FYLGIR &¾ST FYRIR LÅTIÈ
5PPL Å S  

4IL SÎLU TVEIR JET B¹TAR

9AMAHA  82 LIMITED ¹RGERÈ 
 (0  MANNA SIGLIR  MÅLUR
3EADOO CHALLENGER  ¹RG k 
(0  MANNA SIGLIR  MÅLUR 6AGNAR
FYLGJA B¹ÈUM B¹TUM 5PPL Å S 
   

6ÁLSLEÈAR
4IL SÎLU VÁLSLEÈAR 9AMAHA 6ENTURA
MEÈ KERRU 'ËÈIR OG VEL MEÈ FARNIR
5PPL Å S  

+ERRUR
+ERRA
DAXARA  MEÈ PLASTLOKI
 SJ¹ ELLINGSENIS  EÈA


(JËLHÕSI

4ILBOÈ ËSKAST Å  HA GRASGEFNA OG
FALLEGA LANDSPILDU Å 'RÅMSNESI 3 
   

ÞJÓNUSTA

4IL SÎLU LAGER CA  VIDEOSPËLUR
LEIKFÎNG SKAUTAR STRAUBRETTI OFL 5PPL
Å S  

(REINGERNINGAR

n LÅTIÈ NOTUÈ SUMARDEKK ËSKAST
6INSAMLEGA HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 


4ÎLVUR
&ELLIHÕSA OG HÒSBÅLALEIGA %INNIG FELLI
HÕSAVIÈGERÈIR OG VARAHLUTAÖJËNUSTA 3
    

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

WWWHJOLHYSALEIGANIS WWWFELLIHYSA
LEIGANIS S     

%R EKKI KOMINN TÅMI TIL AÈ SKIPTA

&ELLIHÕSI ËSKAST VEL MEÈ FARIÈ VERÈBIL KR
  ÖÒS 3  %RLING
4IL SÎLU #OACHMAN FELLIHÕSI m MEÈ
NÕJU FORTJALDI 6ERÈH ÖÒS 5PPL Å
S  
4IL SÎLU #OLEMAN 3EA PINE ¹RG k TIL
SÕNIST AÈ VESTURBERGI  ¹ SUNNUDAG
MILLI KL   5PPL Å S  
!LINER!HÒS %XPEDITION ¹RG  M
AUKAHL 4), 3®,5 ,ÅTIÈ NOTAÈ UPPL Å S

%STEREL  TIL SÎLU GOTT EINTAK FORTJALD
LOFTNET OFL V  ÖÒS S 

4JALDVAGNAR

WWWSKIPTIMARKADURIS
3ELVA & B¹TUR M HP MOTOR OG
KERRU 4ILBOÈ ËSKAST 3   
 

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU ¹LFELGUR ¹ 3UZUKI 6ITARA m
.ÕSPRAUTAÈAR FR¹ 0OLYHÒÈUN 5PPL Å S
 
4IL SÎLU  STK -ILESTONE VETRARDEKK
 2  "ÒIÈ AÈ KEYRA CA  ÖÒS
KM ¹ ÖEIM 0ASSAR TD UNDIR 4OYOTA
#OROLLA 6ERÈ  KR SAMTALS (¾GT
AÈ NOTA SEM HEILS¹RSDEKK 'UÈJËN '3 
n LÅTIÈ NOTUÈ SUMARDEKK ËSKAST
6INSAMLEGA HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 


6ARAHLUTIR
4RIGANO /DYSSEE FR¹ 3EGLAG VERÈ 
ÖÒS STGR KOSTAR NÕR UM ÖÒS GOTT L¹N
GETUR FYLGT SÅMI  

6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS

«SKA EFTIR ËDÕRUM TJALDVAGNI EÈA FELLI
HÕSI M¹ ÖARNAST VIÈGERÈA 5PPL Å S
 
#OMBI #AMP k ¹RG TIL SÎLU
&AMILYGERÈIN MEÈ ÎLLU &ORTJALD K¹LFUR
GEYMSLUKASSI OFL -JÎG LÅTIÈ NOTAÈUR
.ÕVIRÈI RÒMAR  ÖÒS 4ILBOÈSVERÈ 
ÖÒS 5PPL 
#OMPI #AMP TJALDVAGN TIL SÎLU 4JALD
OG FORTJALD NÕTT !LLIR FYLGIHLUTIR MEÈ
3 

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS

'ARÈYRKJA

¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 
4IL SÎLU GRAFÅSK VINNUSTÎÈ MEÈ
MIKLA ST¾KKUNARMÎGULEIKA &UJITSU
3IEMENS #ELSIUS -  M¹N
GÎMUL N¹NAST ËNOTUÈ +OSTAR NÕ
CA  ÖÒS m FLATSKJAR GETUR FYLGT
MEÈ 6ERÈHUGMYND  ÖÒS 3 


4IL BYGGINGA
'RUNNAR
'RÎFUM GRUNNA OG FLEYGUM
%INNG ÒTVEGUM VIÈ ALLT FYLLINGA
EFNI
5PPL Å SÅMA    


LVINNUPALLAR ¹ HJËLUM
 CM BREIÈIR  CM BREIÈIR
'OTT VERÈ
3ÅMI  

«SKUM EFTIR AÈ KAUPA  FT G¹MVINNU
SKÒR 3ÅMI  

KEYPT
& SELT

6ERSLUN

(LJËÈF¾RI

4IL SÎLU 3TARCRAFT FELLIHÕSI  FET k 5PPL
Å S  

,YFTARAR

,-# $OMINANT  2$" ¹RG 
!UKAHLUTIR SS !,$% HITAKERFI GËLFHITI
LOFTNET  M SKYGGNI SËLARSELLA OG FL
6ERÈ  ¹HV CA   5PPL S 


2AFMAGNSGÅTAR 7 MAGNARI POKI
SNÒRA ËL STILLIT¾KI OG GÅTARNEGLUR
+R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA  3ÅMI
  WWWGITARINNIS GITARINN
GITARINNIS

4IL SÎLU

4ABBERT PUSINI   ÒLITSGALLAÈ
+OSTAR NÕTT  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
3  

µMISLEGT

"¹TAR

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 


4IL SÎLU $ETHLEFFS ¹RG  SËLARSELLA OG
NÕTT FORTJALD V¶ 3 
4IL SÎLU HJËLHÕSI $OMINANT  ¹RG
 -JÎG VEL MEÈ FARIÈ !UKAHLUTIR
GEISLASPILARI SJËNVARPSLOFTNET SKYGGNI
OG TEPPI ¹ GËLFUM 5PPL Å S  
«LAFUR
'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS

(EIMA ER BEZT

TÅMARIT UM FËLKIÈ LÅFIÈ OG SÎGUNA
&¾ST Å VERSL (AGKAUPA OG 0ENNANS
%YMUNDSSON SKRIFTARSÅMI  
WWWHEIMAERBEZTNET

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

¶ESSI B¹TUR 'ALEON  FET ER TIL SÎLU
STAÈSETTUR Å 3NARFARA (EF EINNIG UPPLÕS
INGAR UM AÈRAR ST¾RÈIR 3ÅMI  
GALEONPL

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  
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'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

(ÒSAVIÈHALD

3NYRTING

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

3L¹TTUVERK ËDÕRT
4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT
KLIPPUM RUNNA TÎKUM BEÈIN
EITRUM FYRIR ALLRI ËR¾KT FELLUM
TRÁ OG ÎLL ALMENN GARÈAVINNA
'ËÈ REYNSLA OG MIKILL METN
AÈUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(LYNUR

%RUM AÈ BYGGJA VANTAR ÅBÒÈ Å  ¹R  
HERB ¹ LFTANESI 'UNNAR S  

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU UM HELGAR EÈA VIKUR
Å SENN 3  

&YRIR VEIÈIMENN
6EIÈIKORT

4IL SÎLU VEIÈIKORT SEM GILDIR FYRIR EFTIRFAR
ANDI STAÈI SUMARIÈ  +VÅSL¹RVEITUR
¶ËRISVATN OG &ELLSENDAVATN &R¹B¾RIR
STAÈIR SEM ÖEKKIR ERU FYRIR V¾NA VEIÈI
6ERÈ  4AKMARKAÈ MAGN
0ANTANIR OG UPPL ¹ VATNAVEIDI GMAIL
COM

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ
+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS
3ÅMI  

-¹LARAR

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN &JARHEILUN 3 
 MÅN  6ISA%URO S  
 MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU
NÒNA

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF
3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR   KR
MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹  ¹ H¹D 3 
  

!LVERK
3ËLPALLAR 3KJËLGIRÈINGAR ¶ÎK
RENNUSKIPTI KL¾ÈNINGAR
UTANHÒSS PARKET OG VIÈHALD
PARKETS 3ËLPALLASLÅPANIR OG
ALMENNT VIÈHALD FASTEIGNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   
4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

(ORNSËFI NÕLEGUR TIL SÎLU X (¾GT
AÈ SKIPTA HLIÈUM ,JËSBRÒNT LEÈURLÅKI 
ÖÒS EÈA TILBOÈ S  

!NTÅK
-ÒRARAR

3ËFASETT FR¹ 

-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

6ERKFAG EHF
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD
HÒSA SS MÒRUN M¹LUN FLOTUN
GLERJUN RENNUR NIÈURFÎLL BLIKK
OFL
5PPL Å S  

(ÒSGÎGN

3ËFASETT FR¹  ¶ARFNAST LAGF¾RINGAR
3  

4RÁSMIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
JAFNT INNI SEM ÒTI &REKARI UPPL Å SÅMA
 

2AINBOW 2YKSUGUR 'OTT
VERÈ

4IL SÎLU ERU NOTAÈAR 2AINBOW RYKSUGUR
9FIRFARNAR AF UMBOÈI BYRGÈ 5PPL Å S
  ¹ DAGINN OG   KVÎLD
OG HELGAR

®NNUR ÖJËNUSTA
$ÕRAHALD
&ATABREYTINGAR
!LLAR FATABREYTINGAR STYTTUM
BUXUR SAMD¾GUS SKIPTUM UM
RENNIL¹SA ¹ BUXUM OG JÎKKUM
EINNIG LEÈURJÎKKUM
/PIN M¹NUDAG FÎSTUDAG FR¹
KL   LAUGARDAGA  
3ÅMI   3KRADDARINN ¹
(ORNINU ,INDARGÎTU 

%LDVARNARVEGGIR

(ÎNNUN ¹ ELDVARNARVEGGJUM 5PPL Å S
 
(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  

6ANTAR ÖIG M¹LARA

3P¹DËMAR

(REINR¾KTAÈIR
7EIMARANERHVOLPAR TIL
SÎLU

HEILSA

TTBËKARF ÎRM OG HEILSUFARSSK TIL AFH
FLJËTT &ORELDRAR B¹ÈIR INNFLUTTIR MÅSL
¾TTBËK OG EINSTAKLEGA SKAPGËÈ 3 
 OG  

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG SPRUNGU
VIÈGERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ 5PPL Å S  
(ALLGRÅMUR

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

-¹LARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
FYRIR SUMARIÈ ²TI OG INNI VINNA 'ERI FÎST
VERÈTILBOÈ 5PPL Å S  'ÅSLI

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

,2 (%..).' HEILSU OG MEGRUNARKÒRINN
HEFUR STLEIGIÈ Å GEGN Å 3KANDINAVÅU HEFUR
ÖÒ ¹HUGA 5PPL Å S  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

%RTU AÈ FLYTJA AUSTUR ¹
LAND

6IÈ FLYTJUM BÒSLËÈINA FYRIR ÖIG
3ENDIBÅLAÖJËNUSTA !USTURLANDS SÅMI 
 DAGURI SIMNETIS

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

(ERB TIL LEIGU MEÈ AÈGANG AÈ WC FR¹ 
*ÒNI ¹ SV¾ÈI  5PPL Å S  
4IL LEIGU FM ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹ 3ELTJ
,EIGIST MEÈ HÒSSGÎGNUM BÅLSKÕLI 3 
      
JA HERB ÅBÒÈ Å  LEIGIST FR¹  JÒNÅ TIL
 ¹GÒST ¶ËRHALLA  

¥BÒÈ TIL LEIGU Å ,ONDON
:ONE 

.ÕUPPGERÈ JA HERB ÅBÒÈ MEÈ
MÎGULEIKA ¹ AÈ ÒTBÒA AUKA SVEFN
AÈSTÎÈU TIL LEIGU Å MIÈBORG ,ONDON
!ÈEINS  MÅN GÎNGUF¾RI FR¹ /XFORD
3TREET ,ESTARSTÎÈVAR "AKER 3TREET OG
-ARYLEBONE STATION ,EIGA  '"0
M¹N RAFM  HITI ¥BÒÈIN ER LAUS NÒ
ÖEGAR 5PPL GEFUR "JÎRG Å S  
  EÈA ¹ BJORG YAHOOCOUK

(EIMILIST¾KI
4RÁSMÅÈI

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

5NGVERSKIR VIZSLU HVOLPAR TIL SÎLU
&R¹B¾RIR VEIÈI OG FJÎLSKYLDUHUNDAR
"ENDA OG S¾KJA 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
 MAÅ TTBËK FR¹ (2&¥ 6ERÈ 
3ÅMI 
4IL SÎLU GULLFALLEGIR HREINR¾KTAÈ
IR #HIHUAHUA HVOLPAR 5PPL Å S 

%RTU ¹ LEIÈ Å FRÅIÈ 6ANTAR PÎSSUN FYRIR
HUNDINN ¡G SKAL PASSAlNN EF ÖÒ PASSAR
MINN 3  

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

%INST¾ÈUR FAÈIR LEITAR SÁR AÈ  HERB ÅBÒÈ
EÈA KJALLARAÅB 3KILVÅS OG REGLUSAMUR %R
MEÈ MEÈM¾LI 'REIÈSLUGETA  Ö
5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
6ERSLUNARHÒSN¾ÈI ËSKAST FYRIR VERSLUN
SEM SELUR FALLEGA HEIMILIS OG GJAFAVÎRU
5PPL Å S    AMALAR SIMNETIS

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'ËÈ  HERB ¥BÒÈ Å VESTURB¾  2VK
LAUS NÒ ÖEGAR ,EIGU VERÈ  Ö ¹ M¹N
INNIFALIÈ HÒSSJËÈUR OG HITI BANKA¹B
TRYGGINGAVÅXILL SKYLIRÈI 5PPL Å S 
 EH KL 

HEIMILIÐ

5NGT REGLUSAMT REYKLAUST PAR ËSKAR
EFTIR ÅBÒÈ FR¹ *ÒNI 'REIÈSLUGETA Ö
3KILVÅSUM GRHEITIÈ 5PPL Å S  
"IRNA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

2¹ÈGJÎF

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON

 HERB ÅBÒÈ EÈA STÒDÅËÅBÒÈ ËSKAST %R
¹RA AÈ NORÈAN ER SNYRTILEG REGLUSÎM
REYKLAUS OG HEF ENGIN G¾LUDÕR ,OFA
ÎRUGGUM GREIÈSLUM %R Å FASTRI VINNU HJ¹
RËTGRËNU FJÎLSKYLDUFYRIRT¾KI (EF MEÈ
M¾LI FR¹ NÒVERANDI LEIGUSALA (AFDÅS
  HAFDIS SIMNETIS

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
&YRIRT¾KI VANTAR  JA HERB ÅBÒÈIR EÈA
ST¾RRI ¹ HÎFUÈBORGARSV TIL LEIGU STRAX
"¾ÈI FYRIR ÅSLENSKA OG ERLENDA STARFS
MENN 3NYRTIMENNSKU OG SKILVÅSUM
GREIÈSLU HEITIÈ 3    

6ANTAR ÅBÒÈ FYRIR  EINSTAKLINGA FYRIR
MAX  Ö PER M¹NUÈ 3ÅMI  
%GGERT

'EYMSLUHÒSN¾ÈI CA  FM MEÈ STËRUM
INNKEYRSLUDYRUM ËSKAST TIL LEIGU 3 
 +ARL
«SKA EFTIR BÅLSKÒR EÈA ÎÈRU GEYMSLUHÒS
N¾ÈI UNDIR BÒSLËÈ 5PPL Å S  

"ÅLSKÒR
2ÒMGËÈ GEYMSLA EÈA
VINNUSKÒR

 FM BÅLSKÒR TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI  ,AUS
STRAX 5PPL Å S  

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

 MAÅ  35..5$!'52



3-!5',µ3).'!2
7ILSONlS PIZZA LEITAR AF
STARFSFËLKI Å EFTIRFARANDI
STÎÈUR
6AKTSJËRA 0IZZABAKARA
3ENDLA AFGREIÈSLUFËLK Å SJOPPU
5M ER AÈ R¾ÈA HENTUGAN VINNU
TÅMA Å B¾ÈI HLUTASTARF OG FULLT
STARF 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTA FËLKIÈ
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
7ILSONlS 0IZZA 'NOÈARVOGI 
 !USTURSTRÎND  EÈA Å SÅMA
 

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI
%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS
#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS
#ALL *OAO TLF  

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI 6ANTAR HRESST
OG DUGLEGT STARFSFËLK 4VÅSKIPTAR
VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF UM
HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

!MERICAN 3TYLE

,OFTORKA 2EYKJAVÅK

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU
VAKTAVINNUKERFI 2ËTGRËINN VEIT
INGAREKSTUR LEITAR AÈ GËÈU FËLKI
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERWIG Å SÅMA
  'ËÈ ÅSLENSKUKUNN
¹TTA NAUÈSYNLEG
5MSËKNIR ¹ AMERICANSTYLEIS

3KEMMTILEG OG
L¾RDËMSRÅK STÎRF 
3V¾ÈISSKRIFSTOFA UM M¹LEFNI
FATLAÈRA ¹ 2EYKJANESI LEITAR AÈ
STARFSFËLKI TIL SUMARSTARFA SEM
OG FRAMTÅÈARSTARFA %RUM STARF
R¾KT ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRFIN
ERU VEITT Å SÅMA   OG ¹
HEIMASÅÈUNNI WWWSMFRIS

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MEIRAPRËFS
BÅLSTJËRA ¹ BÒKOLLU -ATUR Å
H¹DEGINU OG HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
 

(ENTUGT STARF FYRIR FËLK ¹
ÎLLUM ALDRI
(ÕSING VÎRUHËTEL 3KÒTUVOGI
 ËSKAR EFTIR ¹REIÈANLEGU OG
TRAUSTU STARFSFËLKI Å VÎRUMERK
INGU OG MEÈHÎNDLUN 3TARFIÈ
FELUR Å SÁR VÎRU OG VERÈMERK
INGAR FLOKKUN TALNINGU OG MEÈ
HÎNDLUN ¹ FATNAÈIR SKËM OG
BÒS¹HÎLDUM 6INNUTÅMINN ER KL
  4ILVALIÈ STARF FYRIR
FËLK ¹ BESTA ALDRI "ËNUS M¹N
AÈARLEGA H¹ÈUR FRAMMISTÎÈU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ÒLÅUS
+RISTJ¹NSSON ¹ STAÈNUM

(EIMAÖJËNUSTA
+VÎLD OG HELGARÖJËNUSTA
3TARFSFËLK VANTAR TIL SUMARAF
LEYSINGA ¹ KVÎLD OG HELGARVAKTIR
Å ,AUGARDALSHVERFI
5PPL VEITIR -ARÅA
¶ËRARINSDËTTIR SÅMA 
.ETF MARIATHORARINSDOTTIR
REYKJAVIKIS

(EIMAÖJËNUSTA
$AGVINNA
3TARFSFËLK VANTAR TIL SUMARAF
LEYSINGA Å ,AUGARDALSHVERFI
5PPLÕSINGAR VEITIR 2AGNHEIÈUR
'ESTSDËTTIR SÅMA 
.ETF RAGNHEIDURGESTSDOTTIR
REYKJAVIKIS

!KTU 4AKTU

3TARFSMENN ËSKAST
4IL ÒTIVERKA GËÈ LAUN OG MIKIL
VINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

¶ERNA HËTELSTARF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÖERNU TIL
STARFA VIÈ ÖRIF OG TILTEKTIR ¹ HËT
ELHERBERGJUM 3TARFIÈ ER LAUST
NÒ ÖEGAR EÈA FLJËTLEGA
.¹NARI UPPL VEITIR -ARGRÁT
"ENJAMÅNSDËTTIR ¹ (ËTEL
«ÈINSVÁ «ÈINSTORGI EÈA SÅMI
 

&OLDASK¹LINN 'RAFARVOGI
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI F¾DDU
 OG ELDRI Å SUMARSTARF
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
«SKAR Å SÅMA  

3ËLPALLAR EHF

ËSKAR EFTIR SMIÈUM EÈA HANDLÎGN
UM MÎNNUM Å SKEMMTILEG VERKEFNI
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKN ¹ SOLPALL
AR SOLPALLARIS

6ANTAR STRAX

«SKUM EFTIR DUGLEGU FËLKI Å GARÈVINNU
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5MSËKNIR ¹ WWW
GARDLISTIS

3ÎLUSTARF

!ÈHLYNNING

VAKTAVINNA

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI VIÈ
AÈHLYNNINGU Å ¶JËNUSTUÅBÒÈUM
$ALBRAUT 
5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI FASTA
STÎÈU OG SUMARAFLEYSINGAR
5PPL 6EITA 'UÈBJÎRG
6IGNISDËTTIR OG 'UÈNÕ
0¹LSDËTTIR SÅMI 
.ETF GUDBJORGVIGNISDOTTIR
REYKJAVIKIS

.¾TURVAKTIR

!KTU 4AKTU ,EITAR EFTIR STARFS
FËLKI Å  VAKTAVINNU OG
HLUTASTARFI !ÈEINS REGLUSAMT OG
DUGLEGT FËLK KEMUR TIL GREINA %F
ÖÒ VILLT VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
OG LÅFLEGUM VINNUSTAÈ Ö¹ ER
ÖETTA RÁTTI STAÈURINN FYRIR ÖIG
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

!TVINNA ËSKAST

«SKUM EFTIR STARFSMANNI TIL
SUMARAFLEYSINGA ¹ N¾TURVAKTIR Å
¶JËNUSTUÅBÒÈUM $ALBRAUT 
5PPL 6EITA 'UÈBJÎRG
6IGNISDËTTIR OG 'UÈNÕ
0¹LSDËTTIR SÅMI 
.ETF GUDBJORGVIGNISDOTTIR
REYKJAVIKIS

3J¹LFST¾ÈUR DUGLEGUR OG FRAMS¾KINN
EINSTAKLINGUR ËSKAST SEM FYRST Å SÎLU
STARF DAGVINNA 5PPL Å S  

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 
3TARFSFOLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN SUDUMENN RAESTINGAFOLK OFL
3
 ¹RS HÒSASMÅÈANEMI ËSKAR EFTIR VINNU
OG HUGSANLEGUM SAMNING -ATTHÅAS
 

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI

%RT ÖÒ SNYRTIFR¾ÈINGUR

3NYRTISTOFAN -IST ËSKAR EFTIR SNYRTIFR¾È
ING &ULLT STARF EÈA HLUTASTARF 5PPL Å S
    
$VALAR
OG
HJÒKRUNARHEIMILIÈ
+UMBARAVOGUR 3TOKKSEYRI ËSKAR EFTIR
DUGLEGU FËLKI TIL STARFA Å AÈHLYNNINGU
FR¹  JÒNÅ 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
DAGVAKTIR EÈA N¾TURVAKTIR (ÒSN¾ÈI ¹
STAÈNUM .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
  OG KUM SIMNETIS

4HAILAND "ARGISTIHEIMILI TIL SÎLU ¹ EYJ
UNNI KOH 3AMUI 6  MISL 5PPL ¹
MYGUESTHOUSEFOTOPAGESCOM

3TÕRIMANN OG MATSVEIN VANTAR STRAX ¹
-" -ÎRTU GÒSTDËTTIR FR¹ 'RINDAVÅK TIL
NETAVEIÈA TIL  JÒLÅ 3UMARFRÅ  VIKUR
5PPL Å S     
2AFVIRKJAR «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAF
VIRKJA Å VINNU MIKIL VINNA FRAMUNDAN ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG ¹ 2EYÈARFIRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  EÈA


TILKYNNINGAR

3TARFSFËLK ËSKAST Å VAKTAVINNU ¹ VEIT
INGASTAÈÅSBÒÈ Å (AFNARF 5PPL Å S
 

µMISLEGT

«SKA EFTIR BIFVÁLAVIRKJA EÈA VÎNUM
MANNI VANTAR EINNIG ¹ SMURSTÎÈ 5PPL Å
S     
0OTRZEBUJEMY LUDZI DO PRACY W FABRYCE
RYBW 2EYKJAVÅKU OD ZARAZ DUZO PRACY
INFORMACJE TEL 
6ÁLSTJËRI ËSKAST ¹  TONNA LÅNUB¹T
UPPLÕSINGAR OG FYRIRSPURNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS
"EITNINGARFËLK ËSKAST HÒSN¾ÈI Å BOÈI
UPPLÕSINGAR OG UMSËKNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS
3TARFSFËLK  ¹RA OG ELDRI ËSKAST ¹
KVÎLDIN OG UM HELGAR TIL KL  Å
GRILLSÎLUTURN ¹ SV¾ÈI  5PPL Å SÅMA
 

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

Með dauðann
á hælunum
Þ]kZgih^cchZb\gZ`Vj\jc giiVh`cV^cc^h`{e![²\hi^c\]_VgiV#VgcV
Zgj Z^gZcc!bg\jb{gjbZ[i^gV\`Znei^ {!hkd\aVchVcY^c^g!ZccVa\ZgaZ\VcdiV^g#
VZg Zhh^hi^c\jg VgcVhZb{ZcYVcaZ\VZ[i^gV`dbVbg\gÒcV!hVbk^h`jW^i^hZb
aZ\\hinÒgh{a^cV!{]n\\_jgcVghZba²Vhijb²VgcVgd\]Zge^c\jg^cc[ZgWZ^ci]_VgiV#Û
bdg\jc!hZ\^\k^h_{a[Vb^\!d\aZ\\hijeeh[V#
Þh_ckVge^cjZgVaai]gZhhV[a`^Ódiij\aajcjbd\\Z\cha^icj giiVh`cjbd\\adii^g
bZhcjb]kijbiccjb[gVbVcb^\#ViVaVgjb`aZhiZgad\`Vagjg!]ZgiVÒijd\
]gZnÒc\VgaZnh^#VgZnc^gVad``Vb^\jeegh[Vcjb!k^aa[{b^\a`Vbhg²`iVghi#:c
kbZ^ghZb V²e^g!]deeVcY^d\h`deeVcY^{h`_{cjbZ^chcibVZa^mg"hVaVg! kbZ^g[Zg
ViVj\VgcVg{bg#;nggbjc\YVja^\\_VZcV\Vc\Vi^aa^hk^ ZhhV`gV[iVkZg`VhVaV#
w\hcbg{]^cV]a^^cV#
Þhiak^ _VgiV`i^cciV`V[_ab^aVg VVhgV]g²Vd``jgjeegh`cjbhVbV
{gjghhiad\a`Vbhg²`iVghikVgcVg#=Zab^c\jgÞhaZcY^c\VZgd[[Z^ijg!d[haVeejg!d[Òij"
]Zgijg#=kZg\^VccVghhiVVgÒccVhiÓZ^g^h`ncYVW^iVhiV^gb^Vk^][Viaj#:c\^cccjg
_{hghi²gg^WaVÓdiV!ÓZ^g^{akZg!bZ^gVhk^[gn`#:c\^cccjg _k^ccjgaZc\g^k^ccjk^`j
ZcÞhaZcY^c\Vg#:g\/:[ VZgZ``^higZhh^hZbbjcYgZeV _^cV! {Zg Vhk^[gn`^½k^
ZgjbaaYVjVchbVijg#
D\YVj^cc]Z[jgWd^bgbVi#:[ VZgZ``^[gVchWgVjd\bVndcZh! {Zg VVaai
ZiiVhZbZghkdVjkZaiVbVigZ^V/haZch`jgVVahbVijgZ^chd\W_\j!ha{ijg!hVai`_i!
]Vc\^`_iZg VhZbZcYVgd[iVhibcjbedii^!Z[ VZgZ``^e^ooVZVeVhiV#D\ Vcc
bjcY hZb \ kVgaV YgZ\ VcYVcc V[ {]n\\_jb nÒg k ]kZgc^\ Wa^cj bcj kZ\c^! Z[i^g
Z^c]kZg_Vhig[gii^cVh_ckVge^ZVi^a`dbjb^`aVh_`gVh\j[g{k^c^! {iZ`hibgVc{
VcYVcjb { c_Vc aZ^` bZ k V ]j\hV jb VaaV { \ck²caZ\j Òij hZb ÞhaZcY^c\Vg ]V[V
idg\VjcYVc[VgcVgVaY^g!d\hVbi{kVaaiigcV{idee^a^hiVnÒgaVc\a[VhiV[a`]Z^bh#D\ {
ajgbgWZijg#
:c^cchi^cc^]Z[\{]n\\_jgV[ Zhhj!d\hViiWZhiVhZ\_VkZg\Vk^jg`ZccVV
\]Z[hkdb^`aVg{]n\\_jgV\]ZaYV×{]n\\_jgÆkZg^b^iiWVcVbZ^c#9Vj^ccWgk^
]kZgi]dgc#ÞhiV ZhhVg\]VaYVia[g²^cV!²ii^\Vjk^iVVigdVbg giiVh`cV!
]aVjeVihk^[gn`^d\VcYVVbgbZc\jc^cc^!WdgVZg[VWgZnii\g²cbZi^d\YgZ``VY^Zi
``hZbhZhi[ng^g]Z^aVWZg`^bcjb#:c\aZnÒbga`aZ\VhiV\ZgV V×{bdg\jcÆ k\
]Z[VaYgZ^kZg^d[[Z^i#D\hVb`k²biaajbjeeah^c\jbhZb{bgYnc_VZg VÒiVchZb
YgZ\jgbVcci^aYVjV#
:c k^i^ bZcc! V Zg Vaah Z``^ hkd# 6akgj gVcch`c^g! ZhhVg hZb VaYgZ^ W^giVhi 
[_ab^ajb! WZcYV i^a Zhh V V h bjc ]²iijaZ\gV V kZgV d[ \gVccjg Zc V [{ { h^\
hb{he^`#VZga`VbVcjbZ^\^caZ\id\Z^c[VaYaZ\Vhig]²iijaZ\i!hghiV`aZ\VZ[[a`Zg
bZVaah`dcVgi^a[²g^c\Vgi^aV]VaYVhgd[jg\gccj!a²ijg\aZe_VhinÒg Z^b\V\chaVjhj
kgjbhZbad[V`aVb^hh^!`Vje^ghkdhig]²iijaZ\VgbVikgjgVj\ahiVghZb×a^\]iÆZV
hn`jgaVjhVg# <Zgk^Z[c^c hZi_Vhi  a`aZ\jhij ^cck^^ a`VbVch! ]aVVhi jee  ^ccnÓ^cjb d\
YgZeVd``jgVad`jb#

CZggkcYjVg{V#¢iaV\bgVYgZeVhi[Z^iZV\gcc4¢ia^
hk^[gn`^YgZe^b^\!h``jaV^ZVh\VgZiiVc4BZc\jc^c!bVijg^ccZV
bZ\gjc^c4  @aZhiZga^! `a^c ZV `V[Ò4 =ZgiV ÒiVc! ]Vc\^`_i^ ZV
]gZnÒc\VgaZnh^4 k bZ^g hZb \ kZai^ k [ng^g! k bZ^g hZb \ a²i
\aZe_Vhi V[ jbg²jcc^! k bZ^g ]aVVhi jee {]n\\_jcVg d\ k bZ^g^
a`jg{ kV\YgZe^hi#
w\Zg kV]j\hVjbV]ZcYV giiVh`cjbd\]VaYVjee^k^iZ`cjb]²ii^#kZ[i^g
{V]n\\_V]Z[\VaYgZ^a^[V]Z^aWg^\jaÒ/\[ZghjcYZ^chd\Vaa^gaVcYhbZcc\ZgV!\
Zgh[Zaai{]aVjejb{Z[i^gWaZhhjjbWgcjcjbZ^chd\ÓZhi^gaVcYhbZcc\ZgV!k^[gjb
\c\jiggZ\ajaZ\VbZ]jcY^cchZb\]ZaYVbVg\^gaVcYhbZcc\Zg^!d\ k^Wdgjb
bVi[jaaVcV[`aZhiZga^d\`Vadgjb! {aVjbVhihijcYjb\Zaajg!hV!`^ccVgd\ dgh`jg
edii^cc!hZbZgjcZ[c^aZ\V VhZb]Z[jg]VaY^aÒcjÞhaZcY^c\jb\Z\cjbVaY^gcVgd\
\Zgi {V ZhhjaVc\a[V[a`^#
w\]ZaYk^hjbWVgVhiVWZhiVaV\^d\²iijbVgZ`VYVjVccWjgiV[]²ajbd``Vg#
K^ jg[jbZ``^ÓdiiVc\VaaVd\c_V giiVh`i^aVhcV]gZnhi^d``Vg/K^ jg[jbV]g^hiV
V[d``jgh[ZaaYVc{gjg^cc!adhVd``jgk^hk^[gn`!b^cc`VbZc\jcd\hiV ZhhV`ZngV
hjcY!]ZaY\V Vh{\²i^h]j\bncYVaVWWV Vc\V#
=Z^a _! Z^ch d\ ea^i`jhVgc^g hZ\_V! `db hg hVbVc jb V gZ`V Wjgi V[ aVcY^cj
`a{bg{hiZ[cj#HVbiZg`a{bhZai{]kZg_j\ij]dgc^{ÞhaVcY^/{k^YZaZ^\jb!{WZchchikjb!
W`VWjb!{cZi^cjd\\kZ^iZ``^i^a ZhhVcd``jgea^i`jh]VÒ[ZiiÒc\jgi V#
:[ \ k²g^ ea^i`jh! bncY^ \ cdiV `gV[iV bcV i^a \V\caZ\g^ kZg`V d\ `VaaV { _^cV i^a
VgZ`VWjgiVaaV {hZbhZa_VYgjbYb^kgjghZb`VaaVhia`jbc[cjbZc[VaaVVaaVg
jcY^g V V ead``V eZc^c\ V[ [a`^ hZb ]Z[jg {]n\\_jg V[ nc\Y h^cc^ d\ Vg V[ aZ^VcY^
]Z^ahj#ÞaVc\ÓZhijbi^ak^`jbZgjb\V\chaVjhVgkgjgVg²VhZbi^aaVc\ibVa^i^Zgj
hig]²iijaZ\Vg]Z^ahj[a`h#
:g Z``^ `db^cc ib^ i^a V h_{ ]aji^cV  kVgV hVb]Zc\^! adhV h^\ k^ [{g^ d\ [VgV i 
\c\jig4ÛZcYVcjbZg V]gZnÒc\^ch_{a[!Wjgih[g{`ajcjb!hZb]ZaYjgd``jg{aÒ#
=cZn`jghgZ[c^hhigZnb^!k``Vgh_cYZ^aYVg]g^c\^ccd\`ZbjgkZ\[ng^gh_ckVgeh\a{e#
VZ^iib^cc`Vg{]n\\_jgcVgd\higZn`jg VgV[aZ^VcY^a[ha`jg#A^Ò]Z^a#

@daÒccV7VaYk^chYii^g
BZ\gjcVgaVjhd\bZVj`cVga[ha`jgZ[i^gV]c]Zci^ giiVh`cjb
HI:AEJH@âBNC9H@G:NI>C</
6CC6@DA768@lll#bnheVXZ#Xdb$VccV`daWVX`
7?å<JBNC9H@G:NI>C</
H><C@DA7:>CH9âII>Glll#h^\cn`#cZi

Fimm goðsagnir um heilsu og þyngd
<dh\c&/D[ÒiVkZaYjg
VakVgaZ\jbh_`Ybjb#
HiVgZncY/K^k^ijb VZ``^#
Ia[g²^aZ\iZc\haZgj{b^aa^
d[Òijd\]Z^ahjWgZhiV{Wdgk^
]{ ghi^c\![jaadg^chhn`jgh`^
d\]_VgiV"d\²Vh_`YbV!Zc
[na\c^hZ\^gZ``^i^ajbdgh`#
;_abVg\^gVg^g ²ii^g\ZiV]V[i
{]g^[!h#h#h[ZaaY^gbZ\gjcVg`gVg!
nc\YVghkZ^Ójg!aaZ\ibViVg²^!
]gZnÒc\VgaZnh^d\{aV\kZ\cV
[dgYbV#=²\iZgVW²iVÓZhiV
×d[ÒijiZc\YV`k^aaVÆbZWgZniij
bViVg²^d\Vj`^cc^]gZnÒc\j
{cbVg`i²`gVWgZni^c\V{
a`Vbh nc\Y#

<dh\c'/<gccjbkZmi^
[na\^gb^cchi]Z^ahj[VghaZ\{]²iiV
GVc\i/H nc\YhZbiZc\^hi
a²\hijY{cVgic^ZgnÒgaZ^ii
c{a²\iZ[g^bg`jb`_g nc\YVg
ZV^ccVcbVg`V[ng^gd[ nc\Y#
CaZ\gVcch`c[g{898"
hid[cjc^cc^7VcYVg`_jcjb
hcY^V×d[ jc\iÆ[a`]V[^
a²\hijY{cVgic^cVd\ai^a
iZc\hakdgjb^aa^ nc\YVgd\
Y{cVgic^[nggZc`db^kVgjee
nc\YVghijja(*VakVgaZ\d[ÒiV#
GVcch`c^ghcVZ^cc^\Va{\jg
nc\YVghijjaa!_V[ckZa^ccVc
`_g nc\YVgbVg`V!iZc\^hia`V
Vj`^cc^Y{cVgic^#

<dh\c(/nc\YVgiVeW²i^g
]Z^ahjd\aZc\^ga[
HiVgZncY/ZiiVZgZcc {
hiV[Zhii^a\{iV#V]Z[jgVaYgZ^
iZ`^hiVc{[gVbkVgVcaZ\j
nc\YVgiVe^]_{c\jhigjb
]e^[a`hi^agVjcVVhi²jbi^a
VbZiVaVc\ibV{]g^[{]Z^ahj
d\a[ha`jg#AVc\ibVgVcch`c^g
WZcYVi^a ZhhV nc\YVgiVe^
[na\^Vj`^cY{cVgic^!_V[ckZa
Z[i^gViZ`^]Z[jgkZg^i^aa^ii^a
{]g^[VgZn`^c\Vd\[ng^ga^\\_VcY^
h_`YbV#

<dh\c)/BZ\gjcVgV[Zg^g
Zgjgj\\Vgd\{]g^[Vg`Vg
GVc\i/:c\VgbZ\gjcVgV[Zg^g
]V[VgZnchiW²^gj\\Vgd\
{]g^[Vg`Vgi^aaZc\g^ibV#BZ\gjc
aZ^^gnÒgaZ^iii^a nc\YVgiVeh
hijiiVcibVZcÓZhi^gZgj
`dbc^ghbj nc\Y^ccVc
[{ggV{gV#BZ\gjcZgVj` Zhh
{]²iij {iijg[ng^gd[{i![gZ`Vg^
nc\YVgVj`c^c\jd\{igVh`Vc^g#
HZ\_Vb{VbZ\gjchWZhiV
[Vaa^\V\chai^ad\kZghiV[Vaa^
h`VaZ\#

nc\YVghijjaaZggZ^`cVjgi[g{`\$b'#nc\YVghijjaajcY^g&-!*Zgd[a{\jg!`_g nc\YZg{W^a^cj&-!*Ä')!.!d[ nc\YZg[g{'*"'.!.d\d[ÒiV(%d\nÒg#@dcVhZbZg&!+-b#
{]²iZahid[ jc\Z[]ckZ\jgnÒg,%`\#Zcd[[Z^iZ[]cZg-*`\#;Zc\^V[]Z^bVhjcc^lll#]ZVai]nlZ^\]i#cZid\W^gibZaZnÒ][jcYVg#

VZgZgÒiiV[{[a`i^aVh`^a_VZ^ii]kVZ[aVjc^c Z^ggVZgj]{ kVh`^a_V VZ``^$JeidcH^cXaV^g"7VcYVgh`jgg^i][jcYjgd\V\ZgVh^cc^

<dh\c*/ghi^c\jgjb
\gVccVckmid\]g²haj{gjg
kVaYVZ``^h`VV]ZaYjg]kZi_Vi^a
]Z^aWg^\ha[Zgc^hd\hedgcV\Z\c
d[Òij
GVc\i/GVcch`c^gjcYVc[Vg^ccV
{gVij\VWZcYVZ``^i^a Zhh
V ZhhVgV[Zg^ghj
\V\caZ\Vg#kZgi{bi^
hcVaVc\ibVgVcch`c^gV
bZ\gjcVgi^agVjc^ghe{[ng^gjb
nc\YVgVj`c^c\j!]Z^aWg^\Vg
a[hkZc_jg!d[{i!]gZnÒc\VgaZnh^!
gZn`^c\Vgd\{igVh`Vc^g#6j` Zhh
Zajghij\jgbZ\gjcVg{gjg
{iiVk^VÒicV!kVcigVjhi^i^a
Z^\^ca`VbV!igjÓjjhVbWVcY^
k^bVi!{c²\_jbZa`Vbhkmi
d\Òij[dgYbjb#
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Hvort vegur
þyngra:
Tölurnar á
vigtinni eða
vellíðan?
:``^Vaah[ng^gac\j`db\k^c`dcVbcVb{a^k^b^\d\hV\^[Vg^g 6aa^g²iijV]gZn[Vh^\YV\aZ\V!]{]daYV[Vg^
hcVg Z``^ haiiVg# =c kVg W^c V hijcYV ²Òc\Vg hVbk^h`jhVbaZ\V jb BVccha`Vb^ccZg]VccVjg[ng^g]gZnÒc\jZcWgZ\hiVhVbVh`Ve^^aaVk^b^`^aa^`ngghZij#
g^\\_Vb{cVVh`Z^Z^cc^V[]Z^ahjg²`iVghikjb][jWdg\Vghk²^h^ch BZ kV]gZn[Vd``jghbng_jbk^a^Vbid\adhjbVcYaZ\Vd\a`VbaZ\VheZccj#K^
[²gjba`VbVcjbhgZ[c^d\c²g^c\VgZ[c^d\adhjb]Vcck^g\Vc\hZ[c^#BZibVcjb
Zc{gVc\jg^cck^gi^hia{iV{hghiVcYV#K^\i^ckVgZccVhcVhVbW²g^aZ\Vg hing`_VhiWZ^cd\kkVgd\]_VgiV"d\²V`ZgÒkZgjgV[`VhiVbZ^gV#6aai ZiiVhijaVg
iajg!k^c`dcjb^cc^i^ab^`^aaVg\gZb_j#Z\Vg\[gVheng_V]VcVc{cVg V kVk^][jbbZ^g^dg`ji^aViV`Vhi{k^kZg`Z[c^YV\aZ\ha[hd\i^aV\ZgV V
ib{a^`dbgZncYVga_hV]Zcc^aZ^bjcWZijgZc{jg!]V[^bjc hZb d``jg Òcchi h`Zbbi^aZ\i# 6a\Zc\^g [na\^Òh`Vg aVc\kVgVcY^ `ngghZij Zgj ]^ch kZ\Vg
bZ^g^dg`jd\cVji ZhhWZijgViV`Vhi{k^]^cbhjkZg`Z[c^YV\aZ\h hi^gaZ^`^!`gV[iaZnh^!kZg`^gd\kVcaVc{hVbi kVa`jgcVg{bhjbh_`YbjbVj`Vhi
a[h#KkVhing`jg^cc]V[^Vj`^hi!hbjaZ^^hi]VaY^d\]ckVgZ``^[g{ i^abjcV#kZga_hiV]gZnÒc\]Z[jg[_a ²iiV ^c\j[ng^g]Z^ahjd\a[h\²^d\Zgaajb
k V [i^c]Z[jk``VVZ^ch#g{ii[ng^g ZiiVkVgk^c`dcVbc]{a[ b^`^ak²\]{VaYg^!`nc^ZV nc\Y#
Wj\jV[kdcWg^\jbnÒgha`jb{gVc\g^V[aajZgÒ^cj#I^a]kZghVkZgV yaa]gZnÒc\h`^ei^gb{a^
VhiVcYVV]gZn[Vh^\Z[ VhhiZ``^{k^\i^cc^4
6abZccVg]gZnÒg{aZ\\^c\Vgb^Vk^V[jaadgc^g]gZnÒh^\gh`aZ\Vb^cchi(%bcijg
BVg`b^VhZic^c\hVbg²b^k^ia^ih`g[jg
Þ [nghiV aV\^ Zg hejgc^c\ V[ ]kZg_j k^c`dcj b^cc^ aZ^ hkdcV! V[ ]kZg_j bVi ]c {gVc\jg^cc V[
_{a[jc^cc^[nghid\[gZbhii[g{ khZbk^\i^chcY^4:``^Zga`aZ\iV VgcV]VÒhe^aV^cc
b^hh`dcVgh`^aVWdjb{`_hVcaZ\iia^ihZbYnc_V{d``jggaajb{iijb#V\Zijg]V[i
{]g^[{d``jg]kZgc^\i#Y#²ii^c\_Vg!k^c^gd\hVbhiVg[h[a`[_VaaVgjbZ^\^ia^id\VccVggVd\Z``^
Vg[V]V[Vbg\dgjb[ng^gbncY^gcVghZbW^giVhi[_ab^ajb#:^cc^\Zgb\jaZ\iVb^`^a
jbg²Vjbd[Òij\Zi^iiZcc[gZ`VgjcY^gV[a`aZ\\^V_[cjia^id\]Z^aWg^\^{c ZhhVkZaiV
[ng^ghggjb {iijbhZbh`^eiVZ``^hjgb{a^ Z\Vg]Z^ahVd\a[h\²^ZgjVccVghkZ\Vg#

K^\i^chZ\^gZ``^VaaVchVccaZ^`Vcc
:^chiV`a^c\Vg hZb Zgj hk^eV^g  ia^i^ \ZiV kZ\^ b_\ b^hbjcVcY^ Vg hZb iVaVc { k^\i^cc^
hZ\^gVZ^chi^ajb]Z^aYVg nc\Ya`VbVchhkdhZbkkV!WZ^cVd\Òij#K^\i^chZ\^gai^i^ajb
VhZbbZ^gVb{a^h`^ei^g Z\Vg]Z^aWg^\^ZgVccVghkZ\Vg!hkdhZbhVbhZic^c\j]aji[Vaa
Òijd\kkVd\V[`VhiV\Zija`VbVch!VcYaZ\VaVcd\[aV\haZ\Vk^g`c^#kZgb^`^ak²\iV
]V[V]j\[VhiV VZgZ``^h_{a[`gV[V]²\iVaZ\\_VV_[cjVkZgV\gVccjgd\]Z^aWg^\jg#
K^hhjaZ\VZg²h`^aZ\Vhi[ng^g]Z^ahjcVVkZgV]kdg`^d[[Z^ijgcd[\gVccjgZc]^chkZ\Vg
h`^ei^g Z``^ hjg b{a^  ]kZgc^\ VabZccj a`VbaZ\j! VcYaZ\j d\ [aV\haZ\j [dgb^ k^ Zgjb#
=kdg ²ia^ jeea^Ò bZ^g^ a[h\²^! \gVccjg Z^chiV`a^c\jg hZb ]gZnÒg h^\ ai^ d\ ad`Vg h^\ V[
ZV iikVmcVg^Z^chiV`a^c\jghZb\Zc\jgi^ak^ccj!YVchVghVahVik^hkVgk^`jd\a^Ògk^g`j
[aV\haÒ4

hVbiVah YV\aZ\V d\ Wgc ]gZnÒ h^\ gh`aZ\V  b^cchi +% bcijg YV\aZ\V# yaa ]gZnÒc\
Zg WZig^ Zc Zc\^c d\ Vj`^cc^ ]gZnÒc\j [na\^g Vj`^cc {k^cc^c\jg# 6aa^g ²iij V \ZiV [jcY^
]gZnÒc\jk^]²Ò#Þ[nghiVaV\^Zg]²\iVkZgVkV`VcY^[ng^g kVkZa_V]gZnÒc\jhiV
]gZnÒc\VgaZnh^hYV\aZ\jaÒh#h#V\Vc\VZV]_aVi^ak^ccj!k^ccV]Z^b^a^hkZg`^cgh`aZ\V
d\ kZa_V hi^\Vcc  hiV an[ijccVg# KVgVcY^ [gZ`Vg^ _{a[jc Zg b^`^ak²\Vhi V kZa_V hg V
[dgb]gZnÒc\VghZbkZ^i^gbVcc^{c²\_jd\a[h\aZ^!cZbVVjk^iVhkZg^V`ZeeVjb
h²i^{âanbejaZ^`jcjb#Hjb^gZgjbZ^gVV[gZ`hb^V^gd\[{b^`^ig kVh_{{gVc\jg
i#Y#bZ kVan[iVVj`cjb nc\YjbZV]aVjeV{hiniig^ibV#6g^gaZ\\_VbZ^gVjeeg
jeea^[jc^cc^d\[aV\hh`Vecjb#6aaiiZahibZd\Z``ZgiZggj²gV#
AÒhchikdcVcY^]_{ÓZhijbjbb^`^ak²\Vg^]aji^Zciaj{k^\i^cc^ZV ZhhVZV]^cV
[ViVhi²g^cV#;ng^g]^ccVabZccVWdg\VgV]aijgVh`^eiVbZ^gVb{a^V]V[Vdg`ji^aV
iV`Vhi{k^YV\aZ\kZg`Z[c^!h^ccV khZbd``jgZg`²gVhid\VabZccic_iVa[h^ch#:[iZ`hi
VaZ\\_VVj`cV{]Zghaj{]^hVgcZ[cYVVj`jbk^a`jgcVg{V[a`Z^chd\k^c`dcVbc
c_i^ ZhhV]gZn[Vh^\hVbg²b^k^{]j\Vd\\Zijd\jeea^Ò[_a ²iiVc{k^cc^c\ Zhh!
]{ k]kVk^\i^chZ\^g#

<\_V<jccVghYii^g
KZg`Z[c^hi_g^]gZnÒc\Vg]_{A]Z^ahjhi
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Fordómar ýta undir
óheilbrigt líferni
CZ^`k²k^]dg[\Vg[Z^igVZgjbg\jb
]^cYgjc  k V ]gZn[V h^\# ;a` h`VbbVhi
hc [ng^g a`VbV h^cc d\ [Zg hjg i V \Vc\V
ZVhjcY VghZb V\²i^dg^[ng^g^aajb
Vj\c\dijb ZV V`Vhi^# :gaZcYVg gVcch`c^g
hcVVhig]aji^[Z^igVkZgjg[ng^g[dgYbjb
 YV\aZ\j aÒ d\ [Z^iVg `dcjg kZgV d[iVg [ng^g
cdijbV[]ZcY^`jccj\gVZc`VgabZcc#
;Z^i Wgc d\ jc\a^c\Vg kZgV Z^cc^\ [ng^g
[dgYbjb d\ \Zijg V ]V[i cZ^`k² {]g^[
{ h_{a[hk^g^c\j d\ ac\jc i^a Zhh V ]j\hV
kZa jb h^\# Þ a_h ]Z[jg `db^ V Wgcjb d\
jc\a^c\jb hZb Zg higii ]V[V kZggV h_{a[hbVi!
Zgj a`aZ\g^ i^a Zhh V ]gZn[V h^\ d\ aZ^Vhi
[gZ`Vgid[{iZcccjg#
=n\\^hijiVaVh`Vaijheng_Vh_{a[Vc ^\/:g ZiiVhVii4:g VcVjhncaZ\i4:g V\k^a_V4$<VjiVbV7jYY]V*+(")-([#@g#

Û ]^cc W\^cc hcV gVcch`c^g V ii"
kVmc^g jc\a^c\Vg hZb Zgj {c²\^g bZ h^\
]gZn[V h^\ bZ^gV d\ nc\_Vhi hjg bZ
{gjcjb#GVcchV`ZcYjgh`gV ZiiVbZ kV
Z^ghZbZgj{c²\^gbZa`VbVh^cc]j\hV
WZijg jb ]Vcc d\ aZ^Vhi hjg i  ]Z^aWg^\i
a[Zgc^Zc]^c^g#K^]j\hjbWZijgjb VhZb
d``jg n`^gk²cijb#ZhhkZ\cV²ii^WVg{iiV
\Z\cÒij[dgYbjbVkZgVh_{a[hV\jg]aji^V[
VabZccg^]Z^ahjZÓ^c\j#

BNC9H@G:NI>C</
Aâ6=AÞC=?6ABIH9âII>Glll#[gZZlZWidlc#Xdb$YgVgc^

Viðtal við
Valgerði
Jensen
Hjúkrunarfræðing
í átröskunarteymi Barnaog unglingageðdeildar LSH

&#=kZgc^\ZgbZ[Zgk^{igh`jcjbWVgcV"d\jc\a^c\V]{iiV{7J<A4
Ûigh`jcZghVb]Z^i^nÒgcd``gVgb^hbjcVcY^gVh`Vc^gd\W^gi^c\VgbncYZgb^hbjcVcY^]_{]kZg_jbd\Z^cjb#
BZ[Zg^cZg khc^^cV]kZg_jbZ^chiV`a^c\^d\[_ah`naYj]Vch#²g[V\hiii^ghZb\ZiV`db^VbZ[ZgZgj
WVgcV"d\jc\a^c\V\Za²`c^g!]_`gjcVg[g²^c\jg!h{a[g²^c\jg!c²g^c\Vg[g²^c\jg!^_j _{aÒd\[aV\hg{\_VÒ#
Z\Vgjb nc\YVgiVeZgVg²VZg[na\hibZ nc\Yd\hZiijeebViVgeaVcbZc²g^c\Vg[g²^c\^#7Vgc^
d\[dgZaYgVg[{hijc^c\![g²hajd\g{\_[#:^cc^\ZgWd^jee{h{a[g²^bZ[Zgd\bVg\Vg[_ah`naYjg
jg[V[_ah`naYjk^iai^aVk^ccVbZhVbh`^ei^c^ccVc[_ah`naYjccVg#NÒgaZ^ii\Zc\jgVk^ccVbZkVcYVcc
\c\jYZ^aYbZ iijjiVcjb]VaY^ZckZ^`jhijZ^chiV`a^c\Vgc^g jg[VVaZ\\_Vhi^cc#VgZgjcc^bZhbj ²ii^
Vj`b^`^ahhijc^c\hk^bViVg^cci`j#;dgZaYgVg`dbVd\WdgV{YZ^aYbZWgcjcjbd\[{[g²hajd\hijc^c\
i^aV]_{aeVWVgc^cjhcj#

'#=kV`dbVbg\Wgcd\jc\a^c\Vg{7J<A{{g^kZ\cV{igh`jcVg4
K^[{jb{b^aa^&,"')c_Vgi^akhVc^g{{g^Zc VZgb^h_V[ci]kZghjVakVgaZ\Z^c`Zcc^cZgj#Hjb^gZ^chiV`a^c\Vg
jg[VV`dbVcd``jgk^iaZcVg^g\ZiVkZg^V`dbVVaaijee("){ghijc^c\d\k^ia#

Eflum líkamsmynd
barna og unglinga

(#=kZgZgnc\hi^h_`a^c\jg^cchZb]Z[jg`db^i^abZ[ZgVg4
Nc\hi^Z^chiV`a^c\jg^cchZbk^][jb[Zc\^kVg-{gVZc VZgZ``^Va\Zc\i#NÒgaZ^iiZgjnc\hij`gV``Vgc^gjb&&
{gVd\nc\hiVWVgc^hZb]Z[jg jg[i^cca\ckVg&&{gV#

)#=kZgc^\hiZcYjg{ kVhkdcVjc\Wgc[{hkdVakVgaZ\Vg\ZgVh`Vc^g4

=g{Z[i^g[VgVcd``jg\g{i^a ZhhVZÓV
a`VbhbncYWVgcVd\jc\a^c\V/

VZgZgÒiiVhZ\_VZcYVVaaiV[hVbhe^abVg\gV {iiV!W²^eZghcjaZ^`VZ^chiV`a^c\h^chd\jiVcV`dbVcY^
²ii^gZ^chd\{[aa!Z^cZai^!ZgÒaZ^`VghVbh`^eijbk^[_ah`naYjd\bVg\iÓZ^gV#:cZ^cc^\ZgjbZcc^c\Vg"d\
hVb[aV\h ²ii^gVhe^aVbZ^gVd\bZ^gV]ajikZg`#VZgb^`^iVaVjb{]g^[ih`jd\[_ab^aVZcVabZccV
]Z^ahj²^hVb[aV\^cj]Z[jga`V{]g^[#VZgb^`^aÒij]g²haVhVb[aV\^cjd\d[jg{]ZghaV{]daaibViVg²^Zg
[Vg^V]V[Vha²b{]g^[#

&#6aa^gZgjgjkh^

*#=kViZ`jgbZ[ZgaVc\VcibV4

'#A^[jb\jaÒ

@ZccYjWVgc^cj cjV[_aWgZni^aZ^`^a`VbhkZmi^hZa^aZ\jg#
6akZ\Z^chd\k^Zgjbb^hbjcVcY^{a^i^cc!][jba`i
VcYa^ih[Vaa!]{ga^id\Vj\ca^i! {Zgjbk^a`Vb^hbjcVcY^aV\^cj#
ZiiVZgh_{a[h\hiVgZncYa[h^ch#

VZgb_\b^h_V[cid\[ZghijcYjbZ[i^g k]kZghjaZc\^Z^chiV`a^c\jg^ccZgW^cVkZgVkZ^`jg#NÒgaZ^iiZgj
Z^chiV`a^c\VghZb]V[VhijiiVkZ^`^cYVh\j[nggVc{hgZc ZiiVZgZc\^cVa\^aYgZ\aV#Hijc^c\jgd\ {iiiV`V
[dgZaYgVZgb_\higd\b^`^ak²\jg {iijgWViV[Zga^cj#

K^Zgjbaajee{d``VgWZhiV Z\Vgk^Wdgjbc²g^c\Vgg`Vc
bVi!]kajbd``jgc\!]gZn[jbd``jg![{jb[Zgh`iad[iajc\jc
d\i`jbaÒcjbZ]²ÒaZ\g^WacYjV[\aZ^d\g#

+#IZajg VWgc^cYV\hjbZk^iVg^jbbZ\gjcVg{gjg^cchVb[aV\^cjZckZg^
]Z[jg4

(#åigbjbÒij[dgYbjb

:``^cd``jghejgc^c\#:cYVYnc_VnÒg VjVaahiVVgVj\ah^c\VgjbÒijaVjhVg!hn`jgaVjhVgd\×aiiVgÆbVikgjg#
;^ijWgZcchajiÓjgZgjVj\ahiVgZ^chd\cVbb^d\bVg\^ghij\j{iV`^d\VaaiV[VeVhhVacjgcVg#BVbbVd\
eVWW^ViVaVjb]daYVg[Vgh^iid\bZ^gVVhZ\_V]Z[jgbVjg]ZngiVhiVg[h[a`aZ^`h`ajbhVg²VbZ\gjc
nÒgbViVgWdgjb^ccVcjbWgc^c#VZgc{iigjaZ\VZ^ii]kVVhVb[aV\^cj Z\Vg[Vg^ZgVVj\ahVibViV
hZb×ÒijaVjhVV[jgÆ

,#6 cjbVi^!ZgjWgcVabZccijeeiZ`^cV[bVid\ nc\Y!]kVZg]daaid\]kVZg
]daai!]kZgZg[Z^ijgd\]kZgZ``^d#h#[gk#
6aahZ``^aaWgcZc V[ZgkVmVcY^!Òcchibg#Vja²gV VhZb[ng^g Z^bZg]V[i! VhZb Vjh_{d\]ZngV
c{cVhiVjb]kZgÒ#V[ZgZ``^[gVb]_{ Z^baajbg²Vcjb]kZghjV\VaZ\i VhVWgchjVÒicV! Vh
Z^ii]kV]g²^aZ\i#6jk^iVZgZ``^\diiVWgc nc\^hijbd[Zc VZg{{Wng\[dgZaYgVd\hVb[aV\h^chV
h`VeV Z^b]Z^aWg^\ijb]kZgÒ#7gc`VjeVZ``^^ccbVikgjg{]Z^b^a^#ZiiVZghejgc^c\jb]^h\^aYVVVaai
Zg\dii]Ò#I^aY²b^h]V[Vh`VbbiVhi²g^ghi²``V_V[cid\ iinÒg{g^c#=gcV{jgkVgai^a\aZgÓVh`VZ^cc
h`VbbijgV[\dh^ZcYV\Zg V]{a[jgaig^!h``jaV^hin``^`dbVÓZhiWVgVhigjbeV``c^c\jbd#h#[gk#:c VZg
Z``^ VgbZhV\iVaVjhc^chV[dgVhihn`jgZ^chd\]Z^iVcZaY^cc#:^chd\\hV\^{Vc {ZgVaai\dii]Ò#
HVcb{Z``^\aZnbVVk^Zgjbaab^hbjcVcY^!hjb^gZgj[Z^i^gd\Vg^gb_^g#7gc jg[VVk^iVV VhZb
h`^ei^gbZhijb{a^ZgV]j\hVkZajbh^\d\aVkZaZcZ``^VkZgVZ^c]kZgg^{`kZ^cc^ nc\Y#

-#CZgd[Òijd\{igh`jcjbd[ihi^aaijeehZbVcYhi²jb!Z^chd\[Z^ijWgc^c]VÒ]Zahi
i^a]cZ^\^c\ji^aVWdgVd[b^`^d\ÒicV]ÓZ\VZc\gZccg^WgcVWdgVd[ai^d\
\gZccVhijbd[#AZcYV nWW^cWgcZ``^{igh`jcjb4
?! VjaZcYVa`V{igh`jcjb!d[ikZ\cVhigc^d\ ghi^c\hjb]kZgÒcj#Vj[{ Vjh`^aVWdjbV Vjhj
Z``^aV\^Z^chd\ VjZgjd\ VaZ^^gi^aaVc\kVgVcY^ai^aaVgh_{a[hk^g^c\Vgd\d\aaZ\hh_{a[higVjhih#{\Zijg V
aZ^iii^a ZhhV VjiV`Vb{a^cZ^\^c]ZcYjgbZ{iV`^ZVbZ\gjchZb[ZggWcYjcjb#VV[VgVbZ\gjcZg
{]²iij {iijg[ng^g{igVh`Vc^g#

.#=kZgc^\Wng_Vg{igh`jcd[iVhi]_{WVgc^4
D[iVhiZgj VjZ^ii]kV{c²\bZh^\h_{a[ZV]g²YYjbVkZgV[Z^id\[VgVVeVhhVh^\bZ]kV Vj
WdgV#=²iiVVWdgVcVbb^d\YgZ``V\dh#;VgVZ^c]kZgh`dcVg{iV`hZb[dgZaYgVgkZgVd[ib_\{c²\^gbZ#
HVc[ZgZ^iid\VccVk^WiVYZiiVi!Z^chd\hb_g!WgVj!b_a`d\ÓZ^gV#=gZnÒc\\Zijga`Vd[iVj`^hi!i#Y#
k^a_VaVWWVVaaihiV ZhhVkZgV`Zng!\ZgV²Òc\Vgd#Ó#7dgVb^ccVd\haZeeVgb{aijb!`dbVbZV[hV`Vc^g
jbVkZgVZ``^hkc\ZVW^cVWdgV Z\Vg[_ah`naYVchZhic^jgVWdgV#H`ZgVbVi^cca^iaVW^iV!WdgV
]²\id\]g²gVi^abVicjb Vcc^\V Vai^iZ^chd\ VjhjVWdgV#VjkZgVd[ie^ggjd\jeehi``d\
b^hhVhkdi`^c{V\ZiVc²ghiZa^aZ\V#

&%#=kZg_jbncY^g k^a_VWgZniVhVb[aV\^cji^a ZhhVb^cc`Va`jg{{igh`jcjb
bZVaWVgcVd\jc\a^c\V4
B_\bg\j#w\bncY^k^a_Vhigi{iV`Vhing`_Vh_{a[hbncYd\h_{a[higVjhiWVgcVd\`ZccV Z^bVWZgVk^g^c\j
[ng^g]kdgigjd\kZgVjbWjgVancY#K^[jaadgcV[a`^ jg[jbVkZgV]Z^aWg^\Vg[ng^gbncY^gd\]²iiV ZhhVg^
ia^ihYg`jchZbZghij\#=kZi_Vi^a]daagVa[h]{iiVd\]gZnÒc\Vg!kZaajcVgd\h`ZbbijcVgkZ\cVZcZ``^VaaiV[
VkZgVjeeiZ`^cV[ kVÒicVZ``^#:c\^cbViVgiZ\jcYZghig]²iijaZ\ V]Zcc^Òcc^hiÒiVZVhn`jg!bjcV
WVgVZ[i^g]Z^aWg^\jbh`VbbiVhi²gjb#B^\aVc\Vga`VVb^ccVhi{ giiV^`jcYV\!hZbZgnÒg][jb_\
_{`k²d\aZ^^gi^a]gZnhi^d\kZaajcVg#:c Z\VgWgcZgjV²[V&%"&*`ahi{k^`jkZgV _{a[VgVgd\[dgZaYgVgV
kZgVkV`VcY^[ng^gVj`^cc^dg`jd\c²g^c\Vg g[]_{Wgcjbd\jc\a^c\jbhZbZgjVkVmVd\iV`Via`Vbhkmi#
Ûhid\hVb`ZccYZgjcVjhnc_Vg!Z``^bjcVjg#Ûc Z^ggV\ZijgbVcc`nc^Z``^a^[V$9VaV^AVbV

@ZccYjWVgc^cj cjV VhZ``^giiVhigVZViVaV^aaVjb
VgVkZ\cV Zhh]kZgc^\ Z^gaiVi#;dgYbVgkZ\cV]daYV[Vgh
d\ia^ihZgjVakZ\_V[cha²b^gd\Vg^g[dgYbVg#

)#:ah`Vja`VbV ^cc
IVaVj_{`k²iijba`VbV ^ccd\]j\hVjkZajb]Vcc#
6aYgZ^iVaV^aaVjbkVmiVgaV\ ^iihkdWVgc^ ^ii]Zng^Äd\]Zahi
VaYgZ^#A²gjV n`_Vk²cijba`VbV ^cc ii]VcchZ``^
[jaa`db^ccd\ Vcc^\a²g^gWVgc^VWZgVk^g^c\j[ng^ghcjb
a`VbV#KZgij\[ng^gbncY#

*#=V[cVjbZ\gjcVgbZcc^c\jcc^
:``^`VjeVih`jWaZVibVg^ihZb^cc^]VaYVbZ\gjcVg"
Wdh`Ve#G²YYjde^ch`{iijbgVjc]²[ia^ihk^b^
hVb[aV\^cjd\WZcij{VVaa^ghj_V[c^g]{a`VbhkZmi^#
Hidg`VjÒij[dgYbjb]kZc²ghZb gZ`hi{ {d\h`VeVj
VcYgbhad[ibVccVgd\k^g^c\Vg[ng^gaaj[a`^#

+#@ZccYjWVgc^cj cjVa`Vb^ Zhhh\jg
a`Vb^
A`VbhbncY^cZg]aji^V[h_{a[hbncY#@ZccYjWVgc^cj cjV
kZgVhidaiV[hcjbhg`Zccjb#6aYgZ^hZ\_VcZ^iicZ^`k²iijb
a`VbVWVgch^ch chd\iV`ij]Vgi{ kZ[Z^c]kZgVccVg\Zg^g
V#HVbWVcYWVgch^chk^a`VbVh^ccZg]Z^aV\i#

,#=ajhiVj{WVgc^ ^ii
:[WVgc^ah^g{]n\\_jbV[a`VbhkZmi^hcjbZgb^`^ak²\iV
]ajhiV#GZncYjV`dbVhiV k]kVWg VgcVVWV`^#KVg
WVgc^[ng^gcZ^`k²g^gZnchajcaZ\V4HcYjWVgc^cjhijc^c\
d\Z``^aiVhkd{V]daYV[Vg ZhhhkVcYVb{a^#:[WVgc^
]Z[jgdg^[ng^g][cjckZ\cV Zhh]kZgc^\ Vaijgi {Zg
kVcYVb{a^jb]kZgÒcj!Z``^]_{WVgc^cj#

-#=Z\jcZcZ``^]daYV[Vg
:[ ]Z[jg{]n\\_jgV[a[hkZc_jbWVgch^ch chh`Vaij]dg[V{
]Z\jc ZhhZcZ``^]daYV[Vg#H`VeVjgj\\ijb]kZgÒ VghZb
WVgc^[²gc²\i²`^[²g^i^aVWdgV]daaVcbVid\]gZn[Vh^\
i^a{c²\_j#:``^hZi_V ghi^c\{WVgc^d\VaahZ``^]kZi_V Vi^a
V\gZccVhi#Vh`^ei^gbZhijVjeea^[jc ZhhkZg^_{`k²
Vcc^\V V]VÒ{]j\V{Va^[V]Z^aWg^\jaÒi^aaVc\[gVbV#
<^g]aji^g\ZgVhi]²\i#


H^\gc9VcZahYii^g
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=kV²ia^]VÒcdg^jb
ZhhV{gVc\jghg`jd\kh^cYVaZ\VhiV[ZhijbZ\gjcVgV[Zg4

6J<AH>C<ÞBDG<JC7A6 >CJ;GÛÛG>CJ&.*.#

„Bad things happen when good people do nothing“

Eru tískublöðin
sökudólgurinn?
Þjbg²jjbbZ\gjcd\{igVh`Vc^gZgd[iWZci{gVjc]²[V
[Z\jgVghiVaVih`j"d\`k^`bncYV]Z^bh^chd\\ZÒh`ncV Z^g
hjjee]VÒd\ZcY^g^cc{ ZhhjbkVcYV#VZggiiVbVg\Vg
[ng^gh²ijgd\aZ^``dcjgYV\Zgjh_`aZ\V\gVccVgd\gVcch`c^g
hcVV V]Z[jgha²b{]g^[{aVcd\a`VbhbncYhia`cVV]V[V
ha`Vg[ng^gbncY^g[ng^gVj\jb#ÞgVjc²ii^VkZgVk^kgjcVgh`^ai^{
ih`jWajb!Z^chd\h\VgZiije``jb!hZbhZ\^g/×KVgkZgjg
{c²\bZh_{a[V ^\Z[ ÓZii^g ZhhjWaV^Æ#:c\jVhjgZg
Vb^`^aZ^c[aYjcVhZ\_Vd[jg\gVccVg[ng^gh²ijgZ^cj{hi²j
ZhhVjc\Vghia`jgÒcc^[ng^g ghi^c\^jbVkZgV\gVccVg#6aai
hVb[aV\^aZ\\jg{]Zghaj\gVcc]daYVia^id\h{ ghi^c\jgW^gi^hi
bhjbbncYjb#I^aY²b^hWZcY^gcgVcch`ck^B^ccZhdiV"
]{h`aV7VcYVg`_jcjbi^a ZhhVjb[_aajc[_ab^aVjbbZ\gjc
]VÒZ``^hjgha²b{]g^[{jc\a^c\hhia`jg#6j` ZhhW^gi^hiYg`jc{
\gccjbkZmi^d\VcY{Òija`V]_{k^cjb![_ah`naYj!h`aV[a\jb!
`Zccjgjb! giiV _{a[jgjbd\ÓZ^gjb#@Vcch`^²iijbk^V]²iiVV
Z^cWacVhkdcV{ih`jWa^cd\aiV[gZ`VgVZ^chZ^\^cWVgb#Iajb
k^h[Zaaijb]kVk^Zgjb{c²\bZa`VbVd``Vg4C{a\jbhi
k^bVibZiiVd\hVbk^h`jW^i^4<Z[jbk^ Vjh`^aVWdV Vh
WZhiVkZgV\gVccjgd\ÒiVh]g²^aZ\4:[hkdZg {i`jbk^h_{a[
{iiVh`VeV V]Z^aaVk²caZ\VVcYgbhad[ihZbi^gjcY^gha²bV
a`VbhbncYd\{igVh`Vc^g#

Zhh^he`jdgb²ai^7dWcd``jgBVgaZnhZbb^\\gjcVgV]VÒkZg^cd``jgckZ\^cc`_g nc\Y#<Vg
]j\bncY^g[²Vhi{]kZg_jbYZ\^d\g[{jbZg\ZÒV]g^cYV Z^b[gVb`k²bYÄi^aVaagVgaj``j[ng^gd``jg
]^c!hVb[aV\^d\`dbVcY^`ncha^g#
:^c ha` ]j\bncY [²YY^hi ]_{ BVgn :kVch Ndjc\ d\ Vcc +# bV [ng^g &* {gjb kVg [nghi^ Va _aZ\^
BZ\gjcVgaVjh^YV\jg^cc]VaY^cc]{iaZ\jg#:[\[Zc\^aajVg{Vk²gjVaa^gYV\VgbZ\gjcVgaVjh^gÄZc 
k²g^aZnÒaZ\i!Z^ccYV\{{g^!Vg^[_Vjee]Vaa²g^haZ\VgbZ\gjcVgV[Zg^g!igcVVghiVVabncY^gd\ {\baj
\jYV\V!! Z\Vg[a`kVgZcc {V[VgVbZ\gjc!VWWVWWVWWÇ#H{YV\jggZccjgjee[nggZchVg#
w\ Zg \gVgaZ\ {]j\VbVccZh`_V jb _V[cgii^ `nc_VccV d\ gZnc^ V WgZ\V _V[cgii^hh`VeVac^cj { Vaai
bVcc"d\`kZcaZ\i#V Vg[Zc\Vchc^aa^c\i^aVh_{VbZ\gjcZgc{[g²c`Via^ihYg`jcVg!hZbZghi_ehnhi^g
`a{bk²^c\Vg!hZbV[ijgheZ\aVhi kV`dcjgZgj daZcYjg]Z^b^hZb^ccgiiVjgkVgV[`gajb#H[Zaai
nc\g^hia`jgZgj\V\ciZ`cVgV[k^\i^cc^#<dii[a`0²iajbk^VhiVcYVV\ZgVgaVjh]_{4¢iajbk^VhengcV
k^[ijcjbZVÒcchid``jgaV\^V[Zgb^c\VgWgc[Vg^bZ\gjc4
@dcjgZ^\VVkZgV\gVccVgd\Zgjb^cciVg{ V{]kZg_jbYZ\^#Û[dghjbWaVV!ikVge^!W#VZg
]kZg\^hijcYVg[g^jg[ng^g{gg^jb\gVccVgd\[VaaZ\Vg`dcjg#ÞhaZch`ibVg^iZgjjcY^ga\V[]VaaZa_VWdh`Ve
jb`dcjghZbb^hhijij\^`aV#w\hVb\aZhi Z^b^cc^aZ\VZcb^cc^{V[Z^iVg`dcjgZgja`V[dghjhia`jg#

w\h^id[ii^aWdghbZ`dcjbhZbWdgVh^\Z``^hVYYVg#HZbcVgiVbVi^ccZ^ch
d\[j\aVg!hZbeVciVhg[dggiiZV!!hb{giiÇ`kaYbVi#ZhhVg`dcjgZgj²^haZ\Vg!
[VaaZ\Vgd\`nc d``V[jaaVgZc[VgVhkVc\Vg]{ii^ccV[]g²hajk^VÒicV#VZga_ii
VkZgV[Z^ijghZ\_VWa^c! VZg]daaiVkZgV[Z^ijghZ\_Va²`cVgc^g! VZgbZg`^
jbh`dgi{h_{a[higVjhi^V]V[Vb_`Vgacjgd\ ghi^ccWVgb#
<dii[a`{Z``^VhiVcYV]_{d\\ZgVZ``^cZ^ii!k^Z^\jbaaVa{iVd``jg ZiiVkVgV#K^\²ijbWng_V{ kV
]ghVZ``^hiZaejbd\`dcjb]{hiZgi[ng^gVkZgV\gVccVg!_V[ckZa]dgVVg#HijcYjbÒcchibghZb`dcjg]gh^
Z``^gjb`dcjbcZbV[ng^ga`Vbhkmi Z^ggV
@dcjg\ZiVa^i^kZai[ng^gbVg\gV]ajiVhV`^g! ²g\ZiV]V[iad``VcY^Wa^`Vj\jb!]Z^aWg^\id\\aVchVcY^]{g!
Y{hVbaZ\V ghi^ccgVhh!WgZ^d\[VaaZ\a²g^!ncY^haZ\Vc]a^i!hghiV`iWgdh#HkdZ``^hiVaVjb]j\bncYVVj\^!
hVcc\^gc^!`bc^\{[jd\gii]j\hjc#VhZb\Zg^gbVccZh`_jVbVccZh`_j#
7gZnijb Vc`V\Vc\^cjb# Þ ignaaijb ]Z^b^ hZb `Zng^g {[gVb  ÒbbiV \g d\ hijgiVg nÒg d``jg ²h`^aZ\jb
h`^aVWdjbjbVaaib\jaZ\iZg Vc`V\Vc\jgZ^ii]kVhZbk^\Zijb]V[ih²b^aZ\Vhi_gc{#7ng_jbhigVmYV\#

DYYcHijgajYii^g
7dg\Vg[jaaig^d\g^i][jcYjg

BNC9H@G:NI>C</
JAG>@6"6A>C9:Ay;<G:Cjag^`VVa^cYZ5\bV^a#Xdb

BNC9H@G:NI>C</
96C>:A8A6JHG:JI:Glll#YVc^ZaXaVjhgZjiZg#Xdb
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K^ ``jbaajb Z^bhZba\j]cY{
ea\k^V\ZgV ZiiVWaVVkZgjaZ^`V!
hgaV\^\gZ^cVg][jcYjb!bncYa^hiVg[a`^!
hing`iVgV^ajbd\d``Vg[g{W²gV]ccj^#
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G^ihi_g^/H^\gc9VcZahYii^g
H`^ejaV\hcZ[cY/GV\c]Z^jg@g^hicE{ahYii^g!
7^g\^ggVg^chhdc!<jgc7ZiVB{cVYii^g!
BVgcghYii^g
=ccjcd\jbWgdi/A^cYVAdZh`dl

=gZg]²\iVc{a\Vhi\gZ^cVg!iZc\aV
d\[gZ`Vg^jb[_aajcjb ZiiVb{aZ[c^/

LLL#A>@6BHK>G9>C<#7AD<HEDI#8DB

GVjckZgjaZ\[gVbaZ^haVbZ\gjcVg^cVVg^chZgii^/ii^k^Òijd\ii^k^YVjV$EVja:gchWZg\Zg"Eg[Zhhdgk^c²g^c\Vg[g²^YZ^aY8VhZLZhiZgcGZhZgkZHX]ddad[BZY^X^cZ
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Svöluás 12 - 221 Hfj

Frum

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

Í mörg ár hef ég kallað
mig feminista, en eftir
að hið forpokaða „Feministafélag“ var stofnað
árið 2003 varð ég feimnari við það.
Framganga
þeirra,
áherslur og málflutningur hafa leitt til þess að ég og fleiri
mega varla heyra minnst á orðið
feministi. Sumir fara jafnvel í vörn
og segjast alfarið á móti fyrirbærinu, krossa við að konur eigi að þvo
og karlar að skipta um perur.
Á sínum tíma tóku nasistar aldagamalt tákn um gang sólarinnar og
gerðu að sínu. Þetta var fínasta tákn,
en eftir notkun nasista mega fæstir
sjá svastiku án þess að myndir af
fjöldamorðum og viðbjóði skjóti

upp kollinum í vitundinni. Svipað
hefur gerst með orðið „feministi“.
Fyrir nokkrum árum voru margir
sem þekktu vart muninn á orðinu
feminin og feministi, en í dag hefur
hið síðara nánast orðið að skammaryrði hjá mörgum... líka þeim sem
aðhyllast jafnan rétt kynjanna.
Eftir stofnun Feministafélagsins
dregur orðið „feministi“ þannig
fram hugmynd um öskureiðan
kvenmann sem þolir ekkert sem
viðkemur kynfrelsi eða almennu
fjöri. Krikaloð og nárahár eru
meðal þess sem hún ergir sig yfir
og hennar hugmynd um jafnrétta
konu er Rannveig Rist eða önnur
sem hefur unnið ámóta sigra í karlheimum. Konur og hommar eiga
það sameiginlegt að þykja ekki

neitt sérlega fínar skepnur og eiga
því sína baráttudaga í dagatalinu. Niðrandi lýsingarorð eins og
hommalegur, stelpulegur, hleypur
eins og stelpa, keyrir eins og kerling o.s.frv. sanna þetta. Að vera
strákaleg þykir þó ekki niðrandi
fyrir konu og að hlaupa eins og
strákur er ekki „slæmt“. Bara þetta
gefur okkur góða ástæðu til endurmats á eigin viðhorfum.
Af hverju er gott fyrir konu að
vera eins og karl, en vont fyrir karl
að vera eins og kona? Þessu vil ég
gjarna breyta, með jöfnum blóðþrýstingi og án þess að einblína á
krikaloð og klám í leiðinni.
Og hvaða máli skiptir hver þvær,
svo lengi sem bæði leggja sitt af
mörkum?

47.400.000
212,5 fm 5 herbergja fallegt parhús með 25,2
fm innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Áslandshverﬁ í Hafnarﬁrði.
Sigríður tekur á móti gestum .
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¡G ¾TTI KANNSKI BARA
AÈ HEIMS¾KJA ÖAU

%ÈA KANNSKI
BARA SLEPPA ÖVÅ

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
Pabbi!?!
Gleymdirðu
lyklunum
þínum?

Ég er að
koma!

Vissirðu að það
eru meiri læti
í þér þegar þú
opnar hurðina en
í smiðunum þegar
þeir smíðuðu
hana?

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

#ASA "ELLA

¶EGAR TÎFRA
MAÈURINN FATT
AÈI AÈ ÁG HEFÈI
EKKERT HJARTA R¹È
LAGÈI HANN MÁR
AÈ BYRJA AÈ VINNA
HÁR

LEIÈTOGAR Å FASTEIGNASÎLU

N +JÎLTURAKKAR

(VAÈ ERTU
AÈ GERA
,ALLI

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

¶Ò LYKTAR EINS
OG ÖÒ SÁRT
GEGNSTEIKTUR
,IGG BARA OG
ER AÈ L¹TA SËL
INA STEIKJA MIG
-J¹SI

N "ARNAL¹N
-IG HEFUR ALLTAF LANG
AÈ Å TVÅBURA OG ÁG F¾
Ö¹ NÒNA
'AMAN AÈ
HEYRA ÖAÈ
"INNA

%FTIR +IRKMAN3COTT

4VÎFÎLD GLEÈI
TVÎFÎLD ¹N¾GJA
TVÎFÎLD
HAMINGJA

4VÎFÎLD VINNA
TVÎFALDUR SKÅTUR
TVISVAR SINN
UM FLEIRI
BLEIUR

¡G GET
EKKI
BEÈIÈ

¶Ò ERT EKKI
SÒ EINA

32%

afsláttur

699 kr/kg. áður 1.021 kr/kg.
Goða blandað hakk - Prepack

30%

30%

afsláttur

afsláttur

424 kr/kg. áður 605 kr/kg.

979 kr/kg. áður 1.399 kr/kg.

Holta kjúklingalæri með legg

Holta blandaður grillbakki

20%

35%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

afsláttur

399 kr/kg. áður 499 kr/kg.

454 kr/kg. áður 699 kr/kg.

Goða súpukjöt blandað

Íslandsfugl kjúklingur

36%

afsláttur

2 fyrir 1

799 kr/kg. áður 1.238 kr/kg.

70 kr/stk. áður 140 kr/stk.

Borgarnes hangiframpartur - sagaður

Náttúra jurtarjómi

15%

afsláttur

O&S Gouda 17%

allt í matinn á einum stað
!&%#"!#"
&'!'&(&& !
$$$!!
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Kjarval fyrir krakkana!
Dagskrá ætluð ungum listunnendum
á Kjarvalsstöðum þar sem þeim eru
kynnt æskuverk málarans Jóhannesar
Kjarval á nýstárlegan hátt í Norðursal
hússins. Síðasta sýningarhelgi.

VIÈBURÈARÅKRI ,ISTAH¹TÅÈ Å
2EYKJAVÅK SEM HEFST N¾ST
KOMANDI FIMMTUDAG
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SPLÒNKUNÕJUM MYNDLISTAR
SÕNINGUM ¹ !KUREYRI .Ò UM
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UM !NDREWS 2OGERS OG FJËR
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+RISTFINNSDËTTIR ¶ORVALDUR
¶ORSTEINSSON ¶ËRUNN %Y
MUNDARDËTTIR OG )NGA "JÎRK
(ARÈARDËTTIR .ËG AÈ GERA FYRIR
NORÈAN
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3IGURÈUR &LOSASON OG +JARTAN
6ALDEMARSSON HALDA TËNLEIKA Å
,AUGABORG Å %YJAFJARÈARSVEIT OG LEIKA
SPUNAKENNDAR ÒTF¾RSLUR ¹ LÎGUM
3CHUBERTS

F  +VENNAKËR 'ARÈAB¾JAR
HELDUR DJASSAÈA VORTËNLEIKA Å
+IRKJUHVOLI 6ÅDALÅNSKIRKJU
¹SAMT DJASSKVARTETT 3TJËRNANDI
ER )NGIBJÎRG 'UÈJËNSDËTTIR EN
MEÈLEIKARI ¹ PÅANË ER +RISTINN ®RN
+RISTINSSON

F  +VENNAKËR 2EYKJAVÅKUR
DJASSAÈA VORTËNLEIKA Å 'RENS¹S
KIRKJU %INSÎNGVARI MEÈ KËRNUM ER
'UNNAR 'UÈBJÎRNSSON EN MEÈLEIK
ARI ¹ PÅANËLEIKARINN !NNA 'UÈNÕ
'UÈMUNDSDËTTIR 3TJËRNANDI ER
3IGRÒN ¶ORGEIRSDËTTIR

F  ²TSKRIFTARTËNLEIKAR NEM
ENDA Å TËNLISTARDEILD ,ISTAH¹SKËLA
¥SLANDS Å 3ELTJARNARNESKIRKJU &LUTT
VERÈA VERK EFTIR "JARNA ¶ËRISSON OG
+JARTAN 3VEINSSON

N N ,%)+,)34

F  ,EIKRITIÈ !FGANGAR EFTIR

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

!GNAR *ËN %GILSSON ER SÕNT Å
!USTURB¾ ,EIKENDUR ERU %LMA ,ÅSA
'UNNARSDËTTIR OG 3TEF¹N (ALLUR
3TEF¹NSSON EN HÎFUNDURINN ER JAFN
FRAMT LEIKSTJËRI 3ÅÈASTA SÕNING
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Óttutónar að vori
Sönghópurinn Hljómeyki heldur
tónleika í dag og heiðrar tónskáldið Jón Nordal með flutningi á verkinu „Óttusöngvar á vori“.
Hljómeyki var stofnað árið 1974
og starfaði fyrstu árin undir stjórn
Rutar L. Magnússon og flutti þá
aðallega veraldlega tónlist frá
ýmsum löndum. Árið 1986 var
tekin upp samvinna við Sumartónleika í Skálholti og hefur kórinn
síðan þá lagt megináherslu á flutning nýrrar íslenskrar tónlistar.
Óttusöngvar á vori eru seinasta
og jafnframt viðamesta verk tónleikanna en auk þess er að finna
fimm tuttugustu aldar kórverk á
efnisskrá dagsins en mörg þeirra
hafa aldrei hljómað áður á íslandi.
Jón samdi tónverkið árið 1993 að

beiðni aðstandenda Sumartónleika í Skálholtskirkju og tileinkaði Skálholtsdómskirkju.
Verkið skiptist í fjóra kafla
og er hinn síðasti saminn við
„Sólhjartarljóð“ eftir Matthías
Johannessen. Matthías samdi ljóðið í tilefni af því að þúsund ár voru
síðan kristni var fyrst boðuð í landinu og í kvæðinu vitnar hann beint
til Sólarljóða.
Auk Hljómeykis koma fram
söngvararnir Hallveig Rúnarsdóttir og Sverrir Guðjónsson, Sigurður Halldórsson sellóleikari,
Frank Aarnink slagverksleikari og
Lenka Mátéova organisti. Stjórnandi er Magnús Ragnarsson.
Tónleikarnir í dag fara fram í
Langholtskirkju og hefjast kl. 17.

N N 3µ.).'!2
F  ¶ORVALDUR ¶ORSTEINSSON
SÕNIR Å *ËNAS 6IÈAR 'ALLERY ¹
!KUREYRI

F  %DDA ¶ +RISTFINNSDËTTIR
SÕNIRI ¹ #AFÁ +ARËLÅNU ¹ !KUREYRI
6ERKIN ERU SKÒLPTÒRAR L¹GMYNDIR
VÅDEO TEXTAVEK OG LJËSMYNDIR ¹
STRIGA
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LAU  MAÅ KL 
3VONA ERU MENN ++ OG %INAR
MIÈ  MAÅ KL 
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Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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Kvikar myndir
Sýnt verður úr nýjum heimildarmyndum og öðrum kvikmyndaverkefnum í Tjarnarbíói í kvöld
og boðið til pallborðsumræðu um
gerð þeirra og næstu framleiðsluskref. Viðburður þessi er skipulagður af Kviksögu og Fjalakettinum en nú er síðasta sýningarhelgi
hjá kvikmyndaklúbbnum í bili.
Verkin sem sýnd verða eru:
„Norðvestur” eftir Einar Þór,
„Viðfangið litla“ eftir Önnu Björk
Einarsdóttur og Steinunni Gunnlaugsdóttur og „Óshlíð“ eftir
Sigurjón Baldur Hafsteinsson.
Kvöldið hefst á mynd- og tónlistarverki Hallvarðar Ásgeirssonar og Tamar Singer „I’m too
crowded“. Þátttakendur í pall-

borði verða Anna Th. Rögnvaldsdóttir, Ásdís Thoroddsen, Elísabet
Ronaldsdóttir og Helga Brekkan.
Fjalakötturinn er á leið í sumarfrí en í kvöld og annað kvöld verður haldið áfram að sýna myndir byggðar á verkum Astridar Lindgren. Aukinheldur sýnir
Fjalakötturinn myndina „Glaðvakandi“ í samstarfi við Reykjavík Documentary Workshop bæði
kvöldin. Heimildarmynd Alands
Berliner fjallar á persónulegan hátt um hans eigin svefnleysi,
glímuna við listina og fæðingu
frumburðar hans.
Nánari upplýsingar um dagskrána má finna á síðunum kviksaga.is og filmfest.is
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Heiður og styrkir

6%2+ %&4)2 +2)34)).! 7)(%2(%)-/ .¹TTÒRAN ER HUGLEIKIN TEXTÅLLISTAMÎNNUM SEM

Helga Ingólfsdóttir semballeikari var útnefnd heiðursfélagi í
Félagi íslenskra tónlistarmanna
á dögunum.
Helga hlaut tónlistarmenntun sína í Tónlistarskólanum í
Reykjavík þar sem hún var nemandi Rögnvalds Sigurjónssonar píanóleikara og í Tónlistarháskólanum í München þar sem
hún lauk einleikaraprófi í semballeik. Hún hefur tekið virkan þátt í
tónlistarlífi á Íslandi með einleik
og flutningi kammertónlistar um
árabil og leikið inn á hljómplötur
og geisladiska. Helga hafði frumkvæði að Sumartónleikum í Skálholtskirkju árið 1975 og var listrænn stjórnandi hátíðarinnar til
ársins 2004.
Á aðalfundi Félags íslenskra
tónlistarmanna, sem gætir hagsmuna einleikara, einsöngvara

og kammertónlistarfólks, voru
einnig afhentir fjórir styrkir úr
Hljómlistasjóði félagsins.
Styrki hlutu að þessu sinni
píanóleikarinn Halldór Haraldsson, til að gera safndisk með
fyrirliggjandi upptökum í tilefni 70 ára afmælis síns, Guðný
Guðmundsdóttir konsertmeistari, til að gefa út fiðlukonserta
í fyrirliggjandi upptökum með
Sinfóníuhljómsveit
Íslands,
söngvarinn Sverrir Guðjónsson,
ásamt fjölda tónlistarmanna, til
útgáfu á hljómdisknum „Helsöngvar“ og Bibertríóið til útgáfu á diski með Talnabandssónötum F. Biber.
Einnig voru afhentir styrkir til
tónleikahalds á landsbyggðinni,
en það er sameiginlegt verkefni FIH og FIT með styrk frá
menntamálaráðuneyti.
KHH

SÕNA VERK SÅN Å ,ISTASAFNI !3¥

Ofið úr frumefnum
Fimm textíllistamenn og tónskáld
sameina krafta sína á sýningu
sem opnuð var í Listasafni ASÍ í
gær. Sýningin heitir „Frá einum til
óendanleika“ og er farandsýning
sem hófst í Forum Box í Helsinki.
Listamennirnir eru í fremstu röð
textíllistamanna á Norðurlöndunum
en efnistök þeirra eru afar ólík.
Frá Noregi kemur Marianne
Mannsåker og sýnir klassískan
gobelínvefnað, myndefni hennar
eru huglæg en vísa til byggingarlistar eða náttúru og lýsir hún verkum sínum sem ímynduðum kortum,
leynibréfum eða fjölradda söngbók. Íslensku textíllistakonurnar
Anna Þóra Karlsdóttir og Guðrún
Gunnarsdóttir vísa báðar sterkt til
náttúrunnar í verkum sínum en þær

sýna annars vegar verk úr þæfðri
ull og hins vegar þrívíddarverk úr
málmþráðum.
Finnska listakonan Agneta Hobin
vefur úr málmi en þema hennar er
einnig náttúran og ýmis fyrirbæri
hennar á meðan samlanda hennar, Kristiina Wiherheimo, beinir athygli áhorfenda að hinu smágerða
sem hún greinir í mismunandi
efnisgerðum og hlutum.
Tónskáldið Paola Livorsi frá
Finnlandi semur tónlist sérstaklega
fyrir sýninguna. Hann hljóðgerir
frumefnin í yfirborði málms, trés,
skinns, ullar og mannsraddarinnar
sem táknar loftið.
Sýningin stendur til 27. maí en
Listasafn ASÍ er opið alla daga
nema mánudaga frá kl. 13-17.
KHH
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Ljúf sveifla
Í kvöld verður slegið á létta strengi
í Salnum í Kópavogi en þá heldur Jazztríó Reynis Sigurðssonar
tónleika í TÍBRÁ sem hlotið hafa
yfirskriftina Sigfús í ljúfri sveiflu.
Tónlist eftir tónskáldið, málarann
og heiðursborgara Kópavogs, Sigfús Halldórsson, verður flutt af
þeim Jóni Páli gítarleikara, Reyni
Sigurðssyni víbrafónleikara, sem
einnig útsetur, og Gunnari Hrafnssyni bassaleikara.
Hugmynd að efnisskránni varð
til eftir gerð tilbrigðis við Litlu
fluguna, eitt kunnasta lag Sigfúsar. Í framhaldi af því kviknaði svo
áhugi á að djasssetja fleiri þekkt
lög tónskáldsins og verða þau
flutt í heild á þessum tónleikum
í Salnum. Þetta eru Litla flugan,
Tondeleyó, Austurstræti, Hvers
vegna, Ég vildi að ung ég væri
rós, Við eigum samleið, Sommerens sidste blomster, Í dag, Íslenskt
ástarljóð, Vegir liggja til allra
átta, Sumarauki og Amor og asninn. Allar þessar perlur íslenskrar dægurlagatónlistar hafa lifað
sínu lífi meðal þjóðarinnar frá því
að Sigfús kom fram með þau. Tónleikarnir hefjast kl. 20.
PBB

VELFERÐ, SANNGIRNI
OG ATVINNUÖRYGGI
Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

Við viljum búa í sanngjarnara samfélagi
• Skattleysismörk hækki strax í 150.000 kr. hjá þeim tekjulægstu.
• Lækkum skuldir heimilanna, burt með verðtrygginguna.
• Aldraðir og öryrkjar geti haft 1.000.000 kr. tekjur án
bótaskerðingar og að tekjutenging við maka verði afnumin.
• Lífeyrisgreiðslur beri 10% skatt líkt og fjármagnstekjur.

www.xf.is

Skeifan 7 | Reykjavík | sími 553 6061

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi
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Olivier fékk kjöltudans frá Angelinu
Sögur af vandræðum skötuhjúanna Angelinu Jolie og Brad Pitt
hafa gengið fjöllum hærra undanfarið. Þær hafa fengið byr undir
báða vængi eftir að til Jolie sást
þar sem hún dansaði
og daðraði við Olivier
Martinez, fyrrverandi

&¡++ +*®,45$!.3

kærasta áströlsku söngkonunnar
Kylie Minogue.
Jolie frumsýndi fyrstu heimildarmynd sína, A Place in
Time, á Tribeca-kvikmyndahátíðinni í New York 27. apríl
síðastliðinn. Eftir formlega
móttöku hélt hún í eftirpartý
á veitingastaðnum Gin Lane.

Þar fór hún svo að dansa
fyrir Martinez, á
slíkan hátt að þeir
sem til leikkonunnar sáu líktu
athæfinu við kjöltudans. „Hún hristi
sig
fyrir
framan

&*!22) '«¨5 '!-.) "RAD

/LIVIER -ARTINEZ LÁK
Å 4AKING ,IVES MEÈ
!NGELINU ¹RIÈ


0ITT VAR HVERGI SJ¹AN
LEGUR Å EFTIRPARTÅINU
3ÎGUR AF VANDR¾ÈUM
Å SAMBANDI HANS
VIÈ !NGELINU HAFA
GENGIÈ FJÎLLUM
H¾RRA UNDAN
FARIÈ

hann,“ sagði einn áhorfandi.
Annar sagði Jolie augljóslega
hafa verið að daðra við leikarann.
Martinez og Jolie léku saman í
myndinni Taking Lives árið 2004.
Á þeim tíma skapaðist orðrómur þess efnis að þau væru
par, án þess að hann væri
nokkurn tíma staðfestur.
Ekki er vitað hvar
Brad Pitt var staddur þetta kvöld, en svo
mikið er víst að hann
var hvergi sjáanlegur.
$!¨52$2«3 'ESTIR 'IN
,ANE SEGJA !NGELINU *OLIE
HAFA GEFIÈ /LIVIER -ARTINEZ
KJÎLTUDANS Å PARTÅI ÖAR

Jöfn og frjáls

Fjölskylduhátíð
Samfylkingarinnar

14

í Smáralind í dag kl.
Á dagskrá:

Ingó idol og Gummi bróðir - Töframaðurinn Jón Víðis
Dansatriði
Dúettinn Suðsuðvestur, sem er skipaður frambjóðendunum
Guðmundi Steingrímssyni og Róberti Marshall.
Frambjóðendurnir Gunnar Svavarsson, Katrín Júlíusdóttir
og Össur Skarphéðinsson slá á létta strengi.

Hlökkum til að sjá ykkur!

kraginn.is

Suðvesturkjördæmi

Eyktarás 23 - 110 Rvk

Frum

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00

69.500.000
Fallegt 280 fm. 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum
með innbyggðum 38 fm. bílskúr.
Húsið er innst í botnlanga við opið svæði.
Sigurður og Aðalheiður taka á móti gestum

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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3ËLRÅKT SUMARBÅË FRAMUNDAN
Heljarmikið framhaldsmyndasumar er í vændum þar sem Pétur Parker,
John McClane, Shrek, Jack
Sparrow og Harry Potter
verða í fremstu víglínu.
Freyr Bjarnason kannaði
hvenær stærstu bitarnir á
markaðnum koma í bíó.
Kvikmyndaforkólfarnir í Hollywood eru íhaldssamir í meira lagi
og hika ekki við að veðja ár eftir
ár á þá hesta sem hafa áður komist fyrstir í mark í miðasölunni.
Framhaldsmyndirnar í ár ættu
ekki að vera af lakari taginu, enda
andlitin kunnugleg og ekkert til
sparað. Gerir sú staðreynd valið
ennþá auðveldara fyrir áhorfendur, sem vilja undantekningarlítið
léttmeti þegar sólin er sem hæst
á lofti.

-EÈ TVO Å TAKINU
Spider Man 3 stefnir í að slá aðsóknartölur forvera sinna í miðasölunni. Það frábrugðna við nýju
myndina er annars vegar sú staðreynd að Pétur Parker sjálfur
hefur nú úr tveimur könglulóarbúningum að velja, rauðum og
svörtum, og hins vegar að vondu
karlarnir eru orðnir þrír. Vonandi eiga báðir búningarnir eftir að koma honum að
góðum notum.
3HREK LEITAR AÈ ERFINGJA
Þriðja myndin um góðlega
tröllið Shrek kemur í bíó hér
á landi 22. júní. Til að

-##,!.% "RUCE
7ILLIS LEIKUR *OHN
-C#LANE Å FJËRÈA
SINN Å ,IVE &REE OR
$IE (ARD

komast hjá því að vera krýndur
konungur Far, Far Away reynir
Shrek að finna hentugri erfingja
fyrir krúnuna.
Shrek 2 rakaði inn seðlum og
varð á endanum aðsóknarmesta
teiknimynd sögunnar. Mike Myers
og fylgdarlið hans eiga því verðugt
verkefni fyrir höndum í sumar.

,EIÈIR HËP SJËR¾NINGJA
Pirates of the Caribbean: At
World´s End er þriðja myndin um
sjóræningjann Jack Sparrow og
félaga. Í þetta sinn leiðir hann hóp
sjóræningja frá fjórum heimshornum á vit nýrra ævintýra.
Þrátt fyrir að myndin sé þriggja
tíma löng og hafi kostað gífurlega
fjármuni eru allar líkur á að hún
skili framleiðendum sínum góðum
arði, enda Sparrow með skemmtilegri mönnum.
Faðir hans, leikinn af Rollingnum Keith Richards, kemur einnig
við sögu og ekki verður það til að
skemma fyrir aðsókninni. Myndin
er væntanleg 25. maí.
6ILJA SLÎKKVA ¹ "ANDARÅKJUNUM
Tólf ár eru liðin síðan löggan John
McClane elti uppi bankaræningja
í Die Hard with a Vengeance.
Fjórða myndin um McClane, Live
Free or Die Hard, kemur í bíó 27.
júní og verður væntanlega
ennþá hraðari en forverar sínir og þá er nú
mikið sagt. Söguþráðurinn er á þann veg
að McClane þarf að

*!#+ 30!22/7 *OHNNY
$EPP HEFUR FARIÈ ¹
KOSTUM SEM SJË
R¾NINGINN *ACK
3PARROW

taka á öllu sem hann á til að stöðva
tölvuvædda
hryðjuverkamenn
sem ætla bókstaflega að slökkva á
Bandaríkjunum.
Vonandi hefur Bruce Willis
ennþá það sem til þarf til að halda
áhorfendum rígföstum við sæti
sín, þrátt fyrir að aldurinn sé farinn að færast yfir hann og hárið
horfið á braut.

"ERST GEGN 6OLDEMORT
Harry Potter and the Order of
the Phoenix, fimmta myndin um
galdrastrákinn Harry Potter, lendir á Íslandi 13. júlí. Í þetta sinn
lendir Potter í miklum erfiðleikum þegar hann reynir að stöðva
hin illa Lord Voldemort.
Myndin verður frumsýnd rétt
áður en síðasta bókin um Harry
Potter kemur út og á það vafalítið
eftir að auka vinsældir hennar
enn frekar.
'RÅÈARLEG SAMKEPPNI
Ljóst er að hart verður barist um
hylli áhorfenda í sumar og virðist samkeppnin sjaldan eða aldrei
hafa verið meiri. Á meðal annarra
mynda sem eiga örugglega eftir að
láta til sín taka eru Ocean´s 13 sem
kemur út 8. júní og The Bourne
Ultimatum sem er væntanleg
24. ágúst.
Hvort einhver ein
myndi stendur upp úr
í miðasölunni í sumar á
eftir að koma í ljós en
eitt er víst, að kvikmyndahúsagestir geta varla
kvartað undan
úrvalinu og
hugsa sér
gott til glóðarinnar.
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Ástríðufull menningarsíða

,®.' ")¨ ,INDSAY ,OHAN SEGIST HAFA

BEÈIÈ  ¹RS AFM¾LISINS LENGI EN Ö¹ M¹
HÒN SAMKV¾MT LÎGUM NEYTA ¹FENGIS OG
STUNDA SKEMMTISTAÈI
&2¡44!",!¨)¨'%449

Þær Eydís Eir Björnsdóttir og
Inga Birna Dungal hafa sett á
laggirnar heimasíðuna uss.is. Þar
fjalla þær um menningu og listalíf landsins af mikilli ástríðu.
„Þetta er menningar- og ástríðuvefur,“ sagði Eydís kát. Síðan er
sem stendur um mánaðargömul,
en þar er þegar að finna fjöldann allan af viðtölum og umfjöllunum um tónlist, myndlist, tísku,
útlit og fleira. „Það er kominn
hellingur af efni inn, enda erum
við búnar að vinna dag og nótt í
marga mánuði,“ sagði Eydís og
hló. „Þetta var mikill undirbúningur, en við erum líka með nóg af
efni sem við eigum eftir að birta,“
bætti hún við.
Umfjöllunarefnin eru vissulega
fjölbreytt, en stelpurnar setja

fókusinn óhikað á íslenska menningu. „Þetta snýst allt um Ísland.
Okkur langar að leyfa fólki að
kynnast manneskjunum á bak við
listina. Við fjöllum um hvað er að
gerast hérna, hverjir eru að koma
og hvað þeir er að gera,“ sagði
Inga Birna. „Við eigum svo mikið
af góðu fólki, og „underground“
fólki, sem er að gera brillíant
hluti. Við reynum að finna það fólk
og koma því á framfæri. Við viljum bara styðja við bakið á okkar
fólki,“ sagði Eydís sposk.
Á síðunni er einnig að finna viðburðadagatal og spjallvef. „Við
viljum fá fólk til að spjalla um tónlist og menningu. Allir listamenn
sem við tölum við hafa sagt að
þeir vilji uppbyggilega gagnrýni,
svo við viljum að fólk fari þarna

inn og komi skoðunum sínum á
framfæri,“ sagði Eydís.
Eydís og Inga Birna hafa hvorug
mikla reynslu af blaðamennsku
eða sambærilegu starfi. „Þetta er
bara ástríðan okkar. Við höfum
brennandi áhuga á menningu,
tónlist, miðlun og ljósmyndun,“
sagði Eydís. „Við höfum líka verið
að teikna og skrifa texta og gera
sitt lítið af hverju. Svo við ákváðum að hræra þessu öllu saman, og
útkoman varð uss.is,“ bætti Inga
Birna við.
SUN
5..)¨ !& 342¥¨5 %YDÅS %IR OG )NGA

"IRNA HAFA BRENNANDI ¹HUGA ¹ ÎLLU SEM
VIÈKEMUR LISTUM OG MENNINGU OG HAFA
SETT ¹ LAGGIRNAR HEIMASÅÈU ÖAR SEM Ö¾R
SVALA B¾ÈI FORVITNI SINNI OG LESENDA

„Mjólkar“
afmælið sitt
Lindsay Lohan ætlar að „mjólka“
tuttugu og eins árs afmælið sitt,
að því er hún sagði í viðtali við
Ellen DeGeneres. Lohan verður 21
árs gömul 2. júlí næstkomandi, og
segist hafa beðið lengi eftir þeim
áfanga. Samkvæmt lögum ytra
þarf fólk að hafa náð umræddum
aldri til að mega neyta áfengis.
Lohan hefur vissulega smakkað áfengi áður, eins og nýleg ferð
hennar í áfengismeðferð ber vitni
um. Hún gleðst yfir því að vinir
hennar, klúbbaeigendurnir í Los
Angeles, þurfi nú ekki lengur að
hafa áhyggjur af því að hleypa
henni inn.
Lohan áformar að fagna afmælinu með veisluhöldum í Las Vegas
og kvöldverði í Malibu ásamt
vinum og fjölskyldu.

Janet í nýrri
bíómynd
Söngkonan Janet Jackon snýr
aftur á hvíta tjaldið og leikur á
móti Tyler Perry í næstu mynd
hans, Why Did
I Get Married?
Myndin
er
byggð á samnefndu leikriti
Perry og mun
hann
skrifa
handritið, leikstýra
myndinni og fram*!.%4 *!#+3/.
leiða hana. Síðasta kvikmynd sem Janet lék í
var Nutty Professor: The Klumps,
árið 2000.

6),, .,'5.!2"!.. 3ANDRA "ULLOCK

ËTTAST AÈD¹ANDANN -ARCIU 6ALENTINE
SEM REYNDI AÈ KEYRA YFIR EIGINMANN
HENNAR *ESSE *AMES Å SÅÈASTA M¹NUÈI

Vill fá nálgunarbann
Sandra Bullock hefur beðið um
nálgunarbann á hendur aðdáanda
sínum, Marciu Valentine. Í síðasta mánuði lenti Bullock í útistöðum við aðdáandann, þegar
Valentine reyndi að keyra á Jesse
James, eiginmann Bullock. Það
reyndi hún fimm sinnum, inni á
landareign hjónanna í Orangesýslu. Valentine var handtekin í
kjölfarið.
Í beiðninni segir Bullock
Valentine ítrekað hafa farið í leyfisleysi um landareign sína. Hún hafi
sömuleiðis hent hlutum yfir hliðið.
Bullock biður um vernd til handa
sér og eiginmanni sínum ásamt
þremur börnum hans.

2.299
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Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

SÍMI 564 0000
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
NEXT
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 2 - 5 - 8 - 11 B.I. 10 ÁRA
kl. 2 - 5 - 8 - 11
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 10.30 B.I. 18 ÁRA
kl. 8 B.I. 16 ÁRA
kl. 1.30 - 3.45
kl. 2 - 4 - 6 B.I. 7 ÁRA

SPIDERMAN 3
PATHFINDER
INLAND EMPIRE
HILLS HAVE EYES 2
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20 B.I. 10 ÁRA
kl. 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 2.30 - 5.45 - 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 3 - 6 - 8 - 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 3 - 6

SPIDERMAN 3
NEXT
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10.40* B.I. 10 ÁRA
kl. 9 - 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 2

*KRAFTSÝNING

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

2¥3)¨ 500 2 +ELLY SKRIFAÈI LAG UM

SKOT¹R¹SINA Å 6IRGINIA 4ECH ¹ LEIÈ SINNI ¹
TËNLEIKA

Skrifar lag
um skotárás
SU
N
6 . NUDAG
TJ M UR

KLUKKAN 15:00

ARN A Í BÖRNIN Í
F I L M ARBÍÓ ÓLÁTAGARÐI
F E S I (SWE), Lasse Halström, 1986.

T. I S

KLUKKAN 17:00

REYKJAVIK DOCUMENTARY WORKSHOP:

GLAÐVAKANDI

(Wide awake)
(USA), Alan Berliner, 2006.

Tónlistarmaðurinn R. Kelly hefur
skrifað og tekið upp nýtt lag um
skotárásina í Virginia Tech 16.
apríl síðastliðinn. Lagið heitir
„Rise Up“ og fjallar um eftirköst
árásinnar og hvernig hægt sé að
græða sárin. Þetta tilkynnti Jive
Records, útgáfufyrirtæki Kellys.
Kelly skrifaði lagið þar sem
hann fylgdist með atburðarásinni
í sjónvarpi á leið sinni á tónleika.
Lagið verður gefið út 15. maí
næstkomandi, og mun allur ágóði
af sölu þess renna til Hokie Spirit
minningarsjóðsins, sem var stofnaður til að styðja við bakið á fjölskyldum fórnarlamba og veita
þeim áfallahjálp sem lentu í árásunum.

KLUKKAN 20:00

KVIKSAGA

VERK Í VINNSLU
OG UMRÆÐUR
30)#% ')2,3 /RÈRËMUR ER UM ENDUR
KOMU ÖEIRRA UM N¾STU JËL

THE LIVES OF OTHERS
NEXT
SUNSHINE
MÝRIN 2 FYRIR 1
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1
HOT FUZZ
HAGATORG

kl. 5.30 - 8- 10.30
kl. 8 - 10.15
kl. 10.20
kl. 3.30 - 5.40 - 8
kl. 3.40 - 5.50 - 8
kl. 3.30 - 5.40 - 10.10
www.haskolabio.is

B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
SÍMI 530 1919

F í t o n / S Í A

130 milljónir
á hverja píu
Miklar líkur eru nú taldar á því
að hljómsveitin Spice Girls komi
aftur saman síðar á árinu. Kryddpíunum, Victoríu Beckham, Geri
Halliwell, Emmu Bunton, Mel B og
Mel C, hefur verið boðin ein milljón punda hver fyrir að syngja á
tónleikum um næstu jól. Það gerir
rétt tæpar 130 milljónir íslenskar
fyrir hverja. Hingað til hefur Mel
C verið sú eina sem ekki hefur viljað koma saman aftur en nú herma
fregnir að hún hafi látið undan.

Fór beint
á toppinn
í U.S.A

SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ
BEN STILLER !

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

Stærsta orrustan er innri baráttan
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR HEILA....
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

/ ÁLFABAKKA
SPIDER MAN 3

kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 10:30

B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 12 - 3 - 6 - 9

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

THE GOOD SHEPERD

kl.10:10

B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

/ AKUREYRI

NEXT

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10

B.i.12

SPIDERMAN 3

kl. 2 - 5 - 8 - 11

B.i. 10

MEET THE ROBINSSON

kl 4

Leyfð

BLADES OF GLORY

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

B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 2

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl 6 - 8 - 10

B.i.12

THE MESSENGERS

kl. 8

B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 1:50 - 4

BLADES OF GLORY

kl. 4 - 6 - 8 - 10

Leyfð

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

BREACH

kl. 8 - 10

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl.1:30-3:40-5:50-8-10:10

B.i.12

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 1:30 - 2 - 3:30 - 4

Leyfð

SHOOTER

kl. 8

B.i.16

WILD HOGS

kl. 8

b.i 7

MEET THE... M/- ENSKU Tali

kl. 6:10

Leyfð

BREACH

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

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

300.

kl. 10

B.i.16

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

Mótmæltu
textum

Illa farið með Dick
Draumaverksmiðjan hefur gnægtabrunn að sækja í höfundarverki
Philip K. Dick en myndir byggðar á
vísindaskáldsögum hans hafa hrifið marga (svo sem Blade Runner,
Minority Report og Total Recall).
Nýjasta aðlögunin á smásögu Dicks
er spennumyndin Next þar sem
fjallað er um mann sem gæddur er
þeim hæfileika að sjá ávallt tvær
mínútur fram í tímann. Í upphafi er
þessi hæfileikamaður (Cage) í hlutverki galdrakarls í spilavíti sem
græðir smápeninga með þessari
náðargáfu sinni og veit minnst um
þá staðreynd að hann hefur örlög
milljóna manna í hendi sér.
Þegar Nicolas Cage er komin í
leðurjakkann og farinn að þylja
frasana og kýla meitlaða kjálka
steríótýpískra rússneskra illmenna
þá dæsi ég af öðru en feginleik.

Leikstjórinn Lee Tamhori hefur
enga stjórn á þessu ofleikandi testesterónbúnti – maðurinn getur
alveg leikið en hann ætti að láta
„Bruce Willis-rullurnar“ vera. Saga
Dicks er spennandi viðfangsefni
en orðin barn síns tíma, kjarnorkusprengjuógnin af höndum óskilgreindra hryðjuverkamanna er
ósannfærandi og allt það illþýði
líka. Aðstandendur myndarinnar
hefðu mátt sleppa því að færa söguna til nútímans. FBI-gellan Ferris
(Julianne Moore) er að sama skapi
óburðug hetja. Eltingaleikur hennar
við að ná bjargvætti heimsins – sem
á að geta séð fyrir hvar og hvenær
fyrrgreind sprengja mun springa
– er hálfgert kettlingaklór með tilheyrandi bílaleikjum og brellusmíð.
Viðfang ástar þessa Nostradamusar
er leikið af Jessicu Biel og er helsti

sigur hennar fólginn í því hversu
vel henni tekst að kipra saman varirnar og setja stút á munninn.
Það tekst alls ekki nógu vel til
að koma hugmynd Dicks á hvíta
tjaldið, sambandið milli persónanna er ótrúverðugt og hasarinn
lúinn. Þessi mynd lifir lengst á endinum, sem var óvæntur. Ég var líka
ósköp fegin þegar hann kom.

Þjóðin þarfnast

+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

reynslu og þekkingar
eldri borgara
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að gera
fólki yfir sjötugu kleift að afla sér tekna
án þess að lífeyrir skerðist.

Nýir tímar - á traustum grunni

xd.is

+6)+-9.$)2
.EXT
,EIKSTJËRI ,EE 4AMAHORI  !ÈALHLUT
VERK .ICOLAS #AGE *ULIANNE -OORE OG
*ESSICA "IEL

(
&LOTT HUGMYND VOND KVIKMYND

Fjölskylda
og
vinir
tónlistarmannsins sáluga
James
Brown
stóðu fyrir mótmælagöngu í New
York á fæðingardegi hans síðastliðinn föstudag. *!-%3 "2/7.
Þá hefði sálarkonungurinn orðið 74 ára en hann lést á
jóladag í fyrra eftir hjartaáfall.
Alls tóku 400 manns þátt í mótmælagöngunni þar sem athyglinni
var beint að ósiðlegum textum í
tónlist nú til dags. Var þess krafist
að plötufyrirtæki tækju harðar á
slíkum textum og bönnuðu orð þar
sem gert er lítið úr konum og þeldökku fólki.
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 "IRGIR ,EIFUR FER ¹ KOSTUM

Meiri líkur nú en í fyrra á að ég hætti

+YLFINGURINN "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON
FER HREINLEGA ¹ KOSTUM ¹ OPNA
ÅTALSKA MEISTARAMËTINU Å GOLFI "IRGIR
ER Å   S¾TI FYRIR LOKAHRINGINN
SEM FRAM FER Å DAG "IRGIR HEFUR LEIKIÈ
B¹ÈA SÅNA LEIKI ¹ FIMM UNDIR PARI
OG ER ÖVÅ ¹  HÎGGUM UNDIR PARI
SAMTALS 3UÈUR !FRÅKUBÒINN !NDREW
-C,ARDY ER EFSTUR ¹  HÎGGUM
UNDIR PARI !ÈEINS VERÈA LEIKNIR
ÖRÅR HRINGIR ¹ MËTINU ÖAR
SEM SL¾MT VEÈUR SETTI STRIK Å
REIKNINGINN "ESTI ¹RANGUR "IRGIS ,EIFS
¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI ER  S¾TI 3VO
SANNARLEGA GL¾SILEG FRAMMISTAÈA

(ANDKNATTLEIKSKONAN (ARPA -ELSTED HEFUR STAÈIÈ LENGI Å ELDLÅNUNNI
MEÈ (AUKUM OG UNNIÈ ALLT SEM H¾GT ER AÈ VINNA Å BOLTANUM HÁR
HEIMA OG ÖAÈ OFTAR EN EINU SINNI OG OFTAR EN TVISVAR ¶ESSI MIKLA AF
REKSKONA LIGGUR UNDIR FELDI ÖESSA DAGANA OG ÅHUGAR FRAMHALDIÈ OG Å
RAUN ¾TLAR HÒN AÈ DVELJA UNDIR FELDINUM FR¾GA Å ALLT SUMAR
b¡G ¾TLA AÈ TAKA MÁR GOTT FRÅ Å SUMAR OG META SVO STÎÈ
UNA UPP ¹ NÕTT N¾STA HAUST ¡G SAGÈI ÖETTA SAMA Å FYRRA
OG BYRJAÈI SVO AFTUR Å BOLTANUM ¶AÈ ERU SAMT MEIRI LÅKUR
NÒ EN Å FYRRA AÈ ÁG H¾TTI m SAGÈI (ARPA SEM ¾TLAR AÈ
HALDA SÁR SJ¹LF Å FORMI Å SUMAR
b%F ÁG VERÈ SJÒK Å BOLTANN N¾STA HAUST VERÈ ÁG MEÈ
EN ANNARS EKKI ¡G NENNI EKKI AÈ P¾LA Å ÖESSUM HLUT
UM NÒNA ENDA FEGIN AÈ TÅMABILIÈ SÁ BÒIÈ Å BILI ¶AÈ
ER MARGT ANNAÈ SEM HEFUR FORGANG Å LÅFINU NÒNA
&ORGANGSRÎÈIN ER ÎNNUR NÒNA ENDA VAR HANDBOLT
INN NÒMER EITT HÁR ¹ÈUR FYRR 3VO ER ÁG ÖANNIG AÈ
MÁR FINNST EKKERT GAMAN AÈ GERA HLUTINA NEMA
AF FULLRI ALVÎRU OG ÖVÅ GENGUR EKKI AÈ BYRJA AFTUR
OG VERA BARA Å EINHVERJU DÒTLI m SAGÈI (ARPA

SPORT FRETTABLADIDIS

(ANDBOLTABAKTERÅAN ER STERK OG (ARPA SEGIR AÈ HÒN G¾TI ALDREI
SKORIÈ ALGJÎRLEGA ¹ TENGSLIN VIÈ HANDBOLTANN OG (AUKA
b¡G ER MENNTAÈUR SJÒKRAÖJ¹LFARI ÖANNIG AÈ ÁG G¾TI EFLAUST LAUMAÈ
MÁR ¹ BEKKINN OG HUGSANLEGA Å BÒNINGI UNDIR ¡G ER EIGINLEGA ALVEG
VISS UM AÈ ÁG YRÈI MEÈ PUTTANA EITTHVAÈ Å ÖESSU
¡G GET ALDREI ALVEG H¾TT m SAGÈI (ARPA SEM SEGIST
MYNDU SAKNA FÁLAGSSKAPSINS MEST EF HÒN H¾TTI
b3TELPURNAR ERU SVO MIKLAR VINKONUR MÅNAR OG
ÁG KVÅÈI FYRIR ÖVÅ AÈ MISSA FÁLAGSSKAPINN SEM ÁG
HEF AF ÖEIM ¹ HVERJUM DEGI ¹ VETURNA 6IÈ ERUM
ALLAR MJÎG N¹NAR OG ÁG YRÈI ALLTAF I KRINGUM Ö¾R
OG KOMA Å PARTÅIN OG SVONA m SAGÈI (ARPA HL¾J
ANDI ENDA KOMIN Å SUMARSKAP EFTIR ERFITT TÅMABIL
b¡G ¾TLA EKKI AÈ VERA MEÈ NEINAR
YFIRLÕSINGAR EÈA SKULDBINDINGAR ¹ ÖESS
UM TÅMAPUNKTI ¡G ¾TLA BARA AÈ NJËTA
SUMARSINS OG SJ¹ SVO TIL HVERNIG ÁG VERÈ
STEMMD m SAGÈI (ARPA -ELSTED

%KKI VERIÈ NËGU ¹N¾GÈUR MEÈ MIG
Akureyringurinn Árni Þór Sigtryggsson spilar líklegast með AaB í Danmörku eða Akureyri næsta vetur.
Hann útilokar ekki alveg að spila áfram með Haukum þótt hann sé ósáttur við leik sinn hjá félaginu.

-!'.²3 34%&.33/. (AFNAÈI TILBOÈI

3TJÎRNUNNAR OG LEIKUR ¹FRAM ¹ !KUREYRI
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

-AGNÒS 3TEF¹NSSON

Framlengdi við
Akureyri
(!.$"/,4) Skyttan Magnús Stef-

ánsson skrifaði í gær undir nýjan
tveggja ára samning við Akureyri
en samningurinn er reyndar uppsegjanlegur eftir eitt ár.
„Ég er mjög ánægður með
þennan nýja samning. Það stóð
lengi vel til að ég og konan færum
suður en af því verður ekki í
þetta skiptið,“ sagði Magnús við
Fréttablaðið í gær. Hann viðurkenndi að hafa verið langt kominn með að semja við Stjörnuna
áður en hann skrifaði undir nýja
samninginn við Akureyri.
Norðanmenn ætla sér meiri
og betri hluti næsta vetur enda
var árangur þessa vetrar nokkuð
undir væntingum.
HBG

(!.$"/,4) Árni Þór Sigtryggson situr sveittur í próflestri
þessa dagana á meðan hann bíður
eftir að heyra frá danska félaginu AaB. Árni heimsótti félagið
fyrir um viku síðan og á von á tilboði frá félaginu fyrr frekar en
síðar. Reynist það freistandi mun
Árni fara utan. Ef ekki þá er líklegt að hann fari aftur norður og
spili með Akureyri þar sem bróðir
hans, Rúnar, er þjálfari.
„Mér leist vel á aðstæður ytra.
Þetta er spennandi félag sem ætlar
sér stóra hluti en danski landsliðsmaðurinn Joachim Boldsen
gengur meðal annars í raðir þess
í sumar. Ég er eiginlega bara að
bíða eftir tilboði eins og stendur,“
sagði Árni Þór í samtali við Fréttablaðið í gær.
Árni segir að ef samningurinn
sé góður muni hann taka tilboði
AaB. Ef ekki muni hann spila hér
heima og þá líklegast á Akureyri.
„Ég er samningslaus og það
er ekkert launungarmál að ég er
að skoða það að fara aftur heim
til Akureyrar ef ég kemst ekki
út. Það er ekkert útilokað heldur að ég verði áfram með Haukum. Þeir hafa rætt við mig og vilja
halda mér áfram en ég hef meiri
áhuga á að breyta um umhverfi
núna,“ sagði Árni Þór. Fleiri lið
hér heima hafa verið á höttunum

«.'¨52 -%¨ %)'). &2!--)34®¨5 RNI ¶ËR 3IGTRYGGSSON SEGIST EKKI HAFA SPILAÈ
VEL Å VETUR OG AÈ HANN VERÈI AÈ LEIKA BETUR EF HANN ¾TLI SÁR AÈ KOMAST Å LANDSLIÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨/,% .)%,3%.

eftir honum, þar á meðal Stjarnan,
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Stjarnan er ekki í myndinni hjá Árna í dag.
„Ég hef hugsað mikið um hver
sé rétti leikurinn í stöðunni núna
og mér finnst alveg eins rétt að

fara heim. Rúnar bróðir er þar
og vissulega væri gaman að spila
með honum áður en hann hættir,“
sagði Árni.
Það hefur gengið á ýmsu hjá
Árna Þór síðustu tvö ár. Fyrir
tveim árum var hann sterklega

orðaður við þýska félagið Flensburg og spænska félagið Ademar Leon. Úr varð samt að hann
gekk í raðir Hauka en frammistaða hans með liðinu hefur valdið nokkrum vonbrigðum og þá
sérstaklega spilamennska hans í
vetur.
„Ég hef ekkert verið að spila
æðislega vel á þessum árum hjá
Haukum og hef ekki verið nógu
ánægður með sjálfan mig. Hlutirnir hafa ekki þróast eins og ég
hefði viljað hjá Haukum og það
er ekkert bara þeim að kenna.
Hlutirnir hafa bara ekkert verið
að smella hjá mér. Ég er sérstaklega óánægður með mína frammistöðu í vetur. Það var skotið svolítið á mig í fyrra en þá var ég að
skora mikið og standa mig ágætlega að eigin mati.
Væntingarnar til mín voru
kannski of miklar miðað við allt
umtalið sem var í gangi. Það truflaði mig samt ekkert mikið. Veturinn núna fór svo illa og var hvorki
skref upp á við hjá mér né Haukum. Ég er að stefna á að komast
út og í landsliðið og hef ekki verið
að koma mér framar í röðinni með
frammistöðunni í vetur,“ sagði
Árni Þór en bætti við að sjálfstraustið hefði samt verið í ágætu
lagi.
HENRY FRETTABLADIDIS

Umhverfið og orkan

Ársfundur
Iðntæknistofnunar
Hótel Nordica
8. maí 2007, kl. 08:00 - 10:15
Dagskrá:
08:00

Morgunverður

08:30

Setning
Magnús Friðgeirsson, stjórnarformaður Iðntæknistofnunar

08.35

Ávarp
Jón Sigurðsson, iðnaðarráðherra

(%)-)2 ®2. 2.!3/. 3ÎÈLAR UM OG GENGUR Å RAÈIR 3TJÎRNUNNAR ¹SAMT FÁLÎGUM
SÅNUM ÒR &YLKI 'UÈLAUGI !RNARSSYNI OG (LYNI -ORTHENS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

08.45

Starfsemi Iðntæknistofnunar
Hallgrímur Jónasson, forstjóri

3TJÎRNUMENN STYRKJA SIG FYRIR KOMANDI ¹TÎK

09.00

Green Energy
Jack Lewnard, Green Fuel Technologies Corp.

09.25

Eldsneytisframleiðsla úr íslenskum hráefnum
Guðmundur Gunnarsson, Iðntæknistofnun

09.45

Tækniyfirfærsla og alþjóðlegt samstarf
Ingólfur Þorbjörnsson, Iðntæknistofnun

10.00

Geothermal & Banking
Glitnir and it’s sustainable energy business
Alexander Richter, Glitni

10:15

Fundarlok
Fundarstjóri: Berglind Hallgrímsdóttir, Iðntæknistofnun
Óskað er eftir að þátttaka sé tilkynnt í síma 570 7100
eða með tölvupósti á netfangið osk@iti.is

Þrenningin frá Fylki
á leið í Stjörnuna
(!.$"/,4) Samkvæmt mjög áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins hafa Fylkismennirnir Heimir
Örn Árnason, Guðlaugur Arnarsson og Hlynur Morthens samþykkt
samningstilboð frá Stjörnunni og
þeir verða kynntir sem nýir leikmenn félagsins eftir helgi. Kristján Halldórsson mun þá einnig
skrifa undir nýjan þjálfarasamning við félagið en hann tók við liðinu á miðjum síðasta vetri.
Þorsteinn Rafn Johnsen, formaður
handknattleiksdeild-

ar Stjörnunnar, vildi hvort játa
þessum fregnum né neita í gær.
Stjarnan ætlar sér stóra hluti á
komandi tímabili og hefur meðal
annars verið á eftir Eyfirðingunum Magnúsi Stefánssyni og Árna
Þór Sigtryggssyni en ekki haft erindi sem erfiði eins og lesa má í
fréttunum hér að ofan.
ÍR-ingurinn Ragnar Helgason
er einnig undir smásjá Stjörnumanna og verður áhugavert að
fylgjast með hvaða fleiri bita Þorsteinn nær að klófesta.
HBG
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RSÖINGI +ÎRFUKNATTLEIKSSAMBANDS ¥SLANDS LAUK ¹ &LÒÈUM Å G¾R

14 milljóna króna tap hjá KKÍ
+®2&5"/,4) Ársþing KKÍ fór fram
á Flúðum í gær. Þar bar helst til
tíðinda að ákveðið var að fjölga í
efstu deild kvenna úr sex liðum í
átta. Einnig verður tekið upp nýtt
fyrirkomulag í deildinni.
Fyrst er leikin tvöföld umferð
og síðan er liðunum skipt upp í
tvo fjögurra liða riðla. Þessir tveir
riðlar leika síðan tvöfalda umferð
áður en spiluð er úrslitakeppni.
Inn í hana koma tvo efstu liðin í
neðri riðlinum. Þessar breytingar verða til þess að KR og Fjölnir flytjast upp um deild í kvennaboltanum.
Fjárhagsstaða sambandsins var

-!2+!3+/2!2!2.)2 )NIESTA OG %TOO

FAGNA MARKI ÖESS FYRRNEFNDA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

3P¾NSKA ÒRVALSDEILDIN

Mikilvægur
sigur hjá Barca
&«4"/,4) Barcelona trónir áfram á

toppi spænsku úrvalsdeildarinnar
eftir góðan útisigur á Real Sociedad, 0-2. Andrés Iniesta og Samuel Eto´o skoruðu mörk Börsunga í
leiknum eftir sendingar frá Brasilíumanninum Ronaldinho.
Eiður Smári Guðjohnsen spilaði
síðustu fimm mínútur leiksins.
Barcelona hefur fjögurra stiga
forskot á Sevilla og fimm á Real
Madrid en þau spila bæði í dag.
HBG

,/') '%)233/. TTI FÅNAN LEIK FYRIR

,EMGO Å G¾R

¶ÕSKI HANDBOLTINN

Góður sigur hjá
Lemgo
(!.$"/,4) Lemgo vann mikilvæg-

an sigur á Kronau, 32-31, í þýsku
úrvalsdeildinni í gær. Logi Geirsson skoraði fjögur mörk fyrir
Lemgo í leiknum en Ásgeir Örn
Hallgrímsson þrjú. Lemgo er
fyrir vikið í bullandi baráttu um
þriðja sætið þó það sé í því sjöunda núna. Aðeins eru þrjú stig í
þriðja sætið.
Kiel og Hamborg eru efst og
jöfn á toppnum en bæði lið unnu
leiki sína örugglega í gær. Kiel
gegn Wilhelmshaven þar sem
Gylfi Gylfason skoraði fjögur mörk fyrir Wilhelmshaven.
Hamborg kláraði Melsungen,
38-32.
Grosswallstadt vann Íslendingaslaginn gegn Minden, 32-25.
Einar Örn Jónsson skoraði þrjú
mörk fyrir Minden en Snorri
Steinn Guðjónsson tvö. Alexander Petersson skoraði fimm mörk
fyrir Grosswallstadt.
HBG

talsvert til umræðu en sambandið tapaði 14 milljónum króna á síðasta rekstrarári. Sambandið þarf
því að grípa til aðgerða svo að
hægt sé að stemma stigu við tapinu. Ein leiðin er sú að hætta að
senda unglingalandslið til keppni
í Evrópukeppni. Þátttökugjöld félaga voru síðan hækkuð svo að
hægt væri að fá fleiri krónur í
kassann.
Til stendur hjá sambandinu að
leita ásjár fleiri fjársterkra aðila
til að aðstoða sambandið enda veitir ekki af eins og staðan er í dag.
Tillagan um að parkett yrði að
vera komið í öll hús hið fyrsta var

samþykkt enda kom sú tillaga frá
félögunum sjálfum.
Tvær breytingar voru gerðar á stjórn sambandsins en Guðbjörg Norðfjörð og Jón Halldórsson gengu úr stjórn og í þeirra
stað komu Þóra Melsted og Guðjón Guðmundsson.
HBG

"524 !& $²+.5- 4YSON
0ATTERSON OG FÁLAGAR Å +2
VERÈA AÈ SKIPTA DÒKNUM
ÒT ¹ N¾STUNNI SEM OG
ÎNNUR FÁLÎG
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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'RËTTA ENGIN FYRIRSTAÈA
Stjarnan kórónaði frábært tímabil í kvennaboltanum í gær þegar liðið tryggði
sér deildarbikarinn eftir sigur á Gróttu. Stjarnan vann einvígið 2-0.

3%)'52 4ITE +ALANDADZE SÕNDI HVAÈ Å HONUM BÕR GEGN (+ Å G¾R OG ÖAÈ SKILAÈI

3TJÎRNUNNI SIGRI

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

3TJARNAN SÕNDI SPARIHLIÈARNAR GEGN (+ Å G¾R

Stjarnan tryggði sér
oddaleik gegn HK
(!.$"/,4)
HK
og
Stjarnan verða að mætast í oddaleik um deildarbikarinn eftir
að Stjarnan lagði Kópavogsbúa í Ásgarði í gær, 28-23. Oddaleikurinn fer fram í Digranesi á
miðvikudag.
Það var allt annað að sjá til
liðanna í gær en í fyrri leiknum
og áhugi þeirra á leiknum mikið
mun meiri. Það var fátt sem
benti til heimasigurs í upphafi
því HK byrjaði leikinn mjög vel
en Stjarnan komst fljótt inn í
leikinn. Jafnt var á með liðunum
út fyrri hálfleik en HK leiddi
með einu marki, 13-14, þegar 30
mínútur voru liðnar.
Síðari hálfleikur hófst á
svipaðan hátt en í stöðunni 1818 skildu leiðir. Stjarnan setti
í fluggírinn en HK sat eftir og
horfði á Stjörnumenn rúlla yfir

þá. Stjarnan komst í 25-20 og þá
var ballið búið.
Stjarnan getur fyrst og fremst
þakkað frábærum varnarleik og
góðri markvörslu Rolands sigurinn. Einnig munaði mikið um að
Tite gat beitt sér af einhverju
viti aldrei þessu vant.
Meðalmennskan og allt þar
undir var í fyrirrúmi hjá HK.
Valdimar var markahæstur þótt
hann hefði ekki getað neitt í
leiknum. Skoraði úr þrem hraðaupphlaupum í lokin þegar leikurinn var búinn og bauð upp á lítið
annað.
Hann hefur verið heillum horfinn í þessum leikjum og þarf að
rífa sig upp í oddaleiknum ef HK
ætlar sér að landa deildarbikarnum. Strazdas og Eitutis gerðu sitt
besta en hinir voru einfaldlega
ekki með að þessu sinni.
HBG

(!.$"/,4) Stjarnan tryggði sér í
gær sigur í deildarbikar kvenna
þegar liðið lagði Gróttu að velli,
25-23, í öðrum leik liðanna í úrslitum.
Stjarnan var lengst af mun
sterkari aðilinn í leiknum og tók
forystuna strax í upphafi. Stjarnan lék frábæra vörn framan af leik
og skoraði Grótta aðeins fjögur
mörk á fyrstu 20 mínútum leiksins. Stjarnan náði fljótt þriggja
marka forystu og var munurinn
þrjú til fimm mörk allan hálfleikinn en staðan í hálfleik var 12-8.
Stjörnustúlkur mættu mjög
ákveðnar til leiks í seinni hálfleik og skoraði þrjú fyrstu mörkin. Þegar 13 mínútur voru liðnar
af hálfleiknum var staðan 19-10
og ekkert sem benti til spennandi
lokamínútna.
Florentina Grecu, frábær markvörður Stjörnunnar, meiddist þá
og við það var eins og Grótta fengi
trú á verkefninu og að sama skapi
missti Stjarnan sjálfstraustið.
Grótta minnkaði muninn hratt og
örugglega og þegar níu mínútur
voru eftir af leiknum var staðan
21-17 og allt gat gerst.
Þá tók Aðalsteinn Eyjólfsson,
þjálfari Stjörnunnar, leikhlé og Íslandsmeistararnir náðu aftur sex
marka forystu, 24-18. Grótta skoraði þá fimm mörk í röð og minnkaði muninn í eitt mark þegar
hálf mínúta var eftir af leiknum.
Stjarnan hélt boltanum það sem
eftir lifði leiks og skoraði Rakel
Dögg Bragadóttir síðasta mark
leiksins rétt áður en lokaflautið
gall.
Aðalsteinn Eyjólfsson var að
vonum ánægður í leikslok enda
staðið uppi sem sigurvegari í

3)'522%)&!2 ¶¾R +RISTÅN #LAUSEN !NNA "LÎNDAL OG &LORENTINA 'RECU SJ¹ST HÁR MEÈ

SIGURLAUNIN

öllum mótum vetrarins nema
bikarkeppninni.
„Það er ekki hægt annað en
að vera ánægður með tímabilið.
Við náðum í þrjá titla af fjórum.
Hópurinn hefur staðið sig mjög
vel og sýnt mikinn karakter. Þetta
var samt óþarflega tæpt í lokin en
Grótta er lið sem gefst aldrei upp.
Við spiluðum frábæra vörn fyrir
utan síðasta korterið og þá fengum
við mörg hraðaupphlaup framan
af. Það er þó þannig að þegar lið
ná miklu forskoti er stutt í kæruleysið. Stelpurnar sáu fram á endann á löngum og erfiðum vetri og
slökuðu óþarflega mikið á,“ sagði
Aðalsteinn.

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Alfreð Finnsson, þjálfari Gróttu,
hefur náð frábærum árangri með
liðið sem nældi sér í þrjú silfur í
vetur.
„Þetta var vissulega frábært
tímabil hjá okkur en ég hefði þó
viljað eitt gull. Í dag vorum við of
sein í gang og spiluðum neikvæðan
handbolta þar til síðasta korterið.
Við spiluðum ekki okkar varnarleik og við leystum sóknarleikinn
ekki nægjanlega vel. Þegar upp
er staðið býr Stjarnan yfir meiri
breidd en við spiluðum þennan
deildarbikar lengst af á 7-8 leikmönnum þar sem ég var ekki nógu
duglegur að hvíla lykilmenn,“
sagði Alfreð.
GMI
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-ÎRK 'RËTTU SKOT  .ATASA $AMILJANOVIC 
 %VA -ARGRÁT +RISTINSDËTTIR   +ARËLÅNA
" 'UNNARSDËTTIR   !NNA ²RSÒLA 'UÈMUNDS
DËTTIR   !RNDÅS -ARÅA %RLINGSDËTTIR   3ANDRA
0AEGLE   %VA "JÎRK (LÎÈVERSDËTTIR  
6ARIN SKOT ¥RIS "JÎRK 3ÅMONARDËTTIR 
(RAÈAUPPHLAUP  .ATASA  +ARËLÅNA  !RN
DÅS 
&ISKUÈ VÅTI  !NNA ²RSÒLA  %VA -ARGRÁT %VA
"JÎRK 2AGNA +AREN 
5TAN VALLAR  MÅN
-ÎRK 3TJÎRNUNNAR SKOT  2AKEL $ÎGG "RAGA
DËTTIR   +RISTÅN 'UÈMUNDSDËTTIR  
!LINA 0ETRACHE   %LÅSABET 'UNNARSDËTTIR  
3ËLVEIG ,¹RA +J¾RNESTED   !NNA "RYNDÅS "LÎN
DAL   *ËNA -ARGRÁT 2AGNARSDËTTIR  
6ARIN SKOT &LORENTINA 'RECU  (ELGA 6ALA *ËNS
DËTTIR 
(RAÈAUPPHLAUP  3ËLVEIG  2AKEL  +RISTÅN 
%LÅSABET  !NNA "RYNDÅS 
&ISKUÈ VÅTI  %LÅSABET  +RISTÅN 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
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Enska úrvalsdeildin:

Man. Utd náði að rífa sig upp eftir áfallið í Mílanó er það sótti erkifjendurna
í Man. City heim og vann mikilvægan 1-0 sigur. Misstígi Chelsea sig í dag er
United orðið meistari. Staða West Ham er óvænt orðin frekar vænleg.
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&«4"/,4) Manchester United steig

&5,(!- ,)6%20//,

stórt skref í átt að enska meistaratitlinum í gær þegar það lagði
Manchester City á útivelli, 0-1. Það
var Cristiano Ronaldo sem skoraði
eina mark leiksins úr vítaspyrnu
sem hann fiskaði sjálfur. Vinni
Chelsea ekki Arsenal á Emiratesvellinum í dag er United orðið
enskur meistari þó svo að tvær
umferðir séu eftir af deildinni.
Sir Alex Ferguson, stjóri Man.
Utd, ætlar ekki að fylgjast með
leik Arsenal og Chelsea heldur
ætlar hann að skella sér í golf.
Þegar United vann sinn fyrsta
meistararatitil undir hans stjórn
árið 1993 var hann einmitt í golfi.
Hann vill gjarna endurtaka þann
leik í dag.
„Reyndar ætlaði ég til Spánar
að sjá Gerard Pique spila en það
er eitthvert vandamál með flugið
þannig að ég ætla bara í golf í staðinn. Vonandi nær Arsenal þeim úrslitum sem okkur vantar en ef við
verðum að heimsækja Chelsea á
miðvikudag til að sækja eitthvað
þá er það í góðu lagi,“ sagði Ferguson kátur.
Það mátti litlu muna að City
jafnaði leikinn tíu mínútum fyrir
leikslok en Edwin van der Sar
varði vítaspyrnu Dariusar Vassell. Vítið fiskaði Michael Ball en
dómurinn var glórulaus. Ball þessi
hefði átt að fjúka af velli strax á
2. mínútu er hann traðkaði á Ronaldo sem lá á grasinu. Portúgalinn
hefndi sín með því að sækja laglega víti gegn Ball sem hann skoraði síðan úr.
„Þessi leikur var gott dæmi um
karakter minna manna. Forráðamenn deildarinnar hjálpuðu okkur
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ekkert með þessari tímasetningu
en leikmenn sýndu hvað í þeim
bjó og kláruðu þetta verkefni með
sæmd,“ sagði Ferguson.
West Ham vann frábæran sigur
á Bolton í gær þar sem Argentínumaðurinn Carlos Tevez fór á kostum. Sigurinn lyfti West Ham af
fallsvæðinu í fyrsta skipti síðan í
desember og örlögin eru þar með í
höndum West Ham-manna.
„Tevez var tæpur fyrir leikinn enda slæmur í ökkla en þvílík frammistaða hjá drengnum,“

sagði Alan Curbishley, stjóri West
Ham. Tevez skoraði tvö mörk og
lagði upp það þriðja.
„Vonandi verður ekki allt undir
hjá okkur á Old Trafford á sunnudag. Árangur minn á þeim velli er
nógu slæmur fyrir. Tevez er okkar
innblástur þessa dagana. Það
hjálpar að hann talar ekki tungumálið og getur ekki lesið blöðin. Hann segist bara vera knattspyrnumaður sem sé sama um allt
annað og það hentar okkur vel,“
sagði Curbishley. HENRY FRETTABLADIDIS

+4)2 %GGERT -AGNÒSSON OG "JÎRGËLFUR

'UÈMUNDSSON G¹TU LEYFT SÁR AÈ BROSA Å
G¾R
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«VENJULEG TENNISVIÈUREIGN FËR FRAM MILLI TVEGGJA BESTU LEIKMANNA HEIMS

Nadal vann Federer á tvískiptum velli
4%..)3 Heldur óvenuleg tennis-

viðureign fór fram á Mallorca á
Spáni fyrr í síðustu viku. Þá áttust við tveir bestu tennisleikmenn
heims, Spánverjinn Rafael Nadal
og Roger Federer frá Sviss. Það
sem var óvenjulegt var að yfirborð vallarins var tvískipt, annars
vegar úr leir og hins vegar grasi.
Federer hefur haft mikla yfirburði í tennisheiminum síðastliðin
ár nema þegar kemur að keppni á
leir. Þar hefur Nadal iðulega haft
betur og hefur hann unnið opna
franska meistaramótið síðstliðin
tvö ár því til sönnunar. Á síðasta
ári vann Nadal Federer í úrslitaleiknum.
Viðureignin í fyrradag var æsi-

spennandi. Nadal stal tveimur
lotum á Federer í fyrsta settinu,
bæði á leir og á grasi, og vann
samtals 7-5. Federer vann aðra
lotuna 6-4 eftir að hafa náð lotu af
Nadal á leir.
Þriðja settið var æsispennandi
og réðust úrslit í bráðabana, 1210.
Federer hefur unnið 48 leiki í
röð á grasi en Nadal hefur ekki
tapað í 72 leikjum á leir.
„Þetta var frábær reynsla þó
svo að ég óttaðist fyrir fram að
þetta yrði hrein skelfing þar sem
það yrði svo erfitt að aðlagast
vellinum,“ sagði Nadal í gær. „En
þetta var ekki svo slæmt þó svo
að fleiri mistök gerðu vart um sig

en í venjulegum leik.“
Það var augljóst í leiknum að
sá sem lék á leir hafði yfirhöndina þar sem boltinn skoppar bæði
hærra og hægar á því yfirborði.
„Ég var mjög þreyttur í lokin
því það eru svo margar mismunandi hreyfingar sem þarf að framkvæma á vellinum. En þetta var
mikil áskorun þar sem maður þarf
að huga að ansi mörgu,“ sagði
Federer. „Ég hafði gaman af þessu
þó svo að það hafi verið eilítið
taugastrekkjandi að skipta um skó
í sífellu.“
Báðir sögðust þeir vel til í að
endurtaka leikinn og hefur verið
ákveðið að spila álíka leiki á Mallorca næstu tvö árin.
ES¹
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FH og Keflavík
spila á grasi

Dabo kærir Barton
fyrir líkamsárás

&«4"/,4) Meistarakeppni KSÍ fer
fram í kvöld þegar Íslandsmeistarar FH taka á móti bikarmeisturum Keflavíkur.
Leikurinn fer fram í Kaplakrika en ekki á aðalvellinum
sjálfum heldur á frjálsíþróttavellinum. Valur vann leikinn í
fyrra á sama stað gegn FH, 0-1,
og FH-ingar vilja eflaust bæta
öðrum bikar í safnið en þeir sigruðu í Lengjubikarnum á dögunum
í skrautlegum leik gegn Val.
Leikurinn hefst klukkan 19.15
og kostar 1000 kr. inn fyrir 17 ára
og eldri en þeir sem ná ekki bílprófsaldri fá frítt inn.
HBG

&«4"/,4) Ousmane Dabo, leikmaður Man. City, hefur ákveðið
að kæra félaga sinn hjá félaginu, Joey Barton, fyrir líkamsárás
en Barton gekk í skrokk á félaga
sínum á æfingu á dögunum.
Dabo þurfti að fara á sjúkrahús eftir barsmíðarnar þar sem
hann fékk meðferð við sárum á
auga, nefi og vörum. Manchester
City hefur þegar tekið á málinu
en Barton tekur ekki frekari þátt
í leikjum liðsins á þessari leiktíð og verður að öllum líkindum

seldur frá félaginu í sumar.
Barton á skrautlegan feril að
baki og hefur margoft komist á
forsíður bresku blaðanna fyrir
vafasama hegðun utan vallar. Í
desember 2004 var hann sektaður
um sex vikna laun fyrir að stinga
vindli í augu á ungum liðsfélaga í
jólagleði Man. City. Sex mánuðum síðar lenti hann í ryskingum
við Richard Dunne, félaga sinn hjá
City, og fimmtán ára gamlan stuðningsmann Everton. Þá var hann
sektaður um átta vikna laun.
HBG

6).3+!052).. ²4 5- ',5''!.. /USMANE $ABO OG *OEY "ARTON LEIKA T¾PLEGA

FLEIRI LEIKI SAMAN MEÈ -AN #ITY
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4,5%
Ný helmingaskipt húsnæðislán með lægri vöxtum
50% erlendar lágvaxtamyntir - 50% íslenskar krónur. Þannig færðu lánið á lægri
vöxtum en býrð við mun minni gengisáhættu en ef lánið væri 100% í erlendri mynt. Fáðu
nánari upplýsingar og ráðgjöf í útibúum Glitnis eða í þjónustuveri í síma 440 4000.
SAMANBURÐUR Á LÁNUM

VEXTIR

GENGISÁHÆTTA

GREIÐSLUBYRÐI

EIGNAMYNDUN

100% íslenskar krónur**

4,95%

Engin

Lág

Hæg

NÝTT HELMINGASKIPT LÁN***

4,50%*

Hóﬂeg

Lág

Í meðallagi

100% erlend myntkarfa****

5,74%*

Mikil

Há

Hröð

* M.v. vaxtatöflu og 1 mánaða libor vexti 03.05.2007 ** Verðtryggt jafngreiðslulán
*** 50% íslenskar krónur / 50% erlent lán í CHF og JPY **** EUR, USD, GBP, CHF og JPY
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*AKE 'YLLENHAAL

Ánægjunni spillt

¶R¹TT FYRIR AÈ FORELDRAR *AKE LEIKSTJËR
INN 3TEPHEN OG HANDRITSHÎFUNDUR
INN .AOMI V¾RU EFNUÈ VAR *AKE L¹T
INN VINNA FYRIR SÁR ¹ SUMRIN (ANN
VAR ALINN UPP Å GYÈINGDËMI OG
FERMING HANS "AR -ITZVAH
¹TTI SÁR STAÈ Å HÒSN¾ÈI HEIM
ILISLAUSRA TIL AÈ KOMA HONUM
Å SKILNING UM AÈ ÖAÈ HEFÈU
ÖAÈ EKKI ALLIR JAFN GOTT OG
HANN *AKE LEIKUR Å 4HE 'OOD
'IRL ¹ 3TÎÈ  "ÅË KL 

-¹NUDAGAR ERU SJËNVARPSDAGAR ¹ MÅNU
HEIMILI +LUKKAN ¹TTA HEFST DAGSKR¹IN ¹
'REYlS !NATOMY KLUKKAN NÅU BYRJAR (ER
OES ¹ 3KJ¹ EINUM MEÈ TILHEYRANDI AUG
LÕSINGAHLÁUM SEM NÕTT ERU TIL AÈ FYLGJAST
LAUSLEGA MEÈ !MERICAN )DOL 3VO KLUKK
AN RÒMLEGA TÅU ER SKIPT YFIR ¹ STÎÈ 
ÖAR SEM HINIR ¹TTAVILLTU FÁLAGAR ÒR ,OST
SKEMMTA MÁR FRAM AÈ H¹TTATÅMA
,¹ ÖË VIÈ AÈ SJËNVARPSKVÎLDIÈ V¾RI
EYÈILAGT FYRIR MÁR SÅÈASTA M¹NUDAG ÖEGAR
Å LJËS KOM AÈ Ö¹TTURINN UM 'REYlS !NA
TOMY V¾RI UPPRIFJUNARÖ¹TTUR &¹TT ÖYKIR
MÁR JAFN LEIÈINLEGT OG SLÅKIR Ö¾TTIR SÁR
STAKLEGA ÖEGAR ÁG HEF AF STAKRI SAMVISKU
SEMI FYLGST MEÈ ÎLLUM Ö¹TTUM SEM ¹
UNDAN ERU GENGNIR ¶¹ ER EKKERT FYRIR MIG
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AÈ ÁG BRAUT HELDUR SAMAN ÖVOTTINN
Å ÖVOTTAHÒSINU Å STAÈ ÖESS AÈ HORFA
¹ SJËNVARPIÈ ¶AÈ REYNDIST REYNDAR
ÖARFAVERK

3*«.6!20)¨
 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 
-ATTI MORGUNN  (OPP OG HÅ 3ESSAMÅ
 &RIÈÖJËFUR FORVITNI  $ISNEYSTUND
IN  !LVÎRU DREKI  3ÅGILDAR TEIKNI
MYNDIR  3UÈANDI STUÈ  !RTHÒR
 !LLT UM DÕRIN
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Ö¹TTUR MEÈ VANDAÈA OG ËH¹ÈA GAGNRÕNI UM
ALLT TENGT BÅLUM SKEMMTILEGA DASKR¹RLIÈI OG
¹HUGAVERÈAR UMFJALLANIR

 0SYCH  "ANDARÅSK GAMANSER
ÅA UM MANN MEÈ EINSTAKA ATHYGLISG¹FU SEM
ÖYKIST VERA SKYGGN OG AÈSTOÈAR LÎGREGLUNA
VIÈ AÈ LEYSA FLËKIN SAKAM¹L

 "OSTON ,EGAL  "R¹ÈFYND
IÈ LÎGFR¾ÈIDRAMA UM SKRAUTLEGA LÎGFR¾È
INGA Å "OSTON
 $EXTER ,OKAÖ¹TTUR "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM DAGFARSPRÒÈA MORÈINGJANN
$EXTER SEM VINNUR FYRIR LÎGREGLUNA Å -IAMI
(ANN ER SJ¹LFSKIPAÈUR BÎÈULL SEM MYRÈ
IR BARA Ö¹ SEM EIGA ÖAÈ SKILIÈ ¶AÈ ER KOMIÈ
AÈ LOKAUPPGJÎRINU $EXTER VERÈUR AÈ FINNA
FJÎLDAMORÈINGJANN SEM SAXAR NIÈUR KONUR
¹ÈUR EN HANN MYRÈIR SYSTUR $EXTERS

 #3) E
 (EROES E
 *ERICHO E
 6ÎRUTORG

3+*2 30/24
3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 -AGASÅNÖ¹TTUR p MANNLÅF OG
MENNING ¹ NORÈURLANDI 3AMANTEKT UM
FJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ -¹NUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 ,IÈIÈ MITT E
 !È LEIKSLOKUM E
 -AN #ITY -AN 5TD FR¹  MAÅ
 !RSENAL #HELSEA BEINT
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 ¥TALSKI BOLTINN BEINT
 !RSENAL #HELSEA FR¹  MAÅ
 ¥TALSKI BOLTINN FR¹  MAÅ
 $AGSKR¹RLOK
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6)¨ -,5- -%¨ $EXTER
3KJ¹REINN KL 

2/-%
3TÎÈ  KL 
®NNUR Ö¹TTARÎÈ EINN
AR GL¾SILEGUSTU SJËN
VARPSÖ¹TTARAÈAR SEM
GERÈ HEFUR VERIÈ 2OME
SEGIR SÎGU 2ËMARVELD
IS ¹ ¹TAKANLEGAN OG
SPENNUÖRUNGINN H¹TT
¶EGAR SÅÈUSTU Ö¹TTARÎÈ
LAUK HAFÈI *ÒLÅUS 3ESAR
VERIÈ MYRTUR EN HVAÈ
GERIST Å FRAMHALDINU
¶ETTA ERU ¾SISPENN
ANDI OG ËMISSANDI
Ö¾TTIR ENDA ER 2OME
*!-%3 052%&/9 ,%)+!2) ²2 ¶445.5- 2/-%
DÕRASTA SJËNVARPSÖ¹TTA
RÎÈ SEM GERÈ HEFUR VERIÈ %KKERT HEFUR VERIÈ TIL SPARAÈ VIÈ AÈ GERA HANA
SEM ¹HRIFAMESTA

.Ò VERÈUR SÕNDUR LOKAÖ¹TTURINN UM
DAGFARSPRÒÈA MORÈINGJANN $EXTER
SEM VINNUR FYRIR LÎGREGLUNA Å -IAMI
(ANN ER SJ¹LFSKIPAÈUR BÎÈULL SEM
MYRÈIR BARA Ö¹ SEM EIGA ÖAÈ SKIL
IÈ ¶AÈ ER KOMIÈ AÈ LOKAUPPGJÎRINU
$EXTER VERÈUR AÈ FINNA FJÎLDAMORÈ
INGJANN SEM SAXAR NIÈUR KONUR ¹ÈUR
EN HANN MYRÈIR SYSTUR $EXTERS

23  &-   
 -ORGUNFRÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 4ËNLIST 3ËLKONUNGSINS
 "ËKMENNTIR EFTIRSTRÅÈS¹RANNA
 'UÈSÖJËNUSTA Å (JALLAKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ «LAFUR OG )NGUNN
 3UNNUDAGSKONSERT
 3ÎNGVAM¹L
 3TALÅN ¹ ¥SLANDI
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (EIM Å HÁRAÈ p OG AFTUR TIL BAKA

 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 &R¹ 4ËNSK¹LDAÖINGINU Å 0ARÅS
 «SKASTUNDIN
 3AGNASLËÈ
 ,AUFSK¹LINN
 /RÈ KVÎLDSINS
 4IL ALLRA ¹TTA
 !NDRARÅMUR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 6EITT MEÈ VINUM ,AX¹ Å !ÈALDAL
RNES 6EITT MEÈ VINUM ERU VANDAÈIR VEIÈI
Ö¾TTIR UMSJËN +ARL ,ÒÈVÅKSSONAR ÖAR SEM
HANN FER Å VEIÈI MEÈ FÁLÎGUM SÅNUM MA
Å -INNIVALLAL¾K ,AX¹ Å !ÈALDAL 3TAÈARTORFU
-ÒLATORFU (RAUN "REIÈDALS¹ ¶INGVÎLLUM
RNES OG .ORÈLINGAFLJËT
 3P¾NSKI BOLTINN
 "OX /SCAR DE LA (OYA VS &LOYD
-AYWEATHER

 %NSKA DEILDIN  
0RESTON "IRMINGHAM "EIN ÒTSENDING

 -EISTARADEILD %VRËPU %NDURSÕND
UR LEIKUR !# -ILAN OG -AN 5TD

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA

SÖGUSÝNING

"ERGS

 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 3P¾NSKI BOLTINN
 ."!  0LAYOFF GAMES
,EIKUR Å ÒRSLITAKEPPNINNI Å ."! KÎRFUBOLTAN
UM

 0'! 4OUR  "EIN ÒTSENDING FR¹
LOKADEGI 7ACHOVIA MEISTARAMËTSINS ¹ 0'!
MËTARÎÈINNI Å GOLFI

 3P¾NSKI BOLTINN

Landsbankinn
120 ára

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 $YRENES z  6ERA MED FLERE  6INDERNE
 & FOR &½R  9U 'I /H  *ULIE 
(ANNAH -ONTANA  $EN EUROP¾ISKE MAND 
-ISSION INTEGRATION  46 !VISEN  "OXEN
 /"3  3+5- 46  &LEMMINGS
(ELTE  30!-  "OOGIE ,ISTEN #OUNTDOWN
 (JERTEFLIMMER  'UDSTJENESTE I $2
+IRKEN  ) L¾RE SOM STJERNE  (OLD
MASKEN  (½NDBOLD3zNDAG $- SEMIFINALE 
KAMP  3IGURDS "JzRNETIME  3zREN 2YGE
DIREKTE  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
%NHEDSLISTEN ,ANDSMzDE  +ONG #ARL 86)
'USTAF  ½R  +LzVEDAL I )NDONESIEN 
 3zNDAG  3zNDAGSSPORTEN MED 3!3 LIGA
 #YKLUS  !LT OM MIN MOR  /"3
 -zDE MED  $YRENE FRA ,ILLESKOVEN 
2ASMUS +LUMP  0ALLE 'RIS P½ EVENTYR 
!NTON MIN HEMMELIGE VEN  0OSTMAND 0ER

 +ALLE OG -OLO  "RAVO "IBBI 
$ISNEYTIMEN  3VAMPE"OB  -¹N¹ID 46
3AMISK BARNE TV  6- ISHOCKEY  
/RHAN 0AMUK  'UNNEL I DET GRzNNE 
4ROENS RzTTER  $ER FARTzY FLYTE KAN 
!NSIKT TIL ANSIKT MED ELGEN  -USIKK P½ SzNDAG
+ONSERT MED 2OLANDO 6ILLAZËN  PEN HIMM
EL  ) 4ORNEKRATTET 6½R I 4ORNEKRATTET 
7UMMI  .EWTON  3zNDAGSREVYEN
 3PORTSREVYEN  -ARGITS SAGA 
'LEDENS HUS  +VELDSNYTT  2ALLY 6-
2ALLY !RGENTINA  .- RALLY 3zRLANDSRALLY 
.YTT P½ NYTT  2ALLYCROSS %- RUNDE FRA 0ORTUGAL
 &ROKOST TV

Leiksýning í dag
Athugið að Sögusýningunni lýkur 20. maí.
Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa einstöku sýningu.
Á Sögusýningu Landsbankans er margt markvert
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar samtvinnuð á ýmsan hátt.
Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt líkan sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Í dag, sunnudag, kl. 15:00.
Leiksýningin „Brot úr sögu banka“.
Leikdagskrá í léttum dúr þar sem rakin
er saga banka og þjóðar.
Leikendur: Björgvin Franz Gíslason,
Jakob Þór Einarsson, Kristjana Skúladóttir.
Valdimar Kristjónsson stjórnar lifandi tónlist.

364 
 "OLI"OMPA  *O*OS CIRKUS  0INGU
 4HE BOY  -AN¹ID TV  $ISNEYDAGS
 %VAS FUNKARPROGRAM  ,ILLA SPORTSPEGELN
 'RAND 0RIX  2OBINS  3VENSKA SLAG
 )NFÎR %UROVISION 3ONG #ONTEST  
3TINA  +OBRA  4HE DAY ) GOT THE SACK
 1UIRKS  ,EILA NÁE EN &RANCE 
6¼RLDEN  .¼R GR¼SRÎTTERNA TAR ÎVER 
"ARNET OCH ORDEN OM SPR½K I FÎRSKOLAN 
!NSLAGSTAVLAN  0IPPI ,½NGSTRUMP  6I I
FEMMAN  0IP ,ARSSONS  2APPORT 
(UNDKOLL  3PORTSPEGELN  !GENDA 
$E SKAPADE HISTORIA  6ETENSKAP M¼NNISK
AN AVSLÎJAD  2APPORT  ,ÎGNENS PRIS
 "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN  3¼NDNINGAR
FR½N 364  'OMORRON 3VERIGE

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00, um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir - Barnahorn – Alltaf heitt á könnunni

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 37473 05/07
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Dreymir um sumarbústað og innri ró
„Mér fannst dómsúrskurðurinn
í Baugsmálinu stórkostlega
fyndinn. Eftir allt þetta vesen.
Það væri gaman að vita hvað
þessir þrír mánuðir skilorðsbundið hafa kostað. Annars var
eiginlega fyndnast að uppgötva
að þessi nýi forstjóri Glitnis, sem
ég hélt að væri fimmtugur, skuli
vera ári yngri en ég.“
«MAR ®RN (AUKSSON TËNLISTARMAÈUR OG
NEMI

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA !LLT GOTT ¶AÈ ERU ALLIR BÒNIR AÈ VERA Å LÅNUDANSI ALLA
HELGINA OG VOÈA ¹N¾GÈIR MEÈ ÖAÈ
!UGNLITUR "L¹R
3TARF $ANSKENNARI OG KYNNINGARSTJËRI
&JÎLSKYLDUHAGIR 'IFTUR MEÈ FJÎGUR BÎRN
(VAÈAN ERTU 2EYKJAVÅK ¡G ER ÒR &RAMHVERFINU Å 3AFAMÕRINNI
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR .EI EKKI MJÎG %N ÁG BANKA STUNDUM Å TRÁ OG SEGI
SJÎ NÅU ÖRETT¹N
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN ¶AÈ ER  NÒNA ¶AÈ FER EFTIR ÖVÅ HVAÈ ER
Å GANGI HVERJU SINNI
5PP¹HALDSMATUR ¶AÈ SVEIFLAST LÅKA )NDVERSKUR MATUR SUSHI OG KJÎT ¡G
ER MIKILL KJÎTMAÈUR
&ALLEGASTI STAÈURINN TLI ÁG VERÈI EKKI AÈ SEGJA ÒTI Å 'RËTTU MEÈ GËÈU
ÒTSÕNI UPP ¹ 3N¾FELLSJÎKUL
I0OD EÈA GEISLASPILARI I0OD (IKLAUST /G HELST TVEIR
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È BORÈA GËÈAN MAT MEÈ KONUNNI OG FERÈAST
MEÈ FJÎLSKYLDUNNI
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST ¶ETTA ER MJÎG ERFIÈ SPURNING ¶AÈ ER REYNDAR MJÎG
LEIÈINLEGT AÈ KEYRA ¹ NAGLADEKKJUM

(ELSTI VEIKLEIKI -ÁR H¾TTIR TIL AÈ VAKA FRAM EFTIR
OG GLEYMA AÈ DREKKA VATN
(ELSTI KOSTUR $RIFKRAFTUR OG Ö¾R ËTELJANDI DANS
¾FINGAR SEM ÁG ER BÒINN AÈ TAKA
(ELSTA AFREK -ÁR FINNST ÖAÈ MESTA AFREKIÈ ÖEGAR
FJÎLSKYLDAN ER GLÎÈ OG K¹T HVERJU SINNI
-ESTU VONBRIGÈIN ¡G FËR EINU SINNI Å VIT
LAUSA VINNU OG H¾TTI EFTIR NÅU DAGA AF
ËVIÈR¹ÈANLEGUM ORSÎKUM ¶AÈ VORU
MIKIL VONBRIGÈI
(VER ER DRAUMURINN 3UMARBÒSTAÈUR
OG STÎÈUG INNRI RË
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
¶ESSA DAGANA ER ÖAÈ (EMMI
'UNN
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹
ÖÁR «ÖARFLEGA ËÖEKK BÎRN
(VAÈ ER MIKILV¾GAST -IKILV¾G
UST ER LÅFSGLEÈIN
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&LOKKARNIR BERJAST MEÈ D¾GURFLUGUM
Fyrir átta árum blés Ísólfur Gylfi
Pálmason flokksbræðum sínum
í Framsóknarflokknum baráttuandann í brjóst þegar hann söng
Framsóknarsömbuna. Þá, eins og
nú, átti flokkurinn undir högg að
sækja en sótti í sig veðrið þegar
nær dró kosningum og vann til
að mynda glæsilegan sigur í
Suðurlandskjördæmi þar sem Ísólfur bauð sig einmitt fram. Og nú
hefur Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra og flokksbróðir Ísólfs, samið og sungið nýtt baráttulag sem er ekki síður mikill bar-

2!.'52 &2!%++%24 34/00
RANGUR ¹FRAM EKKERT STOPP
RANGUR ¹FRAM EKKERT STOPP
RANGUR ¹FRAM HVERT SEM ER LITIÈ
&RAMSËKN Å VOR ÖAÈ ER EINA VITIÈ
.Ò ÖEGAR LÅÈA FER AÈ KOSNINGUM
/G VINDBELGIR FYLLAST AF LOFORÈUM
%R MIKILV¾GT AÈ HUGA AÈ GRUNNINUM
/G FYLGJA SÅNUM HUGSJËNUM
3TEFNUMIÈ OG STAÈFEST EKKI STENDUR
¹ OSS
6IÈ SKULUM EKKI VENDA OKKAR KV¾ÈI
Å KROSS
&RAMSËKN ¹ ÎLLUM SVIÈUM ÖJËÈ
LÅFSINS
+EIKIR VIÈ HORFUM TIL HIMINSINS

áttusöngur og rúmban góða og
heitir því skemmtilega nafni „Árangur áfram og ekkert stopp“.
Ísólfur Gylfi var ekki í vafa
um að svona hlutir borguðu sig
enda hefði það sýnt sig að söngurinn væri gott hópefli og þjappaði
hópnum betur saman. Og nú væri
bara að sjá hvort Magnús yrði
bjargvættur flokksins með laginu. „Ég og Magnús spiluðum annars saman í tveimur hljómsveitum hérna á árum áður, Lúkas og
Sveinstaðarsextettinum,“ segir Ísólfur og bætir því við að hann hafi
sótt hugmyndina að Framsóknarsömbunni frá Liverpool-borg –
bæði Bítlunum og knattspyrnuliðinu á Anfield.
Lagið vakti mikla athygli á
sínum tíma enda ekki ýkja algengt
að stjórnmálaflokkar semji „stuðningsmannalag“. „Það eru miklu
frekar íþróttafélög sem gera slíka
hluti,“ segir Ísólfur, sem nú er
sveitarstjóri á Hrunamannahreppi
og syngur þess á milli með karlakór Hreppamanna. „Þeir hafa ekki
fengist til að syngja Framsóknarsömbuna en ég stefni ljóst og leynt
að því.“

RANGUR ¹FRAM EKKERT STOPP
RANGUR ¹FRAM EKKERT STOPP
RANGUR ¹FRAM HVERT SEM ER LITIÈ
&RAMSËKN Å VOR ÖAÈ ER EINA VITIÈ
(AGVÎXT OG KAUPM¹TT UPP¹ VIÈ
!TVINNULEYSI NIÈR¹ VIÈ
"¾TUM SYSTKINUM SKAKKAFÎLL
"ETRA ÖJËÈFÁLAG VILJUM VIÈ ÎLL

¥3«,&52 '9,&) 3ÎNG &RAMSËKNARSÎMB

UNA FYRIR ¹TTA ¹RUM OG VANN STËRSIGUR Å
SÅNU KJÎRD¾MI

-!'.²3 34%&.33/. (YGGST ENDURTAKA LEIKINN FR¹  OG SYNGJA SIG INN Å HUG OG

HJÎRTU KJËSENDA

Samfylkingin gengur hins
vegar ekki jafn langt og
Framsókn. Frambjóðendurnir Róbert Marshall og Guðmundur Steingrímsson hafa
þó snarað texta lagsins Mrs. Robinsson
eftir Simon & Garfunkel yfir á íslensku. Bandaríska útgáfan er
úr kvikmyndinni The Graduate þar sem
Anne Bancroft
tælir
hinn
unga Dustin
Hoffman
til
lags við sig.
Aðspurður
hvort sú saga
hefði einhverja
æðri
merkingu

sagði Guðmundur svo vera.
„Við erum mjög hrifnir af
Ingibjörgu Sólrúnu og hún
er ein af ástæðunum fyrir
því að við erum í pólítik,“
svarar Guðmundur, sem telur
að áhrifa lagsins sé þegar
farið að gæta. „Þegar við
Róbert gengum til liðs við
flokkinn í október hrundi
fylgið um tíu prósent.
Eftir að við fórum að
spila lagið hefur leiðin
hins vegar bara legið
upp.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

'5¨-5.$52 34%).'2¥-3
3/. 3EGIR MARGT LÅKT MEÈ

-RS 2OBINSON )NGIBJÎRGU
3ËLRÒNU OG ¹ST¾ÈUM SÅNUM FYRIR
ÖVÅ AÈ GANGA Å FLOKKINN

7EST (AM AÈD¹ENDUR ¹ ¥SLANDI ERU
VONGËÈIR UM AÈ LIÈIÈ HALDI S¾TI
SÅNU Å ENSKU ÒRVALSDEILDINNI Å FËT
BOLTA EFTIR GËÈAN HEIMASIGUR Å G¾R
&JÎLMARGIR ¥SLENDINGAR FYLGDUST
MEÈ LEIKNUM ¹ 5PTON 0ARK Å G¾R
EN STÎÈUGUR STRAUMUR ¥SLEND
INGA HEFUR VERIÈ ¹ VÎLLINN EFTIR AÈ
ÖEIR "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON
OG %GGERT -AGNÒSSON KEYPTU
LIÈIÈ Å FYRRA -AGNÒS %GGERTSSON
SONUR STJËRNARFORMANNSINS STARFAR
HJ¹ ,ANDSBANKANUM ¹
!KUREYRI OG LEIDDI ¹TTA
MANNA HËP STARFS
MANNA BANKANS ¹
VÎLLINN Å G¾R (ËPUR
INN VAR AÈ SJ¹LFSÎGÈU
FERJAÈUR MEÈ EINKA
ÖOTU ¹ VEGUM
"JÎRGËLFS
'UÈMUNDS
SONAR
3IGURJËN ¶ RNASON OG HANS FËLK
Å ,ANDSBANKANUM VITA AÈ ÖAÈ BORG
AR SIG MARGFALT AÈ GERA VEL VIÈ STËRA
VIÈSKIPTAVINI BANKANS !F ÖESS
UM SÎKUM HEFUR ST¾RSTU KÒNN
UNUM VERIÈ BOÈIÈ Å
GL¾SIFERÈ TIL -AR
OKKË (ALDIÈ VERÈUR
ÒT ¹ N¾STU DÎGUM OG
MEÈAL SKEMMTIKRAFTA
SEM KOMA FRAM ERU
3TEF¹N (ILMARS
SON OG %YJËLFUR
+RISTJ¹NSSON
(ÒSIÈ AÈ ,¹LANDI  Å &OSSVOGINUM
VAR AUGLÕST TIL SÎLU Å SÅÈUSTU VIKU
(ÒSIÈ ER FALLEGT OG EKKI SKEMMIR
FYRIR AÈ N¹GRANNARNIR ERU MEKTAR
PARIÈ "JÎRGËLFUR 4HOR
"JÎRGËLFSSON OG
+RISTÅN «LAFS
DËTTIR ,ÅKLEGT
M¹ TELJA AÈ
HÒSIÈ FARI EKKI
¹ UNDIR 
MILLJËNIR KRËNA
HDMËHÖ

Þjóðverjar falla kylliflatir fyrir Bó
Básbryggja 15, 1.hæð - 110 Rvk

Frum

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

24.900.000
Einstaklega falleg 99,7 fm. 3ja herbergja íbúð
með sérinngang á 1. hæð í húsi staðsett i enda
á lokuðum botnlanga. Vandaðar innréttingar
úr mahogny og eikarparket og ﬂísar á gólfum.
Barnvænt umhverﬁ með sparkvelli og róluvelli
ásamt sameiginlegum listigarði.
Þórarinn sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum.

„Dieser Björgvin hat ja eine tolle Stimme. Wo
kann man die CDs kaufen? Eða: Björgvin hefur
einstæða rödd. Hvar
get ég keypt disk með

honum?“ var ein af fjölmörgum fyrirspurnum sem þýska útvarpsmanninum Christian
Milling bárust í kjölfar þáttar hans sem helgaður var Björgvin Halldórssyni. Þátturinn var
á dagskrá á fimmtudag á þýsku útvarpsstöðinni
Radio700.
Óhætt er að segja að þátturinn hafi fallið þýskum útvarpshlustendum afar vel í geð sé að marka
viðbrögðin. Þátturinn næst ekki aðeins í Þýskalandi
heldur mátti einnig hlusta á hann á netinu. Martin
Stöckli frá Lucerne í Sviss sendi inn lofsamleg ummæli, eitt dæmi af fjölmörgum: „Ég elska skandinavíska tónlist, Abba, Dorthe, Björk og svo framvegis. Nú hef ég uppgötvað nýjan listamann sem mér
líkar afskaplega vel. Meira af svo góðu!“
Þátturinn verður endurfluttur í dag og geta þá
fjölmargir aðdáendur Björgvins hlustað með því að
slá inn vefslóðina radio700.eu.
Milling kom til Íslands sérstaklega til að hitta
Björgvin, eða Bó, og taka við hann viðtal. Sjálfur tekur Bó þessum tíðindum af mikilli ró og hógværð. „Það er enginn að slá í gegn eða „meika“ það
„big time“. Þetta eru bara góð viðbrögð hlustenda
og ánægjuleg, einkum þegar sungið er á móðurmálinu. En maður verður aldrei neinn Peter Krauss eða
Peter Alexander.“
JBG

"« ,OFSAMLEG VIÈBRÎGÈ LÁTU EKKI ¹ SÁR
STANDA Å KJÎLFAR ÖESS AÈ ÖÕSKUR ÒTVARPS
Ö¹TTUR UM HANN FËR Å LOFTIÈ
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MXI15 var 7.754,73, þegar ég
kom á hluthafafund í Sjálfsmínbanka, og Nasdaq sleikti 2.525,07
þegar við Hámi höfðum skipt um
stjórn þremur mínútum síðar. Gosi
í Follíkóla, bróðir Mallíar, er orðinn stjórnarformaður. Gúndi, Tobbi
og allir hinir, ugglausu stórlaxarnir, reigsuðu út með miljarðana frá
okkur. Þeir skulda þá líklega mestan part hjá Glaumi Hurðarás eða
Vexista. Þetta átti að vera flottur
exitt hjá þeim og gefa til kynna að
þeir hugsuðu okkur þegjandi þörfina eftir að hafa orðið undir í plottinu um Sjálfsmínbanka. En Gúndi
greyið varð að berja aftur á hurðina
á stjórnarherberginu. Hann hafði
gleymt gleraugunum sínum á borðinu. Það var aumkunarvert að hlusta
á hann í dyragættinni: „Afsakið, en
ég gleymdi gleraugunum mínum.“
Ég naut þess að sjá hann svona pa
þetikk að fálma eftir gleraugunum.
Mér leið eins og fólki líður sem er
búið að eignast sinn eigin banka og
getur farið að skulda sjálfu sér.

0!"") leit inn síðdegis. Ótrúlegt
hvað pabbi er alltaf illa til fara. Þó
að karlinn sé 79 ára og þau mamma
hafi ekkert til að lifa af nema lífeyrissjóði og ellistyrki er óþarfi að
ganga um Fjölnisveginn eins og persóna úr Myrkrahöfðingjanum eftir
Krumma Gunnlaugs. Það fer í taugarnar á Mallí að láta nágrannana
halda að við tengjumst svona fólki.
Ég ætla að biðja pabba að koma
næst inn bakdyramegin.
0!"")

var stjörnuvitlaus, nötraði frá skalla ofan í skóbætur eins
og þegar hann var snuðaður um
5% afslátt í Bónus. Hann sagði að
við værum orðnir geggjaðir. Hann
og mamma væru miður sín að
eiga „þennan son” (hérna átti hann
greinilega við mig). Hvernig við
gætum horft framan í þjóðina eftir
að hafa rekið einhvern maraþonforstjóra heim til sín með 900 miljónir í veganesti! Þetta væri eins og
hlandgusa framan í fólk, fólk eins
og hann og mömmu sem hefði tekist að vinna sér inn með yfirtíð og
stanslausri þrælkun samtals 140
miljónir brúttó á núvirði á fimmtíu
árum og sætu núna uppi með ekki
neitt. Ég hélt að hann ætlaði að fá
hjartaáfall.

!,-%..).'52 – eins og pabbi
og mamma – vill ekki skilja hvað er
fólginn mikill hvati í því fyrir menn
að fá í hendur mikla peninga, hvati
sem knýr menn til framkvæmda og
arðbærra verka sem eru til framfara fyrir alla og öll þjóðin nýtur
góðs af. Ég reyndi að útskýra þetta
fyrir pabba. En hann sagði mér bara
að „skammast mín” og strunsaði
út. Honum lá svo mikið á að hann
gleymdi gamla frakkanum sínum.
Mallí fór með frakkann út í ruslatunnu þegar orðið var dimmt.
Airforce F3 / AIRF 3
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129.900,-

KR. 73.579.-

Sími 530 2907 / 530 2908

KR. 23.053.-

Opið í Smáralind

AEG COMPETENCE B 4101-4-M

laugardaga frá kl. 11:00-18:00
sunnudaga frá kl. 13:00-18:00
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Lokað í Lágmúla 8 (heimilistæki) og
Síðumúla 9 (hljómtæki og skrifstofutæki)
í maí, júní og júlí á laugardögum
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