
 „Þessi könnun 
sýnir okkur einfaldlega að við 
verðum að taka vel á síðustu dag-
ana,“ segir Jón Sigurðsson, for-
maður 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, for-
maður flokksins, segir flokks-
menn hafa fullan hug á að ná fylg-
inu aftur upp á lokasprettinum. 
„Við höfum verið að flökta í kring-
um 17 til 20 prósentin og þetta er 
aðeins lægra,“ segir Steingrímur. 

Fylgi Íslandshreyfingarinnar 
dalar einnig lítillega á milli kann-
ana og segist nú 2,1 prósent myndu 
kjósa flokkinn. „Hvert prósentu-
stig sem kemur inn og kemur okkur 
yfir fimm prósentin færir okkur 

þrjá þingmenn. Þetta er það eina 
sem getur breytt um stefnu næstu 
ríkisstjórnar,“ segir Ómar Ragn-
arsson, 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 þing-
mönnum. Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálf-
stæðisflokksins 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 flokk-
inn, sem myndi færa honum 16 
þingmenn. „Eins og aðrar kannanir 
hafa sýnt er mikil sveifla í átt til 
Samfylkingarinnar,“ segir Ingi-
björg 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.”

,,Það þótti hálf ósmekklegt þegar við gerðum grín að 
kvenfélaginu Hringnum og líka þegar við töluðum 
um Vigdísi og mannát í sömu andrá.” 

framsokn.is

Árangur áfram
- ekkert stopp
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LÍFEYRISGREIÐSLUR EIGA AÐ 
BERA 10% SKATT LÍKT OG 
FJÁRMAGNSTEKJUR 

Aukablað fylgir
í dag í tilefni 
Megrunarlausa
dagsins

Fylgi Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar eykst
Fylgi Vinstri grænna heldur áfram að dala lítillega samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins. Þá dalar fylgi Framsóknarflokksins og Íslandshreyfingar-
innar lítillega. Fylgi Frjálslynda flokksins stendur í stað frá fyrri viku.

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 innbrotsþjóf-
arnir 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.

Níu handteknir í 
Biskupstungum



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 mið-
nætti. 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 flug-
manns eða tæknin ollu slysinu,“ 
sagði hann. 

Flugvélin var í eigu Kenyan 
Airlines, sem er talið eitt 
öruggasta flugfélag Afríku.

114 manns 
taldir af

Tekjur heimilanna 
duga ekki fyrir útgjöldum þeirra, 
skuldirnar hrannast upp og nema 
nú 240 prósentum af ráðstöfunar-
tekjum. Mikil skuldsetning þýðir 
að stærri hluti tekna fer í afborg-
anir og vexti og því dregur úr 
möguleikum heimilanna til 
neyslu. Þetta kemur fram í Vor-
skýrslu ASÍ 2007. 

Íslensk heimili skulda 
nágrannaþjóða einna mest og eru 
þar í hópi með Dönum og Hol-
lendingum. „Af löndunum í kring-
um okkur komast bara Danir og 
Hollendingar með tærnar þar 
sem við höfum hælana,“ segir 
Ólafur Darri Andrason, hagfræð-
ingur 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 heim-
ilin 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 ráð-
stöfunartekjum hefur hækkað. Í 
vorskýrslunni segir að nauðsyn-
legt sé að horfast í augu við að 
mikil skuldsetning íslenskra 
heimila og hækkandi byrði vaxta-
greiðslna þýðir að áhætta heimil-
anna hefur aukist. „Heimilin eru 

orðin mjög viðkvæm fyrir verð-
bólgu og breytingum á vöxtum, 
tekjum og eignaverði.“

Katrín Ólafsdóttir, hagfræð-
ingur hjá Háskólanum í Reykja-
vík, bendir á að aðgengi að láns-
fjármagni 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 hættumörk-
um og veltir fyrir sér hvort fjár-
málafræðslan sé næg, hvort fjöl-

skyldurnar viti hvað þær séu að 
gera.

„Við erum í stöðu sem við 
höfum ekki verið í áður, valkost-
irnir 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 mánaðar-
leg greiðslubyrði hækki,“ segir 
hún.

Heimilin skulda 
hættulega mikið
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. 

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 lögreglu-
menn hafa tekið þátt í leitinni, í 
samvinnu við breska lögreglu, 
Europol og Interpol. 

Stúlkubarni 
rænt af hóteli

„Þetta gekk bara ljóm-
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, umsjónar-
maður 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 Þór-
hallur.

Tilgangur dagsins er sá að 
breiða út myndasöguboðskapinn 
og kynna þetta skemmtilega frá-

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

við sitjum uppi með svona 500 
blöð. Allt hitt fór,“ segir Þórhallur. 

Valtýr, eruð þið lausir úr 
prísundinni?

Hrefnuveiðimenn
eiga eftir að veiða 74 hrefnur í 
sumar. 38 hrefnur eru af kvóta til 
atvinnuveiða og 36 þeirra eru 
veiddar í vísindaskyni. Atvinnu-
hvalveiðar á þessu sumri hófust á 
föstudag þegar Njörður KÓ 7 veiddi 
fyrstu hrefnuna af kvóta fiskveiði-
ársins 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 hefj-
ast aftur 8. maí og við megum ekki 
blanda þessu tvennu saman.“ 

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 hval-
kjöts á Japansmarkað að svo stöddu 
heldur verður allt kjöt sett á innan-
landsmarkað úr veiðunum sem 
framundan eru. „En ef sala hvala-
afurða gengur vel er varla hægt að 
banna okkur að veiða það sem Haf-
rannsóknastofnun leggur til.“ 

Hafrannsóknastofnun telur 
hrefnustofninn við Ísland þola 200 
til 400 dýra veiði á ári.

Eftir að veiða 74 dýr í sumar

Frakkar kjósa sér forseta 
í dag. Valið stendur milli hægri-
mannsins Nicolas Sarkozy og 
sósíalistans Ségolène Royal. Kosið 
var í nýlendum Frakka í Kyrrahaf-
inu 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. 

Frakkar kjósa 
forseta í dag

Fjórir voru teknir 
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 lögreglu-
embættin á Blönduósi og á 
höfuðborgarsvæðinu.

Maðurinn sem ók ölvaður var 
tekinn á 83 kílómetra hraða þar 
sem hámarkshraði er 50, 
innanbæjar í Borgarnesi.

Ók ölvaður og 
án ökuréttinda
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 Samfylking og 
Sjálfstæðisflokkur bæta aðeins 
við sig fylgi frá síðustu skoðana-
könnun 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 flokk-
inn. 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 þing-
menn.

Hinn 1. maí árið 2003, níu dögum 
fyrir kosningar, sögðust 34,7 pró-
sent myndu kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn í skoðanakönnun Frétta-
blaðsins, en hann hlaut 33,7 
prósent atkvæða.

Samfylking bætir við sig einu 
og hálfu prósentustigi frá því í síð-
ustu viku og segjast nú 24,0 pró-
sent þeirra sem afstöðu tóku 
myndu kjósa flokkinn. Vikmörk 
eru 2,7 prósentustig, sem þýðir að 
fylgið er á bilinu 21,3 til 26,7 pró-
sent. 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. 

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 flokks-
ins mældist mest, hinn 10. mars, 
sögðust 25,7 prósent myndu kjósa 
flokkinn, sem hefði þýtt 17 þing-
menn.

Níu dögum fyrir kosningarnar 
2003 sögðust 8,7 prósent  myndu 
kjósa Vinstri græn, en flokkurinn 
hlaut 8,8 prósent atkvæða í kosn-
ingunum.

Fylgi Framsóknarflokksins 
dalar einnig aðeins frá því í síð-
ustu viku og mælist nú fylgið aftur 
undir tíu prósentum. 9,5 prósent 
segjast styðja Framsóknarflokk-
inn og reiknast vikmörk 1,8 pró-
sentustig. Miðað við það fylgi 

fengi flokkurinn sex þingmenn, 
jafnmarga og fyrir viku. 

Þann 1. maí 2003 var fylgi 
flokksins 15,6 prósent, en Fram-
sóknarflokkurinn hlaut 17,7 pró-
sent atkvæða.

Samanlagt fylgi ríkisstjórnar-
flokkanna er því 52,0 prósent og 
gæti hún haldið velli með 34 þing-
menn á móti 29 þingmönnum 
núverandi stjórnarandstöðu-
flokka.

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 niður-
staða 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 Íslandshreyfingar-
innar 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. Flokkur-
inn fengi engan mann kjörinn til 
Alþingis.

Hringt var í 1.600 manns á kosn-
ingaaldri 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. 

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. 

Gerum gæfu-
muninn í Iðnó

 Eurovision-hátíðin í 
Helsinki hófst opinberlega á 
laugardag með opnun Eurovision-
þorpsins 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 saman-
kominn 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. 

Eiríki vel tekið

Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið hefur 
skrifað undir samning við Tann-
læknafélag Íslands um tannlækna-
þjónustu vegna forvarnaskoðana 
þriggja og tólf ára barna. Þjónustan 
verður greidd að fullu af Trygg-
ingastofnun 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 rönt-
genmyndir. Upplýsingar um tann-
heilsu barnanna verða skráðar, með 
svipuðum hætti og þekkist annars 
staðar á Norðurlöndum, og þær 
sendar til Miðstöðvar tannverndar. 

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráð-
herra 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 tíma-
setning samningsins hafi nokkuð 
með kosningarnar fram undan að 
gera.

„Þetta hefur verið í vinnslu í lang-
an tíma. Við hefðum gjarnan viljað 
ná að semja fyrr, en það hafðist 
núna og ég er ánægð með það,“ 
segir Siv.

Fylgi Vinstri grænna dalar
Sjálfstæðisflokkur fengi 28 þingmenn, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins, en Framsóknar-
flokkur sex. Núverandi stjórnarflokkar fengju því 34 þingmenn. Samfylking fengi sextán þingmenn, 
Vinstri græn tíu og Frjálslyndi flokkurinn fengi þrjá þingmenn. Stjórnarandstaðan fengi 29 þingmenn.
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+ 3 milljónir 
   í bakpokann

á tvöfaldan miða!

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!

6xLexus GS
 30

0

-vinningur í hverri viku

DREGIÐ
EFTIR

2 DAGA!

Átt þú miða?

Hringdu núna í síma 561 7757 
Kauptu miða á www.das.is

50 þúsund vinningar dregnir út á árinu!
40 aðalvinningar á 2 milljónir hver eða 
4 milljónir á tvöfaldan miða.



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.

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

Opin hús hjá listamönnum • kvöldmessa • djasstónleikar.

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is

 Jón Gunnar Ottós-
son, forstjóri Náttúrufræðistofn-
unar Íslands (NÍ), fullyrðir að 
embættismenn landbúnaðarráðu-
neytisins hafi af ásetningi tekið 
stofnunina út úr 500 milljóna 
króna samstarfssamningi um 
Hekluskóga sem undirritaður var 
á föstudag. NÍ ætlar að krefjast 
skýringa frá landbúnaðarráðu-
neytinu.

Jón Gunnar segir það hafa verið 
ásetning embættismanna land-
búnaðarráðuneytisins að útiloka 
NÍ frá verkefninu og að ráðuneyt-
inu hafi ítrekað verið gerð grein 
fyrir því að nafn NÍ hafði verið 
fjarlægt úr samstarfssamningn-
um við undirbúning hans. „Við 
vorum í samráðsnefndinni sem 

verið var að formfesta með samn-
ingnum. Ráðuneytið tekur stofn-
unina viljandi út úr nefndinni og 
þar með út úr verkefninu.“ Jón 
segir framgöngu landbúnaðar-
ráðuneytisins 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 stofn-
unarinnar var ekki að finna í 
samningstextanum.

Guðmundur Halldórsson, verk-
efnisstjóri Hekluskógaverkefnis-

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

þyrfti að leiðrétta. Hann staðfestir 
einnig að NÍ hafi verið getið í drög-
um samningsins en stofnunin hafi 
síðar verið felld út úr honum. „Ég 
get ekki skýrt þetta öðruvísi en 
embættismenn hafi fyrir hand-
vömm 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 sam-
starfinu og í raun rothögg á hugs-
unina í verkefninu ef stofnunin 
yrði ekki með.“

Hekluskógasamn-
ingur vekur deilur
Forstjóri Náttúrufræðistofnunar fullyrðir að embættismenn landbúnaðarráðu-
neytisins hafi ætlað að útiloka stofnunina frá samningi um Hekluskóga. Verk-
efnisstjóri hefur ítrekað bent á villur í texta samningsins, án árangurs.

 Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra telur að um misskilning sé að 
ræða að Náttúrufræðistofnunar Íslands sé 
ekki getið í texta samstarfssamnings um 
Hekluskóga. Hann segir það afar mikil-
vægt að sá misskilningur sé leiðréttur. 

„Náttúrufræðistofnun vann mjög gott 
starf við undirbúning þessa máls og ber 
vegna sinnar sérstöðu og lögum samkvæmt 
að vera með í þessu verkefni áfram. Þeir 
tóku þátt í undirbúningi verkefnisins og 
ber að þakka þeim það. En nú er verkefnið 
fætt og komin þriggja manna stjórn. Síðan er sam-
ráðsnefnd þar sem þeir eru tilnefndir sem sannar-
lega hafa skyldur og hlutverk á svæðinu. Síðan er 
gert ráð fyrir því að margar vísindastofnanir og 

aðilar sem koma til með að styrkja þetta 
verkefni munu setjast inn í samráðshópinn. 
Þar er gert ráð fyrir að Náttúrufræðistofn-
un, Veiðimálastofnun, Umhverfisstofnun 
og fleiri vísindastofnanir komi inn á þennan 
vettvang.“

Guðni segir að hann hafi átt viðtöl við Jón 
Gunnar Ottósson, forstjóra NÍ, og sagt 
honum frá því að hann hefði aldrei heyrt 
um nein átök hvað varðar verkefnið. „Mér 
þykir leitt hvernig málið hefur þróast og 
við Jón Gunnar urðum sammála um það að 

ég skrifaði honum bréf strax eftir helgina. Þar fer 
ég yfir málið og bið þá sérstaklega um að vera með 
í verkefninu. Þar með tel ég að öllum misskilningi 
hafi verið eytt.“

Mun eyða öllum misskilningi

„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 bíla-
stæðinu við Kaplakrika í Hafnar-
firði aðfaranótt laugardags eftir 
að hafa verið að skemmta á herra-
kvöldi FH sem fram fór á föstu-
dagskvöld. Um nóttina voru ellefu 
bílar sem stóðu á planinu 
skemmdir.

Svo virðist sem skemmdarvarg-
arnir hafi ekki verið í leit að verð-
mætum. „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 mið-
nætti og um klukkan þrjú átti lög-
regla 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.

Ætti að leggja niður samræmd 
próf í 10. bekk?

Finnst þér kosningabaráttan 
málefnaleg?

Þetta er ótrúleg 
stjórnsýsla. Það er enn 

merkilegra að ráðuneytið skuli 
gera svona hluti án samráðs við 
ráðherra.
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Fjölmiðlar í Vestur-
Evrópu nutu mests frelsis í heimin-
um í fyrra, sérstaklega á Íslandi og 
í Finnlandi, Belgíu, Danmörku, Nor-
egi og Svíþjóð, en minnsta frelsið 
var í Mjanmar, Kúbu, Líbíu, Norður-
Kóreu og Túrkmenistan. Fjölmiðlar 
í 195 löndum voru skoðaðir. Fjöl-
miðlar voru taldir njóta mjög mikils 
frelsis í öllum löndum í Vestur-
Evrópu nema einu. Í Tyrklandi töld-
ust 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 frétta-
flutningi. Átján prósent íbúa heims-

ins búa í löndum með frjálsum fjöl-
miðlum 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 austur- 
og norðurhluta Afríku hefur frelsi 
fjölmiðla aukist smávegis síðustu 
árin en sú þróun stöðvaðist í fyrra. 

Ástæður fyrir minna fjölmiðla-
frelsi eru fjórar: áföll fyrir lýð-
ræðið, pólitískt ójafnvægi, ofbeldi 
gagnvart blaðamönnum og löggjöf 
sem bannar til dæmis móðganir. 

Í skýrslu bandarísku samtakanna 
Freedom House er varað við tak-

mörkunum á tjáningarfrelsi á net-
inu.

Mesta frelsið er á Íslandi

 „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 Gallerí-
hússins á Laugavegi, hvatamaður stofnunar samtak-
anna 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 verslunar-
götu þjóðarinnar. Stefnan er að gæða Laugaveginn 
viðlíka lífi og þrífst á Oxford-stræti Lundúna og 
Striki Kaupmannahafnar.

Félagsmenn ætla að samræma opnunartíma versl-
ana 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 versl-
anamiðstöðvarnar, Kringluna og Smáralind, en sam-
anburðurinn sé Laugaveginum hagstæður. Flóra 
kaffihúsa, veitingastaða og verslana sé fjölbreyttari. 
„Fólk segist ekki nenna að labba upp og niður Lauga-
veginn af því að það er svo langt. Það er samt tilbúið 
að labba í fleiri klukkutíma í Kringlunni. Hvað ætli 

það sé þá búið að labba mikið? Sjálfsagt fjórum sinn-
um upp og niður Laugaveginn,“ segir Hilda og bætir 
við að bílastæði í miðborginni séu næg. 

Sólin skín á Laugavegi í sumar



LAUGAVEGI!

HVERGI Á LANDINU ERU FLEIRI

LENGRI HELGI Á

VIÐ HÖFUM LENGT OPNUNARTÍMANN
FYRSTU HELGI HVERS MÁNAÐAR Í SUMAR

NÚ ER OPIÐ
FRÁ 13 TIL 17 Í DAG SUNNUDAG

VERSLANIR OG VEITINGASTAÐIR EN

VIÐ LAUGAVEG

FÓLKIÐ Í BÆNUM
WWW.LAUGAV.IS   LAUGAV@LAUGAV.IS

GALLERI-HÚSIÐ 
LAUGAVEG  91
– GALLERI 17
– EVA
– CENTRUM

SIGURBOGINN
LAUGAVEGI 80

G-STAR
LAUGAVEGI 86-94

SEATING CONCEPT
LAUGAVEGI 95

DÚN OG FIÐUR
LAUGAVEGI 87

GUST
LAUGAVEGI 70

RÁÐHÚSBLÓM
BANKASTRÆTI 4

VINNUFATABÚÐIN
LAUGAVEGI 76

MAÍA
LAUGAVEGI 86-94

L'OCCITANE
LAUGAVEGI 76

SIA
LAUGVEGI 86-94

LIGGALÁ
LAUGVEGI 67

COUTURE
LAUGAVEGI 86-94

KVK
LAUGAVEGI 27

MONA
LAUGAVEGI 66

PLAZA MEXICO
LAUGAVEGI 70

REYKJAVÍK
PIZZA COMPANY
LAUGAVEGI 81

HAGSMUNASAMTÖK VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTU VIÐ LAUGAVEG



Nýting á herbergj-
um og tekjur á hvert herbergi á 
íslenskum hótelum voru hvort-
tveggja hærri í mars en í sama 
mánuði í fyrra. Þetta er niðurstaða 
úr tekjukönnun Samtaka ferða-
þjónustunnar (SAF) og Hotel-
benchmark.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. 

Vaxandi tekjur 
af hótelunum

 Veitingamenn hækkuðu 
álagningu sína í kjölfar lækkunar 
virðisaukaskatts á matvöru hinn 
1. mars, segir framkvæmdastjóri 
Neytendastofu. Þetta sé ein niður-
staða könnunar á áhrif lækkunar-
innar. 

Samkvæmt könnuninni lækk-
uðu 53 prósent veitingastaða ekki 
verð. Lækkunin skilaði sér því 
mun verr hjá veitingamönnum en 
hjá stórmörkuðum. Tryggvi Axels-
son, framkvæmdastjóri Neytenda-
stofu, 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, frem-
ur en til verð-
lækkunar. „Þetta 
er hin kalda, 
ljóta staðreynd 
sem neytendur 
standa frammi 
fyrir. Ég myndi 
þá segja að mál-
staður veitinga-
manna væri 
ótrúverðugur og 

það væri nær að spyrja þá hvort 
[lækkun virðisaukaskatts] hafi 
mistekist.“

Neytendastofa mun þó líklega 
ekki fara að fordæmi Neytenda-
samtakanna 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 stof-
una að birta slíkan lista. „Við erum 
opinber stofnun, en Neytendasam-
tökin þurfa ekki að fara eftir eins 
lögbundnum reglum,“ segir 
Tryggvi og nefnir sem dæmi jafn-
ræðis- og meðalhófsreglur. Neyt-
endasamtökin birtu nýlega lista 
yfir söluturna sem ekki höfðu 
lækkað verð eða leyft verðkönnun. 
Einnig lista yfir sjoppur sem lækk-
uðu. 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, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar, SAF, segir að stjórn 
samtakanna hafi „miklar áhyggj-
ur af viðbrögðum þeirra veitinga-

manna sem ekki lækkuðu verð-
skrár“. Þeir séu of margir. 
Samstaða í hagsmunamáli sem 
þessu myndi auka trúverðugleika 
SAF gagnvart stjórnvöldum.

Hins vegar hafi lækkun virðis-
aukaskatts ekki mistekist. „Ég 
vildi sjá verðkönnun yfir lengri 
tíma, því verðmyndun er mjög 

flókin hjá veitingahúsunum,“ segir 
Erna. Skammtímasjónarmið ráði 
ferðinni hjá mörgum veitinga-
mönnum. Að sönnu hafi orðið 
kostnaðarhækkanir en Erna skorar 
samt á félagsmenn sína, sem ekki 
lækkuðu verð, að endurskoða 
afstöðu sína.

Ekki verðlækkun á veitingum
Ólíklegt að Neytendastofa birti svartan lista líkt og Neytendasamtökin gerðu, þrátt fyrir að rúmur helm-
ingur veitingastaða hafi ekki lækkað verð. SAF telur lækkun virðisaukaskatts ekki hafa mistekist.

Erna Indriðadóttir, 
upplýsingafulltrúi Alcoa Fjarðaáls, 
segir að samkvæmt upplýsingum 
fyrirtækisins sé ekki í gangi 
„sérstök skoðun“ hjá Persónu-
vernd á eyðu-
blöðum sem eru 
notuð við 
heilsufarsskoðun
Alcoa Fjarðaáls. 
Eyðublöðin hafa 
borist Persónu-
vernd en Þórður 
Sveinsson,
lögfræðingur hjá 
Persónuvernd,
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 Heilbrigðis-
stofnun Austurlands. Öll fram-
kvæmd þeirra og meðferð gagna 
fer eftir íslenskum heilbrigðis-
stöðlum og lögum um varðveislu og 
meðferð sjúkraskráa. Heilsufars-
upplýsingar 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 heilsufarsskoð-
un,“ segir í athugasemd sem Erna 
sendi Fréttablaðinu í gær. 

Segja umsóknir 
ekki til sérstakr-
ar skoðunar



ALLT ANNAÐ LÍF 
- með vinstri grænum

OKKAR FÓLK
Í FRAMBOÐI TIL ALÞINGISKOSNINGA 2007

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

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.

Aðalstræti 16
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 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 Hlíða-
skjóli, frístundaheimili Hlíða-
skóla, 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. 

Kynslóðabilið 
verður brúað

Ný reglugerð um 
hækkun á styrkjum Trygginga-
stofnunar 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 greiðslu-
þátttaka stofnunarinnar vegna 
kaupa á sérfæði uppfærð til 
samræmis við verðþróun og 
ábendingar um að innkaupaheim-
ildir dugi ekki fyrir því magni af 
næringu eða sérfæði sem 
næringarfræðingar mæli með.

Styrkur í sér-
fæði sjúklinga

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 höfuð-
borgarsvæðinu vegna grunsemda 
um að hafa ekki fengið laun í 
samræmi við íslenska kjarasamn-
inga, að því er fram kemur á vef 
verkalýðsfélagsins.

Tveir Pólverjar 
fá leiðréttingu



greinar@frettabladid.is

Þegar Framsóknarflokkurinn settist 
í ríkisstjórn árið 1995 var mark-

visst farið í að efla hér atvinnuupp-
byggingu og nýsköpun, enda lofaði 
flokkurinn 12 þúsund nýjum störf-
um á kjörtímabilinu sem í hönd fór. 
Það loforð var efnt og gott betur. Í 
því kristallast sú áhersla framsóknar-
manna að undirstaða velferðar og 
samhjálpar er öflugt atvinnulíf og kröftug nýsköp-
un.

Árangurinn hefur ekki látið á sér standa. Á þess-
um tíma hefur staða ríkissjóðs tekið stakkaskipt-
um, skuldir ríkisins eru óverulegar og efnahagur 
traustari en áður í sögu lýðveldisins. Horfur eru á 
að kaupmáttur hafi aukist um u.þ.b. 75% frá 1994-
2007. Að auki hefur orðið veruleg raunaukning 
fjármagns til velferðarmála.

- Framlög ríkisins til heilbrigðismála hafa aukist 
frá árinu 1998 um 49%. 

- Framlög ríkisins til almannatrygginga og vel-
ferðarmála hafa aukist um 45% á sama tíma . 

- Framlög ríkisins til fræðslumála hafa aukist 

frá 1998 um 59% og til háskólastigsins um 
80% að raungildi. 

Styrk stjórn efnahagsmála hefur því ekki 
aðeins leitt af sér lengsta samfellda vaxt-
arskeið kaupmáttar og hagvaxtar í Íslands-
sögunni, heldur hefur á sama tíma verið 
byggt upp enn öflugra velferðarkerfi. Með 
áframhaldandi uppbyggingu öflugs at-
vinnulífs og árangri áfram er unnt að gera 
enn betur í þeirri samhjálp sem við viljum 
geta boðið fólki um land allt.

Það svigrúm sem við það skapast viljum 
við framsóknarmenn m.a. nýta til að hækka 

skattleysismörk í 100 þúsund krónur, fella niður 
stimpilgjöld, breyta fjölbýlum á dvalar- og hjúkr-
unarheimilum í einbýli, hækka frítekjumark á at-
vinnutekjur lífeyrisþega og setja frítekjumark á 
lífeyrissjóðsgreiðslur, auka fjármagn og mann-
afla lögreglu, setja nýja jafnréttislöggjöf, lengja 
fæðingarorlof í 12 mánuði og koma á gjaldfrjáls-
um leikskóla í samvinnu við sveitarfélögin, koma á 
ókeypis tannvernd til 18 ára aldurs og auka niður-
greiðslur á tannviðgerðum og breyta þriðjungi 
námslána í styrk ef námi lýkur á tilskildum tíma.

Við viljum árangur áfram – ekkert stopp.

Höfundur er þingmaður Framsóknarflokks.

Áfram árangur 

Ý
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 grundvallar-
mál 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 for-
ystumönnum 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 gleðj-
ast yfir tvöföldun á fylgi en ekki þreföldun. Í stað sveiflu til vinstri 
bendir nú flest til pólitískrar jafnstöðu á þeim metaskálum. Sjald-
gæft 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. Eftir-
gjöf 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. Ólík-
legt er að nokkur annar flokkur sé reiðubúinn að fórna trúnaði kjós-
enda 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 mál-
flutningi 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. 

Málefnatrúnaður 
og samstarf

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Ég hef tekið eftir því að það 
er heldur að færast í tísku 

meðal stjórnmálamanna og álits-
gjafa að nýta sér aðferð í pólitík-
inni sem stundum er kennd við 
Steingrím Hermansson. Aðferð-
in byggir á því að draga nokkuð 
víðtækar ályktanir af orðum ótil-
tekins manns sem stjórnmála-
maðurinn eða álitsgjafinn hitti á 
förnum vegi – með öðrum orðum 
„ég hitti mann sem sagði“ að-
ferðin. Það er nokkuð snúið fyrir 
pólitíska andstæðinga að bregð-
ast 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 stjórn-
málamaður 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 álykt-
anir.  Þessi tiltekni maður rekur 
fyrirtæki hér í borg sem fæst 
meðal annars við hönnun, mynd-
vinnslu 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 um-
talsvert fé, verkið krafðist þess 
að vel þjálfaður einstakling-
ur ynni það. Viðskiptamaður-
inn sagði mér hróðugur að hann 
væri í samstarfi við fyrirtæki á 
Indlandi, hann hefði sent mynd-
irnar 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.

Þessi saga héðan úr íslensku 
viðskiptalífi er ekkert frábrugð-
in þeim sem sagðar eru í öðrum 
vestrænum löndum. Hnattvæð-
ingin 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, fjölda-
mörg störf sem áður voru talin 
„örugg“ eru það ekki lengur. Í 
Bandaríkjunum verður það al-
gengara að sú vinna endurskoð-
enda 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 gagnaflutn-
ingsgetu. Á næstu árum mun 
það færast í vöxt að ýmis störf 
sem krefjast menntunar og sér-
hæfingar 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 uppbygg-
ing þess. Eitt mesta hagsmuna-
mál 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 sérstak-
lega 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 breyt-
ist hratt er mikil hætta á því að 
þröng menntun geti orðið hratt 
úrelt. Jafnhliða þarf að leggja 
verulega áherslu á skapandi list-
ir í menntun barna því mikið 
mun reyna á sköpunarmátt vest-
rænna samfélaga ef þau eiga 
að geta viðhaldið þeim lífskjör-
um sem við búum við. Styrkur 
hagkerfa okkar felst meðal ann-
ars í því að búa til nýja tækni 
og nýjar vörur og mikilvægt að 
leggja áherslu á skapandi hæfi-
leika barnanna okkar. Svona 
mætti lengi telja, viðfangsefnin 
á þessu sviði eru mörg og þau 
eru mjög mikilvæg.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
á undanförnum árum leitt al-
gera 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.

Indverskir endurskoðendur



Það er að mínum 
dómi ekki rétt 

að barnageðdeild 
sérfræðispít-
ala eigi að sinna 
fimm prósent-
um barna eins og 
Ólafur Guðmundsson, yfirlæknir, 
segir í Fréttablaðinu á dögunum. 
Mín skoðun er að nauðsynlegt sé að 
Barna- og unglingageðdeild Land-
spítalans (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 Landspít-
alans er mér óskiljanlegt. Stofn-
un sem skipuleggur sig þannig að 
deildir spítalans telji sig hagnast 
mest á því að sem flestir lands-
menn 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 sér-
fræðinga 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 fyrir-
tækjum og félagasamtökum. Sömu-
leiðis hafa verið áberandi stór-
ar og oft lítt faglegar yfirlýsingar 
um slæmt ástand íslenskra barna. 
Þetta eru mjög slæm skilaboð út í 
samfélagið. Jafnframt þessu virð-
ast sérfræðingar BUGL vera afar 

uppteknir af eigin stofurekstri, svo 
að foreldrar og sérfræðingar sem 
eru að vinna með börn í skóla- og fé-
lagskerfinu vita oft ekki hvort þeir 
eru að vinna fyrir BUGL eða sína 
einkastofu. Þetta vekur upp spurn-
ingar um siðgæði stofnunarinnar. 
Ég tel þörf á meiri ábyrgð og fag-
legri leiðsögn svo að BUGL standi 
í alvöru undir því að vera sérfræði- 
og háskólastofnun. 

Svara þarf á faglegan og ábyrg-
an 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 heil-
brigðiskerfinu 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 sjúk-
dómsgera þau. Þetta er sérstaklega 
brýnt þegar um er að ræða for-
eldra sem eiga í erfiðleikum sjálf, 
t.d. vegna erfiðra skilnaða, geð-
rænna erfiðleika eða vegna vímu-
efnaneyslu svo eitthvað sé nefnt. 
Þessum foreldrum þarf að hjálpa 
en ekki sjúkdómsgera börnin. Heil-
brigðisyfirvöld þurfa að axla þá 
ábyrgð og vinna með sveitarfélög-
unum að nauðsynlegum úrbótum. 

Höfundur er sálfræðingur og 
deildarstjóri Miðgarðs. 

Athugasemdir við ummæli yfirlæknis BUGL

Kostirnir sem 
blasa við 

kjósendum eru 
ákaflega skýrir. 
Ríkisstjórnin
heldur áfram ef 
hún fær áfram-
haldandi meiri-
hluta þingsæta. 
Stjórnarandstaðan er sameinuð 
í því að fella ríkisstjórnina og 
ætlar sér að mynda nýja rík-
isstjórn ef það tekst. Fram-
an af kosningabaráttunni lá það 
nokkuð ljóst fyrir að það myndi 
takast. En eftir að Íslandshreyf-
ingin kom fram  urðu valkostirn-
ir óskýrir, enda það stjórnmála-
afl ekki hluti af stjórnarandstöð-
unni og skilgreinir sig pólitískt 
við hlið stjórnarflokkanna. 

Nú er myndin aftur að skýrast, 
eftir því sem dregur úr fylgi við 
nýja flokkinn, annars vegar ríkis-
stjórnarflokkarnir og hins vegar 
stjórnarandstöðuflokkarnir þrír. 
Að jafnaði er stjórnarandstað-
an með meira fylgi en stjórn-
arflokkarnir, en þeir fá stund-
um 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 breyt-
ingar.

Höfundur er alþingismaður. 

Frjálslynd-
ir fella 
stjórnina 

Guðfinna S. Bjarnadóttir
fv. rektor HR, 2. sæti Rvk. Norður

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Varaformaður og menntamálaráðherra, 1. sæti Suðvestur

Sigríður Ásthildur Andersen
Lögfræðingur, 5. sæti Rvk. Norður 

Grazyna María Okuniewska
Hjúkrunarfræðingur, 6. sæti Rvk. Norður

Ásta Möller
Alþingismaður, 4. sæti Rvk. Suður

Dögg Pálsdóttir
Hæstaréttarlögmaður, 6. sæti Rvk. Suður

Herdís Þórðardóttir
Fiskverkandi, 4. sæti Norðvestur

Arnbjörg Sveinsdóttir
Alþingismaður, 2. sæti Norðaustur

Ólöf Nordal
Framkvæmdastjóri, 3. sæti Norðaustur

Björk Guðjónsdóttir
Forseti bæjarstjórnar, 4. sæti Suður

Unnur Brá Konráðsdóttir
Sveitarstjóri, 5. sæti Suður

Ragnheiður Elín Árnadóttir 
Aðstoðarmaður ráðherra, 5. sæti Suðvestur

Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Bæjarstjóri, 6. sæti Suðvestur

Nýir tímar - á traustum grunni

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.

Kjósum sterkan 
hóp kvenna á þing!

 xd.is

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



„Kvikmynd verður aldrei 
virkilega góð nema mynda-

vélin sé notuð sem auga í 
höfði ljóðskálds.“ 

Hindenberg springur og brotlendir

Félagsskapur sjálfstætt starfandi 
fræðimanna, ReykjavíkurAkadem-
ían, heldur upp á tíu ára afmæli sitt 
á morgun. Akademían var stofnuð af 
fræðafólki á sviði hug- og félagsvís-
inda 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 sex-
tíu skrifstofur til afnota fyrir „aka-
demóna“.

Guðfræðingurinn og heimspeking-
urinn 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 há-
skólasamfélagi 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 aðferð-
um, rannsóknarverkefnum og miðlun.

„Hér er fólk með mjög ólíkan bak-
grunn og á ólíkum aldri, mest fræði-
menn innan hug- og félagsvísinda en 
hér hafa einnig starfað rithöfundar, 
blaðamenn, kvikmyndagerðarmenn 
og grafískir hönnuðir. Þetta er mjög 
skemmtilegt samspil.“ Auk einstakl-
inga eru fjölmörg félög með starf-
semi í ReykjavíkurAkademíunni þar 
á meðal Hagþenkir, vefritið Kistan, 
Leikminjasafn Íslands og Miðstöð 

einsögurannsókna auk Hoffmanns-
gallerís sem heldur reglulegar mynd-
listarsýningar á göngum Akademí-
unnar.

ReykjavíkurAkademían hefur geng-
ist fyrir fjölda ráðstefna og málþinga 
og stendur einnig að útgáfu þriggja 
fræðilegra ritraða, Atviksbókanna, 
Sýnisbóka íslenskrar alþýðumenning-
ar 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 alþjóðleg-
um samstarfsverkefnum með erlend-
um 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. 

50 ára afmæli
Geir Svansson

bókmenntafræðingur

er fimmtugur í dag, 6. maí.

Hann er staddur erlendis.Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Harðar Andréssonar
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.

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 frjálsí-
þróttadeild 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 Edda Clausen
Óla Helga Sigfinnsdóttir Guðmundur Lýðsson
ömmu- og langömmubörn.

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.
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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

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

Grímur Thomsen

Með framtíðina í huga



B
aggalútur er veldi. 
Hljómsveitararmur
Baggalúts hefur 
„gert ,allt vitlaust” 
með þremur plöt-
um og nú má heyra 

fréttaauka Baggalúts á Rás 2 á 
laugardögum. Netsíðan er þó aðal-
málið. Þessi stórfenglega ,,frétta-
síða” 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 virð-
ist vera óstöðvandi, nema á hverju 
sumri þegar farið er í  mánaðar-
langt sumarfrí.

H
vernig byrjaði 
þetta eiginlega allt 
saman?
,,Við vorum saman 
með vefhönnun,“ 
segir Bragi, ,,og 

vorum að þróa umsýslukerfi fyrir 
stofnanir og fyrirtæki. Fréttirn-
ar 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-

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 framkvæmda-
stjóri 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 gerð-
um grín að kvenfélaginu Hringn-
um 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 frábrugð-
inn þér?
,,Hann var það en svo er mér allt-
af 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 nafn-
leynd, en við höfum aldrei áttað 

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

Af hverju var Baggalútur útvíkk-
aður í hljómsveit?
,,Okkur vantaði pening. Og hóp-
urinn raðaðist þannig saman að 
hljómsveit hentaði. Guðmund-
ur Kristinn Jónsson kemur sterk-
ur þarna inn. Við tókum upp ár-

legt jólalag með honum og settum 
á síðuna. Einhver gömul spandex-
rokklög 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 

alltaf endurnýjað Baggalúts-síð-
una 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 síðu-
súrheitunum í tónlistinni?
,,Nei, enda allt annar hópur sem 
kemur að tónlistinni og skrifunum. 
Og svo verða súrheitin dálítið af-
gangs þegar maður ákveður að gera 
kántríplötu. Súrheit eru líka töluvert 
minna söluvænleg. Salan gengur 
fyrir hjá hljómsveitinni. Það verð-
ur 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.“

En nú að þér sjálfum. Ég spyr bara 
eins og tilgerðarlegur þáttastjórn-
andi: Hver er Bragi?
,,Lítil hrædd sál sem… nei, ég veit 
það ekki. Bara Bragi. Ég er ekki gef-
inn 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 

ættum þar. En ég var kominn til 
Hnífsdals árið 1980 þegar lands-
byggðin stóð í blóma. Ég var þarna 
til 1990 þegar ég fór í MH.“

Fór snemma að bera á skemmti-
þörf?
,,Ekki þarna nei, en ég held ég hafi 
einu sinni leikið bát með þrem-
ur öðrum í skólaleikriti. Tónlist-
arlífið fyrir vestan snerist aðal-
lega um Metallica og aðeins um 
Slayer. Ef maður gat ekki spilað 
sjúklega hratt varð maður undir. 
Gítarkúnstir voru því lagðar á hill-
una 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 glæsileg-
um 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 verk-
efnum þar, eins og það heitir. Svo 
er ég á auglýsingastofu að mat-
reiða eitthvað fallegt ofan í fólkið. 
Nú erum við í Baggalúti að byggja 
okkur aðstöðu uppi í gamla Hljóð-
rita. Við erum með skrifstofu við 
hliðina á Bó svo þetta er allt á upp-
leið. Þarna er ég að bralla ýmis-
legt 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 upp-
fylla drauma okkar um að verða 
stórveldi í skemmtanaiðnaðinum.“

Nú eru lausir samningar hjá 

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.”

Það er vika í kosningar. Ertu búinn 
að gera upp hug þinn?
,,Nei. Ég varð mjög spældur að Bar-
áttusamtökin náðu ekki í gegn. Hug-
sjónir mínar fóru út um gluggann 
þar. Annars fyllist ég ægilegu þung-
lyndi 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 eitt-
hvað 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 pró-
sent 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 kosningalof-
orðin. Hinir flokkarnir gætu þá stað-
ið 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 komm-
únistum í örgustu fasista svo það 
yrði mjög þverpólitískt framboð. 
En vissulega væri gaman að koma 
með lítinn sætan fasistaflokk ein-
hvern tímann.“ 

Dr. Gunni
tekur viðtal

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.

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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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 fyrir-
myndargestgjafi og dansar yfir-
leitt um stofuna hjá sér. En þegar 
við setjumst niður við eldhús-
borðið 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, fjöl-
skyldan 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.

Joleh ólst upp án slæðunnar og 
þekkir lífið fyrir og eftir bylt-
ingu. 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 bylt-
inguna. 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 vinn-
unni. 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 erfið-
ara eftir byltinguna. Fyrir bylt-
ingu 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.“

Joleh er lærður efnafræðing-
ur 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-

skólarnir opnaðir aftur. „Ég fór 
að vinna á meðan. Ég fór að vinna 
í kjarnorkuveri,“ segir hún hlæj-
andi, „ég ætti líklega ekki að segja 
neitt um það“. 

„En ég kunni mjög vel við vinn-
una mína, ég vann á rannsókna-
stofu og við gerðum miklar rann-
sóknir 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 vinn-
unni 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 mann-
eskju eins og mig,“ án þess að út-
skýra það frekar. Á sumum vinnu-
stöðum 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 kjarnorku-
framleiðslu 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 leikara-
skapur.“

„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 smá-
verk 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 auð-
vitað 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 

að fara til annarra landa. Sérstak-
lega 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 óska-
staða fyrir hana að komast í list-
nám 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 sumars-
ins sem er nýbúið að láta sjá sig. 
Lífið heldur áfram í Íran.

Gelareh er 18 ára og er í sömu spor-
um og stór hluti þjóðarinnar, það er 
að læra fyrir inngönguprófið í há-
skólana. Fólksfjöldi í Íran hefur 
aukist mjög hratt og meirihluti 
þjóðarinnar er ungt fólk. Þessir 
krakkar berjast nú um háskóla-
plássin 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 get-
urðu reynt að fara beint út á vinnu-
markaðinn 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 próf-

inu 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 arkitekt-
úr og það er rosaleg samkeppni 
um það fag. Í dag vilja allir vera 
arkitektar í Íran. Fyrir nokkrum 
árum vildu allir verða tölvunar-
fræðingar. 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 inntöku-
prófinu 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 setj-
ast að í öðrum löndum. Allir gáf-
uðu krakkarnir fara úr landi.  Það 
er ekki gott  að stunda framhalds-
nám hér og það er ekki mikið um 
góð störf þegar náminu lýkur.“ 

Hver heldurðu að sé helsti mun-
urinn 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 eitt-
hvað, til dæmis öxlina, þá stopp-
ar 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 skikk-
uð 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 persónu-
legt. 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 borg-
ina, 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.“ 

Kjarnakonur í Íran
Joleh er 48 ára efna-
fræðingur að mennt 
og vann í fjórtán ár 
í kjarnorkuveri. Hún 
er líka eins og flestar 
konur í Íran gift og á 
tvær dætur, þær Gol-
riz og Gelareh. Hanna 
Björk Valsdóttir kíkti í 
heimsókn.





„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 skap-
ast tækifæri til þess að fylgj-
ast með aðflutningi, landnámi 
og útbreiðslu lífvera á lífvana 

landi,“ segir 
Sveinn Jakobs-
son, jarðfræð-
ingur hjá Nátt-
úrufræðistofnun
Íslands. Frá upp-
hafi hefur rann-
sóknum verið 
sinnt skipulega 
í Surtsey og 
Sveinn segir 
stjórnvöld hafa 
sýnt mikla fram-

sýni með friðun eyjarinnar strax 
1965. „Bann við óþörfum manna-
ferðum 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 teg-
unda 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 sokk-
inna eldfjallaeyja, Jólnis, Syrtl-
ings og Surtlu auk Surtseyjar 
sjálfrar og hafsvæðisins. Þannig 
er eldstöðin öll á sjávarbotni 5,8 
km löng. Friðlandið er alls ríf-
lega 65 ferkílómetrar að stærð. 
Sjálf er Surtsey nú aðeins 1,38 
ferkílómetrar ofan hafflatar en 
varð stærst 2,64 ferkílómetrar 
við lok gossins.

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 vísinda-
skyni. Náttúrufræðistofnun Íslands opnar sýninguna Surtsey – jörð úr ægi í Þjóðmenningarhúsinu í dag.



Uppruni Megrunarlausa dagsins

Á þessum degi viljum við: 

Heilsa óháð 
holdafari 

LÍKAMSVIRÐING
Megrunarlausi dagurinn 2007

SUNNUDAGUR 6. MAÍ



Af hverju megrunarlaus dagur?

Staðalímyndir 
og fordómar



Meira töfrandi, fallegri, betri, 
yngri, klárari, elsku-verðari 
... ja og endilega þrýstnari

Af konum, 
stelpum og 
holdi



Uppgötvanir 
meðalgrannrar konu

Gínan og amaban
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Vodafone leitar að starfsmanni í stöðu innkaupastjóra á sölu- og þjónustusviði. 

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

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.

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.

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.

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. 

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

Helgarstörf

 Hæfniskröfur:

Innréttingadeild

 Hæfniskröfur:

Störf í boði hjá 
IKEA







Einstaklingur á aldrinum 20 – 40 ára
óskast til starfa í verslun.

Viðkomandi þarf að hafa eftirfarandi kosti :
Hæfileiki í mannlegum samskiptum

Fljót(ur) að læra
Reyklaus

Starfslýsing :
Afgreiðsla og umsjón í verslun

Önnur störf

Nánari upplýsingar um hvernig sækja skal um starfið er að finna
á heimasíðu okkar www.aukaraf.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 
á Vesturlandi auglýsir eftir

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 stefnumót-
un og markmiðasetningu.

Í þjónustu svæðisskrifstofunnar er leiðarljósið mannvirðing 
og mannúð.

Menntunar og hæfniskröfur:

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.

Svæðisskrifstofa Vesturlands er staðsett í Borgarnesi

Umsóknarfrestur er til 16. maí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Þorgrímsson fram-
kvæmdastjóri og Árni Þorsteinsson fjármálastóri í síma 437 
1780 netfang: magnus@sfvesturland.is. Laun skv. gildandi 
kjarasamningum.

Skriflegar umsóknir sendist til Svæðisskrifstofu Vesturlands
Bjarnarbraut 8 - 310 Borgarnes

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS  

KANNT ÞÚ Á
MÓTORHJÓL?

N1 BÍLAÞJÓNUSTA
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

N1 vill ráða starfsmann á mótorhjólaverkstæði 
við Funahöfða til að annast almennar viðgerðir 
og þjónustu.

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af mótorhjólaviðgerðum

 Nákvæm vinnubrögð
 Stundvísi
 Þjónustulund og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni 
Finnbogason í síma 440 1240. 
Áhugasamir geta sótt um á www.n1.is

Viltu slást í hópinn 
í spennandi fyrirtæki?

MotorMax óskar að ráða sölumenn!

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)

MotorMax var stofnað árið 2006 þegar 

Yamaha og Gísli Jónsson ehf. sameinuð-

ust 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, sæ-

þotur, hraðbáta, utanborðsmótora og allt 

annað sem hugurinn girnist hjá þeim sem 

stunda mótorsport. Einnig  býður MotorMax 

upp á mikið úrval af hjólhýsum, fellihýsum 

og tjaldvögnum.

Klettháls 13 . 110 Reykjavík . Sími 563 4400 . Fax 563 4401www.motormax.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

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

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



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.



Lagerstjóri - Birgðabókari
Við erum að leita að kraftmiklum einstaklingi til að
stjórna vörulagernum okkar og einnig til þess að sjá
um birgðabókhald.

Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um. 
Umsóknir sendist á netfangið: kboland@hbu.is.
Umsóknarfrestur: 11. maí n.k.

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

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

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.

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

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri SPRON
Factoring

• Samskipti við erlenda þjónustuaðila

• Áframhaldandi uppbygging ört vaxandi
fyrirtækis

• Samskipti við viðskiptavini og öflun nýrra
viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða

sambærileg menntun

• Reynsla af stjórnunarstörfum skilyrði

• Góð ensku- og dönskukunnátta

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum

• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa frumkvæði og góða skipulagshæfileika

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.

Framkvæmdastjóri



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.

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

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

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 sam-
skiptum, fágaða framkomu og trúverðugleika. Hjá Flugleiða-
hótelum 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.

Spennandi tímar
framundan

Starfsfólk í sölu- og markaðsdeild

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.

Flugleiðahótel ehf.

ICELANDAIR HOTELS
HÓTEL EDDA



Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Fasteignasali eða
sölufulltrúi

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

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál

Upplýsingar um starfið 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.
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Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

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.

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:

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

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.

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.
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ÁBYRGÐARSVIÐ:
Fjárhagsáætlunargerð 

Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags 

Umsjón og eftirlit með mánaðarlegum launaskilum 

Samþykkt reikninga

Rekstur húsnæðis og tækja 

Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Miðbergs

SPENNANDI STARF HJÁ 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI 

MIÐBERGI

HELSTA STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA ER 

UMSJÓN MEÐ REKSTRI FRÍSTUNDA-

MIÐSTÖÐVARINNAR OG STARFSEININGUM 

HENNAR. 

HÆFNISKRÖFUR:
Viðskiptamenntun og/eða mikil 

reynsla á sviði viðskipta eða rekstrar

Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri

Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum

SPENNANDI STARF HJÁ 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI 

MIÐBERGI

HELSTA STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA ER 

UMSJÓN MEÐ REKSTRI FRÍSTUNDA-

MIÐSTÖÐVARINNAR OG STARFSEININGUM 

HENNAR. 

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 félags-
miðstöðvar, 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 Reykjavíkur-
borgar og Reykjavíkurborgar og/eða Kjarafélagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur
Bæjaháls 1 • Sími 411 5000

www.itr.is • itr@itr.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

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

- vi› rá›um

Lagerstörf

Annars vegar er um a› ræ›a framtí›arstarf en hins vegar sumarafleysingu.

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

GV heildverslun óskar eftir a› rá›a starfsmenn til  starfa á lager.

GV heildverslun er öflugt fyrirtæki
sem sérhæfir sig í „gourmet“
vörum fyrir veitingamarka›inn.

Sjá nánar á www.gourmet.is

Starfssvi›
Vörutiltekt og móttaka
Frágangur á vörum
Önnur tilfallandi lagerstörf

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



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

Helstu verkefni:

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þekking og/eða reynsla af
tryggingamarkaðnum

• Þekking og/eða reynsla af lífeyrismálum

• 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. 

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.

Lífeyris-
og tryggingaráðgjafi
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Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum þunga-
vinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á vélaverk-
stæði. Þekking og reynsla í viðgerðum á rafmagns

og vökvakerfum æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund 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

Íshlutir ehf Gylfaflöt 32 112 Reykjavík
Sími: 575 2400.

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
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Lyfjafræðingar – Lyfja Keflavík og Grindavík

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
 Lyfjafræðingar og lyfjatæknar

Tekið er við umsóknum á vefsíðu okkar www.lyfja.is 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

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.

Við leitum að sjálfstæðu, 

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs við 

framsækið og spennandi 

fyrirtæki.

Óskum eftir lyfjafræðingi tímabundið í 1 ár til að veita lyfjaútibúi í Grindavík forstöðu. 

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.

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 viðskipta-
vini 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 Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, 
í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is
Umsóknir sendist starfsmannastjóra á netfangið thorgerdur@lyfja.is 

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.

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



Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 



Bæjarskrifstofa
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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 sam-
skiptum áskilin.  Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af
vinnu við launakerfi.

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.

SKRIFSTOFUSTARF
B Æ J A R S K R I F S T O F A  S E L T J A R N A R N E S S

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

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 verk-
efna s.s. bygginga, gatna og veitna.  

• Geta uppfyllt skilyrði til þess að öðlast 
réttindi sem löggildur hönnuður.

• Góð tölvukunnátta og kunnátta á teikni-
forrit, 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.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.kubbur.is

Verð: 33.500.000
Stærð: 125,2

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 16.850.000

Háagerði 21
Reykjavík

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.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Esjumel 5 
Kjalarnes

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

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

Tungusel 10
109 Reykjavík

Verð: 19.200.000
Stærð: 89 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

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.

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Klukkan 17:30-18:00 í dag

Verð: 74.800.000
Stærð: 276,6 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Bílskúr: tvöfaldur

Dalakur 6
210 Garðabær

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.

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Upplýsingar í 520-9585



Hafðu samband núna 520 9585

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. 

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

Ásdís Ósk
löggiltur fasteignasali

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi

larus@remax.is
GSM 862-5999

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.  

Nútíma frístundahús í Úthlíð
Spennandi lóðir með fallegu útsýni



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

www.kubbur.is

Birkiteigur 22
Reykjanesbær

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

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl: 15:00 til 15:30

Brekkugata 18
Vogar

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.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Opið hús kl16:30 til 17:00

Verð: 20.600.000
Stærð: 93,8

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Dvergabakki 32
109 Reykjavík

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.

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 15:30-16:00

Bárugata 37
101 Reykjavík

Verð: 21.9 millj
Stærð: 79,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.4 millj

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
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli kl 15:00 og 15:30

Sundlaugarvegur 20
105 Reykjavík

Verð: 39.6 millj
Stærð: 175.2

Fjöldi herbergja: 4-5 heb
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 22.6 millj
Bílskúr: já

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 Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Í dag milli 16 og 17

Torfufell 31
111 Reykjavík

Verð: 16.9 millj
Stærð: 78.1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.7 millj
Bílskúr: Bílastæði 

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

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús milli kl. 18:00-18:30

Vogagerði 8
Vogar á Vatnsleysust

Verð: 24.7 millj
Stærð: 203.5

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 24.090mill
Bílskúr: Tvöfaldur

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

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali 

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR
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Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 27.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.700.000

FASTEIGNIR

 rúmgóð herbergi
búð í fjórbýli

n loft að hluta
í alla þjónustu og a

n sem þú verður að a

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Komdu í heimsókn til okkar í dag milli kl. 15.00 – 15.30

Eskivellir 7
221 Hafnarfjörður

Verð: 19.900.000
Stærð: 79,9 fm 

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 14.800.000

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

2  góð  herbergi
r  svalir
r á  baðherbergi

l  skipulög
t  eign á góðum stað

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Fagrakinn 25
220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 129,4 fm 
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 17.770.000

Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Opið hús í dag milli kl. 16.00 – 16.30

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

ð endurnýjuð
i sérhæð

4 góð svefnherbergi

Komdu í heimsókn til okkar í dag milli kl. 16.00 – 16.30

Kvistavellir 34 - 40
221 Hafnarjörður
Pantaðu sölubækling í síma 699 6165

Verð: 28.9-29.9
Stærð: 172,5 fm 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

s á 2 hæðum
r bílskúr

Gestasnyrting
i í gólfi

n verða afhend fokheld
g staðsetning í botnlanga

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Lækjasmári 15
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 101,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 18.975.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30 

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

s til afhendingar
r og uppþvottavél fylgja

i í bílageymslu

Komdu í heimsókn til okkar í dag milli kl. 17.00 – 17.30

Látrasel 7
109 Reykjavík

Verð: 32.900.000
Stærð: 157,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 17.950.000

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

7 fm
3 svefnherbergi
Góð geymsla inni í  íbúð

r  staðsetning
r  garður

i  hæð í  tvíbýli

Opið hús í dag kl. 18.00 -18.30
Komdu í heimsókn til okkar í dag milli kl. 18.00 – 18.30

Norðurgarður 17
230 Keflavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Frábært endaraðhús
Innbyggður bílskúr
4 góð svefnherbergi
Stórt þvottahús

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Skaftahlíð 40
105 Reykjavík 

Verð: 28.900.000
Stærð: 119 fm

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.250.000

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

3 góð herbergi  Möguleiki á 4 herberginu
Tvennar svalir

a
s  með  góðu  vinnuplássi

Opið hús í dag kl. 15.00 – 15.30
Komdu í heimsókn til okkar í dag milli kl. 15.00 – 15.30
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Kaplahraun
Hafnarfjörður

Stærð: 308 fm

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

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Bakarar - Kokkar

Laugavegur 178
Reykjavík

Stærð: 110
Fjöldi herbergja: 6

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.

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Snyrtistofa Tekjumöguleikar

Tjarnabrekka 10
Álftarnes

Verð: 58
Stærð: 265

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: tvöfaldur

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

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Flott Funky hús

Tjarnabrekka 12
Álftarnes

Verð: 62,9
Stærð: 295

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Bílskúr: tvöfaldur

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

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Glæsilegt einbýlishús

Leiðhamrar 5
Reykjavík

Verð: 54,9
Stærð: 195,1

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 28,0
Bílskúr: Já

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.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús opið hús í dag 15,00-15,30

Njarðvíkurbraut 23
Reykjanesbær

Verð: 16.9
Stærð: 115,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 15,8

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
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 17.30-18.00

Vesturberg 78
Breiðholt

Verð: 16.9
Stærð: 73,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.4
Bílskúr: nei

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

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 16:00 -16:30

Kötlufell 7
111 Reykjavík

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.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Góð 3ja herbergja íbúð.
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230 Keflavík
Ásabraut, n.h.

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.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Borgarnes - Bifröst
Birkihraun 2

Verð: 22 millj
Stærð: 108 fm

Byggingarár: 2007

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.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Borgarnes - Bifröst
Birkihraun 9

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.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Reykjavík-Seljahv.
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**

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Siglufjörður
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

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

240 Grindavík
Selsvellir

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

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Grindavík
Vesturhóp

Verð: 29.900.000
Stærð: 183,6 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

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

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Grímsnes
Víðibrekka 4

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.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001
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Hjallavegur 15
104 Reykjavík

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

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

GÓÐ EIGN Á RÓLEGUM STAÐ

Hólabraut 9
220 Hafnafjörður

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

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

kirkjubraut 37
300 Akranesi

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 Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 17:00 til 17:30

Svölutjörn 46-54
Innri-Njarðvík

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.

Guðni Björn
Sölufulltrúi

 893 1155
gudni@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl. 15 - 17

Breiðhóll 9
245 Sandgerði

Verð: 19.500.000
Stærð: 152,5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 28 fm

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.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 899-5209

Engihjalli 13
200 Kópavogi

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

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús Í dag kl 16:30 - 17:00

Vesturberg 135
111 Reykjavík

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

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús Í dag kl 15:00 - 16:00

Rofabær 47
110 Reykjavík

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.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30
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Verð: 57.9 M
Stærð: 196.9 fm

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 27,5 M
Bílskúr: Já

Birkihlíð 20
105 Reykjavík

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.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Engjasel 81
109 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 98,8 fm

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: bílskýli

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.

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lækjarás 6 
210 Garðabær 

Verð: 55.000.000 
Stærð: 241,4

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

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

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Björtusalir 8 
201 Kópavogur 

Verð: 31.900.000 
Stærð: 123,8 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 19.350.000 

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

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Kerhólar
800 Selfoss

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!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Langamýri 28
800 Selfoss

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!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Þú borga 500 þ. út og húsið er þitt!

Lyngheiði 6
Selfoss

Verð: 21.900.000
Stærð: 118

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956/1960

Brunabótamat: 17.675.000
Bílskúr: 21,1

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.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Einbýli á ótrúlegu verði !!

Traðir 2
Laugarás

Verð: 24.900.000
Stærð: 188,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: 41,3

Re/Max  Heimili  og  jarðir  kynna:  Fallegt  einbýli  ásamt  bílskúr á  þeim  fallega  stað  Laugarási  í
bláskógabyggð.  Eignin  telur:  Eldhús,  búr,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpshol,  baðherbergi,  forstofu,  4
svefnherbergi,  þvottarhús,  geymslu  og  hol.  Nýleg  eldúsinnrétting  úr  kirsuberjavið.  Innaf  eldhúsi  er  búr
með góðum hillum. Innangengt í bílskúr af gangi.  Eignin stendur á 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

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Gnoðarvogur 38
104 Reykjavík

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
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókið skoðun í síma 663-0680

Móadalur 5
845 Flúðir

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

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókið skoðun í síma 663-0680

Aðaltjörn 9
Selfoss

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

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

5-6 svefnherbergi.

Hrafnhólar 12
Selfoss

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.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

100 prósent lán.
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Verð: TILBOÐ
Stærð: 130

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 11 og 12,4

Bústaðavegur 99,101
108

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.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

TVÆR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

Verð: 34.900.000
Stærð: 176,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: já

Suðurgata 80
Hafnarfjörður

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.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15-15.30

Lambhagi 16
Syðri-Reykir

Verð: 18.900.000
Stærð: 102

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 24.4

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

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Helgarskoðun-hringið og bókið

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður

Verð: 22.500.000
Stærð: 92,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.650.000

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.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16-16.30

Þverholt 11
Mosfellsbær

Verð: 23.900.000
Stærð: 114,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.050.000

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.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Mánudag 18.30-19

Tröllateigur 18
Mosfellsbær

Verð: 27.500.000
Stærð: 112,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.650.000

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.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 14-14.30
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Stapagljúfur 1-4
Kjósahreppur

Stærð: 20.000 fm

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

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Upplýsingar í síma 897-4583

Austurgata 2
245 Sandgerði

Verð: 16.800.000
Stærð: 260,50

Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 30,6

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.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

ATH. 65þ. fermeterinn!!! ATH

Esjugrund 94
116 Kjalarnes

Verð: 28.900.000
Stærð: 123

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19,6
Bílskúr: 21,50

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.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Flétturimi 14
112 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 146

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 17,3
Bílskúr: Bílskýli

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.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Jörfagrund 36
116 Kjalarnes

Verð: 21.500.000
Stærð: 90,40

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 15,6

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.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30

Suðurgata 44
230 Reykjanesbæ

Verð: 17.900.000
Stærð: 134,70

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 15,3
Bílskúr: 28,10

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.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 17:30 - 18:00

Súluhöfði 21
270 Mosfellsbær

Verð: 34.900.000
Stærð: 138,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,6
Bílskúr: 29,1

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

Björn Þór
Sölufulltrúi

865 6565
bth@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 17:00-17:30

Akurgerði 22
108 Reykjavík

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.

Hrafnhildur T.
Sölufulltrúi

690 9425
ht@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 690 9425
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Dverghólar 14
800 Selfoss

Verð: 29.200.000
Stærð: 146,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 28

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

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Kjarrhólmi 16
200 Kópavogur

Verð: 18.400.000
Stærð: 75,10

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12,3

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.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Miðleiti 5
103 Reykjavík

Verð: 43.900.000
Stærð: 111,40

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19,9

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.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16.00 -16.30

Núpalind 6
201 Kópavogur

Verð: 39.900.000
Stærð: 209,70

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Óðinsgata 15
101 Reykjavík

Verð: 39.900.000
Stærð: 139,30

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 16,5
Bílskúr: 21

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30

Snæfoksstaðir
801 Selfoss

Verð: 24.900.000
Stærð: 56,90

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

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00 - 16:00

Stóraborg 4
311 Borgarnes

Verð: 16.600.000
Stærð: 67,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 17

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Strandgata 81
220 Hafnarfjörður

Verð: 22.900.000
Stærð: 113

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 15,5

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30
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Lækjasmári 15
201 Kópavogur

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

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag  kl. 16.00 - 16.30

Maríubaugur 135
113 Grafarholti

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.

Árni Ólafur
Sölufulltrúi

893 4416
arnilar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 17.00 - 17.30.

Verð: 33.900.000
Stærð: 9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 12.550.000

Ásvallagata 31
101 Reykjavík

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

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 48.900.000
Stærð: 181,5

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: já

Fálkahraun 14
220 Hafnarfjörður

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.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Iðufell 2
111 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 68

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 9.810.000

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.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Öldugrandi 1
107 Reykjavík

Verð: 22.500.000
Stærð: 105.5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 14.320.000
Bílskúr: Já

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

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 17.00 - 17.30
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Eskihlíð 21
105 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 83

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 10.900.000

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.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Fellsmúli 13
108 Reykjavík

Verð: 25.800.000
Stærð: 116,9

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: nei

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.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Krókavað 21
110 Reykjavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 127,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.950.000

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.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Njálsgata 80
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 85

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 11.000.000

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.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Sóleyjarhlíð 3
Hafnarfjörður

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 Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl 15-15.30

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Þórðarsveigur 28
113 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Stærð: 116,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.945.000
Bílskúr: Bílskýli 

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.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Veghús 9
112 Reykjavík

Verð: 25.900.000
Stærð: 121

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: nei

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.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30
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Verð: Tilboð
Stærð: 100,1 fm.
Fjöldi herbergja: 7

Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 13.915.000

Bílskúr: 28 fm.

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.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Hestvík við Þingvallavatn

Verð: 27.900.000
Stærð: 97,3 fm.

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 17.460.000
Bílskúr: 28 fm.

Hrauntunga 2
200 Kópavogur

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
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15:00 - 15:30

Verð: 74.500.000
Stærð: 1.162,1

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 75.150.000

Höfðasel 3
Akranes

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

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:

Góður og mjög lítið notaður 5 tonna hlaupaköttur getur fylgt.

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

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

LIND

Sumarbústaður Verð: 6.5
Stærð: 74,5

Fjöldi herbergja: 4

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

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

á lóðina þína

Lækjarvegur 3 
311 Borgarbyggð

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

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Helgartúrinn þinn hingað.
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Akurbraut 7
Njarðvík

Verð: 27.400.000
Stærð: 159

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: já 

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.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Opið hús í dag kl. 18.00-18.30

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Beykidalur
Njarðvík

Verð: 18 - 22.5
Stærð: 86 - 120

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: mögul.

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.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Fáar íbúðir eftir 

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Verð: 29,9
Stærð: 117

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Eyjaholt
Meðalfelsvatn í Kjós

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,

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Aðeins 30mín frá Reykjavík!

HEIMILI OG SKIP

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Fífumói 8
Njarðvík

Verð: 23.500.000
Stærð: 163

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: já

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.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Klapparbraut 5
Garður

Verð: 25.400.000
Stærð: 182

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Já

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.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Lágseyla
Innri Njarðvík

Verð: 33,9
Stærð: 222

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 36,2
Bílskúr: 40

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

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag  kl. 17.30-18.00

Lindartún
Garður

Verð: 18,6
Stærð: 105

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: réttur

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.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

HEIMILI OG SKIP

Bókaðu skoðun!

Þröstur
Ástþórsson

lögg. fasteignasali
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Veghús 17
Grafarvogur

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.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag milli 13:00 og 13:45

Grettisgata 16
101 Reykjavík

Verð: 37.800.000
Stærð: 127,1 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 18.950.000

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

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17.00-17.30

Freyjugata 34
101 Reykjavík

Verð: 16.300.000
Stærð: 53,4 fm.

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 7.290.000

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Laugateigur 13
105 Reykjavík

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.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Sólheimar 8
108 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 28.590.000
Bílskúr: Já

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30.

Verð: 49,9
Stærð: 172,0

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 33

Bílskúr: Bílskýli

Perlukór 1A
203 Kópavogur

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

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:30-15:00

Þórsgata 15
101 Reykjavík

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.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30
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Ásakór 1
203 Kópavogur

Verð: 39.900.000
Stærð: 192

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.000.000
Bílskúr: Já

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

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 15:00-15:30

Ástún 2
200 Kópavogur

Verð: 18.700.000
Stærð: 79

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.050.000

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag milli 16:30-17:00
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.

Holtsgata 3
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: bílageymsla

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

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.

Verð: 65.000.000
Stærð: 179,1 fm.
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 30.270.000

Bílskúr: 34,3 fm.

Lindarbraut 22
170 Seltjarnarnes

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.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag kl. 17:30 - 18:00

Verð: 30.500.000
Stærð: 117,7 fm.
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.150.000

Bílskúr: Stæði

Rauðavað 21
110 Reykjavík

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.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30







Áhugaverð störf
í Skútuvogi

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

sækja um.

Fyrir alla

Viltu vinna 15 daga í mánuði? 

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

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir. 

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

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

Viljum einnig ráða þjónustulundað og duglegt 
starfsfólk í eftirtalin framtíðarstörf:

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

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

Hæfniskröfur
Leitum að einstaklingi með góða þekkingu á byggingarvörum
Tölvukunnátta æskileg
Stjórnunarhæfileikar
Búa yfir þjónustulund og samskiptahæfni 

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um 

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

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

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

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

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.

Starfsmann í málningardeild  

Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum

Öflugan lagerstarfsmann

Hlutastörf

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

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.

Kaffi Garður

Íhlaupa- og hlutastörf í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals.



Laus störf hjá Marel

www.marelfoodsystems.com

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.

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.

Hvað segja starfsmenn?

“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

“Manni er treyst til að gera hlutina”

Sjálfstæð vinnubrögð  
Fjölbreytt verkefni 
Sveigjanleiki í vinnutíma

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 raf-
búnaðar 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 málm-
iðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði samkvæmt gæðakröfum Marel.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.



Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Verkfræðingur eða
tæknifræðingur
Við leitum eftir byggingaverk-
fræðingi eða byggingatækni-
fræðingi til starfa á tæknideild 
fyrirtækisins. Viðkomandi munu 
m.a. starfa við tilboðsgerð, 
áætlanagerð og uppgjörsmál
ásamt því að koma að rýni hönn-
unargagna og samningagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•Byggingaverk- eða tæknifræðimenntun
•Reynsla af verklegum framkvæmdum
•Reynsla af störfum á verkfræðistofu æskileg

Verkefnastjóri
Við leitum eftir byggingaverk-
fræðingi eða byggingatækni-
fræðingi 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.
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Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

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, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð eða opinberar byggingar. Hjá fyrirtækinu 
starfa nú um 550 manns. 

Við skorum á konur jafnt sem karla að sækja um störf hjá okkur.

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

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“.

Við leggjum mikla áherslu 
á að ráða til okkar kraft-
mikla og framsækna
einstaklinga.

Við bjóðum góða starfs-
aðstöðu og erum stolt af 
starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur 
ríkir.



Landgræðsla ríkisins

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Laus störf næsta skólaár:

• 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.

Inhouse er ungt og skemmtilegt fyrirtæki sem vantar 
grafískan hönnuð í fullt starf.

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

Umsóknarfrestur er til 11. maí.



REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

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

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.

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

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

Undir sölu- og markaðssvið fellur öll 
sölu- og markaðssetning á starfsemi 
félagsins innanlands sem utan, allur 
stöðvarrekstur félagsins á 8 stöðum 
innanlands, vöruafgreiðsla, leiguflugs- 
deild, fríhöfn, þjónustuver og 
markaðsdeild ásamt áætlunar- 
og tekjustýringardeild.

Samtals eru starfsmenn sviðsins 
ríflega 100.

Starfið:
» Daglegur rekstur sölu- og 

 markaðssviðs

» Yfirumsjón með starfsmannamálum
 sviðsins, þjálfun og upplýsingamiðlun

» Yfirumsjón með auglýsingamálum 
 og kynningarstarfsemi

» Samskipti við innlenda og erlenda 
 samstarfsaðila

» Vöruþróun

» Fargjaldaútreikningar og verðlagning

» Stefnumótun og áætlanagerð

Hæfniskröfur:
» Háskólamenntun á sviði viðskipta

» Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun

» Þekking á sölu- og markaðsmálum

» Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar

» Jákvætt hugarfar og leikni í mann- 
 legum samskiptum

» Góð tölvu- og tungumálakunnátta

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

flugfelag.is
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KÓPAVOGSBÆR

Fjármála- og stjórnsýslusvið
• Forvarnafulltrúi
Framkvæmda- og tæknisvið
• Deildarstjóri hönnunardeildar
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%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla - starfsm. í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

LAUS STÖRF GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Raungreinakennari á ungl.stig
Hjallaskóli:
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
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%
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%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

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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Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi
Sölusýning í dag kl. 15:00 - 16:00

28.900.000
Fallegt og vandað 102 fm 4. herb. heilsárshús á steyptum grunni með gólf-
hita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð til móts við Kerið. 140 fm verönd í kring-
um húsið. Húsið er tilbúið til afhendingar strax. Möguleiki að taka íbúð uppí!

Akstursleið:
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

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

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

Gylfi gsm. 693-9940 tekur á móti gestum.

Verð 24.900.000
Glæsileg 3ja herbergja 93,2 fm
íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Eldhús er með Must-
ang flísum, hita í gólfi, Maghony
innrétting, flísar á milli skápa,
góð eldavélatæki, uppþvotta-
vélatengi og borðkrókur. Stofa
er með rustik eikar parket á gólf-
um og gengið út á hellulagða
verönd frá stofu. Tvö svefnher-
bergi 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 bíla-
geymslu. Falleg eign á góðum stað í Grafarholti, þar sem stutt er í alla
þjónustu og með útsýni til Esjunnar.

Fr
um

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

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

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

SVEIGHÚS - EINBÝLI

Fasteignasalan Klettur
kynnir glæsilegt einbýlishús
á tveimur hæðum við Sveig-
hús 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 stilling-
um í rofum, lagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar að ein-
hverju leiti, lýsing er glæsileg, gólfefni eru ný sem og allar
innréttingar í húsinu, húsið hefiur verið tekið í gegn að ut-
an og er kominn nýr þakkantur. Garður er fallegur og mik-
ið 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.

Fr
um

KAMBASEL - 3JA HERBERGJA

Fasteignasalan Klettur
kynnir 3 herb. 98,3 fm íbúð
við Kambasel 11 í Reykja-
vík. 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 korkflís-
um 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.

FLÚÐASEL - RAÐHÚS

Fasteignasalan Klettur er
með í sölu raðhús byggt ár-
ið 1978. Flatarmál eignar-
innar 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 eig-
andi frá upphafi. Húsið var tekið í gegn að utan og málað
sumarið 2006. Húsið er annað frá enda í fimm húsa- rað-
húsalengju. 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 fram-
an. Bílastæði í bílastæðageymslu fylgir með (er ekki inni-
falið í fermetrafjölda). Mjög stutt er í bæði skóla og leik-
skóla og ekki þarf að fara yfir neinar umferðargötur. 

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

NESHAGI 9 - LAUS STRAX

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 svefnher-
bergi, eldhús með nýjum tækjum og flísalagt baðherb. Nýtt mass-
íft 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.

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

ROFABÆR 45 - LAUS STRAX

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Glæsileg nýstandsett 2ja herb. 60 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býlishúsi. Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu með suðursvölum, eld-
hús 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

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG

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.
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u

m

Suðurhólar 2, 2.hæð - 111 Rvk 

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00

Fr
um

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

Opið hús frá 14.00 til 16.00

Miðborg kynnir opið hús frá 14.00
til 16.00  sunnudaginn 6. maí  að

Gaukshólum 2 bjalla merkt 4A   

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

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

Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur!

Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 6. maí 
Jóhann Ólafsson, löggiltur FFS, Jón Sigfús Sigurjónsson Hdl. & löggiltur FFS 

Petra Dís Magnúsdóttir 
Sölumaður

Gsm: 898 9347
petra@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón Svan Sigurðsson 
Sölumaður

Gsm: 891 8803
jonsvan@vidskiptahusid.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Sumarbústaður við Þingvallavatn 
í landi Nesja við Hestvík 

Til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-17

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



Garðatorg eignamiðlun kynnir, mjög fallegt 105 fm endarað-
hús. Fínar stofur, eldhús og baðherbergi, tvö svefnherb á neðri
hæð og eitt stórt og bjart rými á efri hæð. Glæsileg lóð og að-
koma. Verð 31 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

KJARRMÓAR 39 - GARÐABÆ
Opið hús sunnudaginn 6. maí kl. 14.00 - 15.00 

Fr
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

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.

Fr
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Rjúpnasalir 8- Kópavogi
3ja - 4ra herb. íbúð á jarðhæð

Opið hús í dag frá kl. 13-15

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. 

Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

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.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

RÉTTARSEL
Endaraðhús á 2
hæðum ásamt sér-
byggðum bílskúr,
alls 200 fm. Rúm-
gott eldhús með
góðri eikarinnrétt-
ingu, fallegur arinn
í stofu. Gott endur-
nýjað baðherbergi

,allt flísalagt, Frábær staðsetning, Vel skipulagt hús
í sérlega góðu ástandi. Verð 45,0 millj.

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

staðsett í rólegu grónu hverfi.

HÓLABERG
Gott parhús á
tveimur hæðum
með sérbyggðum
bílskúr, alls 160
fm. Ný endurnýj-
að baðherbergi.
Fjögur svefnher-
bergi.
Verð 33.8 millj.

KROSSHAMRAR
Fallegt einbýlishús
á einni hæð með
rúmgóðum inn-
byggðum bílskúr .
Alls 180 fm. Eld-
húsið er óvenju
rúmgott Svefnher-
bergin eru öll mjög
rúmgóð. Garður er

í rækt og húsið almennt er í góðu ástandi. 
Verð 57,9 millj.
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Óskum eftir sérhæð á svæði
104, 105, 107 eða 108
Reykjavík. Í skiptum fyrir litið
sérbýli sem staðsett er nálægt
þjónustukjarna fyrir eldri borg-
ara. Þarf að vera sérinngangur
og gott forstofuherbergi.

Skipti – Sérhæð – SérbýliSkipti – Sérhæð – Sérbýli

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

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

GOÐHEIMAR 8 - SÉR-
HÆÐ. OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16-17
Stærð í fermetrum: 99,3
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjórbýli
Verð: 27,4 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. Virki-
lega skemmtileg eign á einum besta staðnum í
Reykjavík. Stutt í skóla á öllum stigum og stutt í alla
þjónustu ásamt Laugardalnum og góðum göngu-
leiðum. 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 ný-
legur dyrasími ásamt endurnýjuðu loftneti á húsi og inn í
íbúðir.  Framkvæmdir eru hafnar á vegum Orkuveitunnar
og Reykjavíkurborgar í götunni á endurnýjun á skólp-
lögnum og vatnslögnum og settur verður ljósleiðari.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
um

Söluturn 
Foldaskálinn Grafarvogi

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 end-
urnýjað ásamt tölvubúnaði fyrir mynbandaleigu og hugbúnaður upp-
færður. Borð og stólar í matsal eru nýleg.

Upplýsingar gefa: Heimir s. 893-1485 og Ólafur s. 820-0303

Sælureitur í sveitinni

Eignamiðlun Suðurnesja

www.es.is

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.



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



ATVINNA

TILKYNNINGAR



Fimm goðsagnir um heilsu og þyngd

Með dauðann 
á hælunum



Fordómar ýta undir 
óheilbrigt líferni

Hvort vegur 
þyngra:
Tölurnar á 
vigtinni eða 
vellíðan?



Viðtal við 
Valgerði 
Jensen 
Hjúkrunarfræðing
í átröskunarteymi Barna- 
og unglingageðdeildar LSH

Eflum líkamsmynd 
barna og unglinga



„Bad things happen when good people do nothing“

Eru tískublöðin 
sökudólgurinn?





Í mörg ár hef ég kallað 
mig feminista, en eftir 
að hið forpokaða „Fem-
inistafélag“ var stofnað 
árið 2003 varð ég feimn-
ari við það.
Framganga þeirra, 

áherslur og málflutning-
ur 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 fyrirbær-
inu, krossa við að konur eigi að þvo 
og karlar að skipta um perur.

Á sínum tíma tóku nasistar alda-
gamalt 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 skammar-
yrði 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 karl-
heimum. Konur og hommar eiga 
það sameiginlegt að þykja ekki 

neitt sérlega fínar skepnur og eiga 
því sína baráttudaga í dagatal-
inu. Niðrandi lýsingarorð eins og 
hommalegur, stelpulegur, hleypur 
eins og stelpa, keyrir eins og kerl-
ing 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 endur-
mats 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 blóð-
þrýstingi 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?

Ég er að 
koma!

Pabbi!?!
Gleymdirðu
lyklunum
þínum?

Vissirðu að það 
eru meiri læti 
í þér þegar þú 

opnar hurðina en 
í smiðunum þegar 

þeir smíðuðu 
hana?

47.400.000
212,5 fm 5 herbergja fallegt parhús með 25,2
fm innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Áslandshverfi í Hafnar-
firði.
Sigríður tekur á móti gestum .
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Svöluás 12 - 221 Hfj

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00



allt í matinn á einum stað

H
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Goða blandað hakk - Prepack
699 kr/kg. áður 1.021 kr/kg.

32%
afsláttur

Holta blandaður grillbakki
979 kr/kg. áður 1.399 kr/kg.

30%
afsláttur

Holta kjúklingalæri með legg
424 kr/kg. áður 605 kr/kg.

O&S Gouda 17%Náttúra jurtarjómi
70 kr/stk. áður 140 kr/stk.

Borgarnes hangiframpartur - sagaður
799 kr/kg. áður 1.238 kr/kg.

30%
afsláttur

Íslandsfugl kjúklingur
454 kr/kg. áður 699 kr/kg.

20%
afsláttur

Goða súpukjöt blandað
399 kr/kg. áður 499 kr/kg.

35%
afsláttur

36%
afsláttur

2 fyrir 1 15%
afsláttur



Kl. 14.00
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. 

Sönghópurinn Hljómeyki heldur 
tónleika í dag og heiðrar tónskáld-
ið Jón Nordal með flutningi á verk-
inu „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 Sumartón-
leika í Skálholti og hefur kórinn 
síðan þá lagt megináherslu á flutn-
ing nýrrar íslenskrar tónlistar. 

Óttusöngvar á vori eru seinasta 
og jafnframt viðamesta verk tón-
leikanna 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 Sumartón-
leika í Skálholtskirkju og tileink-
aði Skálholtsdómskirkju. 

Verkið skiptist í fjóra kafla 
og er hinn síðasti saminn við 
„Sólhjartarljóð“ eftir Matthías 
Johannessen. Matthías samdi ljóð-
ið í tilefni af því að þúsund ár voru 
síðan kristni var fyrst boðuð í land-
inu og í kvæðinu vitnar hann beint 
til Sólarljóða.

Auk Hljómeykis koma fram 
söngvararnir Hallveig Rúnars-
dóttir og Sverrir Guðjónsson, Sig-
urður Halldórsson sellóleikari, 
Frank Aarnink slagverksleikari og 
Lenka Mátéova organisti. Stjórn-
andi er Magnús Ragnarsson.

Tónleikarnir í dag fara fram í 
Langholtskirkju og hefjast kl. 17.

Óttutónar að vori

3 4 5 6 7 8 9

Sýnt verður úr nýjum heimildar-
myndum og öðrum kvikmynda-
verkefnum í Tjarnarbíói í kvöld 
og boðið til pallborðsumræðu um 
gerð þeirra og næstu framleiðslu-
skref. Viðburður þessi er skipu-
lagður af Kviksögu og Fjalakettin-
um 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 Gunn-
laugsdóttur og „Óshlíð“ eftir 
Sigurjón Baldur Hafsteinsson.

Kvöldið  hefst á mynd- og tón-
listarverki Hallvarðar Ásgeirs-
sonar og Tamar Singer „I’m too 
crowded“. Þátttakendur í pall-

borði verða Anna Th. Rögnvalds-
dóttir, Ásdís Thoroddsen, Elísabet 
Ronaldsdóttir og Helga Brekkan.

Fjalakötturinn er á leið í sumar-
frí en í kvöld og annað kvöld verð-
ur haldið áfram að sýna mynd-
ir byggðar á verkum Astrid-
ar Lindgren. Aukinheldur sýnir 
Fjalakötturinn myndina „Glað-
vakandi“ í samstarfi við Reykja-
vík Documentary Workshop bæði 
kvöldin. Heimildarmynd Alands 
Berliner fjallar á persónuleg-
an hátt um hans eigin svefnleysi, 
glímuna við listina og fæðingu 
frumburðar hans. 

Nánari upplýsingar um dag-
skrána má finna á síðunum kviks-
aga.is og filmfest.is

Kvikar myndir

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     
                  

      

     

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
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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 byggingar-
listar eða náttúru og lýsir hún verk-
um sínum sem ímynduðum kortum, 
leynibréfum eða fjölradda söng-
bók. 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 henn-
ar, Kristiina Wiherheimo, beinir at-
hygli 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. 

Ofið úr frumefnum

Í kvöld verður slegið á létta strengi 
í Salnum í Kópavogi en þá held-
ur Jazztríó Reynis Sigurðssonar 
tónleika í TÍBRÁ sem hlotið hafa 
yfirskriftina Sigfús í ljúfri sveiflu. 
Tónlist eftir tónskáldið, málarann 
og heiðursborgara Kópavogs, Sig-
fús Halldórsson, verður flutt af 
þeim Jóni Páli gítarleikara, Reyni 
Sigurðssyni víbrafónleikara, sem 
einnig útsetur, og Gunnari Hrafns-
syni bassaleikara.

 Hugmynd að efnisskránni varð 
til eftir gerð tilbrigðis við Litlu 
fluguna, eitt kunnasta lag Sigfús-
ar. 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, Sommer-
ens sidste blomster, Í dag, Íslenskt 
ástarljóð, Vegir liggja til allra 
átta, Sumarauki og Amor og asn-
inn. Allar þessar perlur íslenskr-
ar dægurlagatónlistar hafa lifað 
sínu lífi meðal þjóðarinnar frá því 
að Sigfús kom fram með þau. Tón-
leikarnir hefjast kl. 20. 

Ljúf sveifla

Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður
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Við viljum búa í sanngjarnara samfélagi

VELFERÐ, SANNGIRNI 
OG ATVINNUÖRYGGI

• 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.

Helga Ingólfsdóttir semballeik-
ari var útnefnd heiðursfélagi í 
Félagi íslenskra tónlistarmanna 
á dögunum.

Helga hlaut tónlistarmennt-
un sína í Tónlistarskólanum í 
Reykjavík þar sem hún var nem-
andi Rögnvalds Sigurjónsson-
ar píanóleikara og í Tónlistar-
háskólanum í München þar sem 
hún lauk einleikaraprófi í sembal-
leik. 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 frum-
kvæði að Sumartónleikum í Skál-
holtskirkju árið 1975 og var list-
rænn stjórnandi hátíðarinnar til 
ársins 2004.

Á aðalfundi Félags íslenskra 
tónlistarmanna, sem gætir hags-
muna einleikara, einsöngvara 

og kammertónlistarfólks, voru 
einnig afhentir fjórir styrkir úr 
Hljómlistasjóði félagsins. 

Styrki hlutu að þessu sinni 
píanóleikarinn Halldór Haralds-
son, til að gera safndisk með 
fyrirliggjandi upptökum í til-
efni 70 ára afmælis síns, Guðný 
Guðmundsdóttir konsertmeist-
ari, til að gefa út fiðlukonserta 
í fyrirliggjandi upptökum með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
söngvarinn Sverrir Guðjónsson, 
ásamt fjölda tónlistarmanna, til 
útgáfu á hljómdisknum „Hel-
söngvar“ og Bibertríóið til út-
gáfu á diski með Talnabands-
sónötum F. Biber.

Einnig voru afhentir styrkir til 
tónleikahalds á landsbyggðinni, 
en það er sameiginlegt verk-
efni FIH og FIT með styrk frá 
menntamálaráðuneyti.

Heiður og styrkir



Sögur af vandræðum skötuhjú-
anna Angelinu Jolie og Brad Pitt 
hafa gengið fjöllum hærra undan-
farið. Þær hafa fengið byr undir 
báða vængi eftir að til Jolie sást 
þar sem hún dansaði 
og daðraði við Olivier 
Martinez, fyrrverandi 

kærasta áströlsku söngkonunnar 
Kylie Minogue. 

Jolie frumsýndi fyrstu heim-
ildarmynd sína, A Place in 
Time, á Tribeca-kvikmynda-
hátíðinni 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 leikkon-
unnar sáu líktu 
athæfinu við kjöltu-
dans. „Hún hristi 
sig fyrir 

framan

hann,“ sagði einn áhorfandi. 
Annar sagði Jolie augljóslega 
hafa verið að daðra við leikar-
ann.

Martinez og Jolie léku saman í 
myndinni Taking Lives árið 2004. 
Á þeim tíma skapaðist orðróm-

ur þess efnis að þau væru 
par, án þess að hann væri 
nokkurn tíma staðfestur.

Ekki er vitað hvar 
Brad Pitt var stadd-
ur þetta kvöld, en svo 
mikið er víst að hann 
var hvergi sjáanlegur.

Olivier fékk kjöltudans frá Angelinu

Heljarmikið framhalds-
myndasumar er í vænd-
um 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 Holly-
wood eru íhaldssamir í meira lagi 
og hika ekki við að veðja ár eftir 
ár á þá hesta sem hafa áður kom-
ist 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 áhorfend-
ur, sem vilja undantekningarlítið 
léttmeti þegar sólin er sem hæst 
á lofti.

Spider Man 3 stefnir í að slá að-
sóknartölur forvera sinna í miða-
sölunni. Það frábrugðna við nýju 
myndina er annars vegar sú stað-
reynd að Pétur Parker sjálfur 
hefur nú úr tveimur könglulóar-
búningum að velja, rauðum og 
svörtum, og hins vegar að vondu 
karlarnir eru orðnir þrír. Von-
andi eiga báðir búningarn-
ir eftir að koma honum að 
góðum notum.

Þriðja myndin um góðlega 
tröllið Shrek kemur í bíó hér 
á landi 22. júní. Til að 

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.

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 heims-
hornum 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 skemmti-
legri mönnum. 

Faðir hans, leikinn af Rollingn-
um Keith Richards, kemur einnig 
við sögu og ekki verður það til að 
skemma fyrir aðsókninni. Myndin 
er væntanleg 25. maí.

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 for-

verar sínir og þá er nú 
mikið sagt. Söguþráð-
urinn er á þann veg 
að McClane þarf að 

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 far-
inn að færast yfir hann og hárið 
horfið á braut. 

Harry Potter and the Order of 
the Phoenix, fimmta myndin um 
galdrastrákinn Harry Potter, lend-
ir  á Íslandi 13. júlí. Í þetta sinn 
lendir Potter í miklum erfiðleik-
um 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. 

Ljóst er að hart verður barist um 
hylli áhorfenda í sumar og virð-
ist 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 kvik-
myndahúsagest-

ir geta varla 
kvartað undan 

úrvalinu og 
hugsa sér 
gott til glóð-
arinnar.

Jöfn og frjáls

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!

Fjölskylduhátíð
Samfylkingarinnar

í Smáralind í dag kl. 14

Suðvesturkjördæmikraginn.is

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

Fr
u

m

Eyktarás 23 - 110 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sandra Bullock hefur beðið um 
nálgunarbann á hendur aðdáanda 
sínum, Marciu Valentine. Í síð-
asta mánuði lenti Bullock í úti-
stöðum við aðdáandann, þegar 
Valentine reyndi að keyra á Jesse 
James, eiginmann Bullock. Það 
reyndi hún fimm sinnum, inni á 
landareign hjónanna í Orange-
sýslu. Valentine var handtekin í 
kjölfarið.

Í beiðninni segir Bullock 
Valentine ítrekað hafa farið í leyfis-
leysi um landareign sína. Hún hafi 
sömuleiðis hent hlutum yfir hliðið. 
Bullock biður um vernd til handa 
sér og eiginmanni sínum ásamt 
þremur börnum hans. 

Vill fá nálg-
unarbann

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 smakk-
að 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 afmæl-
inu með veisluhöldum í Las Vegas 
og kvöldverði í Malibu ásamt 
vinum og fjölskyldu.

„Mjólkar“ 
afmælið sitt

Þær Eydís Eir Björnsdóttir og 
Inga Birna Dungal hafa sett á 
laggirnar heimasíðuna uss.is. Þar 
fjalla þær um menningu og lista-
líf landsins af mikilli ástríðu.

„Þetta er menningar- og ástríðu-
vefur,“ sagði Eydís kát. Síðan er 
sem stendur um mánaðargömul, 
en þar er þegar að finna fjöld-
ann allan af viðtölum og umfjöll-
unum 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 undirbún-
ingur, 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 menn-
ingu. „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 vilj-
um bara styðja við bakið á okkar 
fólki,“ sagði Eydís sposk. 

Á síðunni er einnig að finna við-
burðadagatal og spjallvef. „Við 
viljum fá fólk til að spjalla um tón-
list 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 ákváð-
um að hræra þessu öllu saman, og 
útkoman varð uss.is,“ bætti Inga 
Birna við.

Ástríðufull menningarsíða

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 sam-
nefndu leikriti 
Perry og mun 
hann skrifa 
handritið, leik-
stýra mynd-
inni og fram-
leiða hana. Síð-

asta kvikmynd sem Janet lék í 
var Nutty Professor: The Klumps, 
árið 2000.

Janet í nýrri 
bíómynd

2.299
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SPIDERMAN 3 kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10.40* B.I. 10 ÁRA
NEXT kl. 9 - 11 B.I. 14 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2

*KRAFTSÝNING

SPIDERMAN 3        kl. 2 - 5 - 8 - 11 B.I. 10 ÁRA
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS             kl. 2 - 5 - 8 - 11
NEXT                  kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 14 ÁRA
PATHFINDER        kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 10.30 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 8 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 1.30 - 3.45
TMNT           kl. 2 - 4 - 6 B.I. 7 ÁRA !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

SPIDERMAN 3     kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20 B.I. 10 ÁRA
PATHFINDER     kl. 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 2.30 - 5.45 - 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 3 - 6 - 8 - 10 B.I. 18 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 - 6 

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 stofn-
aður til að styðja við bakið á fjöl-
skyldum fórnarlamba og veita 
þeim áfallahjálp sem lentu í árás-
unum.

Skrifar lag 
um skotárás

Miklar líkur eru nú taldar á því 
að hljómsveitin Spice Girls komi 
aftur saman síðar á árinu. Krydd-
píunum, Victoríu Beckham, Geri 
Halliwell, Emmu Bunton, Mel B og 
Mel C, hefur verið boðin ein millj-
ón 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 vilj-
að koma saman aftur en nú herma 
fregnir að hún hafi látið undan.

130 milljónir 
á hverja píu

THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8- 10.30 
NEXT kl. 8 - 10.15 
SUNSHINE   kl. 10.20 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 3.30 - 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 3.40 - 5.50 -  8 
HOT FUZZ   kl. 3.30 - 5.40 - 10.10 

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 1919HAGATORG www.haskolabio.is

SUNNUDAGUR
6 . M A Í
TJARNARBÍÓI
F I L M F E S T . I S

KLUKKAN  17:00

REYKJAVIK DOCUMENTARY WORKSHOP: 

KLUKKAN  20:00

KVIKSAGA

(Wide awake)
(USA), Alan Berliner, 2006.

GLAÐVAKANDI

VERK Í VINNSLU
OG UMRÆÐUR

(SWE), Lasse Halström, 1986.

KLUKKAN  15:00

BÖRNIN Í
ÓLÁTAGARÐI
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ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR HEILA.... 
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

Fór beint 
á toppinn 

í U.S.A SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ

BEN STILLER !

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

Stærsta orrustan er innri baráttan

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

THE GOOD SHEPERD kl.10:10 B.i.12

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

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 2 - 3:30 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

SPIDER MAN 3 kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 12 - 3 - 6 - 9

BLADES OF GLORY kl.1:30-3:40-5:50-8-10:10 B.i.12

SHOOTER kl. 8  B.i.16

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

NEXT kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 B.i.12

BLADES OF GLORY kl. 2 - 4 - 6 - 8:10 - 10:20 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 8 B.i.16

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

MEET THE... M/- ENSKU Tali kl. 6:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

MEET THE ROBINSSON kl 4 Leyfð

BLADES OF GLORY kl  6 - 8 - 10 B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

BREACH kl. 8 - 10 B.i.12

SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 11 B.i. 10

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 Leyfð

BLADES OF GLORY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

Draumaverksmiðjan hefur gnægta-
brunn að sækja í höfundarverki 
Philip K. Dick en myndir byggðar á 
vísindaskáldsögum hans hafa hrif-
ið 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 hlut-
verki 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 tes-
testerónbúnti – maðurinn getur 
alveg leikið en hann ætti að láta 
„Bruce Willis-rullurnar“ vera. Saga 
Dicks er spennandi viðfangsefni 
en orðin barn síns tíma, kjarnorku-
sprengjuógnin af höndum óskil-
greindra hryðjuverkamanna er 
ósannfærandi og allt það illþýði 
líka. Aðstandendur myndarinnar 
hefðu mátt sleppa því að færa sög-
una 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 til-
heyrandi 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 var-
irnar og setja stút á munninn.

Það tekst alls ekki nógu vel til 
að koma hugmynd Dicks á hvíta 
tjaldið, sambandið milli persón-
anna er ótrúverðugt og hasarinn 
lúinn. Þessi mynd lifir lengst á end-
inum, sem var óvæntur. Ég var líka 
ósköp fegin þegar hann kom.

Illa farið með Dick
Fjölskylda og 
vinir tónlistar-
mannsins sáluga 
James Brown 
stóðu fyrir mót-
mælagöngu í New 
York á fæðingar-
degi hans síðast-
liðinn föstudag. 
Þá hefði sálarkon-
ungurinn orðið 74 ára en hann lést á 
jóladag í fyrra eftir hjartaáfall.

Alls tóku 400 manns þátt í mót-
mælagöngunni 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 þel-
dökku fólki. 

Mótmæltu 
textum

Nýir tímar - á traustum grunni

reynslu og þekkingar
Þjóðin þarfnast

eldri borgara
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að gera

fólki yfir sjötugu kleift að afla sér tekna

án þess að lífeyrir skerðist.

 xd.is



Dagskrá:

08:00 Morgunverður

08:30 Setning
Magnús Friðgeirsson, stjórnarformaður Iðntæknistofnunar

08.35 Ávarp
Jón Sigurðsson, iðnaðarráðherra

08.45 Starfsemi Iðntæknistofnunar
Hallgrímur Jónasson, forstjóri

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

Ársfundur
Iðntæknistofnunar

U m h v e r f i ð  o g  o r k a n

H ó t e l  N o r d i c a
8 .  m a í  2 0 0 7 ,  k l .  0 8 : 0 0  -  1 0 : 1 5

Fundarstjóri: Berglind Hallgrímsdóttir, Iðntæknistofnun

Óskað er eftir að þátttaka sé tilkynnt í síma 570 7100
eða með tölvupósti á netfangið osk@iti.is

Meiri líkur nú en í fyrra á að ég hætti

 Árni Þór Sigtrygg-
son situr sveittur í próflestri 
þessa dagana á meðan hann bíður 
eftir að heyra frá danska félag-
inu AaB. Árni heimsótti félagið 
fyrir um viku síðan og á von á til-
boði frá félaginu fyrr frekar en 
síðar. Reynist það freistandi mun 
Árni fara utan. Ef ekki þá er lík-
legt 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 lands-
liðsmaðurinn 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 Frétta-
blaðið 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 held-
ur að ég verði áfram með Hauk-
um. 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 

eftir honum, þar á meðal Stjarnan, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Stjarnan er ekki í mynd-
inni 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 Flens-
burg og spænska félagið Adem-
ar Leon. Úr varð samt að hann 
gekk í raðir Hauka en frammi-
staða hans með liðinu hefur vald-
ið 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. Hlut-
irnir 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 sérstak-
lega óánægður með mína frammi-
stöðu í vetur. Það var skotið svo-
lítið á mig í fyrra en þá var ég að 
skora mikið og standa mig ágæt-
lega að eigin mati.

Væntingarnar til mín voru 
kannski of miklar miðað við allt 
umtalið sem var í gangi. Það trufl-
aði mig samt ekkert mikið. Vetur-
inn núna fór svo illa og var hvorki 
skref upp á við hjá mér né Hauk-
um. 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 sjálfs-
traustið hefði samt verið í ágætu 
lagi.

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.

 Samkvæmt mjög áreið-
anlegum heimildum Fréttablaðs-
ins hafa Fylkismennirnir Heimir 
Örn Árnason, Guðlaugur Arnars-
son og Hlynur Morthens samþykkt 
samningstilboð frá Stjörnunni og 
þeir verða kynntir sem nýir leik-
menn félagsins eftir helgi. Kristj-
án Halldórsson mun þá einnig 
skrifa undir nýjan þjálfarasamn-
ing við félagið en hann tók við lið-
inu á miðjum síðasta vetri.

Þorsteinn Rafn Johnsen, for-
maður 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 Eyfirðingun-
um Magnúsi Stefánssyni og Árna 
Þór Sigtryggssyni en ekki haft er-
indi sem erfiði eins og lesa má í 
fréttunum hér að ofan.

ÍR-ingurinn Ragnar Helgason 
er einnig undir smásjá Stjörnu-
manna og verður áhugavert að 
fylgjast með hvaða fleiri bita Þor-
steinn nær að klófesta.

Þrenningin frá Fylki 
á leið í Stjörnuna

 Skyttan Magnús Stef-
ánsson skrifaði í gær undir nýjan 
tveggja ára samning við Akureyri 
en samningurinn er reyndar upp-
segjanlegur 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 viður-
kenndi að hafa verið langt kom-
inn 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.

Framlengdi við 
Akureyri



 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 breyting-
ar verða til þess að KR og Fjöln-
ir flytjast upp um deild í kvenna-
boltanum.

Fjárhagsstaða sambandsins var 

talsvert til umræðu en samband-
ið tapaði 14 milljónum króna á síð-
asta rekstrarári. Sambandið þarf 
því að grípa til aðgerða svo að 
hægt sé að stemma stigu við tap-
inu. Ein leiðin er sú að hætta að 
senda unglingalandslið til keppni 
í Evrópukeppni. Þátttökugjöld fé-
laga 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 veit-
ir 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 gerð-
ar á stjórn sambandsins en Guð-
björg Norðfjörð og Jón Halldórs-
son gengu úr stjórn og í þeirra 
stað komu Þóra Melsted og Guð-
jón Guðmundsson.

14 milljóna króna tap hjá KKÍ

 Barcelona trónir áfram á 
toppi spænsku úrvalsdeildarinnar 
eftir góðan útisigur á Real Socie-
dad, 0-2. Andrés Iniesta og Samu-
el Eto´o skoruðu mörk Börsunga í 
leiknum eftir sendingar frá Bras-
ilíumanninum 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.

Mikilvægur 
sigur hjá Barca

Lemgo vann mikilvæg-
an sigur á Kronau, 32-31, í þýsku 
úrvalsdeildinni í gær. Logi Geirs-
son 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 sjö-
unda 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 fjög-
ur mörk fyrir Wilhelmshaven. 
Hamborg kláraði Melsungen, 
38-32.

Grosswallstadt vann Íslend-
ingaslaginn gegn Minden, 32-25. 
Einar Örn Jónsson skoraði þrjú 
mörk fyrir Minden en Snorri 
Steinn Guðjónsson tvö. Alexand-
er Petersson skoraði fimm mörk 
fyrir Grosswallstadt.

Góður sigur hjá 
Lemgo



 Stjarnan tryggði sér í 
gær sigur í deildarbikar kvenna 
þegar liðið lagði Gróttu að velli, 
25-23, í öðrum leik liðanna í úrslit-
um.

Stjarnan var lengst af mun 
sterkari aðilinn í leiknum og tók 
forystuna strax í upphafi. Stjarn-
an lék frábæra vörn framan af leik 
og skoraði Grótta aðeins fjögur 
mörk á fyrstu 20 mínútum leiks-
ins. Stjarnan náði fljótt þriggja 
marka forystu og var munurinn 
þrjú til fimm mörk allan hálfleik-
inn en staðan í hálfleik var 12-8.

Stjörnustúlkur mættu mjög 
ákveðnar til leiks í seinni hálf-
leik og skoraði þrjú fyrstu mörk-
in. Þegar 13 mínútur voru liðnar 
af hálfleiknum var staðan 19-10 
og ekkert sem benti til spennandi 
lokamínútna.

Florentina Grecu, frábær mark-
vörður 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 Ís-
landsmeistararnir náðu aftur sex 
marka forystu, 24-18. Grótta skor-
aði þá fimm mörk í röð og minnk-
aði 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 

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 kæru-
leysið. Stelpurnar sáu fram á end-
ann á löngum og erfiðum vetri og 
slökuðu óþarflega mikið á,“ sagði 
Aðalsteinn.

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 varnar-
leik 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 leik-
mönnum þar sem ég var ekki nógu 
duglegur að hvíla lykilmenn,“ 
sagði Alfreð. 

Stjarnan kórónaði frábært tímabil í kvennaboltanum í gær þegar liðið tryggði 
sér deildarbikarinn eftir sigur á Gróttu. Stjarnan vann einvígið 2-0.

HK og Stjarn-
an verða að mætast í odda-
leik um deildarbikarinn eftir 
að Stjarnan lagði Kópavogs-
búa í Ásgarði í gær, 28-23. Odda-
leikurinn 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 18-
18 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 sigur-
inn. 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 hraða-
upphlaupum í lokin þegar leikur-
inn var búinn og bauð upp á lítið 
annað.

Hann hefur verið heillum horf-
inn í þessum leikjum og þarf að 
rífa sig upp í oddaleiknum ef HK 
ætlar sér að landa deildarbikarn-
um. Strazdas og Eitutis gerðu sitt 
besta en hinir voru einfaldlega 
ekki með að þessu sinni. 

Stjarnan tryggði sér 
oddaleik gegn HK



Enska úrvalsdeildin:Deildarbikar kvenna:

Deildarbikar karla:

Manchester United steig 
stórt skref í átt að enska meist-
aratitlinum 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 Emirates-
vellinum 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 stað-
inn. Vonandi nær Arsenal þeim úr-
slitum sem okkur vantar en ef við 
verðum að heimsækja Chelsea á 
miðvikudag til að sækja eitthvað 
þá er það í góðu lagi,“ sagði Fergu-
son kátur.

Það mátti litlu muna að City 
jafnaði leikinn tíu mínútum fyrir 
leikslok en Edwin van der Sar 
varði vítaspyrnu Dariusar Vass-
ell. Vítið fiskaði Michael Ball en 
dómurinn var glórulaus. Ball þessi 
hefði átt að fjúka af velli strax á 
2. mínútu er hann traðkaði á Ron-
aldo sem lá á grasinu. Portúgalinn 
hefndi sín með því að sækja lag-
lega víti gegn Ball sem hann skor-
aði síðan úr.

„Þessi leikur var gott dæmi um 
karakter minna manna. Forráða-
menn deildarinnar hjálpuðu okkur 

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 Argentínu-
maðurinn Carlos Tevez fór á kost-
um. 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 leik-
inn enda slæmur í ökkla en því-
lík 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 sunnu-
dag. Árangur minn á þeim velli er 
nógu slæmur fyrir. Tevez er okkar 
innblástur þessa dagana. Það 
hjálpar að hann talar ekki tungu-
málið og getur ekki lesið blöð-
in. Hann segist bara vera knatt-
spyrnumaður sem sé sama um allt 
annað og það hentar okkur vel,“ 
sagði Curbishley.

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.



 Heldur óvenuleg tennis-
viðureign fór fram á Mallorca á 
Spáni fyrr í síðustu viku. Þá átt-
ust við tveir bestu tennisleikmenn 
heims, Spánverjinn Rafael Nadal 
og Roger Federer frá Sviss. Það 
sem var óvenjulegt var að yfir-
borð vallarins var tvískipt, annars 
vegar úr leir og hins vegar grasi. 

Federer hefur haft mikla yfir-
burði 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 úrslita-
leiknum.

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, 12-
10.

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 yfirhönd-
ina þar sem boltinn skoppar bæði 
hærra og hægar á því yfirborði.

„Ég var mjög þreyttur í lokin 
því það eru svo margar mismun-
andi hreyfingar sem þarf að fram-
kvæma 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 Mall-
orca næstu tvö árin.

Nadal vann Federer á tvískiptum velli



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.

4,5%

* 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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Ný helmingaskipt húsnæðislán með lægri vöxtum

Meistarakeppni KSÍ fer 
fram í kvöld þegar Íslandsmeist-
arar FH taka á móti bikarmeist-
urum Keflavíkur.

Leikurinn fer fram í Kapla-
krika en ekki á aðalvellinum 
sjálfum heldur á frjálsíþrótta-
vellinum. Valur vann leikinn í 
fyrra á sama stað gegn FH, 0-1, 
og FH-ingar vilja eflaust bæta 
öðrum bikar í safnið en þeir sigr-
uðu 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 bíl-
prófsaldri fá frítt inn. 

FH og Keflavík 
spila á grasi

 Ousmane Dabo, leik-
maður Man. City, hefur ákveðið 
að kæra félaga sinn hjá félag-
inu, Joey Barton, fyrir líkamsárás 
en Barton gekk í skrokk á félaga 
sínum á æfingu á dögunum.

Dabo þurfti að fara á sjúkra-
hús 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 leik-
tíð 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 mánuð-
um síðar lenti hann í ryskingum 
við Richard Dunne, félaga sinn hjá 
City, og fimmtán ára gamlan stuðn-
ingsmann Everton. Þá var hann 
sektaður um átta vikna laun.

Dabo kærir Barton 
fyrir líkamsárás



Ánægjunni spillt



Athugið að Sögusýningunni lýkur 20. maí. 
Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa einstöku sýningu.

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

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.

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 sam-
tvinnuð 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.

Landsbankinn
120 ára

SÖGUSÝNING

Leiksýning í dag
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Dreymir um sumarbústað og innri ró

Fyrir átta árum blés Ísólfur Gylfi 
Pálmason flokksbræðum sínum 
í Framsóknarflokknum baráttu-
andann 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 Ís-
ólfur bauð sig einmitt fram. Og nú 
hefur Magnús Stefánsson, félags-
málaráðherra og flokksbróðir Ís-
ólfs, samið og sungið nýtt baráttu-
lag sem er ekki síður mikill bar-

áttusöngur og rúmban góða og 
heitir því skemmtilega nafni „Ár-
angur áfram og ekkert stopp“.

Ísólfur Gylfi var ekki í vafa 
um að svona hlutir borguðu sig 
enda hefði það sýnt sig að söngur-
inn væri gott hópefli og þjappaði 
hópnum betur saman. Og nú væri 
bara að sjá hvort Magnús yrði 
bjargvættur flokksins með lag-
inu. „Ég og Magnús spiluðum ann-
ars saman í tveimur hljómsveit-
um hérna á árum áður, Lúkas og 
Sveinstaðarsextettinum,“ segir Ís-
ólfur og bætir því við að hann hafi 
sótt hugmyndina að Framsóknar-
sömbunni frá Liverpool-borg – 
bæði Bítlunum og knattspyrnulið-
inu á Anfield. 

Lagið vakti mikla athygli á 
sínum tíma enda ekki ýkja algengt 
að stjórnmálaflokkar semji „stuðn-
ingsmannalag“. „Það eru miklu 
frekar íþróttafélög sem gera slíka 
hluti,“ segir Ísólfur, sem nú er 
sveitarstjóri á Hrunamannahreppi 
og syngur þess á milli með karla-
kór Hreppamanna. „Þeir hafa ekki 
fengist til að syngja Framsóknar-
sömbuna en ég stefni ljóst og leynt 
að því.“ 

Samfylkingin gengur hins 
vegar ekki jafn langt og 
Framsókn. Frambjóðendurn-
ir Róbert Marshall og Guð-
mundur Steingrímsson hafa 
þó snarað texta lags-
ins Mrs. Robinsson 
eftir Simon & Gar-
funkel yfir á ís-
lensku. Banda-
ríska útgáfan er 
úr kvikmynd-
inni The Grad-
uate 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.“

„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 fyrirspurn-
um sem þýska útvarpsmanninum Christian 

Milling bárust í kjölfar þáttar hans sem helg-
aður var Björgvin Halldórssyni. Þátturinn var 

á dagskrá á fimmtudag á þýsku útvarpsstöðinni 
Radio700.

Óhætt er að segja að þátturinn hafi fallið þýsk-
um 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 um-
mæli, eitt dæmi af fjölmörgum: „Ég elska skandin-

avíska tónlist, Abba, Dorthe, Björk og svo framveg-
is. 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. Sjálf-
ur tekur Bó þessum tíðindum af mikilli ró og hóg-
værð. „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 móðurmál-
inu. En maður verður aldrei neinn Peter Krauss eða 
Peter Alexander.“ 

Þjóðverjar falla kylliflatir fyrir Bó

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.

Fr
u

m

Básbryggja 15, 1.hæð - 110 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

„Mér fannst dómsúrskurðurinn 
í Baugsmálinu stórkostlega 
fyndinn. Eftir allt þetta vesen. 
Það væri gaman að vita hvað 
þessir þrír mánuðir skilorðs-
bundið 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.“
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OMXI15 var 7.754,73, þegar ég 
kom á hluthafafund í Sjálfsmín-

banka, og Nasdaq sleikti 2.525,07 
þegar við Hámi höfðum skipt um 
stjórn þremur mínútum síðar. Gosi 
í Follíkóla, bróðir Mallíar, er orð-
inn stjórnarformaður. Gúndi, Tobbi 
og allir hinir, ugglausu stórlaxarn-
ir, reigsuðu út með miljarðana frá 
okkur. Þeir skulda þá líklega mest-
an part hjá Glaumi Hurðarás eða 
Vexista. Þetta átti að vera flottur 
exitt hjá þeim og gefa til kynna að 
þeir hugsuðu okkur þegjandi þörf-
ina eftir að hafa orðið undir í plott-
inu um Sjálfsmínbanka. En Gúndi 
greyið varð að berja aftur á hurðina 
á stjórnarherberginu. Hann hafði 
gleymt gleraugunum sínum á borð-
inu. 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.   

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 líf-
eyrissjóði og ellistyrki er óþarfi að 
ganga um Fjölnisveginn eins og per-
sóna úr Myrkrahöfðingjanum eftir 
Krumma Gunnlaugs. Það fer í taug-
arnar á Mallí að láta nágrannana 
halda að við tengjumst svona fólki. 
Ég ætla að biðja pabba að koma 
næst inn bakdyramegin.

var stjörnuvitlaus, nötr-
aði 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 maraþonfor-
stjóra heim til sín með 900 miljón-
ir í veganesti! Þetta væri eins og 
hlandgusa framan í fólk, fólk eins 
og hann og mömmu sem hefði tek-
ist 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. 

– 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 fram-
fara 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 rusla-
tunnu þegar orðið var dimmt.

Biljónsdagbók 
6.5

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

ELDHÚSPAKKINN
AEG 66030 K-MN

KR. 73.579.-

AEG COMPETENCE B 4101-4-M

KR. 104.194.-

Airforce F3 / AIRF 3

KR. 23.053.-

TILBOÐSVERÐ
ALLUR PAKKINN

129.900,- 202.048,-
Hvít háglans/4000

Opið í Smáralind
Sími 530 2907 / 530 2908

laugardaga frá kl. 11:00-18:00
sunnudaga frá kl. 13:00-18:00

Lokað í Lágmúla 8 (heimilistæki) og
Síðumúla 9 (hljómtæki og skrifstofutæki) 
í maí, júní og júlí á laugardögum

óvenjulega


