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TINNAHÁTÍÐ UM HEIM ALLAN
Á þriðjudaginn verða 100 ár liðin frá fæðingu
belgíska teiknarans Hergé, sem er þekktur um
allan heim sem höfundur Tinnabókanna.

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

20. maí 2007 — 136. tölublað — 7. árgangur

Sími: 550 5000

SUNNUDAGUR

Tíu mánaða fékk byssuleyfi:

Fékk haglabyssu frá afa

Eins og samheldin
þjóð
Sorg hjá þátttakendum EVE Online eftir
voveiflegan atburð.

BANDARÍKIN Faðir 10 mánaða
gamals drengs sótti um og fékk
byssuleyfi fyrir son sinn í Illinoisríki í Bandaríkjunum. Á leyfinu
er mynd af Bubba litla og
torkennilegt krot sem telst lögleg
undirskrift.
Howard Ludwig, faðir Bubba,
segist hafa sótt um leyfið á netinu
þar sem afi Bubba hafi gefið
honum haglabyssu sem erfðagrip,
að því er fram kemur á vef
Ananova. Hann sagði þó fjölmiðlum að afinn fengi að geyma
byssuna þar til Bubba yrði 14 ára
gamall eða svo.
Lögregluyfirvöld í Illinois
segjast hafa fylgt lögum við
útgáfu byssuleyfisins.
- bj

FÓLK 34

Skálað í sódavatni
Þórarinn Tyrfingsson
óttast ekki sjötugsaldurinn.
TÍMAMÓT 12

Styrkjum lýðræðið
„Stjórnarandstaðan leikur þar stórt
hlutverk; málefnaleg gagnrýni,
sem er uppbyggileg og sett fram af
festu, er ekki síður mikilvæg heldur
en það sem gerist við ríkisstjórnarborðið,“ segir Illugi Gunnarsson.
Í DAG 10

Chelsea
bikarmeistari
Didier Drogba
tryggði Chelsea
sinn fyrsta
bikarmeistaratitil undir stjórn
Jose Mourinho.

Kona lét lífið þegar
brimskafl tók hana

TILFINNINGARÍK STUND Rúnar er hér
með konu sinni, Ernu Maríu Jónsdóttur,
og Tönju dóttur þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/MARC GUYVARTS

Bandarísk kona lést í fjörunni við Vík í Mýrdal eftir að alda skall á henni og hreif Snýr aftur í vesturbæinn:
frá landi. Mildi þykir að dóttir konunnar hafi sloppið. Formaður björgunarsveitarinnar í Vík segir að unnið hafi verið að því að koma upp aðvörunarskilti.

VEÐRIÐ Í DAG

SLYS Bandarísk kona lést eftir að
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YFIRLEITT BJARTVIÐRI Sunnan
og vestantil má búast við bjartviðri
í dag, en einhverri úrkomu á norðaustur horninu. Hitinn er á bilinu
2-8 stig, hlýjast suðvestanlands,
en svalast norðaustantil. Vindur er
yfirleitt frekar hægur, 5-10 m/s.
VEÐUR 4

hringur. Ferlið var komið í gang
en því miður ekki lengra en þetta,“
segir Einar Bárðarson, formaður
björgunarsveitarinnar Víkverja í
Vík í Mýrdal. Hann minnir þó á að
öllum eigi að vera kunnugt að
hafið geti verið varhugavert og að
ekki sé hægt að áfellast nokkra
manneskju í þessu máli.
„Við erum skelfingu lostin yfir
þessum atburði. Leiðsögumaður
okkar hafði varað hópinn við því
að fara of nálægt sjónum og stóð
rétt hjá. Það gat enginn átt von á
svona stórri öldu,“ segir Sigríður
Hallgrímsdóttir,
starfsmannastjóri Kynnisferða.

Neyðarkall barst stundarfjórðung í fjögur og var allt tiltækt lið í
landi kallað út auk þyrlu Landhelgisgæslunnar. Um klukkustund
síðar fundu björgunarsveitarmenn frá Vík í Mýrdal hana
skammt frá landi.
Hópurinn var á ferð með Kynnisferðum. Áætluð heimferð fólksins er á mánudag. Fulltrúar Rauða
krossins og bandaríska sendiráðsins tóku á móti ferðafélögum konunnar þegar þeir komu til hótels
síns í Reykjavík og veittu áfallahjálp.
„Við tókum ákvörðun síðasta
þriðjudag um að þarna yrðu sett
aðvörunarskilti og björgunar-

- kdk

FÓTBOLTI Rúnar Kristinsson lék í
gær sinn síðasta leik með belgíska
félaginu Lokeren og batt þar með
enda á atvinnumannaferil sinn
sem náði yfir fjórtán tímabil í
þremur löndum. Á hann að baki
tuttugu ára feril og hefur leikið á
fimmta hundrað deildarleiki í
fjórum löndum.
Hann mun í vikunni flytjast til
Íslands og spila með KR, sínu
gamla félagi. Hann lék með KR
árin 1987-1994 og á að baki 126
leiki í efstu deild.
Stuðningsmenn Lokeren hylltu
Rúnar sérstaklega fyrir leik og
einnig þegar honum var skipt af
velli á 73. mínútu.
- esá/sjá síðu 26

Mengun í Hafnarfjarðarhöfn minni en talið var í fyrstu:

Bátar barnanna útataðir í olíu
HAFNARFJÖRÐUR „Fólk virðist ekki

átta sig á því að þetta getur skaðað
dýralíf og barnastarf,“ segir
Áskell Fannberg, starfsmaður
Siglingaklúbbsins Þyts í Hafnarfirði, í gær eftir að upp komst að
bátar, sem börn höfðu verið að
sigla á í höfninni, voru útataðir í
olíu. Lögregla og fulltrúar heilbrigðiseftirlits voru kallaðir á
vettvang í kjölfarið.
„Það er auðvitað ekki hægt að

Himinn og haf/SÍA

2

brimalda hreif hana með sér úr fjörunni vestan við Reynisfjall við Vík í
Mýrdal síðdegis í gær. Konan var 74
ára. Hún var í hópi bandarískra
ferðamanna sem gerði stans í Reynisfjöru til að virða fyrir sér brimið.
Fólkið gætti ekki að því hversu
hættulegt brimið getur verið.
Lögreglan á Hvolsvelli segir
mildi að dóttir konunnar, sem stóð
við hlið hennar þegar atvikið átti
sér stað, hafi komist undan brimskaflinum. Þrír ferðafélagar konunnar óðu út í hafið til að reyna
bjarga henni en sneru aftur að
landi þegar þeir fundu hve straumþunginn var mikill.

Rúnar kvaddur
með virktum

LÖÐRANDI Í OLÍU Áskell Fannberg vann

hörðum höndum við að þrífa olíuna.

Stangveiði-

sýning um helgina

segja hvaðan þessi olía kemur en
vissulega horfir maður til Wilson
Muuga,“ segir Áskell.
Tore Skjenstad, fulltrúi heilbrigðiseftirlitsins, segir fátítt að
menn noti olíu eins og þá sem lak í
sjóinn. Ekkert bendi til að olían sé
úr Wilson Muuga sem liggur við
festar í höfninni. „Það er bannað
að farga olíu á þennan hátt,“ segir
Tore. Málið er til rannsóknar hjá
lögreglu.
- kdk
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REYNISFJARA VIÐ REYNISFJALL Björgunarsveitarmenn komu með hina látnu að landi á fimmta tímanum í gær. Mikill viðbúnaður
var vegna slyssins og allt tiltækt björgunarlið á staðnum kallað til auk þyrlu Landhelgisgæslunnar.
MYND/ÞÓRIR N. KJARTANSSON

3052.).' $!'3).3

Þorvaldur, hafa hrossin ekki
andvara á sér við heimsenda?
b*Ò ÖEIM LÅÈUR VEL VITANDI ÖAÈ AÈ
HEIMSENDI ER Å N¹ND ÖVÅ UM ÖAU LEIK
UR YFIRLEITT LJÒFUR ANDVARI ¶ANNIG VILJUM
VIÈ HAFA ÖAÈ EN ENGIN L¾TI Å KRINGm
3TËRH¾TTA HEFUR SKAPAST Å HESTHÒSAHVERF
INU ¹ (EIMSENDA ÖEGAR HESTAR F¾LAST
VEGNA FRAMKV¾MDA VERKTAKA Å N¹GRENN
INU ¶ORVALDUR 3IGURÈSSON ER FORMAÈUR
HESTAMANNAFÁLAGSINS !NDVARA

(VARF -ADELEINE -C#ANN

Myndband sýnt
á úrslitaleik
0/24²'!, !0 Um hálfur milljarð-

ur áhorfenda fylgdist með þegar
myndband með bresku stúlkunni
Madeleine McCann
var sýnt í beinni
útsendingu á
úrslitaleik ensku
bikarkeppninnar í
knattspyrnu í gær.
Rúmar tvær vikur
-!$%,%).%
eru síðan Madel-##!..
eine, sem er
fjögurra ára, hvarf úr íbúð sem
foreldrar hennar höfðu á leigu í
Portúgal.
Foreldrar hennar vonuðust til
að sýning myndbandsins yrði til
þess að fólk sem hefur einhverja
vitneskju um hvarf Madeleine
gefi sig fram við lögreglu. Þau
hafa ítrekað lýst því yfir að þau
trúi að Madeleine sé á lífi.
SUN
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NÕTAST VIÈ AÈ STAÈSETJA JARÈSKJ¹LFTA

,ANDHELGISG¾SLA ¥SLANDS

Hlustað eftir
jarðskjálftum
,!.$(%,')3'3,!. Varðskip

Landhelgisgæslunnar, Ægir, hefur
haft það aukaverkefni að leggja
út fimm hlustunardufl sem ætluð
eru til að hlusta eftir jarðskjálftum og hvalaferðum. Verkefnið er
unnið fyrir Jarðvísindastofnun
Háskóla Íslands og bandarísku
haffræði- og veðurstofnunina.
Verkefnið er leitt af bandarískum líffræðingi sem hefur sérhæft
sig í að greina hljóð hvala eftir
tegundum og jafnvel einstaklingum innan sömu tegundar.
Jarðvísindastofnun Háskóla
Íslands nýtir hins vegar upplýsingarnar sem hlustunarduflin
safna til að staðsetja jarðskjálfta
betur en áður. Hafrannsóknastofnun Íslands er einnig aðili að
verkefninu.
SH¹

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

Mikill áhugi á
starfsþjálfun
¶2«5.!2-, Tæplega tvö
hundruð umsóknir bárust um
starfsþjálfun á vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, en
umsóknarfrestur um fimm
mánaða þjálfun rann út um
síðustu mánaðamót.
Umsækjendur þurftu að hafa
lokið háskólanámi og vera yngri
en 32 ára. Þjálfun þeirra mun fara
fram í Malaví, Mósambík, Namibíu, Níkaragva og Úganda.
Viðfangsefni nemanna verður
ýmiss konar aðstoð við verkefni
stofnunarinnar, bæði á vettvangi
og á umdæmisskrifstofum.
KËÖ
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3L¾MT ATVINNU¹STAND VIÈVARANDI ¹ 6ESTFJÎRÈUM SEGIR FORMAÈUR VERKALÕÈSFÁLAGS

&JÎGUR HUNDRUÈ ¹RA MYNT

3LÎKKT ¹ LÅF¾È SAMFÁLAGSINS

Fundu fjársjóð í
skipi á hafsbotni

!46)..5-, Stærstur hluti atvinnufærra manna á Flateyri missti
vinnuna þegar 120 manns var sagt
upp hjá Kambi á Flateyri á föstudag. Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga segir að um viðvarandi ástand
sé að ræða og stjórnvöld hafi ekki
brugðist við þeirri þróun sem orðið
hafi á undanförnum árum á Vestfjörðum.
„Þarna er verið að slökkva á
lífæð samfélgsins á Flateyri,“ segir
Finnbogi. „Stjórnvöld eru búin að
tala um að þau ætli að koma að
málum hér á Vestfjörðum, en það
gerist lítið, nema í orði virðist
vera.“

&,!4%92) %RFITT ER AÈ BIÈJA FËLK SEM SEST

HEFUR AÈ ¹ &LATEYRI MEÈ FJÎLSKYLDUM
SÅNUM AÈ FLYTJA ANNAÈ TIL AÈ F¹ VINNU
SEGIR FORMAÈUR 6ERKALÕÈSFÁLAGS 6EST
FJARÈA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Finnbogi segir að vandi Vestfjarða
hafi verið að vefja upp á sig um allnokkurn tíma, og ljóst að um viðvar-

andi ástand sé að ræða. „Menn geta
ekki skýlt sér á bak við það lengur
að þetta sé tímabundið ástand, það
er alveg deginum ljósara.“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðaabæjar, benti á það í
Fréttablaðinu í gær að þótt uppsagnirnar hafi skelfilegar afleiðingar séu afleiðingarnar tímabundnar, þó erfiðleikar séu í
fiskvinnslu vanti fólk í ýmis önnur
störf á Vestfjörðum.
Finnbogi segir það ef til vill rétt,
en þegar fólk setjist að á ákveðnum stað með fjölskyldum sínum og
vilji vera þar áfram sé erfitt að
segja því að flytja annað til að fá
vinnu.
BJ

Mikil leynd yfir viðræðum á Þingvöllum
Forystumenn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar ræddu myndun ríkisstjórnar
á fundi á Þingvöllum í gær og sátu fram eftir kvöldi. Spunameistarar flokkana
velja nafnið Þingvallastjórn frekar en Baugsstjórn segir stjórnmálafræðingur.

"!.$!2¥+). !0 Djúpsjávarkönn-

uðir greindu í gær frá fundi
fjársjóðsskips sem inniheldur
sautján tonn af fjögur hundruð
ára silfur- og gullmynt á ótilgreindum stað í Atlantshafinu.
Könnuðirnir telja að þetta sé
stærsti fjársjóður sem fundist
hefur í skipsflaki og áætla að
verðmætið sé meira en 31,5
milljarður króna.
Verðmætasti fjársjóðsfundur í
skipsflaki hingað til var árið 1985
þegar spænskt skip fannst við
strendur Flórída. Skipið, sem sökk
árið 1662, var með mynt innanborðs að verðmæti yfir 22,4
milljarða króna.
SDG

¥ "2²..) &RAKKLANDSFORSETI Å FLUGSTJËRN

ARKLEFA NÕSMÅÈAÈRAR !IRBUS ! ÖOTU

3ARKOZY BRETTIR UPP ERMAR

Heitir Airbus
aukinni aðstoð

34*«2.-, Formenn Sjálfstæðis-

&2!++,!.$ !0 Nicolas Sarkozy,

flokks og Samfylkingar skunduðu á
Þingvöll á hádegi í gær ásamt föruneyti sínu til að halda stjórnarmyndunarviðræðum áfram, og sátu
enn þegar Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi.
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, ræddi stuttlega
við fréttamenn í gær utan við
bústað forsætisráðherra á Þingvöllum, og sagði verið að fara yfir
einstök málefni á fundinum.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður Samfylkingarinnar, kom
út ásamt Geir á tíunda tímanum í
gærkvöldi. Hún vildi ekki tjá sig
um viðræðurnar, en sagði Þingvelli fallegan stað sem gott væri
að vera á. Geir sagði að búast
mætti við því að fundarhöld héldu
áfram á Þingvöllum í dag.
Gríðarleg leynd hefur hvílt yfir
viðræðunum, og aðrir sem sátu
fundinn á Þingvöllum í gær höfnuðu því alfarið að ræða við fjölmiðla. Til marks um leyndina
herma heimildir Fréttablaðsins að
fulltrúar Samfylkingarinnar hafi
komið allir saman í einum bílaleigubíl til að leyna því hverjir
væru þar á ferð.
Auk Geirs sátu fundinn sjálfstæðisfólkið Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, Árni Mathiesen,
Illugi Gunnarsson og Andri Óttarsson. Auk Ingibjargar Sólrúnar
sátu Össur Skarphéðinsson, Ágúst
Ólafur
Ágústsson,
Margrét
Björnsdóttir og Skúli Helgason
fundinn fyrir hönd Samfylkingar.
Einar Mar Þórðarson, stjórnmálafræðingur hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands,
segir að ákvörðunin um að funda

nýr forseti Frakklands, sýndi
hvað sér væri umhugað um að
flugvélasmiður Airbus kæmust
sem fyrst út úr þeim örðugleikum
sem þær eiga við að stríða um
þessar mundir, með því að
heimsækja þær á milli þess sem
hann skipaði nýja ríkisstjórn.
Sarkozy hét því í heimsókninni
að franska ríkisstjórnin myndi
leita nýrra fjárfesta að Airbus og
hún væri reiðubúin að leggja
fram meira fé til móðurfyrirtækisins EADS.
AA

6)..5&5.$52  ¶).'6®,,5- 'EIR ( (AARDE OG )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR LITU ÒT
AF FUNDI ¹ TÅUNDA TÅMANUM Å G¾RKVÎLDI EN STJËRNARMYNDUNARVIÈR¾ÈUR STËÈU ENN YFIR
ÖEGAR BLAÈIÈ FËR Å PRENTUN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

á Þingvöllum sé greinilega
úthugsuð af spunameisturum
flokkanna. Þeim sé mikið í mun
að Baugsstjórnin, nafnið sem
framsóknarmenn gáfu stjórninni,
festist ekki í sessi. Þingvallastjórnin sé fallegt nafn sem allir
geti sætt sig við.
Einhverjir hafa rætt um að
stjórnin gæti fengið nafnið Maístjórnin, en Einar segir það nafn
ekki líklegt til að festast. Ekki einasta séu flestar ríkisstjórnir
myndaðar í maí, heldur hafi það
einnig skírskotun í lagið Maís-

tjörnuna og verkalýðsbaráttu, sem
sjálfstæðismenn hefðu sennilega
lítinn áhuga á.
Einar segir að á þessu stigi sé
nokkuð öruggt að stjórnarmyndunarviðræðurnar eigi eftir að
ganga upp, enda ekki mörg málefni sem verði erfið. Hugsanlega
verði erfitt að ná saman um
umhverfismálin, þó það verði ekki
óyfirstíganlegt. Einnig sé spurning hversu langt Samfylkingin
vilji ganga varðandi Írak og lista
yfir hinar viljugu þjóðir.
BRJANN FRETTABLADIDIS

4ONY "LAIR HÁLT Å SÅÈUSTU HEIMSËKN SÅNA TIL ¥RAKS Å G¾RMORGUN

Iðrast ekki aðgerða í Írak
"!'$!$ !0 Tony Blair kom til Íraks í gærmorgun í sjöundu og síðustu heimsókn sinni til landsins sem forsætisráðherra Breta. Þrjár sprengjur sprungu innan
græna svæðisins í Bagdad á meðan á dvöl Blairs stóð.
Ein sprengja féll á breska sendiráðið, en ekki er vitað
hvort Blair var í húsinu þegar árásin var gerð.
Í Bagdad hitti Blair forseta Íraks, Jalal Talabani,
og Nouri al-Maliki forsætisráðherra. Á blaðamannafundi eftir fundinn sagðist Blair hafa tilkynnt ráðamönnum að Bretland myndi halda áfram að styðja þá
eftir að hann lætur af embætti. Blair lagði mikla
áherslu á að þrátt fyrir að ofbeldi og sprengjuárásir í
landinu væru tíðar hefðu breytingar til hins betra
líka átt sér stað. Hann sagði jafnframt að hann iðraðist ekki ákvörðunarinnar um að koma Saddam Hussein frá völdum í landinu.
Blair hélt því næst til Basra, suðaustan við Bagdad,
þar sem meirihluti breska heraflans er staðsettur.
Þar þakkaði hann breskum hermönnum fyrir starf
sitt, og sagði það hafa verið framúrskarandi vel framkvæmt.
Jimmy Carter, fyrrverandi Bandaríkjaforseti,

!46)..54%.'4 ²22¨) &JÎLSMIÈJAN ¹

!KUREYRI VERÈUR STARFR¾KT AÈ FYRIRMYND
&JÎLSMIÈJUNNAR Å +ËPAVOGI ÖAR SEM
ÖESSI MYND VAR TEKIN
&2¡44!",!¨)¨(!2)

&JÎLSMIÈJA STOFNUÈ ¹ !KUREYRI

Úrræði fyrir
ungt fólk
-%..4!-, Tilkynnt var um
stofnun Fjölsmiðju á Akureyri á
aðalfundi Rauða kross Íslands í
gær. Fjölsmiðja er atvinnutengt
úrræði. Þar gefst ungu fólki sem
flosnað hefur upp úr námi eða
vinnu tækifæri til að þjálfa sig
fyrir almennan vinnumarkað eða
nám. Byggt verður á reynslu
Fjölsmiðjunnar í Kópavogi.
Rauði krossinn leggur til 15
milljónir króna í stofnkostnað
Fjölsmiðjunnar, Akureyrarbær
veitir 10 milljónir, Vinnumálastofnun fimm milljónir og
menntamálaráðuneytið tvær.
Fjölsmiðjan verður fyrir
Eyjafjarðarsvæðið.
SUN
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%RILL Å UMFERÈ
,ÎGREGLAN ¹ 3ELFOSSI HAFÈI AFSKIPTI AF
 ÎKUMANNI VEGNA HRAÈAKSTURS FR¹
FÎSTUDEGI TIL KLUKKAN  Å G¾R ®KU
MAÈURINN SEM HRAÈAST ËK M¾LDIST ¹
 KÅLËMETRA HRAÈA (ANN VAR ¹TJ¹N
¹RA GAMALL

2%9+*!6¥+52"/2'
&¹I  EN EKKI  MILLJËNIR
,/&!¨) "2%3+! (%2-%.. 4ONY "LAIR FUNDAÈI MEÈ R¹ÈA
MÎNNUM Å "AGDAD Å G¾RMORGUN OG HÁLT ÖVÅN¾ST TIL "ASRA
ÖAR SEM MEIRIHLUTI BRESKA HERAFLANS ER STAÈSETTUR ¶AR ÖAKKAÈI
HANN BRESKUM HERMÎNNUM FYRIR FR¹B¾RA FRAMMISTÎÈU Å STARFI

gagnrýndi Blair fyrir „blindan“ stuðning við stríðið í
Írak í gærmorgun. Blair lætur af embætti forsætisráðherra Bretlands í lok júní.
SUN

!LÖJËÈLEGA KVIKMYNDAH¹TÅÈIN Å 2EYKJA
VÅK F¾R TVEGGJA MILLJËNA KRËNA STYRK ÒR
BORGARSJËÈI FARI BORGARR¹È EFTIR TILLÎGU
MENNINGAR OG FERÈAM¹LAR¹ÈS &OR
SVARSMENN H¹TÅÈARINNAR SEM ÖEGAR
HEFUR FENGIÈ   MILLJËNIR Å STYRK FR¹
BORGINNI ¹ ÖESSU ¹RI B¹ÈU UM FIMM
MILLJËNIR TIL VIÈBËTAR

SIMPLY CLEVER

Skoda Octavia

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 4098

hefur góða ástæðu til að brosa

Afl og hagkvæmni
Enn á ný hefur Skoda Octavia sannað að afl og
hagvæmni fer saman. Í fyrra var Octavia ekið
hringinn í kringum landið og rúmlega það á
einum tanki og þann 15. maí síðastliðinn sigraði
þessi fullbúni fjölskyldubíll í Sparaksturskeppni
FÍB og Atlantsolíu. Alls tóku 32 bílar þátt og
mældist Octavia TDI® með minnstu eyðsluna,
aðeins 3,5 l á hundraðið.
Þú brosir allan hringinn á Skoda Octavia TDI

Sigurvegari í Sparaksturskeppni
FÍB og Atlantsolíu
Skoda Octavia 1,9 TDI® varð hlutskarpastur í Sparaksturskeppni FÍB og Atlantsolíu.
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3KELFING Å DÕRAGARÈI Å (OLLANDI

Górilla réðst á
dýragarðsgesti
(/,,!.$ !0 Górillan Bokito gekk
berserksgang í dýragarði í
Rotterdam eftir að hún slapp á
undraverðan
hátt úr búri sínu.
Skelfing greip
um sig meðal
dýragarðsgesta
þegar hin 180
kílóa górilla
réðst á konu, beit
hana og dró á
eftir sér.
"/+)4/
Lögreglu og
starfsmönnum dýragarðsins tókst
að króa górilluna af inni á
veitingastað á svæðinu þar sem
hún var yfirbuguð með deyfilyfjum. Að minnsta kosti tveir
slösuðust að sögn talskonu
lögreglunnar.
Vitni sagðist hafa séð górilluna,
blóðuga í framan, draga konuna á
með sér um þrjátíu metra leið.
SDG

.IÈURRIFI Å +RISTJANÅU MËTM¾LT

29 handteknir
vegna óeirða
+!50-!..!(®&. !0 Hundruð

ungmenna lentu í átökum við
lögreglu í Kaupmannahöfn
snemma í gærmorgun. Kveiktu
þau meðal annars í götuvígjum til
að mótmæla niðurrifi timburhúss
í Kristjaníu, sem kallað er
„Vindlakassinn“. Mótmælin
hófust í fyrradag. Köstuðu
mótmælendur þá flöskum og
steinum að lögreglu. Tæplega
þrjátíu voru handteknir, að sögn
lögreglu en 21 var leystur úr
haldi skömmu síðar.
Átök milli mótmælenda og
lögreglu brutust fyrst út á
mánudagsmorgun þegar niðurrif
hússins hófst. Mótmælendur eru
bæði úr röðum íbúa Kristjaníu og
utanaðkomandi.
SUN
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&ORMAÈUR .¹TTÒRUVERNDARSAMTAKA ¥SLANDS VILL EKKI 3EA 3HEPHERD TIL LANDSINS

R¹S ¹ UPPSTIGNINGARDAG

Watson hefur beiðnina að engu

Veittist að
sofandi manni

3*6!2²46%'52 Árni Finnsson, for-

maður
Náttúruverndarsamtaka
Íslands, hvetur Paul Watson, leiðtoga Sea Shepherd samtakanna, til
að hætta við fyrirhugaða ferð sína
til Íslands. Watson segist ætla að
hafa beiðnina að engu, og segir
félaga í Sea Shepherd tilbúna að
hætta lífi sínu eða fara í fangelsi til
að koma málstað sínum á framfæri.
Í bréfi sem Árni sendi Watson
fyrir hönd samtakanna nýverið
segir hann aðgerðir Sea Shepherd,
sem miða að því að koma í veg fyrir
hvalveiðar Íslendinga, í besta falli
tilgangslausar. Í versta falli muni
þær gera Íslendinga ákveðnari í að
veiða hvali.

0!5, 7!43/. &ARLEY -OWAT FLAGGSKIP
3EA 3HEPHERS SAMTAKANNA ER NÒ ¹ LEIÈ
TIL ¥SLANDS 4ILGANGURINN ER AÈ KOMA Å VEG
FYRIR HVALVEIÈAR ¥SLENDINGA

„Ég vildi bara láta vita að við
teljum þessa heimsókn óþarfa og
jafnvel skaðlega,“ segir Árni. „Á
meðan ekki selst hvalkjöt í Japan
er engin leið til að halda þessum

veiðum áfram, og kannski best að
hætta þeim. Ég held að heimsókn
sem þessi sé málstaðnum engan
veginn til hagsbóta.“
Watson svaraði Árna bréflega í
gær. Í bréfi hans segir meðal annars: „Þú ættir að skammast þín
fyrir það að Íslendingar slátri hvölum með ólögmætum hætti, og ættir
að beita kröftum þínum til að stöðva
hvalveiðarnar en ekki okkur.“
Watson segir áhöfn skips Sea
Shepherd tilbúna til að hætta lífi
sínu og fara í fangelsi til að verja
hvali við Íslandsstrendur. Það eti
orðið mikið uppistand sem muni
beina athygli umheimsins að ólögmætum hvaladrápum.
SÖS  BJ

Í skoðun að herða
reglur og viðurlög

Leyfi fékkst en
með skilyrðum
2²33,!.$ !0 Mótmælaganga

.%94%.$52 Neytendastofa er nú að
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1YOcab`Ofteee^ZcaTS`RW`Wa
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

EAÖH;:GÁ>G¶A{\baV)¶&%*GZn`_Vk`"Hb^*(*'&%%

þrítugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna
alvarlegrar líkamsárásar á
uppstigningardag.
Maðurinn er grunaður um að
hafa brotist inn á heimili við
Skólavörðustíg og ráðist þar á
húsráðanda sem lá sofandi í rúmi
sínu.
Nágranni mannsins kallaði til
lögreglu sem kom þegar í stað á
vettvang. Þá var árásarmaðurinn
á bak og burt en náðist síðar.
Fórnarlambið var flutt á slysadeild Landspítalans með opið
nefbrot, kjálkabrot og laskað
kinnbein.
SUN

-ËTM¾LI Å 2ÒSSLANDI

Neytendastofa kannar nú hvort endurskoða þurfi reglur um verðmerkingar í
verslunum og viðurlög við brotum á þeim. Forstjóri Neytendastofu segir að ef
til vill þurfi að setja nokkurs konar umferðarreglur fyrir þennan málaflokk.
meta hvort rétt sé að setja skýrari
reglur um verðmerkingar og tilboð
í verslunum og veitingahúsum,
með fyrirfram ákveðnum viðurlögum fyrir þær verslanir sem brjóta
gegn reglunum. Von er á fyrstu niðurstöðum í júní.
Neytendastofa hefur eftirlit með
því að reglum um verðmerkingar
sé fylgt og að tilboðsvörur séu
sannarlega á tilboði og rétt
merktar
sem
slíkar.
Neytendastofa hefur
jafnframt víðtækar heimildir
til að beita sekt429''6) !8%,33/.
um séu reglurnar brotnar, en
upphæð sekta á að meta í hvert
skipti.
Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu, segir að ábendingum frá
neytendum um að ekki sé rétt staðið að verðmerkingum, einkum í
tengslum við tilboð í verslunum,
hafi farið fjölgandi undanfarið.
„Ef fjöldi ábendinga og athugasemda fer að verða meiri samfella
hlýtur eftirlitsstofnun eins og Neytendastofa, sem fer með þessi mál,
að skoða hvort ekki þurfi nánari
reglur, leiðbeiningar eða tilmæli
um þessa hluti, þannig að það sé
alveg skýrt til hvers er ætlast á
grundvelli laganna,“ segir Tryggvi.
Hann segir að sérfræðingar
Neytendastofu séu nú að vinna í
athugun á þessum reglum, og líklega muni þeir skila fyrstu niðurstöðum sínum í næsta mánuði. Þeir

,®'2%',5-, Karlmaður á

stjórnarandstæðinga í Samara í
Rússlandi á föstudag var óvenjuleg að því leyti að stjórnvöld höfðu
fyrirfram gefið
leyfi fyrir henni.
Þó fengu ekki allir
sem vildu að taka
þátt í henni.
Þannig urðu
bæði Garry
Kasparov
skákmeistari og
Eduard Limonov,
'!229
sem eins og
+!30!2/6
Kasparov er
þekktur andstæðingur Vladimírs
Pútíns forseta, fyrir löngum töfum
af völdum lögreglu á flugvellinum
í Moskvu, sem varð til þess að þeir
komust ekki um borð í flugvél
áleiðis til Samara í tæka tíð.
GB

,®'2%',5&2¡44)2
%LDUR Å ÒTIGRILLI
6%2¨-%2+).'!2 3EKTAR¹KV¾ÈUM VEGNA BROTA ¹ LÎGUM UM VERÈMERKINGAR HEFUR

ALDREI VERIÈ BEITT ÖR¹TT FYRIR AÈ KVÎRTUNUM FR¹ NEYTENDUM FJÎLGI SÅFELLT

muni einnig kanna hvernig aðrar
þjóðir hafi breytt sínum reglum á
undanförnum árum.
Neytendastofa hefur heimildir
til að beita sektum sé brotið gegn
reglum um verðmerkingar, en
Tryggvi segir að sektarákvæðum
hafi aldrei verið beitt frá því þau
voru sett í kringum aldamótin.
Því segir Tryggvi að verði það
niðurstaða Neytendastofu að herða
þurfi reglur um verðmerkingar, sé
vel hugsanlegt að sektarákvæðum

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

verði einnig breytt. Þá komi til
greina að setja upp fyrirfram
ákveðinn sektarramma fyrir brot á
reglunum í stað þess að ákveða
þurfi sektirnar sjálfstætt í hverju
tilviki.
Reglurnar gætu þannig verið
settar upp eins og umferðarreglurnar, þar sem sektarákvæðin eru
skýr og ákveðin fyrir hverja tegund
brots, hvort sem það er hraðakstur
eða akstur gegn rauðu ljósi, segir
Tryggvi.
BRJANN FRETTABLADIDIS

²2 2%',5'%2¨ 5- 6%2¨-%2+).'!2
N 6ERÈMERKJA SKAL VÎRU HVAR SEM
HÒN ER TIL SÕNIS ÖMT VÎRU Å BÒÈAR
GLUGGUM OG SÕNINGARKÎSSUM
N ²TSÎLU EÈA AÈRA SÎLU ÖAR SEM
SELT ER ¹ L¾KKUÈU VERÈI M¹ ÖVÅ AÈ
EINS AUGLÕSA EÈA TILKYNNA AÈ UM
RAUNVERULEGA VERÈL¾KKUN SÁ AÈ
R¾ÈA ¶ESS SKAL G¾TT AÈ GREINILEGT

SÁ MEÈ VERÈMERKINGUM HVERT HIÈ
UPPRUNALEGA VERÈ VÎRUNNAR VAR SBR
 GR SAMKEPPNISLAGA

N 3KÕR VERÈSKR¹ EÈA SKILTI MEÈ VERÈI
¹ ALLRI ÖJËNUSTU SEM ÖJËNUSTUFYRIR
T¾KI VEITIR SKAL VERA HJ¹ AFGREIÈSLU
KASSA EÈA ¹ ¹BERANDI STAÈ ÖAR SEM
ÖJËNUSTAN ER VEITT

%LDUR KOM UPP Å GASGRILLI VIÈ SUMARHÒS
Å ²THLÅÈ Å "ISKUPSTUNGUM UM H¹DEGIS
BIL Å G¾R !ÈSTOÈ SLÎKKVILIÈS VAR AFTUR
KÎLLUÈ EN Ö¹ HÎFÈU HÒSR¹ÈENDUR SKRÒF
AÈ FYRIR GASKÒT Å GRILLINU 'RILLIÈ EYÈI
LAGÈIST EN ANNAÈ TJËN HLAUST EKKI AF

5-6%2&)32¨
-¾LI MENGUN ¹ 'J¹BAKKA
5MHVERFISR¹ÈUNEYTIÈ HEFUR SKYLDAÈ
6EGAGERÈINA TIL AÈ L¹TA GERA M¾LING
AR ¹ KÎFNUNAREFNISMENGUN SEM BERST
Å LOFTI ¹ÈUR EN FRAMKV¾MDIR HEFJAST
VIÈ 'J¹BAKKAVEG OG Å AÈ MINNSTA KOSTI
FIMM ¹R EFTIR AÈ VEGURINN ER TILBÒINN

0!,%34¥.!
6OPNAHLÁ
(AMAS OG &ATAH HREYFINGARNAR Å 0AL
ESTÅNU KOMUST AÈ VOPNAHLÁSSAM
KOMULAGI Å G¾R &R¹ ÖVÅ AÈ ¹TÎK FYLK
INGANNA HËFUST FYRIR VIKU HAFA FIMM
TÅU L¹TIÈ LÅFIÈ 5MR¾TT SAMKOMULAG ER
ÖAÈ FIMMTA SEM KOMIST HEFUR VERIÈ
AÈ FR¹ SÅÈASTA SUNNUDEGI

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>(,,%-%*$'%%,

2. UMFERÐ
LANDSBANKADEILD KARLA
sun.
sun.
sun.
sun.
mán.

20. maí
20. maí
20. maí
20. maí
21. maí

kl. 16:00
kl. 19:15
kl. 19:15
kl. 20:00
kl. 20:00

Fylkir - Valur
KR - Breiðablik
Fram - Víkingur R.
Keflavík - FH
HK - ÍA

1. UMFERÐ
LANDSBANKADEILD KVENNA
mán. 21. maí.
mán. 21. maí.
mán. 21. maí.
þri. 22. maí.

kl.19:15
kl.19:15
kl.19:15
kl.19:15

Valur - Stjarnan
Keflavík - Þór/KA
Fjölnir - Fylkir
Breiðablik - KR

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans
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2AGNAR !ÈALSTEINSSON SEGIR H¾STARÁTTARDËMA Å ÖJËÈLENDUM¹LUM FORD¾MISGEFANDI

3ÎNNUNARBYRÈINNI HEFUR VERIÈ LÁTT
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Gætir þú hugsað þér að kaupa
nýsjálenskt lambakjöt verði
það á betra verði en íslenskt
lambakjöt?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

"USH HAFNAR M¹LAMIÈLUN

Vonbrigði fyrir
demókrata
"!.$!2¥+). !0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti hafnaði á
föstudag boði
demókrata á
þingi, sem
hugðust leggja
fram frumvarp
um aukafjárveitingu til
stríðsins í Írak
með tímaáætlun um brott'%/2'% 7 "53(
hvarf hersins,
en þó þannig að
forsetinn gæti hætt við brottflutning hersins ef hann teldi
þess þörf.
Joshua Bolten, starfsmannastjóri Hvíta hússins, sagði allar
tímasetningar um brotthvarf
hersins grafa undan því að
árangur náist í stríðinu í Írak.
„Það er vægt til orða tekið að
segja að ég hafi orðið fyrir
vonbrigðum,“ sagði Harry Reid,
leiðtogi þingmeirihluta demókrata í öldungadeildinni.
GB

"9+/ -ÒRBÒÈIN K¾RÈI "9+/ TIL .EYT

ENDASTOFU FYRIR SKÎMMU OG NÒ HEFUR
"9+/ K¾RT -ÒRBÒÈINA TIL BAKA

+VARTAÈ UNDAN AUGLÕSINGUM

BYKO kærir
Múrbúðina
.%94%.$!-, BYKO hefur kært

Múrbúðina til Neytendastofu
vegna Múskó auglýsingaherferðarinnar sem forsvarsmönnum
BYKO þykja beinast gegn
fyrirtækinu. Áður hafði Múrbúðin kært BYKO til Neytendastofu
fyrir ólögmæta viðskiptahætti.
Múrbúðin hefur gagnrýnt
BYKO fyrir að birta ekki rétt
verð í tilboðsauglýsingum. Kæra
Múrbúðarinnar er enn til
afgreiðslu hjá Neytendastofu en
BYKO hefur óskað eftir því að
málin verði afgreidd saman.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
kærumál ganga á milli verslananna því í fyrra kærði BYKO
Múrbúðina til Neytendastofu
vegna auglýsinga.
ÖO

2%9+*!6¥+
3ÕNINGARSK¹LI ¹ !RNARHËLI
4IL STENDUR AÈ REISA SÕNINGARSK¹LA EÈA
GESTASTOFU OFAN ¹ BÅLAST¾ÈAHÒSINU VIÈ
!RNARHËL "YGGINGIN ER Å TENGSLUM VIÈ
TËNLISTAR OG R¹ÈSTEFNUHÎLLINA ¹ HAFN
ARBAKKANUM OG ¹ AÈ STANDA Å ÖRJÒ ¹R
¶ËRËLFUR *ËNSSON GARÈYRKJUSTJËRI SEGIR
AÈ SK¹LINN MUNI SKYGGJA ¹ 3EÈLABANK
ANN OG HONUM FYLGJA RASK OG Ë¾SKI
LEG UMFERÈ INN ¹ ÒTIVISTARSV¾ÈI

óbyggðanefnd,“
segir Ragnar,
sem fór með
eitt málið fyrir
hönd landeigenda.
Þrjú málanna
snerust
um
svæði sunnan
Mýrdalsjökuls.
Héraðsdómur
2!'.!2
hafði komist að
!¨!,34%).33/.
þeirri
niðurstöðu að landamerkjabréf væru
ekki nægar heimildir fyrir séreignarrétti jarðanna. „Samt leggur
dómur Hæstaréttar áherslu á að það
sé ekki nóg að vera með þinglýstar

eignarheimildir að landi frá því að
lögin um landamerki voru sett árið
1882, heldur þurfi eignarheimildir
frá þeim tíma að styðjast við enn
eldri heimildir,“ segir Ragnar.
Síðasta málið snerist um
Rangárþing ytra, og hvort
óbyggðanefnd
hefði
verið heimilt að ganga
lengra en ríkið krafðist við afmörkun
þjóðlendu.
Það
féllst Hæstiréttur
ekki á og dæmdi
landið eignarland.
• Útborgun

SVONA NOTAR ÞÚ
GLITNISPUNKTANA

SH

Kolefnisjöfnun gegn
gróðurhúsaáhrifum
Heimasíða kolefnissjóðsins Kolviðar var opnuð formlega í vikunni. Með verkefninu gefst einstaklingum og fyrirtækjum kostur á að kaupa tré til gróðursetningar og jafna þannig kolefnislosun sína vegna samgöngutækja.
5-(6%2&)3-, Forseti Íslands,
Ólafur Ragnar Grímsson, opnaði
heimasíðu Kolviðar síðastliðinn
þriðjudag og nú þegar hafa á
annað
hundrað
einstaklingar
keypt kolefnisbindingu í gegnum
síðuna. Á heimasíðunni má reikna
út hvað hver bíll losar mikið af
koldíoxíði á ári og hvað þarf mörg
tré til að jafna þá losun. Trén eru
keypt á heimasíðunni og Kolviður
sér um að planta þeim.
„Viðbrögðin hafa verið framar
björtustu vonum og nú þegar hafa
á annað hundrað einstaklingar kolefnisjafnað sig,“ segir Soffía Waag
Árnadóttir,
framkvæmdastjóri
Kolviðar.
Ýmis fyrirtæki hafa einnig sýnt
verkefninu áhuga og ríkisstjórn
Íslands hefur látið kolefnisjafna
allar bifreiðar stjórnarráðsins.
Frá og með næstu áramótum verður öllum ráðuneytum og ríkisstofnunum gert að kolefnisjafna
vegna flugferða starfsmanna
sinna innanlands og utan.
Soffía segir að kolefnisjöfnun
sé ekki dýr. „Þumalputtareglan er
sú að það kosti jafnvirði einnar
bensínáfyllingar að kolefnisjafna
bílinn sinn og fyrir þann pening
fást fjölmörg tré,“ segir Soffía.
Alls þarf um sjö milljónir trjáa á
ári til þess að kolefnisjafna þau
750.000 tonn af koldíoxíði sem
íslenski bílaflotinn losar árlega.
Það er ekki langt síðan farið var
að tala um kolefnisjöfnun en hún
hefur svo sannarlega átt upp á
pallborðið undanfarið. Í vikunni
bárust fréttir af því að bílaumboðið Hekla ætli að kolefnisjafna alla
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sína starfsemi
og mun ágóðinn
renna til Hekluskóga. Þá er
ekki stutt síðan
Reykjavíkurborg og Vodafone
opnuðu
símalínu
þar
sem landsmenn
geta keypt tré
með einu sím-

tali.
Soffía segir að vitundarvakning hafi átt sér stað varðandi
umhverfismál. „Það er ekki lengur spurning um hvort ríki eigi að

bregðast við aukningu gróðurhúsalofttegunda heldur hvernig.
Víða í löndum í kringum okkur
hafa verið settir á sérstakir
skattar sem greiða fyrir framkvæmdir til kolefnisjöfnunar.
Kolviður er sérstakur að því leyti
að hann höfðar til almennings og
hvetur fólk til þess að taka sjálft
– ótilneytt – ábyrgð á umhverfi
sínu,“ segir Soffía.
Sem stendur geta einstaklingar
einungis kolefnisjafnað bílaferðir
sínar en innan skamms mun Kolviður einnig bjóða upp á kolefnisjöfnun vegna flugferða.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

"ANDARÅKIN OG %VRËPUSAMBANDIÈ HVÎTT TIL AÈ BREYTA +OSOVO ¹FORMUM

Frekari tafir flækja stöðuna
3%2"¥! !0 Samtökin International Crisis Group

hvetja Evrópusambandið og Bandaríkin til að
breyta tillögum um framtíð Kosovo-héraðs til þess
að Rússar geti fallist á þær sem fyrst.
Í nýrri skýrslu hvetja samtökin til þess að
sérstakur fulltrúi verði látinn fara með málefni
minnihlutahópa í Kosovo og einnig að tveggja ára
frestur verði veittur áður en Kosovo getur sótt um
aðild að Sameinuðu þjóðunum sem sjálfstætt ríki.
Martti Ahtisaari, fulltrúi Sameinuðu þjóðanna,
lagði til í síðasta mánuði að Kosovo fengi sjálfstæði, sem þó skyldi sæta alþjóðlegu eftirliti.
Kosovo-Albanar, sem eru í miklum meirihluta íbúa
héraðsins, hafa fallist á þá tillögu, en serbneski
minnihlutinn er henni algerlega andvígur. Stjórnvöld í Serbíu styðja serbneska minnihlutann í
Kosovo, og Rússar hafa sömuleiðis neitað að fallast
á tillögur Ahtisaaris í öryggisráði Sameinuðu
þjóðanna, þar sem Rússar hafa neitunarvald.
„Valið stendur nú á milli þess að þröngva
alþjóðlegri lausn upp á Kosovo eða að engin lausn
fáist í fyrirsjáanlegri framtíð,“ sagði Sabine
Freizer hjá International Crisis Group.
„Allar tafir sem verða á því að tekin verði
ákvörðun um stöðu Kosovo verða til þess að

í peningum

• Ferðalög
• Innborgun á sparnað
• Góðgerðamál
og margt fleira

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 8131

Munt þú stunda kaffihús eða
skemmtistaði meira eftir að
reykingabann tekur gildi 1.
júní?

$«-3-, Ragnar Aðalsteinsson
hæstaréttarlögmaður
segir
nýgengna dóma í fjórum þjóðlendumálum geta verið fordæmisgefandi fyrir önnur slík mál.
Hæstiréttur úrskurðaði landeigendum í vil í fjórum þjóðlendumálum á miðvikudag og ógilti þannig
tvo úrskurði óbyggðanefndar. Ekki
eru dæmi þess að Hæstiréttur hafi
áður snúið héraðsdómi um þjóðlendu yfir í eignarland. „Það eru
nokkur atriði í dómnum sem benda
til að sú ofurþunga sönnunarbyrði
sem lögð hefur verið á landeigendur, hafi að einhverju leyti verið
létt, og leiðir vonandi til breytinga
á kröfugerð ríkisins gagnvart
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ástandið, sem er nógu viðkvæmt fyrir, verður bara
enn flóknara.“
GB

PUNKTARNIR
SNÚAST UM ÞIG
VILDAR
KLÚBBUR

GLITNIS

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM
Vildarklúbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir
viðskiptavini í Vildarþjónustu Glitnis.* Meðlimir
safna verðmætum Glitnispunktum fyrir það eitt
að vera í viðskiptum við Glitni og samstarfsaðila.

SKRÁÐU ÞIG
NÚNA!
Þeir sem skrá sig fyrir
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!
* Viðskiptavinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.
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4VEIR MENN ¹K¾RÈIR FYRIR INNFLUTNING ¹ MESTA MAGNI KËKAÅNS SEM VITAÈ ER UM

(EFUR KLIFIÈ TINDANA SJÎ

4VEIR ¹K¾RÈIR Å RISASTËRU KËKAÅNM¹LI

Átján ára á
tindi Everest

$«-3-, Tveir menn hafa verið

 Hvað ræddi sendinefnd
háttsettra embættismanna frá
Þýskalandi við fulltrúa íslenskra
stjórnvalda á föstudag?
 Hvaða lið mættust í úrslitum
ensku bikarkeppninnar í fótbolta í gær?
 Hvers kyns hljómsveit leggur
Einar Bárðarson nú drög að?
36®2). %25  3¥¨5 

ákærðir fyrir innflutning á tæpum
fjórum kílóum af kókaíni til landsins í nóvember í fyrra, en það er
mesta magn kókaíns sem reynt
hefur verið að flytja inn í landið í
einu. Báðir mennirnir neita sök.
Rúnar Þór Róbertsson, 38 ára,
og Jónas Árni Lúðvíksson, 28 ára,
fjarlægðu 3,8 kíló af efni sem þeir
töldu vera kókaín úr Mercedez
Sprinter bifreið, en þá hafði tollgæslan skipt um efni og sett gerviefni. Efnin fundust í bílnum 11.
nóvember, en hann hafði verið
fluttur til Íslands frá Cuxhaven í
Þýskalandi. Rúnar og Jónas sóttu
bílinn 7. febrúar og óku honum inn

-%2#%$%: "%.3 302).4%2 +ËKAÅNIÈ

FANNST FALIÈ Å SVONA BÅL SEM FLUTTUR VAR
HINGAÈ MEÈ FLUTNINGASKIPINU (ELGAFELLI

í skemmu á Suðurlandi. Þeir voru
handteknir skömmu síðar. Talið er

að söluvirði efnanna sé á bilinu 50
til 150 milljónir króna, eftir styrkleika þess.
Rúnar er ákærður fyrir að hafa
í félagi við óþekktan samverkamann, skipulagt innflutninginn,
og Jónas fyrir að hafa tekið við
efnunum í því skyni að afhenda
þau til söludreifingar hérlendis.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur Rúnar áður setið í
fangelsi fyrir fíkniefnabrot.
Rúnar hefur setið í gæsluvarðhaldi frá 10. febrúar, og Jónas frá
því í byrjun mars, og munu þeir
sitja áfram í varðhaldi til 11. júní.
Ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á föstudag. SH

,/3 !.'%,%3 !0 Átján ára

bandarísk stúlka, Samantha
Larson, komst á fimmtudag á tind
Everest. Hún varð þar með
yngsta manneskjan sem hefur
klifið hæstu fjöll allra heimsálfa.
Nepölsk stjórnvöld segja Larson
yngsta útlendinginn til að klífa
tind Everest, en sherpa-stúlka
kleif hann fimmtán ára gömul.
Larson kleif Everest ásamt
föður sínum. Hún sló þar með
met Rhys Miles frá Bretlandi sem
var tvítugur þegar hann hafði
klifið tindana sjö. Larson gekk á
hæsta fjall Suður-Ameríku
þrettán ára gömul, og hæsta fjall
Afríku ári síðar.
SUN

(¹TT Å ÖRJ¹TÅU ÖÒSUND GESTIR SKEMMTU SÁR ¹ ¹RLEGUM FJÎLSKYLDUDEGI 3TÎÈVAR  Å (ÒSDÕRAGARÈINUM

Aldrei fleiri gestir á einum degi

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

3+%--45. Árlegur fjölskyldudagur Stöðvar 2 var haldinn hátíðlegur í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum
í
Laugardal
í
gær.
Blíðskaparveður var um daginn,
og óhætt að segja að hátíðin hafi
verið vel sótt. Hátt í þrjátíu þúsund gestir lögðu leið sína í þangað
í gær og slógu þar með aðsóknarmet í fimmtán ára sögu Fjölskyldu- og húsdýragarðsins.
Börnin nutu þess að fá ókeypis
aðgang í öll leiktæki í garðinum og
Skoppa og Skrítla stigu á svið til
að skemmta ungviðinu. Grillaðar
pylsur og gos glöddu jafnframt
lítil hjörtu ásamt tugþúsundum af
blöðrum.
Var það mál manna að stemningin hefði verið gríðarlega góð
þrátt fyrir mikinn mannfjölda.
Sólargeislar og skjólið í garðinum
léku veigamikið hlutverk á vel
heppnuðum fjölskyldudegi.
SUN
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Góðar samgöngur svo
við komumst
fyrr heim
Heimilið er sá staður þar sem flestum líður best en
við viljum einnig hafa vinnu, verslanir og menningarlíf innan seilingar. Í Urriðaholti getum við notið
kyrrðar náttúru og heimilis með greitt aðgengi að
helstu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins.
Öll þau þægindi sem fylgja góðum samgöngum eru
ómetanleg en nálægðin við náttúruna og allar
þær gönguleiðir sem nágrenni Urriðavatns hefur
upp á að bjóða er einstök fyrir höfuðborgarsvæðið.
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Frestur til að skila inn tilboðum í lóðir í Urriðaholti
rennur út 24. maí. Hægt er að nálgast tilboðsgögn
á www.urridaholt.is og hjá fasteignasölunum
Eignamiðlun og Miðborg.
gur

Sverrir Krisinsson,
löggiltur fasteignasali
Sími 588 9090

www.urridaholt.is
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Urriðaholt

Heiðmörk

Urriðavatn
Urriðavöllur

Björn Þorri Viktorsson,
löggiltur fasteignasali
Sími 533 4800

Náin tengsl við náttúru svæðisins - Stutt í útivistarperlur - Samfélagsvænt skipulag - Góðir skólar - Fjölbreytt íbúðagerð fyrir alla aldurshópa
Einbýlishús - Raðhús - Fjölbýlishús - Nálægt helstu umferðaræðum - Umhverfisvænar skipulagslausnir - Barnvænt hverfi - Lifandi byggðakjarni
við torg - Grænir geirar og göngustígar - Sólrík og skjólsæl byggð í suðvesturhlíð

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 37612 05/07

‘07 70 ÁR Á FLUGI

GL ÆSILEGUSTU
SUNDFÖT L ANDSINS
Vildarklúbbur

Þú safnar Vildarpunktum í viðskiptum við Icelandair, Flugfélag Íslands,
hjá Icelandair hótelunum og öðrum samstarfsaðilum Vildarklúbbs Icelandair.

Það er ótrúlegt hvað þau eru tilbúin að ganga langt
til að fanga athygli ykkar. Ekki láta þau ganga lengra.
KYNNTU ÞÉR KOSTI VILDARKLÚBBS ICELANDAIR.

• Þú notar Vildarpunktana þína til þess að fara út í heim í áætlunarflugi
Icelandair – börn að 16 ára aldri fljúga á helmingspunktum.
• Þú notar Vildarpunktana til greiðslu fyrir gistingu á yfir 100 hótelum
víðs vegar um heim og fyrir bílaleigubíla.
• Félagar í Vildarklúbbi Icelandair safna að meðaltali á hverju ári
Vildarpunktum sem samsvara greiðslu fyrir flugfari til Evrópu með Icelandair.
• Þú getur notað Vildarpunktana þína sem greiðslu að hluta fyrir flugfar
og greitt afganginn með peningum.
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«VERÈSKULDAÈ ËORÈ FRJ¹LSHYGGJUNNAR

Óttaslegnir
íhaldsmenn
*«. +!,$!, 3+2)&!2

Þ

egar Guðni Ágústsson lýsti meintum svikum sjálfstæðismanna við framsóknarmenn greip hann til athyglisverðrar orðanotkunar. „Frjálshyggjumennirnir í Sjálfstæðisflokknum voru farnir að tala við Samfylkinguna,“ sagði varaformaðurinn svo fullur fyrirlitningar,
að ekki fór á milli mála að í munni hans var orðið „frjálshyggjumenn“ argasta skammaryrði.
Þetta er ekki nýtt í tungutaki íslenskra stjórnmála. Frjálshyggja hefur haft á sér óverðskuldað óorð, sem hefur verið viðhaldið af íhaldsmönnum bæði til vinstri og hægri. Sannarlega er
þó höfuðkenning hennar um frjálsan markað sá grunnur sem öll
velmegandi samfélög heimsins byggja tilveru sína á.
Kannski er ástæðan fyrir óorði frjálshyggjunnar ekki flóknari en sú að andlit hennar og háværasti talsmaður hér á landi
hefur um árabil verið Hannes Hólmsteinn Gissurarson? Ýmislegt jákvætt er hægt að segja um Hannes, eitt af því er þó sannarlega ekki að hann sé laginn talsmaður málefnis.
Svo ólíkir stjórnmálaforingjar sem Margaret Thatcher og
Tony Blair sóttu í sama hugmyndafræðilega brunninn um kosti
hins frjálsa markaðar. Eins og gildir um svo marga stjórnmálamenn náði frjálslyndi þeirra þó lengra í þeim efnum heldur en
þegar kom að frelsi einstaklingsins. Að hafa vit fyrir fjöldanum
virðist vera djúpstæð þörf flestra sem gefa kost á sér til stjórnmálastarfa.
Frjálshyggju hefur að ósekju verið stillt upp sem andstæðingi
sameiginlegs velferðarkerfis og jafnaðarmennsku. Einn meginhugmyndafræðingur bresku frjálshyggjunnar, Ralph Harris,
ýtti slíkri gagnrýni út af borðinu á eftirminnilegan hátt þegar
hann sagði eitthvað á þá leið að hann væri alls ekki á móti því að
velferðarkerfið legði til öryggisnet, hann vildi hins vegar ekki
sjá það setja upp hengirúm.
Flest bendir nú til að Samfylkingin setjist í ríkisstjórn í fyrsta
skipti og virðist Guðni Ágústsson tala fyrir munn þeirra sem óttast að það muni þýða uppgang frjálshyggju. Þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir boðaði „frjálslynda umbótastjórn“ hefur Guðna
örugglega runnið kalt vatn milli skinns og hörunds.
Í aðdraganda kosninganna varð Ingibjörgu Sólrúnu, ásamt
öðrum, tíðrætt um vaxandi ójöfnuð hér á landi. Staðreyndin er
þó sú að í alþjóðlegum samanburði á jöfnuði má Ísland vel við
una.
Það sem hefur breyst allra síðustu ár er að upp er sprottinn
örsmár hópur auðfólks sem hefur gaman af að berast á. Hagur
þessa hóps hefur engin áhrif á afkomu hins breiða fjölda. Nýjabrumið af látalátum hinna ríku mun hverfa. Á endanum verður
það ef til vill jafn hversdagslegt og að tala í GSM-síma á gangi
niður Laugaveg, sem þótti mikil sýndarmennska þegar þau tæki
komu fyrst á markað.
Ágætt er að hafa í huga að sönn jafnaðarmennska felst ekki í
því að jafna aðstæður fólks, heldur að tryggja að allir hafi jöfn
tækifæri í lífinu og að enginn verði skilinn eftir. Og þar sem fólk
mun alltaf nýta tækifæri sín misvel mun ákveðin misskipting
alltaf vera til staðar.
²4'&5&¡,!' 
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(AGIR MARGRA BREYTAST

"REYTINGAR Å STJËRNUM

3VEITARSTJËRN ER LEIÈIN

.OKKRAR BREYTINGAR VERÈA ¹ HÎGUM
MARGRA VIÈ V¾NTANLEG RÅKISSTJËRNAR
SKIPTI %KKI VERÈUR EINASTA UMTALS
VERÈ BREYTING HJ¹ ÖEIM SEM L¹TA
AF R¹ÈHERRADËMI VIÈ STJËRNARSKIPT
IN MEÈ TILHEYRANDI BÅLSTJËRA OG AÈ
STOÈARMANNAMISSI HELDUR ÖURFA AÈ
STOÈARMENN R¹ÈHERRANNA AÈ FINNA
SÁR NÕJA VINNU 5NDANTEKNING ¹
ÖVÅ ER ÖË 2AGNHEIÈUR %LÅN RNA
DËTTIR AÈSTOÈARMAÈUR 'EIRS (
(AARDE TIL MARGRA ¹RA ÖVÅ HÒN
VAR JÒ KJÎRIN ¹ ÖING ¹ LAUGAR
DAG -EÈ HENNI Å ÖINGLIÈI 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKS ERU SVO NOKKRIR
AÈRIR SEM VERIÈ HAFA AÈSTOÈAR
MENN R¹ÈHERRA TIL D¾MIS )LL
UGI 'UNNARSSON RMANN +R
«LAFSSON OG 'EIR ( (AARDE

2¹ÈHERRAR SKIPA JAFNAN PËLITÅSKA TRÒN
AÈARMENN SÅNA TIL SETU Å STJËRNUM
OPINBERRA STOFNANA OG FYRIRT¾KJA OG
VIÈ STJËRNARSKIPTI ER VÅST AÈ TALSVERÈ
AR BREYTINGAR VERÈI ¹ SLÅKUM B¾JUM
4IL D¾MIS VERÈUR FRËÈLEGT AÈ VITA
HVE MÎRGUM FUNDUM 0¹LL -AGNÒS
SON NÕSKIPAÈUR STJËRNARFORMAÈ
UR ,ANDSVIRKJUNAR N¾R AÈ
STÕRA EN LÅKLEGT M¹
TELJA AÈ NÕR R¹È
HERRA VILJI EINHVERN
ANNAN EN ÖANN
DUGMIKLA FRAM
SËKNARMANN TIL AÈ
VEITA ,ANDSVIRKJ
UN STJËRNARFOR
MENNSKU

6ELTI EINHVERJIR FYRIR SÁR HVER SÁ ¹HRIFA
RÅKASTA LEIÈIN TIL AÈ KOMAST ¹ !LÖINGI
M¹ BENDA ÖEIM SÎMU ¹ AÈ V¾NLEGT
SKREF ER AÈ KOMAST Å B¾JAR EÈA SVEIT
ARSTJËRN  ÖRIÈJA TUG ALÖINGISMANNA
HEFUR STIGIÈ SÅN FYRSTU PËLITÅSKU SKREF
¹ SLÅKUM VETTVANGI HVORT HELDUR ER Å
STËRUM EÈA SM¹UM SVEITARFÁLÎGUM
-¹ ÖAR NEFNA *ËN "JARNASON
RNA ¶ËR 3IGURÈSSON +RISTJ¹N
-ÎLLER 3TURLU "ÎÈVARS
SON -AGNÒS 3TEF¹NSSON
2AGNHEIÈI 2ÅKHARÈSDËTT
UR !RNBJÎRGU 3VEINSDËTT
UR +ARL 6 -ATTHÅASSON
%INAR /DD +RISTJ¹NS
SON OG "JÎRK 'UÈJËNS
DËTTUR
BJORN FRETTABLADIDIS

Styrkjum lýðræðið
Þ

egar þetta er skrifað standa
yfir viðræður Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar um myndun nýrrar ríkisstjórnar. Reynsla
fjölmiðla af því að spá of snemma
um úrslit kosninga kennir mér að
fullyrða ekki um of um líkurnar á
ríkisstjórnarsamstarfi flokkanna
tveggja. Ég ætla þó að leyfa mér
að halda því fram að mjög líklegt
sé að flokkarnir nái saman. Gangi
það eftir mun setjast hér að völdum mjög sterk og öflug ríkisstjórn og sjálfsagt og rétt að gera
miklar væntingar til hennar um
góðan árangur. Ég vona að ríkisstjórnin verði framfarastjórn
og að hún nái góðri sátt í samfélaginu um þau verk sem hún vill
vinna. Það er mikilvægt að okkar
fámenna samfélag engist ekki
sundur og saman í harkalegum
deilum heldur reynum við sameiginlega að vinna landinu okkar
sem best gagn.
Stjórnarandstaðan leikur þar
stórt hlutverk; málefnaleg gagnrýni, sem er uppbyggileg og sett
fram af festu, er ekki síður mikilvæg heldur en það sem gerist við ríkisstjórnarborðið. Mikilvægi stjórnarandstöðu er gjarnan
vanmetið og allt of oft er framlag hennar afgreitt sem eitthvert
tuð sem engu máli skiptir. Ég er
reyndar þeirrar skoðunar og hef
lengi verið að það þurfi að styrkja
stöðu stjórnarandstöðunnar á Alþingi. Ráðherrar í ríkisstjórninni hafa allir sérstaka pólitíska
aðstoðarmenn sér til halds og
traust ásamt starfsmönnum ráðuneytanna með ráðuneytisstjórana fremsta í flokki. Þetta styrkir mjög ráðherrana í hinum pólitíska slag við stjórnarandstöðuna.
Gagnaöflun, undirbúningur vegna
ræðuskrifa og annað slíkt starf
verður allt miklu auðveldara og
markvissara hjá þeim sem gegna
ráðherradóm heldur en hjá hinum
sem eru í forystu hjá stjórnar-
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andstöðunni. Í ljósi þess hversu
mikilvægt það er að stjórnarandstaðan sinni hlutverki sínu vel
má velta því fyrir sér hvort ekki
væri nú lag til að styrkja hana og
reyna að jafna aðeins aðstöðuna á
milli leiðtoga hennar og ráðherranna. Ein leið væri sú að formenn
stjórnarandstöðuflokkanna fengu
hver fyrir sig sérstakan aðstoðarmann og ritara sér til halds og
trausts. Vitanlega fylgir slíkum
ráðningum kostnaður, en í fyrsta
lagi þá kostar lýðræðið peninga
og í öðru lagi þá er ég þeirrar
skoðunar að vönduð stjórnarandstaða skili þjóðinni miklum verðmætum í formi bættrar löggjafar. Engin ríkisstjórn er svo vel
mönnuð að ekki geti frá henni
komið einhver vitleysa og þá
ríður á að stjórnarandstaðan haldi
mönnum við efnið og bendi á það
sem miður geti farið.
Ég ætla ekki að ræða hér fjármál stjórnmálaflokkanna og þau
lög sem sett voru á Alþingi þar
um á síðasta kjörtímabili í löngu
máli. En kosningabaráttan núna
og sá aðstöðumunur sem er á
milli nýrra stjórnmálaflokka og
hinna sem fyrir eru, kallar á það
að þau lög verði endurskoðuð.
Mér finnst til dæmis eðlilegt að
ráðherrar og forystumenn stjórnarandstöðunnar fái vissa þjónustu
sem greidd er af almannafé. En
sá ríkisrekstur stjórnmálaflokka
sem nú blasir við er ekki heilbrigður eða eðlilegur. Við sáum

það í kosningabaráttunni að félagasamtök og einstaklingar birtu
auglýsingar á sinn kostnað sem
gagnast áttu þeim stjórnmálaflokkum sem viðkomandi félagasamtök eða einstaklingar töldu sig
eiga samleið með. Mín spá er sú
að við höfum í þessum kosningum
einungis orðið vitni að upphafinu
að þróun sem kann þegar fram
líða stundir að verða mjög óheppileg fyrir lýðræðið.
Hvernig ætlum við að taka á
því ef það færist í vöxt að stjórnmálaflokkarnir komi sér upp einhvers konar hliðarsamtökum sem
lúta ekki þeim reglum sem þeir
hafa sett sjálfum sér á Alþingi?
Munum við sætta okkur við það
að stofnað sé félag langþreyttra
skattgreiðenda sem ver miklum
fúlgum í að auglýsa nauðsyn þess
að lækka skatta í næstu kosningum og ræðst jafnvel harkalega á
þá stjórnmálamenn sem tala gegn
slíkum lækkunum – birtir jafnvel af þeim skopmyndir? Eða
munum við telja það æskilegt að
stór hagsmunasamtök, til dæmis
ASÍ eða Samtök atvinnulífsins,
taki virkan þátt í kosningabaráttunni í nafni félagsmanna sinna
með auglýsingum sem styðja málstað einstakra stjórnmálaflokka?
Og hvað með stórfyrirtækin, eiga
þau í krafti auðs síns að stíga inn
í stjórnmálabaráttuna með auglýsingum með eða á móti einstökum stjórnmálaflokkum eða stjórnmálamönnum? Vissulega hafa
allir þessir aðilar rétt til að tjá
skoðanir sínar, en menn verða að
gæta sín. Og allra helst í tilfelli
félagasamtaka sem skylduaðild er
að. En enginn þeirra býr við sömu
reglur og takmarkanir og stjórnmálaflokkarnir og í því felst hættan. Tilgangurinn með breyttum
lögum var sá að styrkja lýðræðið í
sessi. Gæti hugsast – aldrei þessu
vant – að niðurstaðan verði önnur
en sú sem menn ætluðu?

Rósir í Reykjavík
vantar og starfsfólk vantar. Það vantar
töluvert upp á að við sinnum eldri borgurum landsins þannig að sómi sé að.
Foreldrar tóku glaðir við rósinni
rauðu og þáðu bæklinginn um „Unga Ísundrað manna vösk sveit sjálfland“, barnapólitík Samfylkingarinnar.
boðaliða, frambjóðenda og borgForeldrarnir voru þreyttir eftir langan
arfulltrúa braut blað í aðdraganda alvinnudag og þreyttir á því að tvær fyrirþingiskosninga á Íslandi vorið 2007.
vinnur duga ekki til. Íslendingar eru upp
Sveitin var úr röðum Samfylkingtil hópa góðir uppalendur en til hvers
arinnar og hún gekk hús úr húsi í
er tíminn – ef ekki til að eyða honum
Reykjavík, færði íbúum rauða rós
saman? Ingibjörg Sólrún sagði í eldog spjallaði um pólitík í stigagöng/$$.µ 3452,5$«44)2 húsdagsumræðum að börnin ættu rétt
um og dyragáttum. 15.000 heimili
á tíma foreldra sinna, rétt eins og fyrirvoru heimsótt og veganesti fótgöngutækin. Ótal Reykvíkingar tóku undir það í eldliðanna var eins og best verður á kosið; velhúskrókum sínum um leið og þeir stungu rósinni
ferð, jöfnuður og jafnrétti. Fyrir borgarfulltrúa
rauðu í vasa.
á fyrsta starfsári var þessi leiðangur holl lexía
Hús úr húsi gengum við í þrjár vikur og sáum
um tilgang stjórnmálanna og hlutverk þeirra
brotalamir velferðarkerfisins á mörgum hurðum
sem starfa í umboði þjóðarinnar. Í hverri götu og
sem við bönkuðum á. Við höfum efni á að gera
hverjum stigagangi býr einstaklingur sem nýtur
betur. Velferð yngstu og elstu borgaranna á að
ekki ávaxtanna af velgengni síðustu ára. 94 ára
vera í fyrirrúmi og það verður íslenskri þjóð til
gömul kona hafði félagsskap af 95 ára gamalli
heilla ef næsta ríkisstjórn verður á sama máli.
frænku sinni sem bjó í sama húsi. Sú var reyndÞví þegar öllu er á botninn hvolft er traust velar með bilað heyrnartæki og heyrði því fátt. Það
ferðarstjórn stærsta efnahagsmálið.
skipti þó ekki sköpum því sú yngri var svo lúin
til fótanna að hún komst ekki lengur milli hæða
til að taka hús á frænku sinni. Hjúkrunarrýmin
Höfundur er borgarfulltrúi.
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HUGVÍSINDADEILD

Gagnrýnin hugsun – metnaður
– vönduð vinnubrögð – fjöldi
fræðasviða. Nám við Hugvísindadeild veitir nemendum fjölbreytta
atvinnumöguleika.
Hugvísindafólk með góða
tungumálakunnáttu, ásamt
þekkingu á menningu annarra
þjóða, er eftirsótt á ýmsum
sviðum samfélagsins, ekki síst
nú á tímum útrásar.

Menntun úr Hugvísindadeild
opnar margar leiðir til framhaldsnáms innanlands og
erlendis. Boðið er upp á skiptinám við virta erlenda háskóla
og fjöldi erlendra nemenda
við Hugvísindadeild eykur á
fjölbreytni og alþjóðlegt
yfirbragð.

Hérna gerist það

Umsóknafrestur er til 5. júní
Nánari upplýsingar á www.hug.hi.is
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Vettvangsferð við Snorralaug, Reykholti í Borgarfirði.

Almenn bókmenntafræði
Almenn málvísindi
Austur-Asíufræði
Danska
Enska
Finnska
Fornleifafræði
Franska
Gríska
Hagnýt menningarmiðlun
Hagnýt ritstjórn og útgáfa
Hagnýtt nám í samfélagstúlkun
og fjölmenningu

Heilbrigðis- og lífsiðfræði
Heimspeki
Íslenska
Íslenska fyrir erlenda stúdenta
Ítalska
Japanska
Klassísk fræði
Kínverska
Kvikmyndafræði
Latína
Listfræði
Menningarfræði
Miðaldafræði

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

Norska
Ritlist
Rússneska
Sagnfræði
Spænska
Starfstengd siðfræði
Sænska
Táknmálsfræði og táknmálstúlkun
Umhverfis- og náttúrusiðfræði
Viðskiptasiðfræði
Þýðingafræði
Þýska

www.hi.is
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„Það er ekki svo að allt íhaldsfólk
sé heimskt en hins vegar eru allir
heimskingjar íhaldsfólk.“
*OHN 3TUART -ILL VAR ENSKUR HEIMSPEK
INGUR SEM ER ÖEKKTASTUR FYRIR FRAMLAG
SITT TIL NYTJASTEFNUNNAR (ANS ÖEKKT
ASTA VERK ER &RELSIÈ ÖAR SEM HANN SETUR
FRAM Ö¹ REGLU AÈ ALLIR SKULI HAFA FRELSI
TIL AÈ GERA HVAÈ SEM ÖEIR VILJA SVO
LENGI SEM ÖAÈ SKAÈI EKKI AÈRA (ANN
VAR EINNIG ÎTULL BAR¹TTUMAÈUR FYRIR
RÁTTINDUM KVENNA

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Kristófer Kólumbus lést

 0ORTÒGALSKI LANDKÎNN

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  DË LAND
KÎNNUÈURINN FR¾GI +RISTËFER +ËL
UMBUS +ËLUMBUS ER FR¾GAST
UR FYRIR AÈ HAFA bFUNDIÈm !MERÅKU
¶AÈ GERÈIST REYNDAR FYRIR SLYSNI ÖVÅ
HANN VAR ¹ LEIÈINNI TIL )NDLANDS
¶R¹TT FYRIR AÈ FLESTIR MENNTAÈIR
MENN ¹ ÖESSUM TÅMA TRYÈU ÖVÅ AÈ
JÎRÈIN V¾RI HNÎTTËTT HÁLDU MENN
AÈ JÎRÈIN V¾RI TÎLUVERT MINNI EN
HÒN ER 3AMTÅMAMENN HANS Å %VR
ËPU HÁLDU AÈ !USTUR !SÅA L¾GI UM
ÖAÈ BIL ÖAR SEM .ORÈUR !MERÅKA
LIGGUR OG VISSU EKKI AF TILVERU +YRRA
HAFSINS
+ËLUMBUS FÁKK STYRK TIL FARARINN
AR FR¹ &ERDINAND 3P¹NARKONUNGI
(ANN LAGÈI AF STAÈ Å ¹GÒST  OG
KOM AFTUR TIL 3P¹NAR SJÎ M¹NUÈUM SÅÈAR MEÈ GULL

KRYDD OG FANGA FR¹ .ÕJA HEIMINUM
¶AÈ ER RÁTTARA AÈ SEGJA AÈ +ËL
UMBUS HAFI KOMIÈ !MERÅKU ¹ KORT
IÈ FYRIR %VRËPUBÒA HELDUR EN AÈ
HANN HAFI FUNDIÈ HEIMS¹LFURN
AR "¾ÈI .ORÈUR OG 3UÈUR !MER
ÅKA VORU EINS OG ALLIR VITA BYGGÈAR
AF INDJ¹NUM ÖEGAR +ËLUMBUS KOM
ÖANGAÈ
+ËLUMBUS DË NIÈURBROTINN
MAÈUR (ONUM FANNST HANN EKKI
HAFA FENGIÈ Ö¹ VIRÈINGU OG VIÈUR
KENNINGU SEM HONUM BAR FR¹ &ERD
INANDI 3P¹NARKONUNGI (ANN DË
EINNIG ¹N ÖESS AÈ HAFA GERT SÁR
GREIN FYRIR ÖÕÈINGU LANDAFUNDAR
INS FYRIR 3P¹N EN AUÈLINDIR !MERÅKU
¹TTU EFTIR AÈ GERA 3P¹N AÈ RÅKASTA
OG VALDAMESTA LANDI %VRËPU

UÈURINN 6ASCO $A 'AMA
KEMUR FYRSTUR %VRËPUBÒA
SJËLEIÈINA TIL )NDLANDS
 &YRSTA SEKTIN FYRIR

HRAÈAKSTUR ER GEFIN ¶AÈ
VAR LEIGUBÅLSTJËRI Å .EW
9ORK SEM HLAUT ÖANN
HEIÈUR
 ¶JËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLA

UM LÕÈVELDISSTOFNUN
HËFST (ÒN STËÈ Å FJËRA
DAGA +JÎRSËKN VAR  
PRËSENT 5M   PRËSENT
SAMÖYKKTU SAMBANDSSLIT
VIÈ $ANI OG  PRËSENT
LÕÈVELDISSTJËRNARSKR¹NA
 'ENGIÈ VAR Å FYRSTA SKIPTI

¹ LAND ¹ EYNNI *ËLNI VIÈ
3URTSEY %YJAN VAR Ö¹ 
M H¹ EN HÒN HVARF N¾STA
VETUR
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Sendum okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra er sýndu okkur samúð og einlæga
vináttu við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, dóttur, tengdamóður, ömmu
og systur,

Bryndísar Svavarsdóttur
fv. bankastarfsmanns, Efstalandi 6,
Reykjavík.

Stuðningur ykkar og hlýhugur hefur verið okkur öllum
ómetanlegur styrkur.
María Björk Óskarsdóttir
Þór Sigurgeirsson
Haukur Óskarsson
Hulda Bjarnadóttir
María Steingrímsdóttir
systkini, barnabörn og aðrir aðstandendur.

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

Erla Margrét Ásgeirsdóttir
frá Flateyri við Önundarfjörð,

sem lést á dvalarheimilinu Grund föstudaginn 11. maí,
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
23. maí kl. 13.00.
Hilmar Baldursson
Guðrún Nanna Guðmundsdóttir
Sigríður Lillý Baldursdóttir Skúli Bjarnason
Sveinn Ásgeir Baldursson Edda Gunnarsdóttir
Snæbjörn Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

(AMINGJAN EYKST MEÈ ALDRINUM
Þórarinn
Tyrfingsson,
yfirlæknir
SÁÁ, er sextugur í dag og af því tilefni verður blásið til veislu í nýjum og
stórglæsilegum húsakynnum SÁÁ við
Efstaleitið. „Sjötugsaldurinn hljómar
vel í mínum eyrum,“ sagði Þórarinn og
var hinn hressasti þegar Fréttablaðið
ræddi við hann í gær.
„Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn
verða hamingjusamari með aldrinum.
Það er einnig mín reynsla svo að ég get
tekið undir þær niðurstöður. Þannig
að við þá sem óttast sextugsaldurinn
get ég sagt: óttist eigi, ykkur á eftir að
líða miklu betur,“ útskýrði Þórarinn og
glotti.
Þórarinn var yfirvegaður og laus við
alla undirbúningsstreitu þegar Fréttablaðið ræddi við hann í gær, enda sjá
aðrir um að skipuleggja veisluhöldin í
dag. Fyrirkomulagið er reyndar á þann
veg að engin formleg boðskort eru
send út, heldur er um að ræða opið hús
þar sem allir vinir og velunnarar Þórarins og SÁÁ eru velkomnir. Sjálfur á
Þórarinn stóra fjölskyldu, sjö börn og
ellefu barnabörn, auk þess sem hann
hefur kynnst mörgu góðu fólki í gegnum starf sitt hjá SÁÁ. „Þetta verður
vonandi yndislegur dagur og ég hlakka
mikið til,“ segir Þórarinn.
SÁÁ, samtökin sem hafa spilað svo
stóra rullu í lífi Þórarins, voru stofnuð í október árið 1977 og halda því upp
á þrítugsafmæli sitt síðar á þessu ári.
„Þetta er ár stórafmælanna hjá mér,“
segir Þórarinn, en hann hóf störf hjá
SÁÁ árið 1979 og hefur verið yfirmaður í hjartnær tvo áratugi. Og Þórarinn kveðst eiga nóg eftir. „Hér hjá SÁÁ
mun ég vera áfram um ókomna tíð. Ég
verð borinn héðan út í böndum í kringum sjötugt – þegar ég má ekki starfa
lengur.“
í þeirri tæplega 30 ára löngu tíð sem

¥ &5,,5 &*®2) ¶ËRARINN 4YRFINSSON HEFUR VERIÈ VIÈ STÎRF HJ¹ 3 FR¹ ¹RINU  OG ¾TLAR SÁR AÈ
VERA ÖAR ¹FRAM FRAM TIL SJÎTUGS
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SÁÁ hefur verið starfandi hafa samtökin tekið á móti um 18.600 manns,
og mörgum þeirra hefur Þórarinn átt
stóran þátt í að beina á braut til betra
lífs.
Búist er við að yfir 300 manns muni
samgleðjast yfirlækninum á hinum

merku tímamótum. Varla þarf að taka
það fram að áfengir drykkir verða
ekki bornir á borð í veislunni og því má
gera ráð fyrir að skálað verði í sódavatni. „En það er stutt í Kringlukrána
fyrir þá sem eru illa haldnir,“ sagði
Þórarinn og hló.
VIGNIR FRETTABLADIDIS

Elskulega móðir okkar og tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Á. Ingvarsdóttir
Ystaseli 13, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju í Reykjavík
þriðjudaginn 22. maí kl. 11.00.
Ólafur Sigurðsson
Sigrún Sigurðardóttir
Ásgeir Sigurðsson

Hjördís Smith
Brynjólfur Gíslason
Arndís Gísladóttir

Jóns Sigurðssonar
Jóns bassa, frá Söndum í Dýrafirði.

Sérstakar þakkir færum við félögunum úr Sinfóníuhljómsveit Íslands sem breyttu sorgarathöfn í gleðistund.
Jóhanna G. Erlingson
Sigurður Rúnar Jónsson
Margrét Rannveig Jónsdóttir
Birgir Már Ragnarsson
Hildur Jónsdóttir
Guðrún Ólöf Jónsdóttir
Sigrún Hjartardóttir
Jón Hörður Jónsson

Þökkum af alhug öllum þeim fjölda sem
sýndi okkur samúð með nærveru sinni,
blómum og hlýjum kveðjum við andlát
og útför okkar elskulega,

Ásgerður Ólafsdóttir

Silja Hrund Júlíusdóttir
Hjörtur O. Aðalsteinsson
Michael Valdimarsson
Björn Geir Leifsson
Sigríður Anna E.
Nikulásdóttir
Jóhanna Kristín Jónsdóttir Jón Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR

Gylfa Felixsonar
tannlæknis.

Sérstakar þakkir til líknardeildar Landspítalans í
Kópavogi. Viðmót ykkar og stuðningur var okkur
ómetanlegt.
Jóhanna Oddgeirsdóttir,
börn, tengdabörn, barnabörn
og systkini hins látna.

Okkar innilegustu þakkir fyrir allan þann
hlýhug og þá samúð sem okkur var sýnd
við andlát og útför föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Þökkum innilega auðsýnda samúð,
hlýhug og kveðjur við andlát og útför,

o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Péturs Eyfeld,
Laugavegi 65, Reykjavík.

Innilegar þakkir sendum við einnig starfsfólki L1
Landspítala, Landakoti og á D201-208, Sóltúni fyrir
góða umönnun og alla hugulsemina.
Þórdís Eyfeld Pétursdóttir
Pétur F. Eyfeld
Guðbjörg E. Karlsdóttir
Njála Vídalín
Gísli Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Konur nú í meirihluta

"%345 6).)2 (EIMSFR¾GI ÅSBJÎRNINN

+NÒTUR ER ¹STÒÈLEGUR VIÈ 4HOMAS
$ÎRFLEIN SEM HEFUR ANNAST HANN Å DÕRA
GARÈINUM Å "ERLÅN EFTIR AÈ MËÈIR +NÒTS
YFIRGAF HANN
./2$)#0(/4/3!&0

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir var
endurkjörin forseti Skáksambands Íslands á aðalfundi sambandsins í gær. Á sama fundi voru
konur kjörnar í meirihluta í stjórn
Skáksambandsins. „Það eru held
ég merkari tíðindi en flestir gera
sér grein fyrir,“ sagði Guðfríður
Lilja í samtali við Fréttablaðið.
„Skákheimurinn, og íþróttirnar
yfirleitt, eru náttúrulega gríðarlegur karlaheimur í svona stórum samböndum,“ sagði Guðfríður. Aðspurð hvort vegur kvenna
fari vaxandi innan skákheimsins segist Guðfríður ekki ætla
að skera úr um það. „Það er að
minnsta kosti flott skref í rétta
átt að þær séu kosnar á aðalfundi
í stjórn Skáksambandsins,“ sagði

hún. „Nú skora ég bara á Knattspyrnusambandið að gera slíkt
hið sama.“
Guðfríður sagði áframhaldandi
forsetastarf leggjast vel í sig.
„Þetta er búið að ganga vel og ég
hlakka bara til að halda áfram,“
sagði hún. Á dagskrá Skáksambandsins eru helst erlend mót í
sumar. „Við ætlum að senda unglingalandsliðið á Ólympíuskákmót
ungmenna, sem hefur ekki verið
gert í fleiri ár. Við höfum náð að
byggja upp fjárhagsstöðu sambandsins á undanförnum árum,
svo við munum gera ýmislegt sem
ekki hefur fengist fjármagn fyrir
áður,“ sagði hún. Guðfríður segir
Skáksambandið jafnframt stefna
að því að auka umsvif sín úti á

landi. Haldið verður hraðskákmót
í Bolungarvík í haust, sambandið stendur fyrir stórri, alþjóðlegri
skákhátíð á starfsárinu og Guðfríður kveðst láta sig dreyma um
alþjóðlegt kvennaskákmót. „Svo
höldum við áfram að breiða út
fagnaðarerindið,“ sagði hún og
hló við.
SUN

-%2+ 4¥¨).$) 'UÈFRÅÈUR ,ILJA
'RÁTARSDËTTIR VAR ENDURKJÎRIN FORSETI
3K¹KSAMBANDS ¥SLANDS Å G¾R (ÒN
SEGIR ÖAÈ MERK TÅÈINDI AÈ KONUR
SÁU NÒ Å MEIRIHLUTA Å STJËRN SAM
BANDSINS &2¡44!",!¨)¨4%)452

FÆDDUST ÞENNAN DAG

(/./2¡ $%
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Við viljum
gera
enn betur

Frá árinu 1990 hefur OR gróðursett meira en 350 þúsund plöntur og þannig bundið tæplega 1.400
tonn af koltvísýringi sem er töluvert meira en fellur til vegna eigin orkunotkunar. Í ljósi sögu og stefnu
OR í umhverfismálum er eðlilegt framhald að fyrirtækið eigi aðild að Kolviði. Með þátttöku sinni mun
OR skuldbinda sig til að binda meiri koltvísýring en fellur til af orkunotkun fyrirtækisins sjálfs og allra

*)--9 34%7!24


Við hvetjum landsmenn til að gera slíkt hið sama og
kolefnisjafna bílinn sinn á www.kolvidur.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 37672 05/07

#(%2 

starfsmanna hennar, hvort sem er í vinnutíma eða frítíma.
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• Orkuveitan styrkir skógrækt í Skólaskógum, Bernskuskógi, Straumnesi við Úlfljótsvatn og á fleiri stöðvum. Með skógræktinni leggur
Orkuveitan sitt af mörkum til þess að binda CO2 í andrúmsloftinu og hjálpar til við að koma í veg fyrir gróðurhúsaáhrifin.

www or.is
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Íslenski tónlistarbransinn er v
Það hefur lítið heyrst
frá Elízu í Bellatrix um
nokkra hríð, eða Elízu
Maríu Geirsdóttur
Newman, eins og hún
heitir í símaskránni.
Það er samt allt á fullu
hjá henni, fyrsta sólóplatan á leiðinni og hún
nýkomin með kennararéttindi. Ég spjallaði við
hana um nútíðina og
fortíðina í meikharkinu
í London.

Dr. Gunni
tekur viðtal

E

líza fær sér kaffi ameríkanó með espressó út
í. Það er stærðarinnar
koffínskammtur enda
segist hún vera koffínfíkill. Ég spyr hvað hún hafi eiginlega verið að bauka síðustu misserin.
„Skandinavía var síðasta tónlistardæmið sem ég var í,“ segir hún,
„platan okkar kom út árið 2005.
Eftir það var ég komin með nóg
af London í bili og þreytt á þessu
hjakki svo ég flutti upp í sveit. Var
í Cornwall eitthvað að hippast og
byrjaði þar að semja efnið á væntanlegu plötuna mína. Svo ákvað ég
að skipta um gír, kom heim og fór í
Listaháskólann síðasta haust. Tók
eins árs kúrs og aflaði mér kennararéttinda.“
Þú varst samt búin að vera í einhverju námi fyrir þann tíma, er
það ekki?
„Jú, ég er útskrifuð úr Söngskólanum og hafði líka verið í framhaldsnámi í söng í London. Er hámenntuð óperusöngkona, sjáðu til.
Leyni á mér.“
Þú hefur fundið þessa leið út úr
meikdraumnum?
,,Þetta er mjúk lending en draumurinn blundar alltaf í manni en
kannski á öðrum forsendum.
Kennsluréttindin er góð leið til að
nota alla þessa reynslu og miðla
henni.“

6¾LIR EKKI Å KÎRLUM LENGUR
Segðu mér frá sólóplötunni þinni
væntanlegu.
,,Hún heitir Empire Fall og kemur
út í sumar. Ég gerði hana til hliðar við námið, tók hana upp með
honum Kidda í Hjálmum, bæði í
Geimsteini og í Hljóðrita. Ég fékk
Guðmund Pétursson til að spila á
gítar og bassa og þegar hann kom
inn þá bara gerðist eitthvað. Ég
var búin að hjakka eitthvað sjálf
en þegar hann kom inn þá kviknaði eitthvað alveg nýtt. Helgi
Svavar úr Flís og Biggi Baldurs
spiluðu á trommur en annars spila
ég rest.“
Var ekki stórt skref að gerast
sóló eftir allar þessar hljómsveitir?
,,Ég held ég hafi loksins verið tilbúin núna. Fyrst eftir að Bellatrix hætti ætlaði ég að vera voðamikið sóló og var að spila eitthvað en fannst það rosalega erfitt.
Leið eins og fiski á þurru landi að
vera ekki með þennan stuðningshóp sem hljómsveit er. Nú held
ég að ég geti loksins staðið undir
þessu.“
Er þetta öðruvísi tónlist en þú
hefur gert hingað til?
,,Já, ég held það. Söngstíllinn hjá
mér er mikið breyttur, miklu afslappaðari. Ég hef alltaf verið á
garginu en núna reyni ég að gera

%LÅZA UM FYRSTU SËLËPLÎTUNA SÅNA %MPIRE &ALL SEM KEMUR ÒT Å SUMAR 3ÎNGSTÅLLINN
HJ¹ MÁR ER MIKIÈ BREYTTUR MIKLU AFSLAPPAÈARI ¡G HEF ALLTAF VERIÈ ¹ GARGINU EN NÒNA
REYNI ÁG AÈ GERA EINS LÅTIÈ OG ÁG GET ¶ETTA ER MÅNÅMALÅSKT ROKK OG POPPm

eins lítið og ég get. Þetta er minimalískt rokk og popp. Enskir og íslenskir textar í bland. Ég er búin að
stofna mitt eigið merki til að gefa
þetta út, Lavaland Records. Ég er
búin að gera dreifingarsamninga
hér heima og í Englandi og Bandaríkjunum. Þetta gerðist allt mjög
eðlilega. Ég var ekkert að hlaupa á
eftir þessu heldur buðust mér bara
þessi tækifæri. Mér finnst mjög
spennandi að geta stjórnað þessu
sjálf og þurfa ekki að vera að væla
í einhverjum körlum.“

(EFUR GAMAN AF ¾VINTÕRAMENNSKU
Þú ert með gífurlega poppmeikreynslu eftir allan tímann með
Kolrössu/Bellatrix. Hver er helsti
munurinn á íslenska poppheiminum og þeim enska?

,,Þetta er náttúrulega mjög ólíkt.
Íslenski tónlistarbransinn er í
rauninni verndaður vinnustaður.
Það er yndislegt að koma hingað
aftur, eins og að detta í dúnsæng.
Það er ekki þessi harka hér eins og
úti. Þar er harka og töffaraskapur
og þú verður alltaf að berjast fyrir
þínu.“
Þið í Bellatrix voruð í tvö ár í
stífu meikharki í London. Hvernig
fór það með fólk?
,,Misjafnlega held ég, en í heildina þá var þetta skemmtileg lífsreynsla. Þessi ár eru allavega með
því skemmtilegra sem ég hef gert.
En ég er kannski bara vitleysingur sem hefur gaman af ævintýramennsku.“
Þið voruð í Keflavík í góðu stuði,
unnuð svo Músiktilraunir og gerð-

¨ %,¥:! FYLLIR Å EYÈURNAR
 N¹TTBORÈINU LIGGURc EKKERT
ÖVÅ ÁG ER EKKI MEÈ N¹TTBORÈ
5NDIR RÒMINU LIGGJA HINS VEGAR
EINHVERJAR TUTTUGU B¾KUR OG FJÎRU
TÅU BLÎÈ ¡G ER MJÎG ËSKIPULÎGÈ

%F ÁG V¾RI EINVALDUR HEIMS
INS MYNDI ÁG BYRJA ¹ AÈc
GEFA ÎLLUM AÈ BORÈA

¡G F¾ GR¾NAR BËLUR ÖEGARc
ÁG HORFI ¹ STJËRNM¹LAMENN OG
HEYRI BULLIÈ SEM VELLUR UPP ÒR
ÖEIM ¶ETTA ER SÁRSTAKLEGA SL¾MT
Å %NGLANDI ÖAR SEM "LAIR TIL D¾MIS
SEGIR EKKI NEITT NEMA ÖAÈ SÁ BÒIÈ
AÈ SPINNA ÖAÈ Å KLESSU

¶AÈ SKRÅTNASTA SEM ÁG HEF
BORÈAÈ ER TVÅM¾LALAUSTc
FROSKALAPPIR !LGJÎRT LOST¾TI

%F ÁG ¾TTI TÅMAVÁL MYNDI ÁG
STILLA HANA ¹c  OG FYLGJAST
MEÈ "ÅTLUNUM Å !BBEY 2OAD
¶AÈAN YFIR TIL 3AN &RANSISCO TIL AÈ
DREKKA VISKÅ MEÈ *ANIS

%F ÁG V¾RI SÅAMSTVÅBURI
VILDI ÁG VERA FÎST VIÈc 0AULO
#OELHO

&ALLEGASTI STAÈUR Å HEIMI ERc
'ARÈB¾R Å (ÎFNUM
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verndaður vinnustaður

#HRIS VAR NÎRD
Ertu að meina að kannski hafið
þið gefist of snemma upp?
,,Já, veistu, ég er ekki frá því að
ef við hefðum haldið lengur áfram
þá hefði þetta getað gengið. Málið
er bara að við vorum ekki á heimaslóðum og þegar hlutirnir fóru
úrskeiðis þá vorum við á flæðiskeri. Það sem kippti grundvellinum undan þessu var að samstarfi
okkar við Fierce Panda-útgáfuna
lauk. Við kenndum sjálfum okkur
um það – að við værum ekki nógu
góð og ekki með nógu góð lög –
en í raun var þetta bara eitthvert
bransabull sem snerist um einhverja bókhaldara einhvers staðar sem vildu spara. Okkur var boðinn annar samningur en stemningin var ekki lengur til staðar. Við
vorum orðin þreytt og vorum öll
rosa ánægð með að fá frí frá hvert
öðru enda búin að vera saman í
rútum árum saman.“
Voruð þið ekki að spila með
Coldplay þegar þeir voru í startholunum?
,,Jú, það var svokallaður ,,coheadline“-túr þar sem við og Coldplay skiptumst á um að vera aðalnúmer kvöldsins. Þetta var fyndið
kombó því tónlist sveitanna er svo
ólík, en þetta virkaði vel. Þeir spiluðu efni af fyrstu plötunni sinni
og voru ekki orðnir eins fágaðir
og þeir urðu síðar.“
Kjaftasagan segir að þú hafir
verið í tygjum við Chris Martin.
,,Æi, ætlar þessi kjaftasaga aldrei
að deyja?! Við vorum bara ágætis félagar og áttum okkar móment
en það er ekkert til að tala um.“
Þetta er heimsfræg poppstjarna
svo það er eðlilegt að fólki finnist
þetta merkilegt.
,,Ég sé hann ekki þannig heldur sé
ég bara klaufalegan nördagaur frá
Exeter. Hann er kannski breyttur
núna, er náttúrulega orðinn svaka

Hollywood-týpa sem mér finnst
geðveikt fyndið. Okkur fannst þeir
alltaf geðveikt miklir nördar en á
krúttlegan hátt.“
Svona er þetta: sumir verða
heimsfrægir en hinir sitja eftir
með minningarnar.

,,Einmitt. Margir kallaðir en fáir
útvaldir. Það var skemmtilegt upplifelsi að fylgjast með þeim verða
vinsæl hljómsveit. Það var líka athyglisvert að fylgjast með ,,The
secret rulers“: körlunum sem eru
á bak við tjöldin og opna réttar dyr

til að hlutirnir gangi alla leið.“
Nú ert þú hokin af reynslu, áttu
heilræði fyrir ung íslensk bönd?
,,Mér finnst vanta meiri metnað og þor hérna á Íslandi. Það eru
rosa miklir hæfileikar og það vella
út flottar hljómsveitir úti um allt,

Mín heilræði eru því að taka af skarið og prófa eitthvert
ævintýrarugl því það gæti gengið upp. Og ef það gengur
ekki upp þá bara allt í lagi. Þú hefur þá allavega reynsluna
og er það ekki það sem lífið snýst um, að upplifa hluti?

en mér finnst að fólk mætti gera
meira af því að stökkva út í djúpu
laugina. Það er eins og fólk haldi
að það missi kúlið ef því tekst ekki
það sem stefnt var að. Mín heilræði
eru því að taka af skarið og prófa
eitthvert ævintýrarugl því það
gæti gengið upp. Og ef það gengur ekki upp þá bara allt í lagi. Þú
hefur þá allavega reynsluna og er
það ekki það sem lífið snýst um, að
upplifa hluti? Ég vildi að minnsta
kosti ekki breyta neinu af því sem
ég gerði með Bellatrix. Við búum
að reynslu sem mjög fáir búa að á
Íslandi.“

Bókarkápan 2006
Taktu þátt í netkosningu á
www.oddi.is/prentun
Auk netkosningar er valin besta bókarkápan að mati Félags starfsfólks bókaverslana,
bestu þrjár bókarkápurnar að mati dómnefndar ásamt sérstakri viðurkenningu fyrir
athyglisverða bókargerð. Verðlaunin verða afhent að Kjarvalsstöðum 23. maí nk.

ODDI HÖNNUN P07.04.216

uð plötur á Íslandi. Hvernig kom
meikharkið til?
,,Það byrjaði þegar samingurinn
okkar við Smekkleysu rann út.
Þá þurftum við að ákveða hvað
við vildum gera og ákváðum að
hella okkur út í alvöruna. Svo fóru
hlutirnir að rúlla. Það var eðlileg framþróun að flytja út eftir
nokkra túra því annars hefðum
við orðið gjaldþrota að eilífu. Þetta
var náttúrlega fyrir tíma Loftbrúarinnar. Við bjuggum í London í
tvö ár og spiluðum mjög mikið í
Bretlandi og Skandinavíu. Maður
hugsar oft til baka til þessa tíma
og spyr sjálfan sig hvort margt af
þessu hafi í alvöru gerst, eins og
til dæmis þegar við spiluðum í einhverjum helli í Noregi fyrir 3000
manns.“
Hver voru bestu og verstu giggin?
,,Verstu giggin voru á einhverjum skítabúllum í plássum sem
maður hefur gleymt hvað heita. Það
voru kannski fjórir að horfa og einn
hundur. Oft snúast slík gigg þó upp
í innanbúðardjók og verða rosalega
fyndin eftir á. Besta giggið var líklega á Reading-hátíðinni árið 2000
þegar við spiluðum á Carling-sviðinu sem annað aðalnúmerið. Það
var geðveikt stuð og algjör snilld.
Ég hugsa að það hafi verið einn
af hápunktunum fyrir þetta litla
stelpuband frá Keflavík.“
Fannst þér einhvern tímann að
nú væri meikið alveg að bresta á?
,,Þegar maður horfir til baka eru
náttúrlega nokkur lykilaugnablik
á ferli Bellatrix þótt maður hafi
ekki fundið fyrir þeim á sínum
tíma. Eitt þeirra var til dæmis
þegar BBC1 setti lag með okkur í
dagsspilun. Þá vorum við að æfa
einhvers staðar og tíu hljómsveitir hlupu inn til okkar til að segja
okkur að það væri verið að spila
okkur í útvarpinu. Við vorum bara:
,,So? Það er alltaf verið að spila
okkur á Rás 2.“ En þetta var mikilvægt skref. Svo var gaman að
vinna með Fierce Panda-merkinu.
Það er bara svo ótrúlega margt
sem þarf að smella til að bönd
komist yfir þennan efri þröskuld
og komist í fyrstu deild, Bjarkarheiminn. Við vorum kannski ekki
alveg nógu sjóaðar í þessu.“

Höfðabakka 3-7
110 Reykjavík
Sími 515 5000
www.oddi.is
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Á slóðum raunverulegra
Þótt raðmorðingjar séu í flestra huga persónur á hvíta tjaldinu og illvirki
þeirra fjarri raunveruleikanum þá er talið að lögregluyfirvöld í Bandaríkjunum þurfi árlega að glíma við þrjátíu og fimm raðmorðingja. Freyr Gígja
Gunnarsson fetaði inn á hættulegar slóðir raunverulegra raðmorðingja og
reyndi að gera sér í hugarlund hvað gerir manneskju að slíkri grimmdarveru.

Í

kvikmyndahúsum er nú
verið að sýna kvikmyndina
Zodiac en hún fjallar um
samnefndan raðmorðingja
sem gekk laus í Kaliforníu
rétt fyrir lok sjöunda áratugarins til ársins 1974. Zodiacmorðinginn gengur enn laus en
hefur ekki látið til skara skríða
í rúm þrjátíu ár. Einn maður var
handtekinn grunaður um ódæðisverkin en var sleppt vegna ónógra
sannana. Leikstjóri myndarinnar,
David Fincher, er þarna á kunnuglegum slóðum því hann gerði einnig Seten þar sem lögreglumennirnir Mills og Sommerset eltasta
við raðmorðingja.

(VAÈ ER RAÈMORÈINGI
Samkvæmt tölum frá Bandaríkjunum er talið að árlega glími lögregluyfirvöld þar í landi við 35
raðmorðingja. Aðrir telja þá vera
mun fleiri og í bókinni Serial Killer: Growing Menace eftir Joel
Harris er því haldið fram að yfir
fimm hundruð slíkir séu á ferli eða
bíði eftir að láta til skara skríða.
FBI vinnur eftir fyrirfram
ákveðinni
skilgreiningu
um
hvað raðmorðingi er. Raðmorðingi verður að hafa drepið þrjá
á löngu tímabili og þurft að taka
sér hlé frá drápum sínum til að
slaka á og njóta verknaðar síns.

Þetta hlé getur staðið yfir í marga
daga, mánuði og jafnvel ár. Talið
er að þessi skilgreining sé annað
hvort kominn frá FBI-fulltrúanum
Robert Ressler eða Dr. Robert D.
Keppel en Ressler rannsakaði mál
Teds Bundy á sínum tíma og var
hann sá fyrsti sem fékk þessa skilgreiningu.
Raðmorðingjar
eru
oftast
greindir sem geðsjúkir og siðblindir menn. Þeir koma frá heimilum þar sem andlegt, líkamlegt
og eða kynferðislegt ofbeldi hefur
viðgengist og eru þjakaðir af lágri
þjóðfélagsstöðu eða fátækt.
Til eru bæði skipulagðir raðmorðingjar og óskipulagðir. Í fyrrnefnda hópnum eru þeir sem eru
mjög gáfaðir og hafa tiltölulega
háa greindarvísitölu og skipuleggja morðin langt fram í tímann. Þeir gæta þess að drepa á
einum stað en losa sig við líkið á
öðrum og eru oft mjög vel að sér
í meinafræði sem auðveldar þeim
að hylja sporin. Raðmorðingjar
af þessari gerð eru oft vinamargir, eiga jafnvel maka og börn. Nágrannar þeirra lýsa þeim oft sem
vingjarnlegum persónum sem
þeir telja óhugsandi að geti unnið
nokkrum mein.
Í seinni hópnum eru hins vegar
yfirleitt mjög félagslega einangraðir einstaklingar sem eiga fáa

vinum og eru á stöðugu flakki.
Yfirvöld eiga því oft mjög erfitt
með að hafa hendur í hári þeirra.
Þeir velja fórnarlömb sín ekki af
jafn mikilli nákvæmni og þeir í
hinum hópnum heldur gera oft
skyndiárásir í skjóli nætur. Raðmorðingjar af þessari gerð framkvæma hins vegar oft viðurstyggilegar athafnir á fórnarlömbum
sínum sem þeir telja nauðsynlegar til að fullkomna athöfn sína.

2ADDIRNAR SÎGÈU
Talið er að hægt sé að skipta raðmorðingjum niður í fimm hópa eftir
skýringunum sem þeir gefa á
gjörðum sínum. Margir þeirra
eiga hins vegar heima í fleiri en
einum hópi. Flestir raðmorðingjanna fremja ódæðisverk sín til að
fullnægja þörf sinni fyrir valdi og
stjórnun. Raðmorðingjar í þessum hópi hafa yfirleitt verið misnotaðir í æsku og svala valdbeitingarþörf sinni með því að svipta
aðra manneskju lífinu. Raðmorðingjar í þessum hópi beita oftast
fórnalömb sín kynferðislegu ofbeldi, hvort sem það er fyrir eða
eftir dauða þeirra.
Þótt margir raðmorðingjar beri
það fyrir sig í rétti að rödd í höfði
þeirra hafi skipað þeim að gera
þetta reynist það sjaldnast raunin
og oftast er þetta tilraun þeirra til
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raðmorðingja
að fá sig sýknaða á grundvelli
geðrænna vandamála. Frægasta
dæmið er sennilega David Berkowitz,
betur
þekktur sem sonur
Sáms, en hann lýsti
því yfir í réttarsal að
hundurinn hans hefði
sagt honum að drepa
fórnarlömb sín. Herbert
Mullin, sem myrti þrettán manns í Kaliforníu,
sagði að hann hefði viljað forða fórnarlömbum
sínum frá dauða vegna
jarðskjálfta sem honum
hafði verið tjáð að myndi
ríða yfir fylkið.
Aðrir raðmorðingjar
telja sig vera gera samfélaginu
greiða
með því að losa
það við óæskilega einstaklinga svo sem
vændiskonur eða ákveðinn
þjóðfélagshóp. Með
góðum rökum
mætti
telja
Jack The Ripper til þessa hóps
en illræmdastur er
sennilega Gary Ridgeway, svokallaður Green River morðinginn en hann náðist fyrir sex árum
eftir tuttugu ára leit að umræddum raðmorðingja. Ridgeway hafði
þá verið handtekinn áður vegna
gruns um að hann væri sá seki en
lék á lögregluna og stóðst meðal
annars lygapróf.

Til eru raðmorðingjar
sem fá kynferðislega fullnægingu út úr morðum sínum og
svo aðrir sem fremja morð sín
til að öðlast eitthvað frá fórnarlömbum sínum. Þannig myrti
Marcel Petiot yfir 63 gyðinga á
valdatíma nasista í Frakklandi til
þess eins að komast yfir ferðatöskur þeirra og fatnað. Þótt konur séu
frekar ólíklegar til að verða raðmorðingjar eru þær þó til og hafa
þær oft drepið til að lina þjáningar fórnarlambanna að þeirra eigin
mati eða drepa svikula eiginmenn
eftir skilnað.

(ANNIBAL (ARRIS
Kvikmyndahúsagestir eru ekki
alls ókunnir raðmorðingjum. Og
margir hafa jafnvel heillast af
þeim, fallið í stafi þegar þeir birtast á hvíta tjaldinu. Hannibal Lecter er einn þeirra sem hræddi líftóruna úr kvikmyndahúsagestum er Anthony Hopkins gæddi
þessa mannætu, Thomas Harris,
lífi í Óskarsverðlaunamyndinni Silence of the Lambs. Þrátt fyrir að
sálfræðingurinn í glerbúrinu hafi
verið kosinn versta illmenni kvikmyndasögunnar fannst ófáum eitthvað ákaflega heillandi við hann.
Hugarheimur Hannibals gefur
kannski ekki góða mynd af huga
raðmorðingja eða hvað brýst um
í kollinum á þeim almennt. Raðmorðinginn Buffalo Bill gengur laus
og FBI grípur til þess ráðs að fá
aðstoð hjá Lecter til að hafa hendur í hári hans. Hopkins skilaði sínu
svo vel að mörgum þótti hreinlega

nóg um og þótti Lecter ekki sýndur sem nægjanlega mikið illmenni.
En það breytti ekki þeirri staðreynd að líkt og Clarice féllu kvikmyndahúsagestir gjörsamlega
fyrir honum. Og kannski
má færa rök fyrir því að
ofbeldið og mannfyrirlitningin sem einkenndi
Hannibal hafi verið hafin
of mikið upp til skýjanna
í þessari mögnuðu kvikmynd Jonathans Demme. En
áhorfendur fengu þó smjörþefinn
af því hvernig alvöru raðmorðingi er þegar James Gumb birtist á tjaldinu, snarruglaður. „Bill
fæddist ekki glæpamaður, hann
varð það þegar hann var misnotaður reglulega í æsku,“ sagði Lecter við Clarice þegar hún reyndi að
komast nær viðfangsefni sínu.

¶RJÒ ANDLIT *AMES 'UMB
Þótt Hollywood hafi oft reynt að
bregða einhverju ljósi á heim
raðmorðingja eru flestir sammála um að engri mynd hafi tekist
betur til en títtnefnd Silence of the
Lambs, en myndin hlaut á sínum
tíma níu Óskarsverðlaun. Þegar
Thomas Harris skrifaði bókina
notfærði hann sér þrjá raðmorðingja sem allir voru til í raunveruleikanum en þetta voru þeir Ted
Bundy, Ed Gein og Gary Heidnik.
Bundy er einhver ógeðfelldasti
raðmorðingi í sögu Bandaríkjanna
en hann var handtekinn árið 1975,
grunaður um að hafa þýfi í sínum
fórum. Þá höfðu lögregluyfirvöld
í Bandaríkjunum leitað raðmorðingjans í rúm fjögur ár. Bundy er
talinn hafa myrt og nauðgað meira
en þrjátíu konum en hann lokkaði
þær yfirleitt til sín með því þykjast meiddur og setti stundum gifs
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á handlegginn líkt og Gumb gerði í
Silence of the Lambs.
Þótt staðfest fórnarlömb annarrar fyrirmyndar Harris, Eds
Gein, hafi einungis verið tvö þá
þótti hegðun hans svipa mjög til
raðmorðingja og er hann yfirleitt
skilgreindur sem slíkur. Gein fláði
fórnarlömb sín og bjó til úr þeim
föt sem var nákvæmlega það sem
Gumb gerði. Gein hefur reyndar
verið öðrum kvikmyndagerðarmönnum innblástur, ef svo mætti
að orði komast, en talið er að
Norman Bates úr Psycho og Leðurfés Gunnars Hanssonar í Texas
Chainsaw Massacre hafi að einhverju leyti verið sóttir úr
smiðju Geins.
Þriðja fyrirmyndin að
Gumb var síðan Gary
Heidnik. Hann hélt sex
stúlkum sem kynlífsþrælum í kjallaranum
heima hjá sér undir
lok áttunda áratugarins en líkt og
Gein fellur hann
ekki undir skilgreiningu FBI þar
sem einungis hefur
verið sýnt fram á
að hann hafi drepið
tvær stúlknanna.
Einhverjir
hafa
síðan talið Harris hafi
nýtt sér sitthvað úr sögu
Edmunds Kemper en
3/--%2
hann drap afa sinn
3%4 2EYNDI
og ömmu „bara til
AÈ HAFA
þess að finna hvernHENDUR
ig það væri að drepa
Å H¹RI
mann“.

RAÈMORÈ
INGJANS
$OE ¹SAMT
FÁLAGA
SÅNUM -ILLS

&¹IR EF EINHVERJIR HÎFÈU
JAFN EINBEITTAN BROTA
VILJA OG SANNF¾RINGARKRAFT
OG *OHN $OE Å 3EVEN $OE
MYRTI SAMKV¾MT KENN
INGUM KAÖËLSKU KIRKJUNN
AR UM DAUÈASYNDIRNAR SJÎ
OG VALDI FËRNARLÎMB SÅN
AF MIKILLI KOSTG¾FNI 6AFA
LÅTIÈ HAFA MARGIR &") FULL
TRÒARNIR FUSSAÈ OG SVEI
AÈ YFIR ÖESSUM MANNI ÖVÅ
HANN VAR SAMBLAND AF OF
URHUGA OG GEÈSJÒKLINGI
$OE VAR B¾ÈI FJ¹RHAGSLEGA
VEL ST¾ÈUR OG MENNTAÈUR
EITTHVAÈ SEM TELST HARLA
ËVENJULEGT HJ¹ RAUNVERU
LEGUM RAÈMORÈINGJUM OG
$OE ER ¹N EFA EINN AF
F¹UM RAÈMORÈ
INGJUM KVIK
MYNDASÎG
UNNAR SEM
¹ SÁR ENGA
HLIÈST¾ÈU Å
RAUNVERULEIK
ANUM &ORTÅÈ
HANS VAR LOKUÈ
BËK OG ÖEGAR
LÎGREGLUFULLTRÒ
INN 3OMMER
SET REYNIR AÈ
VEIÈA EITTHVAÈ
UPP ÒR HONUM
SVARAR HANN
AÈ BRAGÈI
b¡G ¡G SKIPTI
EKKI M¹LIm



 MAÅ  35..5$!'52

Höfundur Tinna aldargamall
B

ækurnar um Tinna hafa notið gríðarlegra vinsælda meðal bæði barna
og fullorðinna um allan heim enda
aðgengilegar og skemmtilegar. Sá
heimur sem birtist í sögunum er hins vegar
svo fjölbreytilegur og djúpur að grúskarar
í bókmennta- og menningarfræðum hafa
fundið þar gjöfulan akur fyrir sínar rannsóknir.

'EORGES VERÈUR (ERGÁ HÎFUNDUR 4INNA
Hergé, sem hét réttu nafni Georges Prosper
Remi, fæddist hinn 22. maí 1907 í Brussel.
Hann hlaut nær enga formlega menntun í
myndlist en var síteiknandi frá unga aldri,
ekki síst myndir af þýsku hermönnunum sem hernámu land hans í fyrri heimsstyrjöldinni. Georges fann sér fljótt starf
sem teiknari og bjó sér til listamannsnafnið Hergé, sem er dregið af framburðinum á
RG, semsé fangamarki hans afturábak.
Tinni birtist fyrst árið 1929 í Le Petit
Vingtième, sem var vikulegt blað fyrir börn
sem fylgdi kaþólska dagblaðinu Le Vingtième Siècle (Tuttugasta öldin). Þar var
Tinni sýndur sem fréttaritari blaðsins og hét
myndaflokkurinn „Tinni í landi Sovétmanna“.
Í sögunni var látið eins og blaðamaðurinn
ungi hefði tekið myndirnar sjálfur, jafnvel
þegar þær sýndu hann sjálfan við störf eða á
flótta undan illvirkjum. Pólitískt inntak sögunnar var óumdeilanlegt og markmiðið var
einfalt: að sýna skuggahliðar sovétkerfisins.
Síðar gagnrýndi Hergé reyndar bandaríska
skyndimenningu harkalega í bókinni Tinni í
Ameríku.
Næst skrifaði Hergé um ævintýri Tinna í
Kongó, en sú saga varð síðar alræmd vegna
úreltra viðhorfa til nýlendustefnu og samskipta kynþátta. Frægasta dæmið um það er
þegar Tinni bregður sér í hlutverk kennara
og tilkynnir börnunum í Kongó að í dag ætli
þau að læra um landið sitt: Belgíu! Í Kolafarminum, sem kom út árið 1958 og fjallar
um þrælahald, er áhugavert að svertingjar
Hergés hafa lítið breyst: þeir eru bestu skinn
en skelfilega treggáfaðir og það er á ábyrgð
hvítu mannanna að sjá til þess að þeir lendi
ekki í hörmungum, sem eru merkilegt nokk
þrældómur í þessu tilfelli.

Næstkomandi þriðjudag verða 100 ár liðin frá fæðingu belgíska
teiknarans Hergé, sem er þekktur um allan heim sem höfundur
Tinnabókanna. Magnús Teitsson skoðaði æviferil og verk Hergés.

lét sér nægja að horfa niður á fátækrahverfin í bananalýðveldinu San Teódóros úr
júmbóþotu á leið sinni heim í evrópsk þægindi. Hergé, sem þá var skilinn við eiginkonu sína og var barnlaus, lést úr hvítblæði
árið 1983.

(EIMSSTYRJÎLD OG ¹LITSHNEKKIR
Í seinni heimsstyrjöldinni hernámu Þjóðverjar Belgíu aftur og Hergé sá enga ástæðu
til að sinna ekki vinnu sinni undir stjórn
þeirra frekar en hver annar iðnaðarmaður.
Hann sat lengi vel undir gagnrýni fyrir að
hafa verið samverkamaður nasista en skrifaði sig út úr samviskubitinu með ýmsu móti.
Nefna má að fúlmennið Rassópúlos, sem er
staðalmynd peningagráðugs gyðings þrátt
fyrir að vera grískur að nafninu til, breyttist í sögunum sem komu eftir stríð og fór
meðal annars í glæpastarfsemi með nasistum þannig að hann gat ekki lengur talist
birtingarmynd gyðingahaturs.
Með tímanum var Hergé þó fyrirgefið,
enda vildu allir fá fleiri Tinnabækur. Fyrirtækið í kringum Tinna óx og á hátindi ferils
Hergés var hann með lið teiknara til að sjá
um handavinnuna meðan hann einbeitti sér
að því að gæða sögurnar enn meiri dýpt.

3KRAUTLEGIR KARAKTERAR
Eitt af því sem stuðlað hefur að vinsældum
bókanna er skrautlegt persónugalleríið.
Þar fer fremstur í flokki hinn óforbetranlegi Kolbeinn kafteinn. Hann birtist okkur
fyrst í Krabbanum með gylltu klærnar
sem forfallin fyllibytta sem er iðulega nálægt því að steypa sjálfum sér og öðrum í
glötun með ótrúlega óábyrgri hegðun. Svo
hrollvekjandi er hann í alkóhólismanum að
meira að segja Tinni fær um það martraðir.
Með tímanum verður Kolbeinn þó sífellt
virðulegri; er að lokum orðinn húsráðandi á herragarðinum Myllusetri og notar
einglyrni eins og forríkur spjátrungur.
Áfengisfíknin er honum þó reglulega fjötur
um fót og í síðustu bókinni, Tinni og Pikkarónarnir, byrlar hinn utangátta Prófessor
Vandráður, sem oftar en ekki ber ábyrgð á
ævintýrum þeirra félaga, Kolbeini lyf sem
gerir menn algjörlega fráhverfa áfengi.
Það kallar Kolbeinn „níðingslega árás á
persónufrelsi einstaklingsins“. Munnsöfnuður Kolbeins er eitt af því sem íslenskir
aðdáendur Tinnabókanna kunna vel að
meta, enda íslenskar þýðingar Þorsteins
Thorarensen og Lofts Guðmundssonar einstaklega vel heppnaðar.
Meðal annarra eftirminnilegra persóna
má nefna tvíburaspæjarana seinheppnu
Skafta og Skapta, sem byggðir eru á föður
Hergés og tvíburabróður hans. Þá er óráðlegt að gleyma óperusöngkonunni Vaílu
Veinólínó, Næturgalanum frá Mílanó, sem
syngur „Ég hlæ, því ég er svo mjó“ þannig
að glös springa og hefur mikinn hug á að
giftast Kolbeini. Reyndar má benda á að hún
er eina konan sem kemur við sögu í fleiri en
einni Tinnabók, og sú eina sem hefur einhver áhrif á framvindu sögunnar. Fulltrúi
lágkúrulegrar millistéttar er hinn ótrúlega
uppáþrengjandi Flosi Fífldal, sem ekkert
virðist skilja en er alltaf gríðarlega hress og
alltaf að reyna að selja eitthvað.
Ekki má gleyma dyggasta félaga Tinna,
Yorkshire Terrier-hundinum Tobba sem
fylgir honum hvert fótmál og leggur sitt af
mörkum til að gleðja yngstu lesendurna,
gjarnan með hvössum athugasemdum um
það sem fram fer.
Nokkur illmenni bókanna koma síðan
ítrekað við sögu; hinn fyrrnefndi nefstóri og útsmogni Rassópúlos, illgjarni
vísindamaðurinn dr. Muller og svo auðvitað
skuggabaldur Kolbeins kafteins, Hörður
skipstjóri.

3ÅÈARI ¹RIN
Þegar Hergé fór að reskjast tók að líða
lengri tími milli bókanna. Fimm ár liðu milli
Vandræða Vaílu Veinólínó (1963) og Flugrásar 714 til Sydney, og síðan átta ár þar til
síðasta bókin, Tinni og Pikkarónarnir, kom
út árið 1976. Hugsjónir allar höfðu þá að
mestu leyti dofnað og vinskapur aðalpersónanna og Tinni, sem hafði fyrr á árum oft
lagt sig í hættu við að verja lítilmagnann,

!ÈALPERSËNAN
Tinni sjálfur er nokkurs konar eyðieyja
í hafsjó skrautlegra karaktera, en var
byggður á bróður Hergés, Paul Remi, sem
var yfirmaður í belgíska hernum. Tinni
virðist laus við allar líkamlegar fýsnir og
þrátt fyrir að vera titlaður blaðamaður
sést hann nær aldrei skrifa nokkurn skapaðan hlut. Hins vegar er hann öllum öðrum
fremri í að beita rökhugsun og leysa hvers

"ESTI VINURINN 4SJANG
Þegar Hergé lýsti því yfir að næsta
ævintýri Tinna á eftir Kongóferðinni myndi
eiga sér stað í Austurlöndum fjær skrifaði honum prestur, Faðir Gosset, sem þjónaði kínverskum stúdentum við Háskólann í
Leuven. Gosset hvatti Hergé til að fara að
öllu með gát í lýsingum sínum á kínversku
þjóðinni, ekki síst þar sem hann ætti marga
dygga aðdáendur þar á meðal.
Úr varð að Gosset kynnti Hergé fyrir
ungum nema í höggmyndalist, Tsjang
Tsjong Jen, sem varð fljótlega góður vinur
Hergés og kynnti fyrir honum fjölbreytileika kínverskrar menningar og lista, ekki
síst myndlistar og leturs. Tsjang varð persóna í bókinni Blái lótusinn (1935), en í henni
skeggræða hann og Tinni um gagnkvæma
fordóma þjóðanna og komast að því að Kínverjar og Evrópumenn eigi að vera vinir.
Japanarnir í bókinni eru hins vegar allir
hrottar.
Karakterinn Tsjang kom aftur við sögu
aldarfjórðungi síðar í bókinni Tinni í Tíbet
(1960), sem Hergé byggði að hluta á martröðum sínum þar sem allt var hvítt. Það var
svo eins og við manninn mælt að þegar vinnu
við bókina lauk hurfu martraðirnar.

konar gátur, sem yfrið nóg er af í bókunum. Hergé var sjálfur liðtækur í hvers
konar heilaleikfimi og var kallaður „forvitni refurinn“ sem ungur drengur í skátunum.

VINTÕRI UM ALLAN HEIM
Ævintýri Tinna teygja sig út um víðan
völl, allt frá undirdjúpum hafsins í Fjársjóði Rögnvaldar rauða og Leyndardómi
einhyrningsins og upp í himingeiminn í
Í myrkum mánafjöllum. Tinni er fyrsti
maðurinn til að stíga fæti á tunglið, og það
fimmtán árum á undan Neil Armstrong.
Strax í næstu bók, Leynivopninu, reynir
hann að fara huldu höfði í AusturEvrópuríkinu Bordúríu. Hann fer til Kína,
Afríku og Ameríku og kemur meira að
segja við á Akureyri í Dularfullu stjörnunni. Hann glímir við landamæradeilur
í grannríkjunum Sýldavíu og Bordúríu
og aðstoðar vin sinn Alkasar við byltingu í Suður-Ameríkuríkinu San Teódóros.
Þá má benda á að ein bókin, Flugrás 714
til Sydney, gerist á eyðieyju í Kyrrahafinu þar sem flugvél hefur hrapað og alls

3+!0!2) 4)..! (ERGÁ GERÈI
4INNA AÈ ¾VISTARFI SÅNU OG
UPPSKAR RÅKULEGA FYRIR ÖAÈ
3KÎPUNARVERK HANS ERU
ÖEKKT OG D¹È UM ALLAN HEIM

konar furðulegir hlutir eiga sér stað.
Athyglisvert er að í seinni bókunum velur
Hergé að láta sögurnar gerast á ímynduðum stöðum, ólíkt því sem gerist í fyrstu
bókunum þar sem lönd og borgir heita
sínum réttu nöfnum. Hugsanlega spilar
pólitík eitthvað inn í það en einnig meiri
víðsýni og meðvitund Hergés sjálfs.

3PEGILL TUTTUGUSTU ALDARINNAR
Vel fer á því að ævintýri Tinna, sem fyrst
birtust í riti kenndu við tuttugustu öldina, endurspegli hana jafn vel og raun ber
vitni. Tinni er holdgervingur Vesturlanda
á tuttugustu öldinni; fullviss um eigin
yfirburði í fyrstu en eykst skilningur á
fjölbreytileika mannlífs á jörðinni eftir
því sem líður á tækniöld. Engan veginn
er þó séð fyrir endann á vinsældum hans
þótt 21. öldin sé gengin í garð. Leikstjórarnir Steven Spielberg og Peter Jackson
hyggjast nú hvor um sig leikstýra mynd
um Tinna og er viðbúið að hetjan unga
með ljósa toppinn slái í gegn enn á ný.
Heimildir - Tom McCarthy: Tintin and the

34/,4 "%,'¥5 4INNI ER FYRIR LÎNGU ORÈ
INN ÖJËÈART¹KN EINS OG SÁST ¹ ÖESSU
FRÅMERKI

43*!.' 43*/.' *%. +ÅNVERJ
INN 4SJANG HAFÈI MIKIL ¹HRIF
¹ (ERGÁ HVAÈ SNERTI VÅÈSÕNI
OG LISTR¾NA FJÎLBREYTNI
&AGNAÈARFUNDIR URÈU ÖEGAR
ÖEIR HITTUST AFTUR Å ELLINNI OG
FËRU MEÈ LÅNUR ÒR 4INNA Å
4ÅBET b¡G VISSI AÈ ÁG MYNDI
FINNA ÖIG AÈ LOKUM ¶ETTA ER
D¹SAMLEGTm b4INNI « HVE
OFT ÁG HEF HUGSAÈ TIL ÖÅNm

500(!& &!'522!2 6).445 (ERGÁ OG 4SJANG R¾DDU SAMSKIPTI ÖJËÈA SINNA OG KYNÖ¹TTA LÎNGUM STUND
UM OG FËRU SUM ATRIÈIN ÒR SAMR¾ÈUNUM BEINT Å B¾KURNAR

%2 ¶¥. !46)..5!5',µ3).' (¡2 -%34 ,%3.! !46)..5",!¨ ,!.$3).3
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Starfsmenn á verkstæði
og í þvottastöð
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða nú
þegar starfsmenn á bifreiðaverkstæði
félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi.
Óskað er eftir bifvélavirkjum eða
mönnum með sambærileg próf eða
starfsreynslu. Vinnutími er frá kl.
08:00-17:00 alla virka daga.

Áhugaverð sumar
og framtíðarstörf
Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar
sem starfsmenn sækja
námskeið. Haldin eru um
100 námskeið á ári og
námsvísir er gefinn út vor
og haust.

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

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfsmannafélagið styðja við
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.

Viljum ráða duglega og áhugasama einstaklinga í eftirtalin sumarstörf.
Einungis þeir sem fæddir eru 1989 eða fyrr koma til greina.

Bílstjóri
Skilyrði að viðkomandi hafi meirapróf

Starfsmenn í vöruhús þungavöru
Lyftarapróf æskilegt

Blómaval Grafarholti
Vinnutími frá 12:00 – 19:00 virka dag
Einn laugardagur og einn sunnudagur í mán

Vantar einnig nokkra sumarstarfsmenn í verslanir okkar
á höfuðborgarsvæðinu.

Bílstjóri í Þórsmörk

Framtíðarstörf

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða
nú þegar bílstjóra með aukin
ökuréttindi til starfa í Þórsmörk í
sumar, með aðsetur í Húsadal.
Reynsla af hálendisakstri mjög
góður kostur. Starfstími getur
verið allt sumarið, eða hluti þess.

Verslun Fiskislóð
Viljum ráða sölu- og afgreiðslumann í verslun okkar vestur í bæ.

Fyrir alla

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum
mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu eru
beðnir að hafa samband við Bjarna
eða Svein á skrifstofutíma hjá
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34,
Kópavogi, s. 580-5400.

Sumarstörf

Helstu verkefni
Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem
vilja starfa hjá traustu
og góðu fyrirtæki til að
sækja um.

Einnig er óskað eftir starfsmönnum í
þvottastöð félagsins. Unnið er frá kl.
17:00 á daginn, fram á nótt. Vaktavinna. Starfsmenn verða að hafa aukin
ökuréttindi.

Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking á byggingarefni, kostur
Einhver tölvukunnátta, kostur

Verslun Grafarholti
Viljum ráða starfsmann á lager.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir
30. maí. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Umsóknir sendast til Kynnisferða
ehf. eða á tölvupósti
(sveinn@re.is). Upplýsingar gefur
Sveinn Matthíasson á
skrifstofutíma hjá Kynnisferðum
ehf. í Vesturvör 34, Kópavogi,
s. 580-5400.
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7ÏAHI?ÓG>

6ERKSTJËRI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VERKSTJËRA TIL STARFA HJ¹ -ATFUGL EHF
-ATFUGL ER MJÎG FRAMS¾KIÈ OG ÎRT VAXANDI FYRIRT¾KI
Å FRAMLEIÈSLU ¹ KJÒKLINGAAFURÈUM HUGASAMIR SENDIÈ INN
SKRIÚEGAR UMSËKNIR ¹ NETFANGIÈ GUDMUNDUR MATFUGLIS
-ATFUGL EHF
6ÎLUTEIG   -OSFELLSB¾

7ahi_g^

6ÁLSTJËRI

Æ Óh`jbZ[i^gVÂg{ÂVWahi_gVi^ahiVg[VhZb[nghi#
?V[cigZncY^ghZbgZncY^gWahi_gVg`dbVi^a\gZ^cV#

,ANDHELGISG¾SLA ¥SLANDS LEITAR EFTIR VÁLSTJËRA TIL STARFA ¹
VARÈSKIP ,ANDHELGISG¾SLUNNAR 5M ER AÈ R¾ÈA
AÚEYSINGASTÎÈU Å SUMAR MEÈ MÎGULEIKA ¹ FASTR¹ÈNINGU

Æ HeZccVcY^hig[WdÂ^{cÅ_jbhiZnejWajb#
7aVgc^gZgjWc^gWZhijV`hijghÄ¨\^cYjb
[ng^gWahi_gVcc#

5MSËKNUM MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFSREYNSLU
¹SAMT SAKAVOTTORÈI SKAL SKILAÈ TIL ,ANDHELGISG¾SLU ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2EYKJAVÅK FYRIR  JÒNÅ NK MERKTAR
m5MSËKN VÁLSTJËRIn

Æ C{cVg^jeeaÅh^c\VghbV++%-)--ZÂVbZÂ
iakjehi^/gdh^5ZkWdg\#^h#

7DG<ZgigVjhid\[aj\i[gVbaZ^Âhaj[ng^gi¨`^gjbkZmi^#
HeZccVcY^kZg`Z[c^[gVbjcYVc¶\ÂjghiVg[hVcY^#

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR STARFSMANNASTJËRI
SVANHILDUR LHGIS Å SÅMA  

7V``VWgVji.Æ'%%@eVkd\jgÆHb^/)&)",,,,
;Vm/)&)",,,.ÆWdg\5ZkWdg\#^hÆlll#ZkWdg\#^h

VEIST ÞÚ ALLT UM BÍLA?
N1 vill ráða tvo starfsmenn, símasölumann í símaver fyrirtækisins
og sölumann í verslunina að Bíldshöfða.

SÍMASÖLUMAÐUR Í SÍMAVER
Helstu verkefni:
Sala á bílavarahlutum og fylgihlutum í bíla
Taka við pöntunum frá viðskiptavinum
Ráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur:
Almenn þekking og áhugi á bílum
og bílaviðgerðum
Nákvæmni
Góð þjónustulund
Samskiptalipurð

STARFSMAÐUR Í VERSLUN
Helstu verkefni:
Almenn þjónusta við viðskiptavini
verslunarinnar
Ráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á verkfærum
og fylgihlutum í bifreiðar
Góð þjónustulund
Samskiptalipurð

Nánari upplýsingar um störfin veitir Örn Bjarnason, verslunarstjóri Bíldshöfða, í síma 440 1190
Áhugasamnir geta sótt um á www.n1.is eða sent umsókn ásamt ferilskrá á netfangið sigridurh@n1.is

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

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS
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Spennandi störf hjá
kröftugu fyrirtæki
ÍAV óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:
Stjórnendur / tæknimenn
Stjórnendur / tæknimenn stýra verklegum framkvæmdum og bera ábyrgð á að gæða-,
kostnaðar- og tímaáætlanir standist.
Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Þekking og reynsla af hönnun bygginga, stjórnun, framkvæmdaeftirliti eða ráðgjöf
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530 4200.
Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Stjórnendur / tæknimenn“
fyrir 1. júní 2007.

Byggingastjórar
Byggingastjóri stýrir verklegum framkvæmdum á vinnusvæðum ÍAV.
Hæfniskröfur
• Réttindi sem húsasmíðameistari
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530 4200.
Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Byggingastjóri“ fyrir 1. júní 2007.

Innkaupafulltrúi
Innkaupafulltrúi sinnir samskiptum við birgja, samningagerð og áætlanagerð auk annarra
verkefna er tengjast innkaupum.
Hæfniskröfur
• Tækni- eða iðnfræðimenntun æskileg
• Þekking á byggingariðnaði
• Reynsla af innkaupum eða sölumennsku æskileg
• Skipulögð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tungumálakunnátta nauðsynleg
• Góð tölvukunnátta
Upplýsingar veitir Jónas Jónmundsson innkaupastjóri í síma 530 4200, netfang: jjo@iav.is
Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Innkaupafulltrúi“ fyrir 1. júní 2007.

Smiðir, píparar og rafvirkjar
Óskum eftir að ráða til starfa á höfuðborgarsvæðinu:

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr yfir áratugareynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðvinnuframkvæmdir. Hjá fyrirtækinu
starfa hátt í 600 manns, þar af á fimmta tug verkfræðinga og tæknifræðinga.
Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla og framsækna einstaklinga. Við bjóðum upp
á góða starfsaðstöðu og erum stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

iav.is

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

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Smiði – upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir í síma 530 4200, netfang: dagmar@iav.is
Pípara – upplýsingar veitir Garðar Ingþórsson í síma 530 4200, netfang: gardar@iav.is
Rafvirkja – upplýsingar veitir Erik Ágústsson í síma 530 4200, netfang: erik@iav.is
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-ÒRARAR &LÅSAMENN
«SKUM EFTIR ¹HUGASÎMUM OG METNAÈAR
FULLUM MÒRURUM TIL LIÈS VIÈ FRAMS¾KIÈ
FYRIRT¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
3TRÒCTOR ER ALHLIÈA BYGGINGAÖJËNUSTA
MEÈ FAGMENNSKU Å FYRIRRÒMI
.¾G VINNA FRAMUNDAN
3ÅMAR     

,ITUN OG G¾ÈAEFTIRLIT
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT TIL AÈ SJ¹ UM LITUN ¹
FRAMLEIÈSLUVÎRUM OKKAR 6IÈKOMANDI ÖARF EINNIG AÈ GETA
TEKIÈ AÈ SÁR ÕMSAR M¾LINGAR ¹ G¾ÈUM M¹LNINGARVARA
FYRIRT¾KISINS
6IÈ LEITUM AÈ STARFSKRAFTI MEÈ GOTT AUGA FYRIR LITUM OG HELST
ÖARF HANN AÈ HAFA STARFAÈ EITTHVAÈ VIÈ M¹LNINGU
5MSËKNIR M¹ SENDA INN ¹ NETFANGIÈ
MALNING MALNINGIS EÈA LÅTA VIÈ ¹ $ALVEGI  EFTIR
H¹DEGI ¹ VIRKUM DÎGUM
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

-ENNTASVIÈ

3TARFSMAÈUR

!ÈSTOÈARSKËLASTJËRI RTÒNSSKËLA
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARSKËLASTJËRA VIÈ
RTÒNSSKËLA FR¹ OG MEÈ  ¹GÒST 
¥ RTÒNSSKËLA ERU UÖB  NEMENDUR Å   BEKK 3AMVINNA
TRAUST OG VIN¹TTA ERU ÖAU GILDI SEM HÎFÈ ERU AÈ LEIÈARLJËSI Å
SKËLASTARÙNU ,ÅFSLEIKNI ER ÚÁTTUÈ INN Å ALLT STARF SKËLANS ÖAR
SEM SÁRSTÎK ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ EÚA OG TREYSTA FÁLAGS
VITUND OG FRUMKV¾ÈI NEMENDA STYRKJA SJ¹LFSMYND ÖEIRRA OG
SJ¹LFST¾ÈI 5MHVERÙSMENNT ER DAGLEGUR Ö¹TTUR Å STARÙ SKËLANS
OG VIÈFANGSEFNI SËTT Å N¹NASTA UMHVERÙ ,ITIÈ ER ¹ SKËLA
SAMFÁLAGIÈ SEM EINA HEILD OG SKËLASTARÙÈ BYGGT UPP Å ANDA
STERKRAR LIÈSHEILDAR &REKARI UPPLÕSINGAR UM RTÒNSSKËLA ER AÈ
ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS HTTPWWWARTUNSSKOLIIS
2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL EINSTAKL
INGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA OG SKËLA ¹N AÈGREIN
INGAR !UK ÖESS ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ
GRENNDARSAMFÁLAGIÈ
,EITAÈ ER AÈ UMS¾KJENDUM SEM HAFA
o +ENNARAMENNTUN
o 3TJËRNUNARH¾ÙLEIKA
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

o 2EYNSLU AF KENNSLU OG STJËRNUN ¹ BARNASTIGI
o -ETNAÈ Å STARÙ OG ¹HUGA ¹ SKËLAÖRËUN
3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ  ¹GÒST 
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF AUK ANNARRA GAGNA
SEM M¹LIÈ VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒNÅ 

ËSKAST ¹ DAUÈHREINSUNARDEILD VIÈ 4UNGUH¹LS 3TARÙÈ FELST Å
FRAMLEIÈSLU ¹ PÎKKUM TILTEKT OG AFGREIÈSLU ¹ DAUÈHREINSUÈ
UM VÎRUM AF LAGER ¹SAMT TÎLVUVINNU
(¾FNISKRÎFUR 3KIPULÎGÈ OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ SAMVISKU
SEMI OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5MSËKNIR BERIST FYRIR  JÒNÅ NK TIL -AGNEU " (ÎGNADËTTUR
AÈSTOÈARDEILDARSTJËRA DAUÈHREINSUNARDEILD 4UNGUH¹LSI  OG
VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR Å SÅMA   NETFANG
MAGNEABH LANDSPITALIIS
,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG (RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFS
MANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU
WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,AND
SPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM
R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

5MSËKNIR SENDIST Å RTÒNSSKËLA RKVÎRN   2EYKJAVÅK EÈA
¹ NETFANGIÈ RANNVEIG ARTUNSSKOLIIS
5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFA 2ANNVEIG !NDRÁSDËTTIR SKËLASTJËRI
RTÒNSSKËLA SÅMI   OG   NETFANG
RANNVEIG ARTUNSSKOLIIS OG 6ALGERÈUR *ANUSDËTTIR STARFS
MANNASTJËRI -ENNTASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR SÅMI  
NETFANG VALGERDURJANUSDOTTIR REYKJAVIKIS
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI ,. OG +¥

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

+&5- OG +&5+ Å 6IND¹SHLÅÈ ËSKAR EFTIR STARFSMANNI
Å H¹LFT STARF MÎGULEGA FULLT STARF YÙR SUMARTÅMA
TIL AÈ HAFA UMSJËN MEÈ REKSTRI OG UPPBYGGINGU
SUMAR OG VETRARSTARFS Å 6IND¹SHLÅÈ
3TARÙÈ BÕÈUR UPP¹ MIKLA MÎGULEIKA TIL FRUMKV¾ÈIS OG Ö¹TT
TÎKU Å UPPBYGGINGU ¹ STARÙNU Å 6IND¹SHLÅÈ Å SAMVINNU VIÈ
STJËRN OG Å ANDA HUGSJËNAR FÁLAGSINS AÈ VEITA UNGU FËLKI
¹ ¥SLANDI UPPBYGGILEG T¾KIF¾RI TIL ÖROSKA OG HEILBRIGÈIS TIL
LÅKAMA S¹LAR OG ANDA Å ÅSLENSKRI N¹TTÒRU OG SAMFÁLAGI
SKILEGT ER AÈ STARFSMAÈURINN HAÙ REYNSLU OGEÈA MENNT
UN ¹ SVIÈI REKSTRAR OG GETI STARFAÈ SJ¹LFST¾TT OG AF HUGSJËN
,AUN ERU SAMKV¾MT SAMKOMULAGI
!LLAR UPPLÕSINGAR GEFUR 'UÈRÒN Å SÅMA   OG
GKRIST HIIS
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Viltu gera eitthvað fjölbreytt, nýtt og spennandi?

Síðustu framleiðslustörfin í boði
Fjölbreytt og örugg störf

Þjálfun og starfsþróun

Starfsmenn Fjarðaáls er nú orðnir um 300 og álframleiðsla er
hafin. Okkur vantar fleiri starfsmenn í álframleiðslu og
málmvinnslu. Verkefni hvers starfsmanns eru fjölbreytt. Störfin
felast meðal annars í stjórnun tækja og framleiðslukerfa í
tæknivæddu umhverfi. Mikil áhersla er lögð á öryggi og góða
umgengni.

Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar ákveðnar kröfur um
menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla þjálfun og fræðslu í
fyrirtækinu. Mikið er lagt upp úr starfsþróun og símenntun.

Góð launakjör

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 37723 05.2007

Unnið er á vöktum í sjálfstýrðum teymum. Laun eru greidd
samkvæmt vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls og Afls Starfsgreinafélags Austurlands. Samninginn er hægt er að nálgast
á alcoa.is. Boðið er upp á akstur til og frá vinnu og eina heita
máltíð á dag.

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. Stefnt er að
jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu starfsmanna. Álverið
er hannað þannig að öll störf henti jafnt konum sem körlum.
Konur er nú um þriðjungur starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá
líkamsræktarstyrk og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 27. maí.
Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Verkefnisstjóri skjalastjórnunar

Aðstoð á rannsóknastofu

Starfið felst í þróun, uppsetningu og innleiðingu á rafrænu
skjalastjórnunarkerfi og umsjón með þjálfun starfsfólks í notkun
kerfisins. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á rafrænni
skjalastjórnun ásamt góðum stjórnunar- og samskiptahæfileikum.
Krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og menntun í
upplýsingatækni er góður kostur.

Skemmtilegt og fjölbreytt starf í 12 mánuði fyrir áhugasaman
einstakling sem er tilbúinn að takast á við ýmis verkefni, undirbúning sýna og fleiri rannsóknastörf.

Ráðið er í starfið til 18 mánaða með möguleika á áframhaldandi
ráðningu.

Engrar sérstakrar menntunar er krafist en æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af rannsóknastörfum eða annarri nákvæmnisvinnu. Samviskusemi, heiðarleiki og gott viðmót eru áskilin.
Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í skjóli
einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf bjóðast
fólki með margs konar menntun og reynslu. Sveitarfélögin á
Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að styrkja innviði
samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að rísa.
Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast inn á svæðið.

www.alcoa.is

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

Ráðningarþjónusta

(LUTVERK Å KVIKMYND

Ert þú í
atvinnuleit?

Leitar þú að starfsmanni?
Kostir þess að nýta sér þjónustu    

Fjöldi starfa í boði.

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

»

6ILTU LEIKA AUKAHLUTVERK Å KVIKMYND

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

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerﬁsstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

«SKUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI HUGASAMIR SENDI UMSËKN
MEÈ MYND OG SÅMANÒMERI ¹ ADDU ELVIS

Nánari
upplýsingar
í síma
561 5900

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.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Kannaðu málið á www.hhr.is

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

3-)¨)2
"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS HF ËSKAR EFTIR

®RYGGISSÅMI

TRÁSMIÈUM Å INNIVINNU MIKIL VINNA FRAMUNDAN

!UKIN ÖJËNUSTA VIÈ ALDRAÈA Å HEIMAHÒSUM

.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU Å SÅMA   OG
'UNNAR Å SÅMA   OG 'UÈJËN Å SÅMA  

3TARFSMAÈUR ËSKAST TIL STARFA VIÈ SÅMSVÎRUN
¾SKILEG MENNTUN ¹ HEILBRIGÈIS OGEÈA
FÁLAGSSVIÈI ,EITAÈ ER EFTIR EINSTAKLINGI SEM
HEFUR YÙR AÈ R¹ÈA MIKILLI H¾FNI Å MANNLEG
UM SAMSKIPTUM ÖOLINM¾ÈI OG ÒTSJËNAR
SEMI 3TARFSMAÈUR MUN HLJËTA VIÈEIGANDI
ÖJ¹LFUN OG FR¾ÈSLU ¹ÈUR EN STARÙÈ HEFST
5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU ¹ KVÎLDIN OG UM
HELGAR AÈRA HVERJA VIKU
3TARFSEMI SÅMANS HEFST  SEPTEMBER 
EN R¹ÈNING VERÈUR FR¹  ¹GÒST  2¹ÈIÈ

VERÈUR TIL  M¹NAÈA Å BYRJUN MEÈ MÎGU
LEIKA ¹ FRAMLENGINGU
®RYGGISSÅMINN ER NÕTT ÒRR¾ÈI SEM STYÈUR
VIÈ Ö¹ STEFNU AÈ GERA ÎLDRUÈUM KLEIFT AÈ
DVELJA SEM LENGST ¹ EIGIN HEIMILI (ÁR ER UM
VIÈBËTARÒRR¾ÈI AÈ R¾ÈA FYRIR ALDRAÈA EIN
STAKLINGA SEM BÒA VIÈ ÎRYGGISLEYSI OG ERU ¹
BIÈLISTA EFTIR FREKARI ÖJËNUSTU Å 2EYKJAVÅK
®RYGGISSÅMINN ER SAMVINNUVERKEFNI MILLI
(EILSUG¾SLU (ÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS 6ELFERÈ

ARSVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR OG ®RYGGISMIÈ
STÎÈVAR ¥SLANDS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "RYNHILDUR "ARÈA
DËTTIR VERKEFNISSTJËRI Å SÅMA   EÈA
 

(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR AÈBÒNAÈUR
6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

5MSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM N¹M OG
FYRRI STÎRF SENDIST TIL
3KRIFSTOFU 6ELFERÈARSVIÈS 4RYGGVAGÎTU 
 2EYKJAVÅK EÈA ¹ NETFANG
BRYNHILDURBARDADOTTIR REYKJAVIKIS
FYRIR  JÒNÅ 

Byggingastjóri/verkstjóri
'RÎFUMAÈUR ¹ HJËLAVÁL

TRÉSMIÐIR

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

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

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

um 650 manns, víðsvegar um landið

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

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

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

var stofnað árið 1970 og hefur annast

Næg vinna í boði.

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

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

,EIKSKËLASVIÈ

!ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI Å (LÅÈABORG
!ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI Å (LÅÈABORG
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRA Å LEIKSKËLANUM (LÅÈA
BORG %SKIHLÅÈ 
,EIKSKËLINN ER ÖRIGGJA DEILDA ÖAR SEM DVELJA  BARN ¥ (LÅÈA
BORG ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ SKAPANDI STARF M¹LÎRVUN OG LEIK MEÈ
RITM¹LIÈ %INNIG ER MIKIÈ LAGT UPP ÒR SJ¹LFST¾ÈI BARNANNA OG
¹BYRGÈ GAGNVART SÁR OG ÎÈRUM TIL AÈ EÚA F¾RNI ÖEIRRA Å ÖVÅ AÈ
VELJA OG HAFNA Å FRAMTÅÈINNI -ARKMIÈIÈ ER AÈ ALLIR NJËTI LÅFSINS
HÁR OG NÒ OG AÈ B¾ÈI FULLORÈNIR OG BÎRN VIRÈI HVERT ANNAÈ OG
TEMJI SÁR UMBURÈARLYNDI OG TILLITSEMI
-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o ,EIKSKËLAKENNARAMENNTUN ¹SKILIN
o -ENNTUN EÈA REYNSLA Å STJËRNUN ¾SKILEG

o ¶EKKING ¹ TÎLVU OG UPPLÕSINGAT¾KNI
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR FRUMKV¾ÈI ¹HUGI OG METNAÈUR Å STARÙ
3TAÈAN ER LAUS NÒ ÖEGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA (EIÈA "JÎRG 3CHEVING LEIKSKËLASTJËRI Å
SÅMA   OG !UÈUR *ËNSDËTTIR MANNAUÈSR¹ÈGJAÙ Å SÅMA
 
5MSËKNARFRESTUR ER FRAMLENGDUR TIL  MAÅ 
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF 5MSËKNIR SENDIST
,EIKSKËLASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI  EÈA
STARFSUMSOKNIRLEIKSKOLAR LEIKSKOLARIS
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI &ÁLAGS LEIKSKËLAKENNARA OG
,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA

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

-ATREIÈSLUMAÈUR
KONA ËSKAST
-ATREIÈSLUMAÈUR KONA ËSKAST TIL STARFA Å
3ÎLUSK¹LA +(" ¹ %GILSSTÎÈUM
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF ALLA VIRKA DAGA
AÈ ELDA RÁTT DAGSINS Å H¹DEGI SJ¹ UM AÈ
PANTA INN MATVÎRUR FYRIR STAÈINN OG AÈ HAFA
UMSJËN MEÈ SMURBRAUÈI OG S¾TU BRAUÈI
KÎKUM
HUGASAMIR HAÙÈ SAMBAND VIÈ 'UÈRÒNU Å
SÅMA    EÈA SENDIÈ FYRIR
SPURNIR ¹ SVANH KHBIS
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Viðskiptaþróun leitar að að
verkefnastjóra og sérfræðingi
Verkefnastjóri í Viðskiptaþróun
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf verkefnastjóra og sérfræðings í Viðskiptaþróun. Viðskiptaþróun styðst við
staðlaða aðferðafræði við skipulagningu og vinnslu verkefna.

Helstu verksvið og ábyrgð
Um Kreditkort hf.
Kreditkort hf. starfar á
sviði greiðslumiðlunar,
gefur út MasterCard
kreditkort og er leiðandi í
þróun viðskiptalausna og
þjónustu við korthafa og
banka og sparisjóði sem
gefa út MasterCard og
Maestro greiðslukort.
Fyrirtækið er einnig í
fararbroddi í þjónustu
við seljendur sem veita
MasterCard, Maestro,
American Express,
JCB og DinersClub
greiðslukortum viðtöku.
Fyrirtækið hefur
sterk alþjóðatengsl
og hefur sett sér
að vera eftirsóttasti
samstarfsaðili Íslands á
sviði greiðslumiðlunar og
tengdrar starfsemi.

•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur

Verkefnastjórnun
Umsjón, þróun og innleiðing nýrra viðskipta
Þróun nýrra og núverandi lausna
Greining ferla og úrlausnir vandamála
Skýrslugerð vegna ofangreinds

• Mjög mikil þekking og færni í tölvunotkun og vinnu við
gögn
• Háskólamenntun t.d. á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða
tölvunarfræði
• Þekking á bókhaldi, innkaupum og rekstri fyrirtækja æskileg
• Þekking og reynsla af vinnu með staðlaðri aðferðarfræði
• Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfileiki að taka þátt í hópvinnu

Sérfræðingur í Viðskiptaþróun
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða þjónustulipran aðila í starf sérfræðings í Viðskiptaþróun.

Helstu verksvið og ábyrgð
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur

Dagleg umsjón með þjónustusíðum félagsins
Aðstoð og samskipti við viðskiptavini
Innleiðing og kennsla nýrra notenda
Samskipti og aðstoð við bankastarfsmenn
Þátttaka í þróun nýrra verkefna

• Starfsreynsla og menntun með áherslu á bókhald, innkaup
og rekstur fyrirtækja
• Mjög góð tölvuþekking
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfileiki að taka þátt í hópvinnu
• Skipuleg vinnubrögð og samviskusemi

Kreditkort hf. er reyklaus
vinnustaður.

Þjónustuver leitar að
þjónustufulltrúa

Viðskiptaþróun
Viðskiptaþróun
Kreditkorts hf. hefur
með höndum þróun
og eftirfylgni nýrra
viðskiptatækifæra
í kortaviðskiptum,
vildarkerfum,
innheimtuþjónustu og
lánastarfsemi. Sviðið
hefur mikil samskipti
við viðskiptavini utansem innanhúss varðandi
þjónustu og ráðgjöf.

Þjónustufulltrúi í þjónustuver
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða þjónustulundaðan aðila í dagvinnu í starf þjónustufulltrúa í þjónustuveri.

Helstu verksvið og ábyrgð
•
•
•
•

Þjónusta við korthafa, bankastarfsmenn og seljendur
Móttaka viðskiptavina
Símsvörun við viðskiptavini
Neyðarþjónusta við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Rík þjónustulund
Vinna vel undir álagi
Gott vald á enskri tungu
Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
Lipurð í mannlegum samskiptum
Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp

Umsóknir
Umsóknarfrestur um störfin er til 30. maí nk.
Umsókum skal skilað til Margrétar Kjartansdóttur,
mk@kreditkort.is.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Pétur Friðriksson,
forstöðumaður Viðskiptaþróunar, pf@kreditkort.is.

Kreditkort hf. • IS–108 Reykjavík • Ármúla 28-30 • s. 550 1500 • f. 550 1515 • kt. 440686-1259 • kreditkort@kreditkort.is • www.kreditkort.is
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Tækjamenn
Vegna mikilla verkefna óska Jarðvélar ehf eftir að ráða vana tækjamenn
strax til starfa m.a. á beltagröfur, hjólagröfur og jarðýtur.

Bílstjórar
Óskum einnig eftir að ráða meiraprófs bílstjóra með trailer réttindi.
Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson í síma 414-7500
Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.jardvelar.is eða koma á
skrifstofu okkar og fylla út umsóknareyðublað.

Jarðvélar ehf

Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500

3ÎLU OG AFGREIÈSLUSTARF
)4%- HEILDVERSLUN
-IÈHRAUNI  o  'ARÈAB¾
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKUM VIÈ EFTIR AÈ R¹ÈA TIL OKKAR
STARFSMENN TIL AFGREIÈSLU OG SÎLUSTARFA SEM FYRST
5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT OG LÅÚEGT STARF
Å SKEMMTILEGU UMHVERÙ
)TEM HEILDVERSLUN ER LEIÈANDI FYRIRT¾KI Å INNÚUTNINGI
OG HEILDSÎLU LEIKFANGA ¹ ¥SLANDI
5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ STEINAR

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR
,AUSAR STÎÈUR
,EIKSKËLAR
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
-ATREIÈLSUMEISTARIMATR¹ÈUR
$EILDARSTJËRI
!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
-ATREIÈSLUMEISTARIMATR¹ÈUR
!ÈSTOÈ Å ELDHÒS  EH

ITEMIS FYRIR  MAÅ NK

(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS
3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS FR¹  ¹GÒST
(RAUNVALLASKËLI   SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
,EIKSKËLAKENNARAR
$EILDARSTJËRAR
+ATË   KATO HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA  FR¹  ¹GÒST
,EIKSKËLINN ER TVEGGJA DEILDA OG TEKST ¹ VIÈ FORYSTUVERKEFNI
Å SAMKENNSLU
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ÆGZnchaVV[hVbW¨g^aZ\jbhig[jb
Æ<ÂZch`j`jcc{iiV
Æ<Â^ghVbh`^eiV]¨[^aZ^`Vg
ÆH_{a[hi¨Âk^ccjWg\Âd\bZicVÂjgi^aVÂc{aVc\ihiVg[^

=7=;gVb`k¨bY^gZ][#Zg[aj\i,%bVccV[ng^gi¨`^
gjbkZmi^#K^Âh_{jb_V[cijb]kZgh`dcVg[gVb`k¨bY^g
{hk^Â^]ccjcVg!h`^ejaV\hk^ccj!ZcYjgWn\\^c\Vgd\
cÅWn\\^c\Vg#
;ng^gi¨`^Âh^cc^g[gVb`k¨bYjb_V[ci]g{aVcY^hZb
d\ZgaZcY^hd\aZ^iVgcVÂ`gV[ib^`ajbhg[g¨Â^c\^i^a
VÂh^ccV[_aWgZniijbkZg`Z[cjb{h`g^[hid[j[ng^gi¨`^h^ch
GZn`_Vk`#

Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h
[ng^g'.#bVc`#
JeeaÅh^c\VgkZ^i^g
>c\VHiZ^cjcc6gcVgYii^g
^c\V5]V\kVc\jg#^h

=7=[gVb`k¨bY^gZ][
H`\Vg]aÂ&%
&%*GZn`_Vk`

3KËLA¹RIÈ   ERU EFTIRFARANDI STÎRF Å
GRUNNSKËLUM 2EYKJAVÅKUR LAUS

"ORGASKËLI 6¾TTABORGUM  SÅMI  
o $ÎNSKUKENNARI Å  STÎÈU
o %NSKUKENNARI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
"REIÈHOLTSSKËLI !RNARBAKKA   SÅMI  
o $ÎNSKUKENNARI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
%NGJASKËLI 6ALLENGI  SÅMI  
o (EIMILISFR¾ÈIKENNARI Å   STÎÈU
&ELLASKËLI .ORÈURFELLI   SÅMI  
o %NSKUKENNARI
&OLDASKËLI ,OGAFOLD  SÅMI  
o +ENNARI Å TEXTÅLMENNT
o 3ÁRKENNARI
o +ENNSLA ¹ UNGLINGSTIGI +ENNSLUGREINAR ¥SLENSKA TÎLVUR
OG RAUNGREINAR
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ YNGSTA STIGI
o 3KËLALIÈAR
(AGASKËLI &ORNHAGA  SÅMI  
o +ENNARI Å   BEKK !FLEYSING FR¹  ¹GÒST TIL  NËVEMBER
 VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o ¥ÖRËTTAKENNARI
o .¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFI

6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR

'RUNNSKËLAR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
4EXTILMENNT
¥ÖRËTTAKENNSLA
3T¾RÈFR¾ÈI ¹ UNGLINGASTIGI
3KËLALIÈI
%NGIDALSSKËLI   AUDUR ENGIDALSSKOLIIS
4EXTÅLKENNSLA
3MÅÈAKENNSLA
(RAUNVALLASKËLI   EINAR HRAUNVALLASKOLIIS
+ENNARATEYMI ¹ YNGSTA STIGI
5MSJËNARKENNARAR
3MÅÈAKENNSLA
3ÁRKENNSLA
4ËNMENNT
¶ORSKAÖJ¹LÙ
3KËLALIÈI
,EIKSKËLAKENNARI  SIGRUNK HRAUNVALLAKOLIIS
$EILDARSTJËRAR LEIKSKËLAKENNARAR

-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR

LFTAMÕRARSKËLI LFTAMÕRI  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ YNGSTA STIGI
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ MIÈSTIGI
o 3KËLALIÈI Å   STARF
o 3KËLALIÈI Å ELDHÒSI

3TEKKJAR¹S    STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR ¹ UNGBARNADEILD LEIKSKËLANS
$EILDIN VERÈUR OPNUÈ Å ¹GÒST OG UPPELDISSTARF
DEILDARINNAR MUN BYGGJA ¹ STARFSAÈFEÈUM 2EGGIO %MILIA
3J¹ N¹NAR ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS

(AMRASKËLI $YRHÎMRUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI ¹ YNGRA STIGI
)NGUNNARSKËLI -ARÅUBAUGI  SÅMI  
o +ENNARAR ¹ YNGSTA STIGI OG MIÈSTIGI
o 3ÁRKENNARI
o ¶ROSKAÖJ¹LFI
+ORPUSKËLI "AKKASTÎÈUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR TIL SAMKENNSLU ¹ MIÈSTIGI
o ¶ROSKAÖJ¹LFI
,ANGHOLTSSKËLI (OLTAVEGI  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ YNGSTA STIGI
o +ENNARI ¹ MIÈSTIGI TIL FORFALLAKENNSLU FR¹  ¹GÒST TIL
 SEPTEMBER 
-ELASKËLI (AGAMEL  SÅMI  
o +ENNARAR ¹ YNGSTA STIGI OG MIÈSTIGI
6ÅKURSKËLI V(AMRAVÅK SÅMI  
o "ËKASAFNSKENNARI
o (EIMILISFR¾ÈIKENNARI
o ¥ÖRËTTAKENNARI
o $ÎNSKUKENNARI Å   BEKK Å  STÎÈU
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ MIÈSTIGI
o 3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI MÎGULEIKI ¹  STARFI
6OGASKËLI V3KEIÈARVOG SÅMI  
o 9FIRMATR¹ÈUR
o 5MSJËNARMAÈUR

&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ERU ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVIDIS
5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ
STÁTTARFÁLÎG ®LL LAUS STÎRF ¹ -ENNTASVIÈI ERU AUGLÕST ¹ WWWMENNTASVIDIS
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

(VALEYRARSKËLI   HELGI HVALEYRARSKOLIIS
!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
4ÎLVUKENNSLA
.¹TTÒRUFR¾ÈIKENNSLA ¹ UNGLINGASTIGI
¥SLENSKA ¹ UNGLINGASTIGI
3KËLALIÈI
,¾KJARSKËLI   HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
+ENNARI Å SÁRDEILD F ELDRI NEMENDUR
+ENNSLA ¹ UNGLINGASTIGI ÅSLENSKA OG ST¾RÈFR¾ÈI
3KËLALIÈI
3TUÈNINGSFULLTRÒI
+ENNSLA Å PËLSKU Å MËTTÎKUDEILD 
3TARÙÈ FELST Å KENNSLU OG SAMSKIPTUM VIÈ HEIMILI NEMENDA
+ENNARAMENNTUN ER SKILYRÈI OG GËÈ TÎK ¹ ÅSLENSKU
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
¥ÖRËTTAKENNSLA
"ËKASAFNSFR¾ÈINGUR
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
$EILDARSTJËRI SÁRDEILDAR ÖAR ERU NEMENDUR Å   BEKK SEM
EIGA VIÈ HEGÈUNAR OG TILÙNNINGALEGA ERÙÈLEIKA
(EIMILISFR¾ÈIKENNSLA
4ËNMENNTAKENNSLA MJÎG GËÈ AÈSTAÈA NÕR ÚYGILL OG MIKIÈ
AF HLJËÈF¾RUM
3T¾RÈFR¾ÈIKENNSLA
.¹TTÒRUFR¾ÈIKENNSLA
%NSKUKENNSLA
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
¥ÖRËTTAKENNSLA
$ANSKA ¹ UNGLINGASTIGI
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI
SKËLA 3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI
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CCP Games specializes in the creation, development and distribution of massively multiplayer online games (MMOGs). Founded
in 1997, the company is recognized internationally as a pioneer in the area of the single-server persistent MMOG universe. CCP
Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai, China and Atlanta, USA. We are looking for world-class
individuals to be part of a team that creates bleeding-edge technologies for the games of the future.

SENIOR WEB DEVELOPER

GRAPHIC DESIGNER

To participate in the development of many internal and
external web development projects. To work with
development teams, marketing, customer support and
other departments.

We are seeking a talented, team-oriented graphic
designer to join our marketing department, to assist in
various design tasks for CCP and EVE Online.
Responsibilities will include graphic design ranging
from printed material to online advertising campaigns.

TEST SPECIALISTS
To develop and review test plans and test cases based
on game design requirements. To organize test
execution, including manual and automated tests,
regression, performance, load, and stress testing.

ANIMATOR
To help build tomorrows worlds with tomorrow's
technology. The main focus is on building hyper-realistic
humans in photorealistic environments. The animator
would be instrumental in bringing to life new portions of
EVE-Online, and future games.

LEAD GRAPHICS PROGRAMMER
For our 3D graphics programming department. The
successful candidate will be responsible for
implementing, documenting, and maintaining features
in existing and future graphics engines.

CONFIGURATION MANAGER/BUILD MASTER
To organize and implement CCP's build group and build
processes. Requirements are B.Sc. in Software
Engineering or related fields and at least 1 - 2 years
experience in software development. Working
knowledge of C++ or C# and experience with source
code management.

ENGINEERS
Preferably M.Sc and/or P.hd graduates in the following
fields: Software Engineering, Industrial Engineering and
Mechanical Engineering.

RECEPTIONIST - PART TIME POSITION
To answer phone inquiries and obtain information for
general public, customers, visitors, and other interested
parties. Provide information regarding activities
conducted at establishment; location of departments,
offices, and employees within organization.

PLEASE APPLY DIRECTLY THROUGH OUR WEBPAGE: WWW.CCPGAMES.COM/JOBS

Submitting a portfolio or a link to a web site with samples of work is appreciated. Application period
expires June 1st. Only candidates being considered for interview will be contacted.

 MAÅ  35..5$!'52
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KÓPAVOGSBÆR

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Frá Smáraskóla

3ÒÙSTINN (AFNARÙRÈI

Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:
• Umsjónarkennari í 4., 5. og 7. bekk
• Náttúrufræði/Stærðfræði í 8. - 10. bekk
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 5900.
Laun samkv. kjarasamningi KÍ. og Launanefndar
sveitarfélaga.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um störfin.

www.kopavogur.is - www.job.is

)ÈJUÖJ¹LÙ ËSKAST

,AUST ER TIL UMSËKNAR HLUTASTARF VIÈ AFGREIÈSLU OG ÖJËNUSTU

(JÒKRUNARHEIMILIÈ %IR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA IÈJUÖJ¹LFA

6INNUTÅMI ER TVISVAR Å VIKU FR¹   OG ÎNNUR HVER HELGI
LAUGARDAGA FR¹   OG SUNNUDAGA  

5M ER AÈ R¾ÈA NÕTT STARF SEM VIÈKOMANDI MUN TAKA Ö¹TT Å
AÈ ÖRËA FR¹ GRUNNI

5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR !NNA Å S  

%ITT AÈALVERKEFNI IÈJUÖJ¹LFANS VERÈUR AÈ TAKA Ö¹TT Å AÈ
BYGGJA UPP ENDURH¾ÙNGU FYRIR SJÒKLINGA FR¹ ,3( EFTIR BROT
OG LIÈSKIPTAAÈGERÈIR OG EINNIG MUN HANN SINNA HJÒKRUNAR
HEIMILINU OG DAGDEILD %IRAR

5MSËKNAREYÈUBLÎÈ LIGGJA FRAMMI ¹ 3ÒÙSTANUM (AFNARÙRÈI
OG ¹ WWWSUÙSTINNIS

3TARFSHLUTFALL  EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
(ÒSN¾ÈI OG AÈSTAÈA FYRIR IÈJUÖJ¹LFUN ER GËÈ
¶ETTA ER T¾KIF¾RI FYRIR DRÅFANDI OG METNAÈARFULLAN EIN
STAKLING TIL AÈ BYGGJA UPP NÕJA STARFSEMI OG TAKA Ö¹TT Å
SPENNANDI ENDURH¾ÙNGARVERKEFNI
5PPLÕSINGAR GEFA "IRNA +R 3VAVARSDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI
Å SÅMA  3IGURBJÎRN "JÎRNSSON YÙRL¾KNIR Å SÅMA 


KÓPAVOGSBÆR

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan
sölumann í nýja golfverslun, GolfOutlet,
sem verður opnuð á næstu dögum í
Ármúla 40. Erum að leita að einstaklingi
með gott hugmyndaflug, söluhæfileika,
frumkvæði og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta
hafið störf strax.

ÁLFASÖLUFÓLK!
Okkur vantar fólk um allt land til að
selja álfinn dagana 31. maí-3. júní.

Góð sölulaun!
Skráning í síma 824 7646
P I PAR • SÍA

argus - 06-0280

Grunnskólar Kópavogs
starf skólastjóra
• Vegna námsleyfis er staða skólastjóra við
Smáraskóla laus til umsóknar.
Grunnskólar Kópavogs
Grunnskólar í Kópavogi starfa samkvæmt
samþykktri skólastefnu. Þar segir m.a:
„Skólayfirvöld í Kópavogi leggja ríka áherslu
á að grunnskólar bæjarins séu í fararbroddi og þróist í takt við það samfélag sem
þeir þjóna. Grunnskólinn á að sýna stöðuga viðleitni til að skapa öllum íbúum bæjarfélagsins jöfn tækifæri til menntunar og
þroska.“ (www.kopavogur.is - fræðslusvið).

Ferilskrá/umsókn (CV) skal send
á netfangið: bragi@markid.is.
GolfOutlet • Ármúla 40

Smáraskóli – helstu áherslur
Smáraskóli er heildstæður grunnskóli með
um 490 nemendur. Í starfi Smáraskóla
hefur áhersla verð lögð á fjölbreytta og
nútímalega kennsluhætti og einnig hefur
verið lögð áhersla á útivist og skipulögð
hálendisferðalög nemenda í efstu bekkjum
skólans. Sérstök áhersla hefur einnig verið
lögð á markvisst tónlistaruppeldi.

Sérfræðingur
í hagdeild

Umsækjendur
Við val í starfið verður stuðst við eftirtalin
menntunar- og hæfnisskilyrði:

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum einstaklingi til starfa í hagdeild fyrirtækisins
Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmanni
til starfa, einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við
krefjandi verkefni.
Starfs- og ábyrgðarsvið
Hagdeildin annast áætlanagerð af ýmsu tagi og aðstoðar
svið Orkuveitunnar við gerð áætlana, kostnaðargreiningu
og skýrslugerð.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta-,
hag- eða rekstrarverkfræði.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Frumkvæði, öguð vinnubrögð,
metnaður og hæfni í mannlegum
samskiptum.

• Kennaramenntun og kennslureynslu.
• Reynslu af skólastjórn.
• Framhaldsnám í stjórnun eða öðrum
greinum sem nýtast í skólastjórnun.
• Reynslu af foreldrasamstarfi.
Leitað er að stjórnanda sem hefur góða
þekkingu á fjölbreytilegum kennsluháttum,
áhuga á og hæfni til að skipuleggja krefjandi
og skapandi skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld. Framtakssemi,
samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar
eru því nauðsynlegir.

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37679 05/07

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir
(hanna.vilhjalmsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Skólasamningur
Grunnskólar Kópavogs starfa samkvæmt
skólasamningi sem kveður á um ákveðið fjárhagslegt svigrúm fyrir skólana. Markmiðið
með því er að skapa skólunum aukna möguleika á fjárhagslegri hagræðingu til hagsbóta
fyrir skólastarfið.
Ráðning
Skólastjóri verður ráðinn frá og með 1. ágúst
2007. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ fyrir grunnskóla. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknir skulu berast Fræðsluskrifstofu Kópavogs, Fannborg 2, 200 Kópavogur, í síðasta lagi
11. júní 2007.
Nánari upplýsingar veita Árni Þ. Hilmarsson,
fræðslustjóri í síma 570 1600
og Þorsteinn Einarsson,
starfsmannastjóri
í síma 570 1500.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

www.kopavogur.is - www.job.is

35..5$!'52  MAÅ 



!46)..!

3%#2%4!29
4HE 53 %MBASSY IN 2EYKJAVIK IS SEEKING AN
INDIVIDUAL FOR THE POSITION OF 3ECRETARY IN THE
0OLITICAL %CONOMIC#OMERCIAL 0UBLIC !FFAIRS
AND #ONSULAR 3ECTION 4HE CLOSING DATE FOR THIS
POSTION IS *UNE   !PPLICATION FORMS AND
FURTHER INFORMATION CAN BE FOUND ON THE
%MBASSYlS HOME PAGE
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

3PENNANDI LAUS STAÈA HJ¹ &RÅSTUNDAMIÈSTÎÈINNI
-IÈBERGI Å "REIÈHOLTI
$EILDARSTJËRI BARNASTARFS
5M ER AÈ R¾ÈA STARF SEM FELUR Å SÁR MËTUN FAGLEGS UPPELDIS
STARFS Å FRÅTÅMANUM FYRIR BÎRN Å "REIÈHOLTI (ELSTA STARFSSVIÈ
DEILDARSTJËRANS ER YFIRUMSJËN MEÈ FIMM FRÅSTUNDAHEIMILUM
FYRIR BÎRN ¹ ALDRINUM SEX TIL NÅU ¹RA OG ÒTIBÒUM FR¹ ÖEIM
$EILDARSTJËRINN BER JAFNFRAMT ¹BYRGÈ ¹ FRÅSTUNDASTARFI FYRIR 
 ¹RA BÎRN OG SUMARSTARFSEMI FYRIR BÎRN ¹ ALDRINUM   ¹RA
5NDIR DEILDARSTJËRA BARNASTARFS HEYRA UMSJËNAMENN FRÅSTUNDA
HEIMILA OG HLUTASTARFSFËLK !È MEÈALTALI NOTA DAGLEGA UM 
BÎRN ÖJËNUSTU HEIMILANNA
BYRGÈARSVIÈ
o 9FIRUMSJËN MEÈ STARFI FYRIR   ¹RA BÎRN ¹ VEGUM -IÈBERGS
Å "REIÈHOLTI
-ENNTUNAR OGEÈA H¾FNISKRÎFUR
o 5PPELDISMENNTUN EÈA ÎNNUR SAMB¾RILEG H¹SKËLAMENNTUN
o 3TJËRNUNARREYNSLA
o -IKIL REYNSLA AF STARFI MEÈ BÎRNUM
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULÎGÈ OG FAGLEG VINNUBRÎGÈ
o &RUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI
o 'ËÈ ALMENN TÎLVUKUNN¹TTA

&RÅSTUNDAMIÈSTÎÈIN -IÈBERG ER BYGGÈ ¹ GRUNNI &ELLAHELLIS OG
HEFUR HÒN ÖJËNAÈ "REIÈHOLTSBÒUM FR¹  -IÈBERG ER REKIÈ
AF ¥ÖRËTTA OG TËMSTUNDASVIÈI 2EYKJAVÅKURBORGAR -IÈBERG REKUR
TV¾R FÁLAGSMIÈSTÎÈVAR FIMM FRÅSTUNDAHEIMILI OG FÁLAGS OG
TËMSTUNDASTARF Å FIMM SKËLUM ¶AR AÈ AUKI STÕRIR -IÈBERG
LEIKJAN¹MSKEIÈUM HJËLABRETTAGARÈI LEIKVELLI AUK FJÎLDA
VERKEFNA OG VIÈBURÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGI %IRÅKSSON FORSTÎÈUMAÈUR
-IÈBERGS Å SÅMA   EÈA ¹ NETFANGIÈ
HELGIEIRIKSSON REYKJAVIKIS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒNÅ 
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL &RÅSTUNDAMIÈSTÎÈVARINNAR -IÈBERGS
'ERÈUBERGI   2EYKJAVÅK
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR
¥ÖRËTTA OG TËMSTUNDASVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR "¾JARH¹LSI  
2EYKJAVÅK SÅMI   FAX   NETFANG ITR ITRIS

3TARFSMENN ¥42 VINNA ¹ SVIÈI ¥ÖRËTTA OG TËMSTUNDA OG ERU LYKILLINN AÈ ÖVÅ AÈ ¥42 GETI VEITT FYRSTA FLOKKS ÖJËNUSTU VIÈ VIÈSKIPTAVINI SÅNA
¥42 LEGGUR MIKLA ¹HERSLU ¹ FR¾ÈSLU OG SÅMENNTUN FYRIR SITT STARFSFËLK JAFNRÁTTI OG STARFSMANNASTEFNU !LLIR STARFSMENN TAKA Ö¹TT Å
FR¾ÈSLUSTARFI ¥42 OG ERU UPPLÕSTIR UM JAFNRÁTTIS¹¾TLUN OG STARFSMANNASTEFNU FYRIRT¾KISINS OG 2EYKJAVÅKURBORGAR

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Skólahljómsveit Kópavogs:
• Slagverkskennsla 100% starf
• Klarinett- og saxófónkennsla u.þ.b. 80-100% starf

Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
• Ræsting, sumarvinna

Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
• Ræsting 50% frá 1. júní nk.
Smárahvammur: 564 4300
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning

Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

Framkvæmda- og tæknisvið:

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

• Lóðaskrárritari

Digranesskóli:

Hvammshús:

• Umsjónarkennari á yngra stig

• Kennari við sérúrræði

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

Félagsþjónusta Kópavogs:
•
•
•
•

Rekstrarfulltrúi
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. karla 100% vaktavinna

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Leikskólastjóri

Dalur: 554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• 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 (í haust)
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)

Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig

Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar
• Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari

Smáraskóli:
•
•
•
•

Skólastjóri v/námsleyfis
Umsjónarkennarar 4., 5. og 7. bekk
Náttúrufræði/Stærðfræði 8. – 10. bekk
Íþróttakennari 100%

Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Dægradvöl 50%

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íþróttakennari 50%
• Umsjónarkennari í 5.-6. bekk
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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Frábært!
Reykjalundur Plastiðnaður er framsækið plastiðnaðarfyrirtæki með
fjölbreytt viðfangsefni. Við framleiðum plaströr og umbúðir auk þess
sem við hönnum og sérsmíðum margvíslegar lausnir á stórum jafnt
sem smáum hlutum úr plasti fyrir lagna- og matvælaiðnaðinn.
Hjá okkur er veigamikil sölustarfsemi á lagnaefni, dælubúnaði,
suðuvélum, umbúðum, leiktækjum og byggingavörum.
Fjölbreytt verkefni í lifandi fyrirtæki - viltu slást í hópinn?
Vinsamlegast sendið umsókn
á hlodver@rp.is
eða hafið samband
við Hlöðver í s. 530 1700.

-ENNTASVIÈ

&J¹RM¹LASTJËRI 3ELJASKËLA
&J¹RM¹LASTJËRI ER HLUTI AF STJËRNUNARTEYMI SKËLANS (ANN HEF
UR YÙRUMSJËN MEÈ SKRIFSTOFU SKËLANS EFTIRLIT MEÈ FJ¹RM¹LUM
SS SKOÈUN REIKNINGA OG GERÈ REKSTAR¹¾TLANA 3ÁR UM ÕMIS
STARFSMANNAM¹L EINS OG R¹ÈNINGARSAMNINGA VINNUSKÕRSLUR
OG ER TENGILIÈUR VIÈ LAUNADEILD -ENNTASVIÈS
(¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN
o 2EYNSLA OG ÖEKKING ¹ SVIÈI BËKHALDS OG STJËRNUNAR
o 'ËÈ ALMENN TÎLVUKUNN¹TTA OG BËKHALDSÖEKKING
o 3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM

VEGAGERÐ Á JAMAÍKA

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK
5MSËKNIR SENDIST Å 3ELJASKËLA +LEIFARSELI   2EYKJAVÅK
EÈA ¹ THORDURK SELJASKOLIIS

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Ístak, fyrir hönd Pihl & Søn, óskar eftir að ráða reyndan tæknimann og
reyndan jarðvinnuverkstjóra vegna vegagerðar Pihl & Søn á Jamaíka.

um 650 manns, víðsvegar um landið
sem og erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa reynslu af vegagerð, góða enskukunnáttu

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

og geta hafið störf fljótlega.

var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFA SKËLASTJËRI OG AÈSTOÈAR
SKËLASTJËRAR Å SÅMA  

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ
VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAG

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

SENTER

SENTER

Ástún 2
200 Kópavogur
Opið hús í dag milli 16:00-16:30

Verð: 18.900.000
Stærð: 79
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 13.050.000

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

MJÓDD

Tröllakór 12-16

Verð: 20.6-29.9

203 Kópavogur
Opið hús Mánudaginn kl 17:00-18:00

Stærð: 83.3-122.4
Fjöldi herbergja: 2ja-4ra
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Bílageymsl

Glæsilegar 2ja-4ja herbergja íbúðir í 4ra hæða lyftuhúsi á barnvænum stað í
Kópavogi. Baðherbergin eru með fallegum
innréttingum og granít
borðplötum. Þvottahús er inn í öllum íbúðum. Rúmgóð svefnherbergi með
góðum skápum. Eldhúsin eru með fallegum spónlögðum eikar innréttingum í
neðri skápum en efri skápar eru plastlagðir með kolgrárri áferð, öll tæki eru
frá Ariston. Ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél fylgja að auki með þessum
eignum. Íbúðirnar skilast fullkláraðar án gólfefna að undanskildu baði og
þvottahúsi sem skilast flísalagt. Sérgeymsla er á jarðhæð. Sameign skilast
fullfrágengin að utan sem innan. Innangengt er úr sameign hússins í
bílageymslu. Stutt verður í alla þjónustu, s.s. skóla og íþróttamiðstöð, einnig
er stutt í góðar gönguleiðir. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar 1. Júlí

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Sogavegur 112
108 Reykjavík
Opið hús milli kl 14:00-15:00

Skálalækjarás 16
Skorradalur
Opið hús Í dag kl 15:00 til 15:30

Verð: 23.900.000
Stærð: 74fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 16.610.000

Við Skorradalsvatn nýlegt heilsárshús með gestahúsi.Fullbúið og tilbúið nú þegar í sumardvölina með
húsgögnum þ.m,t ísskáp,uppþvottavél og heitum potti.Í bústaðnum eru 3 svefnherbergi,svenfnloft,
baðherbergi með sturtu og rúmgóð stofa með eldhúskrók. Umhverfis bústaðinn er 135fm
verönd.Gestahúsið er um 12fm og er með sér baðherbergi. Húsið er í vel grónu umhverfi með miklu og
fallegu útsýni.Skorradalsvatn býður upp á veiði og vatnasport.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Verð: frá 30,8
Stærð: 93-98,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 16,2

Glæsilegar 3ja herbergja lúxus íbúðir í fjórbýlishúsi. Íbúðirnar eru að fullu tilbúnar utan sem innan. Íbúðir á
jarðhæð eru 93,3 fm og eru með sér afgirtum garði og palli. Allar íbúðirnar eru með sérinngangi. Hitalögn er
í gangstéttum og stiga við húsið. Tvö sérmerkt bílastæði fylgja hverri eign. Bílaplanið er hellulagt. Íbúðirnar
skiptast í anddyri, stóra stofu sem er samtengd eldhúsi, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Eldhúsið er með eikarinnréttingu og tækjum frá AEG úr burstuðu stáli. Baðherbergi er flísalegt í hólf
og gólf, með handklæða ofni, upphengdu salerni, sturtuklefa og eikarinnréttingu. Íbúðirnar eru með
eikarparketi á stofu, herbergjum og geymslu. Anddyri og þvottahús eru með flísar á gólfum. Í anddyri og
svefnherbergjum eru góðir eikarskápar. Þvottahús með vask og vinnuborði. Stutt er í alla þjónustu svo sem
skóla, heilsugæslu, verslanir og fleira. Glæsilegar íbúðir sem vert er að skoða. Staðsettar miðsvæðis í
Reykjavík. AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING.

BÆR

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is
www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SÖLUSÝNING
RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

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

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-,
#3.&.07(',$/(&-/)&

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

23.500.000

3+!!3./B*&BD))1*B E<1*42D)3#01%E/41<1./1<2"/01./2)&.@D))1*B E<1*4--;2,002A)2&<.&++.A00&+$.,$
07(&4</0<#3.&.%"&0+-,00@/2D)1*"#/01%7<.407<&*"<D))1*B E<1*B),(<.& B)$"3*/)11(E0&/07<&
4:2,00/07<&B B)$"3*/)1

Við hjá RE/MAX BÆ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 – 17:00
Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.
Heitt á könnunni.

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

LIND

Þórðarsveigur 28
113 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

LIND

Vallhólmi 6

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

Opin og björt 4 herbergja íbúð á góðum stað í Grafarholti. Komið er inn í
flísalagða forstofu með góðu skápalássi. Þrjú góð herbergi eru í íbúðinni, öll
með góðum skápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með upphengdu salerni og baðkari. Eldhúsið er með eikarinnréttingu og inn
af því er þvottahús og búr. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með stórum
gluggum til norður og suðurs. Úr stofunni er útgengi út í einstakan garð með
skógi við lóðamörk í suðurátt. Leyfi er fyrir því að byggja yfir 40m2 sólpall út í
garð. Stór geymsla og vel staðsett stæði í bílageymslu fylgir. Dekkjageymsla
er í sameign, ásamt sérstakri hjóla- og vagnageymslu. Mjög stutt er í næsta
leikskóla og falleg útivistarsvæði. Hagstæð lán geta fylgt.

200 Kópavogur
Opið hús Í dag milli kl 16-16:30

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Verð: 52.900.000
Stærð: 226
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 26.400.000
Bílskúr: já

REMAX LIND kynnir fallegt tveggja íbúða einbýlishús við Vallhólma. Húsið er
skráð 183,9 fm en er í raun 226 fm. Aðalíbúðin er 113 fm. Komið er inn í
flísalagða forstofu með eikarskáp.
Flísar eru á öllum gólfum nema
svefnherbergjum en þar er eikarparket. Hátt til lofts í stofu með útgengi út á
verönd með heitum potti. Eldhús með hvítri innréttingu og háum efri skápum,
hátt til lofts. Baðherbergi: er flísalagt í hólf og gólf, hornbaðkar og sturta,
falleg innrétting og upphengt salerni. Herbergi: Hjónaherbergi með góðum
fataskáp. Barnaherbergin eru tvö og fataskápur í öðru. Þvotthús: með hvítri
innréttingu og sér útgangi. Neðri hæð: Íbúðin er ca. 65 fm. með sér
inngangi. Flísar á öllum gólfum nema svefnherbergi er parketlagt. Hvít
eldhúsinnrétting er í eldhúsi. Bað með flísum á gólfi og sturtu.

hannes@remax.is

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

Hannes S.
Sölufulltrúi

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

699 5008

Remax Lind kynnir rúmgóða 4-5 herbergja íbúða á 3. hæð í botnlangagötu. Komið er inn í flísalagða
forstofu með innbyggðum skápum. Til vinstri er eldhús með fallegri eldhúsinnréttingu, gaseldavél, háf og
t.f uppþvottavél. Mahogny milli skápa - góður borðkrókur. Stór og björt stofa/borstofa, búið er að stúka
af sér sjónvarpshol (stórt) sem hægt er að nýta sem 4. herbergið. Útgengt er út á svalir frá stofu. Á
svefnherbergisgang með 3 herbergjum og baðherbergi. VERIÐ VELKOMIN

hannes@remax.is

Kristín S.
Sölufulltrúi

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

SUMARBÚSTAÐUR
HVANNALUNDUR 5
Opið hús í dag milli kl. 14-16

824 4031

kristins@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 24.900.000

Kristín S.
Sölufulltrúi

824 4031

hannes@remax.is

LIND

Fellsmúli 13

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 8.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 38,7
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 6.680.000

699 5008

Keyrt á Þingvöll og í gegnum þjóðgarðinn og áfram í átt að Miðfelli. Þegar komið er að Miðfellslandinu er
sumarhúsabyggð á hægri hönd við Þingvallavatnið. Afleggjarinn að bústaðnum er merktur Veiðilundur
og þar er tekin hægri beygja. Ekið er áfram þar til á hægri hönd er skilti sem merkt er Hvannalundur og
þá er um að ræða 3ja hús til vinstri. ÖLL HÚSGÖGN FYLGJA MEÐ Í KAUPUNUM. Halldór tekur á móti
gestum s. 664 3003

kristins@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hlíðarhjalli 44
200 Kópavogur
Opið hús í dag milli kl. 17-17:30

Verð: 22.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 85,5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: nei

699 5008

Komið er inn í opna forstofu með hvítum skápum. Til hægri er eldhús með hvítri innréttingu með flísum á
milli skápa og góðum borðkrók. Stofa er með góðum gluggum og útgengi út á 9 fm suðursvalir með
frábæru útsýni yfir verðlaunagarð. Barnaherbergið er rúmgott og bjart. Hjónaherbergið er með parket á
gólfi og góðu skápaplássi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og hvít innrétting. Gluggi með
opnanlegu fagi er á baðherberginu. Þvottahús er innan íbúðar.

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

TORG

Galtalind 17
Kópavogur
Opið hús í dag frá kl 16:00-16:30

Verð: 30.900.000
Stærð: 111,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á þessum eftirsótta stað í Lindarhverfi Kópavogs. Öll þjónusta í næsta
nágrenni. Anddyrið er flísalagt með góðum skáp. Stofa, borðstofa og eldhús eru eitt opið rými, mjög
bjart og fallegt. Eldhúsið er mjög rúmgott með fallegri ljósri innréttingu. Hjónaherbergið og
barnaherbergin eru með góðum skápum og parketi á gólfum. Stórar suðvestur svalir. Skóli og leiksskóli
í göngufjarlægð, frábært fyrir börnin. Frábær eign fyrir barnafjölskylduna

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Furuhjalli 6
Kópavogi
Opið hús Í dag frá kl 17:00-17:30

Verð: 18.900.000
Stærð: 72,4
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 11.050.000
Bílskúr: nei

Einkar björt og falleg 2ja herbergja,72.4 fm, íbúð með sérinngangi á þessum eftirsótta stað í suðurhlíð
kópavogs.Rúmgott anddyri með flísum á gólfi.Parketlagt hol með rúmgóðum skáp.Opið inn í eldhús og
stofu, parket á gólfum. Stofan er að hluta til sólstofa sem gefur mikla birtu.Gengið út í góðan garð úr
stofu. Svefnherbergið er rúmgott með góðum skáp.Baðherbergið er flísalagt með góðri innréttingu og
baðkari.Frábær eign fyrir einstakling eða ungt par

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Berjarimi 6
Reykjavík
Opið hús í dag frá kl 15:30- 16:00

Verð: 23.900.000
Stærð: 120,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 15,390.000
Bílskúr: bílageymsl

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

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344
ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

LIND

Hofteigur 16
105 Reykjavík
Opið hús 15:00 - 15:30

Verð: 21.900.000
Stærð: 78,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 10.650.000

Góð 3ja herbergja íbúð í kjallara á vinsælum stað á Teigunum. Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, bjarta
stofu, eldhús og baðherbergi. Í sameign er þvottahús og lítil geymsla. Vel gróinn garður er við húsið og
húsið stendur á afar umferðarlitlu svæði gegn Laugarneskirkju þar sem er stórt grænt svæði og gegnt
kirkjunni er leiksvæði.

LIND

Hrauntunga 2
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

200 Kópavogur
Opið hús 16:00 - 16:30

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

Vel skipulögð 4 herbergja neðri sérhæð 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 sem er sameiginlegur með efri hæðinni. Gróinn garður við húsið þar sem er
m.a. bæði rifsberja- og stikkilsberjarunni. Virkilega veðursæll staður að sögn eigenda. Íbúðinni fylgir 28
fm. bílskúr sem stendur sjálfstætt og var byggður 1984, eignin er því í heild 125,3 fm.

baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

LIND

Sumarhús við Hestvík
Þingvallavatn
25 mín frá Reykjavík

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

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. Minna húsið skiptist í stofu með stórum gluggum, eldhús horn og svefnloft og geymslupláss undir

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

LIND

Valbraut 11
250 Garður
Opið hús í dag kl.14:30 til 15:00

Verð: 23.900.000
Stærð: 171 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 24.390.000
Bílskúr: Já

Einbýlishús við kyrrláta götu og með gömlum verðlaunagarði. Þessi eign getur verið laus við
kaupsamning. Húsið skiptist í flísalagt eldhús með upprunalegri innréttingu þvottahús er innaf eldhúsi og
er búr þar innaf. Stofan er flísalögð.Öll herbergi eru parketlögð skápar eru í 2 herbergjum af 5
herbergjum.Svefnherbergisgangur er með flísum og með stórum og góðum skáp. Búið er að taka allar
ofnalagnir í gegn og nýtt gler er að mestu í húsinu, Mjög góð eign fyrir fólk með græna fingur.

LIND

Silfurtún 8
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325

250 Garður
Opið hús í dag kl.15:15 til 15:45

Verð: 15.900.000
Stærð: 98.10 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.250.000

Flott 98,1 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjórbýli með sér inngangi sem er LAUS NÚNA.
Komið er inn í anddyri sem er flísalögð og úr anddyrinu er gengið inn í þvottahús sem líka er notað sem
vinnuherbergi og hægt að gera það að svefnherbergi. Forstofa er með glæsilegum sér smíðuðum
skápum með glerlistaverki í. Stofa er með eikarparketi. Svefnherbergi er með eikarparketi og stórum og
góðum skápum. Baðherbergi er með sturtu og flísalagt í hólf og gólf.

eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gerðavegur 14 A
250 Garði
Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

Urðarbraut 4

Verð: 19.900.000
Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 20.050.000
Bílskúr: Sökkull

RE/MAX LIND kynnir 142 fm einbýlishús ásamt 46,7 fm sökkli sem er komin fyrir bílskúr og fylgja
teikningar með á rólegum stað í Garðinum. Flísar eru á forstofugólfi. Eldhúsið er með náttúruflísum á gólfi
og flísum á milli efri og neðri skápa, búr er inn af eldhúsi. Parket er á gólfi í stofu og herbergisgangi. Stór
verönd er fyrir framan húsið með heitum pott. Komið í dag og skoðið því að sjón er sögu ríkari.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

250 Garður
Opið hús í dag kl.17:30 - 18:00

Verð: 23.900.000
Stærð: 187.7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 25.260.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir flvel viðhaldið einbýlishús sem er 142 fm ásamt 45,7 fm bílskúr. Anddyri er með
flísum á gólfi og með góðum skáp. Forstofu og eða alrými sem að skiptist í sjónvarpsstofu sem hægt er
að gera enn eitt herbergið og stofu og borðstofu sem er með plastparketi á. Eldhúsið er með
plastparketi á gólfi og er góð og nýleg innrétting,uppþvottavél og ísskápur fylgja. Inn að eldhúsi er búr.
Svefnherbergin 4 eru með spónaparketi og góðum skápum. Nýr þakkantur er á húsinu.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Anika Rós
Sölufulltrúi

869 5285
anika@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Álakvísl 7a
110 Reykjavík
Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 27.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 111
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 14,3

822 3702

111 fm 4ra herbergja íbúð tveim hæðum ásamt stæði í bílskýli við Álakvísl í Reykjavík. Forstofa er
flísalögð og með nýjum skáp. þegar komið er inn er þar gestasalerni, flísar eru á gólfum og ný innrétting.
Geymsla/þvottahús. Eldhús er með flísum á gólfi og borðkrókur. Stofa og borðstofa eru með nýlegu
parketi á gólfi. Tréstigi liggur upp á efri hæð. Þar eru tvö barnaherbergi með dúk á gólfum og skápum.
Hjónaherbergi er einnig dúklagt með skápum. Baðherbergi sem nýlega var tekið í gegn.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Vallarás 1
104 Reykjavík
Opið hús 15:00-15:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Verð: 15.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 56,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 8.910.000

822 3702

RE/MAX Lind kynnir fallega 56,9 fm íbúð á fimmtu hæð í góðu lyftuhúsi. Eignin skiptist í: Forstofu með
fatahengi. Baðherbergi með baðkari og flísum á gólfi. Rúmgott svefnherbergi með skápum. Opið eldhús
með góðu skápaplássi. Rúmgóða stofu með útgengi út á svalir. Plast-parket er á öllum rýmum nema
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús, sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign. Þetta er
falleg og snyrtilegt eign sem vert er að skoða.

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

104 Reykjavík
Opið hús kl 16:00-16:30

Verð: 21.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 98,5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 13.200.000

822 3702

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Eignin skiptist í: Forstofu. Eldhús með eldri
innréttingu með góðu skápaplássi og borðkrók. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Stofan er með
parketi á gólfi og útgengi út í stóran suður-garð. Baðherbergið hefur nýlega verið endurnýjað. Það er
flísalagt í hólf og gólf með upphengdu salerni, góðri innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Sér
geymsla er innaf íbúð. Sameiginleg þvottahús og þurrkherbergi í sameign.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kirkjuteigur 18
105 Reykjavík
Opið hús 17:00-17:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 47.000.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 182,5
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: 31

822 3702

Glæsileg mikið uppgerð sérhæð við Kirkjuteig í Reykjavík með sérinngangi. Um er að ræða miðhæð og
ris. Eignin er 151,5 fm og að auki 31 fm bílskúr. Miðhæðin skiptist í forstofu, glæsilegt baðherbergi með
sturtu og baðkari, fallegt eldhús og borðkrók, tvær samliggjandi stofur og hjónaherbergi. Rishæðin
skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpsstofu með útgengi út á rúmgóðar svalir.
Möguleiki er á því að yfirtaka góð lán.

snorri@remax.is

við Vaðnes
Fallegt sumarhús

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 56,9 m²
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 9,9

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sörlskjól 30
107 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: Tilboð

gv@remax.is

snorri@remax.is

LIND

Snæfoksstaðir

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

LIND

Gnoðavogur 56

gv@remax.is

Verð: 19.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 95,7 m²
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 12,3
Bílskúr: 31,2 m²

822 3702

64,5 fm íbúð á efstu hæð í þríbýli ásamt 31,2 fm bílskúr. Eldhús er flísalagt með eldri innréttingu. Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfi. Stofa er tvískipt með parketi á gólfi - möguleiki væri á þriðja herbergi.
Baðherbergi er með sturtuklefa, flísalagt í hólf og gólf, -það var minnkað og er því gott hol fyrir framan
það. Hægt að nýta sem tölvuherbergi - einnig væri hægt að stækka baðherbergi aftur og koma fyrir
baðkari. Bílskúr með hurðaopnara, rafmagn, heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning.

vignir@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Jörfagrund 36
116 Kjalarnesi
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 21.500.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 90,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 15.650.000

822 3702

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Komið inn í flísalagða forstofu, góður forstofuskápur. Flísalagt þvottahús inn
af forstofu. Barnaherbergi er með mahogny skáp og plastparketi. Plastparket er á gangi. Geymsla inn af
gangi, plastparket á gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Eldhús er með fallegum flísum á gólfi,
mahogny innrétting. Plastparket er á stofu stórir gluggar, útgengt út á lokaða verönd úr stofu.
Hjónaherbergi er með plastparketi og stórum mahogny skáp.

gv@remax.is

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

LIND

Sóleyjarhlíð 3
Hafnarfjörður
Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Verð: 23.900.000
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.

LIND

Fífusel 11
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Reykjavík
Opið hús sunnudag kl 15-15.30

Verð: 21.900.000
Stærð: 112
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 18.335.000
Bílskúr: bílskýli

REMAX LIND kynnir 4-5 herbergja íbúð á efstu hæð í 3 hæða húsi ásamt stæði í bílageymslu.Forstofa er
með flísum á gólfi og fataherbergi.Eldhús er með dúk á gólfi og flísum á milli skápa, borðkrókur.
Þvottahús er innaf eldhúsi og lítil geymsla. Stofan er rúmgóð með parket á gólfi og útgengi út á stórar
svalir.Baðherbergið er með flísum á gólfi og veggjum að hluta, baðkari og sturtu.Hjónaherbergið er með
dúk á gólfi og fataherbergi. Barnaherbergjum var breytt í eitt stórt herbergi.

gylfi@remax.is

Bryggjuhverfi
Opið hús opið hús sunnud 16-16.30

Verð: 32.900.000
Stærð: 101,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.095.000
Bílskúr: bílskýli

REMAX LIND kynnir sérlega glæsieign í bryggjuhverfinu. Íbúðin er á efstu hæð og er gott útsýni af
stórum svölum.Íbúðn er á tveimur hæðum og mikil lofthæð í stofu. Þetta er eign með vönduðum
innréttingum og gólfefnum.Það er hvítuð eik á gólfum nema baði en þar eru flísar.Í eldhúsi er eyja og
fallegar innréttingar með góðu skápaplássi,granít á borðum í eldhúsi.Efri hæðin er innréttuð núna sem
stórt svefnherbergi en þar er möguleiki á að hafa tvö herbergi eða sjónvarpshol.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

200, Kópavogur
Opið hús í dag kl. 15-15.30

Verð: 4.990.000
Stærð: 8-9000 fm

Landi Búrfells
Bókið skoðun s. 6934085

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lækjarbakki 3og 5 í Grímsnes og Grafningshreppi í landi Búrfells. Um er að ræða tvær eignarlóðir með
mjög góðu útsýni. Búið er að setja upp rotþró og púða og eru lóðirna því tilbúinar að setja sumarhús á
lóðina. Búið er að leggja vegi og er heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum. Ath möguleiki er á allt að
90 @ láni frá seljand. Upplysingar veitir Gylfi s. 6934085 eða gylfi@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

693 4085

gylfi@remax.is

gylfi@remax.is

LIND

Hlíðarvegur 30

693 4085

LIND

Lækarbakki 3-5
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
gylfi@remax.is

LIND

Naustabryggja 36

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

LIND

Verð: 22.900.000
Stærð: 99
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: 24,7 fm

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

LIND

Hrísmóar 13
Garðabær
Opið hús sunnud. frá kl16:30-17:00

Klausturhvammur 1
220, Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16-17

Verð: 61.900.000
Stærð: 306
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 38.750.000
Bílskúr: Já

Glæsilegt endaraðhús á þremur pöllum. Í dag er eignin nýtt sem 2 íbúðir. Á jarðhæð er 4-5 herbergja
íbúð sem er mjög góð til útleigu. Aðalíbúðin er 4 herbergja sem skiptist í tvennar stofur, stórt
unglingaherbergi og rúmgott hjónaherbergi ásamt 29fm innbyggðum bílskúr. Húsið að utan er í mjög
góðu ástandi. Glæsileg eign sem mikið hefur verði lagt í. Sjón er sögu ríkari.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Verð: 29.9
Stærð: 136,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 19.3
Bílskúr: Já

Falleg íbúð í rótgrónu hverfi í Garaðbænum. Stofan er með parketi á gólfi og
er björt og hlýleg. Í stofu er lítill og notalegur sólskáli þar sem útgengt er á
flísalagðar svalir sem snúa inn að garði. Heimilislegt eldhús með hvítri og
góðri innréttingu og hvítum flísum á gólfi. Allt mjög vel með farið. Fínn
borðkrókur í eldhúsi. Öll svefnherbergin eru rúmgóð með góðum gluggum.
Baðherbergi er stórt með flísum í hólf og golf, baðkari og sturtuklefa. Hvít
innrétting með góðu skúffuplássi. Sameign er snyrtileg. Bílskúr fylgir íbúðinni
með sjálfvirkum hurðaropnara. Þvottahús er sameiginlegt. Geymsla fylgir í
sameign. Næsta nágrenni er Garðatorg, leiksvæði, læknamiðstöð, verslanir,
matvöruverslanir, skólar, verkstæði, íþróttasvæði og líkamsrækt. Verið
velkomin í dag.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Blómahæð 3
210 Garðabær
Opið hús í dag kl 15.00-15.30

Verð: 54,9 M
Stærð: 184fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 27,7
Bílskúr: já

Glæsilegt raðhús með mikilli lofthæð á þessum fallega útsýnisstað í
Garðabæ. Lýsing er hönnuð af Lumex og fallegt nýlegt rauðeikarparket á
gólfum. Forstofa með hita í gólfi. Rúmgott sjóvarpshol. Baðherbergi er
glæsilegt með baðkari og stórri sturtu með glerhurðum og fallegri innréttingu.
Þvottahús er rúmgott og innangengt í bílskúrinn. Frá holi er gengið niður 4
tröppur og þar er falleg borðstofa og eldhús með hvítri/kirsuberja innréttingu.
Frá borðstofunni er gengið í hjónaálmu. Þar er rúmgott herbergi, fataherbergi
og snyrting og gengið út á verönd. Úr borðstofunni er gengið út í garð og í
stofuna sem er björt og falleg með stórum glugga. Barnaherbergin eru tvö.
Húsið var málað að utan 2006 og sett ný útiljós. Garðurinn er hannaður af
Oddi Hermannssyni og gatan var valin fallegasta gata Garðabæjar árið 2006

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

TORG

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Logasalir 10
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Verð: 53.5 M

Hafdís
Sölufulltrúi

Stærð: 274 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 40.1 M
Bílskúr: Já

895 6107

Stórt og fallegt einbýli á besta stað í Kópavoginum. Neðri hæð skiptist í: þvottahús, forstofu, rúmgott
eldhús, stofu, gestasalerni með sturtuklefa, hjónaherbergi og barnaherbergi. Efri hæð skiptist í: fjögur
svefnherbergi og stórt baðherbergi með sturuklefa, hornbaðkari og góðri innréttingu með miklu
skápaplássi. Einnig er stórt tómstundaherbergi á hæðinni. Lóðin er fallega frágengin með stórum palli
nánast allan hringinn. Gólfefni á eigninni eru plastparket, flísar og dúkur. Stór bílskúr fylgir.

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

TORG

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Fannafold 52
110 Reykjavík
Opið hús í dag kl.15.00-15.30

Verð: 46.5 M

Hafdís
Sölustjóri

Stærð: 190.2 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 27.750 M
Bílskúr: Já

895 6107

Glæsilegt raðhús á þremur pöllum á besta stað í Grafarvogi. Komið er inn á aðalhæð þar sem er
innangengt í rúmgóðan bílskúrinn. Gott svefnh. við hlið forstofu og nýuppgerð gestasnyrting. Gengið er
upp á efri hæð með samliggjandi stofu, borðstofu og sólkrók. Hálfur veggur er milli borðstofu og
eldhúss, sem er með borðkrók og fallegri innr. með nýlegum flísum milli skápa og á gólfi. Gengið er úr
stofu upp á opinn sjónvarpspall. 3 svefnh. eru á jarðhæð ásamt stóru baðherbergi og þvottahúsi.

hafdis@remax.is

Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Verð: 57,9 M

Hafdís
Sölufulltrúi

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 27,5 M
Bílskúr: Já

895 6107

4ra herbergja endaraðhús með bílskúr á besta stað í Reykjavík. Á neðri hæð er stofa og borðstofa
aðskilin með eikar parketi við fallega franska glugga. Nýlega uppgert gestabað og eldhús. Í eldhúsi er
rúmgóður borðkrókur og falleg kirsuberjainnrétting með innbyggðri uppþvottavél. Á efri hæð er stórt
baðherbergi með góðri hvítri innréttingu og bæði sturtuklefa og baðkari. Þrjú svefnherbergi eru á hæðinni
og gott vinnuhorn. Bílskúr er frístandandi fyrir framan húsið.

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

FASTEIGNIR

Hrísateigur 15
105 Reykjavík
Opið hús Milli kl:15:00 og 15:30

Verð: 24.9 millj
Stærð: 116.7 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 14.520.000
Bílskúr: já

Einstaklega fallega 116.7 fm 3-4 herbergja hæð með sérinngangi og fallegum grónum garði og
upphituðum 32.9 fm (innifalið í fm íbúðar) bílskúr við Hrísateig 105 Reykjavík. Fallegur vel hirtur gróinn
garður fylgir eigninni þar sem eigendur hafa komið sér upp matjurtagarði og hellulagt stétt sem snýr í
suður, og er mjög skjólgóð.. 2-3 bílastæði fylgja einnig eigninni sem að nýtist vel. Falleg eign í rólegu og
grónu hverfi í hjarta höfuðborgarinnar.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Klukkurimi 95
112 Reykjavík
Opið hús Milli 16:00 og 16:30

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419

Verð: 21.5
Stærð: 86.6 fm
Fjöldi herbergja: 3 herb
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 13.9 millj

Björt og falleg 86.6 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í Klukkurima 95, á besta stað í Grafarvogi.Stofan
er björt með dúk á gólfi og útgengi út á suður svalir. Eldhúsið er með snyrtilegri eldhúsinnréttingu með
efri og neðri skápum og nýlegum eldunartækjum , viftu og rúmgóðum borðkrók. Svefnherbergi er með
dúk á gólfi og rúmgóðum skápum .Barnaherbergið er með dúk á gólfi og góðum skáp.Góð stór
geymsla er í íbúðinni. Stór barnvænn garður fylgir eigninni auk tveggja bílastæða. Góð fyrsta eign á

bergur@remax.is

101 Reykjavík
FALLEG EIGN Í MIÐBORGINNI

Verð: 21.9 millj
Stærð: 79,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 10.4 millj

Stefán Páll
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419

FASTEIGNIR

Torfufell 31
111 Reykjavík
GÓÐ FYRSTA EIGN

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

821 7337

bergur@remax.is

FASTEIGNIR

Bárugata 37

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419

898 0419

bergur@remax.is

bergur@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Kirkjuvellir 7

Verð: 25.900.000
Stærð: 116,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 20.620.000
Bílskúr: Stæði

221 Hafnarfjörður
Opið hús Í dag kl. 16.00 - 17.00

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Lækjasmári 15

Verð: 26.900.000
Stærð: 101,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 18.975.000
Bílskúr: Bílskýli

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 17.30 – 18.30

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

UÊ3 stór herbergi
UÊ2 hæð
UÊ-ÌCsi í bílageymslu
UÊ6il skipulögð
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UÊð geymsla í sameign
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Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Õ>ÀÊ$>vÃÃ
Sölufulltrúi

Kom

du í
heim
sók
n
kl. 1 í dag
7.30
– 18
.30

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Íbúðin er laus til afhendingar

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð: 31.400.000

Látrasel 7
109 Reykjavík
Pantaðu skoðun í síma 699 6165
UÊ£xÇ]7 fm
UÊ3 svefnherbergi
UÊGóð geymsla inni í íbúð
UÊÀ?LCr staðsetning
UÊ>i}Õr garður
UÊ isÀi hæð í tvíbýli

Kvistavellir 34 - 40

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

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 28,9-29,9

221 Hafnarfjörður
Pantaðu sölubækling í síma 699 6165

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

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA
UÊ£ÇÓ]5 fm
UÊÊLÞ}}sÕr bílskúr
UÊÓÊL>s iÀLiÀ}i
UÊÌi í gólfi
UÊÖÃn eru afhent fokheld
UÊCÃig staðsetning
UÊ ÃÌ>i}a gott verð

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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FASTEIGNIR

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

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

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

FASTEIGNIR

Verð: 22 millj

Borgarnes - Bifröst
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

Stærð: 108 fm
Byggingarár: 2007

Birkihraun 2
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

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

halldor@remax.is

halldor@remax.is

FASTEIGNIR

240 Grindavík
Selsvellir
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

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

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

FASTEIGNIR

Verð: 27.500.000

Grindavík
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

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

Vesturhóp
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

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

halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

FASTEIGNIR

Bláskógabyggð

Verð: 15.800.000

840 Laugarvatn

Stærð: 53,7
Fjöldi herbergja: 2
Brunabótamat: 9.250.000

Komið í Kaffi og kleinur í dag á milli 15:00-16:00
RE/MAX Fasteignir og Rúnar s.697-4881 kynna: Flott sumarhús á
eignarlandi. Um er að ræða gott 53.7fm sumarhús á rúmlega hálfs hektara
vel grónu eignarlandi. Húsið er í landi Grafar, í Bláskógabyggð, rétt við
Laugarvatn. Húsið var allt tekið i gegn og stækkað fyrir tveimur árum, skipt
var um þakkjárn og klæðningu. Gengið er inn forstofugang og kmið inn í
stofu og eldhús sem er með stórum gluggum og miklu útsýni. inn af stofu er
hægt að komast upp á gott svefnloft sem er með fullri lofthæð. Af
forstofugangi er gott svefnherbergi og baðherbergi með sturtuklefa. Húsinu
fylgir nýlegur fimm manna heiturpottur, 7,2fm geymsluskúr og veiðiréttur í á
sem liggur við lóðarmörkin. Stutt er í alla þjónustu á Laugarvatni. Beygt upp
Lækjahvammsafleggjara rétt áður en komið er að Laugarvatni. Rúnar s.

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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FASTEIGNIR

TRAUST
VIRÐING
ÞJÓNUSTA

Enginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali

ARI
FREK NGAR
R
LÝSI
UPP R RÚNA
I
VEIT SÍMA
Í

81

48
697

RE/MAX Fasteignir kynna:
www.inhouse.is

TVÖ GLÆSILEG
HÖNNUNARHÚS Í
HJARTA HÚSAFELLS
Um húsið:
Afar glæsileg og vel hönnuð 96 og 120 fermetra hús smiðað á
Íslandi af traustum aðila með 12ára reynslu. Húsið skilast
fullbúið að udan með l50 fermetra palli og heitum potti, að
innan skilast húsið fullbúið án gólfefna
Komið er inn í tengibyggingu. Húsið skiptist í tvo hluta svefnherbergisálmu og alrými þar sem eldhús og stofa. Húsið
kemur fullbúið að innan með gipsveggjum og liggjandi
parketi úr hlyn eða eik á völdum veggjum. Utanhúsklæðning
er með bandsagaðri furu eða greni. Innfeld halógenlýsing er í
húsinu með hita í gólfum. Heildarstærð palla er 150 fermetrar
Ýtarleg skilalýsing veitir Rúnar Peters í síma 697-4881

Um Húsafell:
Húsafell er einstök náttúruperla í stórkostlegu landslagi.
Veðursæld, umvafin skógi, heitum laugum og sú aðstaða og
þjónusta fyrir sumarhúsafólk, sem þar hefur verið komið upp á
undanförnum árum, laðar til sín fjölda ferðamanna og dvalargesta á hverju ári.
Allt um kring eru heillandi gönguleiðir og útivistasvæði þar
sem alltaf ber eitthvað nýtt fyrir augu. Þéttir skógar, hraunmyndanir, kristaltærar uppsprettur, stórbrotin gil, hvítfyssandi jökulár, fjölbreytt dýra- og fuglalíf auk merkra fornminja og
annarra mannvistarleifa sem segja ótal sögur um liðna tíð og
sambýli manns og náttúru

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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FASTEIGNIR

MJÓDD

MJÓDD

Glósalir 7
201 Kópavogur
Opið hús Í dag kl. 14:30-15:00

Verð: 25.5 M
Stærð: 107.1 fm
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 16.6 M

Rúmgóð og falleg 3ja herbergja íbúð með frábæru útsýni úr stofu og af svölum. Gengið er beint inn í
íbúðina af jarðhæð. Tvö svefnherbergi eru í eigninni með parketi á gólfi og góðum fataskápum.
Baðherbergi er stórt og flísalagt í hólf og golf með bæði baðkari og sturtuklefa. Eldhús er með fallegri
kirsuberjainnréttingu. Þvottahús er innan íbúðar en sérgeymsla í sameign. Eignin getur verð laus við
kaupsamning.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Grófarsel 16
Reykjavík 109
Opið hús 15:30 - 16:00

Linda
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

Verð: 52.500.000
Stærð: 252
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 33.900.000
Bílskúr: Já

Aðalíbúð: Flísalögð forstofa, þrjú barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf. Flísalagt
baðherbergi með baðkari. Eldhús með búri innaf, stofa með arni og stórum svölum. Aukaíbúð: tvö
herbergi, stofa, nýlegt eldhús og flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Góður bílskúr með manngengri
geymslu undir. Stór og gróinn garður. Frábær staðsetning, örstutt í skóla, leikskóla, sundlaug og fallegar
gönguleiðir.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

MJÓDD

Tunguvegur 19A
108 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

Verð: 71.500.000
Stærð: 256 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 35.200.000
Bílskúr: Já

Fallegt og vandað hús á 2 hæðum og kjallara með aukaíbúð. Aðalíbúð: rúmgóð forstofa, gestasalerni
innaf. Stórt hol og herbergi með parketi innaf. Eldhús með stórri innréttingu, góðum borðkrók og stofa
með arni innaf, frá stofu er gengið niður í sólskála. Efri hæð; Mjög stórt sjónvarpshol, stórt baðherbergi
með baðkari. 2 barnaherbergi og sérlega rúmgott hjónaherbergi með útgengi á svalir. Kjallari/jarðhæð:
rúmgóður bílskúr með stóru þvottahúsi innaf og aukaíbúð með sérinngangi. Góð eign í grónu vinsælu
hverfi

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

MJÓDD

Strandasel 1
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30

Verð: 18,2
Stærð: 80,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 11,6
Bílskúr: Nei

GÓÐ 3JA HERBERGJA 80,1 FM. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ MEÐ SÉR GARÐI. Hol með fataskáp og flísum á gólfi
við útihurð. Stofa með parketi á gólfi og útgengi út á hellulagða verönd og þaðan út í sér garð til suðurs.
Eldhús með ágætri innréttingu, flísar á milli skápa, tengi fyrir bæði uppþvottavél og þvottavél, plast
parket á gólfi. Hjónaherbergi og barnaherbergi með lausum skápum. Baðherbergi er með góðri
innréttingu, flísum á veggjum við baðkar og dúk á gólfi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Mjóddina.

MJÓDD

Kóngsbakki 7
Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00 til 16:30

Verð: 21,9
Stærð: 99,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 14,7
Bílskúr: Nei

STÓRGLÆSILEG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 4RA HERB. 99.7 FM. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ. VESTUR SVALIR.
Forstofa með góðum skáp. Eldhús með nýrri innréttingu og tækjum. Baðherbergi allt endurnýjað,
hornnuddbaðkar, upphengt salerni, niðurtekið loft og halogen lýsing. Náttúrusteinn á eldhúsi,
sjónvarpsholi og baði. Öðru barnaherberginu hefur verið breytt í sjónvarpshol, auðvelt að breyta aftur.
Birki plastparket á forstofu, stofu og barnaherbergi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og Mjóddina.

thorkell@remax.is

104 Reykjavík
Pantaðu tíma fyrir skoðun

Verð: 22,5
Stærð: 104
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Nei

4RA HERBERGJA 104 FM. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ. SUÐUR SVALIR. LAUS STRAX. Hol, gangur, eldhús
og stofa með Eikarparketi á gólfum. Stór og björt stofa með útgengi út á suður svalir. Eldhús með eldri
innréttingu, flísar á milli skápa. Hjónaherbergi með skápum. Tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi
flísalagt, ágæt innrétting, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Húsið viðgert og málað fyrir þremur árum.
Mjög stutt í verslunarkjarna, skóla, leikskóla og frábært útivistarsvæði í Laugardalnum.

MJÓDD

Vesturberg 52
Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

MJÓDD

Álfheimar 58

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

111 Reykjavík
Pantaðu tíma fyrir skoðun

Verð: 17,7
Stærð: 87,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 12,6
Bílskúr: Nei

4RA HERBERGJA 87,5 FM. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. VESTUR SVALIR. Forstofa
og gangur með góðum skápum og flísum á gólfi. Stór og björt stofa með útgengi út á vestur svalir.
Eldhús með eldri innréttingu. Plast parket á stofu, eldhúsi og svefnherbergjum. Hjónaherbergi með
góðum skápum. Baðherbergið með flísum á gólfi og ágætri innréttingu, tengi fyrir þvottavél. Mjög stutt í
framhaldsskóla, skóla, leikskóla, sundlaug og verslunarkjarna. Barnvænt umhverfi.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BORG

Ásakór 3
Kópavogur
Hringið og bókið skoðun

BORG

Verð: 26,5-36,8
Stærð: 100-170
Fjöldi herbergja: 3-5
Byggingarár: 2006

RE/MAX BORG hefur tekið í sölu 4 glæsilegar íbúðir við Ásakór í Kópavogi.
Þrjár íbúðanna afhendast án gólfefna nema á baðherbergjum sem eru
flísalögð. Minnsta íbúðin afhendist með parketi og geta kaupendur valið úr 4
tegundum. Einnig er möguleiki á að fá hinar íbúðirnar afhendar með parketi
Innréttingar eru í forstofu, herbergjum, baðherbergi og eldhúsi.
Eldhúsinnrétting með viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergin eru
flísalögð, innréttingu og vegghengdu salerni. Innihurðir eru yfirfelldar. Allt
tréverk í íbúðunum er úr eik.

Íshússtígur
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744

Keflavík
Opið hús Í dag milli 16 og 16.45

Verð: 38.8
Stærð: 200+
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1920
Brunabótamat: 20.5
Bílskúr: Íbúð

Heitur pottur að verðmæti 500þ.kr fylgir með í kaupunum. Ný uppgert
einbýlishús á tveimur hæðum með innréttuðu aukahúsi á lóð. Húsin eru bæði
ný uppgerð að utan sem innan. Gengið er inn í flísalagða forstofu. Aðalrými
er stofa og eldhús. Eldhúsinnréttingar eru nýjar eins og allt annað í húsinu,
góð eyja með eldavél. Stofan er rúmgóð og björt með ljósu eikarparketi.
Baðherbergi er á neðri hæð og er þar bæði bað og sturtuklefi. Hiti í flísalögðu
gólfi og mjög smekklegar nýjar innréttingar. Þvottahús/geymsla er á neðri
hæð. Aðstaða fyrir þvottavél/þurrkara. Gengið er niður pall í minni
stofu/herbergi. Þar fyrir innan er lítið herbergi sem má nýta sem
fataherbergi/geymsla. Efri hæð er öll parketlögð og skiptist í 3 svefnherbergi.
Aukahús skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.

sigurpall@remax.is

Seljabraut 54
Seljabraut
Opið hús 15-15.30

sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 46
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 7.750.000

699 7372
venni@remax.is

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður
Opið hús 16-16.30

Sigurpáll
Sölufulltrúi

Verð: 21.900.000

Vernharð
Sölufulltrúi

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

699 7372

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

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 35.800.000

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 200,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 24.800.000
Bílskúr: Já

699 7372

Mikið endurnýjað einbýlishús í fallegu og grónu hverfi í Borgarnesi. Gangur, sjónvarpshol, eldhús og
stofa er parketlagt. Eldhúsið er með nýjum innréttingum, þvottahús og geymsla liggja inn af eldhúsi,
þaðan er svo gengið út í gróinn og fallegan garð sem einnig er með palli og skjólvegg. Stór og mikil
geymsla er niðri við bílskúrinn. Útsýnið er stórkostlegt þar sem húsið stendur.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

sigurpall@remax.is

Borgarnes
Stórkostlegt útsýni

heidar@remax.is

BORG

897 7744

Fálkaklettur 7

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799

BORG

Verð: 14.900.000

Vorum að fá í einkasölu nýja gríðarlega skemmtilega einstaklings íbúð á Seljabraut. Eldhúsinnrétting er
ljós eik útbúin tækjum klæddum ryðfríu stáli. Inni á baðherbergi, sem er flísalagt ljósum flísum, er
vegghengt salerni og sturta. Stórir gluggar gera íbúðina mjög bjarta, einnig er hátt til lofts. Uppi er gott
rými fyrir svefnaðstöðu, með góðum gluggum.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

venni@remax.is

Suðurgata 80
Hafnarfjörður
Falleg sérhæð

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Verð: 34.900.000

Vernharð
Sölufulltrúi

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

699 7372

RE/MAX BORG kynnir í einkasölu mjög fallega 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.

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BORG

Háagerði 21
Reykjavík
Opið hús í dag 16:00-16:30

BORG

Verð: 33.500.000
Stærð: 125,2
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 16.850.000

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

Holtsgata 20
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

220 Hafnarfirði
Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 19.900.000
Stærð: 76
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 11.350.000

RE/MAX BORG kynnir fallega hæð í litlu þríbýli á besta stað í Hafnarfirði.
Komið er inn í flísalagt hol, stórt parketlagt svefnherbergi með góðum
gluggum og fataskáp. Eldhúsið er flísalagt, ný innrétting og gott pláss fyrir
borðkrók. Baðherbergið er allt hið glæsilegasta með upphengdu salerni og
stórum sturtuklefa. Stofan er björt og rúmgóð, parket á gólfi, innaf stofunni er
minna herbergi sem er notað í dag sem sjónvarpskrókur. Íbúðin er öll nýtekin
í gegn á mjög smekklegan máta. Öll helsta þjónusta er í næsta nágreni.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

Emil Örvar
Sölufulltrúi

661 9261

891 6670

gunnsteinn@remax.is

emil@remax.is

BORG

Öldugrandi 9
Reykjavík
Opið hús í dag 17:00-17:30

Verð: 27.500.000
Stærð: 115,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 19.065.000

Komið er inn í góða flísalagða forstofu með fínu fatahengi. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og
nýlegum tækjum, eldhúsið er opið inn í bjarta stofu með útgengi á góðar suður svalir með útsýni yfir
borgina. Svefnherbergin eru þrjú tvö þeirra með stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, tengi
er fyrir þvottavél inni í baði. Í sameign er stór sér geymsla og gott sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign á
mjög góðum stað sem vert er að skoða.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

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

Vesturgata 51c
101 Reykjavík
Opið hús 15:00-15:30

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 22.900.000

Ragnar
Sölufulltrúi

Stærð: 74,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1908
Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

699 0070
ragnar@remax.is

111 Reykjavík
Opið hús Klukkan 16:30-17:00 í dag

RE/MAX Borg kynnir: Á góðum stað í hjarta borgarinnar 74.3 fm 3 herbergja íbúð í tvíbýlishúsi á
Vesturgötunni. Íbúðin er á 2 hæðum ásamt risi (skráð 5.2 fm en 33.0 fm gólfflötur). Góður sameiginlegur
garður ásamt palli. Lýsing eignar: Komið er inn í forstofu með fínu skápaplássi. Eldhúsið er rúmgott með
góðri eldhúsinnréttingu. Inn af eldhúsi er góð stofa. Plastparket er á gólfum stofu og eldhúss. Gengið er
niður hringstiga á neðri hæð hússins. Sjá nánar á remax.is.

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

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

4ra herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt 32,9 fm innbyggðum bílskúr með heitu vatni og rafmagni.
Stærð íbúðar er 102,4 fm + 7,6 fm (samtals 110 fm) geymsla á jarðhæð.Tvær svalir fylgja íbúðinni,
annars vegar yfirbyggðar og flísalagðar svalir sem snúa í vestur með frábæru útsýni yfir Reykjavík ( 7,3
fm ekki inn í fermetra tölu ), og hinsvegar eru svalir útfrá hjónaberbergi í austur. Húsið er klætt að utan
með fallegri álklæðningu.Sjá nánar á www.remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Ragnar
Sölufulltrúi

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

699 0070
ragnar@remax.is

Laugavegur 51
101 Reykjavík
Opið hús Klukkan 18:30-19:00 í dag

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090

Verð: 25.000.000
Stærð: 92,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

3ja herbergja íbúð/atvinnuhúsnæði á 3 hæð í 4 hæða húsi við Laugaveg í Reykjavík. Húsnæðið er skráð
sem atvinnuhúsnæði hjá FMR. Eignin skiptist í hol, stofu, lítið eldhús, baðherbergi og tvö stór
svefnherbergi.Parket er á stofu og í öðru herberginu og teppi á hinu herberginu. Eldhús með hvítri
innréttingu og baðherbergi er með sturtuaðstöðu.Frábær staðsetning og margir möguleikar.Laus við
kaupsamning. Sjón er sögu ríkari. Nánar á www.remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 36.300.000

Ragnar
Sölufulltrúi

Stærð: 260 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

699 0070
ragnar@remax.is

Sumarhús
Öndverðarnes
Pantið skoðun

Einnarhæðar einbýlishús steypt í plasteiningarmótum, einangrað bæði innan og utan og klætt með
múrkerfi í Hellugljúfri 2 í Ölfusi. Húsið stendur á stórri ca. 5.871 fm. eignarlóð. Húsið er 259,9 fm. og þar
af er bílskúr ca. 51,8 fm. Húsið afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan með grófjafnaðri lóð.Á
lóðinni er heimilt að að byggja 100 fm gróðurhús og hesthús fyrir 10 hesta án þess að kaupendur þurfi
að greiða frekari gatnagerðargjöld. Nánar á www.remax.is

Stærð: 143 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 21.020.000
Bílskúr: Já

BORG

erlendur@remax.is

800 Selfoss
Pantið skoðun

Verð: 25.500.000

BORG

Verð: 19.200.000

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.

Hellugljúfur 2 Ölfus

Álftahólar 8

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Verð: 15.000.000

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

Stærð: 83
Byggingarár: 2007

690 8090

RE/MAX Borg kynnir: 83 fm sumarhús á góðum stað í Öndverðarnesinu. Bústaðurinn er í byggingu og
skilast fullbúinn að utan. Húsið stendur á steyptum sökkli og eru gólfin steypt með hitalögnum. Að innan
verður húsið fulleinangrað og plastað. Að utan verður verönd fullfrágengin. Gert er ráð fyrir svefnlofti með
38 fm gólffleti. Bústaðurinn stendur á landi Múrarafélagsins og er stutt í þjónustumiðstöð og golfvöll.
Láttu drauminn rætast og eignastu vandaðan sumarbústað á þessum skemmtilega stað.

erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

LIND

Vallarhús 33
Reykjavík
Opið hús Sun. 20.maí Kl:15:30-16:00

Verð: 29.900.000
Stærð: 125,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: nei

Raðhús á tveim hæðum. Á neðri hæð er eldhús, samliggjandi stofa og borðstofa, forstofa, gestasnyrting
og þvottahús. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Einnig er risloft yfir allri eigninni sem bíður
upp á mikla möguleika. Búið er að taka bæði baðherbergin í gegn. Þetta er eign sem hefur verið sinnt
mjög vel. Skólar í göngufæri og stutt í alla þjónustu

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Anika Rós
Sölufulltrúi

869 5285
anika@remax.is

www.kubbur.is
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STJARNAN

Vallarbraut 3
220 Hafnarfirði
Íbúð með sérinngangi og sólpalli

Verð: 30.800.000
Stærð: 123,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 19.440.000
Bílskúr: 24,9 fm

Falleg 5ja herb 124 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stórum sólpalli á rótgrónum stað í Hafnarfirði.
Íbúðinni fylgir góður 25 fm bílskúr með rafmagni og hita. Íbúðin er laus við kaupsamning. Nánari lýsing:
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með forstofu, holi, stórri stofu, 3 svefnherbergjum, góðu sjónvarpsrými,
baðherbergi og þvottahúsi og geymslu. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og sturtu. Gólfefni og
innréttingar eru vandaðar.

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

BÆR

Kleppsvegur 18
105 Reykjavík
Opið hús í dag 14:00 til 14:30

Verð: 23.500.000
Stærð: 109,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 13,4

4ra herb. íbúð á fyrstu hæð við Kleppsveg. Íbúðin skiptist í hol, eldhús með hvítri innréttingu, uppgerðri
að hluta, þvottahús, baðherbergi með baðkari og innréttingu, tvö rúmgóð herbergi og samliggjandi stofu
og borðstofu með útgengi á litlar svalir. Á gólfum eru plastparket og flísar á eldhúsi og baði. Sameign er
nýlega máluð og nýlegt teppi á stigum. Í kjallara er góð sér geymsla og sameiginleg hjólageymsla og
þurrkherbergi. Getur verið laus mjög fljótlega.

BÆR

Núpskatla 1 og 2
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Verð: Tilboð
Stærð: 1200 hekta

671 Norðurþing
Pantið skoðun gsm:699 6949
Góðar hlunninda jarðir. Núpskatla 1 er u.þ.b. 1200 hektarar. Jörð sem hefur, m.a. vatn með silungsveiði,
æðarvarp, töluverðan reka og Rauðinúpur er að hálfu leyti í landinu og þar verpir mikið af sjófugli.
Núpskatla 2 er nýbýli á 2,5 hektara leigulandi. Góð útgerðaraðstaða er fyrir smábáta, bryggjukantur og
löndunarbúnaður. Stutt er á gjöful fiskimið. Jörð sem býður uppá marga möguleika. Mikil náttúrufegurð.

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

869 8150

699 6949

hrafnhildur@remax.is

kristjan@remax.is

www.kubbur.is
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STJARNAN

Fífumói 14
Reykjanesbær
Pantið Skoðun í Síma: 866-9954

Verð: 28.400.000
Stærð: 226.8
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 31.140.000
Bílskúr: já

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

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Strandvegur 15
210 Garðabær
Opið hús í dag kl: 14:30-15:30.

STJARNAN

Stærð: 126
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Bílskúr: Bílgeymsla

Barðastaðir 41
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

RE/MAX Stjarnan kynnir:
Stórglæsilega íbúð með stórkostlegu útsýni í Sjálandi í Garðabæ .
Nánari lýsing:
Íbúðin er fyrir miðju í húsinu og snýr öll í átt að sjó með stórkostlegu útsýni til Reykjavíkur, Bessastaða og
Akraness. Við hlið þess er fallegt eldhús með sprautulökkuðum hvítum háglans innréttingum.
Gólfefni í forstofu,eldhúsi og borðstofu eru svartar náttúruflísar. Gegnheilt parket á stofu og
svefnherbergjum. Stór og björt stofa með miklu útsýni úr tveimur stórum gluggum sem ramma útsýnið
fallega inn.
Tvö barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi er rúmgott með fataherbergi.
Ljóshönnun var framkvæmd af Epal og mögulegt er að fá ljósa með í kaupunum.
Glæsileg eign sem er þess virði að skoða.

Verð: 69.900.000
Stærð: 265
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002
Bílskúr: Já

112 Reykjavík
Opið hús í dag kl:16-17

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

GLÆSILEGT RAÐHÚS Á BESTA STAÐ Í GRAFARVOGI
Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Glæsilegt raðhús á 2 hæðum í göngufjarlægð frá Korpúlfsstaðarvelli, byggt árið 2002. Húsið
ásamt bílskúr er skráð 225,6 m² hjá FMR en er í raun 265 m² þar sem 40 m² rými sem er undir
bílskúr hússins og er í dag innréttað sem líkamsræktar og afþreyingarherbergi er ekki inní
fermetratölu. Húsið var algjörlega endurnýjað að innan árið 2006 á afar vandaðan og smekklegan
hátt.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Stórt hellulagt bílastæði er við húsið með hitalögn og rúmar allt að 4 bíla. Til hliðar við bílastæði
er svæði sem er hellulagt með kamínu og borðaðstöðu og er afgirt með skjólvegg.
Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Á Barðastöðum er kyrrlátt og enginn hávaði frá umferð. Síðan Kórpúlsstaðaráin var brúuð í fyrra
er örstutt upp á Vesturlandsveginn.

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

www.kubbur.is
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HEIMILI&JARÐIR

Gnoðarvogur 38
104 Reykjavík
Opið hús í dag kl 17:00-18:00

Verð: 20.400.000
Stærð: 75
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Fallega þriggja herbergja mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð í lítilli blokk. ***LAUS VIÐ
KAUPSAMNING*** Gengið er inn í flísalagða bjarta forstofu, þaðan er gengið inn í öll herbergi.Flísalagt
eldhús sem gert var upp fyrir ca 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.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

ESJA

Fífusel
109 Reykjarvík
Opið hús Í dag kl.15:00 til 15:30

Verð: 37.9 m.
Stærð: 200
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 28,8
Bílskúr: Já

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Gott 7 herbergja 200 fm endaraðhús ásamt 27 fm. stæði í bílageymslu. Komið er inn í forstofu með
flísum á gólfi og fataskápum. Neðsta hæð: Tvö góð herbergi með plastparketi á gólfi, Herbergi með
plastparketi á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og sturtuklefa. Þvottahús með glugga og flísum á
gólfi. Hol með flísum á gólfi. Sérinngangur er á neðstu hæðina og er mjög auðvelt að útbúa þar
aukaíbúð.

Kristgeir Kr.
Sölufulltrúi

659 0034
kristgeir@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Sóltún 22
Selfoss
Opið hús í dag kl:16:00 til 16:30

Verð: 26.800.000
Stærð: 146m2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 23.550.000
Bílskúr: Já

Fallegt parhús klætt með bárujárni sem stendur á eignarlóð á góðum stað í botnlangagötu. Eignin telur
forstofu, forstofuherbergi, eldhús með fallegri innréttingu, stofu og borðstofu þar sem gengið er út á
stóran og vandaðan sólpall, bað með fallegri innréttingu og upphengdu salerni, svefnherbergi með
skápum, hjónaherbergi með skápum, ágætt þvottahús og rúmgóður bílskúr. Lóð er frágengin. Góð eign
á frábærum stað, stutt í leikskóla og alla þjónustu.

HEIMILI&JARÐIR

Grenigrund 19
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Selfoss
Opið hús í dag kl 17:00 til 17:30

Verð: 29.900.000
Stærð: 162,1m2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 25.300.000
Bílskúr: Já

Um er að ræða einbýlishús, staðsett við Grenigrund 19 á Selfossi. Húsið er allt hið huggulegasta og telur
íbúðin forstofu með flísum á gólfi, 3 svefnherbergi öll með skápum, baðherbergi er rúmgott með
baðkari og sturtu, eldhús með fallegri hvítri innréttingu, stofan er niðurgrafin með viðarparketi á gólfi,
ágæt þvottahús og geymsla. Stór og góður bílskúr með stóru geymslulofti og í bílskúrnum er búið að
innrétta auka herbergi. Þetta er góð eign á frábærum stað sem vert er að skoða nánar.

104 Reykjavík
Opið hús kl. 15:00-15:30

Verð: 18.700.000
Stærð: 69,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 9.540.000

Rúmgóð og mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð með sérinngangi í kjallara í glæsilegu þríbýli í
Heimahverfinu vinsæla. Bæði stofa og svefnherbergi eru rúmgóð og geymsla sem er inn í íbúðinni gæti
nýst sem vinnuherbergi. Í eldhúsi eru nýir neðri skápar, vaskur og borðplata. Nýtt plastparket á öllum
gólfum í íbúðinni nema á eldhúsi og baði. Verið er að ljúka við endurnýjun á lögnum í öllu húsinu og
dreni. Fín íbúð á góðum stað. Laus við kaupsaming

MJÓDD

Freyjugata 34
Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

MJÓDD

Álfheimar 31

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

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

Verð: 16.300.000
Stærð: 53,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932
Brunabótamat: 7.290.000

Tveggja herbergja kjallaraíbúð í virðulegu húsi í Þingholtunum! Rúmgott og bjart eldhús með gluggum í
tvær áttir. Stofa og herbergi dúklögð og er herbergið innaf stofunni. Baðherbergi með sturtu. Þak var
endurnýjað árið 2001. Rafmagn endurnýjað að hluta. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi.
Geymsluris á háalofti. Sameiginlegur garður m/garðhúsi sem nýtt er sem hjólageymsla. Tilvalin íbúð fyrir
þá sem vilja vera í miðbænum og eru að kaupa í fyrsta skipti.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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Grundarstígur 10

Verð: 97.000.000

101 Reykjavík
Glæsieign í hjarta Reykjavíkur

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1917
Brunabótamat: 38.255.000
Bílskúr: 17.6

BÚI

Sögulegt hús reist af Hannesi Hafstein þjóðskáldi og ráðherra en hann flutti inn í húsið í október 1915 og bjó
þar til dauðadags 1922. Húsið er íslensk steinsteypuklassík með Mansard þaki. Húsið skiptist kjallara,tvær
hæðir og ris. 1.hæð er með mikilli lofthæð u.þ.b. 2.95 cm. Í flestum vistaverum 1.hæðar eru vandaðir
upprunalegir gipslistar í loftkverkum og rósettur. Úr forstofu opnast vængjahurð inní hol. Flestar innihurðir í
húsinu er upprunalegar fulningahurðir og er vængjahurðin með fulingum úr slípuðu gleri. Hæðin skiptist í :
hol, þrjár stofur, forstofuherbergi, eldhús, stigahús og gestasalerni. Gengt er á milli allra stofa og
forstofuherbergis. 2. hæð er með upprunalegum gipslistum og rósettum. Hæðin skiptist í rúmgott hol,
fjögur stór svefnherbergi og eitt stórt hjónaherbergi með útgengi út á suður svalir sem upprunalega var stofa
. Þar er aðalbaðherbergi hússins og er með baðkari og sturtu. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Risið
er að mestu óinnréttað þurrkloft en í risinu er lítið herbergi og geymsla. Kjallarinn er ekki með fullri lofthæð.
Þar er þvottahús, þrjár geymslur og anddyri undir útitröppum. Bókið skoðun í 698-87-33

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

MJÓDD

BÚI

Efstaland 18
Reykjavík 108
Opið hús 15:30 - 16:00

Verð: 23.800.000
Stærð: 80
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: nei

Vel staðsett íbúð í Efstalandi í góðu fjölbýlishúsi á þesssum eftirsótta stað.Íbúðin skiptist þannig: komið
er inn í forstofu með fataskáp, einnig er skápur á hæðinni fyrir íbúðina, inn af forstofu er
húsbóndaherbergi. Þar við hliðin á er svefnherbergið með góðum skápum og snyrtiborði. Baðherbergið
er endurnýjað að hluta, baðkar, og ágætis innrétting. Eldhúsið er með upprunalegum innréttingum sem
eru mjög huggulegar og er stór skápur sem skilur á milli stofu og eldhús.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
lögg. fasteignasali

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Ferjuvogur 19
104 Reykjavík
Opið hús 14:00 - 15:00

Verð: 27.9
Stærð: 116.6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 14.950.000

Verulega rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð í tvíbýlishúsi í kjallara á frábærum
stað í Vogahverfinu. Aðeins nokkra metra frá grunnskóla og menntaskóla.
Eignin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi og er möguleiki á fjórða
svefnherberginu.Eldhús með borðkrók. Baðherbergi með sturtuklefa. Stóra
stofu og borðstofu. Vinnurými. Stór geymsla.Innangengt er í þvottahús úr
íbúð. Miklar endurbætur hafa átt sér stað á eiginni s.s. dren,vatnslagnir,allt
gler og gluggapóstar,klæðning, þak og þakrennur.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

www.kubbur.is
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SENTER

SENTER

Sóleyjarhlíð 1
221 Hafnarfjörður
Opið hús 14:00-14:30

Kleifarsel 3

Verð: 30,9
Stærð: 115,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 16,5

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Afar falleg íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi, tvö sér bílastæði fylgja. Flísalögð forstofa, skápar.
Rúmgott forstofuherbergi með eikarparket. Eldhús með hvítri innréttingu, borkrókur, vönduð tæki.
Rúmgóð stofa, útgengt á stóra verönd. Tvö svefnherbergi, annað með skápum. Geymsla/þvotthús.
Baðherbergi með baði, flisalagt. Stutt í alla þjónustu. Fallegt umhverfi. Ekki láta þessa fram hjá þér fara.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

Bjargartangi 9
270 Mosfellsbær
Opið hús mánudag 18:00-18:30

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

Stærð: 203,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 25,5
Bílskúr: Já

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

SENTER

SENTER

Teigasel 7
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

109 Reykjavík
Opið hús mánudag 20-20:30

Verð: 19,4
Stærð: 88,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 13,2

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 4. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin var algjörlega endurnýjuð fyrir rúmum 2
árum. Í eldhúsi er hvítlökkuð innrétting með olíuborinni maghony borðplötu, Smeg stáltæki frá Eirvík,
gashelluborð, borðkrókur við glugga. Opið hjónaherbergi (auðvelt að loka. Barnaherbergi er nýtt sem
tölvu- og fataherbergi. Baðherbergi flísalagt, hiti í gólfum, mjög vönduð tæki. Rúmgóð stofa með útg. á
flísalagðar svalir. Frábært útsýni og stutt í alla þjónustu.

270 Mosfellsbær
Opið hús Mánudag 19-19:30

Verð: 46,9

Afar glæsilegt raðhús ásamt bílkskúr á góðum stað ! Neðri hæð:Forstofa með dökkum flísum, eikar
skápar. Inn af forstofu er herbergi með ljósu parketi. Bílskúr innaf forstofu. Gesta wc. Stofa og eldhús í
opnu rými, parket á stofu og flísa á eldhúsi, glæsileg eikar innrétting frá Alno,granít borðplötur, vönduð
stál tæki,útg.á verönd með heitum potti. Efri hæð: Þrjú svefnherbergi, parket, skápar. Þvottahús.
Baðherbergi, bað, innrétting. Sjónvarpshol, útg. á svalir. Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

800 Selfoss
Opið hús Milli kl. 16.00 og 17.00

Verð: 39.900.000
Stærð: 208fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 37.900.000
Bílskúr: Já

Vandað hús, byggt 2005. Steinn að utan, gluggar og hurðir úr viðhaldslitlum efnum. Andyri flísalagt,
skápar, rúmgott hol, stofa og borðstofa, rúmgott eldhús, þvottahús, 4 herb. með skápum.(möguleiki á
5). Allar innréttingar, skápar, hurðar er sérsmíðað, úr Birki. Í eldhúsi, eyja úr Granít plötu, gaseldavél,
háfur, öll tæki frá De Dietrich. Baðherb. flísalagt, hornbaðkar, nudd, flott innrétting. Sérherb. með
sérinngangi. Glæsilegt þvottahús og ryksugukerfi í öllu húsinu. Glæsieign !

Vesturendi hesthússins nr. 3 við Blesabakka í Mosfellsbæ. Um er að ræða hús innréttað fyrir átta til níu
hesta. Húsið er 57m2, innréttað með fjórum tveggja hesta stíum, einum bás, hlöðu, hnakkageymslu og
kaffistofa hefur verið útbúin að auki. Gerði er rúmgott við húsið.

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615

BÚI

Verð: 10.000.000

270 Mosfellsbær
Gott hesthús í Mosfellsbæ

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

sighvatur@remax.is

BÚI

Blesabakki 3

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

BÚI

Hellubakki 10
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

sigga@remax.is

SENTER

Stærð: 160,2
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 28,1
Bílskúr: Já

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

sigga@remax.is

Tröllateigur 9

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

sigga@remax.is

Verð: 53,9
Stærð: 288
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 35,2
Bílskúr: Já

Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 15-15:30

Verð: 43,9

Vatnsstígur 5
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sighvatur
Sölufulltrúi

101 Reykjavík
GÓÐ NÝTING - GOTT SKIPULAG

Verð: 23.900.000
Stærð: 62,9fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Skemmtileg og vel skipulögð 3 herbergja íbúð á góðum stað í miðbænum ! Frábær nýting, 2
svefnherbergi, bæði með fataherbergi. Íbúðin er björt og sólrík. Náttúrusteinn og Hlynur á gólfum. Húsið
er vel viðhaldið steinhús og sameign nýstandsett. Pantið sérsýningu !

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615

864 4615

sighvatur@remax.is

sighvatur@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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SENTER

SENTER

Grensásvegur 56
108 Reykjavík
Miðsvæðis í Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 77,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 11.150.000

3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fjölbýli við Grensásveg (íbúðin snýr ekki út á götu). Komið er inn í parketlagt
hol sem tengir saman íbúðina. Stofa er parketlögð með útgengi út á svalir. Eldhús er með uppgerðri
innréttingu og nýlegri eldavél. Herbergi eru með plastparketi á gólfi og skápar eru í báðum herbergjum.
Baðherbergi með sturtu, flísalagt í hólf og gólf og skápur fyrir ofan vask. Geymsla er í kjallara og
sameiginlegt þvottahús.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

SENTER

Tjarnabyggð
Árborg
Glæsileg hús

Verð: 48.700.000
Stærð: 198,0 fm.
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Glæsileg einbýli - búgarður - á stórri eignarlóð í Tjarnabyggð í Árborg, milli
Selfoss og Eyrarbakka. Búgarðabyggð. Hús sem sameinar þægindi borgarlífs
og friðsæld, fegurð og víðsýni sveitalífs. Húsið er um 160 fm. auk gestahúss
sem er um 38 fm. Aðalhúsið skiptist í anddyri, setustofu, þrjú svefnherbergi,
tvö baðherbergi, sauna, eldhús, borðstofu, stofu og geymslu, auk
koníaksstofu á efri hæð með 35 fm. svölum. Gestahúsið skiptist í tvö
svefnherbergi og baðherbergi. Húsin eru fullfrágengin með gólfefnum, öllum
innréttingum og tækjum. Stór frágenginn pallur og heitur pottur. Byggðin er
aðeins í um 40 mínutna akstri frá Reykjavík. Hönnuðir eru EON Arkitektar og
byggingaraðili er Trésmiðja Suðurlands ehf. Við húsin má flétta ýmsum
möguleikum, s.s. hesthúsi, reiðskemmu, vélaskemmu, bílskúr eða vinnustofu.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Skógarás 3
110 Reykjavík
Hringdu og bókaðu skoðun

Verð: 24.900.000
Stærð: 107,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 17.530.000

4ja herbergja íbúð á 2.hæð í Árbænum. Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Á hægir hönd er,
flísalagt þvottaherbergi. Hjónaherbergi með skáp, 2 barnaherbergi, skápur í öðru þeirra, Parket á
gólfum í öllum svefnherbergjum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, sturta og baðkar og góð
innrétting. Stofa er björt með parket á gólfum, útgengt út á svalir. Eldhús með sprautulökkuðum
innréttingum og flísar á gólfi. Eign á góðum stað í Árbænum, Stutt er í alla þjónustu s.s. leikskóla og

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

www.kubbur.is
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BÆR

Borgarleynir 10
Grímsnesi
BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Verð: 24.900.000
Stærð: 168,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Stór bústaður með bílskúr. Eignarlóð. Vantar þig góðan bústað og geymslu fyrir fellihýsið eða vélsleðann
! Húsið er einingahús á steyptum kjallara með bílskúr. Hvor hæð er 84 fm. Húsið skilast fullfrágengið að
utan með stórum palli, ca. 100 fm. Lóðin er eignarlóð 8000 fm. Vegur og bílastæði frágengin. Rotþró
frágengin og tengd. Efri hæð skilast með einangruðum og panelklæddum milliveggjum. Rafmagnstafla
uppsett. Neðri hæð fokheld. 3 svefnherb ásamt tómstundaherb og 2 baðherb eru í húsinu.

BÆR

Borgarleynir 12
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Grímsnesi
BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Verð: 19.600.000
Stærð: 109,3
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Mjög vandað sumarhús á eignarlóð ca. 1 ha. Húsið skilast fullbúið að utan með stórum frágengnum palli
um 120 fm. Að innan er húsið rúmlega fokhelt, plastað og einangrað. Steypt plata með gólfhitalögnum.
Innra skipulag skv. teikningu: Anddyri, hol/gangur, eldhús og stofa í opnu rými, þrjú herbergi, gott
baðherbergi, útgengt á pall. Eitt herbergi og auka baðherb með sérinngangi af palli. Tilvalið sem
gestaherbergi eða unglingaherb. Rafmagn komið í húsið, taflan fylgir. Hægt að fá húsið lengra komið

ss@remax.is

820 Eyrarbakki
BÓKIÐ SKOÐUN S. 8648090

Verð: 19.900.000
Stærð: 143,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 20.180.000
Bílskúr: já

Parhús sem hefur fengið gott viðhald að utan í gegnum tíðina, nýtt járn er á þaki og nýlega búið að
endurnýja gler á suðurhlið í stofu. Reglulega hefur verið borið á viðinn. Íbúðin er 119,8 fm, bílskúrinn
23,8. Lýsing eignar: Forstofa með dúk, fataskápur. Stofa með gólfteppi. Eldhús, búr og gangur með
dúk. Upprunaleg eldhúsinnrétting. Þrjú svefnherb með dúk á gólfi. Baðherbergi tvískipt. Þvottahús
framan við baðherbergi. Innangengt í bílskúr. Rafmagnskynding. Búið er að taka inn heitaveitu.

BÆR

Lækjarbraut 3
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Bláskógabyggð
BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S 8648090

Verð: 10.900.000
Stærð: 50,5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 9.560.000
Bílskúr: já

Húsinu er vel við haldið. Gler í góðu ástandi. Pallur endurnýjaður að hluta. Lóðin er leigulóð um 6000 fm
og rennur áin Fullsæll með lóðarmörkum og er leyfilegt að veiða í honum. Lýsing eignar: Að innan eru
veggir og loft panelklætt. Spónarparket á gólfum. Forstofa með fataskáp. Tvö svefnherb, annað með
koju og hitt með hjónarúmi. Eldhús með nýlegri innréttingu og stofa í opnu rými. Baðherbergi með
sturtuklefa. Rafmagn og hitaveita komin að húsinu. Gasofnar og gasískápur og kamína í stofu.

ss@remax.is

Grímsnesi
BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Verð: 21.900.000
Stærð: 82
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Tvö stór og falleg hús á eignarlóðum í landi Syðri-Brúar í Grímsnesi. Húsin eru 82 fm og ca. 35 fm
manngengt svefnloft. Húsin eru fullbúin utan sem innan. Stór pallur með heitum potti. Lýsing innra
skipulags: Forstofa, gangur, eldhús og stofa í opnu rými útgengt á pall. Falleg eldhúsinnrétting með
vönduðum tækjum. Þrjú herbergi. Baðherbergi með sturtu og einfaldri innréttingu. Þvottahús með
sérinngangi. Stig af gangi upp á svefnloft. Eignarlóðir tæpir 5000 fm

Snorri
Sölufulltrúi

Verð: 1.850.000
Stærð: 7500 fm

Grímsnesi
BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

EIGNARLÓÐIR GOTT VERÐ. TIL SÝNIS Í DAG. BÓKIÐ SKOÐUN. Lóðirnar eru flestar 7500 fm en eru
einnig til bæði stærri og minni. Lóðirnar afhendast með vegi, rafmagni og vatni að lóðarmörkum. Gróið
og grösugt land, kjörland til ræktunar. Byggja má allt að 150 fm hús og 25 fm gestahús á lóðunum.
Fallegt útsýni frá lóðunum. Stutt í nýjan 18 holu golfvöll. Beygt hjá Minni-Borg í átt að Sólheimum.

864 8090

ss@remax.is

ss@remax.is

Svínadal
UPPLÝSINGAR Í S. 8648090

Verð: 9.900.000
Stærð: 61
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

FRÁBÆRT VERÐ ! Fallegt nýtískulegt sumarhús á útsýnislóð í landi Kambhóls í Svínadal. Leigulóð.
Steyptur kjallari, lofthæð 195 cm, ca. 40 fm (ekki í fm) Húsið skilast skv. eftirfarandi: fullfrágengið að
utan, rúmlega fokhelt að innan, fullfrágenginn pallur, rotþró frágengin, rafmagn, kalt og heitt vatn komið
inn. Teikning gerir ráð fyrir 3 herb. stofu, eldhúsi og baðherb. HÆGT AÐ FÁ BÚSTAÐINN EINS OG
HANN ER Í DAG Á KR. 8.400.000.-

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

BÆR

Norðurás 16

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

BÆR

Lóðir - Ormsstaðir
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

ss@remax.is

BÆR

Lækjabrekka 9/21

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

BÆR

Háeyrarvellir 40

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

BÆR

Ormsstaðir
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Grímsnesi
UPPLÝSINGAR Í S. 8648090

Verð: 16.900.000
Stærð: 104
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Stór hús, 104 fm með jafnstórum kjallara með 2m lofthæð. Eignarlóðir, hægt að velja úr mörgum lóðum.
Húsin skilast fullbúin að utan, klædd með liggjandi báruáli og standandi timburklæðningu. Steypt plata á
hæð og kjallara Einangrað og plastað að innan. Mjög gott innra skipulag í húsunum skv teikningu. 70 fm
pallur fylgir. Kalt vatn og rafmagn verður komið í húsin fyrir afhendingu. Afhending í lok sumars eða eftir
samkomulagi.

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
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3TARFSMAÈUR
ËSKAST ¹ DAUÈHREINSUNARDEILD VIÈ 4UNGUH¹LS 3TARÙÈ FELST Å
FRAMLEIÈSLU ¹ PÎKKUM TILTEKT OG AFGREIÈSLU ¹ DAUÈHREINSUÈ
UM VÎRUM AF LAGER ¹SAMT TÎLVUVINNU

%RT ÖÒ Å HËPI BESTU OG HUGMYNDARÅKUSTU BAKARA LANDSINS

6ILT ÖÒ VERA Å SIGURLIÈINU

(¾FNISKRÎFUR 3KIPULÎGÈ OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ SAMVISKU
SEMI OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

%F SVARIÈ ER J¹ Ö¹ ERT ÖAÈ ÖÒ SEM VIÈ ERUM AÈ LEITA AÈ

5MSËKNIR BERIST FYRIR  JÒNÅ NK TIL -AGNEU " (ÎGNADËTTUR
AÈSTOÈARDEILDARSTJËRA DAUÈHREINSUNARDEILD 4UNGUH¹LSI  OG
VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR Å SÅMA   NETFANG
MAGNEABH LANDSPITALIIS

/KKUR VANTAN VANAN OG H¾FAN BAKARA TIL STARFA SEM FYRST
(J¹ OKKUR STARFAR GOTT EINL¾GT OG ÎÚUGT STARFSFËLK SANNKALLAÈ SIGURLIÈ

,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG (RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFS
MANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU
WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,AND
SPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM
R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ËN !RILÅUSSON BAKARAMEISTARI SÅMI  
5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ NETFANGIÈ JON KOKUMEISTARINNIS

Spennandi framtíðarstörf
í Borgarnesi
Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á
Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.
Húsasmiðjuverslanir
eru 21 á landsvísu. Í
verslunum okkar höfum við
á boðstólnum yfir 80.000
vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri. Við
leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost
að eflast og þróast í starfi.

Óskum eftir að ráða áhugasama einstaklinga í eftirtalin störf í
verslun okkar í Borgarnesi
Deildarstjóra pípulagnadeildar
Starfssvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir, ráðgjöf og tilboðsgerð
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Iðnmenntun eða góð þekking á pípulagnaefni
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni
Sjálfstæði og frumkvæði

Bílstjóra / meirapróf skilyrði
Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki

www.husa.is

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

/R_TRf
RVT[N_UNYQ`SzYNTRUS

Viltu taka þátt í
uppbyggingu á
þriðju kynslóðar
háhraðaneti?

@aN_S``cV'
B[QV_O[V[Tb_Sf_V_YNb[NcV[[`Yb
Üa_RVX[V[Tb_YNb[N
/Xb[YNb[N
3_sTN[Tb_`XVYNT_RV[N
q[[b_aVYSNYYN[QVcR_XRS[VaR[TQYNb[NcV[[`Yb
5ªS[V`X_Sb_'
@aQR[a`]_S`XVYf_V
?Rf[`YNNSYNb[NcV[[`Yb`XVYf_V
 RXXV[TsYNb[NXR_SV@.=ª`XVYRT
;sXcªZcV[[bO_T

BZS_NZa~N_`aN_SR_N_ªN

ÏHA:CH@6$H>6#>H$B@G(,+.(%*#'%%,

BZ`X[V_s`NZaSR_VY`X_s`R[QV`asSN[[f-a\f\aNV`
Sf_V_Zs[bQNTV[[%ZN~;s[N_Vb]]Y `V[TN_bZ
NbTY `a`a_ScRVaV_3N[[ /WN_[NQaaV_~`~ZN"$"$
/R_TRfRVT[N_UNYQ`SzYNTRUSR_~RVTb:NT[`N_8_V`aV[``\[N_
6[[N[SzYNT`V[`R_bA\f\aNsÕ`YN[QVUS:8_V`aV[``\[RUS
A\]]O~YN_RUS/R_TRfSN`aRVT[NSzYNTRUS@Y[V[TUS/N_V[[
RUS:\a\_ZNeRUS\T/~YNYRVTN3YbTYRVNRUSs`NZa[\XX_bZ
_bZ`Zª__VSzYTbZ.`Rab_/R_TRfWN_RVT[N_UNYQ`SzYNT`
RUSR_~@Xabc\TV
;s[N_Vb]]Y `V[TN_Zs`Wss[RaS[TbZSzYNTN[[N'
ddda\f\aNV`ddda\]]OVYN_V`ddd`\Y[V[TV`
dddZ\a\_ZNeV`dddUR_agV`

Við óskum eftir starfsmanni á Tæknisvið Símans. Ef þú vilt taka
þátt í spennandi verkefni í öflugum hópi starfsmanna hjá einu
framsæknasta fyrirtæki landsins gæti þetta verið starf fyrir þig.
Helstu verkefni
Fylgja eftir tækniþróun m.a. á þriðju kynslóðar
háhraða- og farsímakerfi
Fagleg úttekt sem og prófun búnaðar/kerfa við
innleiðingu nýrra tæknilausna
Greining tæknilegra vandamála
Hæfniskröfur

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf eða sambærilega
menntun og/eða reynslu. Þekking á fjarskiptakerfum
æskileg og reynsla af fjarskiptaendabúnaði kostur.
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti unnið sjálfstætt, sé
samviskusamur, vandvirkur og hafi góða þjónustulund.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla
virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á námsog starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Umsóknarfrestur er til 3. júní.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.
800 7000 - siminn.is

ENNEMM / SÍA / NM27861

`XN_N_sNYNb[NSbYYa_N~`aN_S
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Viltu vera í

vinningsliðinu?
Fjölbreytt og lifandi starf
Við bjóðum upp á fjölbreytt og lifandi starf,
góðan starfsanda, þægilegt og afkastahvetjandi kerfi.

Góðar tekjur

MÚRARI

Við leitum að harðduglegu sölufólki.
Mikil vinna og góðar tekjur í boði fyrir metnaðarfullt
sölufólk.

Loftorka Borgarnesi ehf. óskar að ráða múrara
eða mann vanan múrverki til starfa í fyrirtækinu
í Borgarnesi.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig, sendu þá umsókn á
gudrun@remax.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veita Áslaug Þorvaldsdóttir
starfsmannastjóri og Þorsteinn Viggósson
forstöðumaður framleiðslusviðs á opnunartíma
skrifstofu kl.08:00 – 17:00 í síma 433 9000.
Umsóknir sendist fyrir 26. maí
nk. á
neðangreint heimilisfang merkt "múrari" eða á
netfangið loftorka@loftorka.is

3VEITARFÁLAGIÈ RBORG

ËSKAR EFTIR LEIKSKËLA
KENNURUM TIL STARFA

Loftorka Borgarnesi ehf. er alhliða verktakafyrirtæki á sviði
mannvirkjagerðar og sérhæfir sig í framleiðslu á
forsteyptum hlutum úr steinsteypu, mestmegnis
húseiningum, ásamt steinrörum í holræsi. Fyrirtækið rekur
starfsstöðvar í Borgarnesi, á Akureyri, í Reykjavík og í
Kópavogi. Starfsmannafjöldi er á bilinu 250-300 manns.

3VEITARFÁLAGIÈ RBORG ËSKAR EFTIR LEIKSKËLAKENNURUM TIL
STARFA ¹ LEIKSKËLUM SVEITARFÁLAGSINS 5MS¾KJENDUR ÖURFA
AÈ HAFA SKIPULAGSH¾FNI F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
OG GËÈA ÖJËNUSTULUND

Loftorka Borgarnesi ehf.
Engjaás 1, 310 Borgarnes
Sími 433-9000 fax 433-9013
www.loftorka.is

,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA
OG &ÁLAGS LEIKSKËLAKENNARA .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
(EIÈDÅS 'UNNARSDËTTIR LEIKSKËLAFULLTRÒI SÅMI  
NETFANG HEIDDIS ARBORGIS OG (ARPA "ÎÈVARSDËTTIR
STARFSMANNASTJËRI SÅMI  
NETFANG HARPA ARBORGIS
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN STARFSREYNSLU
OG UMSAGNARAÈILA BERIST TIL STARFSMANNASTJËRA
!USTURVEGI   3ELFOSS FYRIR  JÒNÅ NK
3TARFSMANNASTJËRI

Viltu
prófa?

-AGNÒS ER MJÎG ¹N¾GÈUR Å "REIÈHOLTSKIRKJU

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Organisti
án kirkjukórs
Magnús Ragnarsson er
organisti í Breiðholtskirkju. Hann segir starf
organista vera mjög fjölbreytt og skemmtilegt.
Magnús tók við starfi organista í Breiðholtskirkju síðasta haust og er mjög ánægður þar. „Orgelið í kirkjunni
er mjög gott og góður hljómur í því auk þess sem starfið er fjölbreytt og skemmtilegt,“ segir hann.
Magnús fór að læra til
organista árið 1999 og byrjaði í Tónskóla Þjóðkirkjunnar. Eftir tveggja ára nám
þar sótti hann um í tónlistarháskóla í Gautaborg. „Ég
var orðinn 24 ára þegar ég
hóf organistanámið og hafði
aldrei spilað á orgel áður, þó
ég hefði lært á píanó í mörg
ár og sungið í kirkjukór.
Þegar ég byrjaði í skólanum
í Gautaborg haustið 2001 var
ég með lang minnstu reynsluna í orgelleik því flestir
voru búnir að spila frá því að
þeir voru unglingar,“ segir
hann og hlær.
Organistanámið
var
skemmtilegt en svolítið erfitt að sögn Magnúsar. „Við
þurftum að læra margar tegundir af orgelspili, söng, kór-

stjórn, kirkjusögu, kirkjutónlistarsögu og margt fleira
því markmiðið er að undirbúa nemendurna vel fyrir
starf innan kirkjunnar.“
Eftir að Magnús lauk námi
í Gautaborg flutti hann til
Stokkhólms þar sem hann
vann í kirkju í eitt og hálft
ár. „Við hjónin ákváðum svo
að flytja til Íslands þegar
við eignuðumst barn síðasta vetur. Til að byrja með
var ég mikið „free-lance“ en
stökk svo á þetta starf þegar
þegar það losnaði,“ segir
hann og hlær.
Samhliða starfi sínu í
Breiðholtskirkju
stjórnar
Magnús söngsveitinni Fílharmóníu og sönghópnum
Hljómeyki. „Hvorugur þessara hópa er kirkjukór og það
er svolítið merkilegt að þó ég
starfi sem organisti stjórna
ég engum kirkjukór. Ég hef
hins vegar fengið Fílharmóníu til að manna messusönginn í Breiðholtskirkju
í vetur því þegar ég tók við
kirkjunni var enginn kirkjukór í henni. Það tekur alltaf
tíma að byggja upp almennilegan kór og Fílharmonían er að safna fé í ferðasjóð
þannig að allir hafa verið
sáttir og allt hefur gengið
vel,“ segir Magnús ánægður.
EMILIA FRETTABLADIDIS

Síminn leitar að öflugum stjórnanda til þess að leiða prófanir.

)MPRA NÕSKÎPUNARMIÈSTÎÈ STENDUR FYRIR FRUMKVÎÈLAN¹MSKEIÈUM
UM ALLT LAND

Deildarstjóri Prófana

&RUMKVÎÈLAR ¹ N¹MSKEIÈI

Starfið felst í uppbyggingu prófana innan upplýsingatæknideildar. Viðkomandi verður hluti af öflugu teymi
sérfræðinga hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum
landsins.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla
virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á námsog starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Hæfniskröfur

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

Háskólapróf, helst í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.
Reynsla af mannauðsstjórnun, aðferðum gæðastjórnunar
og notkun prófunartóla. Almennar hæfniskröfur til
umsækjenda eru sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og
hæfni til mannlegra samskipta.
Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.
800 7000 - siminn.is

&25-+6®¨,!34!2&  ./2¨52,!.$) 6%342!
&RUMKVÎÈLAN¹MSKEIÈIÈ 3ËKNARBRAUT FËR NÕLEGA FRAM ¹ 3KAGA
STRÎND OG "LÎNDUËSI  N¹MSKEIÈINU VORU ELLEFU FRUMKVÎÈLAR
SEM ALLIR UNNU AÈ EIGIN VIÈSKIPTAHUGMYND
&RUMKVÎÈLAN¹MSKEIÈIÈ 3ËKNARBRAUT ER ¹ VEGUM )MPRU NÕ
SKÎPUNARMIÈSTÎÈ HJ¹ )ÈNT¾KNISTOFNUN .¹MSKEIÈIÈ TËK FYRIR
STOFNUN OG REKSTUR FYRIRT¾KJA B¾ÈI FYRIR FRUMKVÎÈLA OG Ö¹ SEM
ÖEGAR REKA FYRIRT¾KI
6IÈSKIPTAHUGMYNDIR Ö¹TTTAKENDANNA VORU AF ÕMSUM TOGA
OG M¹ ÖAR NEFNA VERKEFNI ¹ SVIÈI MATV¾LAFRAMLEIÈSLU IÈNAÈ
AR OG ÖJËNUSTU
¶¹TTTAKENDUR VORU ANNARS VEGAR AÈ SKOÈA NÕ ATVINNUT¾KI
F¾RI Å SINNI HEIMABYGGÈ EÈA ÖEGAR Å FYRIRT¾KJAREKSTRI
&RAM KOMU MARGAR ¹HUGAVERÈAR VIÈSKIPTAHUGMYNDIR OG
FÁKK /DDNÕ -ARÅA 'UÈMUNDSDËTTIR VIÈURKENNINGU FYRIR ¹HUGA
VERÈA OG EFNILEGA HUGMYND SEM TENGIST MATV¾LAFRAMLEIÈSLU
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(ALLDËR 'YLFASON VANN Å ÖRJÒ SUMUR Å SALTFISKI ¹ (ELLISSANDI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Villtist á Hellissandi
Halldór Gylfason leikari vann þrjú sumur í
saltfiski á Hellissandi.
Þar græddi hann mun
meira en jafnaldrar
hans á mölinni.

,EIKSKËLASVIÈ

!ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI Å (LÅÈABORG
!ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI Å (LÅÈABORG
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRA Å LEIKSKËLANUM (LÅÈA
BORG %SKIHLÅÈ 
,EIKSKËLINN ER ÖRIGGJA DEILDA ÖAR SEM DVELJA  BARN ¥ (LÅÈA
BORG ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ SKAPANDI STARF M¹LÎRVUN OG LEIK MEÈ
RITM¹LIÈ %INNIG ER MIKIÈ LAGT UPP ÒR SJ¹LFST¾ÈI BARNANNA OG
¹BYRGÈ GAGNVART SÁR OG ÎÈRUM TIL AÈ EÚA F¾RNI ÖEIRRA Å ÖVÅ AÈ
VELJA OG HAFNA Å FRAMTÅÈINNI -ARKMIÈIÈ ER AÈ ALLIR NJËTI LÅFSINS
HÁR OG NÒ OG AÈ B¾ÈI FULLORÈNIR OG BÎRN VIRÈI HVERT ANNAÈ OG
TEMJI SÁR UMBURÈARLYNDI OG TILLITSEMI
-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o ,EIKSKËLAKENNARAMENNTUN ¹SKILIN
o -ENNTUN EÈA REYNSLA Å STJËRNUN ¾SKILEG

o ¶EKKING ¹ TÎLVU OG UPPLÕSINGAT¾KNI
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR FRUMKV¾ÈI ¹HUGI OG METNAÈUR Å STARÙ
3TAÈAN ER LAUS NÒ ÖEGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA (EIÈA "JÎRG 3CHEVING LEIKSKËLASTJËRI Å
SÅMA   OG !UÈUR *ËNSDËTTIR MANNAUÈSR¹ÈGJAÙ Å SÅMA
 
5MSËKNARFRESTUR ER FRAMLENGDUR TIL  MAÅ 
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF 5MSËKNIR SENDIST
,EIKSKËLASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI  EÈA
STARFSUMSOKNIRLEIKSKOLAR LEIKSKOLARIS
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI &ÁLAGS LEIKSKËLAKENNARA OG
,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA

Halldór Gylfason tók
sín fyrstu skref á atvinnumarkaðnum í blaðaútburði rigningasumarið
mikla 1983. „Ég bar út
Moggann þetta sumar
í endalausri rigningu,“
segir Halldór. „Það varð
ekki framhald á því enda
fór ég í saltfisk á Hellissandi næsta sumar.“
Halldóri líkaði vel við
saltfiskinn, svo vel reyndar að þar vann hann næstu
þrjú sumur, frá 13 ára
aldri þar til hann varð 16
ára. „Þetta var rosa fínt.
Kom heim eftir sumarið
með fulla rassvasa af peningum meðan allir félag-

arnir voru staurblankir
eftir unglingavinnuna,“
segir Halldór og hlær.
Þótt Hellissandur sé
ekki stór tókst Halldóri að
villast þar. „Fyrsta daginn kom ég seint um kvöld
með rútu og fór bara beint
að sofa þegar ég var kominn á leiðarenda. Svo var
ég vakinn hálf átta og drifinn beint í vinnu,“ segir
Halldór og bætir við hlæjandi: „Svo kom hádegið og
allir fóru heim í mat og
þó það séu bara einhverjar fjórar götur á Hellissandi ráfaði ég um í leit að
rauða húsinu sem ég átti
heima í og var eiginlega
rammvilltur.“
Halldór tókst að finna
húsið að lokum og fá hádegismatinn. „Ég hef
aldrei aftur villst svona
og það er hálf fáránlegt
að það hafi gerst á Hellissandi af öllum stöðum,“
segir Halldór og glottir.
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Góðar atvinnuhorfur
Teikn eru á lofti um að
atvinnuástand fari batnandi.
7DG<Z][#¶:^c^c\VkZg`hb^Â_Vd\
HiZnejhiÂ][hiVg[hZb^hcVjee]V[^
{gh^ch'%%*#=_{[ng^gi¨`^cjhiVg[Vc**
bVcchk^Â[gVbaZ^Âhaj!hajd\YgZ^[^c\j
[dghiZneigV]hZ^c^c\Vd\hiZ^chiZnej#
Kmijg[ng^gi¨`^h^ch]Z[jgkZg^Â]gVÂjgd\
]Z[jg[gVbaZ^ÂhaVd\Ä_cjhiV[ng^gi¨`^h^ch
[Zc\^Â\ÂVgk^Âi`jgk^Âh`^eiVk^cV#

7ahi_g^
Æ Óh`jbZ[i^gVÂg{ÂVWahi_gVi^ahiVg[VhZb[nghi#?V[ci
gZncY^ghZbgZncY^gWahi_gVg`dbVi^a\gZ^cV#
Æ HeZccVcY^hig[WdÂ^{cÅ_jbhiZnejWajb#7aVgc^gZgj
Wc^gWZhijV`hijghÄ¨\^cYjb[ng^gWahi_gVcc#
Æ C{cVg^jeeaÅh^c\VghbV++%-)--ZÂVbZÂ
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;aV\^ÂaZ\\jg{]Zghaj{\¨Â^!{gZ^ÂVcaZ^`V
d\]Z^aYVgaVjhc^g#
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Skráð atvinnuleysi í aprílmánuði er 1,1 prósent,
sem jafngildir því að 1.866
manns hafi að jafnaði verið
atvinnulausir í mánuðinum. Þetta er minna miðað
við mánuðinn á undan og
apríl á síðasta ári, þegar
það var 1,3 prósent.
Atvinnulausum
fækkaði í apríl um 68 frá fyrra
mánuði, þar af 48 á höfuðborgarsvæðinu og um 20
á landsbyggðinni. Hefur
lausum störfum fjölgað í
apríllok frá því í marslok
úr 414 í 560.
Atvinnuleysi er ríflega 1
prósent hjá körlum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Slíkt hið sama
má segja um konur á höfuðborgarsvæðinu. Atvinnuleysi kvenna á landsbyggðinni er hins vegar yfir 2%.
Mestu munar um 4,4% at-

!TVINNULEYSI VAR  PRËSENT Å APRÅL
SEM ER MINNA HELDUR EN Å APRÅL ¹
SÅÈASTA ¹RI

vinnuleysi kvenna á Suðurnesjum í apríl.
Dregið hefur úr fjölda atvinnulausra að undanskildum Suðurnesjum, Suðurlandi og Vesturlandi. Virðist atvinnuástandið vera
einna verst á Suðurnesjum og Norðurlandi eystra,
samkvæmt upplýsingum
Vinnumálastofnunar.
Frá þessu er greint á vefsíðu Vinnumálastofnunar,
www.vinnumalastofnun.is.
RVE
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Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Fjöldi starfa í boði.
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Tækjamenn
Vegna mikilla verkefna óska Jarðvélar ehf eftir að ráða vana tækjamenn
strax til starfa m.a. á beltagröfur, hjólagröfur og jarðýtur.

Bílstjórar
Óskum einnig eftir að ráða meiraprófs bílstjóra með trailer réttindi.
Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson í síma 414-7500
Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.jardvelar.is eða koma á
skrifstofu okkar og fylla út umsóknareyðublað.

=¨[c^h`g[jg/
G`Ä_cjhijajcYd\haj]¨[^aZ^`Vg
BZicVÂjg!h_{a[hi¨Â^hiVg[^
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V[\gZ^ÂhajcVbZg`ijbVik^ccjVj\aÅh^c\#

K^ÂW_Âjb/
HiVg[]_{igVjhij[ng^gi¨`^
<ÂVchiVg[hVcYV
<diik^ccjjb]kZg[^

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a'-#%*'%%,

:^cc^\b{h`^aVjbh`cjbbZÂ
iakjehi^{_d]VccV5Z\^aaVgcVhdc#^h

:\^aaÌgcVhdc][#aZ\\jg{]Zghaj{kVcYVÂVgkgjg[g{ÄZ``ijb[gVbaZ^ÂZcYjb#
Ì]ZghaVZga\Â{]Vhi¨ÂkZgÂ![VaaZ\V]ccjcd\\ÂVÄ_cjhijhajbVccV#

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Jarðvélar ehf

Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500

ISO 9001
ISO 14001

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

Ìgba^-!&%-GZn`_Vk`!*.*%*%%
7VaYjghcZh+!+%(6`jgZng^!*.*%*.%
lll#Z\^aaVgcVhdc#^h
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Íþróttamiðstöð
Seltjarnarness

HiVg[hbVjg
kVgV]ajiVkZghajc

óskar eftir að ráða í eftirtaldar
afleysingastöður:
Sundlaug

KZ\cV Vj`^ccV kZg`Z[cV h`Vg BZhi Z[i^g V
g{V hiVg[hbVcc  kVgV]ajiVkZghajc kaVhk^h
hZb hiVhZii Zg { BVaVg][V &%  GZn`_Vk`#
K^aZ^ijbVbZicVVg[jaajbZ^chiV`a^c\^hZb
]Z[jg {]j\V { V iV`V {ii  V Wn\\_V jee
[gVbgh`VgVcY^kVgV"d\Vj`V]ajiV _cjhij#

Kvennastaða – fullt starf – vaktavinna – gæsla
búningsklefa – afgreiðsla og þrif.
Karlastaða – fullt starf – vaktavinna –
laugargæsla – gæsla búningsklefa og þrif.
Karla eða kvennastöður – vinna virka daga
frá kl. 17:00 – 22:00 og um helgar frá
kl. 10:00 – 20:00. Í þessum stöðum er hægt
að vinna aðeins um helgar, eða aðeins á
virkum dögum, allt opið. Í starfinu felst
laugargæsla – gæsla búningsklefa –
afgreiðsla og þrif.

=¨[c^h`g[jg/
<Zch`j`jcc{iiV!{]j\^{kajbd\i¨`_jb!
bZicVjg d\ VabZcc iakj Z``^c\# Z``^c\ {
CVk^h^dcZg`dhijg!ZcZ``^h`^ang^#

Íþróttahús
Karla eða kvennastaða – vaktavinna – fullt
starf – húsvarsla og þrif.

Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ'*#bV#C{cVg^jee"
ah^c\VgkZ^i^g@{g^HiZ^cVgAi]Zghhdc[gVb`k¨bYV"
hi_g^kaV"d\ _cjhijhk^hBZhihbV-'*%)%,
ZV{iakjehi^`Vg^a5bZhi#^h

Knattspyrnuvellir
Vallarstjóri – fullt starf – óreglulegur vinnutími.
Í starfinu felst vallaumsjón.
Umsóknir berist í tölvupósti
haukur@seltjarnarnes.is sem fyrst.

B:HIZgZ^ii[aj\VhiV[ng^gi¨`^aVcYh^ch{Wn\\^c\VbVg`VÂ^#CV[c^
ZcYjgheZ\aVg hing` Zhh d\ Y_Vg[V [gVbiVghc# B:HI Zg [gVbh¨`^
[gVbaZ^haj"d\ _cjhij[ng^gi¨`^hZb]Z[jg VbVg`b^VW_Vk^"
h`^eiVk^cjb hcjb kZgb¨iVg ]Z^aYVgaVjhc^g#

SELTJARNARNESBÆR

IgVjhid\eZghcjaZ\ _cjhiVZgjVVahbZg`^

Íþróttamiðstöð

B:HI Vg hZb {]ZghaV Zg a\ { Z^c[aY d\

jb{]Zghaj{`gZ[_VcY^d\h`Zbbi^aZ\ihiVg[h"
jb]kZg[^]_{aajd``VghiVg[h[a`^#

Augl. Þórhildar 2200.357

¨\^aZ\ hVbh`^ei^# =_{ B:HI hiVg[V ',%
bVcch{-hiVg[hhijb#K^]_{B:HIaZ\\_"

Á tímanum sem það tekur þig að lesa
þessa setningu hefur Kapital færst
jafnvel enn lengra inn í framtíðina.
Í beinu framhaldi af þessu leitar Kapital
að góðu fólki til að vinna með.
Nánari upplýsingar á www.kapital.is

'ERÈUR $ÕRFJÎRÈ ER DEILDARSTJËRI HJ¹ 6INNUMIÈLUN UNGS FËLKS SEM SÁR
MEÈAL ANNARS UM R¹ÈNINGAR Å SUMARSTÎRFIN FYRIR ¥42
&2¡44!",!¨)¨6!,'!2¨52

Fjöldi sumarstarfa hjá ÍTR
Hjá Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur,
eða ÍTR, eru hátt í fimm
hundruð störf í boði fyrir
sumarið og þar starfar
fólk á öllum aldri við
fjölbreytileg störf.
„Þau störf sem við ráðum í
fyrir sumarið eru til dæmis
í
Nauthólsvíkina,
Fjölskyldu- og húsdýragarðinn,
frístundamiðstöðvar, sundlaugar, starf með fötluðum og svo er á vegum Hins
hússins Götuleikhús, Jafningjafræðsla og skapandi
sumarstörf,“ segir Gerður
Dýrfjörð, deildarstjóri hjá
Vinnumiðlun ungs fólks.
Gerður segir að fyrir síðasta sumar hafi borist um
3.000 umsóknir en ráðið var
í 489 störf og reiknar hún
með að tölurnar séu svipaðar þetta árið. „Það er fólk á
öllum aldri sem sækir um
þessi störf en yngstu umsækjendurnir eru sautján

ára,“ segir Gerður og bætir
því við að þeir sem starfi á
frístundaheimilum borgarinnar yfir veturinn gangi
að sjálfsögðu fyrir í sumarstörfin.
„Þegar ráðið er í störfin er
að einhverju leyti farið eftir
því hverjir sækja um fyrstir en aðallega er þó kannaður ferill og umsókn hvers og
eins. Það er í raun enn hægt
að sækja um en þá lendir
fólk bara á biðlista,“ segir
Gerður og bætir því við að
þeir krakkar sem sækja um
störf hjá ÍTR en hafa ekki
áður verið á vinnumarkaði
ættu að segja eitthvað um
sjálfa sig í umsókn sinni.
„Það er gott að nefna hvort
þeir séu stundvísir, hvort
þeim gangi vel í skólanum,
séu eða hafi verið í nemendaráði og fleira slíkt sem
þau telja að geti verið þeim
til tekna. Það lærist auðvitað að gera góðar umsóknir en getur skipt heilmiklu
máli.“
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

Skýrsla um
erlent vinnuafl
Skýrsla um málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði var nýlega kynnt.
Starfshópur, skipaður af félagsmálaráðherra sumarið 2006,
um málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði, lauk nýlega störfum.
Í starfshópnum áttu sæti fulltrúar Alþýðusambands Íslands, Bandalags háskólamanna, Bandalags starfsmanna
ríkis og bæja, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, fjármálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka atvinnulífsins auk fulltrúa félagsmálaráðuneytisins.
Á vef Vinnumálastofnunar kemur fram að hópurinn hafi í
kjölfarið skilað frá sér skýrslu með tillögum til ráðherra.
Hlutverk hópsins var að fara yfir stöðu útlendinga sem
starfa hér á landi. Markmiðið er meðal annars að treysta
stöðu erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði og
tryggja að erlent starfsfólk njóti þeirra réttinda og kjara
sem þar gilda.
Auk þess var starfshópnum ætlað að leggja fram tillögur
til félagsmálaráðherra um úrbætur á málefnum útlendinga
innan stjórnkerfisins og auka upplýsingagjöf ásamt aðstoð
við erlenda ríkisborgara sem starfa hérlendis.
RH
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&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFSTOFU GATNA OG EIGNAUMSÕSLU
LFTAMÕRARSKËLI UTANHÒSSVIÈGERÈIR ÒTBOÈ NR 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD
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&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU
-ALBIKSYFIRLAGNIR Å 2EYKJAVÅK 
²TBOÈ 

Klaustrið 2008 – gestaíbúð

6ESTAN %LLIÈAVOGS

,OKASKILADAGUR VERKSINS ER  SEPTEMBER 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  MAÅ 
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


-ALBIKSYFIRLAGNIR Å 2EYKJAVÅK 

²TBOÈ 

,OKASKILADAGUR VERKSINS ER  SEPTEMBER 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  MAÅ 
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


-ALBIKSYFIRLAGNIR OG NÕLAGNIR Å 2EYKJAVÅK 

er dvalarstaður fyrir lista- og fræðimenn, íslenska sem erlenda. Dvalargestir fá til
afnota íbúð til 3-6 vikna til að vinna að fyrirfram
ákveðnum verkefnum. Samkvæmt reglum um úthlutun skulu verkefni er varða Gunnar Gunnarsson,
Austurland eða austfirsk fræði njóta forgangs.
Sækja skal um dvöl skriflega. Hægt er að nálgast
upplýsingar og umsóknareyðublað á vefslóðinni
www.skriduklaustur.is.
Umsóknarfrestur fyrir árið 2008 er til 15. júní nk.
Senda skal umsóknir til Gunnarsstofnunar, Skriðuklaustri, 701 Egilsstaðir.

²TBOÈ 

__________ Útboð ___________
Húsfélagið að Laugarnesvegi 106 - 110 óskar eftir
tilboðum í verkið:

,OKASKILADAGUR MALBIKSYFIRLAGNA ER  SEPTEMBER 
3KILADAGAR NÕLAGNA ERU Å ¹FÎNGUM
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  MAÅ 
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


www.skriduklaustur.is
klaustur@skriduklaustur.is
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Laugarnesvegur 106 - 110
Viðgerðir og viðhald utanhúss
Verkið felst í að fjarlægja forsteypt handrið og setja ný
stálhandrið í staðinn, steypuviðgerðir á svölum og
veggjum, endurnýja tréverk, endurnýja gler og málun
hússins.

Aðalfundur SÁÁ

Helstu magntölur eru:








Niðurbrot forsteyptra handriða
Niðurbrot svalagólfa og veggja
Svalahandriðsgrindur og handlistar
Endurnýjun gluggafaga
Endurnýjun glers og lista
Endurmálun veggja
Endurmálun þaks

24 stk
80 m2
24 stk
45 stk
95 m2
950 m2
700m2

4), 3®,5

Lokaskiladagur verksins er 1. júlí 2008.
Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit hf,
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 15. maí n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað föstudaginn 1. júni
2007 klukkan 11:00.

Vinnubúðir
Tilboð óskast í vinnubúðir,
staðsettar við Krikahverfi í Mosfellsbæ.
Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson, starfsmannastjóri í
síma 414-7500 eða á ss@jardvelar.is

Jarðvélar ehf

Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFSTOFA GATNA OG EIGNAUMSÕSLU
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 6IÈHALD RAFLAGNA Å FASTEIGNUM
2EYKJAVÅKURBORGAR (VERFI  OG 
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2EYKJAVÅKUR
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2EYKJAVÅKURBORGAR (VERFI  OG 

!ÈALFUNDUR
&ÁLAGS ÅSLENSKRA
FÁLAGSLIÈA
¶ANN  MAÅ NK VERÈUR AÈALFUNDUR &ÁLAGS ÅSLENSKRA
FÁLAGSLIÈA HALDINN Å HÒSI "32" 'RETTISGÎTU  ¹  H¾È
&UNDURINN BYRJAR KL   DAGSKR¹ ERU VENJUBUNDIN
AÈALFUNDARSTÎRF &YRIR FUNDINUM LIGGUR TILLAGA AÈ
LAGABREYTINGU &AGN¾LURNAR VERÈA TIL SÎLU ¹ FUNDINUM OG
EINS VERÈA ÖAR SÕNISHORN AF PEYSUM MERKTUM FÁLAGINU

²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


3TJËRNIN

 6IÈHALD RAFLAGNA Å FASTEIGNUM
2EYKJAVÅKURBORGAR (VERFI   OG 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

"RAUTSKR¹NING

 ¹RA STÒDENTAFAGNAÈUR

"RAUTSKR¹NING &JÎLBRAUTASKËLANS VIÈ RMÒLA FER FRAM
ÖRIÈJUDAGINN  MAÅ KL  Å (¹SKËLABÅË
!LLIR AFM¾LIS¹RGANGAR ERU HVATTIR TIL AÈ M¾TA
!È BRAUTSKR¹NINGUNNI LOKINNI ER ÎLLUM  ¹RA STÒDENTUM
ÒTSKRIFTARHËPUM FR¹ VORÎNN  HAUSTÎNN  OG VORÎNN
 BOÈIÈ AÈ HITTA STARFSMENN SKËLANS OG ÖIGGJA VEITINGAR

verður haldinn miðvikudaginn
30. maí kl. 17 í Efstaleiti 7.
Dagskrá fundarins er:
Skýrsla stjórnar um framkvæmdir og starfsemi
samtakanna á liðnu starfsári.
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga
til umræðu og samþykktar.
Lagabreytingar ef fyrir liggja tillögur um þær.
Kosning stjórnar, varastjórnar, endurskoðenda
og varaendurskoðenda.
Tekin ákvörðun um félagsgjöld.
Önnur mál.

 MAÅ  35..5$!'52
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FASTEIGNAMARKAÐURINN

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 20.05.2007
KL. 13:30 - 14:30

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Skeljagrandi 1
3ja herb. útsýnisíbúð m/sérinngangi
Opið hús í dag frá kl. 14-15

Frum

OPIN HÚS Í DAG
EIÐISTORG 5 - SELTJARNARNESI.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16-17.
Frum

ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK

Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 67 fm. 2ja3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Verð kr. 18,3 millj.
Bryndís og Haukur á bjöllu.

FRAMNESVEGUR 29
3JA HERBERGJA.
OPIÐ HÚS Í DAG
FRÁ KL. 15-16.

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

Falleg 80 fm íbúð á 3. hæð, efstu- íbúð 0302, með sérinngangi af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, björt stofa/borðstofa, 2 herbergi með skápum og baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Ljóst parket á gólfum. Suðvestursvalir. Frábært útsýni yfir
Faxaflóann úr eldhúsi. Sameign í góðu ástandi, nýlega
máluð. Stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu.
Verð 22,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15
Íbúð merkt 0302. Verið velkomin.

FASTEIGNAMIÐLUN

www.eignastyring.is

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Virkilega falleg og vel skipulögð 67 fm. 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð / kjallara með
sérinngangi í nágrenni Vesturbæjarskóla. Eikarparket og
flísar á öllum gólfum. Fallegir
nýlegir skápar og innréttingar
úr kirsuberjavið. Skjólsamur
suðurgarður. Að sögn eiganda var íbúðin mjög mikið endurnýjuð árið 1998 m.a. var skipt um
rafmagns- og ofnalagnir, rafmagnstöflu, gler og ofna.
Janice tekur á móti væntanlegum kaupendum
í dag frá kl. 15-16. Verð 18,9 millj.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-17

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

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14-15

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

ÁLAKVÍSL 51 110 REYKJAVÍK

Mjög mikið endurnýjað endaraðhús á 2 hæðum ásamt óskráðu rislofti.
Eignin skiptist í: Forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gestasalerni, geymsla.
Efri hæð: Hol, 3 herbergi og baðherbergi. Yfir efri hæðinni er mjög gott óskráð
risloft með glugga. Endurnýjað: Öll gólfefni, innihurðir, innrétting í eldhúsi og
tæki, innrétt. á baði. Garðurinn er allur nýlega tekin í gegn afgirtur með stórri
verönd. V-36,5 millj. (4996)

Áslaug tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 14-15.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

F í t o n / S Í A

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatarmáli 129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á
vandaðan og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innréttingar, innihurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísalagt í gólf og veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi.
Borðaðstaða er í eldhúsi og útgangur á svalir til suðurs.
Hús að utan nýlega viðgert. Sér geymsla í kjallara fylgir.
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 41,9 millj.
Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Verið velkomin.

Frum

Frum

Sölumaður Eignastýringar tekur vel á móti
áhugasömum í dag milli kl. 13:30 og 14:30

Mjög skemmtileg og falleg 116,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
nýviðgerðu lyftuhúsi á Eiðistorginu. Húsið var tekið í gegn að utan
árið 2004. Mjög fallegt ÚTSÝNI í átt að Esjunni og Akrafjalli. Mjög
rúmgóð stofa og borðstofa með útgangi út á norðursvalir. Frá
hjónaherbergi er gengið út á skjólgóða suðurverönd. Falleg baklóð
með leiktækjum fyrir börnin.
Oddbjörg og Guðmundur taka vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl. 16-17. Verð 26,9 millj.

35..5$!'52  MAÅ 
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Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

HRAUNBÆR 52
OPIÐ HÚS
Í DAG KL. 16-17

Opið hús í dag frá kl. 14 og 16
Suðurgata 37B - Lítið einb. í Hafnarf.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-17

Stærð í fermetrum: 96,1
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjölbýli

Hraunbær 37 og 41 - Hveragerði
Frum

Frum

SELT
Frum

Verð: 19,4 millj.

Sigurður tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-17

Mjög sjarmerandi og mikið uppgert einbýlishús á á einni hæð
auk þvottahúss og geymslu í kjallara sem ekki eru inn í fm tölu
hússins. Húsið er staðsett á góðum stað í Hafnarfirði, með
garði í kringum húsið og skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu, hol og þrjú svefnherbergi. Rúmgott hjónaherbergi
með útgangi út í garð til austurs. Loft eru tekin upp og hiti undir flísum. Baðherbergi er með sturtuklefa með gufu o.fl. Parket
og flísar á gólfum. Á lóðinni fylgir að auki geymsluskúr.
Verð 28,9 millj.
Áhugasömum er boðið að koma í heimsókn í dag
frá kl. 14-16. Söluupplýsingar og teikningar á staðnum.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Tvö mjög vel skipulögð 143,3 fm endaraðhús vel staðsett innst
í botnlanga. Eignirnar skiptast í: Forstofu, hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofa, eldhús, þvottahús og bílskúr. Húsin eru 118,3
fm og bílskúr 25 fm, samtals: 143,3 fm. Íbúðirnar skilast fullkláraðar án gólfefna. Allar innréttingar koma frá DK innréttingum ehf. Mjög skemmtileg hús með mikilli lofthæð. Hiti er lagður
í gólf. Íbúðirnar eru langt komar í byggingu. Miðjuhúsið er selt.

Vel skipulögð og falleg 3ja - 4ja herb. íbúð á 3ju
hæð (efstu) í góðu fjölfýli í Árbænum. Húsið var
málað að utan árið 2003 og verður þakið tekið
í gegn og sett nýtt núna í sumar og verður hlutur seljanda greiddur af honum. Rafmagn íbúðar var dregið nýtt inn og settir nýjir tenglar árið
1986. Stofan er rúmgóð og nýtist vel sem setustofa og borðstofa og
er útgengi út á suðursvalir. Eldhúsið er hálfopið inn í stofuna og er með
fallegri hvítri innréttingu og góðum háf yfir eldavél. Herbergin eru 3 og
er búið að breyta einu þeirra í sjónvarpshol. Góðir skápar í 2 herb. Baðherbergið er með baðkari m/sturtu og
eldri tækjum. Góð sérgeymsla á jarðhæð ásamt sameiginlegu þvotthúsi. Mjög vel skipulögð íbúð og stutt í alla
þjónustu! Góð leiktæki á lóð.

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

Áslaug
Baldursdóttir

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

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

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

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

ÍBÚÐ Í LEIGU - HAGSTÆÐ KAUP
STRANDVEGUR GARÐABÆ
Frum

Falleg 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð
með stæði í bílageymslu. Íbúðin er
119,1 fm. Góð stofa með hurð út á
stórar flísalagðar svalir. Fallegar
innréttingar og rúmgóð herbergi.
þvottahús í íbúð. Áhvílandi 19 millj.
hagstætt lán frá Kaupþing. Íbúðin
er í útleigu til 1/10 08, mánaðarleiga ca. 140 pr. mán.
Verð: 35.8 millj.
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Draumahús við sjóinn

Frum

Einstakt hús sem er engu öðru líkt. – Sjón er sögu ríkari!

Norðvesturhlið

182 fm heilsárshús á tveimur hæðum við Breiðagerði í Vatnsleysustrandarhreppi. Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu
og selst fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Gert er ráð
fyrir heitum potti uppi á öðrum turninum og arni í stofu á neðri
hæð. Lóðin er eignarlóð, sjávarlóð, 1.500 fm að stærð með
fallegu sjávarútsýni, Keili í baksýn og Snæfelljökul í framsýn. 15 mín. akstur í Hafnarfjörð. VERÐTILBOÐ.

FASTEIGNAMARKAÐURINN
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
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4IL SÎLU &ORD %XPLORER ¹RG k 5PPL Å S
 
&ORD %XPLORER ¹RG k 3KOÈAÈUR 3SK
4OPPLÒGA OG KÒLA 6ERÈ Ö EÈA TILBOÈ
3  

BÍLAR &
FARARTÆKI
&ORD -USTANG '4  ¹RG k EKINN
 MÅLUR Xm PÒSTKERFI m OG m
¹LFELGUR FYLGJA 3KEMMTILEGUR BL¾JUBÅLL
MEÈ N¾GA ORKU 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL
3  

  ÖÒS

67 0ASSAT -JÎG VEL MEÈ FARINN m
FELGUR .Õ DEKK  ÖÒS 3  
3UBARU ,EGACY 7AGON !7$ ¹RG 
BEINSK EK  ÖÒS SVARTUR SKYGGÈAR
RÒÈUR VETRARDEKK ¹ FELGUM VERÈ 
ÖÒS L¹N ¹HVÅLANDI 3VERRIR S  

2AV 664 ) ¹RG  SVARTUR SSK EK
 Ö 'L¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ  Ö 
Ö STGR 5PPL Å S  

 MILLJËNIR

0ALLBÅLAR ²TSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
4OYOTA 4ACOMA FR¹ ÖÒS %INNIG &ORD
$ODGE 2!-  X DÅSEL ¹N
HRAÈATAKMARKARA .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹
53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

.ISSAN 4ERRANO   %KINN 
"ENSÅN 4ILBOÈ ËSKAST 3  

2ANGE 2OVER 3PORT (3%  m FELG
UR DR¹TTARBEISLI EK  KM ¹SETT
 3KIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕRARI
-JÎG FLOTTUR BÅLL 3  

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

4OYOTU #OROLLA

¹RG k %KIN  ÖÒS KM SUMAR OG
NEGLD VETRARDEKK FYLGJA 2EYKLAUST SJ¹LF
SKIPTUR CC FULLKOMIN ÖJËNUSTU OG
SMURBËK  EIGENDUR TOPPBÅLL 6ERÈ
 L¹N RÒM MILLJËN ÖÒS ¹ M¹NUÈI
'OTT STGR VERÈ  UPPLÕ  

67 #ADDY   BEINSK SK k EK  ÖÒS
GËÈUR VINNUBÅLL 6ERÈ  ÖÒS STGR 5PPL
 

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA  D ¹RG  EK
 Ö NÕSK OG Å GËÈU STANDI 3 
 E KL 
0EUGEOT  b EKINN  ÖÒS VEL MEÈ
FARINN  EIGANDI 5PPL Å S  

'EGGJAÈUR ,EXUS SEM
EYÈIR ENGU 

4IL SÎLU (ONDA 3TREAM   %3 64%# ¹RG
k %K ÖÒS  ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA
L¹N  ÖÒS 3  

,EXUS 28 ( % ¶ %INN MEÈ ÎLLU OG
RÒMLEGA ÖAÈ SETT  'OTT L¹N 


"ÅLAR TIL SÎLU

%KKERT ÒT "ARA YFIRTAKA

62 ¹RG k 347 X SJ¹LFSSKIPTUR EK
AÈEINS  Ö KM -JÎG VEL MEÈ FARINN
,EÈUR TOPPLÒGA m ¹LFELGUR OFL OFL
.ÕLEG NEGLD VETRARDEKK ¹ ¹LFELGUM GETA
FYLGT 5PPL Å S  

&LOTTUR 'ALLOPER TIL SÎLU b VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   EÈA  
4OYOTA #OROLLA ¹RGl TIL SÎLU SJ¹LFSK
%KINN  Ö "ÅLL Å MJÎG GËÈU STANDI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
3UZUKI 3IDEKICK 3PORT ¹RG  %K 
ÖÒS "EINSK ¥ ¹G¾TU STANDI .Õ SKOÈAÈ
UR k 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

#ADILLACK %SCALADE ¹RG  EKÖÒS
KM 6ERÈ ÖÒSKR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

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

67 4OAUREG 6 NÕSKR SSK %K
 ÖÒS KM MÎLLUM AUKABÒNAÈI SS
LOFTPÒÈAFJÎÈRUN NAVIGATION SYSTEM FJAR
L¾GÈARSKYNJURUM EKTA LEÈURS¾TUM OG
RAFM Å ÎLLU %INS OG NÕR 6ERÈ  ÖÒS
3  

  ÖÒS

%KINN AÈEINS ÖÒSKM

6ERÈ AÈEINS  KR

-ERCEDES "ENZ % +OMPRESSOR ¹RG
 EKINN  ÖÒS KM 3SK 4OPPLÒGA
OFL 6ERÈ AÈEINS  5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

4IL SÎLU 0OLO ¹RGl !ÈEINS  EIGENDUR
"ÅLL Å MJÎG GËÈU ¹STANDI .Õ TÅMAREIM
OG NÕTT PÒST 6ERÈ ÖÒS 5PPL Å S
 

.ISSAN -ICRA SJ¹LFSKIPTUR  DYRA ¹RG
 EKINN AÈEINS  KM 6ERÈ 
ÖÒS 4OPP EINTAK 3UMAR VETRARDEKK ¹
FELGUM 5PPL  

"ÅLAR ËSKAST

--# 0AJERO 6  ¹RG k %K 
ÖÒS m BREYTTUR ,EÈUR OG LÒGA 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLL ¹ STAÈGREIÈSLUVERÈI TD 67 EÈA
4OYOTA EKINN MINNA EN  Ö EKKI
ELDRI EN k 5PPL Å S  

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

4OYOTA #AMRY (9"2)$  ,KM
.ÕR FR¹ ÖÒS TIL LEIGUBÅLSTJ ALMENNT
VÖÒS (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM  FR¹
ÖÒS .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈS
VERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

-ITSUBISHI -ONTERO ¹RG  EK ÖM
SETT VERÈ  ÖÒS 3KIPTI ¹ ËD 5PPL
Å S  

4IL SÎLU FR¹B¾R BÅLL "-7  ¹RG  SSK
EK  ÖÒS 3UMAR OG VETRADEKK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

3J¹LFSKIPTUR

.ISSAN 4ERRANO )) RG k %KINN 
KM 4ILBOÈ ËSKAST 3ÅMI  

!UDI !  , RGl %K ÖÒS
"EINSK 6ERÈ ÖÒS 5PPL Å S 


&ORNBÅLAR

3KODA /CTAVIA ¹RG  EK Ö .Õ
TÅMAREIM 3UMAR OG VETRADEKK FYLGJA
6Ö HVÅLANDI CAÖ 3  

  MILLJËNIR

 !FSL¹TTUR

67 0OLO TIL SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

-ERCEDES "ENZ 3  !-' , RG k
"ÅLL Å TOPPSTANDI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL VEITIR !RNAR Å S
 

*EPPAR

4OYOTA #OROLLA  HVÅTUR REYKLAUS
EKINN  ÖÒS LANGKEYRSLUR Å TOPPSTANDI
ÒTB ÖÒS OG YFIRTAKA ¹  ÖÒS L¹NI
5PPL Å SÅMA 

4OYOTA !VENSIS 3OL RG k %K ÖÒS
$R¹TTARK  m ¹LF HV  MILLJËN 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  
&ORD -USTANG ¹RG k   6 %K Ö
MÅLUR 6ERÈ Ö 5PPL Å S  

«SKA EFTIR AÈ KAUPA VEL MEÈ FARINN
4RABANT 6INSAMLEGA HAFIÈ SAMB BOD
VARJ ISLIS

 ÖÒS ÒT YFIRTAKA
¹ L¹NI 

'L¾SILEGUR .ISSAN 0ATROL '2 NÕSKR¹È
UR  EKINN  Ö KM
5PPH¾KKAÈUR m DEKK STIGBRETTI TÒR
BÅNA ÖAKBOGAR KASTARAR OMFL 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  
-ERCEDES "ENZ 3% SVARTUR ¹RG k
3KOÈAÈUR k 6ERÈ  ÖÒS (¾GT AÈ
SKOÈA BÅLINN Å .JARÈARHOLTI  -OSFELLSB¾
3ÅMI  

4OYOTA #OROLLA ¹RG   &RAMDR
%K  ÖÒS 3K  6ERÈ  ÖÒS
3   

!UDI !   DIESEL k EK  Ö BL¹R
SSK LEÈUR 8ENON LJËS 6  ÖÒS 3
 

4IL SÎLU &ORD &OCUS STATION ¹RGl EK
 KM %INN EIGANDI MJÎG VEL
MEÈ FARINN DR¹TTARKRËKUR 3UMAR OG
VETRARDEKK 6ERÈ  5PPL Å S
 

'ULLMOLI $ODGE $URANGO 3,4 l 6
 -AGNUM -EÈ FJARSTARTI LEÈRI OG ÎLLU
TILHEYRANDI SK AÈEINS KR Ö
3 

(ËPFERÈABÅLAR

6W 'OLF ¹RG k    DYRA SPOLERKÅTT
¹LFELGUR BL¹R OG S¾TUR KAGGI SKO k
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS
&ORD %XCURSION ,IMITED RGl 
 MANNA $VD AUKAFELGUR
DEKK %K
ÖÒS )NNFL AF "RIMBORG !RNAR S 


4OYOTA !VENSIS %8% , SSK EK  ÖÒS
%INN MEÈ ÎLLU LEÈUR LÒGA OFL SETT
 ¹HV L¹N 5PPL Å S  

&ORD %SCORT  STATION ¹RG k EK
 LÅTUR VEL ÒT OG Å TOPPSTANDI .ÕJAR
BREMSUR OG KÒPLING NÕ HEILS¹RSDEKK NÕ
SKOÈAÈUR VERÈ  UPPL Å 
 OG 

67 0ASSAT 4URBO  3TATION ¹RG k
 'ULLMOLI 9FIRTAKA ¹ L¹NI KR
Ö !FB Ö &YRSTUR KEMUR FYRSTUR
F¾R 5PPL 3  

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

4IL SÎLU - "ENZ $ ¹RG m EK 
ÖÒS  FARÖ BÅLL Å GËÈU ¹STANDI 5PPL Å
S  
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(ÒSBÅLAR

(OME #AR +U ¹RGm MANNA
¶2*2 +/*52 FORTJALD V OG V
, VATNSTANKUR NOTAÈ LÅTIÈ SEM EKKERT
L¹N GETUR FYLGT VERÈ  ATH SKIPTI
S

&JÎLNOTAVÁL

4IL SÎLU 4RAVEL ,ITE PALLHÕSI ¹RG 
ËNOTAÈ 7# KALTHEITT VATN ÅSSK¹PUR
MEÈ FRYSTIHËLFI OFL 0ASSAR ¹  FETA PALL
5PPL 

LBOX FYRIR FERÈABÅLA +% -¹LMSMÅÈI
(AMARSHÎFÈA  3    
WWWKEIS

6ANTAR ÖIG X VÁL SEM GETUR GRAFIÈ
SKURÈ MOKAÈ FR¹ SLEIGIÈ GRAS DREIG
IÈ STURUVAGN OFL  HAGST¾ÈU VERÈI
"¾JARFÁLÎG GËLFVELLIR B¾NDUR BÒGARÈA
EIGENDUR OFL +IKIÈ ¹ TYMIS 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR AÈ KAUPA GANGF¾RA ELDRI
DR¹TTARVÁL UTANBORÈSMOTOR OG PLAST
VATNAB¹T 5PPL Å S  

,YFTARAR
!DRIA  KOJUHÒS  NÕTT FORTJALD
GËLFHITI SVEFNPL¹SS   NÕTT OG GL¾SILEGT
HÒS VERÈ  Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU #OLEMAN 2EDWOOD FELLIHÕSI SÁR
ÒTBÒIÈ F JEPPA 3KR  FORTJALD FR¹ GI
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

67 $IESEL ¹RG k MJÎG GËÈ INNRÁTTING
SVEFNPL¹SS FYRIR  SK k 6ERÈ  ÖÒS
3     

WWWHJOLHYSALEIGANIS WWWFELLIHYSA
LEIGANIS S     
#OLEMAN #ARMEL k l 3ËLARSELLA
UPPH¾KKAÈ CD SKIGNI FORTJALD OG FL
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU (IMER  ¹RG k BÅLL FORD
TRANSIT   %K  KM TRUMA MIÈ
STÎÈ ÅSSK¹PUR WC GAS ELDAVÁL OG STURTA
 OG  VOLT VERÈ  %INNIG
HJËLHÕSI "URSTNER SITY ¹RG k  M L GAS
ELDAVÁL ISSK¹PUR TRUMA MIÈSTÎÈ WC
 OG  VOLT INNFLUTT FR¹ ÖÅSKALANDI
 VERÈ  5PPL Å S  
3IGURÈUR

-ËTORHJËL

&ELLIHÕSALEIGA

4IL SÎLU FELLIHÕSI 0ALLOMINO #OLT  FET
-EÈ FORTJALDI RG k OG k %RUM FARIN
AÈ TAKA NIÈUR PANTANIR FYRIR SUMARIÈ %
!LFREÈSSON &ELLIHÕSALEIGA S  

,-# $OMINANT  2($ ¹RG  4IL
SÎLU VEL MEÈ FARIÈ HJËLHÕSI MEÈ ÕMSUM
FYLGIHLUTUM SVO SEM 3ËLARSELLU MAR
KÅSU  L VATNSTANKI ÒTVARPI M #$
¹LFELGUM OFL 6ERÈ KR  5PPL
Å SÅMA  
4IL SÎLU PËLSKT HJËLHÕSI .  ¹RG 
(ÒSIÈ ER MIKIÈ ENDURNÕJAÈ OG Å MJÎG
GËÈU ¹SIGKOMULAGI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å SÅMA  

(USABERG &%% k ,ÅTIÈ NOTAÈ GÎTU
SKR¹È TOPP T¾KI 'OTT VERÈ S

4IL SÎLU TIL FLUTNINGS (OBBY 4RESLIGE
 LENGD  M 4IL SÕNIS LAUGARDAG ¹
,AUGARVATNI UPPL Å SÅMA 

6ANTAR PL¹SS

%IGUM TIL G¹MA Å ÕMSUM ST¾RÈUM B¾ÈI
EINANGRAÈA OG ËEINANGRAÈA GOTT VERÈ
FREKARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWBOSIS EÈA
S 

4IL SÎLU %STEREL 4OPP 6OLUME  FETA
STITTRIGERÈINN ¹RGl 5PPH¾KKAÈ
ÒTVARP ÅSSK¹PUR VV GASELDAVÁL
M  HELLUM OG bOFNIm WC FORNTJALD
 GASKÒTAR 5PPL Å S    

4IL SÎLU 6IKING k FET -EÈ ÒTDRAGI
VERÈ  ÖÒS 3  
&LEEDVWOOD 4AOS ¹RG k TIL SÎLU
&ORTJALD OG UPPH 6ERÈ  5PPL
Å S  

"¹TAR
'ARÈHÒSGÎGN

,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 


4JALDVAGNAR

4IL SÎLU (OBBY  5&% ¹RG k -EÈ
MARKÅSU OG MIKLUM AUKABÒNAÈI 3 


&ELLIHÕSI
(ONDA #"2  k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS 3  
TIL SÎLU HONDA CRF ¹RG  N¹NAST
EKKERT NOTAÈ UPPL Å SÅMA 
(ONDA 3HADOW  EÈA SAMB¾RILEGT
HJËL ËSKAST 6ERÈ CA  ÖÒS 5PPL Å S
  0¹LL

(JËLHÕSI

4IL SÎLU  FETA 3TARKRAFT PALLHÕSI ¹RG
 MEÈ 7# KALTHEITT VATN ÅSSK¹PUR
MEÈ FRYSTIHËLFI ÒTVARPCD SJËNVARP OG
¹FÎSTUM ¹LSTIGA 5PPL Å S   OG
  *ËN OG (ELGA
#OLEMAN BAYSIDE FELLIHÕSI ¹RG k
MJÎG VEL MEÈ FARIÈ 6EL ÒTBÒIÈ 6ERÈ
 ÖÒS &YRSTIR KOMA FYRSTIR F¹ 3
 
4IL SÎLU -ONTANA %ASY #AMP k ¹
FJÎÈRUM MEÈ FORTJALDI 5PPL Å S 

4IL SÎLU #OMBI #AMP ¹RG k VEL MEÈ
FARINN MGEYMSLUKASSA OG YFIRBREIÈSLU
6ERÈ  ÖÒS 3  
4IL SÎLU #OMBI CAMP FAMILY ¹RG M
FORTJALDI OG ¹BREIÈSLU V ÖÒS 5PPL
Å S  

4IL 3ÎLU ËNOTAÈ 4ABBERT  $- ¹RG
 KOJUHÒS EINS OG NÕTT KOSTAR NÕTT
   4),"/¨    UPPL Å
S  

«SKUM EFTIR AÈ KAUPA VEL MEÈ FARINN
TJALDVAGN GISVAGN EÈA -ONTANA 5PPL
Å S     

6INNUVÁLAR

1UICKSILVER  0ILOTHOUSE MEÈ 
HP FJËRGENGIS UTANBORÈSMËTOR  KERRU
.¹NAST ËNOTAÈUR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  +RISTJ¹N
4IL SÎLU ALLT GR¹SLEPPVEIÈA OG VINNSLU
TDLEYFI NET OFL EINNIG TIL SÎLU VÁLAR OG
T¾KI Å FISKVERKUN ÖETTA M¹ SJ¹ ¹ MIDLAR
INNIS OG UPPL Å SÅMA  

"¹TUR TIL SÎLU

"¹TUR TIL SÎLU SKEL  UPPL Å S 


+AJAK SEAJAK

4IL SÎLU +AJAK ÒTGERÈ MEÈ ÎLLU !LLT SEM
NÕTT 'OTT VERÈ 5PPL Å S  

&RÅSTUND

(JËLBARÈAR
 m NÕ SUMARDEKK ¹ RA GATA
!EZ ¹LFELGUM TIL SÎLU 5PPL Å S 

4IL SÎLU m ¹LFELGUR DEKK 0ASSAR UNDIR
TD 4OYOTA %INNIG  DEKK 
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

KROSSG¹TUBLAÈ

&JÎLBREYTTAR OG VANDAÈAR KROSSG¹TUR
-INNI &RÅSTUND NR  KOMIN ¹ FLESTA
BLAÈSÎLUSTAÈI SKRIFTARSÅMI  
WWWFRISTUNDNET

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  
4IL SÎLU TÎLVA MEÈ PRENTARA FYRIR 
ÖÒS ,ÅTIÈ NOTUÈ %INNIG REIÈHJËL MEÈ
KERRU VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
  

6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS

(LJËÈF¾RI
(JËLHÕSI TIL SÎLU

$ELTA  &" 6ERÈ  &ORTJALD
¹ H¹LFVIRÈI S   WWWVAGNA
SMIDJANIS

(²3"¥,!2 4), 3®,5

#ASE GRAFA ¹RG k ËNOTUÈ MEÈ EÈA
¹N SNJËPLËGS 6ERÈTILBOÈ 3  

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S   %R EKKI KOMINN
TÅMI TIL AÈ SKIPTA WWWSKIPTIMARK
ADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

6ÁLAR OG VERKF¾RI
4IL SÎLU "AADER  6 FLÎKUNARVÁL Å
GËÈU STANDI EINNIG '2!!-  STÎÈVA
PLÎTUFRYSTIR 4#- LYFTARI OG ÕMISS BÒN
AÈUR TENGDUR FISKVINNSLU 5PPL Å SÅMA
 

35..5$!'52  MAÅ 



3-!5',µ3).'!2

4IL BYGGINGA

-¹LARAR
3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF
3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

HEILSA
(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

"&+«

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

6ERKFAG EHF

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R +AUPAUKI
Å MAÅ WWWLIFSSTILLIS %DDA "ORG S 


"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  

6ERSLUN
.UDD
-ASSAGE 4EL   -ARIA 

3P¹DËMAR

%INUNGIS  ¾ÈISLEGIR -ALINOIS HVOLPAR
EFTIR 5NDAN ¥SL -EISTURUM 3KR (2&) OG
ÎRM &R¹B¾RIR VINNU OG FJÎLSK HUNDAR
5PPL   OG WWWISMAL
INOIS

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

3NYRTING

'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

(REINR¾KTAÈIR ¾TTBËKAF¾RÈIR ,ABRADOR
HVOLPAR TIL SÎLU "¹ÈIR FORELDRAR BÒNIR
AÈ FARA Å $.! OG ALLAR RANNSËKNIR SEM
KRAFIST ER "¾ÈI FORELDRAR SÕNINGAHUND
AR OG PABBINN MARGVERLAUNAHUNDUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
&ALLEGA BLENDINGSTÅK FAÈIR ENSKUR SETT
ER MËÈIR BOXER OFL VANTAR GOTT HEIM
ILI (EFUR AÈ ÎLLUM LÅKINDUM VEIÈIEÈLI
5PPLÕSINGAR VEITTAR Å SÅMA  
«SKA EFTIR HREINR¾KTAÈRI OG ¾TTBËKAR
F¾RÈRI LABRADOR TÅK ¾SKILEGUR ALDUR  
M¹NAÈA 5PPL Å S  

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING
'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
LEO INTERNETIS 3   ,EË

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

6IÈHALDSVIRKNI EHF
'ETUM B¾TT B¾TT VIÈ OKKUR
ÖÎKUM Å ÖAKM¹LNINGU
5PPL Å S     

®KUKENNSLA

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
  WWWHREINGERNINGARIS

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

'ARÈAVERKTAKAR
4ÎKUM AÈ OKKUR
(ELLULAGNIR (ITALAGNIR
6EGGHLEÈSLUR 3ËLPALLAR
'IRÈUM OG TYRFUM
®LL ALMENN GARÈAVINNA
&LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA 3 


(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

HEIMILIÐ

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

$ÕRAHALD

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'L¾SILEGIR LABRADORHVOLPAR TIL SÎLU TILB
TIL AFHENDINGAR UM MIÈJAN JÒNI 6ERÈ
 .¹NARI UPPL Å  EÈA


(ÒSAVIÈHALD

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR   KR
MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹  ¹ H¹D 3 
  

'ARÈYRKJA

²ÈUN KLIPPING MOLD SL¹TTUR FELLI TRÁ
OG ÎNNUR GARÈVERK (ALLDËR GARÈYRKJUM
3  

ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGNUM TIL LEIGU ¹
(RINGBRAUT  2VK ,AUS FR¹ *ÒNÅ SEPT
 HERB OG FM  ¹ M¹N 5PPL
Å S  
5NGVERSKIR VIZSLU HVOLPAR &R¹B¾RIR
VEIÈI OG FJÎLSKYLDUHUNDAR !ÈEINS TV¾R
TÅKUR EFTIR 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR 
MAÅ TTBËK FR¹ (2&¥ 3ÅMI  

(EILUN EÈA SP¹ TÅMAPANTANIR Å SÅMA
 *ENNÕ VARÈVEITIÈ
AUGL

4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

 M ÅBÒÈ Å -OSFELLSB¾ TIL LEIGU FR¹
 JÒLÅ  ÖÒS ¹ M¹NUÈI HITI RAFMAGN
INNIFALIÈ SÅMI  
 HERB  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 'RAFARHOLTI ¹
FYRSTU H¾È MEÈ SÁR GARÈI 3KAMMTÅMAL
6ERÈ  ÖÒS ,AUS  *ÒNI 5PPL GEFUR
-ARGRÁT Å S     

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
4RÁSMÅÈI

 ¹RA ++ ËSKAR EFTIR LÅTILLI SNYRTILEGRI ÅBÒÈ
TI LEIGU Å   EÈA  LAUS SEM
FYRST 6ERÈHUGMYND CA  M¹N
UÈI %INNIG H¾GT AÈ BORGA FYRIRFRAM 3


2¹ÈGJÎF
/' 6ERK
3ËLPALLAR GIRÈINGAR

+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS
3ÅMI  

&ALLEG OG BJÎRT  HERB ÅBÒÈ Å
¶INGHOLTINUM LAUS TIL LANGTÅMALEIGU
,EIGUVERÈ Ö Ö BANKA¹BYRGÈ
%INUNGIS REYKLAUSIR OG REGLUSAMIR
LEIGENDUR KOMA TIL GREINA 3  
 (ERB ,ÒXUSÅBÒÈ TIL LEIGU Å HJARTA
'ARÈAB¾ FR¹  JÒNÅ TIL  ¹GÒST ,EIGA
 ÖÒS ¹ M¹NUÈI 5PPL Å S  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN &JARHEILUN 3 
 MÅN  6ISA%URO S  
 MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU
NÒNA

!TH 4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT FYRIR
EINST HÒSF OG FYRIRT 'ERUM FÎST VERÈT
RATUGA REYNSLA VÎNDUÈ VINNA OG GOTT
VERÈ 5PPL Å S  

'ËÈ  HERB ÅBÒÈ CA  FM TIL LEIGU
RÁTT VIÈ MIÈBORGINA  ÖÒSUND ¹ M¹N
UÈI 5PPLÕSINGAR VEITTAR HJ¹ SUMARLID
AKADEMIAIS

(ÒS TIL LEIGU ¹ 4ORREVIEJA 3P¹NI ,AUS TIL
 MAÅ 3  

6IÈ FLYTJUM BÒSLËÈINA FYRIR ÖIG
3ENDIBÅLAÖJËNUSTA !USTURLANDS SÅMI 
 DAGURI SIMNETIS

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT SEM VIÈKEMUR
GARÈINUM AUK ALLRAR ALMENNRAR SMÅÈA
VINNU LÎGG HÒSASMÅÈAMEISTARI 6ANIR
MENN SNÎR HANDTÎK 3¾LUGARÈAR S
 

4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ  FM ¹ SV¾ÈI
 MEÈ HÒSGÎGUM FR¹ MEÈ 
 «SKA EFTIR VERÈ TILBOÈI 5PPL MEÈ
NAFNI TILBOÈI OG TRYGGINGU 3ENDIST ¹
HOLMARS SIMNETIS FYRIR ÖRIÈJUDAGINN
 MAÅ

 FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å EINBÕLI
Å 3ELJAHVERFI LAUS FR¹ JÒLÅ ,EIGUVERÈ 
ÖÒS "ANKA¹BYRGÈ SKILYRÈI 5PPL Å SÅMA
 

%RTU AÈ FLYTJA AUSTUR ¹
LAND

&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ

HÚSNÆÐI

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG MÒRVIÈ
GERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

'ARÈYRKJA

4IL LEIGU ORLOFSHÒS ¹ «LAFSFIRÈI ¹ GËÈUM
STAÈ VIÈ VATNIÈ 5PPL Å S  

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR   HERB
ÅBÒÈ TIL LEIGU 'REIÈSLUGETA   ÖÒS
(ELST LANGTÅMALEIGA ER REGLUSAMUR
4RAUSTAR GREISLUR 5PPL Å S  

4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ SMÅÈA SËL
PALLA OG GIRÈINGAR ¹SAMT ÎÈRU
VIÈHALDI HÒSA &ÎST VERÈTILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA
®RUGG OG GËÈ ÖJËNUSTA VÎND
UÈ VINNA 5PPL Å S  

(ERBERGI ËSKAST MAÈG AÈ WC ¹ SV¾ÈI
 TIL  26+ &R¹ MAI Å AMK 
M¹N 3 
(REINR¾KTAÈUR 7EIMARANER HVOLPUR TIL
SÎLU 4ILB TIL AFH 5PPL Å S  
  

(JËN MEÈ  BARN ËSKA EFTIR   HERB
ÅBÒÈ ¹ LEIGU ¹ SV¾ÈI    FR¹
 JÒNÅ Å  ¹R 5PPL S    
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3-!5',µ3).'!2
 ¹RA KK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ SEM
ALLRA FYRST ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV EKKI Å
  2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 3  
(ERBEINSTÅBÒÈ ËSKTIL LEIGU FR¹ JÒN ¹G ¹
SV¾ÈI  5PPLÅ S

3UMARBÒSTAÈIR

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU (VERFISGATA 

 FYRSTU H¾È ER FM ATVINNUHÒSN¾ÈI
6AR SJÒKRAÖJ¹LFUN '¾TI HENTAÈ VEL SEM
HEILSUR¾KTARSTÎÈ TIL SKRIFSTOFUHALDS EÈA
N¹NAST HVAÈA STARFSEMI SEM ER 'ËÈ
AÈKOMA OG GL¾SILEG SAMEIGN -ËTTAKA
ALRÅMI  HERB KAFFISTOFA  SNYRTINGAR
%R LAUS TIL AFHENDINGAR 5PPL Å S 


'EYMSLUHÒSN¾ÈI

-ATREIÈSLUMAÈUR
6EITINGAHÒSIÈ
,¾KJARBREKKA
,¾KJARBREKKA ËSKAR EFTIR
AÈSTOÈAFËLKI Å VEITINGASAL UM
KVÎLD OG HELGAR 2EYNSLA ER
KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI +ENNSLA
Å FRAMKOMU OG VINNUBRÎGÈUM
FYRIR ËVANA
!LLAR UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹
STAÈNUM ¹ MILLI KLUKKAN 
 EÈA Å SÅMA  

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

3UMARGISTING Å 2VK

 (ERB NÕ ÅBÒÈ FULLBÒINN HÒSGÎGNUM
  RÒM ADSL N¾TUR EÈA FL 0ANTIÈ
TÅMALEGA (EIMAS EYJASOLIBUDIRIS 3
    

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR VÎNUM VÁLAMANNI
¹ MINNI BELTAVÁL OG NÕJA HJËLA
SKËFLU -ATUR Å H¹DEGINU OG
HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI VIÈ
AÈHLYNNINGU Å ¶JËNUSTUÅBÒÈUM
$ALBRAUT 
B¾ÈI FASTAR STÎÈUR OG SUM
ARAFLEYSINGAR 5M ER AÈ R¾ÈA
 STÎÈUR DAG OG KVÎLDVAKTIR
UNNIÈ AÈRA HVORA HELGI
5PPL VEITA 'UÈBJÎRG
6IGNISDËTTIR OG 'UÈNÕ
0¹LSDËTTIR SÅMI 
.ETF GUDBJORGVIGNISDOTTIR
REYKJAVIKIS

 ENSKUM¾LANDI 0ËLSKAR STELPUR ,EITA
AÈ VINNU &LEST ALLT KEMUR TIL GREINA ERU
MEÈ REYNSLU AF ÖRIFUM OG ELDHÒSSTÎRF
UM 5PPL Å S  
0ËLSKUR +ARLMAÈUR VANTAR +VOLD
(ELGARVINNU 5PPL Å S  

3ÅMADÎMUR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS VIÈ GLAÈ
LYNDAR SÅMADÎMUR .¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ WWWRAUDATORGIDIS
2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA DJARFAR UPPTÎKUR
KVENNA .¹NARI UPPL ¹ WWWRAUDATORG
IDIS OG Å S  

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
6ANTAR VÁLSTJËRA ¹ ,ITLABERG 2  SEM
GERIR ÒT FR¹ ¶ORL¹KSHÎFN 6ÁLAST¾RÈ 
K7  HÎ  5PPL Å S  

$ÒKÖAK ËSKAR EFTIR MÎNNUM Å VINNU Å
SUMAR -IKIL VINNA FRAMUNDAN 5PPL
GEFUR 3TEF¹N Å SÅMA    (JÎRTUR
Å SÅMA  
3B VEITNIGAR AUGLÕSA EFTIR BËKARA FR¹
 TIL  VIRKA DAGA 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  )NGIBERGUR

6ANUR SMIÈUR

TILKYNNINGAR
µMISLEGT

4RÁSMIÈJAN (NÅFSDAL ËSKAR EFTIR FAGL¾RÈ
UM SMIÈ VERKST¾ÈISREYNSLA ¾SKILEG
5PPL GEFUR 6IGNIR Å S  
'RÎFUMENN 6ANTAR MANN ¹  TONNA
BELTAVÁL OG  TONNA HJËLASKËFLU 3 


%RT ÖÒ SNYRTIFR¾ÈINGUR

#ANAL (ËTEL "¾JARHRAUNI  (AFNAFIRÈI
3ÁRTILBOÈ ÒT MAÅ  MANNA STÒDÅË 
KR %INSMANS STÒDÅË  KR 3ÅMI 
 EÈA CANAL HOTELCOM

3UMARAFLEUSINGAR
&ÁLGASMIÈSTÎÈ
¶JËNUSTUÅBÒÈIR
.OÈURBRÒN 

3UMARHÒS TIL SÎLU

.¹NAST FULLBÒIÈ HEILS¹RSHÒS TILB TIL
FLUTNINGS  M
 M SVEFNLOFT
!4( 3ÁRSTAKL VANDAÈ HÒS KL¾TT GIPSI ¹
VEGGJUM OG HVÅTTUÈUM PANIL Å LOFTUM
&ALLEGAR INNRÁTTINGAR (ÒSIÈ VERÈUR TIL
SÕNIS FYRIR ¹HUGASAMA KAUPENDUR MILLI
 OG  SUNNUD  MAÅ OG ¹ ÎÈRUM
TÅMUM EFTIR SAMKOMULAGI 5PPL 0ÁTUR
  "IRGIR  

"EITNINGARFËLK ËSKAST HÒSN¾ÈI Å BOÈI
UPPLÕSINGAR OG UMSËKNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS

$JARFAR UPPTÎKUR ËSKAST

!ÈHLYNNING VAKTAVINNA

FM GEYMSLUHÒSN¾ÈI ER TIL LEIGU Å
VESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR HUGASAMIR HAFIÈ
SAMB Å SÅMA  

4IL SÎLU M SUMARBÒSTAÈUR 3TENDUR ¹
2EYKJAVÎLLUM 2EYKHOLTI !RATUNGU 'OTT
HEILS¹RS HÒS MEÈ HITAVEITU STËRUM PALLI
HEITUM POTTI POTTASTÕRINGU OG FR¹B¾RU
ÒTSÕNI 5PPL Å SÅMA  GÒST

«SKUM EFTIR MATREIÈSLUMANNI
TIL SUMARAFLEYSINGA Å  VIKUR Å
SUMAR
5PPL VEITA 6ALUR
3VEINBJÎRNSSON OG 'UÈBJÎRG
6IGNISDËTTIR SÅMI 
.ETF GUDBJORGVIGNISDOTTIR
REYKJAVIKIS

6ÁLSTJËRI ËSKAST ¹  TONNA LÅNUB¹T
UPPLÕSINGAR OG FYRIRSPURNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS

/KKUR VANTAR FR¹B¾RT STARFSFËLK
Å SUMAR SEM ER TILBÒIÈ AÈ VINNA
FJÎLBREYTT STÎRF Å Ö¹GU ELDRI
BORGARA 6INNAN FER FRAM AÈ
DEGI TIL KVÎLDI OG UM HELGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FOR
STÎÈUMAÈUR Å SÅMA  

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

3NYRTISTOFAN -IST ËSKAR EFTIR SNYRTIFR¾È
INGI &ULLT STARF EÈA HLUTASTARF 5PPL Å S
    

"R¹ÈVANTAR STARFSMANN

(ANDLAGINN MANN VANTAR TIL STARFA VIÈ
HÒSAVIÈGERÈIR OFL 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTAN
AÈILA 3  
#AR WAX STATION IN 2EYKJAVÅK NEEDS WOR
KERS TO CLEAN NEW AND USED CARS )T IS
PREFERABLE THAT APPLICANTS SPEAK ENGLISH
AND THEY NEED TO HAVE A DRIVERS LICENSE
4IME OF WORK IS   -ONDAY
&RIDAY &OR FURTHER INFORMATION MOND
AY FRI 4EL     

6ÎRUBÅLSSTJËRI ËSKAST

3UMARHÒSA EIGENDUR
VANTAR RAFMAGN VANTAR
HITA VANTAR VATN
4IL 3ÎLU  STK VINDMILLUR 
 7 STJËRNSTÎÈVAR MÎSTUR
OG STÎG FYLGJA  Ö STK  STK
SËLARCELLUR  7 STJËRNSTÎÈVAR
FYLGJA  Ö STK  , GAS VATNS
HITARI SEM NÕR +R   +7
LJËSAVÁL RAFSTART  Ö  7
LJËSAVÁL  Ö 'AS ÅSSK¹PUR 
,  Ö "ORHOLUD¾LA 6  Ö
/LÅUKETILL  M  6 HRINGR¹S
ARD¾LA W OG  , TANKUR
FYLGJA  Ö (ENTUGUR FYRIR
  M 3ELST ALLT SAMANN ¹
 Ö STK  AMP RAF
GEYMAR FYLGJA 
'OTT ¹STAND N¹NARI UPPL Å S
   OLAFURGUNNARS
SON SIMNETIS

'L¾SILEGUR NÕ UPPGERÈUR SUMARBÒÈ
STAÈUR Å LANDI (ALLKELSHËLA 'RÅMSNESI
EINS HEKTARA LEIGULËÈ TIL  ¹RA FM
!UK FM SVEFNPL 3JËN ER SÎGU RÅKARI
6ERÈ  M 3     
3UMARBÒÈSTAÈUR TIL LEIGU Å *ÒNÅ MÅN
AKSTUR FR¹ 2VK 3  

6ANTAR BÅLSSTJËRA ¹ ÎXLA VÎRUBÅL OG
KRËKABÅL ÖARF EKKI AÈ VERA VANUR 5PPL Å
S    ABLTAK VORTEXIS

6ANTAR ÖIG VINNU

%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS
#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS
#ALL *OAO TLF  

6EITINGAHÒSIÈ
.INGS (LÅÈARSM¹RA
3UÈURLANDSBRAUT 
3TËRHÎFÈA
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU "ÅLSTJËRA
OG FËLK Å SAL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

/KKUR VANTAR HRESST FËLK Å SAL ELDHÒS
OG UPPVASK +VÎLD OG HELGARVINNA
5MSËKNIR LIGGJA FRAMMI Å 3KIPHOLTI 
5PPLÕSINGAR GEFUR (AUKUR Å S  
  

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLAM¹LARA BÅLA
SMIÈ OG AÈSTOÈARMENN 2ÁTT HJ¹ *ËA Å
-OSFELLSB¾ 5PPL Å S  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI

6ANAN MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA VANTAR ¹ TRAI
LER 5PPL Å S  

*¹RNIÈNAÈARMENN
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VÁLVIRKJA
OG J¹RNIÈNAÈARMENN 4ÎKUM VIÈ
NEMUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

,ÅFR¾NT VEITINGAHÒS LEITAR AÈ STARFS
MANNI Å ELDHÒS TIL UNDIRBÒNINGS OG
MATREIÈSLU %INNIG VANTAR RÎSKA STARF
MENN Å AFGREIÈSLUSAL Å SUMARVINNU
6INSAMLEGA HAFIÈ SAMBAND VIÈ %RNU
+AABER Å SÅMA     EÈA
ERNA FISHANDCHIPSIS

+ONUR ¹ ÎLLUM ALDRI
HLUTASTARF  HEILSUSTUDIO
*# -OKSTUR
«SKUM EFTIR MÎNNUM MEÈ
VINNUVÁLARÁTTINDI OG MEIRAPRËF
'ËÈ LAUN Å BOÈI N¾G VINNA
5PPL Å S  

"¾TUM VIÈ OKKUR STARFSFËLKI Å
STÎÈINA Å &AXAFENI 5LTRATONE
ERU T¾KI SEM SENDA RAFSKILABOÈ
TIL AÈ ÎRVA SV¾ÈI ¹ LÅKAMANUM
TIL GRENNINGAR OG STYRKINGAR
3J¹ HEIMASÅÈU WWWULTRATONE
IS %F ÖÒ HEFUR ¹HUGA SENDU
EMAIL UM ÖIG ¹ SMAAR FRETT
IS MERK b ULTRATONE&AXAFEN F
 MAI

%INKAM¹L

3KIPSTJËRA VANTAR ¹ HANDF¾RAB¹T 
TONNA RÁTTINDI ¾SKILEG 5PPL Å S 


!TVINNA ËSKAST
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 

4IL 3ÎLU (ARLEY $AVIDSON 3PORTSTER 
#USTOM 3CREAMING %AGLE RG  EK
 Ö 6ÅNRAUTT OG KRËMAÈ 'ULLFALLEGT
HJËL 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

Þú sparar 433 kr/kg

33%

afsláttur

879 kr/kg. áður 1.312 kr/kg.
Goða lambaofnsteik

33%

Þú sparar 628 kr/kg

afsláttur

42%

afsláttur

889 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

199 kr/stk. áður 299 kr/stk.

Grísakótilettur Miðjarðarhafs

Freschetta Brickoven

Þú sparar 487 kr/kg

40%

afsláttur

731 kr/kg. áður 1.218 kr/kg.
Goða BBQ grísarif

Hönnun: Víkurfréttir

40%

afsláttur

NÝTT
MS Lgg+jógúrt m/jarðaberjabragði
MS Lgg+jógúrt m/bláberjabragði

79 kr/stk. áður 152 kr/stk.
Pepsi Max 2 ltr.

allt í matinn á einum stað
!&%#"!#"
&'&(&& !
$$$!!

"% #' ) %#'#* )# +
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„Oooooo...
æ,mig langar
upp á þig...“
- Á þig, Á móti sól, Höf: Heimir Eyvindarson

Þá er stormurinn genginn yfir. Frambjóðendurnir þagnaðir og ég
varpa öndinni léttar.
Vikan fyrir kosningar
minnti mig á einhvern
undarlegan hátt á útimarkað í Istanbúl. Æstir
sölumenn að ota að mér varningi
en í þessu tilfelli var „varningurinn“ pólitíkusar og þeir sjálfir sölumennirnir. Sölumenn sjálfs
síns (ætla ekki að nota hitt orðið).
Ég verð að viðurkenna að mér
var oftar en ekki ómótt við þessar aðstæður og því gerði ég mitt
besta til að forðast áreitið sem var
hægara sagt en gert. Í útvarpinu
glumdu yfirlýsingarnar, á öllum
síðum blaðanna, risavaxnar fótó-

sjoppaðar myndir af hrukkulausum, brosandi frambjóðendum,
hreinum sálum sem voru tilbúnar
til að fórna sér fyrir hvern göfuga
málstaðinn á fætur öðrum. Aftan
á strætisvögnum; plaköt af þessum guðum líku frambjóðendum;
í sjónvarpinu – frambjóðendur að
reyna að sanna það að þeirra málstaður væri sá besti og inn um lúguna heima; endalausir bæklingar.
Svo fékk ég líka tölvupóst og símhringingar.
Mín viðbrögð við þessu áreiti eru
að draga mig inn í mína krabbaskel
og skella skollaeyrum við daðrinu.
Ég var fyrir löngu búin að ákveða
hvað ég ætlaði að kjósa og einhver „loforð“ og plön brúnaþungra
eða skælbrosandi frambjóðenda

N 0ONDUS

breyttu engu um það. Þannig held
ég að því hafi verið farið hjá flestum. Nútímafólk er flest búið að
læra að greina tilkynningar frá
auglýsingaskrumi og hvað er kosningaherferð annað en auglýsingaskrum? Hvernig er hægt að selja
loforð? Það er eins og að selja himininn. Þess vegna eru svona læti
ekkert annað en bruðl og áreiti
að mínu mati. Stjórnmálamaður,
eða kona, sannar ekki ágæti sitt
með breiðu fótósjoppbrosi heldur
áreiðanleika, getu til þess að vera
málefnaleg í umræðum, dugnaði
og heilindum. Slíkt sannast ekki á
tveimur vikum. Vinir verða ekki
keyptir með nammi. Vinir verða
vinir af því þeir eiga margt sameiginlegt. Þannig er nú það.

%FTIR &RODE °VERLI

!F HVERJU FER RAFMAGNIÈ
ALLTAF AF ÖEGAR ÁG ER AÈ
RAKA ¹ MÁR FËTLEGGINA
(MMM
AF HVERJU

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

N 'ELGJAN

Ný útlit í viku
hverri!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

(ÒN HEFUR REKIÈ TANN
L¾KNASTOFU Å FJÎLMÎRG
¹R EN HÒN HEFUR NÒ LAGT
TENNURNAR ¹ HILLUNA
&YNDIÈ
EKKI SATT

¶ETTA ER DOKTOR
$ANIELSEN 0ALLI
MINN

¡G ÖARF EITTHVAÈ AÈ
EINS AÈ B¾TA FÁLAGS
LEGA H¾FNI MÅNA4AKA NOKKUR
SKREFAFTUR ¹
BAKMJÎG
H¾GT

Búðu til eigið útlit
eða veldu tilbúið!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

(ANDAN VIÈ HORNIÈ
'ËÈAN DAGINN ÎLL
SÎMUL OG VELKOMIN ¹
N¹MSKEIÈ UM TÎFRA

N +JÎLTURAKKAR

Viltu breyt’eikkurru?

-J¹SI ÖÒ ERT MEÈ
SVONA BRJ¹L¾ÈIS
GLAMPA Å AUGUNUM

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

-ERKILEGT VEGNA ÖESS
AÈ MÁR LÅÈUR EKKI EINS OG
EINHVERJUM SEM HLEYPUR
¹ EFTIR HVERJUM SEM ER OG
REYNIR AÈ R¹ÈAST ¹ HANN

%R ÖAÈ

(VAÈ SAGÈI ÁG
EIGINLEGA

Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

N "ARNAL¹N

%FTIR +IRKMAN3COTT

2ËLEG ÖETTA ER ÎR
UGGLEGA EITTHVAÈ SEM
BËKIN SEGIR AÈ SÁ
TÅMABIL SEM GANGI YFIR
HJ¹ STR¹KUM

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi
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Leika aftur saman Heiður að vera köttur

0!-%,! !.$%23/. ,EIKKONAN KYN

ÖOKKAFULLA M¾TTI OF SEINT Å MYNDATÎKU ¹
#ANNES H¹TÅÈINNI

Bauluðu
á Pamelu
Ljósmyndarar bauluðu á kynbombuna Pamelu Anderson fyrir
að mæta of seint til myndatöku á
Cannes-hátíðinni í Frakklandi. Auk
þess gaf hún ljósmyndurunum aðeins nokkrar mínútur til að mynda
sig og féll það í grýttan jarðveg.
Pamela var stödd í Cannes til
að kynna mynd sína Blonde and
Blonder. Skömmu fyrir myndatökuna hafði hún kvartað undan
ágengni ljósmyndaranna í Cannes. „Þegar ég horfði á þetta í sjónvarpinu í morgun var eins og leikararnir væru nautgripir og þeim
snúið hingað og þangað,“ sagði
Pamela. Bætti hún því samt við
að umgjörð Cannes-hátíðarinnar
væri glæsileg.

-!$/..! -EÈ NÕTT LAG ¹ NETINU

Nýtt lag
á netinu
Söngkonan Madonna hefur gefið
út lagið Hey You á netinu í tilefni
af Live Earth-tónleikunum 7. júlí
næstkomandi. Madonna tók lagið
upp í samvinnu við Pharrell Williams. Fjallar það um ást og umhyggju.
Hægt er að finna lagið á msn.
com. Milljón fyrstu niðurhölin
verða ókeypis en eftir það verður
hluti af ágóðanum gefinn til umhverfisverndarsamtaka. Madonna
kemur fram á tónleikum Live
Earth á Wembley í London ásamt
hljómsveitum á borð við The Red
Hot Chili Peppers, Genesis og The
Bestie Boys.

-!2),9. -!.3/. 2OKKARINN ËFRÕNILEGI
VAR Å ENGU JAFNV¾GI EFTIR SKILNAÈ SINN VIÈ
$ITA 6ON 4EESE

Í rusli eftir
skilnaðinn
Rokkarinn ófrýnilegi, Marilyn
Manson, var í algjöru rusli eftir
skilnað sinn við fyrirsætuna Dita
Von Teese á síðasta ári. Manson,
sem heitir réttu nafni Brian Warner, kvæntist Teese í nóvember
árið 2005 en hún sótti um skilnað í
desember í fyrra.
„Ég var algjörlega í rusli. Ég var
alveg búinn að vera,“ sagði Manson
í viðtali við Spin. „Hún segist hafa
umborið lífsstíl minn vegna þess
að hún vonaði að ég myndi breytast og hún hótaði því að fara ef ég
gerði það ekki. Ég kom út úr þessu
öllu sem nakinn, fjaðralaus fugl.“

Stórleikararnir og Óskarsverðlaunahafarnir Robert De Niro og
Al Pacino ætla að leika saman í
kvikmyndinni Righteous Kill. Fara
þeir með hlutverk lögreglumanna
sem leita að fjöldamorðingja.
Þetta verður í annað sinn sem
þeir félagar leika saman á hvíta
tjaldinu. Síðast léku þeir í Heat
árið 1995 í leikstjórn Michael Mann
þar sem þeir þóttu ná vel saman.
Þeir höfðu áður leikið í myndinni
The Godfather Part II en sáust þó
aldrei báðir í sama atriði.
Tökur á Righteus Kill hefjast í
ágúst í Connecticut og í New York.
De Niro, sem er 63 ára, sést næst á
hvíta tjaldinu í myndinni Stardust.
Hinn 67 ára Pacino leikur aftur á
móti í Ocean´s 13 á móti Brad Pitt
og George Clooney

Spænski leikarinn Antonio Banderas segir það mikinn heiður að fá
að tala fyrir köttinn í Shrek-myndunum, sérstaklega vegna þess að
hann talar ekki á sínu eigin tungumáli.
„Ég kom til Bandaríkjanna án
þess að kunna orð í ensku og nokkrum árum síðan vildu þeir fá að nota
röddina mína. Ég er mjög stoltur af því,“ sagði Banderas, sem
er 46 ára. Fyrsta mynd kappans
vestanhafs var The Mambo Kings
árið 1992 sem vakti mikla athygli
á honum. Nýjasta Shrek-myndin,
Shrek the Third, verður frumsýnd
hérlendis í næsta mánuði.

2/"%24 $% .)2/ $E .IRO LEIKUR ¹ MËTI

!L 0ACINO Å 2IGHTEOUS +ILL

"!.$%2!3 !NTONIO "ANDERAS ER
¹N¾GÈUR MEÈ AÈ HAFA FENGIÈ HLUTVERK
KATTARINS Å 3HREK MYNDUNUM
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Djasssveifla í
Reykjanesbæ

 MAÅ KL  5PPSELT
 MAÅ KL  5PPSELT
 MAÅ KL  5PPSELT
 MAÅ KL  5PPSELT
 JÒNÅ KL 

14.00 og 20.00
Sjötta og sjöunda sýning San
Francisco ballettsins undir
stjórn Helga Tómassonar verða
í Borgarleikhúsinu í dag.

 MAÅ KL  ÎRF¹ S¾TI LAUS

,ÁTTSVEIT 4ËNLISTARSKËLA 2EYKJA
NESB¾JAR HELDUR Å DAG TËN
LEIKA Å SAMSTARFI VIÈ 4ËNLISTARFÁLAG
2EYKJANESB¾JAR !UK LÁTTSVEITAR
INNAR MUNU TVEIR AF ÖEKKTUSTU
SÎNGVURUM LANDSINS KOMA FRAM
ÖAU +RISTJANA
3TEF¹NSDËTT
IR OG 0¹LL «SKAR
(J¹LMTÕSSON
3TJËRNANDI ,ÁTTSVEITAR
4ËNLISTARSKËLA 2EYKJA
NESB¾JAR ER %YÖËR
)NGI +OLBEINS 4ËNLEIK
ARNIR FARA FRAM Å +IRKJU
LUNDI OG HEFJAST KLUKK
AN 

MENNING FRETTABLADIDIS

3ÅÈASTA SÕNING

&AGNA F¾ÈINGARDEGI SMUNDAR
Fæðingardags Ásmundar Sveinssonar
myndhöggvara, 20. maí 1893, er minnst
með veglegri dagskrá í Ásmundarsafni í
Laugardal í dag.

3!-34!2& ¥"²! /' 3!&.3 SMUNDARSAFN OG ¥BÒASAMTÎK
,AUGARDALS LEIÈA SAMAN HESTA SÅNA Å DAG OG BJËÈA UPP ¹ VEG
LEGA DAGSKR¹ TIL AÈ MINNAST F¾ÈINGARDAGS SMUNDAR 3VEINS
SONAR MYNDHÎGGVARA Å OG VIÈ SMUNDARSAFN
&2¡44!",!¨)¨'6!

„Á opnum dögum í Ásmundarsafni kemur mikið
af fólki úr hverfinu og deilir sögum, upplýsingum og
minningum frá svæðinu. Með þessu erum við að ýta
undir það,“ sagði Ólöf, sem kvaðst ánægð með samstarfið við íbúana. „Það er ótrúlega gaman þegar fólk
sýnir verkunum áhuga og hefur áhuga á að vinna með
okkur,“ sagði hún.
Safnið verður opnað klukkan 10 en formleg dagskrá hefst klukkan 13. Gönguferð um Laugardal er
síðasti dagskrárliðurinn. Lagt verður af stað frá Ásmundarsafni klukkan 16.
SUN

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 37687 05/07

Ásmundarsafn hefur fengið íbúasamtök Laugardals
til liðs við sig í fyrsta sinn, en fæðingardags myndhöggvarans hefur verið minnst með einhverjum hætti
í áraraðir.
„Oftast erum við með opnanir á þessum degi en í ár
erum við nýbúin að opna sýningu,“ sagði Ólöf K. Sigurðardóttir, deildarstjóri fræðsludeildar Listasafns
Reykjavíkur. „Í fyrra vorum við líka með opinn dag
þar sem við buðum fólk velkomið og reynum að draga
fram það sem við gerum í safninu alla daga, vera með
leiðsagnir og fleira,“ bætti hún við. Á meðal þess sem
íbúar í Laugardal og starfsmenn safnsins bjóða upp
á er leiðsögn um garðinn við Ásmundarsafn, þar sem
margar frægustu höggmyndir hans standa, leiðsögn
um húsið sjálft í fylgd Ásdísar, dóttur myndhöggvarans, og ganga um Laugardalinn í fylgd Sigríðar Ólafsdóttur myndlistarmanns og íbúa í hverfinu. Þar verða
útilistaverk Ásmundar skoðuð.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Síðasti sýningardagurinn
Athugið að Sögusýningunni lýkur í dag.
Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa einstöku sýningu.
Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar samtvinnuð á ýmsan hátt.
Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið í dag kl. 13:00-18:00
Enginn aðgangseyrir
Alltaf heitt á könnunni

Dagskráin í dag:
Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur og
Sveinbjörn Guðbjarnarson verða á staðnum,
leiðbeina gestum og svara spurningum.
Eggert Þór segir m.a. frá miðbæjarbrunanum
mikla árið 1915 og styðst við líkan sem er
sérhannað fyrir Sögusýninguna.
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Splunkunýr Pétur
„Sá sem slær tóna hversdagsins er skáld“ sagði Pétur Gunnarsson í
fyrstu ljóðabók sinni, Splunkunýjum degi. Og kannski hefur enginn
okkar höfunda í seinni tíð verið jafn lunkinn að slá tóna hversdagsins svo þeir fengju hljóm skáldskapar einsog Pétur. Hann hefur gert
það í skáldsögum sínum, ein þeirra ber einmitt heitið Hversdagshöllin,
en líka í vasabókunum sínum tveimur, sem heita Vasabók og Dýrðin á
ásýnd hlutanna. Alls staðar bregður hann nýju ljósi á hið vanabundna,
leitar merkingarinnar í hversdeginum, ekki til að upphefja hann, heldur kannski af ástæðu sem Pétur lýsir svo í síðustu ljóðabók sinni:
„Innst inni heldurðu í vonina um að lífið sé samið verk. Að það sé höfundur, merking, tilgangur, farsæll endir. / Viðleitnin að innrétta fjögurra herbergja íbúð í óskapnaðinn.“ (Að baki daganna, 2003). Pétur er
að leita hátíðarinnar að baki daganna, svo vitnað sé í hugtak frá Halldóri Laxness sem heiti ljóðabókarinnar vísar til.
Þessir hlutir og margir aðrir voru ræddir á Pétursþingi sem haldið var í Reykjavík á uppstigningardag, þar sem víða var gripið niður í
stóru höfundarverki Péturs. Áheyrendur höfðu gaman af að rifja upp
Andrabækurnar, mynd þeirra af Reykjavík á sjötta og sjöunda áratugnum, af bernsku, ást og höfundardraumum – og tilsvörin. Eftir
Kennedymorðið: Hvað verður um Jacqueline og börnin, spurði skólastjórinn hrærður. Ykkur finnst ég kannski ekki merkilegur pappír,
sagði klósettrúllan. En það var líka rætt um hinar skáldsögurnar, Efstu
daga, Heimkomuna, hinn metnaðarfulla bálk sem nefnist Skáldsaga Íslands og þrjú bindi eru komin af. Haldi þeim bálki áfram verðum við
á endanum öll persónur í sögu eftir Pétur Gunnarsson. Kannski staðfestist þá það sem óbeint má lesa úr mörgum verkum hans, að lífið fær
ekki merkingu fyrr en í búningi skáldskaparins.
Að öðrum ólöstuðum átti Sigurður Pálsson skáld minnisstæðasta
ávarp dagsins. Það helgaðist ekki síst af því að hann gat stutt pælingar sínar í skáldskap Péturs mynd sem hann dró upp af tveimur
ungum mönnum í París veturinn 68-69. Mönnum sem áttu sameiginlega
skáldadrauma en ólíka skaphöfn og vissu þó báðir að atburðir þessara
ára í Frakklandi og víðar, sem þeir voru vitni að, yrðu til þess að veröldin yrði ekki aftur söm. Frásögnin var krydduð ógleymanlegum lýsingum á því hvernig Sigurður með stríðni reyndi að brjótast í gegnum
staðfasta vinnusemi Péturs og draga hann í bæinn: Andri! En fáránlegt
nafn á persónu …
Eitt af því sem Sigurður nefndi er hversu oft má sjá vísi að helstu
yrkisefnum skálds í fyrstu bók þess, og svo er einnig hjá Pétri. Í
Splunkunýjum degi frá árinu 1973 eru margir þræðir sem Pétur hefur
tekið upp aftur síðar og ofið úr ólíkar myndir. Umtalsverður hluti bókarinnar er ortur í París og Pétri fór einsog Jónasi Hallgrímssyni, þegar
hann kom í erlenda heimsborg lifnuðu yrkisefni heimkynnanna við.
Enda er þar að finna eitt minnisstæðasta ættjarðarljóð okkar frá seinni
hluta 20. aldar, landsýn: einhversstaðar í öllu þessu grjóti á ég heima.
Í lok þings þakkaði Pétur fyrir sig og játaði þá meðal annars að honum
hefði alltaf fundist að hann hefði byrjað höfundarferil sinn vel, með
þessum tveimur fyrstu línum í fyrsta ljóðinu í Splunkunýjum degi:
af jarðarinnar hálfu
byrja allir dagar fallega

.µ*!2 "+52

(

J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN ÒT
AÈ NÕJU SÅGILD BËK MEÈ KV¾ÈINU
%N HVAÈ ÖAÈ
VAR SKRÕT
IÈ EFTIR 0¹L
* RDAL OG
MYNDUM
EFTIR (ALLDËR
0ÁTURSSON
¶EGAR AMMA
GRÅPUR VÎND
INN OG ¾TLAR
AÈ REFSA LÅTILLI ÎMMUSTELPU STEKKUR HÒN
AF STAÈ OG HLEYPUR ÒT Å SËLINA ¶AR BER
MARGT FYRIR AUGU p N¹TTÒRAN DÕRIN OG
MANNLÅFIÈ SEM GETUR VERIÈ SKEMMTI
LEGA SKRÕTIÈ
¥SLENSK BÎRN HAFA UM ¹RATUGASKEIÈ
ORÈIÈ HUGFANGIN AF ÖESSU SKEMMTILEGA
KV¾ÈI OG FJÎRUGUM MYNDUNUM +V¾È
IÈ KOM FYRST ÒT ¹ BËK ¹RIÈ  OG ER
ÖESSI ÒTG¹FA SÒ FJËRÈA

²

T ER KOMIN ÒT HJ¹ 6ÎKU (ELGA
FELLI BËKIN (EIMUR LJËS¹LFANNA ¥
HENNI ER
AÈ FINNA
MARG
VÅSLEG
AN FRËÈ
LEIK OG
SÎGUR UM
LJËS¹LF
ANA OG
LEYNIHEIM
ÖEIRRA
"ËKIN ER Å STËRU BROTI OG EINSTAKLEGA
FALLEGA MYNDSKREYTT
,JËS¹LFARNIR EIGA HEIMA Å ,JËS ¹LFABËLI
Å (VERGILANDI OG FR¾GASTI LJËS¹LFURINN
MEÈAL MANNFËLKSINS ER ¹N EFA 3KELLI
BJALLA SEM ER GËÈ VINKONA 0ÁTURS 0AN
¥ (EIMI LJËS¹LFANNA KYNNAST LESENDUR
MÎRGUM FLEIRI LJËS¹LFUM Å (VERGILANDI
AUK ÖESS AÈ LESA SÎGUR UM "EKKU OG
BERJASTRÅÈIÈ &ÅRU OG SËLINA SEM HVARF
FALLEGA KUÈUNGINN HENNAR 2ANÅAR OG
3KELLIBJÎLLU SEM LENDIR Å VANDA
¶ÕÈENDUR BËKARINNAR ERU "RYNHILDUR
"JÎRNSDËTTIR OG %VA 3 «LAFSDËTTIR

(6!¨ (6%.2 (6!2
-!¥

17 18

19 20 21 22

23

3UNNUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  ,ÁTTSVEIT 4ËNLISTARSKËLA
2EYKJANESB¾JAR HELDUR TËNLEIKA
Å SAMSTARFI VIÈ 4ËNLISTARFÁLAGSINS
2EYKJANESB¾JAR HALDA ¹SAMT
TVEIMUR AF ÖEKKTUSTU DJASS
SÎNGVURUM LANDSINS +RISTJÎNU
3TEF¹NSDËTTUR OG 0¹LI «SKARI
(J¹LMTÕSSYNI 3TJËRNANDI ,ÁTTSVEITAR
4ËNLISTARSKËLA 2EYKJANESB¾JAR ER
%YÖËR )NGI +OLBEINS 4ËNLEIKARNIR
FARA FRAM Å +IRKJULUNDI
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

!46)..5,%)+(²3
¥ "/2'!2.%3)
-2 3+!,,!'2)-33/. HÎF OG LEIKARI
"ENEDIKT %RLINGSSON
MI  AUKASÕNING KL  LAUS S¾TI KL 
UPPSELT FÎ  KL  LAUS S¾TI FÎ 
UPPSELT LAU  UPPSELT LAU  KL 
UPPSELT LAU  KL  ®RF¹ S¾TI FÎ  KL
 MI  KL  FÎ  KL 
-µ2!-!¨52).. HÎF OG LEIKARI 'ÅSLI
%INARSSON
&Î  ÎRF¹ S¾TI FI  FÎ  ÎRF¹ S¾TI FI
 SÅÈASTA SÕNING
36/.! %25 -%.. HÎF OG FLYTJENDUR ++
OG %INAR +¹RASON
SU  KL  LAU  SU  KL  SU
 KL  LAU  KL  FÎ  KL 
LAU  KL  SÅÈASTA SÕNING
,EIKHÒSTILBOÈ Å MAT
3ÒPA FISKRÁTTUR OG KAFFI KR 
3ÒPA KJÎTRÁTTUR OG KAFFI KR 
-IÈA OG BORÈAPANTANIR Å SÅMA  
.¹NARI UPPLÕSINAR WWWLANDNAMSSETURIS

BIB
NÁMSBRAUT

Framsækið nám fyrir öﬂuga einstaklinga - metnaðarfull kennsla á ensku, alþjóðleg sýn

Frá og með hausti 2007 býður Verzlunarskóli Íslands upp á alþjóðlega námsbraut þar sem
kennt er á ensku. Námsbrautin sem kallast BIB (Baccalaureate in International Business) tekur
mið af viðskiptabraut skólans.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu skólans, www.verslo.is.

MAGNAÐUR
SÁLFRÆÐITRYLLIR

Ef þú rýnir
nógu djúpt
sérðu að allir
hafa veikan
blett.

STÆRSTA ORRUSTAN
ER INNRI BARÁTTAN

SÍMI 564 0000
FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
PATHFINDER
TMNT
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

B.I. 14 ÁRA
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
B.I. 10 ÁRA
kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
B.I. 16 ÁRA
kl. 8 - 10.15
B.I. 7 ÁRA
kl. 2 - 4 - 6
kl. 2 - 3.45

THE PAINTED VEIL
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
INLAND EMPIRE
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 6 - 9
kl. 5.45 - 9
kl. 3

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3

MIÐASALA Á

450 kr. í bíó!

kl. 8 - 10.10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 4 - 7 - 10

B.I. 14 ÁRA
B.I. 10 ÁRA

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Grammer í
nýjum þætti
Ef þú rýnir
nógu
djúpt sérðu
að allir
hafa veikan
blett.

AUGLÝSINGASÍMI

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR

550 5000

Kelsey Grammer,
sem sló rækilega
í gegn sem geðlæknirinn Frasier
Crane í þáttunum
Staupasteini og
Frasier, ætlar að
snúa aftur í sjónvarpið í nýrri
gamanþáttaröð.
Grammer fer +%,3%9
með
hlutverk '2!--%2
sjónvarpsfréttamanns sem reynir að hleypa nýju
lífi í feril sinn í þættinum Back
to You sem verður sýndur á sjónvarpsstöðinni Fox TV. Patricia
Heaton, sem lék húsmóðurina í
Everybody Loves Raymond í níu
ár, leikur hitt aðalhlutverkið.

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.
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FRACTURE
THE CONDEMNED
THE LIVES OF OTHERS
NEXT
MÝRIN 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR
HAGATORG

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3.20 - 5.40
kl. 3.30 - 5.50

www.haskolabio.is

B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
SÍMI 530 1919

FA B R I K A N

Menntaskólinn í Kópavogi býður upp á nýtt nám í hótelstjórnun. Námið er
á háskólastigi og er kennt í samstarﬁ við César Ritz Colleges í Sviss.
Hér er á ferðinni spennandi námsmöguleiki fyrir nemendur sem lokið hafa
sveinspróﬁ í matvælagreinum og/eða stúdentspróﬁ.
Nánari upplýsingar og innritun hjá áfangastjóra, Baldri Sæmundssyni
í síma 594 4000 frá kl. 9:00 til 15:00, eða á netffanginu: bs@mk.is.

Menntaskólinn í Kópavogi og César Ritz Colleges í Sviss
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#OWELL ËS¹TTUR VIÈ EIGIN Ö¹TT
Idol-dómarinn kunni, Simon
Cowell, hefur viðurkennt að
nýjasti raunveruleikaþátturinn sinn, „Grease is the
word“, sé algjörlega misheppnaður og að hann hefði
aldrei átt að vera sýndur í
sjónvarpi.
Nýr þáttur Simons Cowell er
sýndur á ITV-sjónvarpsstöðinni í

/,)6)! .%74/. */(. /' */(.
42!6/,4! ¶AU LÁKU 3ANDY OG $ANNY

Å 'REASE BÅËMYNDINNI SEM SLË Å GEGN
3IMON #OWELL LEITAR AÈ BRESKUM
ARFTÎKUM ÖEIRRA Å LEIÈINLEGUM RAUNVERU
LEIKAÖ¾TTI

Bretlandi og gengur út á að finna
tvo hæfileikaríka einstaklinga til
að taka að sér hlutverk Sandy og
Danny í nýstárlegri uppfærslu á
Grease sem sýnd verður í leikhúsum ytra í haust.
Þátturinn hefur fengið afleita
dóma gagnrýnenda sem segja
hann lélega eftirlíkingu af XFactor og sambærilegum þáttum.
Cowell segir að þær gagnrýnisraddir eigi fullan rétt á sér.
„Þátturinn hefur ekki gengið
eins vel og ég hafði vonast eftir.
Gagnrýnendur hafa hakkað þáttinn í sig og ég lái þeim það ekki.
Þetta hefur einfaldlega ekki
heppnast nægilega vel,“ sagði Cowell og bætti við að flestir raunveruleikaþættir sem gengju út
á slíka hæfileikaleit væru almennt mjög leiðinlegir. „Bestu
þættirnir halda velli en flestir þessara raunveruleikaþátta
eru algjört rusl.“
Breski dómarinn þarf þó
ekki að hafa áhyggjur af dvínandi vinsældum því hann hefur
nýgengið frá höfundarréttarsamningi við sjónvarpsstöðvar í
40 löndum víðs vegar um heiminn
í tengslum við þáttinn „Americas
Got Talent,“ sem slegið hefur í
gegn í Bandaríkjunum. Sá þáttur

er hugverk Cowells og er í raun
allsherjar hæfileikakeppni þar
sem söngvarar, dansarar, grínistar, töframenn og fleiri keppa um
peningaverðlaun. Samningurinn
gerir Cowell 12 milljörðum króna
ríkari.
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'EFUR SÅNUM
EIGIN Ö¾TTI
FALLEINKUNN
AÈ ÖESSU
SINNI

Hvaladráp kemur út
Nýjasta
breiðskífa
Mínuss, The Great
Northern Whalekill,
kemur út á mánudag
á vegum Smekkleysu.
Þetta er fjórða hljóðversskífa Mínuss, sem
síðast sendi frá sér
Halldór Laxness árið
2003, sem var valin
besta plata ársins af
tónlistarspekúlöntum.
Mínus tók plötuna
upp í The Sound Factory-hljóðverinu í Los
Angeles í nóvember í
fyrra. Við stjórnvölinn
voru þeir Joe Baresi
og S. Husky Höskulds.
Aðstoðarupptökumaður var Jason Gossman. Fyrsta smáskífulagið, Futurist, hefur
fengið fínar móttökur
og þykir gefa góð fyrirheit um plötuna.

)!. #524)3 &YRRUM SÎNGVARI *OY $IVISION
FRAMDI SJ¹LFSVÅG UNGUR AÈ ALDRI

Ánægja með
Control

-¥.53 &JËRÈA BREIÈSKÅFA -ÅNUS ER V¾NTANLEG Å BÒÈIR

Ný bresk kvikmynd um ævi fyrrverandi söngvara Joy Division, Ian
Curtis, hefur fengið mjög góðar
viðtökur á kvikmyndahátíðinni í
Cannes.
Með aðalhlutverkið í myndinni, sem heitir Control, fer hinn
áður óþekkti Sam Riley. „Þetta er
mjög erfitt hlutverk vegna þess að
það er ekki auðvelt að leika mann
sem er orðinn goðsögn í augum
svo margra,“ sagði ljósmyndarinn
sem leikstýrir myndinni. Þetta er
hans fyrsta mynd.
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 «LI SJËÈHEITUR ¹ 3P¹NI
«LAFUR 3TEF¹NSSON FËR ¹ KOSTUM MEÈ LIÈI SÅNU
#IUDAD 2EAL Å SP¾NSKU ÒRVALSDEILDINNI Å G¾R
(ANN VAR MARKAH¾STUR SINNA MANNA ER HANN
SKORAÈI ¹TTA MÎRK Å   SIGRI ¹ +EYMARE
!LMERÅA Å G¾R ¶AR MEÈ STYRKTI #IUDAD 2EAL
STÎÈU SÅNA ¹ TOPPI DEILDARINNAR EN LIÈIÈ ER MEÈ
TVEGGJA STIGA FORYSTU ¹ 0ORTLAND 3AN !NTONIO
ÖEGAR TV¾R UMFERÈIR ERU EFTIR AF TÅMABILINU

SPORT FRETTABLADIDIS

Gætum samið við þá alla ef svo ber undir
'UÈJËN ¶ËRÈARSON VERÈUR MEÈ ÖRJ¹ LEIK
MENN FR¹ 3LËVENÅU HJ¹ SÁR ¹ N¾STUNNI TIL
SKOÈUNAR 'UÈJËN VILDI EKKI GREINA FR¹ NÎFN
UM LEIKMANNANNA ÖEGAR &RÁTTABLAÈIÈ FAL
AÈIST EFTIR ÖVÅ Å G¾R EN STAÈFESTI ÖË AÈ ÖRE
MENNINGARNIR K¾MU Å DAG EÈA ¹ MORGUN
UPP ¹ !KRANES
'ÅSLI 'ÅSLASON FORMAÈUR REKSTRARDEILD
AR MEISTARAFLOKKS ¥! SAGÈI Å G¾R AÈ ÖRÅ
EYKIÈ V¾RI ¹ ALDRINUM   ¹RA OG K¾MI
FR¹ MEISTARALIÈINU Å 3LËVENÅU %INN LEIK
MANNANNA ER ALHLIÈA LEIKMAÈUR FRAM ¹ VIÈ
EN HINIR TVEIR VARNARSINNAÈRI LEIKMENN AÈ
SÎGN 'ÅSLA b¶AÈ VERÈUR BARA AÈ KOMA Å LJËS
HVERNIG ÖEIR LÅTA ÒT EN ÖAÈ G¾TI VEL KOMIÈ
UPP AÈ VIÈ SEMJUM VIÈ Ö¹ ALLA EF SVO BER
UNDIR 6IÈ SETTUM OKKUR ÖAÈ MARKMIÈ AÈ
F¹ TVO TIL ÖRJ¹ LEIKMENN EN ÁG YRÈI S¹TTUR VIÈ
AÈ B¾TA VIÈ OKKUR EINUM EF HANN STYRKIR

HËPINN m SAGÈI 'ÅSLI SEM SAGÈI JAFNFRAMT AÈ
EKKI V¾RI Å BURÈARLIÈNUM AÈ FLEIRI LEIKMENN
K¾MU TIL ¥! ¹ N¾STUNNI
b6IÈ ERUM Å RAUN EKKI AÈ S¾KJAST EFTIR
FJÎLDA LEIKMANNA HELDUR VILJUM VIÈ F¹ AÈEINS
MEIRI REYNSLU INN Å ¹KVEÈNAR STÎÈUR Å LIÈINU
6IÈ ¾TLUM AÈ VERA TRÒIR ÖVÅ SEM VIÈ GENG
UM ÒT MEÈ AÈ NOTA ÖETTA HEIMALIÈ SEM VIÈ
ERUM MEÈ OG SPILA ¹ ÖVÅ «NEITANLEGA M¹
BÒAST VIÈ MEIÈSLUM OG BÎNNUM EINS OG
HEFUR BARA NÒ ÖEGAR GERST m SAGÈI FORMAÈUR
INN EN ¶ËRÈUR 'UÈJËNSSON VERÈUR EKKI MEÈ
¥! Å LEIKNUM GEGN (+ ANNAÈ KVÎLD VEGNA
MEIÈSLA EKKI FREKAR EN RNI 4HOR 'UÈ
MUNDSSON SEM ÖAR MEÈ GETUR EKKI SPILAÈ
MEÈ ¥! ¹ SÅNUM GAMLA HEIMAVELLI
b¶AÈ ER EKKI VANDAM¹LIÈ AÈ F¹ LEIK
MENN VANDAM¹LIÈ ER AÈ F¹ LEIKMENN SEM
VIÈ GETUM TREYST AÈ SÁU BETRI EN ÖEIR SEM

VIÈ HÎFUM 6IÈ HÎFUM VERIÈ GRIMMIR ¹ ÖVÅ
AÈ ÖAÈ SÁ EKKI NËG AÈ HEITA ÒTLENSKU NAFNI
HELDUR VERÈA ÖEIR
AÈ VERA BETRI
EN ÖEIR SEM
FYRIR ERU ¶ETTA
KOSTAR ALLT SITT
EN VIÈ ERUM
AÈ VONAST TIL
AÈ EINHVERJIR AF
ÖESSUM MÎNN
UM SÁU Å ÖEIM
G¾ÈAFLOKKI SEM
VIÈ ERUM TILBÒNIR AÈ
BORGA FYRIR m SAGÈI
'ÅSLI 'ÅSLASON AÈ
LOKUM

4ILFINNINGARÅK OG ERFIÈ KVEÈJUSTUND
Rúnar Kristinsson lék í gær sinn síðasta leik fyrir Lokeren. Hann var í sjö ár hjá belgíska félaginu og er þegar kominn í guðatölu þar á bæ en hann heldur nú heim til Íslands þar sem hann mun spila með KR.

0!5,%4)# %R HÁR Å LEIK MEÈ +2 GEGN
"LIKUM SÅÈASTA SUMAR &2¡44!",!¨)¨34%&.

$ALIBOR 0AULETIC FËR FR¹ +2

Meinað að
semja við ÍA
&«4"/,4) KR gerði samning við

Dalibor Pauletic um að hann
semdi ekki við annað lið á Íslandi.
KR taldi sig ekki hafa not fyrir
Pauletic og sagði að hann væri
einfaldlega of dýr til að vera á
bekknum og því hefur hann yfirgefið félagið.
„Það er ekkert leyndarmál
að við höfðum áhuga á því að fá
hann til okkar,“ sagði Gísli Gíslason, formaður rekstrarstjórnar
meistaraflokks ÍA, við Fréttablaðið í gær.
„Við töluðum nokkrum sinnum við KR en það voru mál sem
mér eru ekki kunn innan KR sem
þýddi að hann var orðinn leiður
á lífinu hérna. Mér skilst einnig
að þeir hafi gert samkomulag við
hann um að hann semdi ekki við
annað lið á Íslandi. Að okkar mati
var Dalibor góður kostur, ég held
að KR hafi þarna misst frábæran
leikmann,“ sagði Gísli.
HÖH

&«4"/,4) Rúnar Kristinsson fékk
höfðinglega kveðjustund eftir leik
Lokeren og Lierse í belgísku knattspyrnunni í gær. Rúnar kom til
Lokeren árið 2000 og hefur verið
einn allra besti leikmaður liðsins og er í miklum metum meðal
áhangenda belgíska liðsins. Rúnar
hefur verið fyrirliði Lokeren um
árabil en hann lék sinn síðasta leik
sem atvinnumaður á meginlandi
Evrópu í gær.
„Við töpðum leiknum að vísu 4-1
og það er auðvitað hundleiðinlegt
að tapa. En ég fékk frábærar móttökur hjá áhorfendum og virkilega gaman að fá að kveðja allt
þetta góða fólk sem ég hef kynnst
á mínum árum í Belgíu. Þetta var
virkilega skemmtilegt kvöld,“
sagði Rúnar í samtali við Fréttablaðið í gær.
Hann segir að það sex og hálfa
ár sem hann var hjá félaginu
hafi verið afar góður tími. „Ég
hef spilað með góðum og aðeins
minna góðum liðum hér í Lokeren en þetta hefur alltaf verið jafn
skemmtilegt.“
Rúnar neitar því ekki að kveðjustundin hafi verið tilfinningarík.
„Já, hún var mjög tilfinningarík
og það var erfitt að kveðja alla.
Hér höfum við fjölskyldan eignast
mikið af góðum vinum og hér er
margt fólk sem okkur þykir vænt
um,“ sagði Rúnar. Hann snýr nú
heim til Íslands eftir rúmlega tólf
ára veru erlendis.
„Þetta er langur tími og ríkir
tilhlökkun fyrir heimferðinni en
einnig smá kvíði. Það verður mikil
breyting fyrir fjölskylduna og sérstaklega börnin mín. Þau hafa alla
tíð búið erlendis og við munum öll
þurfa smá tíma til að aðlagast lífinu á Íslandi. Við hlökkum til að
takast á við það.“

(,!¨).. '*®&5- 2ÒNAR +RISTINSSON VAR KVADDUR MEÈ VIRKTUM ¹ HEIMAVELLI ,OKEREN Å G¾R

Rúnar hóf feril sinn með Leikni
í Breiðholti áður en hann gekk í
raðir KR. Eftir góða frammistöðu
þar hélt hann út á vit ævintýranna
og byrjaði atvinnumannsferil sinn
hjá Örgryte í Svíþjóð árið 1997.
Þaðan lá leiðin yfir landamærin til
Noregs þar sem hann lék með Lilleström þar sem hann naut mikillar velgengni. Árið 2000 flutti hann
sig síðan um set til Lokeren. Rúnar
tók fyrir nokkru þá ákvörðun um
að halda heim á leið og lá beinast
við að hann færi aftur í KR.
Sú varð og raunin og mun hann
skrifa undir samning við Vesturbæjarfélagið í vikunni og hugsanlega leika með því á fimmtudaginn þegar KR mætir Val í þriðju
umferð Landsbankadeildarinnar.
Rúnar lék 106 landsleiki fyrir

&2¡44!",!¨)¨-!2# '/96!%243

 &5,,5 2ÒNAR Å BAR¹TTUNNI GEGN ,IERSE Å

(%)¨5233+)04).' 2ÒNAR FËR AF VELLI ¹ 

G¾R

MÅNÒTU OG VAR HYLLTUR AF STUÈNINGSMÎNN
UM LIÈSINS
&2¡44!",!¨)¨-!2# '/96!%243

&2¡44!",!¨)¨-!2# '/96!%243

Íslands hönd og skoraði í þeim
þrjú mörk. Hann var fyrirliði í ell-

efu landsleikjum.
HÖH ES¹

+JARTAN (ENRY &INNBOGASON ER KOMINN HEIM TIL ¥SLANDS TIL AÈ TAKA ERFIÈA ¹KVÎRÈUN UM FRAMTÅÈ SÅNA

-%)34!2!2 #ELTIC VANN SKOSKU DEILDINA

MEÈ NOKKRUM YFIRBURÈUM (ÁR TEKUR
.EIL ,ENNON FYRIRLIÈI VIÈ BIKARNUM FYRIR
SKEMMSTU
./2$)# 0(/4/3'%449

4HEODËR %LMAR "JARNASON

Í byrjunarliði
Celtic í dag
&«4"/,4) Theodór Elmar Bjarna-

son verður í byrjunarliði Celtic sem mætir Hibernian á útivelli
í lokaumferð deildarkeppninnar í Skotlandi í dag. Þetta verður
fyrsti leikur Theodórs með aðalliði félagsins en hann hefur farið
mikinn með varaliði Celtic að
undanförnu.
Theodór sagði við Fréttablaðið nýverið að hann væri enn í
samningaviðræðum við Celtic
um nýjan samning en möguleikar væru fyrir hendi að hann færi
til Skandinavíu, Hollands eða
Belgíu, yfirgæfi hann herbúðir
skosku meistaranna.
HÖH

Þrjú ensk lið á eftir Kjartani Henry
&«4"/,4) Kjartan Henry Finnboga-

son er nú staddur heima á Íslandi
þar sem hann ætlar að fara vandlega yfir sín mál áður en hann
ákveður hvað hann gerir næst.
Kjartan er samningsbundinn Celtic sem hefur boðið honum tveggja
ára framlengingu en Kjartan segir
að 90 prósent líkur séu á því að
hann fari frá félaginu.
„Ég veit ekki hvað er framundan hjá mér. Ég ætla að slappa af
og setjast svo niður með fjölskyldu minni og tala við nokkra
góða menn sem geta leiðbeint mér
og sagt mér hvað er best að gera.
Ég vonast til að komast til Englands í sumar þegar undirbúningstímabilið byrjar en það er auðvitað ekkert öruggt,“ sagði Kjartan við Fréttablaðið í gær en hann
staðfesti að hans gamla félag KR
hefði þegar talað við sig þar sem
enn kemur til greina að hann spili
á Íslandi í sumar.
„Ég gæti spilað hérna heima
líka, KR er búið að hafa samband

+*!24!. (%.29 -UN AÈ

ÎLLUM LÅKINDUM F¾RA SIG
UM SET TIL %NGLANDS FR¹
3+OTLANDI Å SUMAR
&2¡44!",!¨)¨34%&.

við mig og ég get varla hugsað mér
að fara í aðra treyju en KR-treyjuna á Íslandi. Það er alltaf þetta
„en“, ég yrði auðvitað ekki kominn heim til að sitja á bekknum,“
sagði Kjartan en í það minnsta
þrjú ensk lið hafa verið að fylgjast með kappanum undanfarið.
„Wolves, Southampton og Bris-

tol City hafa verið að fylgjast
með mér og lið frá Norðurlöndunum líka en ég stefni á að vera
á Englandi. Ég á líka eftir að tala
almennilega við Ólaf Garðarson
[umboðsmaður hans]. En ef ég
skrifa undir hjá Celtic myndi ég
setja ákvæði að ég gæti farið að
láni hvert sem ég vil, hvenær sem

ég vil,“ sagði Kjartan sem hefur
spilað vel undanfarið með varaliði Celtic.
„Varaliðið er sterkt og ég er
búinn að skora næstum því mark
í hverjum einasta leik. Það er búið
að vera frábær og ég var kominn
á svolítið lágan punkt eftir að hafa
verið meiddur lengi en ég myndi
taka mikla áhættu með því að
segja nei við Celtic. Það eru ekki
margir 21 árs gamlir strákar sem
myndu segja nei við tveggja ára
samningi hjá Celtic eftir að hafa
verið að æfa með aðalliðinu og
hafa Gordon Strachan sem þjálfara. Þetta er ekki auðveld ákvörðun sem bíður mín og ég stend á
hálfgerðum krossgötum. Ég verð
að fara að spila aðalliðsfótbolta
fyrir framan áhorfendur og upplifa þennan laugardagsfótbolta.
Ég er í toppformi og mér líður
mjög vel og ég hef engar áhyggjur af því að komast ekki út,“ sagði
hinn geðþekki Kjartan Henry
Finnbogason að lokum.
HÖH
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ÖAR MEÈ S¾TI ¹ MEÈAL ÖEIRRA BESTU ¹
NÕJAN LEIK
./2$)# 0(/4/3!&0

*UVENTUS

Komið aftur
upp í Serie-A
&«4"/,4) Dvöl Juventus í Serie-

B var ekki löng en félagið hefur
tryggt sér þátttökurétt á meðal
þeirra bestu með glæsibrag. Juventus var sent niður um deild
í kjölfarið á Ítalíuskandalnum
en því tókst að halda flestum
af sínum bestu leikmönnum og
hefur liðið borið höfuð og herðar
yfir önnur lið í deildinni á tímabilinu.
„Ég bað strákana um að klára
þetta í dag og hugsa ekki um hina
leikina. Ég er mjög ánægður og
þetta færir öllum hér sem tóku
þátt í þessu ævintýri mikla gleði,“
sagði Didier Deschamps, þjálfari
Juventus, í gær eftir 5-1 sigur á
Arezzo og fyrirliðinn Alessandro
Del Piero tók í sama streng.
„Þetta hefur verið erfitt ár og
það er gott að geta fagnað árangrinum. Núna einbeitum við
okkur bara að næsta tímabili,“
sagði Del Piero.
HÖH

'ARÈAR *ËHANNSSON FËR ¹ KOSTUM MEÈ &REDRIKSTAD

4HAKSIN 3HINAWATRA

Þrenna á 15 mínútum

Nálgast yfirtöku
á Man. City

&«4"/,4) Keppt var í norsku bikarkeppninni í gær og kom eitt úrvalsdeildarlið við sögu í leikjum
dagsins. Það var Fredrikstad, lið
Garðars Jóhannssonar, sem mætti
neðrideildarliðinu Lisleby.
Garðar var í fyrsta sinn á tímabilinu í hópnum hjá félaginu og
var skipt inn á þegar 40 mínútur
voru til leiksloka. Hann gerði sér
lítið fyrir og skoraði þrjú mörk á
fimmtán mínútum og tryggði liðinu 5-0 sigur í leiknum. Staðan
þegar hann kom inn á var 1-0.
„Það var auðvitað fyrst og
fremst gott að fá að spila með
aðalliðinu,“ sagði Garðar sem var
í leikmannahópi liðsins fyrstu tvo
leiki tímabilsins en hefur verið

utan hans þar til í gær. „Nú á ég
kannski meiri möguleika á að fá
að spila með liðinu í deildinni.“
Hann var vitanlega hæstánægður með að skora mörkin þrjú. „Það
er alltaf gaman þegar vel gengur.“
Fredrikstad hefur ekki unnið
deildarleik í maímánuði og situr
í 12. sæti deildarinnar. Um næstu
helgi mætir liðið Vålerenga. „Nú
náði maður kannski að sýna þessum mönnum að maður getur eitthvað og ég hlýt að fá að vera með
í hópnum í næsta leik, að minnsta
kosti,“ sagði Garðar.
Norskir fjölmiðlar sögðu eftir
leik í gær að innkoma Garðars
hafi skipt sköpum fyrir Fredrikstad.
ES¹

'!2¨!2 *«(!..33/. (ÁR Å LEIK MEÈ

6AL ¹ SÅÈASTA KEPPNISTÅMABILI
&2¡44!",!¨)¨34%&.

.EIL 7ARNOCK

Warnock hefur
áhuga á Hearts
&«4"/,4) Neil Warnock, fyrrum
stjóri Sheffield United, sagði í
samtali við skoskt dagblað í gær
að hann hefði áhuga á að taka
við stjórn Hearts. „Ég elska Edinborg. Konan mín myndi elska
það að flytja þangað og ef Hearts
myndi leita til mín myndi ég sýna
því mikinn áhuga,“ sagði Warnock.
Eggert Gunnþór Jónsson leikur með félaginu sem er í eigu
auðjöfursins umdeilda Vladimir
Romanov.
ES¹

Klikkaður
í Cocoa Puffs!

8!6) 'AGNRÕNIR ALLA LEIKMENN "ARCELONA
MEÈ TÎLU
./2$)# 0(/4/3'%449

8AVI GAGNRÕNIR "ARCELONA

Leggjum okkur
ekki alla fram
dalað svo um munar og félagið
hefur nú misst toppsætið á Spáni
í hendurnar á erkifjendum sínum
í Real Madrid. Miðjumaðurinn
Xavi tekur undir orð Eiðs Smára
Guðjohnsen frá því fyrr á tímabilinu og segir að leikmennirnir
leggi ekki nógu hart að sér.
„Á tímabilinu höfum við haldið að við gætum unnið leiki bara
á nöfnunum okkar en þetta er alls
ekki þannig. Það er rétt að við
erum búnir að gera mörg mistök. Ég held að við höfum haldið
að við gætum unnið leiki án þess
að leggja okkur alla fram en hvað
gæði varðar erum við kannski
betri en mörg lið, leggi maður sig
aftur á móti ekki fram getur hver
sem er unnið þig,“ sagði Xavi.
HÖH

ÍSLENSKA SIA.IS / NAT 37714 05/2007

&«4"/,4) Gengi Barcelona hefur

&«4"/,4) Yfirtaka Thaksin Shinawatra á Manchester City gengur vel samkvæmt lögfræðingi
Taílendingsins. Talið er að Shinawatra, sem eitt sinn var í viðræðum um kaup á Liverpool,
þurfi að borga um 100 milljónir
punda fyrir félagið en fréttir frá
Taílandi herma að kaupin muni
ganga í gegn síðar í maímánuði.
„Tilboðið frá Thaksin er orðið
opinbert. Það er þó ekki búið að
ganga frá neinu en allt gengur
vel. Fyrir lok mánaðarins kemur
í ljós hvað úr verður,“ sagði lögfræðingur hins fyrrum forsætisráðherra Taílands.
HÖH



 MAÅ  35..5$!'52

6ILL ÖRJÒ STIG GEGN +2 Å AFM¾LISGJÎF
Ólafur Kristjánsson vonast eftir því að fá þrjú stig á 39. afmælisdegi sínum í dag þegar Breiðablik
heimsækir KR. „Þurfum að vera á tánum,“ segir Heimir Guðjónsson um leik FH gegn Keflavík í kvöld.

Þýska úrvalsdeildin
"!9%2 ,%6%2+53%. $/24-5.$
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&«4"/,4) „Þrjú stig á móti KR,“

sagði glaðbeittur Ólafur Helgi
Kristjánsson spurður um hvað
hann vildi í afmælisgjöf í dag.
Breiðablik og KR leiða saman
hesta sína í Vesturbænum í kvöld
en félögin verma fyrir leikinn
botnsætin tvö eftir fyrstu umferð
Landsbankadeildarinnar. Bæði lið
töpuðu á heimavelli í fyrstu umferðinni, KR fyrir Keflavík en
Blikar fyrir Fylkismönnum.
„Við þurfum að halda sömu töktum og í síðasta leik á móti Fylki
og ná því spili og stemningu sem
var til staðar þá en skerpa á því að
klára færin. Þetta var góður leikur en það dugar ekki alltaf í góð
úrslit,“ sagði Ólafur sem hefur
nýtt vikuna vel.
„Við erum búnir að vinna mikið
í því í vikunni að bæta okkur á síðasta þriðjungi vallarins, til dæmis
að bæta fyrirgjafirnar, lykilsendingarnar til að skapa færin og
að sjálfsögðu að klára þau. Við
höfum einnig verið að herða varnarleikinn og skoða taktísk atriði,
til dæmis með því að skoða hvað
við getum notfært okkur í KR liðinu og hvað við þurfum að stoppa
hjá þeim. Við teljum okkur hafa
ákveðna þætti umfram þá,“ sagði
þjálfarinn sem skoðaði KR í leiknum gegn Keflavík síðastliðinn
mánudag.
„KR var miklu meira með boltann og var sterkari aðilinn lengst
af í leiknum en þeir nýttu ekki
færin sín. Þeir fengu þrjú góð
færi í fyrri hálfleik sem þeir áttu
að nýta. Við vitum að þeir eru með
gríðarlega sterkt lið og pressan er
á þeim á heimavelli, við þurfum að
nýta okkur það,“ sagði Ólafur og
bætti við að staðan á leikmanna-
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hópi sínum væri góð.
Hlutskipti FH og Keflavíkur
voru þau sömu í fyrstu umferðinni, þrjú góð stig á erfiðum útivöllum. Liðin mætast í Keflavík í
kvöld og Heimir Guðjónsson, aðstoðarþjálfari FH, segir að liðið
þurfi svo sannarlega að vera á

tánum gegn spræku liði Suðurnesjamanna. „Það er ljóst að við
þurfum að spila vel, Keflvíkingar sýndu það gegn KR að þeir eru
til alls líklegir. Eins og alltaf þegar
við spilum á útivöllum komum
við til með að pressa og reyna að
sækja þessi þrjú stig, það er að

sjálfsögðu alltaf markmiðið þegar
við spilum,“ sagði Heimir.
„Keflavík er með sterka liðsheild og góða miðjumenn, fljóta
vængmenn og það er það sem við
þurfum helst að hafa í huga í varnarleik okkar,“ sagði Heimir.
HJALTI FRETTABLADIDIS
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Rafræn innritun nýnema í
Menntaskólann í Kópavogi hefst
15. maí og stendur til 12. júní.
Nýnemum og forráðamönnum
þeirra gefst kostur á að nýta tölvukost skólans og fá leiðbeiningu við
innritun.
Skólameistari

:R[[aN`XYV[[ ~ 8]Nc\TV

nnn%db%`j

D\eekXjbc`ee

 

!LEXANDER 0ETERSSON SKORAÈI NÅU MÎRK FYRIR
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MÎRK FYRIR 7ILHELMSHAVENER
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3TUTTGART FAGNAÈI Å G¾R

Meistari í
Þýskalandi
&«4"/,4) Stuttgart varð meistari í

Þýskalandi í gær í fimmta skipti
eftir 2-1 sigur á Energie Cottbus.
Stuttgart komst í fyrsta skipti í
toppsætið í síðustu viku en Amrin
Veh, stjóra liðsins, tókst loks
það sem forverum hans, Felix
Magath, Giovanni Trapattoni og
Joachim Loew landsliðsþjálfara
Þjóðverja tókst ekki, að hirða titilinn á sínu fyrsta tímabili.
„Þessi titill er verðlaun fyrir
stöðugleika okkar. Við höfum alltaf reynt að spila aðlaðandi fótbolta og tekið nokkra áhættu
í leiðinni,“ sagði Veh, alsæll í
leikslok. Fernando Meira, fyrirliði liðsins. var einnig í skýjunum. „Enginn taldi að við ættum
möguleika á titlinum en þetta er
verðskuldað eftir alla þá gríðarlegu vinnu sem við höfum lagt á
okkur.“
HÖH
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2ÁÈST Å FYRRINËTT HVAÈA LIÈ M¾TA Å ÒRSLITUM AUSTUR OG VESTURSTRANDARINNAR Å ÒRSLITAKEPPNI ."! DEILDARINNAR

San Antonio kláraði Phoenix á heimavelli
í fyrstu þremur leikhlutunum úr
vítaskoti. Næsta karfa hans kom
þegar rúmar átta mínútur voru
til leiksloka og setti liðið í fluggírinn. Alls skoraði hann átján stig í
leiknum og gaf fjórtán stoðsendingar.
Amare Stoudamire var eini
maður Phoenix sem var að spila af
eðlilegri getu en hann skoraði 38
stig í leiknum. Menn eins og Raja
Bell, Shawn Marion, Leandro Barbosa og Boris Diaw ollu vonbrigðum, sérstaklega í sóknarleiknum.
Vendipunktur
leiksins
var
þegar fimm mínútur voru eftir af
þriðja leikhluta og Bowen skoraði
þriggja stiga körfu. Ginobili fylgdi
eftir með tveimur þristum í röð en

."! Frábær frammistaða í þriðja

Å FYRRAKVÎLD

&2¡44!",!¨)¨4/--9 (/,,

!USTURRÅSKI HANDBOLTINN

Bregenz byrjaði
með sigri
(!.$"/,4) Bregenz fór með sigur

af hólmi gegn Fivers í fyrsta leik
úrslitarimmunnar um austurríska meistaratitilinn. Dagur Sigurðsson skoraði tvö mörk fyrir
Bregenz en hann er einnig þjálfari liðsins.
Fyrri hálfleikur var spennandi
og staðan í hálfleik 15-15. Í þeim
síðari tóku Dagur og lærisveinar
öll völd á vellinum og unnu átta
marka sigur, 37-29.
Bregenz hefur titil að verja og
getur tryggt sér hann á útivelli
á föstudagskvöldið. Það yrði þá
lokaleikur Dags með félaginu en
hann kemur til Íslands í sumar og
verður framkvæmdastjóri Vals.
ES¹

3P¾NSKI BOLTINN Å DAG

Eiður í hópnum
hjá Barcelona

mestur varð munurinn 20 stig, 9272, í upphafi fjórða leikhluta.
„Við náðum smá forskoti og þá
byrjaði snjóboltinn að rúlla og forskotið jókst smám saman,“ sagði
Tim Duncan eftir leik. „Nú verðum við að gera okkur strax klára í
næsta leik gegn Utah en þeir spila
frábæran körfubolta eins og er,“
sagði Duncan.
Fyrsti leikur Utah og San Antonio í úrslitum austurdeildarinnar
er í kvöld. Annað kvöld eigast við
Detroit Pistons og Cleveland í úrslitum vestursins en síðarnefnda
liðið bar sigurorð af New Jersey í
fyrrinótt og tryggði sér þar með 42 sigur í undanúrslitaeinvíginu.
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,EIKMANNAM¹L &ULHAM

Radzinski látinn
fara frá Fulham
&«4"/,4) Framherjinn Tomasz

Radzinski hefur verið látinn fara
frá enska úrvalsdeildarliðinu Fulham en nýr stjóri liðsins, Lawrie
Sanchez, er að sigta úr hóp sínum
þessar vikurnar. Claus Jensen er
einnig á leið frá félaginu sem og
þeir Mark Crossley markvörður
og Mark Pembridge.
Þeir leikmenn sem Fulham var
með í láni, Wayne Routledge, Jan
Lastuvka og Vincenzo Montella,
hafa allir farið til síns heima.
Heiðar Helguson verður áfram
hjá Fulham.
ES¹
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&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohn-

sen er í leikmannahópi Barcelona sem mætir Atletico Madrid
á útivelli í dag. Tveir framherjar,
Javier Saviola og Santiago Ezquerro, voru hins vegar skildir eftir
í Barcelona.
Fjórar umferðir eru eftir af
deildarkeppninni og er toppbaráttan afar spennandi. Real
Madrid og Barcelona eru á toppnum með 66 stig en Sevilla fylgir fast á hæla þeirra með tveimur stigum færra. Valencia er svo í
fjórða sæti með 62 stig.
Real Madrid mætir Recreativo á útivelli í dag kl. 17 og er leikurinn í beinni útsendingu á Sýn.
Barcelona leikur tveimur tímum
síðar og verður í beinni á Sýn
Extra.
ES¹

ES¹
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leikhluta og upphafi þess fjórða
dugði San Antonio til að innbyrða
sigur gegn Phoenix Suns í sjötta
leik liðanna í undanúrslitum austurdeildarinnar í úrslitakeppninni
NBA-deildarinnar. Steve Nash
var langt frá sínu besta lengst
af í leiknum en reyndi að bjarga
sínum mönnum undir lok leiksins
en það var einfaldlega of seint.
Manu Ginobili (33 stig, ellefu
fráköst) og Tony Parker (30 stig)
voru frábærir í leiknum, Tim
Duncan stóð fyrir sínu og Bruce
Bowen gekk mjög vel lengst af að
hafa gætur á Steve Nash.
Nash skoraði fyrstu körfu leiksins en bætti aðeins einu stigi við
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2YAN 'IGGS

Markið var gilt
&«4"/,4) Ryan Giggs fannst að

Steve Bennett, dómari leiksins,
hefði átt að dæma mark í framlengingunni. „Boltinn fór greinilega yfir línuna. Ég sá það greinilega og þar sem dómarinn dæmdi
ekki aukaspyrnu átti hann að
dæma mark. Mér fannst ég öruggur um að ná vel til boltans
þegar einhver fór í fótinn á mér
en ég vildi bara fá markið, ekki
víti,“ sagði Giggs.
„Augljóslega er þetta mjög
svekkjandi. Stóru ákvarðanirnar féllu ekki með okkur og það er
alltaf erfitt. Í stórleik sem þessum viltu sjá dómarann dæma rétt
í atvikunum sem skipta höfuðmáli. Þeir eru aðeins mannlegir
og stundum dæma þeir ekki rétt
en það á ekki að gerast í sjálfum
bikarúrslitaleiknum eins og gerðist í þessum leik,“ bætti Giggs
við.
HÖH
3)'52-!2+)¨ $IDIER $ROGBA VAR HETJA #HELSEA Å G¾R ER HANN SKORAÈI SIGURMARK LEIKSINS SEINT Å FRAMLENGINGUNNI EFTIR FR¹B¾RA SËKN LIÈSINS
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'L¾SIMARK $ROGBA TRYGGÈI TITILINN
Didier Drogba var enn og aftur hetja Chelsea er hann skoraði eina mark bikarúrslitaleiks Manchester United og Chelsea á Wembley í gær. Markið kom á 116. mínútu eftir glæsilega sóknartilburði þeirra bláklæddu.

4%229 /' ,!-0!2$ &AGNA SIGRINUM ¹

-ANCHESTER 5NITED Å G¾R ./2$)# 0(/4/3!&0

*OHN 4ERRY FYRIRLIÈI #HELSEA

Þetta var
stórkostlegt
&«4"/,4) John Terry, fyrirliði

Chelsea gat ekki leynt ánægju
sinni eftir sigurinn í gær. „Eftir
að hafa tapað Englandsmeistaratitlinum fyrir framan okkar eigin
stuðningsmenn var kominn tími
til að bæta upp fyrir það. Þetta
var stórkostlegt, eitt það besta
sem ég hef upplifað,“ sagði Terry.
Frank Lampard taldi að leikurinn væri búinn þegar Ryan
Giggs var nálægt því að skora í
fyrri hálfleik framlejngingarinnar. „Þegar Giggs fékk færið hélt
ég að hann myndi skora, ég hélt
að draumurinn væri úti,“ sagði
Lampard, sigrinum feginn.
HÖH

&«4"/,4) Chelsea varð í gær bikarmeistari í Englandi eftir 1-0 sigur
á Manchester United í framlengdum úrslitaleik. Didier Drogba
skoraði markið þegar fjórar mínútur voru eftir af framlengingunni og dugði það til að tryggja
sigurinn.
Chelsea vann bikarinn síðast árið 2000 en nú í fyrsta skipti
undir stjórn Jose Mourinho sem
hefur nú stýrt Chelsea til sigurs í
öllum þremur stóru keppnunum í
enskri knattspyrnu.
Hann sagði eftir leik í gær að í
þetta sinn ætlaði hann að geyma
verðlaunin sín á góðum stað. Í
fyrra kastaði hann verðlaunapeningnum sínum sem hann fékk
fyrir sigur í ensku deildinni í
áhorfendaskarann.
„Þessi verðlaun eru afar þýðingarmikil fyrir mig. Þetta eru
verðlaun fyrir sigur í ensku bikarkeppninni og í fyrsta skipti sem
ég hlýt þau,“ sagði Mourinho eftir
leik. Hann hyllti Drogba sérstaklega fyrir sigurmark sitt.
„Leikmennirnir eiga þetta svo
sannarlega skilið eftir það erfiða tímabil sem þeir hafa gengið í
gegnum. Við eigum skilið að fara
nú í sumarfrí eftir að hafa unnið
þessa keppni.“
Hann sagði að sínir menn hefðu
staðið sig vel í leiknum. „Ég held

")+!2)..  ,/&4 *OHN 4ERRY LYFTIR BIKARNUM ¹ LOFT FÁLÎGUM SÅNUM TIL ËM¾LDRAR GLEÈI
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að þeir hafi vel skilið það skipulag
sem lagt var upp með fyrir leikinn.“
Leikurinn var ekki mikið fyrir
augað, í sannleika sagt. Markið
sem Drogba skoraði var þó gullfallegt. Hann fékk boltann fyrir
utan teiginn frá John Obi Mikel,
sneri sér og gaf á Frank Lampard
og stakk sér um leið inn fyrir vörn
United. Lampard stakk boltanum
laglega inn fyrir og Drogba náði

í boltann á undan Edwin van der
Saar sem kom hlaupandi úr markinu.
Besta færi leiksins í venjulegum leiktíma fékk Ryan Giggs er
honum mistókst að koma boltanum í netið af stuttu færi. Petr
Cech klófesti boltann en var ýtt
inn í markið af Giggs sem kom
aðvífandi. Boltinn fór yfir línuna
en Giggs var brotlegur þannig að
réttlætinu var ef til vill fullnægt.

Dómarinn dæmdi þó hvorki brot
né mark.
Chelsea varð bikarmeistari síðast þegar úrslitaleikurinn var leikinn á Wembley, árið 2000, og nú í
fyrsta sinn sem úrslitaleikurinn
fer fram á nýjum og endurbættum
leikvangi. Leikurinn í gær verður þó seint skráður í sögubækurnar sem litríkur leikur þessara
tveggja stórliða sem báru höfuð og
herðar yfir önnur lið í deildinni.
„Þetta bætir ekki upp fyrir það
sem gerðist í deildinni og Meistaradeildinni,“ sagði Drogba að leik
loknum. „Og við viljum fá titilinn
okkar aftur,“ sagði hann og átti
þar við enska meistaratitilinn.
„En ég elska úrslitaleiki og þessi
var afar erfiður gegn frábæru liði.
Ég hafði hlakkað til að skora mitt
fyrsta mark gegn Manchester United í tvö ár og loksins gerðist það
í dag. Það eina sem við viljum gera
nú er að fagna þessum árangri.“
Markvörður Chelsea, Petr Cech,
lofaði sigurvilja félaga sinna. „Við
eigum heiður skilinn eftir þá erfiðleika sem við höfum gengið í
gegnum í vetur. Það er alltaf erfitt að detta út úr keppnum eftir
að hafa reynt að vinna þær allar.
Fyrir mig persónulega hefur þetta
tímabil verið hreint ótrúlegt og á
ég erfitt með að koma tilfinningum mínum í orð.“ EIRIKUR FRETTABLADIDIS

3IR !LEX &ERGUSON STJËRI -ANCHESTER 5NITED VAR AÈ VONUM S¹RSVEKKTUR EFTIR TAPIÈ GEGN #HELSEA Å G¾R

Ferguson kennir dómaranum um tapið

 -®2+ $IDER $ROGBA SKORAÈI SITT 
MARK ¹ TÅMABILINU Å G¾R Å ÎLLUM KEPPN
UM FYRIR #HELSEA (ANN VARÈ MARKAH¾STI
LEIKMAÈUR ENSKU ÒRVALSDEILDARINNAR MEÈ
NÅTJ¹N MÎRK OG KËRËNAÈI FR¹B¾RT TÅMABIL
Å G¾R MEÈ ÖVÅ AÈ SKORA SIGURMARKIÈ Å
BIKARÒRSLITALEIKNUM
./2$)# 0(/4/3!&0

&«4"/,4) Sir Alex Ferguson var
vitanlega ekki glaðbeittur eftir
tap lærisveina sinna gegn Chelsea
í úrslitaleik ensku bikarkeppninngar í gær.
„Það var ekkert á milli liðanna
tveggja, hvorugt liðið átti skilið að tapa eða vinna og það er
mjög svekkjandi að við skyldum hafa beðið lægri hlut. Völlurinn var hægur og það hjálpaði
ekki en frá okkar sjónarmiði held
ég að nokkrir leikmanna okkar
hafi verið mjög þreyttir sem kom
niður á leik okkar,“ sagði Ferguson sem segir að lokasprettur
Úrvalsdeildarinnar hafi tekið sinn
toll á hópnum.
„Það sem leikmennirnir hafa

gengið í gegnum á síðustu mánuðum hefur verið stórkostlegt afrek
og það ber að hrósa þeim fyrir það
en okkur tókst ekki að yfirstíga
þröskuldinn í dag. Kannski hafði
þessi mikli fjöldi leikja loksins
áhrif,“ sagði stjórinn.
Ferguson var ekki í nokkrum
vafa um að United hefði átt að fá
víti í fyrri hálfleik framlengingarinnar þegar Michael Essien renndi
sér á Ryan Giggs sem var nálægt
því að skora. Boltinn virtist reyndar fara yfir línuna en Giggs rann
á Petr Cech, markmann Chelsea,
en ekkert var dæmt, hvorki vítaspyrna á Essien, aukaspyrna á
Giggs, né mark.
„Þetta var klárt víti. Markmað-

urinn þeirra missti boltann yfir
línuna, það hefði verið erfitt fyrir
línuvörðinn að dæma mark en
dómarinn átti að vera í betri stöðu.
Að tapa leiknum og sjá endursýningar á þessu er vægast sagt erfitt. Þetta var augljós vítaspyrna og
dómarinn á að vera betur staðsettur í svona tilviki,“ sagði sársvekktur Ferguson.
HÖH
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%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨

GLEÈIGJAFI E

 3ÎNGVAKEPPNI EVRËPSKRA SJËN
VARPSSTÎÈVA  E

%UROTRIP 34®¨  "¥«

T



 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 (¾NSNAKOFINN 
 +RAKKAR ¹ FERÈ OG FLUGI 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 "ÅTLARNIR OG 3ËLARSIRKUS
INN "RESK MYND UM NÕJA ÒTG¹FU FEÈGANNA
'EORGE OG 'ILES -ARTIN ¹ TËNLIST "ÅTLANNA
&JÎLLISTAFËLK LEIKUR LISTIR SÅNAR VIÈ LÎGIN

 -EISTARI DÕRAHRINGSINS 
&RANSKUR SAKAM¹LAMYNDAFLOKKUR !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI UNGRA BARNA



"ÅTLARNIR OG 3ËLARSIRK

USINN 3*«.6!20)¨

 3ABAH +ANADÅSK BÅËMYND FR¹ 
¶EGAR MINNST VARIR VERÈUR 3ABAH ¹STFANGIN AF
RÎNGUM MANNI (ÒN ER MÒSLIMI HANN EKKI
 +ASTLJËS
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

 2OME  3PENNANDI Ö¹TTARÎÈ

 ,EIKIR KVÎLDSINS

 %UROTRIP
 (ERBIE &ULLY ,OADED
 4HE 'UYS
#OLD #ASE 34®¨ 

 -OONLIGHT -ILE
 (ERBIE &ULLY ,OADED
 4HE 'UYS
 -OONLIGHT -ILE

T

 %UROTRIP 2ËMANTÅSK GAMAN
MYND 5M HRÅÈ HEFUR 3COTT NÕTT SÁR NÕJUSTU
T¾KNI TIL AÈ B¾TA EINKUNN SÅNA Å ÖÕSKU .Ò
F¾R HANN BOÈ UM AÈ HITTA SÁRLEGAN AÈ
STOÈARMANN SINN EN S¹ BÕR Å ¶ÕSKALANDI
 4HE 0ILOTS 7IFE



 'OTHIKA
4HE , 7ORD 3+*2%)..

RANNSËKNARKONA HJ¹ LÎGREGLUNNI Å &ÅLADELF
ÅU SEM HEFUR ÖARFT VERK AÈ VINNA (ÒN RANN
SAKAR GÎMUL M¹L SEM HAFA ALDREI VERIÈ LEYST
OG ÖARF AÈ BEITA K¾NSKU OG KLËKINDUM TIL
ÖESS "ÎNNUÈ BÎRNUM

 4WENTY &OUR  *ACK REYN
IR AÈ SEMJA VIÈ HRYÈJUVERKAMENNINA EN Ö¾R
¹¾TLANIR FARA UM ÖÒFUR ÖEGAR UPP KEMST
UM INNIHALD SAMNINGSINS 3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM

34®¨  "¥«



 #AMP ,AZLO 
 (ESTAKLÒBBURINN
 7)4#(
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .¹GRANNAR
 -EISTARINN 
 &REDDIE 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 "LUE #OLLAR 46 
 /PRAH
 &RÁTTIR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OMP¹S
 3J¹LFST¾TT FËLK
 #OLD #ASE  ,ILY 2USH ER

 $AHMER
 4HE 0ILOTS 7IFE

SEM SEGIR SÎGU 2ËMAVELDIS ¹ ¹TAKANLEGAN
OG SPENNUÖRUNGINN H¹TT 3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM

  MÅNÒTUR
 3TRICTLY #ONFIDENTIAL  .Õ
BRESK SM¹SERÅA Å ANDA &OOTBALLERS 7IVES OG
(ËTEL "ABÕLON UM KYNLÅFSR¹ÈGJAFA SEM TEKST
¹ VIÈ KYNLÅFSVANDAM¹L ËKUNNUGRA ALLAN DAG
INN EN ¹ SJ¹LF VIÈ ÕMIS VANDAM¹L AÈ STRÅÈA
ÖEGAR HEIM ER KOMIÈ ,INDU DREYMIR UM AÈ
EIGNAST BARN EN ÖAÈ HEFUR EKKI GENGIÈ EFTIR
OG SKAPAR ÖAÈ STÎÈUGT ¹LAG ¹ HJËNABANDIÈ
"ÎNNUÈ BÎRNUM

 !MAZONS AND 'LADIATORS
 #ARANDIRU
 4WENTY &OUR 
 #OLD #ASE 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 ,IVE &ROM !BBEY 2OAD 
E

 0USSYCAT $OLLS 0RESENT 4HE
3EARCH  E
 4RADING 3POUSES  E
 &RÁTTIR
 "ESTU 3TR¹KARNIR  E
 -Y .AME )S %ARL  E
 $A !LI ' 3HOW
 9OUNG "LADES  E 3PENN

  6ÎRUTORG
  -OTO'0 "EIN ÒTSENDING FR¹ ,E
-ANS Å &RAKKLANDI "RAUTIN Å ,E -ANS ER
ÖRÎNG OG MEÈ ERFIÈUM BEYGJUM ÖAR SEM
KEPPENDUR VERÈA AÈ BREMSA SEINT OG GEFA
SÅÈAN ALLT Å BOTN +EPPNI Å CC HEFST KLUKK
AN  OG SÅÈAN TAKA VIÈ CC HJËLIN KLUKKAN
 3TËRU HJËIN CC VERÈA SÅÈAN R¾ST
KLUKKAN 

 4OP 'EAR E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6ID

ANDI Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM SÎGUSVIÈIÈ ER &RAKK
LAND ¹ MIÈÎLDUM OG SVOKALLAÈAR SKYTTUR
SJ¹ UM AÈ VERJA LANDIÈ GEGN ILLUM ÎFLUM
.Õ KYNSLËÈ AF SKYTTUM ERU Å ÖJ¹LFUN OG
MEÈAL ÖEIRRA ER SONUR HINNAR ÖEKKTU SKYTTU
$!RTAGNAN (INN UNGI $!RTAGNAN OG FÁ
LAGAR HANS ÖURFA AÈ LEGGJA ALLT UNDIR TIL AÈ
VERJA KONUNG SINN GEGN HINUM ILLA KARDÅN
¹LA -AZARIN SEM GERIR HVAÈ SEM ER TIL AÈ
KOMAST TIL VALDA (ÎRKUSPENNANDI Ö¾TT
IR SEM ERU BYGGÈIR ¹ SÎGUNNI UM 3KYTT
URNAR ¶RJ¹R

EOS E

 .IGHT 3TALKER  E #ARL
+OLCHAK ER VIRTUR RANNSËKNARBLAÈAMAÈ
UR (ANN R¾ÈUR SIG TIL VINNU ¹ DAGBLAÈI Å
,OS !NGELES OG F¾R ÖAÈ VERKEFNI AÈ SKRIFA
UM RÎÈ UNDARLEGRA MORÈM¹LA ¶EGAR +OL
CHAK FER OFAN Å SAUMANA ¹ M¹LUNUM
KOMA Å LJËS TENGINGAR ¹ MILLI MORÈANNA OG
ÖAÈ SEM MEIRA ER ÖAU G¾TU ÎLL TENGST
MORÈINU ¹ EIGINKONU HANS SEM VAR MYRT
FYRIR EINU OG H¹LFU ¹RI SÅÈAN -ORÈI SEM
+OLCHAK SJ¹LFUR ER GRUNAÈUR UM .Ò REYNIR
¹ HANN AÈ KOMAST AÈ SANNLEIKANUM ¹ÈUR
EN HANN ENDAR SJ¹LFUR BAK VIÈ L¹S OG SL¹
¶¾TTIRNIR ERU ENDURGERÈ SAMNEFNDRA Ö¹TTA
SEM SLËGU Å GEGN ¹ ¹TTUNDA ¹RATUGI SÅÈ
USTU ALDAR "ÎNNUÈ BÎRNUM
 1UILLS ¶ESSI DRAMATÅSKA SAGA FJALLAR
UM $E 3ADE MARKGREIFA SEM ER INNILOKAÈ
UR ¹ GEÈVEIKRAH¾LI Å KRINGUM  (ANN
SKRIFAR HNEYKSLANDI OG BERORÈAR SÎGUR SEM
AÈSTOÈARSTÒLKAN -ADELINE DREIFIR UTAN
VEGGJA H¾LISINS !ÈALHLUTVERK 'EOFFREY
2USH +ATE 7INSLET *OAQUIN 0HOENIX
 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 $A !LI ' 3HOW
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 -AGASÅNÖ¹TTUR p MANNLÅF OG
MENNING ¹ NORÈURLANDI 3AMANTEKT UM
FJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ M¹NUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
E

 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 &YNDNASTI MAÈUR ¥SLANDS E
 (ACK E
 4OP 'EAR  "RESKUR BÅLAÖ¹TT
UR MEÈ VANDAÈA OG ËH¹ÈA GAGNRÕNI UM
ALLT TENGT BÅLUM SKEMMTILEGA DASKR¹RLIÈI OG
¹HUGAVERÈAR UMFJALLANIR %R 0EUGEOT FLJËTARI
EN TVEIR HLAUPAGIKKIR

 0SYCH ,OKAÖ¹TTUR "ANDARÅSK
GAMANSERÅA UM MANN MEÈ EINSTAKA ATHYGL
ISG¹FU SEM ÖYKIST VERA SKYGGN OG AÈSTOÈAR
LÎGREGLUNA VIÈ AÈ LEYSA FLËKIN SAKAM¹L ¶AÈ
ER KOMIÈ AÈ LOKAÖ¾TTINUM Å FYRSTU Ö¹TTARÎÈ
OG NÒ F¾ST 3HAWN VIÈ DRAUGA OG UNGAR OG
S¾TAR SKËLASTÒLKUR

 "OSTON ,EGAL  "R¹ÈFYND
IÈ LÎGFR¾ÈIDRAMA UM SKRAUTLEGA LÎGFR¾È
INGA Å "OSTON

T

$A !LI ' 3HOW 3)2+53

 /RQUESTA TIPICA E
 -IÈBAUGUR  E
 ,ÅFSTAKTUR !NDREWS 2OGERS E
 !RVE 4ELLEVSEN 3NILLINGUR OG

 &ÅFÅ  4ÎFRAVAGNINN 
!DDI 0ANDA  "ARNEY  4ÎFRA
STÅGVÁLIN  0OCOYO  "ARN
EY  3TUBBARNIR  $ODDI LITLI
OG %YRNASTËR  +ÎNNUÈURINN $ËRA
 #AMP ,AZLO   VINTÕRI
*ONNA 1UESTS

T

-ATTI MORGUNN  +ËALABR¾ÈUR 
0ËSTURINN 0¹LL  &RIÈÖJËFUR FORVITNI
 $ISNEYSTUNDIN  !LVÎRU DREKI
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR  3UÈANDI
STUÈ  !RTHÒR  VINTÕRI (# !ND
ERSEN

3+*2%)..

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 



L¾TIN Å 'ÅSLA ÖEGAR EINN KEPPANDINN HAFÈI TEKIÈ ALLAN POTTINN Å EIN
HVERJU SPILINU
'ÅSLI ER SKEMMTILEGUR N¹UNGI SEM GERIR SITT TIL AÈ LÅFGA UPP ¹ VONLAUST
SJËNVARPSEFNI EN AÈ SOFNA Å MIÈRI ÒTSENDINGU HLÕTUR AÈ TELJAST ÖAÈ
NEYÈARLEGASTA SEM ÖULUR GETUR LENT Å ¡G ÖYKIST ÖË VITA AÈ 'ÅSLI
EIGI EFTIR AÈ HALDA SÁR VAKANDI HÁÈAN Å FR¹
3ÕN STENDUR ANNARS FYLLILEGA UNDIR SLAGORÈI SÅNU SEM BESTA
ÅÖRËTTASTÎÈ Å HEIMI 0ËKERINN ER NÕ VIÈBËT Å ANNARS FJÎLBREYTTA
DAGSKR¹RFLËRU ÖAR SEM ALLIR ¾TTU AÈ FINNA EITTHVAÈ VIÈ SITT
H¾FI p MEÈAL ANNARS FJ¹RH¾TTUSPILARAR Å LEIT AÈ AUKINNI
ÖEKKINGU Å PËKER ¡G VEIT SAMT EKKI AF HVERJU ÖEIR KLIKKUÈU
¹ AÈ HAFA SÁRSTAKAN ,ANDSBANKADEILDARÖ¹TT ¹ BORÈ VIÈ
ÖANN SEM 2²6 ¾TLAR AÈ VERA MEÈ Å VETUR .AFNIÈ ¹ ÖEIM
Ö¾TTI ER HINS VEGAR EKKI AÈ GERA SIG ¶AÈ ER Å LAGI AÈ VERA
FRUMLEGUR EN b m ER EINFALDLEGA VONT NAFN OG TOPPAR
MEIRA AÈ SEGJA KLISJUNA Å b¶RUMUSKOTINUm SEM ER ¹ DAG
SKR¹ ENSKA BOLTANS 6IÈ NAFNGIFT ¹ SLÅKUM Ö¾TTI ER BEST
AÈ HALDA SIG VIÈ EINFALDLEIKANN

 4HE , 7ORD  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM HËP AF LESBÅUM Å ,OS !NGELES

 #3) E
 (EROES E
 *ERICHO E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 ¥TALSKI BOLTINN "EINT
 ¶RUMUSKOT E
 ¶RUMUSKOT E
 ¶RUMUSKOT E
 ¥TALSKI BOLTINN E
 ¶RUMUSKOT E
 ¶RUMUSKOT E
 ¶RUMUSKOT E
 ¶RUMUSKOT E
 $AGSKR¹RLOK

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

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift að ímynda
sér hvernig líﬁ heimilisfólks í fyrstu byggð Reykjavíkur var
háttað og hvernig umhverﬁ og landslag borgarinnar var við
landnám.
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Örlög Eiríks í Eurovision mestu vonbrigðin

„Lærdómur vikunnar er sá
hvað Sjálfstæðisflokkurinn er
flinkur við að hafa vinstri öflin
að fíflum. Það hlýtur að vera
hlegið dátt í Valhöll.
%INAR -¹R 'UÈMUNDSSON RITHÎFUNDUR

&2¡44)2 !& &«,+)
¶JËÈH¹TÅÈARSJËÈUR ÒTHLUTAR ¹
FIMMTUDAGINN ÒR SJËÈI SÅNUM Å
¶JËÈMENNINGARHÒSINU &ORSVARS
MENN SJËÈSINS HAFA
¹KVEÈIÈ AÈ HAFA SM¹
VIÈHÎFN AÈ ÖESSU
SINNI ENDA VAR ¹KVEÈ
IÈ ¹ SÅÈASTA ÖINGI AÈ
SJËÈURINN SKYLDI
LAGÈUR NIÈUR
EFTIR FIMM
¹R /G ÖËTT
SJ¹LFST¾È
ISMENN OG
&RAMSËKN
ARFLOKKURINN
HAFI ¹KVEÈIÈ AÈ SLÅTA STJËRNARSAM
STARFINU MEÈ MIKLUM HVELLI KOMA
ÖEIR TIL MEÈ AÈ VERA HÎND Å HÎND
VIÈ ÖESSA ATHÎFN ÖVÅ MEÈAL ÖEIRRA
SEM HAFA BOÈAÈ
KOMU SÅNA ERU
'EIR ( (AARDE
V¾NTANLEGUR FOR
S¾TISR¹ÈHERRA
Å NÕRRI RÅK
ISSTJËRN
3J¹LFST¾È
ISFLOKKS
OG 3AM
FYLKINGAR
OG 'UÈNI
GÒSTS
SON FYRR
UM LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA 'UÈNI
VERÈUR HINS VEGAR EKKI ¹N TITILS ÖR¹TT
FYRIR STJËRNARSLITIN ÖVÅ HANN KU VERA
ÖARNA SEM FULLTRÒI ÅSLENSKA FJ¹R
HUNDSINS
#ANNES KVIKMYNDAH¹TÅÈIN STENDUR
NÒ SEM H¾ST OG ERU ¥SLENDINGAR AÈ
VENJU MEÈAL GESTA ¹ FRÎNSKU 2IVÅER
UNNI ¶EIR )NGVAR % ¶ËRÈARSON OG
*ÒLÅUS +EMP HJ¹
+VIKMYNDAFÁ
LAGI ¥SLANDS ERU
MEÈAL ÖEIRRA
SEM GL¾ÈA
H¹TÅÈINA LÅFI
EN ÖEIR BL¹SA
TIL TËNLEIKA
¹ SV¾ÈINU
¹SAMT AÈ
STANDENDUM
KVIKMYNDAR
INNAR $ARK
&LOORS ,ORDI
-OTION 0ICTURE !È SJ¹LFSÎGÈU VERÈ
UR ÖAÈ FINNSKA SKRÅMSLASVEITIN ,ORDI
SEM LEIKUR FYRIR DANSI HJ¹ STJÎRNUN
UM ¥SLEIFUR "
¶ËRHALLSSON HJ¹
'R¾NA LJËSINU
HYGGST EINNIG
HAFA ALLAR KL¾R
ÒTI EN ÖAÈ
¾TTI ÎRUGGLEGA
AÈ SKÕR
AST ¹ H¹
TÅÈINNI
HVORT
1UENT
IN 4AR
ANTINO L¹TI VERÈA AF FYRIRHUGAÈRI FÎR
SINNI HINGAÈ TIL LANDS VEGNA FRUM
SÕNINGAR $EATH 0ROOF
FGG
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 -ÎGULEIKA ¹ AUKNU SAMSTARFI

LANDANNA Å ÎRYGGIS OG VARNAR
M¹LUM
 -ANCHESTER 5NITED OG #HELSEA
 3TR¹KAKVARTETT SEM ¹¾TLAÈ ER

AÈ FLYTJI TËNLIST AF KLASSÅSKUM OG
TRÒARLEGUM TOGA

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
¶AÈ ER 0ARTÅLAND Å ¶JËÈLEIKHÒSINU EFTIR VIKU
SÎNG OG ALÖÕÈUSKEMMTUN 3VO ER ÁG BUNDINN
ÖAGNAREIÈI UM RESTINA
!UGNLITUR
(ANN ER BL¹R bSTEEL BLUEm
3TARF
,EIKARI OG LEIKSTJËRI
&JÎLSKYLDUHAGIR
¡G ER GIFTUR MEÈ TVÎ BÎRN
(VAÈAN ERTU
¡G ER ÒR "ÅTLAB¾NUM +EFLAVÅK
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR
.EI ¡G TRÒI ¹ M¹TT EINSTAKLINGSINS OG MARKAÈ
INN
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN
¶AÈ HLÕTUR AÈ VERA 4HE !PPRENTICE HANN ER
GEÈVEIKUR !NNARS HORFI ÁG LÅTIÈ ¹ SJËNVARP EN
ÁG MISSI EKKI AF HONUM

5PP¹HALDSMATUR
"LËÈUGT NAUTAKJÎT
&ALLEGASTI STAÈURINN
3TËRA ,AX¹ Å (REPPUM
I0OD EÈA GEISLASPILARI
I0OD
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
3KEMMTILEGAST ER AÈ VERA MEÈ FJÎLSKYLDU OG
VINUM ¹ GËÈRI STUNDU
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
&ËLK MEÈ ENGA ÒTGEISLUN
(ELSTI VEIKLEIKI
(ROKI ÖAÈ ER MINN HELSTI VEIKLEIKI
(ELSTI KOSTUR
!È ÁG ER FREKUR OG ¹STRÅÈUFULLUR
(ELSTA AFREK
(ELSTA AFREK MITT ER AÈ HAFA STAÈIÈ ¹ SVIÈ
INU Å 4HE 'LOBE Å ,ONDON FYRIR FRAMAN ÖÒSUND
MANNS

-ESTU VONBRIGÈIN
!È %IRÅKUR (AUKSSON HAFI EKKI UNNIÈ
%UROVISION
(VER ER DRAUMURINN
!È VERA HEIMSFR¾GUR OG ËGEÈS
LEGA RÅKUR
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
-ÁR FINNST 'EIR ( (AARDE
VERA ËGEÈSLEGA FYNDINN ¥ AL
VÎRUNNI (ANN ER JËKER OG
BROSMILDUR
(VAÈ FER MEST Å TAUGARN
AR ¹ ÖÁR
«STUNDVÅSI OG FËLK SEM ¹ ENGA PEN
INGA
(VAÈ ER MIKILV¾GAST
!È MARKAÈSHAGKERFIÈ F¹I AÈ ÖJËNA
V¾NTINGUM OKKAR OG DRAUMUM ¹N
NOKKURRA HAFTA
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&ANGARNIR R¾KTA GARÈINN SINN
Fangarnir í Hegningarhúsinu við
Skólavörðustíg hafa ekki setið aðgerðarlausir undanfarna daga því
þeir hafa verið að stinga upp og
setja niður kartöflur og fleira í
garðinum. „Hugmyndin kom bara
þegar við sátum hér þrír á spjalli,
ég, annar vistmaður og Reynir
fangavörður,“ segir Davíð Garðarsson, sem afplánar nú dóm í
Hegningarhúsinu. „Þessi blettur
var hérna og lítið notaður í annað
en að labba á honum. Reynir tók
svona vel í hugmyndina og kýldi
þetta í gegn. Svo kom hann einn
daginn með hrífur og haka þannig
að þá var ekkert aftur snúið,“ segir
Davíð og hlær. „Það var haugur
hér af grjóti sem við þurftum að
byrja á að færa áður en við settum
moldina í beðin þannig að þetta var
heilmikil vinna,“ bætir hann við.
„Þegar beðin voru tilbúin settum við niður kartöflur, gulrætur, spergilkál og rabarbara sem
fangaflutningamennirnir
gáfu
okkur enda hefur fréttin um garðyrkjuna farið eins og eldur um
sinu út um allt síðan við byrjuðum, þannig að við erum búnir að
gera garðinn frægan,“ segir Davíð

.'¨52  3+«&,5..) $AVÅÈ SEGIR ÖAÈ MUNA HEILMIKLU AÈ HAFA EITTHVAÈ VIÈ AÈ VERA Å (EGNINGARHÒSINU ENDA STYTTI ÖAÈ HONUM
OG FÁLÎGUM HANS STUNDIRNAR HEILMIKIÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

'%2)2 '!2¨).. &2'!. &ANGAFLUTN
INGAMENNIRNIR G¹FU $AVÅÈ OG FÁLÎGUM
HANS RABARBARANA ÖEGAR ÖEIR FRÁTTU AF
GARÈYRKJUNNI Å (EGNINGARHÒSINU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

hlæjandi og bætir því við að allir
verði jú að rækta sinn eigin garð.
Davíð segir kartöflurnar reyndar sérstaklega ætlaðar í skóinn
hjá þeim sem ekki séu tilbúnir til að taka á fangelsismálunum en bætir síðan við alvarlegri
í bragði: „Hugmyndin á bak við
þetta er í rauninni sú að maður
situr hér inni og reynir að finna
eitthvað jákvætt í þessu umhverfi
en það getur verið erfitt. Hvað er
þá jákvæðara en að vera að rækta
eitthvað, hugsa um eitthvað og
hirða eitthvað?“
Þá segir hann að þetta sé að
vissu leyti táknrænt og gefi þeim
mjög mikið. „Ég vona að ég fái að
vera hér eitthvað áfram og hlakka
til þegar arfinn fer að koma upp.

Síðan vona ég að ég geti komið
hingað aftur í haust til að taka upp
kartöflurnar en það veltur á því
hvort
fangaflutningamennirnir
séu tilbúnir til að skutla mér. Annars ætlum við að fá einhverja til
að taka við þessu og halda þessu
gangandi,“ segir Davíð og bætir
því við að þeir væru alveg tilbúnir
til að rækta eitthvað fleira í garðinum enda séu þar kjöraðstæður
fyrir hvers kyns ræktun. „Það er
ekki nokkur spurning um að það
er hægt að gera miklu fleira hér í
garðinum. Við erum búnir að sýna
að það sé hægt að gera eitthvað án
þess að það kosti mikla peninga
eða fyrirhöfn. Það er bara einn
fangavörður sem hrindir þessu í
framkvæmd svo það ætti að vera

hægt að gera mun meira ef þeir
sem stjórna og ráða einhverju
setja sig í málið.“
Davíð segir það muna öllu að
hafa einhverja afþreyingu og eitthvað að stefna að því það stytti
tímann heilmikið. „Þetta er bara
spurning um að tala við menn
sem eru jákvæðir og tilbúnir til
að gera eitthvað eins og Reynir,
sem er með fullt af hugmyndum,“
segir Davíð og bætir því við að nú
eigi eflaust fleiri vistmenn eftir
að taka þátt í ræktuninni. „Þeir
koma hlaupandi um leið og þeir
sjá okkur hina orðna brúna og
sæta hér úti í garði,“ bætir hann
við og hlær.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

Notendur Eve Online syrgja fallinn félaga
„Áskrifendahópurinn er eiginlega orðinn
eins og ein þjóð í sýndarveruleika og svona
viðbrögð eru ekki óalgeng,“ segir Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri
CCP, sem á og rekur netleikinn Eve Online.
Í bandaríska dagblaðinu Miami Herald var
nýlega fjallað um allsérstakt mál þar sem
notendur Eve Online syrgja fallinn félaga í
leiknum sjálfum.
Verslunarkonan Dorothy Jean McReynolds
var myrt fyrir framan heimili sitt í Hollywood skömmu áður en hún átti að bera vitni
í sakamáli. Morðinginn braust inn á heimili
hennar og skaut hana til bana og særði nítján ára dóttur. Dorothy og eiginmaður hennar, Kenny McReynolds, voru virkir notendur í Eve Online-leiknum, Kenny sem iðnaðarsérfræðingurinn Fordfan og Dorothy sem
aðstoðarmaður hans. „Þetta er hræðilegur atburður sem þarna átti sér stað og það
finna allir spilarar til samkenndar þegar

eitthvað kemur fyrir meðspilarana, rétt eins
og þegar Íslendingar í útlöndum lenda í einhverjum hremmingum. En eftir því sem leikurinn hefur stækkað hefur samhugur á borð
við þennan orðið algengari,“ útskýrir Hilmar og nefnir sem dæmi að þegar hamfarirnar í Suðaustur-Asíu hafi riðið yfir stofnuðu
áskrifendur Eve styrktarsjóð að eigin frumkvæði og var upphæðin afhent Rauða krossi
Íslands.
Í frétt Miami Herald kemur fram að eiginmanninum hafi borist blóm og samúðarkveðjur frá löndum á borð við Ísland, Holland og England. Og í samtali við blaðið
kemur fram að hann sé hrærður yfir þeim
viðbrögðum sem spilendur Eve Online hafa
sýnt. Þá hafa yfir fimm hundruð manns
skrifað minningarorð um Dorothy og persónu hennar, Beachie88, á spjallþráð sem
var stofnaður vegna þessa atburðar.
FGG
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INNRITUN ER HAFIN
Nánari upplýsingar og
innritun á www.itr.is

See information on ÍTR´s summer
activities in English www.itr.is

Skemmtilegur frítími
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Biljónsdagbók
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MXI15 var 7.981,15 á fimmtudagsmorgun, þegar ég pantaði fjórar heilsíður í blöðunum, og
Dow Jones stóð í 13.468,03 þegar
Geir og Imba Sól opinberuðu leynilega trúlofun sína og ég varð að afpanta þessar auglýsingar. Ég ætlaði
að skora á Sjálfstæðisflokk og Framsókn að halda áfram að byggja upp
gott þjóðfélag fyrir skapandi kapítal. Ég var of seinn. Stjórnarslitin
eru disaster! Ég sem hélt að Geir og
Grani væru að spúna í góðum gír í
stjórnarráðinu.

-¡2 leið eins og Steingrími útundan. Við Baddi fengum lánaða þotuna
hjá Jóa og reyndum að jafna okkur
með exklúsivv eskort og mass as á
lúxushóteli í London. Við jöfnuðum
okkur ekki neitt. Þegar við komum
heim í gær vorum við í framan eins
og Steingrímur, gráir og stífir eins
og hafragrautur sem einhver hefur
gleymt í ísskápnum. Það eru miljarðar í húfi! Skilja menn það ekki?!
Fólk eins og við Baddi getur flogið út á einkaþotunum með alla sína
peninga og aldrei sést meir.
%++)

þannig að stjórnmálamenn
ráði einhverju eftir að við í grúppum og bönkum og gömlum sambandsklíkum erum búnir að fá það
sem við vildum fá hjá íhaldinu og
framsókn. Hún er bara eitthvað
svo mikið dressman þessi tilfinning
að hafa hvunndagslega krata með
ódýr bindi og dinglandi lokka í niðurdregnum eyrnasneplum að þvælast fyrir uppbyggingu og útrás. Svo
á eftir að einkavæða virkjanirnar.
Nú veit enginn hvort við Hámi fáum
tækifæri til að nota Sjálfsmínbanka
og Energroup til að kaupa íslenska
vatnsorku á botnprís.

¡' hafði mikið fyrir auglýsingunni
sem aldrei birtist. Það átti að vera
stór litmynd og standa undir í fyrirsögn: „Billjón hvetur B og D til að
starfa áfram saman í ríkisstjórn.“
Ég hafði fyrst verið að hugsa um
að nota mynd af íslensku landslagi
– frá Þingvöllum, af Herðubreið eða
af Guðna Ág. Svo datt mér í hug að
væri sterkara að hafa mannsmynd,
t.d. af Jóni „eigi skal víkja“ Sigurðssyni (ekki af Jóni „ekkert stopp“,
núna Jóni „stopp“). Loks féllst ég á
það með Mallí að væri sterkast að
nota mynd af sjálfum mér. Auglýsingar með myndum af fólki, sem
almenningur treystir, eins og til
dæmis Lalla Jóns, eru miklu áhrifaríkari. Ég er viss um að sterk skilaboð frá mér á fjórum heilsíðum
hefðu knúið menn til að halda áfram
ríkisstjórnarsamstarfinu. Og það
hefði ekki staðið á Sjálfsmínbanka
að liðka fyrir uppbyggingunni.
Fyrir mér hefðu þeir jafnvel mátt
skipa hvaða djakkass sem er í embætti ríkissaksóknara. En ég var of
seinn að auglýsa. Þetta er búið. Bakherbergin eru auð. Í bili.
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