
 Eftirlit Trygginga-
stofnunar ríkisins (TR) hefur 
skráð 200 bóta- og tryggingasvika-
mál á stuttum tíma. Flest málin 
varða bótasvik einstæðra foreldra. 
Hæstu fjárhæðir einstakra trygg-
ingasvikamála eru mál sérfræð-
inga í heilbrigðisþjónustu. Dæmi 
eru um mál einstakra sérfræðinga 
þar sem svikin hafa staðið um 
langt árabil og nema tugum millj-
óna króna. Ábendingum í bóta-
svikamálum einstæðra foreldra 
og vegna svartrar vinnu fjölgaði 
um rúmlega 250 prósent milli 
áranna 2005 og 2006. 

Gunnar Þ. Andersen, forstöðu-
maður eftirlits TR, segir fjölgun 
skráðra bóta- og tryggingasvika-
mála skýrast af því að sérstakt 

eftirlit var sett á fót innan stofn-
unarinnar árið 2005. Hann segir 
afar erfitt að áætla hversu algeng 
bóta- og tryggingasvikamál eru. 
„En það er reynsla nágrannalanda 
okkar, sem hafa hert eftirlit mjög 
mikið að undanförnu, að svikamál 
eru mun algengari en talið var.“ 

Gunnar segir að þrátt fyrir að 
eftirlitið hafi skráð 200 mál að 
undanförnu sé það aðeins toppur-
inn á ísjakanum. „Hvað varðar 
bótasvik einstæðra foreldra fáum 
við aðeins vitneskju um lítinn 
hluta þeirra brota sem viðgangast. 
Það sama á við um svarta atvinnu-
starfsemi.“

Af þeim 200 málum sem stofn-
unin hefur upplýst eru 117 mál 
einstæðra foreldra þar sem lög-

heimili maka er rangt skráð til að 
hækka bótagreiðslur. Alls eru 69 
mál vegna svartrar atvinnustarf-
semi á tímabilinu og tíu mál sér-
fræðinga í heilbrigðisþjónustu. 
„Við höfum þó fleiri mál sérfræð-
inga til umfjöllunar og nokkur 
þeirra verða kærð til efnahags-
brotadeildar ríkislögreglustjóra. Í 
sumum tilfellum er um að ræða 
brot sem ná yfir langt tímabil og 
svikin nema háum upphæðum.“

Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra segir að taka þurfi á 
vandanum „ef það liggur klárt og 
kvitt fyrir hvort slík svik eru stað-
reynd. Ég vil persónulega fara 
varlega svo ekki sé verið að bendla 
menn við þessa hluti að ósekju“.

Björn Stefánsson , eða Bjössi í Mínus, hefur hamrað skinnin 
með bestu rokksveit Íslands síðan á síðustu öld. Nýja platan er 
„bara fín rokkplata sem við erum mjög sáttir við”.

Tryggingasvikamál-
um fjölgar margfalt
Tryggingastofnun ríkisins hefur skráð 200 bóta- og tryggingasvikamál á stutt-
um tíma. Bótasvikamál einstæðra foreldra eru algengust. Hæstu fjárhæðirnar 
eru í málum sérfræðinga í heilbrigðisþjónustu sem verða kærð til lögreglunnar.

Á sjötta hundrað manns gekk 
á Esjuna í gær, en það er Íslands-
met, að sögn Stefáns Aðalsteins 
Drengssonar, meðlims 5 tinda 
hópsins.

„Það var ekki til neitt sérstakt 
Íslandsmet, við vildum bara setja 
það,“ segir Stefán. Hópurinn 
hvatti fólk til að taka þátt í að slá 
Íslandsmet í Esjugöngu á tólf 
klukkustunda tímabili og virðist 
það hafa tekist.

„Þetta er búið að vera mjög 
skemmtilegt, allir hafa skrifað 
nafn og heimilisfang á blað og við 
munum fara nákvæmlega yfir það 
hversu margir þetta voru,“ segir 
Stefán.

Rúmlega 500 
gengu á Esjuna

 Sjómenn kepptu í kappróðri 
og ofurhugar þutu á sjóbrettum 
fram af bryggjunni á sjómanna-
dagsskemmtun í Friðarhöfn í 
Vestmannaeyjum í gær.

Að sögn aðstandenda heppnaðist 
hátíðin vel og tóku margir þátt í 
viðburðunum. Konur jafnt sem 
karlar tóku þátt í koddaslag og 
Lúðrasveit verkalýðsins keppti við 
innfædda tónlistarmenn í kapp-
róðri. Unga fólkið skemmti sér á 
sjóþotum og í vatnaþrautum.

Sjómannadagurinn er haldinn 
hátíðlegur víða um land í dag. 
Hátíð hafsins verður sett á 
Miðbakka í Reykjavíkurhöfn 
klukkan 14 í dag. 

Á Vestfjörðum verður líka mikil 
hátíð víða um firði. Á Flateyri 
verður glens á bryggjunni.

Koddaslagur til 
hátíðabrigða

Norska bókmenntaelítan hefur komist 
að þeirri niðurstöðu að Völuspá og Heimskringla 
Snorra Sturlusonar séu tvö bestu bókmenntaverk 
Norðmanna. Handritin eru í fyrsta og öðru sæti á 
lista yfir 25 rit sem mælt er með að öll norska 
þjóðin lesi svo hún þekki menningararf sinn.

Gísli Sigurðsson, rannsóknaprófessor við 
Stofnun Árna Magnússonar, segir það vissulega 
staðreynd að Konungsbók Eddukvæða og Heims-
kringla voru skrifaðar hér á Íslandi af íslenskum 
mönnum.

„Völuspá er varðveitt í Konungsbók Eddukvæða 
sem er íslenskt handrit sem var skrifað hér á 
seinni hluta 13. aldar. Það sama á við um Heims-

kringlu sem er íslenskt bókmenntaverk ef nota á 
þessi þjóðernishugtök yfirleitt.“ Gísli segir 
þennan misskilning vera nokkuð útbreiddan 
meðal almennings og að margir Norðmenn telji að 
Snorri Sturluson hafi verið norskur. „Þetta er 
hluti af sama máli og þjóðerni Leifs Eiríkssonar, 
svo þetta er allt hluti af sama grínþættinum.“

Listinn var útbúinn af dómnefnd á árlegri 
bókastefnu í Lillehammer í Noregi. Ekki eru allir 
Norðmenn þó tilbúnir til að viðurkenna listann. 
Kjell Tore Nilsen, lektor í norrænum fræðum, 
spyr í viðtali við netmiðilinn dagbladet.no. „Hvað 
myndum við segja ef Svíar myndu eigna sér 
Henrik Ibsen?“
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Tugþúsundir mót-
mæltu í Rostock í Þýskalandi í 
gær vegna fundar leiðtoga átta 
stærstu iðnríkja heims sem hefst 
á miðvikudag.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, tekur á móti leiðtogum svo-
kallaðra G-8 þjóða, Bretlands, 
Frakklands, Japan, Ítalíu, Rúss-
lands, Kanada og Bandaríkjanna, 
í smábænum Heiligendamm, en 
fundurinn mun taka þrjá daga.

Á dagskrá fundarins eru 
umræður um gróðurhúsaáhrifin, 
alnæmi og fátækt í Afríku og 
heimsviðskiptin. Mótmælendurn-
ir vilja sýna andúð við hnattvæð-
inguna og þátt G-8 þjóðanna í 

stríði, stéttaskiptingu og umhverf-
isvandamálum.

Flestir mótmælendur voru frið-
samlegir, en sumir fleygðu stein-
um og flöskum og svaraði lög-
reglan með táragasi og kröftugum 
vatnsbyssum.

146 lögreglumenn særðust, þar 
af átján alvarlega. Ekki liggur 
fyrir hversu margir mótmælend-
ur hafa slasast, en 17 hafa verið 
handteknir.

Lögreglan hefur reist tólf kíló-
metra langa girðingu til að hindra 
aðgang mótmælenda að svæðinu. 
Um þrettán þúsund lögreglumenn 
eru til taks, en fjöldi mótmælenda 
er á bilinu 25 og 80 þúsund.

Mótmæla stríði og stéttaskiptingu

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands íslenskra útgerðar-
manna, segir að verði veiðiráðgjöf Hafrannsókna-
stofnunar fylgt, þá þýði það allt að 25 milljarða 
króna skerðingu á tekjum útgerðanna í landinu. 
„Það liggur fyrir að hrygningarstofninn og 
veiðistofninn er of lítill og það kemur ekki á óvart 
að stofnunin leggi til minni afla en í ár. En þetta er 
mun meiri niðurskurður en ég bjóst við. Ef farið 
verður eftir þessari ráðgjöf þá verður það alveg 
gríðarlegt högg. Þetta er alveg grafalvarlegt mál.“ 
Friðrik segir jafnframt að útgerðarmenn eigi allt 
undir því að þorskstofninn verði byggður upp en 
horfur fyrir næsta ár séu jafnvel verri en í ár 
sökum þess að þá kemur mjög slakur árgangur inn 
í veiðistofninn.

Sævar Gunnarsson, formaður Sjómannasam-
bands Íslands, segir ljóst að sjómenn horfi fram á 
tekjuhrun, verði farið að veiðiráðgjöf Hafró. „Þetta 
er mjög alvarlegt mál hvernig þessum málum er 
komið. Það virðist borin von að byggja upp 
þorskstofninn.“ Sævar segir það sína skoðun að það 
þurfi að taka á eftirliti með veiðunum og það sé 

eitthvað mikið að. „Þetta eru kaldar kveðjur en 
þetta er raunveruleiki sem við verðum að taka á. 
Spjótin hljóta að beinast að fiskveiðistjórnunar-
kerfinu því það virðist ekki virka.“

 Hafrannsókna-
stofnunin leggur til að þorskveiðar 
verði skornar stórlega niður. Mælt 
er með að hámarksafli verði 130 
þúsund tonn sem er 63 þúsund 
tonnum minni afli en á yfirstand-
andi fiskveiðiári. Útflutningstekj-
ur fyrir þorskafurðir myndu drag-
ast saman um fimmtán milljarða 
króna ef ráðgjöfinni verður fylgt. 

Hafrannsóknastofnunin gaf út 
skýrslu um ástand nytjastofna á 
Íslandsmiðum og aflahorfur fyrir 
komandi fiskveiðiár í gær. Þar 
kemur fram að stærð veiðistofns 
þorks er talin nálægt sögulegu lág-
marki og nýliðun stofnsins er slök. 
Stærð hrygningarstofnsins er tal-
inn helmingur þess sem talið er að 
gefi hámarks afrakstur. 

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri 
Hafrannsóknastofnunar, segir að 
ljóst sé að án stefnubreytingar við 
nýtingu þorskstofnsins sé hvorki 
að vænta stækkunar hrygningar-
stofnsins né aukinnar nýliðunar á 
komandi árum. „Alvaran liggur í 
lélegum þorskárgöngum eftir alda-
mótin sem eru að koma inn í 
veiðina. Stofninn er í vel veiðan-
legu ástandi í dag en við verðum að 
spyrna við fótum núna og horfa til 
framtíðar.“ Spurður um hvað það 
þýði ef ráðgjöf stofnunarinnar 
verður ekki fylgt segir Jóhann að 
það yrði mjög slæm niðurstaða. 
„Það er mjög brýnt að snúa þessari 
þróun við og það verður ekki gert 
öðruvísi en með samdrætti í veið-
um. Enda leggjum við þetta til af 
miklum þunga.“ 

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra segir tillögurnar 
alvarlegar en of snemmt sé að taka 

afstöðu til þeirra. Hann bendir á að 
í gildi sé aflaregla sem samþykkt 
var í fyrra og samkvæmt henni 
yrði útgefinn kvóti 178 þúsund 
tonn. „En það er skynsamlegt að 
hagsmunaaðilar og vísindamenn 
fari yfir málið á næstu vikum. 
Þriðjungs samdráttur í þorski væri 
mikið áfall en ég vil vekja athygli á 
því að í skýrslunni er einnig margt 
jákvætt.“ Aðspurður hvort ekki sé 
líklegt að gildandi aflareglu verði 
fylgt segir Einar að hann geti ekki 
sagt til um hver niðurstaðan verði. 

„Ég tel að það væri ábyrgðarlaust 
af minni hálfu að draga ályktanir 
núna. Ég mun ekki gera það fyrr en 
að mjög vel íhuguðu máli.“ 

Hafró leggur til að hámarksafli 
ýsu verði 95 þúsund tonn, en á síð-
asta ári var hann 98 þúsund tonn. 
Ráðlögð er 60 þúsund tonna veiði 
af ufsa sem er 16 þúsund tonnum 
minni veiði en í fyrra. Samdráttur í 
þessum tveimur tegundum gæti 
þýtt fimm milljarða samdrátt í 
útflutningstekjum.

Vilja minnka þorsk-
veiðar um þriðjung
Hafrannsóknastofnunin leggur til mikinn niðurskurð í þorskveiðum og stofninn 
er talinn nálægt sögulegu lágmarki. Hafrannsóknastofnun leggur þunga áherslu 
á að ráðgjöfinni verði fylgt. Sjávarútvegsráðherra segir niðurstöðuna alvarlega.

Jón Trausti, er eitthvað nýtt í 
vændum?

Hollenskur raunveru-
leikaþáttur þar sem þrír sjúkling-
ar kepptu um að vinna sér inn nýra 
úr deyjandi konu reyndist vera 
gabb. Framleiðendur þáttarins 
vildu vekja athygli á brýnni þörf 
fyrir líffæragjafa í Hollandi.

Í lok þáttarins var tilkynnt að 
konan dauðvona væri leikari, en 
þátttakendurnir væru sjúklingar 
að bíða eftir nýju nýra. Um 200 
Hollendingar deyja árlega á 
slíkum biðlista.

„Stóri líffæragjafaþátturinn“ 
vakti reiði í Hollandi og víðar 
þegar tilkynnt var um hann fyrir 
skömmu. Forsætisráðherra 
Hollands, Jan Peter Balkenende, 
sagði fyrir þáttinn að hann skaðaði 
ímynd þjóðarinnar út á við.

Tókst að gabba 
alla áhorfendur

Innanríkisráðherra Írans, 
Mostafa Pourmhammadi, hefur 
vakið hörð viðbrögð landa sinna 
fyrir að hvetja til svokallaðs „tíma-
bundins hjónabands“.

Þessari gerð hjúskapar er ætlað 
að sporna gegn kynlífi utan 
hjónabands, með því að gefa 
saman pör í stuttan tíma, stundum 
innan við sólarhring. „Tímabundið 
hjónaband“ er hefð meðal sjía-
múslima, en hefur þó ekki náð 
fótfestu í Íran. Maður og kona 
skrifa undir samning, sem kallast 
sigheh, sem giftir þau tímabundið.

Andstæðingar „tímabundins 
hjónabands“ segja það ýta undir 
vændi.

Vill tímabundið 
hjónaband

Kókaínfundurinn í 
Leifsstöð á fimmtudaginn er sá 
annar stærsti á Íslandi frá upphafi. 
Tollgæslan á Suðurnesjum 
stöðvaði þá Karl Bjarna Guð-
mundsson, sem var fyrstur til að 
sigra Idol-keppnina á Íslandi, með 
tvö kíló af kókaíni í fórum sínum. 
Hann var úrskurðaður í þriggja 
vikna gæsluvarðhald í kjölfarið. 

Lögreglan á Suðurnesjum segir 
að rannsókn málsins verði fram 
haldið á mánudag. Miðað við 
dóma sem fallið hafa í áþekkum 
málum er líkleg refsing í málinu 
fjögurra til sjö ára fangelsisvist.

Stærsti kókaínfundur á Íslandi 
til þessa var í nóvember 2006. Þá 
var karlmaður tekinn í Leifsstöð 
með þrjú kíló af efninu. 

Annað stærsta 
kókaínmálið

 Lögreglan á 
Akranesi stöðvaði ökumann á 
Akrafjallsvegi um átta leytið í 
gærkvöldi. Tekin voru af honum 
blóð- og þvagsýni og leiddu þau í 
ljós neyslu kókaíns, amfetamíns 
og metamfetamíns.

Maðurinn, sem er á fertugs-
aldri, var umsvifalaust sviptur 
ökuréttindum. Í bílnum fundust 
lyfseðilsskyld lyf, en engin 
ólögleg fíkniefni. Málið er í 
rannsókn að sögn lögreglu. 

Með þrjár gerðir 
eiturlyfja í þvagi

 Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur í 
tveggja mánaða fangelsi fyrir 
líkamsárás. Hann var fundinn 
sekur um að hafa barið rúmlega 
fertugan mann ítrekað í andlitið 
fyrir utan heimili móður hans á 
Akureyri í desember 2005.

Árásarmaðurinn var í félagi við 
þrjá kominn til að innheimta 
skuld af fórnarlambinu, sem var 
undir miklum áhrifum fíkniefna. 
Móðir fórnarlambsins skarst 
síðan í leikinn en var hrint á 
jörðina. Fórnarlambið nefbrotn-
aði og hlaut aðra áverka. Dómur-
inn var kveðinn upp í Héraðsdómi 
Norðurlands eystra. 

Hrinti móður 
fórnarlambsins
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     Í dag, 3. júní, eru liðin 70 ár síðan Flugfélag Akureyrar var
stofnað. Stofnendur félagsins sáu þá fyrir að flugsamgöngur
yrðu mikilvægar fyrir Íslendinga og uppbyggingu nútímaþjóð-
félags á Íslandi. Þeir vissu sem er að hugurinn ber okkur 
aðeins hálfa leið og létu verkin tala.
Nú, sjö áratugum síðar, mynda arftakar Flugfélags Akureyrar,

Icelandair og systur fyrirtæki þess í Icelandair Group, öflugt, 
alþjóðlegt flugþjónustu fyrir tæki. Starfsemi þessara fyrirtækja 
hefur haft ómetanlegt gildi fyrir íslenskt mannlíf, viðskiptalíf,
útrás íslenskra fyrirtækja og upp byggingu nýrra atvinnugreina. 
Þess vegna minnumst við þess í dag með virðingu og þökk að 
góð hugmynd var gerð að veruleika fyrir sjötíu árum.

Í 70 ÁR
GÓÐ HUGMYND

FRÁ ÍSLANDI
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Rannsókn lögreglu 
á Heiðmerkurmálinu svokallaða 
gengur hægt. Reykjavíkurborg 
hefur ekki skilað umbeðnum 
gögnum til lögreglunnar, en 
umrædd gögn eru grundvöllur 
frekari rannsóknar, segir lögregla. 

„Málið strandar á að menn eru 
einhvers staðar í burtu bara,“ 
segir rannsóknarlögreglumaður, 
sem bjóst við gögnunum „fyrir 
einhverjum dögum síðan.“ 

Skógræktarfélag Reykjavíkur 
kærði Kópavogsbæ og Klæðningu 
ehf. í febrúar fyrir umdeildar 
framkvæmdir í Heiðmörk. Taldi 
félagið sig hafa tapað allt að 1.000 
plöntum á framkvæmdunum.

Borgin tefur 
rannsóknina

Nýkjörinn forseti Alþingis, 
Sturla Böðvarsson, vék að starfs-
aðstöðu þingmanna og umræðu-
háttum í þinginu í ávarpi við setn-
ingu Alþingis á fimmtudag. 

Sagði hann tíma til kominn að 
endurskoða skipulag umræðu en 
tók skýrt fram að hann væri ekki 
að kalla eftir styttri umræðum 
heldur skýrari skoðanaskiptum.

„Sem ráðherra varð ég marg-
sinnis vitni að því að þingmenn 
komu óundirbúnir í umræðu og 
það tel ég ekki boðlegt,“ sagði 
Sturla í samtali við Fréttablaðið.

„Þingmenn verða að líta í eigin 
barm. Að vera vel undirbúinn er 
vísasti vegurinn til að koma fram 
athugasemdum. Hnitmiðaðar 
ræður þingmanna sem hafa kynnt 
sér málin vel leiða sjálfkrafa til 
styttri umræðu,“ segir hann.

Sturla vill ekki taka svo sterkt 
til orða að segja þingmenn flytja 
ræður um mál án þess að vita nokk-
uð um þau en bendir á að við lestur 
þingræða sjáist glögglega að góður 
undirbúningur skipti miklu máli.

Landsbyggðarkjördæmin þrjú; 
Norðvesturkjördæmi, Norðaustur-
kjördæmi og Suðurkjördæmi eru 
feykilega stór og víðfeðm og eftir 
því erfið og seinleg yfirferðar. 

Sturla vill búa svo um hnúta að 
þingmenn þessara kjördæma geti 
betur sinnt málum heima í héraði.

„Þinghaldið yfir veturinn þarf 
að taka betur mið af þessum 
aðstæðum og þingmenn að fá betra 
svigrúm til að fara um kjördæmið 
án þess að láta sig vanta á þing-
fundi.“ 

Fjölga megi kjördæmavikum 
yfir vetrarmánuðina og eins megi 

hugsa sér að landsbyggðarþing-
menn fái aðstoðarmenn, líkt og 
áður hefur verið rætt um. 

Sturla segist hafa hugsað þessi 
mál rækilega en vill kynna hug-
myndir sínar innan forsætisnefnd-
ar þingsins og fyrir þingflokksfor-
mönnum áður en hann ræðir þær 
frekar. 

Nokkrar endurbætur hafa orðið 
á starfsaðstöðu Alþingis á umliðn-
um árum en Sturla segir frekari 
úrbætur mikilvægar. Lítillega hafi 
verið rætt um hvernig skipuleggja 
beri Alþingisreitinn í miðborg 
Reykjavíkur og nú þurfi að marka 
skýra stefnu um nýtingu lóða í 
góðu samstarfi við borgaryfirvöld. 
„Starfsaðstaðan hefur batnað en 
þær breytingar snúa fyrst og 
fremst að aðstöðu starfsmanna 
þingsins. Enn skortir á góða vinnu-
aðstöðu þingmanna og til þess vil 
ég líta,“ segir Sturla.

Undirbúningur fyrir 
umræður oft of lítill
Sturla Böðvarsson forseti Alþingis hvetur þingmenn til að vanda betur undir-
búning ræða. Málflutningur verði hnitmiðaðri og umræður styttri. Hann vill 
fjölga kjördæmavikum til að bæta starfsaðstæður landsbyggðarþingmanna.

Tólf ára nemendum sem brutust inn í 
Rimaskóla á þriðjudag, mölvuðu rúður og krotuðu á 
veggi, hefur tímabundið verið vikið úr skólanum. 
Þessir sömu nemendur höfðu áður verið staðnir að 
umfangsmiklu veggjakroti.

Lögregla telur málið upplýst og mun senda það 
áfram til Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Farið 
verður fram á að foreldrar barnanna sem í hlut áttu 
bæti fyrir tjónið.

„Stúlknaklósettið var sérstaklega illa útleikið af 
veggjakroti og viðbjóði, krotað var á veggi hátíðar-
salar og standfánum skólans var ekki hlíft við kroti 
og krassi.“ Svona lýsir Helgi Árnason, skólastjóri 
Rimaskóla, aðkomunni í bréfi sem hann sendi 
foreldrum nemenda skólans.

„Það hafa stundum verið brotnar rúður eða krotað 
á veggi, en aldrei neitt svona alvarlegt,“ segir Helgi. 
Hann segir þetta líklega versta agabrotið í hans tíð.

Helgi segist í kjölfar skemmdarverkanna hafa 
ítrekað beiðni um öryggismyndavélar við skólann, en 
eftir slíku hefur verið sóst frá stofnun skólans. 
„Þetta gerðist um hábjartan dag, milli sex og átta, og 
þjófavarnarkerfið var ekki komið í gang og enginn í 
skólanum,“ segir Helgi.

„Rimaskóli er nokkuð vel búinn, en þarna fóru 
nemendur inn á stað sem þarf að huga betur að,“ 
segir Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður menntaráðs 
Reykjavíkurborgar.

Þrennt var 
handtekið og eins er leitað vegna 
áætlunar um að sprengja 
eldsneytisleiðslu John F. 
Kennedy alþjóðaflugvallarins í 
New York í gær.

Eldsneytisleiðslan liggur í 
gegnum íbúahverfi, en að sögn 
lögreglu fengu hinir grunuðu 
ekki tækifæri til að hrinda 
áætluninni í framkvæmd.

„Hefði þessi áætlun náð fram 
að ganga hefði það leitt til 
ótrúlegrar tortímingar,“ sagði 
Roslynn Mauskopf saksóknari.

Einn hinna handteknu er 
fyrrverandi þingmaður Gvæjana 
í Suður-Ameríku. Að sögn 
lögreglu hafði fyrst komist upp 
um áætlunina í janúar í fyrra.

Ætluðu að 
sprengja flugvöll

Nýtt leiðakerfi 
Strætó bs tekur gildi í dag. Tíðni 
ferða minnkar og aka nú allir 
vagnar á 30 mínútna fresti, nema 
leiðir 23 og 27. Þegar vetraráætl-
un tekur gildi munu ákveðnar 
leiðir aka á 15 mínútna fresti.

Breytingar hafa verið gerðar á 
leiðum í Breiðholti, Garðabæ, 
Grafarholti, Grafarvogi, Hafnar-
firði og Kópavogi. Fjórar leiðir 
eru lagðar niður, en sex aðrar 
leiðir taka við hlutverki þeirra. 
Nánar má kynna sér breytingarn-
ar á heimasíðu Strætó bs, www.
bus.is.

Breytingarnar eru, samkvæmt 
upplýsingum Strætó bs, til þess 
fallnar að spara rekstrarkostnað 
og koma til móts við óskir 
viðskiptavinanna.

Aka nú á 30 
mínútna fresti

Skólaslit áttu sér stað í 
grunnskólum víða um land á 
föstudag. Gunnar Gíslason, 
deildarstjóri skóladeildar á 
Akureyri, segir að minnst 
tveimur skólum á Akureyri hafi 
verið slitið í gær. Þeim sé slitið 
svo snemma þar sem kennararn-
ir hafi ekki tekið starfsdaga yfir 
veturinn,

Í Reykjavík hafa skólaslit 
þegar átt sér stað í tveimur 
grunnskólum, í Hvassaleitisskóla 
og Skóla Ísaks Jónssonar, en 
þessum skólum var slitið 30. maí. 
Birna Sigurjónsdóttir, starfsmað-
ur Skólaskrifstofu, segir að 
ekkert vetrarfrí hafi verið tekið í 
þessum skólum og því hafi verið 
hægt að slíta skólunum svo 
snemma.

Öðrum grunnskólum verður 
slitið í þessari viku. Hefst þá 
sumarfrí grunnskólabarna. Mörg 
þeirra sækja skipulegt starf 
sveitarfélaga fyrir börnin.

Skólum þegar 
verið slitið
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Jónas Jóhannsson hér-
aðsdómari gagnrýnir ákæruvaldið 
harðlega fyrir ófagmannleg vinnu-
brögð í máli ákæruvaldsins gegn 
Mohamed Tatou og Randiya 
Keshara Lankathilaka en þeir voru 
báðir sýknaðir af ákærum um inn-
flutning á 834 e-töflum frá Hol-
landi hingað til lands.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu sagði Jónas við upp-
haf aðalmeðferðar málsins að 
ákæran í málinu væri „arfavitlaus“ 
og bað hann sérstaklega um að hún 
yrði ekki lesin upp þess vegna. 

Í dómnum, sem er óvenjuharð-
orður í garð ákæruvaldsins, kemur 
fram að ákæruvaldið hafi reitt sig 
um of á vitnisburð sem „dómurinn 
telur með slíkum eindæmum að 
ekkert sönnunargildi hafi í málinu, 
ákærða í óhag“. 

Vitnar Jónas í dómi sínum til 
þess að lykilvitni málsins hefði 
verið margsaga um tilgang Hol-
landsferðar sem hann fór í ásamt 
fyrrnefndum Tatou, tvísaga um 
ýmsa aðra þætti málsins og verið 
„ótrúverðugur í órökstuddri frá-
sögn sinni um falska peningaseðla“ 
sem og 1,5 milljóna króna þóknun-
argreiðslu úr hendi Tatou. „Þegar 
öllu er á botninn hvolft þykir sam-
kvæmt framansögðu ekkert það 
fram komið í málinu sem styður 
verknaðarlýsingu ákæru,“ segir 
orðrétt í dómnum.

Kolbrún Sævarsdóttir, hjá emb-
ætti ríkissaksóknara sem gaf út 
ákæruna, vildi ekkert tjá sig um 
málið og ekki náðist í Huldu Maríu 
Stefánsdóttur, lögmann hjá Lög-
reglustjóranum í Reykjavík, en 
hún flutti málið fyrir dómi. 

Oddgeir Einarsson, lögmaður 
Tatou, vildi ekki tjá sig um málið 

en í dómnum er að því vikið að 
Tatou hafi „líklega“ gerst sekur um 
refsiverða háttsemi, þó hann hafi 
verið sýknaður. Vikið er að því 
berum orðum að líklega sé hann 
með „óhreint mjöl í pokahorninu“.

Þá er verknaðarlýsing í ákæru 
ekki sögð vera í samræmi við lög. Í 
dómnum segir að lýsing í ákæru, á 
því er annar ákærðu hljóp af vett-

vangi þegar honum varð ljóst að 
lögreglan hefði átt við pakka sem í 
áttu að vera fíkniefni og fjarlægt 
þau, falli utan brotalýsinga sam-
kvæmt lögum og eigi því „ekkert  
erindi í ákæru“.

Ekki hefur verið tekin ákvörðun 
um hvort málinu verður áfrýjað.

Dómari gagnrýnir 
ákæruvald harðlega
Ákæruvaldið er harðlega gagnrýnt í dómi héraðsdóms er tveir menn voru sýknaðir 
af innflutningi á 834 e-töflum. Starfsmaður Ríkissaksóknara neitar að tjá sig um 
málið. Ákæran „arfavitlaus“ og vitnisburður lykilvitnis afskaplega ótrúverðugur.

Samkvæmt nýju frumvarpi ríkisstjórnarinn-
ar getur forseti Íslands úrskurðað um sameiningu 
ráðuneyta.

Í dag þarf lagabreytingu til slíks gjörnings þar sem 
heiti ráðuneyta og fjöldi þeirra er bundinn í lög.

Forseta verða ekki falin völd til að stofna til nýrra 
ráðuneyta, til þess þarf lagabreytingu eftir sem áður.

Stjórnarfrumvarp um breytingu á lögum um 
stjórnarráðið var lagt fram á þingi á fimmtudag og 
um leið frumvarp þingflokksformanna stjórnarflokk-
anna um breytingu á þingsköpum.

Í stjórnarfrumvarpinu er kveðið á um færslu 
tryggingamála frá heilbrigðisráðuneyti til félags-
málaráðuneytis, sameiningu landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðuneytis og að Hagstofan verði ekki 
ráðuneyti. Þá er gert ráð fyrir að heimilt verði að 
bjóða starfsmönnum stjórnarráðsins annað starf 
innan þess án auglýsinga.

Frumvarp um breytingar á þingsköpum miðar að 
sameiningu sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnda 
alþingis, færslu tryggingamála frá heilbrigðisnefnd 

til félagsmálanefndar, uppskiptingu efnahags- og 
viðskiptanefndar og færslu skattamála til efnahags-
nefndar.

Grænfáninn var 
afhentur Engidalsskóla í Hafnar-
firði og Grenivíkurskóla í 
Grýtubakkahreppi í fyrradag. 
Þetta er í þriðja sinn sem 
Engidalsskóli fær fánann en 
Grenivíkurskóli fær hann nú í 
fyrsta skiptið.

Grænfáninn er alþjóðlegt 
verkefni á vegum Landverndar. 
Markmið verkefnisins er meðal 
annars að auka umhverfismennt, 
styrkja umhverfisstefnu í 
skólum, efla alþjóðlega sam-
kennd og tungumálakunnáttu og 
tengja skólann við samfélag sitt, 
fyrirtæki og almenning.

Grænfáninn 
afhentur

Hefur þú blandað íþróttum og 
áfengi saman?

Var jafnteflið gegn Liechten-
stein ásættanlegt?

Gestum í svokölluðu VIP-
herbergi á Laugardalsvelli var veitt 
áfengi á landsleik Íslands og Lichten-
stein í gær. 

Nokkur umræða hefur verið um að 
aðeins útvaldir fái að neyta áfengis á 
knattspyrnuleikjum á Laugardalsvelli. 
KSÍ og félög í Landsbankadeildinni hafa 
veitt áfengi þó að áfengisneysla og sala 
sé bönnuð á vellinum.

Á því varð engin breyting í gær þegar 
KSÍ bar bjór, rauðvín og hvítvín í gesti 
sína sem sátu í heiðursstúku. Engin 
áfengissala var á vellinum og vallarþul-
ur minnti áhorfendur á að leikurinn 
væri tóbaks- og áfengislaus.

KSÍ bar áfengi í 
gesti sína í gær
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Ásjómannadegi hylla Íslendingar þá sem 
skópu og skapa enn þann grundvöll sem 

þjóðin byggir lífsviðurværi sitt á. Lífskjör 
okkar hafa enda tekið ótrúlegum stakka-
skiptum á skömmum tíma og þar á sjávar-
útvegurinn, burðarás íslensks efnahagslífs 
og drifkraftur hagvaxtarins, drýgstan hlut 
að máli. Hann er grundvöllur þeirrar miklu 
lífskjarasóknar sem við höfum notið. Þar 
skiptir vitaskuld sköpum elja, útsjónarsemi og ósér-
hlífni sjómannanna, stjórnenda og annars starfs-
fólks greinarinnar. Árangurinn hefur síður en svo 
verið auðfenginn.

Tækifæri þeirra sem nú hasla sér völl á vinnumark-
aði sýnast óþrjótandi. Það er sannarlega vel. Marg-
háttuð tækifæri hafa orðið til í samfélagi okkar og 
þess vegna heyr sjávarútvegurinn meiri samkeppni 
um gott starfsfólk en oftast áður. Sjávarútvegurinn 
er sem fyrr spennandi vettvangur fyrir hæfileika-
ríkt fólk. Hann er margbrotin og kröfuhörð atvinnu-
grein sem krefst þess vegna starfsfólks með marg-
háttaða reynslu, menntun og færni. Þetta á bæði við 
um störf til sjós og lands, innanlands sem erlendis, á 
landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu, störf sem 

henta körlum og konum.
Undanfarin ár hefur mörgum orðið tíð-

rætt um útrásina svo kölluðu þ.e.a.s. hvernig 
íslensk fyrirtæki hafa sótt á erlenda mark-
aði, skapað sér þar stöðu og svigrúm til at-
hafna og vaxtar. Þetta er afskaplega ánægju-
leg þróun og við gleðjumst yfir framgang-
inum. En eigum við ekki að  hafa í huga að 
á þessu sviði var íslenskur sjávarútveg-
ur brautryðjandinn – fyrsta útrásargrein-
in sem dafnaði vel. Íslenskur sjávarútveg-
ur er alþjóðleg atvinnugrein bæði til orðs og 
æðis, sem líkt og endranær krefst atgervis 

okkar færasta fólks. 
Sjómannadagurinn er í senn hátíðis- og baráttu-

dagur sjómanna og fjölskyldna þeirra sem og þjóð-
arinnar allrar. Við hyllum þá sem lagt hafa okkur til 
lífsbjörgina og minnumst um leið liðinna með virð-
ingu og stolti. Þessi dagur og vægi hans í íslenskri 
þjóðarsál undirstrikar þýðingu starfa sjómanna 
og sjávarútvegsins fyrir þjóðarbúið. Þótt allt velk-
ist og breytist í samfélaginu þá gera landsmenn sér 
enn ljóst hve mikilvæg greinin er fyrir atvinnulífið 
í heild, framvindu efnahagslífsins og hvernig okkur 
vegnar í bráð og lengd. Þess vegna heiðra Íslending-
ar sjómenn og fjölskyldur þeirra ár hvert á þessum 
merkisdegi. Til hamingju með sjómannadaginn.

Höfundur er sjávarútvegsráðherra.

Til hamingju með daginn

T
óbakslaust líf á veitingahúsum og skemmtistöðum er 
mikið ánægjuefni. Skiljanlega eru þó margir reykinga-
menn ósáttir auk þeirra sem telja sig standa vörð um 
frelsið.

Auðvelt er að færa rök fyrir því að tóbaksbannið sé 
frelsisskerðing. Þá sérstaklega skerðing á athafnafrelsi eigenda 
veitinga- og skemmtistaða og rétt þeirra að velja hvort fólk fái 
að reykja inn á stöðum sínum, enda er það ekki ólöglegt athæfi 
að reykja. Enn erfiðara virðist vera að færa rök fyrir því að 
tóbaksbannið auki á frelsi.

Ekki eru menn á eitt sáttir hvað frelsi þýðir. Heimspekingar 
velta því ætíð fyrir sér og hafa sumir þeirra jafnvel skilgreint 
það sem jákvætt og neikvætt frelsi. Frelsið til að reykja hvar 
og hvenær sem er myndi þá flokkast sem neikvætt frelsi því að 
reykingar eru ávanabindandi og gera reykingamanninn þannig 
ófrjálsan. Oft virðist frelsi á einum stað kalla á frelsiskerðingu 
annarsstaðar. Það á við um tóbaksbannið. Tóbaksbannið heftir 
frelsi reykingamanna og veitingahúsaeigenda en eykur á frelsi 
starfsfólks og gesta sem verða fyrir heilsufarslegum skaða í 
reykmettuðu lofti. 

Andstæðingar tóbaksbannsins telja það vera brot á eigna-
rétti og skerði athafnafrelsi veitingahúsaeigenda. Vel er hægt að 
færa fyrir því rök að með því að hleypa sígarettureyk út í and-
rúmsloftið sé verið að beita aðra ofbeldi. Enginn á rétt á því að 
beita aðra manneskju ofbeldi í skjóli eignaréttar eða frelsis. Það 
verður að liggja ljóst fyrir hvaða frelsi er verið að verja og hvað 
vegur mest.

Árið 2000 fóru hjón í Bandaríkjunum í mál við North American 
Man/Boy Love Association, skammstafað NAMBLA, eftir að tveir 
menn sem höfðu aflað sér upplýsinga um hvernig ætti að tæla 
unga drengi á vefsíðu samtakanna höfðu nauðgað, misþyrmt og 
myrt 10 ára son þeirra. Skiljanlega stóðu flestir með hjónunum 
í þeirra máli. Önnur samtök tóku hinsvegar að sér að verja 
NAMBLA, samtökin American Civil Liberties Union (ACLU). 
Það eru samtök sem sérhæfa sig í að vernda stjórnarskárréttindi 
fólks og málfrelsið. Í skemmstu máli sagt þá vann ACLU málið. 
Öfga frjálshyggjumaðurinn Bill O‘Reilly sem er með sjónvarps-
þátt á amerísku fréttastöðinni FOX gat ekki orða bundist og réðst 
að ACLU og heimtaði útskýringar á því af hverju þeir völdu að 
verja jafn ógeðfelld samtök og NAMBLA. Í þessu tilfelli fannst 
honum að rétturinn til málfrelsis ætti að víkja fyrir frelsi barna 
til að verða ekki fyrir kynferðislegu ofbeldi. 

Ekki er þar með sagt að mál NAMBLA og íslenskra veitinga-
húsamanna eigi eitthvað sameiginlegt. En eitt er víst að ekki er 
hægt að verja hvað sem er í nafni frelsis.

Endamarkmið okkar hlýtur að vera að tryggja öllum athafna-
frelsi. Það er þó hægara sagt en gert. Hversu þversagnakennt 
sem það hljómar er ekki ólíkegt að við þurfum að stikla öðru 
hvoru á braut frelsiskerðinga til að ná því markmiði. Tefur það 
för ef við sættum okkur ekki við það.

Aukið frelsi eða 
frelsissvipting?
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Góður vinur minn, íslensk-
ur maður, búsettur í Lond-

on var einu sinni sem oftar hér 
á ferð. Við sátum saman á veit-
ingahúsi og skröfuðum um heima 
og geima, höfðum lokið við mat-
inn og reyktum fyrirtaks vindla í 
hliðarherbergi. Skyndilega hrutu 
blótsyrði af vörum vinar míns 
sem annars er hinn kurteisasti 
maður. Þannig var, sagði hann, að 
nú væri reglum svo háttað í höf-
uðborg Bretaveldis að ef hann 
héldi samkvæmi heima hjá sér og 
réði til starfa veisluþjónustu þá 
mætti hann ekki leyfa reykingar 
á heimilinu. Hvar endar þetta allt 
saman dæsti hann vonleysislega, 
hvað með óbeinu áhrifin af áfeng-
inu, barsmíðarnar og allt það, hve-
nær banna þeir manni að drekka 
áfengi? Þegar hér var komið sögu 
var vinur minn í reykjarmekki 
með glas í annarri hendi og vindil-
inn í hinni, holdgervingur syndar-
innar og martröð Lýðheilsustöðv-
ar. Ég sagði svo sem fátt, ég er 
orðinn hluti af því sem vinur minn 
kallar pirringslega þeir, sem er 
stytting á orðinu löggjafarvald og 
á því heldur erfiðara með að vísa 
ábyrgðinni á þessa umræddu þá.

Ekki er hægt að neita því að það 
má finna ýmis rök fyrir reykinga-
banninu sem nú hefur tekið gildi. 
Jöfnum höndum er vísað til rétt-
inda starfsfólks til þess að vinna 
í reyklausu umhverfi og til al-
mennra sjónarmiða um að reyk-
ingar séu óhollar og þær eigi því 
að takmarka með öllum möguleg-
um ráðum. Vandinn við þessa rök-
semdafærslu er bara sá að að það 
er hægt að nota hana svo víða. 
Með hana að vopni má réttlæta 
mjög víðtæk inngrip hins opinbera 
í líf og störf borgaranna. Þess 
vegna hefur margt frjálslynt fólk 
miklar áhyggjur af þessari þróun. 
Hættan sem við höfum áhyggjur 
af snýr ekki að reykingabanninu 
einu og sér, hún snýr að því hvern-

ig menn beita ríkisvaldinu, hvern-
ig þessir margumtöluðu þeir hagi 
sér.

Ríkisstjórnin sem nú hefur sest 
að völdum er frjálslynd umbóta-
stjórn. Frjálslyndið er gríðarlega 
mikilvægt, að ég tali nú ekki um 
þegar meirihlutinn í þinginu er 
svona mikill og stjórnarandstað-
an er svona veik. Miklu skiptir að 
það sé farið varlega með löggjaf-
arvaldið, ekki sé reynt að beita því 
um of, að meðalhófs sé gætt. Því 
miður var sú ekki raunin þegar 
lögin um reykingabann voru sett. 
Meðalhófið hefði til dæmis leyft 
veitingamönnum að bjóða gestum 
sínum upp á vel loftræst reykher-
bergi þar sem engin þjónusta væri 
veitt en gestir gætu sótt veitingar 
sínar sjálfir og neytt þeirra án 
samneytis við þá sem ekki reykja. 
Það má ekki gleyma því að við 
erum að tala um fullorðið fólk sem 
ber ábyrgð á gerðum sínum og 
hegðan og það er mjög langt geng-
ið að svifta veitingamenn yfirráða-
rétti yfir eignum sínum með þeim 
hætti sem gert hefur verið.

Hættan er sú að handhafar 
ríkisvaldsins gangi alltaf lengra 
og lengra í því að passa þegnana 
fyrir sjálfum sér. Þrýstihópar og 
annað hjálpsamt fólk er sífellt 
að kalla eftir því að næstu skref 
verði stigin í baráttunni gegn til-
teknum skaðvaldi, að halda verði 
áfram að berjast gegn einhverju 
sem ósiðlegt þykir. Nú kynni ein-

hver að spyrja, er það svo slæmt, 
er ekki um að gera að finna út 
hvað er siðferðislega slæmt eða 
hvað er okkur hættulegt og banna 
það svo? Auðvitað þurfi að kalla 
eftir samstöðu, finna út vilja 
meirihlutans í skoðannakönnun-
um, fá skýrslur sérfræðinga, ræða 
málið á Alþingi og í fjölmiðlum, 
stunda samræðustjórnmál, en svo 
þarf að grípa til aðgerða. Hví ekki 
að banna það sem óheilbrigt er eða 
það sem er siðferðislega rangt? 
Hví að heimila ósómann?

Frjálslyndir menn svara 
því til að í fyrsta lagi sé eng-
inn endanlegur handhafi vitn-
eskju um það hvað sé siðferðis-
lega rétt og hvað rangt. Eins er að 
það sem einum finnst hættulegt 
kann öðrum að finnast svo eftir-
sóknarvert að það sé hættunnar 
virði, of mikil inngrip löggjafans 
verði því gjarnan óréttlát. Marg-
breytileiki, fjölbreytni og um-
burðarlyndi fá illa þrifist þar sem 
mannleg hegðan er um of bundin 
í lög. Í öðru lagi er, að ef stjórn-
mála- og embættismenn ætla með 
bönnum að koma í veg fyrir alla 
siðferðislega ámælisverða hegð-
an eða tryggja að við förum okkur 
ekki að voða, þá er verið að af-
siða þjóðfélagið og gera hvert 
og eitt okkar ábyrgðarlaust. Sið-
ferði hvers og eins okkar felst til 
dæmis í því að þurfa að velja og 
hafna, gera okkur grein fyrir því 
hverjar afleiðingar gerða okkar 
eru. Ef búið er að ákveða fyrir 
okkur hvað sé rétt og hvað sé 
rangt og allt rangt er bannað með 
lögum þá er siðferðið orðið rík-
isvætt og þjóðfélagið nánast sið-
laust. Þessar hugleiðingar leiða 
ekki til þeirrar niðurstöðu að allt 
eigi að leyfa, en það á að beita rík-
isvaldinu af mikilli hófsemi, það 
á að gæta meðalhófs og það á að 
leyfa fólki að lifa lífi sínu eins og 
því sjálfu hentar, ábyrgðin á að 
vera fólksins, ekki ríkisins.

Okkar eigin ábyrgð
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Icelandair Group heldur 
upp á sjötugsafmæli í dag 
og verða hátíðarhöldin 
á Akureyri. „Flugfélag 
Akureyrar var stofnað á 
Akureyri þann 3. júní 1937 
og við miðum við það,“ 
segir Guðjón Arngrímsson, 
upplýsingastjóri Icelandair. 
„Flugfélag Akureyrar var 
lítið félag sem var fljót-
lega flutt suður til Reykja-
víkur og nafninu breytt í 

Flugfélag Íslands. Flugfélag 
Íslands starfaði sem slíkt til 
1973 en þá var það sameinað 
Loftleiðum sem höfðu verið
starfandi frá 1944. Úr þess-
um tveimur félögum urðu 
Flugleiðir til og störfuðu til 
2005 undir því nafni. Þá var 
nafninu breytt í FL Group 
og síðan yfir í Icelandair 
Group 2006. Icelandair 
Group er því að fagna þessu 
sjötíu ára afmæli í dag.“

Guðjón segir miklar 
breytingar hafi orðið á 
þessum sjötíu árum sem 
flugfélagið hefur starfað. 
„Árið 1937 voru nánast 
ekki til neinar flugvélar í 
landinu og hvað þá flug-
vellir. Til að byrja með var 
því aðallega lent í höfnum 
og á vötnum. Fyrstu vél-
arnar voru gjarnan sjóflug-
vélar. Þær flugu út um allt 
land og oft á tíðum voru 
þær notaðar við síldarleit. 
Svo þróaðist þetta náttúru-
lega og það fóru að koma 
flugvellir hérna. 1945 var 
byrjað að fljúga til útlanda, 
fyrst til Norðurlandanna og 
Bretlands og svo vestur um 
haf. Fyrst og fremst voru 

það Loftleiðir sem flugu 
vestur en Flugleiðir meira 
innanlands og til Norður-
landanna.

Mesta breytingin varð þó 
árið 1987 að sögn Guðjóns. 
„Árið 1987 var flugstöðin 
tekin í notkun og þá varð í 
rauninni til þetta leiðakerfi 
sem er ennþá í gangi til, þar 
sem er verið að fljúga jöfn-
um höndum til Evrópu og 

Bandaríkjanna með viðkomu 
á Keflavíkurflugvelli. Þá 
fór ferðaþjónustan fyrst 
að verða alvöru atvinnu-
grein á Íslandi því ferða-
mannafjöldinn jókst alveg 
gríðarlega. Mig minnir 
að hann hafi fjórfaldast á 
undanförnum tuttugu árum 
þannig að það er alveg 
gríðarlegur vöxtur í þessari 
starfsemi allri, eins og allir 
vita,“ segir Guðjón.

„Þegar þú ert á sviðinu verður 
þú að finna sannleikann, sama 

þó að það verði til þess að þú 
tapir áhorfendum.“

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

Guðrún Rósa Sigurðardóttir  
frá Hælavík, Löngubrekku 47, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudaginn
31. maí.

Fyrir hönd aðstandenda:

Karl Hjartarson                 Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir
                                            Ásdís Emilía Björgvinsdóttir
Lilja Hjartardóttir                   
Sigrún Hjartardóttir
Guðmundur Hjartarson Þórhalla Jónsdóttir
Stefanía Hjartardóttir Helgi Hrafnsson
Gunnhildur Hjartardóttir
Ingibjörg Hjartardóttir
Skarphéðinn Þór Hjartarson  Guðrún Sigríður Loftsdóttir
Fríða Á. Sigurðardóttir       Gunnar Ásgeirsson
Guðný Sigurðardóttir          Hallbjörn Björnsson

Okkar elskulegi

Skafti Friðfinnsson
Keflavík, síðast Hörgshlíð 4, Reykjavík

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
5. júní kl. 13.00. Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Sigríður Svava Runólfsdóttir
Runólfur Skaftason    
Þórunn Skaftadóttir
Inga Skaftadóttir               Birgir V. Sigurðsson
Gunnhildur Skaftadóttir     Guðmundur Magnússon
Friðfinnur Skaftason         Sigríður H. Ingibjörnsdóttir
Einar Skaftason               Lydía Jónsdóttir
Páll Skaftason                 Hrund Þórarinsdóttir
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Ríkharður Magnússon
múrarameistari, Hrafnistu, Hafnarfirði,

andaðist sunnudaginn 20. maí.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Magnús S. Ríkharðsson
Halldóra M. Ríkharðsdóttir
Ríkharður M. Ríkharðsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Þórunn Kristjánsdóttir
til heimilis að Hlíðarhjalla 6, Kópavogi,

lést á Landspítala - háskólasjúkrahúsi sunnudaginn 27.
maí sl. Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju þriðju-
daginn 5. júní kl. 13.00.

Kristján Hilmarsson   Sesselja M. Matthíasdóttir
Guðjón Hilmarsson   Hafdís Svavarsdóttir
Birgir Hilmarsson   Erla Ólafsdóttir
Guðrún Hilmarsdóttir   Hans G. Alfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK



Guðlaugur Bragi Magnússon út-
skrifaðist sem meistari í húsamíði 
frá Verkmenntaskólanum á Akur-
eyri nýlega og hlaut viðurkenn-
ingu fyrir framúrskarandi náms-
árangur. Hann er á 25. aldursári 
og hefur áður lokið stúdentsprófi. 
Hann var aðeins dreginn út undir 
vegg er hann hafði sett upp rauðu 
húfuna og spurður örfárra spurn-
inga. Fyrst um upprunann. 

„Ég er frá Sunnuhlíð í Vatnsdal 
en hef dvalið mikið á Akureyri síð-
ustu ár.“ 

„Vegna fjölbreytileika verkefn-
anna fyrst og fremst og svo eru 
atvinnumöguleikarnir miklir því 
alltaf er verið að byggja.“

„Hjá fyrirtækinu ÁK smíði á Ak-
ureyri sem er verktakafyrirtæki 
í húsasmíði. Við erum að byggja 
stórt límtréshús úti á Krossanes-
klöppum.“

„Ég hef ekki uppi nein áform um 
það en ætla að staðnæmast í þessu 
fagi í einhver ár. Kannski fer ég 
svo í frekara nám síðar.“ 

„Síðustu fjögur ár.“

Fjölbreytileiki verkefna 

Jónína Guðnadóttir var valin 
bæjarlistamaður Hafnarfjarð-
ar 2007 síðastliðinn fimmtudag 
þegar lista- og menningarhátíð-
in Bjartir dagar í Hafnarfirði var 
sett. Stefán Ómar Jakobsson tón-
listarmaður og Hildur Ýr Jóns-
dóttir hönnuður hlutu hvatningar-
styrki.

Jónína er myndlistarmaður og 
hefur verið búsett í Hafnarfirði 
í nær þrjá áratugi og hefur látið 
til sín taka á vettvangi listanna 
með ákaflega fjölbreyttum hætti. 
Hún hefur haldið fjölda einkasýn-
inga hér heima og tekið þátt í sam-
sýningum. Hún hefur sýnt verk 
sín í listasöfnum og galleríum á 
Norðurlöndunum, í Þýskalandi, á 
nokkrum stöðum í Bandaríkjun-
um og í Tókýó og Kyoto í Japan. 

Jónína bæjar-
listamaður

AFMÆLI



L
agadeild Há-
skólans í 
Reykjavík var 
stofnuð árið 
2002, og var 
fyrst um sinn 

boðið upp á nám til BA-
gráðu og meistaragráðu í 
lögfræði. Stofnun deildar-
innar vakti hörð viðbrögð, 
en fram að því hafði lög-
fræðinám aðeins verið í 
boði í Háskóla Íslands. 

Fyrsti hópur lögfræð-
inga með fullnaðarpróf í 
lögum útskrifast frá HR 
um næstu helgi. Nemandi 
með fullnaðarpróf getur 
aflað sér réttinda sem 
málflytjandi og starfað 
sem dómari.

„Kveikjuna að þessari 
lagadeild má rekja nokkur 
ár aftur í tímann, til þess 
þegar lögfræðistofurn-
ar sem ég vann hjá voru 
að ráða nýútskrifaða lög-
fræðinga úr Háskóla Ís-
lands, sem var eina deild-
in sem útskrifaði lögfræð-
inga á þessum tíma. Þar 
kom í ljós að jafnvel þótt 
við næðum til okkar bestu 
nemendunum þá þurftum 
við að eyða ómældum tíma 
í að kenna þessu góða fólki 
að vinna. Þar að auki hafði 
stór hluti þess ekki mennt-
að sig á þeim sviðum sem 
reyndi mest á, í sambandi 
við atvinnulífið og þjón-
ustu við það,“ segir Þórð-
ur.

„Það var orðin greini-
leg krafa í þjóðfélaginu 
um breytingu á lögfræði-
menntun, en vegna þess að 
það var engin samkeppni í 
lögfræðinámi þá var engin 
pressa á breytingar og menn komu 
sér bara þægilega fyrir. Hér við 
Háskólann í Reykjavík voru menn 
sífellt að leita að því hvar þörf 
væri fyrir nýja eða breytta mennt-
un, og árið 2001 var farið að skoða 
lögfræðina. Eftir að hafa rætt við 
ýmsa menn í atvinnulífinu var mér 
ljóst að það var mikil þörf á því að 
breyta lögfræðimenntun og færa 
hana til nútímans.“

Hann segir viðtökurnar hafa 
verið framar vonum þegar deild-
in var sett á fót. Ætlunin hafi verið 
að taka inn að hámarki sjötíu nem-
endur en 220 umsóknir bárust. 
„Það kom okkur verulega á óvart 
hversu margir sóttu um og ekki 
síður hversu góðar umsóknirnar 
voru. Þegar upp var staðið ákváð-
um við að taka inn 81 nemanda. Við 
lögðum síðan af stað með þessa 
nemendur og sjö kennara í ágúst 
2002.“

Í dag eru um 350 nemendur við 
nám í grunn- og meistaranámi, og 
starfsmennirnir orðnir 69.

Þórður segir kennsl-
una við Háskólann í 
Reykjavík vera frá-
brugðna hefðbundnu 
lögfræðinámi á þann 
hátt að tengingin við 
atvinnulífið og raun-
veruleikann sé mun 
meiri. „Við höfum lagt 
mikið upp úr því í allri 
okkar kennslu að kenna 
á veruleikann. Við 
erum að kenna á bók-
ina en við erum líka að 
kenna nemandanum að 
beita þeirri þekkingu á 
þann veruleika sem við 
öll lifum í. Það er það 
sem gerir lögfræðina 
skemmtilega.“

Sem dæmi nefn-
ir hann eina fyrstu 
kennslustundina við 
lagadeildina sem Einar 
Páll Tamimi prófess-
or kenndi. Í stað þess 
að fara í fræðileg efni 
námsbókarinnar tók 
hann upp plötu og spil-
aði brot úr leikritinu 
Dýrin í Hálsaskógi. 

„Hann gerði þetta 
ekki til að skemmta 
nemendum tónlistar-
lega séð heldur dró 
þarna upp ákveðna 
mynd til þess að vinna 
með. Í skóginum var 
margt að gerast og 
dýrin ekki endilega jafn 
rétthá. Þarna útskýrði 
hann á allt öðrum for-
sendum en venjulega 
hvernig þetta samfélag 
okkar er.“

Hann segir kennsl-
una miða að því að allt 
sem nemandinn læri 
hafi skírskotun til ein-

hvers sem er raunverulega að ger-
ast. Þetta sé gert til að gera fólk að 
betri lögfræðingum, þannig læri 
það miklu betur það sem það þarf 
að kunna og er fært um að beita 
því.

Þegar Háskólinn í Reykjavík hóf 
að kenna lögfræði heyrðust ýmsar 
gagnrýniraddir, meðal annars úr 
Háskóla Íslands þar sem lagadeild-
in hafði setið ein að lögfræðinámi 
síðan 1908.

„Það var dálítill hvellur á sínum 
tíma og gekk mikið á milli deild-
anna þegar við fórum af stað, það 
er alveg rétt. Deilurnar snerust að 
mestu leyti um hvort viðurkennt 
væri að okkar nemendur sætu við 
sama borð og þeir sem útskrifuðust 
frá Háskóla Íslands að loknu fimm 
ára námi. Við hefðum verið í slæm-
um málum hefði það ekki geng-
ið eftir. Það var hins vegar ljóst 
frá byrjun að það gat ekki stað-
ist að okkar nemendur væru ann-
ars flokks, og eftir að við höfðum 

fengið okkar réttindi kom á dag-
inn að málið var allt á misskilningi 
byggt.“ Þórður segir ekkert ósætti 
á milli lögfræðideildanna tveggja í 
dag, fyrir utan eðlilegan ríg milli 
keppandi aðila.

En hvernig líst Þórði á þann hóp 
nemenda sem er að útskrifast 
núna?

„Það er engin spurning að þess-
ir nemendur verða skólanum til 

sóma. Þeir hafa staðið sig vel hér 
í náminu, og margir þeirra hafa 
starfað hjá fyrirtækjum og stofn-
unum í starfsnámi á meðan á nám-
inu hefur staðið.“

Þórður segir að þannig fái nem-
endurnir mikla reynslu og tengsl 
skólans við atvinnulífið styrkist. 
„Við höfum fengið mjög jákvæð 
viðbrögð frá þessum fyrirtækjum 
og stofnunum. 

Það segir sitt að margir af þess-
um nemendum hafa verið ráðn-
ir til þessara sömu fyrirtækja að 
lokinni útskrift.“

Hann segir að í mars hafi um 
sextíu prósent þeirra sem útskrif-
ast um næstu helgi verið búin að 
ráða sig til starfa, og flest með tvö 
eða þrjú atvinnutilboð. Í dag séu 
allir komnir með starf fyrir utan 
þá sem hyggja á framhaldsnám.

„Vinnumarkaðurinn er mjög 
góður fyrir lögfræðinga í dag. Það 
hefur verið skortur á þeim frekar 
en hitt, sérstaklega hjá þeim sem 
eru að sérmennta sig inn á svið 
eins og félagarétt, samkeppnisrétt 
og Evrópurétt. 

Fyrirtækin eru að stækka og þar 
er gríðarleg þörf fyrir vel mennt-
aða lögfræðinga.“

Lögfræðinám fært til nútímans
Háskólinn í Reykjavík útskrifar nú í fyrsta skipti lögfræðinga með fullnaðarpróf í lögum. Áttatíu og einn nemandi hóf nám við 
lagadeildina þegar hún var stofnuð fyrir fimm árum, fjörutíu og tveir útskrifast 9. júní. Salvar Þór Sigurðarson ræddi við Þórð S. 
Gunnarsson, forseta lagadeildar, um nútímalegri lögfræðimenntun og Dýrin í Hálsaskógi sem kennslutæki.

„Ég óska útskriftarnemunum til hamingju,“ segir Páll Hreinsson for-
seti lagadeildar Háskóla Íslands. Páll er einn þeirra sem gagnrýndu 
fyrirkomulag lögfræðináms þegar lagadeildir voru stofnaðar við Há-
skólann í Reykjavík, Háskólann á Akureyri og á Bifröst.

„Gagnrýnin laut að því að íslensk stjórnvöld völdu ekki með skýr-
um hætti hvaða kerfi ætti að nota í lögfræðinámi. Þar kemur til greina 
annars vegar norrænt kerfi, þar sem fram fer ákveðin lágmarkssam-
ræming á inntaki námsins, og hins vegar bandarískt kerfi þar sem allir 
eru settir í samræmt próf, til dæmis hjá lögmannafélaginu. Málið var 
ekki klárað á sínum tíma og er í ákveðnu óvissuástandi í dag.“

Hann segir fjölbreytni í laganámi af hinu góða, en dómarar og mál-
flutningsmenn þurfi aðra þekkingu en lögfræðiráðgjafar hjá fyrir-
tækjum. Þrátt fyrir það heiti allir lögfræðingar sem útskrifast.

„Þar sem réttaröryggi er í húfi getur þurft ákveðna lágmarksþekk-
ingu sem þarf annað hvort að prófa til dæmis hjá lögmannafélaginu 
eða hafa staðlaða hjá skólunum. Það er vísir að slíku prófi hjá lög-
mannafélaginu í dag, en það tekur til mjög fárra þátta.“

Hamingjuóskir til útskriftarnema

Deilurnar 
snerust að 
mestu leyti 
um hvort 
viðurkennt 
væri að okk-
ar nemend-
ur sætu við 
sama borð 
og þeir sem 
útskrifuðust 
frá Háskóla 
Íslands að 
loknu fimm 
ára námi. 
Við hefðum 
verið í slæm-
um málum 
hefði það 
ekki gengið 
eftir.



Garðar Víðir Gunnarsson er einn 
þeirra sem útskrifast af lagadeild 
Háskólans í Reykjavík um næstu 
helgi. Hann hóf nám ásamt áttatíu 
öðrum árið 2002.

„Eftir á að hyggja er ég mjög 
sáttur við að hafa valið Háskólann 
í Reykjavík,“ segir hann. „Hann 
hefur staðið undir þeim vænting-
um sem ég gerði til hans, bæði 
hvað varðar gæði námsins og sam-
band kennara við nemendur.“ 

Hann segist hafa valið skólann 
að vel ígrunduðu máli, enda sé 
áhætta fólgin í að hefja nám við 
nýstofnaða lagadeild. „Það voru 
vissulega efasemdir í upphafi, 
en ég hitti Þórð deildarforseta á 
stóra háskóladeginum og hann 
lýsti fyrir mér sinni sýn á námið. 
Mér fannst þessar breyttu áhersl-
ur spennandi og ákvað að slá til.“

Mikill meirihluti útskriftar-
nemanna ætlar beint út á vinnu-
markaðinn en Garðar er ekki einn 
þeirra. Í haust ætlar hann til Stokk-
hólms í Svíþjóð að læra alþjóðleg-
an gerðardómsrétt. „Þetta er nám 
sem enginn Íslendingur hefur 
lært áður, og ég er mjög sáttur við 
að komast þarna inn. Það er mikil 
samkeppni um hvert sæti.“

Garðar  segir félagslífið í skól-
anum hafa verið gott, þrátt fyrir 
erfitt nám við nýja deild. „Félags-
lífið var svolítið sérstakt til að 
byrja með, en hópurinn sem byrj-
aði hefur haldið vel saman. Það 
var alltaf tími fyrir félagslífið inn 
á milli lestursins.“

Þegar orðið „lögfræðingur“ er 
nefnt hugsa margir eflaust til 
Denny Crane í Boston Legal þátt-
unum, Lionel Hutz í Simpsons þátt-
unum eða jafnvel Matlock. Hið 
rétta er að langfæstir lögfræðing-
ar vinna við eiginlegan málflutning 
og starfið er ekki alveg jafn spenn-
andi og það virðist vera í banda-
rískum lögfræðiþáttum.

„Í grófum dráttum þurfa lög-
fræðingar að reyna að sjá fyrir 
þær hindranir sem kunna að vera í 
vegi fyrir því sem fyrirtækið ætlar 
að gera,“ segir Þórður S. Gunn-
arsson, deildarforseti lagadeildar 
Háskólans í Reykjavík.

„Meginhlutverk lögfræðings í 
dag er að koma í veg fyrir að vanda-
mál komi upp, sem kosta fyrirtæki 
oftast heilmikla peninga og tíma að 

fá leyst með dómsmáli. Hann ráð-
leggur fyrirtækinu þegar verið er 
að taka ákvörðun um að fara í þessa 
átt eða hina.“

Í dag eru langflest stærri 
fyrirtæki landsins með lögfræðing 
á sínum snærum, og stefnir í mikla 
aukningu eftirspurnar eftir þeim 
í viðskiptalífinu, að sögn Þórðar. 
„Í dag eru svona fimmtíu til sex-
tíu dómarar starfandi á landinu, og 
þeim fer ekki fjölgandi á næstunni. 
Á hinn bóginn eru fyrirtæki sífellt 
að stækka og verkefni lögfræðinga 
í þeim geira að aukast.“
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SALAN ER HAFIN

Selva og
Madonna di Campiglio

11 daga jólaferð 22.desember.
10 daga ferð 2. janúar.
Vikulegt flug alla laugardaga frá 12. jan. 
9 daga páskaferð 15.mars.

Verð frá

69.900
á mann í tvíbýli með morgunverði í eina viku
á hótel Montana í Madonna 12. janúar.

Innifalið: Flug, gisting, íslensk fararstjórn
og akstur erlendis.

Kitzbühel – Kirchberg, 
Flachau, Wagrain
og Alpendorf

9 daga ferð 10. janúar.
Vikulegt flug á Salzburg frá 19. janúar
til 8.mars.
10 daga páskaferð 15. mars.

Verð frá

69.400
á mann í tvíbýli með hálfu fæði í eina viku
á hótel Taxacher Hof í Kirchberg 19. janúar.

Innifalið: Flug, gisting og íslensk fararstjórn.

Ítalía Austurríki
Ítalía og Austurríki hafa verið vinsælustu
áfangastaðir skíðaunnenda undanfarin ár og
ekki að ástæðulausu. Madonna di Campiglio,
fallegt fjallaþorp á Ítalíu, er með þægileg-
ustu brekkurnar og frábæra aðstöðu fyrir
snjóbrettafólk. Selva del Gardena er einn
þekktasti skíðabær Ítalíu og er jafnframt 
eitt besta skíðasvæði í heimi. Salzburger
Sportwelt og Kitzbühel/Kirchberg eru
með bestu skíðasvæðum Austurríkis.
Það er kjörið að gleyma hvað tímanum 
líður og þeytast alla daga niður frábærar
skíðabrekkur af öllum stærðum og gerðum. 
Skelltu þér á skíði í vetur!

www.uu.is







Þ
eir dómar sem ég hef 
séð um nýju plötuna, 
The Great Northern 
Whalekill, ganga út á 
að þetta sé fín plata, 
en toppi ekki meist-

araverkið ykkar Halldór Laxness. 
Hvernig lítur þú á málið?
„Þótt plötunni Halldór Laxness 
hafi verið hampað mikið þá fannst 
okkur þar ekki alveg takast að 
taka upp rokk sem skyldi. Okkur 
langaði að fara út og taka upp 
rokkplötu í góðu stúdíói með réttu 
fólki og okkur finnst við hafa náð 
því takmarki með nýju plötunni. 
Við tókum ekki stórt skref í ein-
hverri djöflasýru. Þetta er bara 
fín rokkplata sem við erum mjög 
sáttir við.“

Já, það er áberandi skortur á til-
raunamennskunni sem hafði áður 
aukist með hverri plötunni eftir 
annarri.
„Já, og við vildum einmitt fara þá 
leið. Ef maður er að gera plötu og 
treður inn einhverri sýru bara til 
að hafa sýru þá verður það tilgerð-
arlegt. Þetta var mjög einfalt núna: 
Við vildum bara semja góð rokklög 
og hafa þau í góðu sándi. Á vissan 
hátt erum við líka að klára Hall-
dór Laxness-tímabilið. Við vilj-
um þróast sem tónlistarmenn og 
finnst gaman að hittast og semja 
og náum mikilli tengingu þegar við 
hittumst. Það sem við gerum næst 
verður mjög frábrugðið þessu.“

Þið strákarnir í Mínus hafið verið 
saman í níu ár. Það er langur tími 
fyrir unga menn. Er einhver eftir-
sjá að öllum þessum tíma?
„Það hefur náttúrulega margt 
gerst innan bandsins sem er ekki 
beint tengt tónlistinni. Þetta er 
bara eins og að vera í ástarsam-

bandi og það koma tímar sem 
pör rífast eða stunda ekki kynlíf. 
Við finnum okkur alltaf knúna til 
að koma saman og búa til tónlist 
þótt við höfum rifist eins og hund-
ar og kettir. En ég sé ekki eftir 
neinu sem ég hef gert um ævina. 
Mér líður bara rosalega vel yfir 
því sem ég hef gert og þeim mark-
miðum sem ég hef náð með Mínus. 
Það hafa verið erfiðir tímar en 
þeir styrkja mann bara.“

Yfir hverju hafiði helst rifist?
„Það er svo margt, maður! Það 
hefur verið tónlistarlegur ágrein-
ingur, eins og í flestum böndum. 
Og svo höfum við tekið túra sem 
við vorum ekki sáttir við. Kannski 
keyrt í tíu klukkutíma til að spila 
fyrir einn áhorfanda. Þá fer 
maður að hugsa: Kannski gæti ég 
bara verið heima hjá mér að vaska 
upp. En í heildina séð er það miklu 
meira jákvætt en neikvætt sem 
maður hefur upplifað með þessum 
strákum. Við erum í raun tengdir 
blóðböndum.“

Þið hafið verið funheitir á tíma-
bili, stórfyrirtæki og blöð sýnt 
ykkur mikinn áhuga. Hvernig 

stendur það allt í dag?
„Ég bara veit það ekki. Það kom 
að því að við fengum hálfgert ógeð 
á því sem var í gangi í kringum 
okkur, öllu ruglinu sem fylgdi. Í dag 
viljum við frekar einbeita okkur að 
tónlistinni og okkur sjálfum.“

Mér heyrist á þér að það hafi 
verið slítandi að vera í harkinu.
„Já, þetta var algjört rótleysi í 
tvö ár. Ég bjó hvergi, maður kom 
kannski heim í tvær vikur og svo 
bara aftur út. Ég bjó í barnaher-
bergi lítillar frænku minnar í tvo 
mánuði. Það var ekkert voðalega 
heilsusamlegt líf að vera alltaf á 
flækingi og borða bara einhvern 
mat og sofa bara einhvers stað-
ar. En þetta var gaman og ég er 
reynslunni ríkari.“

Hvenær var stærsta rokkaugna-
blikið?
„Ætli það sé ekki þegar við spiluð-
um ósofnir fyrir framan tíu þús-
und manns á Reading-hátíðinni. 
Við spiluðum um hádegi og höfðu 
verið með partí í rútunni alla nótt-
ina, vorum eins og strákar í dótabúð 
þarna. Svo var keyrt til Manchest-
er og spilað þar um kvöldið. Þetta 
Reading-gigg er til á videó og er 
mjög flott enda vorum við gífur-
lega vel spilandi. Svo var ég rænd-
ur af fjórum blökkumönnum. Það 
var nokkuð eftirminnilegt.“

Varstu bara einn að flækjast?
„Já, með tuttugu þúsund kall á 
kortinu. Það átti að duga vik-
una. Ég var á leið heim með kók 
og snakk handa strákunum þegar 
þeir stukku á mig og sneru mig 
niður. Svo neyddu þeir pin-núm-
erið upp úr mér, tóku allt út og 
átu snakkið og drukku kókið fyrir 
framan mig! Þetta olli smá kvíða í 
nokkra mánuði. Ég var alltaf var 
um mig.“

Það hafa gengið alls konar sögur 
af ykkur strákunum í gegnum tíð-
ina, þetta vanalega rokkkjaftæði: 
slagsmál og slark. Eruði ekki farn-
ir að róast eitthvað?
„Ég segi nú bara eins og Bjarni gít-
arleikari sagði að það hefur allt-
af verið í höndum ákveðinna með-
lima í hljómsveitinni að sjá um 
sukkdeildina. Nú erum við Bjarni 
báðir komnir með börn. Þetta rót-
leysi sem var gengur ekki lengur 
og maður vill það heldur ekkert. Sá 
tími sem maður eyðir í bandið fer 
núna allur í sjálfa tónlistina. Í dag 
erum við ekki sukkhljómsveit.“

Þú hefur væntanlega þurft að 
endurskoða lífið þegar dóttir þín 
kom?
,,Það ferli fór í gang um leið og 
ég frétti það að ég væri að verða 
faðir. Ég vildi verða faðirinn sem 
ég sjálfur fór á mis við. Þetta ferli 
að vera faðir er þannig að ef þú 
klúðrar því smá þá klúðrar þú því 
alveg. Ég vildi vera andlega undir-
búinn fyrir þetta og lét strákana 
vita af því að ég væri að verða 
pabbi. Það var nett sjokk en bara 
jákvætt, þeir voru ekkert „oh my 
god!“ Ég man að ég tók þá meðvit-
uðu ákvörðun að ég ætlaði ekki að 
klúðra þessu. Lífið í dag er nátt-
úrulega erfiðara en líka miklu 
skemmtilegra.“

Líturðu á þig sem fjölskyldu-
mann í dag?
„Algjörlega. Þetta er það sem 
heldur mér gangandi. Þetta bind-
ur einhvern veginn allt saman og 
ég skammast mín ekkert fyrir að 
viðurkenna það.“

Þú segir að pabbi þinn hafi ekki 
alveg verið meðvitaður í pabba-
hlutverkinu?

„Jú, jú, hann var alveg til staðar 
en hann þurfti bara að kveðja svo 
fljótt. Bæði var hann helgarpabbi 
og svo lést hann fyrir aldur fram 
úr krabbameini.“

Hann var náttúrulega trommari 
líka (Stefán Jóhannsson, spilaði 
með Dátum og Sumargleðinni) – er 
það frá honum komið að þú fórst 
að spila á trommur?
„Já, algjörlega. Ég lenti í því eins 
og margir ungir menn að sökkva 
mér í eina hljómsveit og í mínu 
tilfelli var það Metallica. Síðar 
komu Guns ‘n Roses. Mig lang-
aði alltaf að verða gítarleikari 
en þegar pabbi var kominn með 
krabbamein og ég sá mynd af 
honum að tromma þá fattaði ég 

bara að þetta væri mín braut. Mér 
fannst þetta rétt, einhvern veg-
inn. Hann lagði sig allan í þetta 
og mér fannst eins og ég þyrfti að 
klára dæmið.“

Og það er ekki hægt að segja 
annað en að þú sért að rúlla þessu 
upp. Fyrir utan Mínus ertu í Mot-
ion Boys og svo að æfa Jesus Christ 
Superstar, sem verður reyndar 
ekki sýnt fyrr en í desember. Hef-
urðu lært eitthvað á trommur?
„Já, eitthvað, en ég græddi lítið 
á því. Þú lærir ekki fílinginn í 
því að vera tónlistarmaður þó 
þú lærir kannski tæknina að 
spila. Þetta gengur svo mikið út 
á ástríðuna.“

Finnst þér þú vera virkur þátt-

takandi í samfélaginu – fylgdistu 
til dæmis spenntur með á kosn-
inganóttinni?
„Æi, ég hef aldrei haft mikinn 
áhuga á pólitík en ég reyndi í 
þetta skiptið. Drakk bjór og horfði 
á kosningasjónvarpið. Ég kaus, 
en kaus bara til að mótmæla stór-
iðjunni.

Hvar sérðu sjálfan þig annars 
eftir tíu ár?
„Ég hugsa nú ekki á þeim nótum 
og einbeiti mér bara að deginum 
í dag. Einu sinni var ég rosalega 
upptekinn af fortíðinni og kvíðinn 
fyrir framtíðinni en nú reyni ég 
bara að gera sem mest úr degin-
um í dag. Þá líður mér best þegar 
ég fer að sofa.“

Sukkum ekki lengur
Björn Stefánsson gengur dags daglega undir 
nafninu „Bjössi í Mínus“ enda búinn að hamra 
skinnin með bestu rokksveit Íslands síðan á síð-
ustu öld. Hann er ekki bara undirstaðan í tón-
list Mínuss heldur kemur Bjössi fyrir sjónir sem 
jarðbundnasti meðlimur sveitarinnar, eins konar 
andlegt akkeri. Ég settist niður með honum. Við 
drukkum kaffi.
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Atlantsskip ehf. Vesturvör 29 / 200 Kópavogur
Sími  591 3000 / www.atlantsskip.is

Atlantsskip óskar eftir fólki

Atlantsskip er eitt stærsta flutningafyrirtæki landsins 
og annast vöruflutninga til og frá landinu og um allan 
heim, á sjó, í lofti og á landi. Atlantsskip byggja 
starfsemi og þjónustu fyrirtækisins á lítilli yfirbygg-
ingu, persónulegum samskiptum og sveigjanleika. Því
er Atlantsskip kraftmikið þjónustufyrirtæki. Hlutverk 
Atlantsskipa er að bjóða viðskiptavinum sínum 
trausta og örugga flutningsþjónustu með ánægju 
þeirra að leiðarljósi. 

Innflutningur - 
tollskýrslugerð

Starf:
Tollskýrslugerð í innflutningi
Samskipti við innflytjendur

Hæfniskröfur:

Reynslu af tollskýrslugerð er krafist
Góð þekking á tollskrá nauðsynleg 
Góðir skipulagshæfileikar 
Nákvæm og vönduð vinnubrögð 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
og þjónustulund

Sumarstarfsmenn í sér-
verkefni og afleysingar

Starf:

Almenn skrifstofu- og sölustörf

Hæfniskröfur:

Almenn tölvuþekking 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
og þjónustulund

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
birgir@atlantsskip.is, fyrir 8. júní nk.
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Umsóknir skulu berast skrifstofu Handlagins, 
Borgartúni 31, 105 Reykjavík, eða í tölvupósti 
á handlaginn@handlaginn.is

Handlaginn er í eigu Öryggismiðstöðvarinnar.

Vegna fjölda verkefna getur Handlaginn 
bætt við sig duglegum og hressum smiðum 
í spennandi viðhaldsverkefni. Um 
fjölbreytileg og skemmtileg störf er að ræða 
þar sem mikið er lagt upp úr fagmennsku og 
sjálfstæði iðnaðarmanna.

Handlaginn hefur sérhæft sig í smærri 
viðhaldsverkefnum fyrir einstaklinga og því 
um mjög lifandi störf að ræða þar sem mikið 
er lagt upp úr góðum samskiptum við 
viðskiptavini.  Ef þú hefur áhuga á að vinna 
að spennandi verkefnum hjá traustu og 
öflugu fyrirtæki þá er þetta rétta starfið þig. 

MÁLARAR/RAFVIRKJAR/MÚRARAR/PÍPARAR/SMIÐIR

www.handlaginn.is

SMIÐIR ÓSKAST 
Í SPENNANDI 
VIÐHALDSVERKEFNI



Áhugaverð störf
á Hvolsvelli

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.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 15. júní n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Ábyrgðarsvið:
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir á vörum
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingvörum og  tölvukunnátta æskileg
Búa yfir heiðarleika, samviskusemi og þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið:
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingvörum og  tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Lyftarapróf væri kostur
Búa yfir heiðarleika, samviskusemi og þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Viljum ráða áhugasamt starfsfólk
í eftirtalin framtíðarstörf í verslun
okkar á Hvolsvelli.

Sölu- og afgreiðslumann í verslun

Sölu- og afgreiðslumann í timbursölu

Viljum einnig ráða duglega einstaklinga í sumarafleysingar

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri
sem er sem vilja 
starfa hjá traustu 

og góðu fyrirtæki til 
að sækja um.

Fyrir alla



Bæjarskrifstofa
S E LT J A R N A R N E S B Æ R
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Auglýst er laust til umsóknar starf launafulltrúa á launadeild
Seltjarnarnesbæjar.  Um er að ræða 80% starf.  Starfið
felst í launaútreikningum, skilum og útreikningum á
launatengdum gjöldum,  umsjón með orlofi starfsmanna
o.fl..  Góð tölvukunnátta og lipurð í mannlegum sam-
skiptum áskilin.  Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af
vinnu við launakerfi.

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

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

Nau›synlegir eiginleikar: Jákvætt hugarfar, kraftur, nákvæmni, flrautseigja og vilji
til a› gera betur í dag en í gær. Töluver› reynsla og miklir hæfileikar í mannlegum
samskiptum skilyr›i.

Domino´s Pizza leitast vi› a› veita starfsmönnum tækifæri til starfsflróunar og eru
flví miklir möguleikar fyrir vaktstjóra til a› vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Umsóknir sendist á helga@dominos.is. Fari› ver›ur me› umsóknir og fyrirspurnir sem
trúna›armál. Nánari uppl‡singar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, starfsmannastjóri.

Vaktstjóri

Domino’s Pizza augl‡sir eftir starfsmönnum
í stö›u vaktstjóra.

58·12345
www.dominos.is

Íþróttakennari óskast !!
Grunnskólinn á Hólmavík óskar eftir 

íþróttakennara til starfa í haust.

Íþróttaaðstaðan í bænum er mjög góð. Nýtt og gott íþróttahús,
25 m. sundlaug og sparkvöllur með gervigrasi.

Íþróttakennslan er um 60% starf og einnig er mögulegt 
að vinna við þjálfun hjá UMF Geislanum.

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2007.

Nánari upplýsingar gefa:
Victor Örn Victorsson skólastjóri og Kristján Sigurðsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 451 - 3129 eða 862 - 3263.

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

Þjónanemi óskast á Hótel Holt
Við hér á Hótel Holti leitum að hörkuduglegum, snyrtilegum

og þjónustulundaðum einstaklingi sem hefur áhuga á að 
læra til þjóns á einu besta veitingahúsi landsins.

Staðan er laus til umsóknar strax.
Um er að ræða spennandi starf í skemmtilegu og einstöku 
umhverfi. Frekari upplýsingar veitir Sigmar Örn Ingólfsson í 

síma 552-5700/6982300 eða simmi@holt.is.



TOYOTA LYFTARAR
Leitum að einstaklingum til að takast á við spennandi verkefni í uppbyggingu nýs fyrirtækis

Starfsmaður á þjónustusviði 

Starfssvið:
· Umsjón með innkaupum á varahlutum
· Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina
· Umsjón með verkbeiðnum
· Samræming aðgerða í viðgerðaþjónustu 

og standsetningu

Hæfniskröfur:
· Greiningarhæfni og frumkvæði
· Skipulagshæfileikar
· Góð tök á ensku
· Góð almenn tölvuþekking
· Mikil þjónustulund
· Reynsla af verkefnaumsjón kostur

Sölumaður

Starfssvið:
· Sala á tækjum og búnaði
· Samskipti við viðskiptavini
· Frágangur á sölu

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölumennsku
· Þekking á iðnaðartækjum æskileg
· Mikil þjónustulund
· Góð almenn tölvuþekking
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Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið bjarni.kristjansson@toyota.is eða í pósti til TMH ehf., Vesturvör 30b, 200 Kópavogur.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Halldór Kristjánsson, framkvæmdastjóri, í síma 894-6066. Umsóknarfrestur er til 18. júní 2007.

Um framtíðarstörf er að ræða

Tæknimaður

Starfssvið:
· Viðgerðir á verkstæði og hjá viðskiptavinum
· Standsetning nýrra tækja

Hæfniskröfur:
· Reynsla af almennum vélaviðgerðum skilyrði
· Tölvuþekking æskileg
· Mikil þjónustulund

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Framtíðarstarf á launadeild
Framkvæmda- og tæknisvið:
• Aðstoðarmaður skrifstofustjóra
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna 

fyrir fólk með geðraskanir
• 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%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfsöluleyfishafi

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

Við leitum að sjálfstæðum,

skipulögðum og metnaðar-

fullum lyfjafræðingi sem 

hefur áhuga á að ganga til 

liðs við spennandi og 

framsækið fyrirtæki.

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing.
Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, niðurgreitt húsnæði, 
samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í vaxandi bæjarfélagi. 
Til greina kemur að ráða í starfið tímabundið í 2-5 ár.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum. Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, 
í síma 530-3800, thorgerdur@lyfja.is
Umsóknir sendist starfsmannastjóra á netfangið thorgerdur@lyfja.is

Lyfja leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa 
í Lyfju Neskaupstað. Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðar-
innar og útibúa, annast daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé 
samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyfi.
Undir Lyfju Neskaupstað eru lyfjaútibú á Eskifirði og Reyðarfirði.

 – Lyfja Neskaupstað



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

- vi› rá›um

Byggingar-/tæknifræ›ingur

Flugmálastjórnin á Keflavíkurflugvelli óskar eftir a› rá›a byggingar-
fræ›ing e›a tæknifræ›ing til starfa á áætlana- og flróunarsvi›i.

Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs
www.hagvangur.is fyrir
17. júní nk.

Nánari uppl‡singar veitir
Elísabet Sverrisdóttir, rá›gjafi
hjá Hagvangi, netfang:
elisabet@hagvangur.is.

Starfssvi›
Starfi› felst me›al annars í  vinnu vi› verk-, framkvæmda- og rekstraráætlanir
og umsjón me› útbo›s- og verksamningum.

Menntun og hæfniskröfur
Byggingar- e›a tæknifræ›imenntun.
Reynsla af skipulagsmálum æskileg.
Reynsla af flugtengdum rekstri æskileg.
Nákvæm og ögu› vinnubrög›.
Gó› enskukunnátta.
Gó› tölvuflekking, ritvinnsla, töflureiknir og gagnagrunnar.
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálará›herra f. h. ríkissjó›s og
vi›eigandi stéttarfélags. Vi›komandi flarf a› geta hafi› störf sem fyrst.

Reiðhjólaræbblarnir er 
klúbbur ungs fólk sem 
ætlar að gera upp reið-
hjól í sumar bæði á hefð-
bundinn og óhefðbundinn 
hátt og stuðla að notkun 
þeirra. Ingibjörg Ingvars-
dóttir er í klúbbnum.

„Hugmyndin kom frá 
Viktori félaga mínum sem 
lenti á reiðhjólahátíð í Kaup-
mannahöfn. Þar hittist fólk 
sem hafði búið til óvenjuleg 
hjól og gerði ýmsar kúns-
tir. Okkur fannst þetta svo 
svalt að við stofnuðum strax 
klúbb hér. Starfsemin þró-
aðist út í að setja upp reið-
hjólaverkstæði þar sem 
áhugafólk hittist og gerir 
upp hjól og smíðar jafnvel 
ný og óvenjuleg. Við fengum 
bílskúr á Ásvallagötu 48 þar 
sem við höfum verkstæðið 
og einnig eigum við von um 
annað húsnæði hjá Fjalla-
hjólaklúbbnum.“

Ingibjörg segir Reiðhjóla-
ræbblana hafa haldið tón-
leika til að fjármagna starf-
semina og fjögur úr hópnum 
hafi sótt um skapandi sumar-
störf hjá Hinu húsinu og 
fengið þau. En hvað er þá 
framundan í sumar? „Við 
auglýstum eftir gömlum 
hjólum og það skilaði góðum

árangri. Erum komin með 
fullan bílskúr af hjólum 
sem þarf að fara höndum 
um, allt frá því að pumpa í 
dekk uppí að smíða þau upp. 
Hjólin sem eru í lagi ætlum 
við að selja á slikk eða gegn 
frjálsum framlögum og svo 
ætlum við að efna til hjól-
reiðaviðburða í sumar og 
gera okkur sýnileg. Við 
ætlum líka að hafa verk-
stæðið opið fyrir þá sem 
vilja koma, gera við hjólin 
sín og blanda sér í hópinn,“ 
segir Ingibjörg og áréttar 
að stefnan sé að smíða ekki 
bara venjuleg hjól heldur 
líka þríhjól og fleiri útgáfur 
af stignum farartækjum. 

Hvernig skyldi svo krökk-
unum ganga að útvega 
verkfæri til viðgerðanna 
og smíðanna? „Það geng-
ur bara vel,“ segir Ingi-
björg ánægjuleg. „Við 
erum komin með öll helstu 
verkfæri, meira að segja 
logsuðutæki,“  Líkt og gömul 
frænka spyr blaðamaður 
hana hvort þau kunni eitt-
hvað með þau að fara. „Já, 
ég tók nú áfanga í logsuðu 
fyrir nokkrum árum og 
Viktor kann á þau líka,“ 
segir hún og bætir svo við 
að lokum. „En við hleypum 
ekki hverjum sem er í þau 
tæki, enda eru þau mjög 
vandmeðfarin og varasöm.“

Breyta gömlum 
hjólum í ný

Jafnrétti til náms og 
nýting landsins og sjávar-
fangs verða meðal annars 
til umræðu á byggðaþingi 
í júní.

Byggðaþing verður haldið 
á Hvanneyri laugardaginn 
9. júní frá klukkan 14.00 
til 18.00. Landsbyggðin lifi 
og Landbúnaðarháskólinn 
standa fyrir þinginu en 
þar verða flutt fimm stutt 
framsöguerindi.

1) Jafnrétti til náms um 
allt land: Ágúst Sigurðsson, 

rektor Landbúnaðarháskóla 
Íslands

2) Nýting landsins: Jónatan 
Hermannsson, lektor við 
Landbúnaðarháskóla Íslands

3) Nytjar sjávarfangs og 
vatna, fjölbreytileiki í ferða-
þjónustu: Skúli Skúlason, 
rektor Hólaskóla.

4) Mikilvægi háhraðanets 
og upplýsingatækni fyrir 
allar byggðir: Jón Baldur 
Lorange, forstöðumaður 
Tölvudeildar Bændasamtaka 
Íslands.

5) Þjóðlendumálið, staða 
þess og framhald: Guðný 
Sverrisdóttir, sveitarstjóri 
Grenivík

Byggðaþing á 
Hvanneyri



Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum 

sveitarfélagsins hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

Leggðu okkur lið og mótaðu
framtíðina um leið…

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki
til ýmissa starfa í grunn- og leikskólum bæjarins.

Í Hafnarfirði búa um 24.000 manns og rekur Hafnarfjarðarbær 15 leikskóla og átta grunnskóla. 

Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um störfin, jafnt konur sem karlar.

Nánari upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi leikskóla 
nema annars sé getið hér fyrir neðan.

Áslandsskóli
S. 585 4600 – leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla í miðdeild
Textilmennt
Íþróttakennsla
Stærðfræði á unglingastigi
Skólaliði

Engidalsskóli
S. 555 4433 – audur@engidalsskoli.is
Smíðakennsla

Hraunvallaskóli
Sími 590 2800 – einar@hraunvallaskoli.is
Kennarateymi á yngsta stigi
Umsjónarkennarar
Smíðakennsla
Sérkennsla
Skólaliði

Hvaleyrarskóli
Sími 565 0200 – helgi@hvaleyrarskoli.is
Almenn kennsla og umsjón á 
mið- og yngsta stigi
Tölvukennsla
Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
Íslenska á unglingastigi
Enska á unglingastigi
Sundkennsla
Skólaliði

Lækjarskóli
Sími 555 0585 – haraldur@laekjarskoli.is
Kennari á yngsta stig
aðstoðarmaður í mötuneyti nemenda
Umsjónarkennari á miðstigi
Kennari í sérdeild f. eldri nemendur
Kennsla á unglingastigi, íslenska og stærðfræði
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi
Kennsla í pólsku í móttökudeild (50%)
Starfið felst í kennslu og samskiptum við heimili nemenda.
Kennaramenntun er skilyrði og góð tök á íslensku.

Setbergsskóli
Sími 565 1011 – gudosk@setbergsskoli.is
Íþróttakennsla
Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Víðistaðaskóli
Sími 595 5800 – sigurdur@vidistadaskoli.is
Stærðfræðikennsla
Náttúrufræðikennsla
Almenn kennsla á miðstigi

Öldutúnsskóli
Sími 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla á yngra- og miðstigi
Danska á unglingastigi
Deildarstjóri á unglingastigi
Bókasafns- og upplýsingafræðingur

G
R

U
N

N
SK

Ó
LA

R

LE
IK

SK
Ó

LA
R

Arnarberg
Sími 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri frá hausti

Álfasteinn
Sími 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri
Matreiðlsumeistari/matráður

Hlíðarberg
Sími 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Matreiðslumeistari/matráður
Aðstoð í eldhús 

Hlíðarendi
Sími 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Starfsmaður í eldhús frá 1. ágúst

Hraunvallaskóli
Sími 590 2880 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar

Kató
Sími 555 0198 – kato@hafnarfjordur.is
Leikskólakennara (100%) frá 1. ágúst
Leikskólinn er tveggja deilda og 
tekst á við forystuverkefni í samkennslu 

Norðurberg
Sími 555 3484 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

Stekkjarás
Sími 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
á ungbarnadeild leikskólans.
Deildin verður opnuð í ágúst og uppeldisstarf deildarinnar 
mun byggja á starfsaðfeðum Reggio Emilia.  Sjá nánar á 
heimasíðu skólans.

Vesturkot
Sími 565 0220 –vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar
Uppeldismenntað starfsfólk

Víðivellir
Aðstoðarleikskólastjóri
Sími 585 5500 – magnusb@hafnarfjordur.is
Sími 555 2004 – vidivellir@hafnarfjordur.is

VÍÐIVELLIR

VESTURKOT

Viltu vinna uppbyggilegt starf, taka virkan þátt í breytingarferli

og leyfa áhugsviði þínu að njóta sín? 

Við leikskólann Vesturkot eru lausar eftirfarandi stöður :

Deildarstjórar
Leikskólakennarar
Uppeldismenntað starfsfólk
Í skólanum er gengið út frá nýjum  hornsteinum: „FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI“. 
Mótun nýrrar stefnu er í gangi og því kjörið tækifæri fyrir metnaðarfulla
einstaklinga að hafa áhrif og setja mark sitt á starfið.
Sjá nánar á heimasíðu skólans, vesturkot@hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veitir þróunarfulltrúi leikskóla í síma 585 5800.

AÐSTOÐAR-

LEIKSKÓLASTJÓRI

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann

Víðivelli í Hafnarfirði er laus til umsóknar.  Ráðið

verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2007 eða eftir

nánara samkomulagi.

Umsækjendur þurfa að búa yfir eftirfarandi þáttum:

• Leikskólakennaramenntun

• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar,

uppeldis- eða kennslufræði æskileg

• Reynslu af stjórnun

• Lipurð í mannlegum samskiptum

• Metnað og áhuga fyrir nýjungum

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Magnús Baldursson fræðslustjóri

Sími 585 5500 (magnusb@hafnarfjordur.is)

Árdís Grétarsdóttir leikskólastjóri

Sími 555 2004 (vidivellir@hafnarfjordur.is).

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi

launanefndar sveitarfélaga og

Félags leikskólakennara.

Umsóknum skal skilað til Skólaskrifstofu

Hafnarfjarðar, Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2007.

FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI



bmvalla.is

Sölumaður
BM Vallá óskar eftir að ráða sölumann til starfa á söluskrifstofunni 
í Suðurhrauni 6, Garðabæ. Starfið felst í sölu á framleiðsluvörum
ásamt ráðgjöf til viðskiptavina.

Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja þekkingu á bygginga-
vörum, sýni sjálfstæði og frumkvæði í starfi og hafi þjónustulund.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur A. Björnsson
í síma 585 5080 (gunnlaugur@bmvalla.is).

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Í starfsstöð fyrirtækisins
í Garðabæ eru framleiddar
húseiningar, smáeiningar,

pípur og rör, ásamt
múrvörum.

Þar er starfrækt söludeild
sem sér að mestu leyti um

sölu á þessum vörum

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

- vi› rá›um

Söluma›ur

Öflugur söluma›ur óskast til Sóma. Vi› leitum a› jákvæ›um og
duglegum starfsmanni til a› ganga til li›s vi› okkur.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf hjá ört vaxandi fyrirtæki. Starfi› er a› mestu unni›
í dagvinnu á virkum dögum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 11. júní næstkomandi.
Númer starfs er 6633.
Nánari uppl‡singar veitir Elísabet S. Arndal.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á vörum Sóma til verslana og 
fyrirtækja.
Vi›hald vi›skiptatengsla og öflun n‡rra.
Tengsl vi› vi›skiptavini, greining á 
flörfum fleirra fyrir vöruframbo› og 
fljónustu.

Hæfniskröfur:
Drífandi einstaklingur sem hefur metna›
til a› ná árangri.
Gó›ir söluhæfileikar og hæfni í 
mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.
Mikill kostur er a› hafa reynslu af 
sölustörfum og flekkingu á neytenda-
vörumarka›i.

Sómi var stofna› ári› 1978 og starfa
flar á fimmta tug starfsmanna. Flestir
starfa í framlei›slu- og dreifingu á
samlokum og ö›rum matvörum.

Sómi leggur mikla áherslu á a› nota
a›eins besta fáanlega hráefni í vörur
sínar.

Nánari uppl‡singar um fyrirtæki› má
finna á www.somi.is





Leiðhamrar 5
Reykjavík
Góð eign fyrir tvær fjölskyldur

Stærð: 195 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 28.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

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

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl. 18,00 og 18,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

895 5643

Ljósheimar 8-12
Reykjavík
Mykkið útsýni 

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Remaxbúi kynnir:Lýsing eignar:Komið inn í flísalagt anddyri með fataskáp,úr anddyri er gengið inn á parketlagðan
gang  sem  tengir  alla  íbúðina,eldhúsið  er  með  gamalli  innréttingu  og  flísum  á  gólfi.  Stofan  er  með  parketi  á
gólfi,svalir  til  suðvesturs,þrjú  svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  með  parket  á  gólfum,skápar  eru  í  hjónaherberginu.
Baðherbergi  er  flísalagt  að  hluta,baðkar,  vaskur  í  borðplötu  í  litlum  skáp.Þvottahús  og  geymsla  eru  innan
íbúðar,gluggi  er  í  þvottahúsi.  Sérinngangur  er  af  svölum  í  íbúðina  í  sameign  er  sérgeymsla  og  sameiginlegt

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl. 17,00 og 17,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

895 5643

Njarðvíkurbraut
Njarðvík
Sér inngangur og lokaður garð

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000

Remax Búi kynnir:3-4 herbergja íbúð á góðum stað í innri Njarðvík. Það er sér inngangur. Nánari lýsing:Komið er
inná  flísalagt  anddyri,þar  er  fatahengi  og  þaðan  gengið  inná  parketlagðan  gang.Rúmgott  hjónaherbergi,góðir
skápar,falleg  gólfefni.Barnaherbergin  eru  tvö,parket  á  gólfi.Baðherbergið  er  með  flísalagt
gólf(náttúrusteinn),baðkar,baðvaskur er í fallegri mahóní innréttingu,tengi fyrir þvottavél er á baði.Eldhúsið er með
fallegri  mahóní  innréttingu,  stáltækjum  sem  fylgja  bæði  uppþvottavél   og  ísskápur,  náttúrusteinn  á  gólfi.Tvær

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

895 5643

Vesturberg
Reykjavík

Stærð: 73 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000

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

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

895 5643

Hallveigartröð 3
Reykholt í Borgarfirði
Einstakt tækifæri !!!

Stærð: 195 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Dreymir þig um hús í heillandi sveit sem er margrómuð fyrir fegurð, veðursæld og öflugt félags-og mennigarlíf? Nú
gefst þér einstakt tækifæri  að eignast hús í  hinu sögufræga menningarsetri  Reykholti  í  Borgarfirði!!   RE/MAX Búi
kynnir í hjarta Reykholts opið, bjart og nýtískulegt einbýlishús á einni hæð með stórum bílskúr. Húsið er úr timbri
klætt  járni  og  standandi  máluðum  við.  Afhendist  fullbúið  að  utan  og  innan  með  grófjafnaðri  lóð,  palli  og  potti.
Innréttingar úr eik.  Eldhús búið vönduðum rafmagnstækjum. Þrjú góð barnaherbergi  og stórt  hjónaherbergi  með
skápum. Parket á og hiti í gólfum. Gestasalerni og stórt nýtískulegt baðherbergi með útgengi á pall með 6 manna
heitur  potti.  Vel  búið  þvottahús.  Húsið  er  tilbúið  til  innréttinga  og  geta  nýir  eigendur  haft  samráð  um  val  á
innréttingum. Fleiri hús verða í boði á sama stað, nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum. Húsin eru staðsett við hlið
græns svæðis, nálægt miðju byggðahverfisins.  Glæsilegar eignir og ekki oft sem gefst tækifæri að eignast hús á
þessum einstaka stað.  Fyrstur kemur fyrstur fær.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

opið hús í dag sunnudag kl. 16-18

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

892 0684

662 4462

Breiðavík 20, 2. hæð íb. 201
112 Reykjavík
Frábær eign í fjölskylduvænu umhverfi.

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14.785.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000

Remax Búi kynnir: bjarta og fallega 4 herbergja íbúð á útsýnisstað í Víkurhverfi. Fallegt útsýni yfir sundin, Esjuna
og  í  átt  að  golfvellinum  Korpúlsstöðum.  Nálægð  við  græn  svæði.  Endaíbúð  með  glugga  á  þrjá  vegu  og  því
sérlega  björt.  Innréttingar  eru  úr  kirsuberjavið.  Eldhús  með  góðum  borðkrók.  Þrjú  góð  svefnherbergi  með
skápum.  Ljóst  parket  á  gólfum.  Baðherbergi  flísalagt,   bað  og  sturta.  Þvottaherbergi  innan  íbúðar.  Flísalagðar
suðvestur svalir með miklu útsýni. Þjófavarnakerfi Securitas. Geymsla og hjólageymsla í sameign.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 14-14:30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

892 0684

Hallveigartröð 7
Reykholt í Borgarfirði
Sveitarómantík í nágrenni Reykjavíkur

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 32.920.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Afar vandað 187,7 fm, nýstískulegt einbýlishús úr timbri á einni hæð. Húsið verður klætt steni. Allar innréttingar af
vönduðustu gerð frá Innex. Fallegt eldhús, granít borðplata og vönduð stáltæki frá Gorenje, spam helluborð. Þrjú
góð barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með miklu skápaplássi. Glæsilegt flísalagt baðherbergi búið tækjum af
vönduðustu gerð frá Agli Árnasyni. Innfelld lýsing. Vel útbúið þvottahús. Innangengt í vandaðan flísalagðan bílskúr
sem má með sanni kalla draumabílskúr jeppaáhugamannsins.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudag kl. 16-18

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

892 0684

662 4462



Grundarstígur 10
101 Reykjavík
Glæsieign í Þingholtunum

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1915

Brunabótamat: 38.255.000
Bílskúr: Já

Verð: 97.000.000

RE/MAX Búi kynnir Sögulegt hús í hjarta Reykjavíkur 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.  Stærð hússins og bygginarár: Skv. skráningu FMR teljast hæðirnar hvor
um sig 110 fm. eða samtals 220 fm. Flatarmál kjallara  og riss er ekki skráð. Má því ætla að fm. fjöldi hússins sé
eitthvað á fjórðahundrað fermetra.1.hæð er með mikilli lofthæð u.þ.b. 2.95 cm.  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.Þar  er   aðalbaðherbergi  hússins  og  er  með  baðkari  og  sturtu.
Baðherbergið er  flísalagt í hólf og gólf. Lítið eldhús er á hæðinni.  Risið er að mestu óinnréttað þurrkloft en í risinu
er lítið herbergi og geymsla. Í kjallaranum eru þrjár stórar geymslur, ein lítil, gangur, þvottahús og anddyri sem er
undir útitröppum. Kjallari er ekki með fullri lofthæð. ---------------BÓKIÐ SKOÐUN----------------------

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33

Herjólfsgata 24
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000

Verulega góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð (1.hæð )á hreint frábærum stað við sjávarsíðuna. Fallegur bakgarður
sem er umvafni hrauni. Pallur er fyrir framan hús. Íbúðin er í göngufæri við miðbæinn og þjónustu.  Eignin skiptist í :
hol með fataskáp. Eldhús með eldri innréttingu, tengi f. þvottavél og borðkrók. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stofa
og  borðstofa  með  bogadregnum glugga  með  útsýni  út  á  sjóinn.  Baðherbergi  með  baðkari.   Miklar  endurbætur
hafa átt sér stað á húsinu m.a. nýlegt þak, gler og gluggapóstar, klæðning utan á hús, raf- og hitalagnir. Geymsla í
sameign.  Þetta er eign sem býður upp á mikla möguleika.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

14:00 - 14:30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33

Logafold 90
112 Reykjavík
Góð staðsetning - barnvænt umhverfi

Stærð: 212 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 30.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Fallegt og hlýlegt 183 fm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 33 fm. bílskúr á góðum stað í Foldahverfinu.  Stærð
lóðar  er  699 fm.Eignin skiptist  í  :  Neðri  hæð 105,8 fm: Forstofa með fataskáp.  Rúmgott  þvottahús og geymsla.
Gestasalerni.Stórt  svefnherbergi(vinnuherbergi)  með skápum og gólfdúk  á  gólfi.  Eldhús  með Alno  innréttingu  og
borðkrók.  Úr  eldhúsi  er  opið  inn  í  borðstofu  og  stofu.  Stofa  og  borðstofa  er  með parketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í
fallegan garð sem snýr í suður.  Efri hæð 78 fm.: Rúmgott baðherbergi með baðkari og sturtu, útsýni úr baðglugga
er yfir Keldna- og Grafarholt. Flísar á gólfi og veggjum. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Í dag nýtist eitt svefnherbergið
sem fataherbergi og annað sem sjónvarpsherbergi.  Hjónaherbergi er með útgengi út á suður svalir með útsýni yfir
Grafarvoginn.   Bílskúr  33fm:  Með  heitu/köldu  vatni,  vask  og  rafmagni.  Bílaplan  er  með  hitalögn.   Garðurinn:
Hannaður af Stanislas Bohic og er sérstaklega fallegur og skjólsæll. Fjölbreyttur gróður umlykur húsið og lítil tjörn
prýðir  garðinn  sem  er  hannaður  í  pöllum.  Garður  og  innkeyrsla  er  með  lýsingu  með  fótósellu.  Útsýni  úr
stofugluggum er því hlaðið stemmingu allan ársins hring.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús frá kl. 15:30 - 16:00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33

Ferjuvogur 19
104 Reykjavík
4ra herbergja í Vogahverfi

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000

Vel  skipulögð  og  rúmgóð  4ra  herb.  íbúð  í  tvíbýlishúsi  aðeins  í  nokkra  metra  fjarlægð  frá  grunnskóla  og
menntaskóla.  Íbúðin  skiptist  í  3  rúmgóð svefnherbergi,  eldhús  með borðkrók,  stofu  og  borðstofu,  baðherbergi
með sturtu og vinnurými. Stór geymsla fylgir íbúðinni sem hægt væri að breyta í herbergi. Innangengt er úr íbúð í
þvottahús.  Miklar  endurbætur  hafa  átt  sér  stað  m.a.  nýlegt  dren,  þak,  gler  og  gluggapóstar,  pípulagnir  og
klæðning á húsi. Fallegur og vel hirtur garður í kringum hús.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33

Hringbraut 34
220 Hafnarfjörður
Sér inngangur og sér bílastæði

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 11.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð (0101) með sérinngangi. Forstofa með flísum á gólfi. Úr forstofu er
innangengt  inn í  sér  þvottahús og geymslu íbúðarinnar.  Rúmgott  hol  með parketi.  Tvö góð svefnherbergi  með
parketi.  Nýleg eldhúsinnrétting úr hlyn, eldunareyja með háfi  yfir  og flísar á gólfi.  Eldhús - stofa og borðstofa er
opið  rými  og  eru  flísar  á  gólfi.  Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og  sturtuklefa.  Rafmagn  og  gler  er  nýlegt  að
hluta. Fallegur og skjólsæll garður.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

14:00 - 15:00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

698 87 33



Álfheimar 31
101 Reykjavík
Vantar þig íbúð m/sérinngangi?

Stærð: 69,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 9.540.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000

Rúmgóð  og  mikið  endurnýjuð  tveggja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  í  kjallara  í  glæsilegu  húsi  í  Heimunum
vinsælu. 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 skólplögn. Þetta er fín íbúð á góðum og vinsælum stað og hún er laus við
kaupsamning.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

698 7695

Flúðasel 72
109 Reykjavík
Góð íbúð á jarðhæð m/bílskýli

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.500.000

Stór þriggja herbergja íbúð með stóru bílskýli á jarðhæð í fjölbýli sem allt hefur verið nýtekið í gegn, bæði að utan
sem  innan.  Rúmgóð  stofa  með  plastparketi  og  tvö  stór  svefnherbergi,  annað  með  dúk  á  gólfi,  hitt  með
stafaparketi.  Í  eldhúsi  er  vel  með  farin  upprunaleg  innrétting  og  borðkrókur.  Baðherbergi  með  baðkari,
upphengdri sturtu og lítilli innréttingu. Öll þjónusta í grenndinni. Fín íbúð á barnvænum stað í Breiðholtinu.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

698 7695

Freyjugata 34
101 Reykjavík
Viltu búa nálægt miðbænum?

Stærð: 53,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 7.290.000
Bílskúr: Já

Verð: 16.300.000

Tveggja herbergja kjallaraíbúð í virðulegu húsi í Þingholtunum. Rúmgott og bjart eldhús með horngluggum. 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.  Hlutur  í  geymslurisi  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.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

698 7695

Stigahlíð 2
105 Reykjavík
Ertu í fínu formi?

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000

Mjög  sérstök  og  mikið  endurnýjuð  4ra  herbergja  íbúð  ásamt  geymslurisi  á  4.  hæð  í  blokk  á  góðum  stað  í
Hlíðunum.  Flott  útsýni.  Íbúðin  skiptist  í  hol,  stofu  (áður  tvær),  3  svefnherbergi,  eldhús  og  bað.  Eldhús  er
endurnýjað  að  öllu  leyti  með  fallegum  og  skápamiklum  viðarinnréttingum.  Borðkrókur.  Baðherbergi  er  einnig
endurnýjað  og  flísalagt  með  fallegum  ljósum  flísum.  Tengt  fyrir  þvottavél.  Parket  á  gólfum.  Þetta  er  íbúð  fyrir
tápmikla, enda ekki allir sem þora að taka áskoruninni sem fylgir því að búa á 4. hæð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

698 7695

Fensalir 12
201 Kópavogur
 Falleg íbúð-stórkostlegt útsýni

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000

REMAX/Mjódd  kynnir:Glæsileg,  rúmgóð  3  herb.  Íbúð  með  útsýni  í  Salahverfi.  Rut  Káradóttir  innanhúsarkitekt
skipulagði. Góð stofa með svölum og víðáttumiklu útsýni, flísalagt  eldhús með AEG tækjum  til hliðar við, innfelld
lýsing  frá  LUMEX  í  öllum  loftum.  Parket  ,innihurðir,  innréttingar  úr  MAHOGONY.  Gótt  skápapláss.  Góð
geymsla(fatabúr) og þvottaaðstaða innan íbúðar. Mjög barnvænt hverfi, skólar íþróttahús,sundlaug, leiksvæði allt í
göngufæri. Falleg og björt íbúð á vinsælum stað í hjarta nýja Kópavogs.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl:16:00-16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

894 5401

Jakasel 5a
109 Reykjavík
Parhús á góðum stað

Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 30,460
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000

REMAX/Mjódd  kynnir:  Stórfallegt  og  glæsilegt  parhús  sem  búið  er  að  dekra  við,  á  besta  stað  í  Selásnum.
Eldhúsið  og  aðal-baðherbergið  er  nýupptekið  á  afar  fallegan  máta.  Parket  og  innréttingar  eru  úr  eik.  Stór  og
rúmgóð herbergi,góðir  skápar  og  geymslupláss.Sérstæður  bílskúr  með gryfju,  vinnuaðstöðu  og  geymsluhillum.
Fallega  frágenginn  garður  með  pöllum,  grillaðstöðu,  þvottasnúrum,  lýsingu  og  2  útilistaverkum.  Sannkallað
fjölskylduhús á frábærum stað með alla þjónustu nálægt,útivistarsvæði og gönguleiðir. Getur losnað fljótlega.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 15:00-15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

894 5401

Sóltún 7, 6hæð
105 Reykjavík
Falleg 4 herbergja á 6 hæð

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 22.670.000
Bílskúr: Nei

Verð: 44.900.000

REMAX/Mjódd kynnir: Falleg 4 herbergja íbúð á 6 hæð í SÓLTÚNI einum vinsælasta stað bæjarins.  Stór og björt
stofa með útgengi á s.v.svalir. Skemmtilegt eldhús með borðkrók, AEG eldunartæki.Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf.  3  rúmgóð  og  björt  herbergi.  Gott  skápapláss,  geymsla  og  þvottahús  innan  íbúðar.  Allar  innréttingar  og
gólfefni  úr  eik.  2  geymslur  í  sameign  auk  bílastæðis.  Frábær  eign  á  frábærum stað,fallegur  frágangur  kringum
hús, snjóbræðsla,aðkoma öll til fyrirmyndar.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl:18:00-18.30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

894 5401

Naustabryggja 55
112 Reykjavík
Falleg eign í Bryggjuhverfinu

Stærð:  89,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 14.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000

RE/MAX  BORG kynnir  fallega  2ja  herbergja  íbúð  ásamt  bílskúr.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum
fataskáp. Gott baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Borðstofa, stofa og eldhús eru í góðri stærð með
útgengi  út  á  rúmgóðar  suð-vestur  svalir.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu  og  vönduðum  tækjum.
Svefnherbergið  er  rúmgott  með  góðu  fataherbergi  þar  innaf.  Bílskúrinn  er  rúmgóður  og  innangengt  er  í  húsið.
Rúmgóð sér geymsla fylgir eigninni, í sameign er einnig gott þvottahús. Þetta er eign á góðum stað miðsvæðis í

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 15:00-15:30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

891 6670



Frostafold 25
112 Reykjavík

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 23.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.200.000

Falleg samtals  165 fm 5-6 herbergja  íbúð á annari  og þriðju  hæð í  sex íbúða fjölbýli  með innbyggðum bílskúr.
Komið  er  inn  í  forstofu  á  neðri  hæð  með  góðu  skápaplássi,  flísar  á  gólfi.  Gengið  inn  í  eldhús  með  nýlegri
eldhúsinnréttingu.   Borðstofa   í  enda  eldhúss  sem  opnast  inn  í  stofu.  Á  hæðinni  eru   tvö  herbergi,  flísalagt
baðherbergi  og  þvottahús.  Á  efri  hæð  er  sjónvarpshol  og  tvö  barnaherbergi.  Beykiparket  á  gólfum  í  stofum,
herbergjum og eldhúsi. Falleg og vel hirt sameign.  Laus fljótlega.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið hús mánud. 4 júní kl. 18.30-19:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

896 1093

867 1516

Funalind 9
201 Kópavogur
6 herbergja tveggja hæða íbúð á fjórðu hæð.

Stærð: 151 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 22.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000

Neðri  hæð:Hol,hjónaherbergi,barnaherbergi,flísalagt  baðherbergi  með  baðkari,þvottahús,eldhús  og  stofa  með
góðum svölum. Efri hæð:Tvö stór svefnherbergi,baðherbergi með sturtu,stórt sjónvarpshol með útgengi á svalir
með  góðu  útsýni.   Íbúðin  er  með  fallegum  mahogný  innréttingum  og  parketti,mikið  skápapláss.Frábær
staðsetning,stutt í alla þjónustu.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Linda
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

linda@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 4.Júní kl.18:30-19:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

698-2023

Glósalir 7
201 Kópavogur
Falleg íbúð í lyftuhúsi

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 16.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000

Gengið  beint  inn  í  íbúð  af  jarðhæð.   Komið  inn  í  rúmgott  hol  með parketi  á  gólfi  og  fataskápum.  Tvö  rúmgóð
svefnherbergi með parketi og skápum.  Baðherbergi er stórt og flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturtuklefi, hvít
innrétting. Eldhús og stofa er opið rými að hluta. Eldhús með innréttingu úr kirsuberjavið. AEG tæki og tengi fyrir
uppþvottavél. Stofa með parketi á gólfi og útgengt á flísalagðar svalir. Stórfenglegt útsýni er frá eldhúsi og stofu.
Þvottahús innan íbúðar.

Mjódd

Ásdís
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 4 júní kl.17:30-18:00
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896 1093

Grófarsel 16
109 Reykjavík
Einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð. 

Stærð: 252 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 33.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000

Aðalíbústofa:Flísalögð  forstsofa,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,og fallegar gönguleiðir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Linda
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

linda@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 4.Júní kl.19:30-20:00
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867 1516

Sæbólsbraut 40 lóð
200 Kópavogur
Einstakt tækifæri

Stærð: 947 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð

Sjávarlóð  undir  einbýlishús  á  miðju  höfuðborgarsvæðinu.   Lóðin  er  947  fm.  að  stærð  og  staðsett  frábærlega
innarlega  í  litlum botnlanga  með  óhindrað  útsýni,  neðsta  gata  við  sjóinn  þannig  að  það  verður  ekki  byggt  fyrir
framan.   Á  lóðinni  stendur  gamalt  einbýlishús  úr  timbri  106,2  fm.  að  stærð.  Stórglæsilegt  útsýni  og  frábært
fuglalíf. Þetta er einstakt tækifæri til að eignast sjávarlóð og byggja hús eftir þínu höfði í grónu hverfi þar sem öll
þjónusta er til staðar.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is
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Tjarnarsel 1
109 Reykjavík
Einbýlishús á 2 hæðum

Stærð: 257 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 33.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000

Einbýlishús á tveimur hæðum með mjög stórum tvöföldum bílskúr og stórum grónum garði. 4 svefnherbergi en
möguleiki  á 6. Neðri  hæð: Rúmgóð forstofa, gestabað, þvottahús, geymsla og herbergi.  Efri  hæð: Eldhús með
borðkrók,  stórt  hol,  rúmgóð stofa,  sjónvarpshol,  3 svefnherbergi  og stórt  baðherbergi  sem er  flísalagt  í  hólf  og
gólf,  bæði  baðkar  og  sturtuklefi.  skemmtilegt  hús  sem  er  staðsett  rétt  innan  við  Ölduselsskóla  með  stórum
grónum garði.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Linda
Sölufulltrúi

linda@remax.is

Pantið skoðun hjá sölufulltrúum
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698-2023

Víkurás 1
110 Reykjavík
íbúð á jarðhæð m. bílskýli

Stærð: 58 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 10.445.000
Bílskúr: Já

Verð: 16.500.000

komið inn í forstofu með parket á gólfi og fataskáp. Eldhús og stofa er opið rými með parket á gólfi. Baðherbergi
með flísum á gólfi,ljósri innréttingu og baðkari. Svefnherbergi er mjög rúmgott með parketi á gólfi  og skápum. Í
sameign  er  sameiginlegt  þvottahús  með  sameiginlegum  þvottavélum  og  útgengi  á  svalir.  Inn  af  þvottahúsi  er
geymslugangur með sérgeymslu fyrir hverja íbúð. Bílastæði fylgir í lokuðu bílahúsi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 4 júní kl. 19:30-20:00
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Vogasel 7
109 Reykjavík
Einbýlishús með aukaíbúð.

Stærð: 365 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 43.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.000.000

Aðalhæðin:Komið  er  inn  í  forstofu  og  innaf  henni  er  rúmgóð  vinnustofa  með  mikilli  lofthæð.Tvö
herbergi,gestasalerni,fallegt eldhús,stofa með arni og gengið út í sólstofu.Efri hæð:Svefnherbergi,sjónvarpshol og
baðherbergi.  Kjallari:2-3  herbergja  íbúð  ,þvottahús  með  aukavinnustofu  innaf  og  bílskúr.  Fallegur  garður,góð
staðsetning,hús sem bíður upp á mikla möguleika.Sjón er sögu ríkari.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Linda
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

linda@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 4.júní kl:17:30-18:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402
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867 1516



Burknavellir 17 A
221 Hafnarfjörður
3ja herb. íbúð á jarðhæð

Stærð: 88,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

Nánari lýsing: Forstofa  er með flísum á gólfi og skáp. Inn af forstofu er parketlögð geymsla með glugga ( hægt
að  nota  sem  vinnuherbergi).  Herbergi  með  skáp  og  parketi  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  með  miklu  skápaplássi.
Eldhús er opið inn í stofu með fallegri innréttingu með góðu skápaplássi og t.f. uppþvottavél. Stofan er rúmgóð
með útgengi  út á stóran suður pall. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með ljósri  innréttingu og baðkari með
sturtuaðstöðu.  Inn  af  baðherbergi  er  þvottahús.  Fallegt   plast  parket  er  á  gólfum  íbúðarinnar  fyrir  utan

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá KL 14:00 - 14:30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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699-4407

Eskihlíð 9
105 Reykjavík
2ja herbergja í hlíðunum

Stærð: 78,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 9.810.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

Virkilega falleg 78,4  fm.  2ja  herbergja  íbúð í  kjallara með sérinngangi  við  Eskihlíð  í  Reykjavík.  Eign er  öll  nýlega
standsett að utan, þak og rennur og húsið var steinað að utan seinasta sumar. Tröppur í kjallar voru steyptar upp
á nýtt. Skipt hefur verið um jarðveg í lóð, dreni komið fyrir, skólp endurnýjað og skipt um allt gler í  íbúð. Eignin
skiptist  í  forstofu,  miðrými,  stofu,  svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari,  eldhús  og  geymslu  innan  íbúðar.
Sameiginlegt þvottahús. Ágæt gólfefni og innréttingar. Eign í góðu ástandi.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
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699-4407

Naustabryggja 54
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð við sjávarbakkann

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

RE/MAX LIND kynnir íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Komið er inn í forstofu/gang með skápum. Stofa og borðstofa eru
samliggjandi  með  mikilli  lofthæð  og  útgengi  út  á  svalir  sem  snúa  út  að  bryggjunni.  Eldhúsið  er  með  fallegri
innréttingu, granít borðplötu og vönduðum tækjum. Þvottahús er innaf eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf  með innréttingu, upphengdu salerni  og baðkari.  Svefnherbergin eru tvö, bæði með mikilli  lofthæð og góðu
skápaplássi. Útgengi er út á svalir úr öðru herberginu. Séð er um öll þrif sameign. Sér geymsla er í sameign.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00-17:30
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699-4407

822 3702

Nökkvavogur 8
104 Reykjavík
Fallegt einbýli í grónu hverfi

Stærð: 160,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.900.000

Vel staðsett 6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum í grónu hverfi við Nökkvavog í Reykjavík. Nánari lýsing: Efri
hæð: Öll efri hæðin er nýleg með olíubornu ask parketi á gólfum. Andyri og hol liggja saman og þar er fataskápur.
Eldhús  er  nýlegt  með  flísum  milli  efri  skápa  og  eldhúsbekkja.  6  hellu  gaseldavél,  innbyggð  uppþvottavél  og
ísskápur geta fylgt. Baðherbergi með sturtu, nýjum vaski og skápum. Svefnherbergi með parketi á gólfi og fínum
skápum, manngengt geymsluloft yfir öllu húsinu. Stofa er björt og rúmgóð með útgengi á stórar suður svalir. Innaf
stofu er góð borðstofa.  Neðri hæð: Hringstigi er niður á neðri hæð. Hol með parketi á gólfi, góðu skápaplássi og
útgegnt í garð. 2 svefnherbergi með plastparketi og skápum og svo stórt hjónaherbergi með góðu skápaplássi og
parketi á gólfi. Rúmgott þvottahús með dúk á gólfi og flísalagt baðherbergi með baðkari. Öryggiskerfi er í húsinu
og getur það fylgt með í kaupunum. Þakið og rennur eru nýjar, húsið er nýmálað. Samþykkt leyfi fyrir stækkun á
húsi og bílskúr liggur fyrir. Húsið stendur á stórri vel grónni lóð.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá KL 16:00 - 16:30
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699-4407

Sjávargrund 10 B
210 Garðabær
3ja herb ásamt bílskýli

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 18.460.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Mjög góð 93fm, 3ja herbergja íbúð við Sjávargrund í Garðabæ ásamt bílastæði í bílageymslu. Eignin er byggð í
svokölluðu hringhúsi þar sem garðurinn er inní miðju hússins. Eignin skiptist í 73 fm íbúð sem skiptist í forstofu,
tvö  góð  parketlögð  herbergi,  þvottaherbergi/geymslu  sem notað  er  sem fataherbergi  í  dag,  eldhús  með  góðri
innréttingu, opið inn í rúmgóða stofu með útgengi í sérgarð. Í kjallara er 20 fm geymsla sem í dag er notað bæði
sem  geymsla  og  þvottahús.  Sérmerkt  bílastæði  er  í  lokuðum  bílakjallara.  Í  sameign  er  hjólageymsla  og

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá KL 15:00 - 15:30
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699-4407

Unnarstígur 2
101 Reykjavík
Fallegt einbýli

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1910

Brunabótamat: 37.710.000
Bílskúr: Nei

Verð: 74.900.000

RE/MAX LIND kynnir  fallegt  einbýlishús  staðsett  í  hjarta  borgarinnar.  Eignin  skiptist  í  sérhæð,  ris  og  kjallara,  allt
með sérinngang.  Einnig  fylgir  bílskúr  eigninni.  Alls  230.3  fm.  Miðhæð 98,3 fm:  Gengið  er  inn  um sérinngang að
framanverðu húsinu. Hæðin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og stofu. Rishæð 55,8 fm:
Gengið er inn um sérinngang á hlið hússins: Risið skiptis í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu og baðherbergi. Útgengi
er  út  á  góðar  svalir.  Rúmgott  geymsluloft  er  yfir  hæðinni.  Kjallari  108,7  fm:  Gengið  er  inn  um  sérinngang  að
aftanverðu húsinu. Kjallarinn skiptist í forstofu, 2 herbergi, baðherbergi og geymslu. Bílkúrinn 23,2 fm: er fyrir aftan
húsið og með góðri aðkeyrslu. Þetta er glæsilegt hús með mikla möguleika sem vert er að skoða.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
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699-4407



Álfaskeið 104 4.hæð
220 Hafnarfjörður

Stærð: 149,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 19.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.500.000

Komið er inn í forstofu og sjónvarpshol með parketi á gólfi og skáp. Eldhús er með parketi á gólfi, viðarinnréttingu
og flísum á milli  skápa. Í eldhúsi er keramik helluborð og góður borðkrókur. Þvottahús og búr er inn af eldhúsi.
Parket  er  á  stofu og útgengi  á  svalir  með miklu  útsýni.  Svefnherbergi  eru 4  með parketi  á  gólfum og skápum,
svalir  eru  út  af  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  vaskur  er  í  innréttingu  og  baðkar  er  á
baðherbergi. Framkvæmdir standa yfir á blokkinni sem seljandi greiðir. 125,5 m2 íbúð ásamt 23,8 m2 bílskúr.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30
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864 1813

822 3702

Eyjavellir 8
230 Reykjanesbær
Falleg einbýli á góðum stað

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

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

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
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Goðaborgir 3
112 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 79,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000

Lýsing: Gengið er inn um sérinngang af svölum. Forstofa er með fatahengi, skápum og flísum á gólfi.  Rúmgott
hjónaherbergi með skápum. Barnaherbergi er með skáp. Rúmgóð og björt stofa með útgengi út  á stórar svalir.
Útsýni  er  út  að  sjó.  Eldhús  er  opið  inní  stofu  með  hvítri  innréttingu,  t.f.  uppþvottavél  og  góðum  borðkrók.
Baðherbergið er flisalagt á veggjum og gólfi með baðkari með sturtuaðstöðu og t.f. þvottavél og þurrkara.  Dúkur
er á gólfum íbúðarinnar.  Í sameign er sérgeymsla. Leiktæki eru í garði. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni til vesturs.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá KL 15:00 - 15:30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

Núpalind 6
201 Kópavogur
Góð íbúð fyrir stóra fjölskyldu

Stærð: 209,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 36.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000

RE/MAX Lind kynnir fallega 6 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt tveimur stæðum í bílageymslu.
Eignin skiptist í  forstofu með skáp. Fimm rúmgóð svefnherbergi, þar af rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi.
Gestasnyrting er á gangi. Stofan og borðstofa eru samliggjandi með mikilli lofthæð og útgengi út á suður-svalir.
Eldhúsið  er  rúmgott  með  góðu  borðplássi.  Baðherbergi  með  hornbaðkari,  sturtuaðstöðu  og  aðstöðu  fyrir
þvottavél og þurrkara. Sér geymsla er í sameign. Örstutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Snæfoksstaðir við Vaðnes
801 Selfoss
TILBOÐ ÓSKAST !

Stærð: 56 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 9.930.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ

Fallegt sumarhús á þessum skemmtilega stað í Grímsnesinu.  Lóðin er hektari að stærð og er leigulóð í fallegu
skógrækrarsvæði. Þrjú herbergi eru í húsinu og svefnloft. Stofa og eldhús eru samliggjandi en útgengt er á pall úr
stofu. Baðherbergi er með sturtu og innréttingu. Leiðarlýsing: Keyrt er inn Vaðnes afleggjara ca 1.km, þaðan er
beygt inn í Snæfoksland og þá er bústaðurinn sá fyrsti á vinstri hönd. Um er að ræða leigulóð.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

865 4039

Stelkshólar 10
111 Reykjavík
4ra herbergja

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000

Falleg  og  mikið  endurnýjuð  113fm  4ja  herbergja  íbúð,  þar  af  24,1fm  bílskúr  á  3.  hæð  í  Stelkshólum  10,  111
Reykjavík. Komið er inn í forstofu með skáp.Þar innaf er fallegt eldhús með nýlegri birkiinnréttingu. Samliggjandi
eldhús/borðstofa. Stofan er rúmgóð og er þar útgengt á stórar suður svalir. Eikarplastparket er á allri íbúðinni og
herbergjum.Tvö  góð  barnaherbergi.Rúmgott  hjónaherbergi  með  nýjum  fallegum  skáp  úr  birki.Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtu.Allri íbúðinni mjög vel við haldið. Fallegt umhverfi.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bth@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 7220

865 6565

822 3702

Súluhöfði 21
270 Mosfellsbær
Sérhæð

Stærð: 138,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

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

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bth@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 17.00-17.30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 7220

865 6565

822 3702

Unnarbraut 7
170 Seltjarnarnes
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 84,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð við Unnarbraut á Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í forstofu með fatahengi.
Tvö  góð  herbergi  með  skápum.  Geymsla /  herbergi  sem  notað  er í  dag  sem  tölvuherbergi.  Ný  uppgert
baðherbergi,  baðkar  með  sturtuhaus,  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Gott  eldhús  með  nýlegri  innréttingu  og  borðkrók.
Rúmgóð stofa. Opið er frá eldhúsi inn í stofu.  Útigeymsla. Sameiginlegt þvottahús er á jarðhæð..

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

SELD

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

699-4407



Frostafold 75
112 Reykjavík
Frábært útsýni!

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 11.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000

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

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000

Gerðakot 6
225 Álftanes
Einbýli með auka íbúð

Stærð: 222 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 24.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.600.000

Einbýli  með aukaíbúð innst í  botnlanga á rólegum stað á Álftanesinu. Aðalíbúð er með fjórum svefnherbergjum,
stórri stofu og mjög rúmgóðu eldhúsi með góðum borðkrók og búrherbergi. Þvottahús og gestasalerni er inn af
forstofu. Húsið er byggt á stórri lóð. Pallur bak við hús snýr í suður og er mikil veðursæld þar í góðu veðri. Gengið
er inn í aukaíbúðina á bak við hús. Þar er eitt herbergi, eldhúskrókur, setustofa og baðherbergi.  Tvöfaldur góður
bílskúr fylgir eigninni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Hraunbær 12
110 Reykjavík
Með útleiguherbergi

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.400.000

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  ásamt  útleiguherbergi  í  Hraunbæ.  Komið  er  inn  í  hol  með  eikarparketi.  Tvö  stór
svefnherbergi  á  hægri  hönd  með  eikarparketi  og  skápum.  Baðherbergi  er  flísalagt  og  með  baðkari.  Eldhús  er
flísalagt  og  með  stáltækjum  og  innréttingu  úr  kirsuberjavið.  Stofa  er  með  eikarparketi.  Vestursvalir.
Útleiguherbergi í kjallara. Þetta er falleg eign í eftirsóknaverðu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

vidar@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

899 4193

895 6107

Hvannalundur 8
212 Garðabær
Einstök eign!

Stærð: 178,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.000.000

Sérlega  glæsilegt  og  mjög  mikið  endurnýjað  einbýlishús  með  innbyggðum  bílskúr  og  grónum  garði  á  þessum
vinsæla stað í Garðabæ. Innanhússarkitekt er Pétur Hafsteinn Birgisson, lýsing er frá Lúmex, allar innréttingar eru
sérsmíðaðar frá Þöll  og rafmagnstæki eru frá AEG/Samsung. Borðplata og flestir  sólbekkir eru úr granít. Gólfefni
eru  ljósar  flísar  og  gegnheilt  rauðeikarparket.  Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  með  sérsmíðuðum  innréttingum  og
vönduðum stáltækjum. Stofurnar  eru bjartar  og samliggjandi  með fallegum arni  í  miðju  rýminu.  Sólstofa er  nýtt  í
dag sem sjónvarpsherbergi, þaðað er gengið út í garðinn. Frá sjónvarpsholi er innangengt í bílskúr og þvottahús.
Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  sturtuklefa  og  tveggja  manna  nuddbaðkari.  Hjónaherbergið  er  mjög
rúmgott með vönduðum skápum. Barnaherbergi eru 3. Hiti er í bílaplani,Gler víða endurnýjað 2005, húsið málað
að utan og innan árið 2005, Þak háþrýstiþvegið, ryðvarið og tví málað 2005. Ásamt ofantöldu er búið að endurnýja
rafmagn,  setja  upp  öryggiskerfi,  hreyfiskynjara,  samtengda  brunaboða  og  búið  að  draga  í  fyrir  vatnsskynjurum.
Endurnýja skolp út í bilaplan. Þetta er einstaklega fallegt og gott hús sem þú mátt ekki láta fram hjá þér fara

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl 15.00-15.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000

Lindarberg 50
220 Hafnarfjörður
Einstakt útsýni yfir Heiðmörk.

Stærð: 192,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 31.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

Fallegt  timbur  einbýli  sem  búið  er  að  klæða  með  steinaklæðningu  sem  krefst  lítils  viðhalds.  Húsi  stendur  efst  í
setberginu í Hafnarfirði. Útsýni úr sólstofu og stofu er einstakt yfir Heiðmörk svo langt sem augað eigir.  Í húsinu
eru 7  svefnherbergi.  Fjögur þeirra eru inn af  einskonar svefnálmu, tvö eru útbúin í  bílskúrnum og er innan gegnt
þaðan inn í íbúðina og eitt er útbúið í risinu. Aðalbaðherbergi er inni í svefnálmunni en einnig er gestasalerni út við
forstofu. Aðalbað er fallegt og flísalagt í hólf og gólf bæði með baðkari og sturtuklefa. Stofa, borðstofa og sólstofa
eru samliggjandi í  fallegu opnurými með hátt til  lofts. Eldhús er rúmgott með miklu skápaplássi  í  innréttingu sem
gengur  í  L  og  eyju  sem snýr  í  átt  að  góðum borðkrók.  Stór  pallur  umliggur  austur  og  suður  hlið  hússins  og  er
einnig góður garður sem umliggur húsið.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Bæjargil 39
210 Garðabær
Glæsilegt 2ja hæða einbýli

Stærð: 186 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 27.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.000.000

Vel skipulagt einbýlishús á stórri  endalóð. Forstofan er björt og opin. Eldhúsið er með hvítri  innréttingu og m.a.
gaseldavél  og  góðum  borðkrók.  Stofan  skiptist  í  borðstofu  og  stofu.  Sjónvarpsholið,  4  svefnherbergi  og
fataherbergi eru á annari hæð sem og aðal baðherbegi. Aðal-baðherbergið er mjög rúmgott, með baði og sturtu,
hvítri innréttingu og hvítum flísum á gólfi og vegg við baðkar. Þvottaherbergi er með góðri innréttingu og hurð út í
garð. Bílskúrinn er 32 fm að stærð. Stutt er í skóla og golfvöllur GKG er í göngufæri.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000



Lundarbrekka 2
200 Kópavogur
Rúmgóð 5 herbergja íbúð.

Stærð: 122 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000

Rúmgóð  og  velskipulögð  5  herbergja  íbúð  á  frábærum  stað  í  Kópavogi.  Fjögur  herbergi  eru  í  íbúðinni.
Hjónaherbergið  og  eitt  barnaherbergjanna  eru  jafnstór,  eitt  herbergið  er  meðal  stórt  og  svo  er  eitt  lítið
forstofuherbergi. Stofa, borðstofa og eldhús eru samliggjand. Eldhús innrétting er með miklu skápaplássi og við
góðan  glugga  með  fallegu  útsýni.  Tvær  geymslur  fylgja  íbúðinni  ein  lítil  innan  íbúar  og  ein  stór  í  sameign  með
góðum glugga. Bæði frysti og kælihólf fylgir eigninni og eru þau staðsett í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Naustabryggja 16
110 Reykjavík
Mjög falleg m/bílskýli

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000

Mjög falleg  4ja  herbergja  íbúð á  2.hæð í  Bryggjuhverfi  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Komið er  inn  í  forstofu  með
flísum á gólfi. Á ganginum eru 3 svefnherbergi öll með hlynparketi á gólfum. Baðherbergi er flísalagt með vandaðri
innréttingu og baðkari. Þvottahús með flísum inn af gangi. Stofa og borðstofa með hlynparketi og með útgengi á
vestursvalir. Eldhús er flísalagt og með fallegri innréttingu og góðum tækjum. Allar innréttingar og innihurðir eru úr
mahogany. Þetta er falleg eign í góðu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

vidar@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

899 4193

895 6107

Njálsgata 85
101 Reykjavík
Frábær kaup miðsvæðis í Reykjavík.

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 11.172.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í 3.hæða fjölbýli. Íbúðin er með tveimur svefnherbegjum og einni stofu, en í dag
er  hún  nýtt  þannig  að  barnaherbergið  er  notað  sem  borðstofa  og  er  hægt  að  opna  yfir  í  stofu  úr  því  rými.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðum  góðum  skápum  og  snýr  út  í  rólegan  garð.  Eldhús  er  með  hvítri  viðar
innréttingu með efri  og neðri skápum. Baðherbergi er með dúkflísum á gólfi  en flísum á veggjum. Frábær kaup
miðsvæðis í Reykjavík. Örstutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í  dag kl.18:00-18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Stórikriki 32
270 Mosfellsbær
Einbýli á einni hæð með möguleika á auka íbúð.

Stærð: 324 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 59.700.000

Húsið er innst í botnlanga og stendur á stórri (1110 fm) lóð. Það skilast fullbúið að utan en ómálað, útveggir eru
einangraðir  og  tilbúnir  til  sandspösslunar.  Þak  er  fullklárað.  Gluggar  og  útihurðar  eru  úr  PVC.  Hitalagnir  og
stýrikerfi  er komið í  gólfplötu og gólf  flotuð og tilbúin undir gólfefni.  Eignin skilast með vinnurafmagni og er gert
ráð fyrir innfeldri halogen lýsingu í stofu. Rafmagnstafla er tilbúin. Neysluvatnslagnir eru komnar (rör í rör). Þetta er
einstaklega skemmtilegt og vel skipulagt hús.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Ásbúðartröð 13
220 Hafnarfjörður
Sérhæð með bílskúr!

Stærð: 139,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 16.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000

Mikið endurnýjuð, falleg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Innréttað risloft sem ekki er inni í fermetraf.eignar.
Forstofa með náttúrusteini  á gólfi,  eldhús  með dökkri  viðarinnréttingu og borðkrók við glugga með útsýni  út  á
fjörðinn. Baðherbergið er nýlega standsett með stórri  sturtu. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með fallegum
listum  og  rósettum  í  lofti  ásamt  fallegum  bogadregnum  glugga.  Úr  hjónaherbergi  er  útgengt  á  svalir.  2
barnaherbergi eru á hæðinni möguleiki á 3. Þvottahús og vinnuherbergi er í risi.

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18.00-18.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000

Engjasel 45
111 Reykjavík
Með útleigumöguleika!

Stærð: 220 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 23.696.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000

Bjart  og  rúmgott  7  herbergja  endaraðhús  með  útleiguíbúð  og  bílskýli  á  rólegum  stað  í  Seljahverfi.  Aðalíbúð  2
hæð:  Rúmgott  eldhús með sérsmíðaðri  innréttingu og stórum borðkrók,  búr  innaf  eldhúsi.  Rúmgóð stofa  með
parketi á gólfi og útgengt á pall. Á efstu hæð er baðherbergi með baðkari og tengi fyrir þvottavél, hjónaherbergi
og  inn  af  því  baðherbergi  með  sturtu  og  3  barnaherbergi  með  skápum.  Á  jarðhæð  er  flísalögð  forstofa,hol,
geymsla með tengi fyrir þvottavél og lítil aukaíbúð sem er tilvalin til útleigu og gefur góðar leigutekjur .

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000

Fannafold 52
112 Reykjavík
Mjög góð staðsetning!

Stærð: 190,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 29.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000

Fallegt raðhús á 3 pöllum á besta stað í  Grafarv.  Innangengt er í  rúmgóðan bílskúr.  Gott  svefnherbergi  við hlið
forstofu  og nýuppgerð gestasnyrting.  Gengið  er  uppá efri  hæð,  með samliggjandi  stofu,  borðstofu  og sólkrók.
Hálfur veggur er milli borðstofu og eldhúss sem er með borðkrók og fallegri innréttingu með flísum milli skápa og
á gólfi. Gengið er úr stofu upp í opið sjónvarpsherb. 3 svefnherbergi eru á jarðhæð ásamt stóru baðherbergi og
þvottahúsi. Falleg eign á góðum stað.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl  16.00-16.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000

Fjóluvellir 3
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt hús á einni hæð!

Stærð: 207,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 35.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

Sérlega glæsilegt og fallegt hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Forstofa rúmgóð með náttúrusteini á gólfi,
þaðan  er  innangengt  í  bílskúr.  Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  með  sérsmíðuðum  innréttingum,  vönduðum
stáltækjum og eyju með granít á borði. Fallegur arinn er í stofu, tveir útgangar og stórir gluggar. Baðherbergin eru
tvö  annað  með  nuddbaðkari  og  hitt  með  sturtuklefa.  Herbergin  eru  4  og  inn  af  hjónaherbergi  er  fataherbergi.
Þvottahús er með góðri innréttingu. Einstaklega falleg eign þar sem örstutt er í skóla og leikskóla.

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

895 6107

694 4000



Maríubakki 2
109 Reykjavík

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

Mjög  góð  88,1  fm.  3ja  herb.  íbúð  á  2.  hæð.  Örstutt  í  skóla  og  leikskóla.  Falleg  og  góð  leikaðstaða  á  lóðinni.
Íbúðin  er  vel  skipulögð.  Komið  inn  í  miðrými  íbúðar  þar  sem stofa,  eldhús  og  þvottahús  eru  á  vinstri  hönd og
baðherbergi ásamt svefnherbergjum á hægri hönd.  Eldhúsinnrétting er hvít. Borðkrókur við glugga. Inn af eldhúsi
er  rúmgott  þvottahús.  Opið  er  úr  eldhúskrók  inn  í  stofu  sem  er  björt  með  góðum  sólbjörtum  svölum
Barnaherbergi  og  hjónaherbergi  með  skápum og  dúk  á  gólfum.  Baðherbergi  er  með  baðkeri  og  flísum á  gólfi

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. milli kl. 19:30 og 20:00 

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

821 4644

Vesturberg 70
111 Reykjavík

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000

3.  herbergja  íbúð  á  fjórðu  hæð  í  fjölbýli.  Stofa  og  forstofa  eru  með  stafaparketi,  bað  er  með  dúk  á  gólfi  og
veggjum,  þar  er  ágætis  innrétting og öll  tæki  í  góðu standi.  Stór  skápur  er  í  holi.  Eldhúsinnrétting er  hvít  mjög
snyrtileg , góður borðkrókur er í  eldhúsinu. Inn af eldhúsi er gott þvottahús. Í hjónaherbergi er stór uprunalegur
skápur og er dúkur á gólfi.Í barnaherbergi er dúkur á gólfi. Húsið hefur verið klætt á þrjá vegu ásamt því að skift
var  um gler  að austanverðu. Íbúðin er  í  mjög góðu standi  og er  öll  hin snyrtilegasta.  Mikið og gott  útsýni  er  úr

Mjódd

Ásdís
Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. milli kl.18:00 og18:30 

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

821 4644

Vesturberg 70
111 Reykjavík

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. milli kl. 18:30 og 19:00 

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

821 4644

Álfheimar 58
104 Reykjavík
Pantaðu tíma fyrir skoðun

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 14,6
Bílskúr: Nei

Verð: 21,7

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, eldri 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

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

thorkell@remax.is

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

898 4596

Hraunbær 188
110 Reykjavík
Rúmgóð íbúð á góðum stað.

Stærð: 96,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 15,5
Bílskúr: Nei

Verð: 21,3

RÚMGÓÐ 4RA  HERBERGJA  96,4  FM.  ÍBÚÐ Á  ANNARI  HÆÐ. SUÐUR  SVALIR.   Komið inn  í  forstofu  og hol
með góðum fataskáp. Stofa með útgengi út á suður svalir. Samfellt eikar parket á forstofu, holi og stofu. Eldhús
með ágætri beyki innréttingu, flísar á milli  skápa, kork flísar á gólfi.  Baðherbergi með flísum á gólfi  og tengi fyrir
þvottavél. Hjónaherbergi með góðum fataskápum. Tvö ágæt barnaherbergi. Öll svefnherbergi með plastparketi á
gólfi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og i verslunarkjarna. Barnvænt umhverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. 4-6 frá Kl. 19:00 til 19:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

898 4596

Kóngsbakki 7
109 Reykjavík
Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Stærð: 99,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 14,7
Bílskúr: Nei

Verð: 21,9

STÓRGLÆSILEG  MIKIÐ  ENDURNÝJUÐ  4RA  HERBERGJA.  99.7  FM.  ÍBÚÐ  Á  3.  HÆÐ.  VESTUR  SVALIR.
Forstofa  með  góðum  harðviðarskáp.  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 stofu og
forstofu. Plast parket á svefnherbergjum. Mjög stutt í skóla, leikskóla og Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. 4-6 frá Kl.18:00 til 18:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

898 4596

Eyjatjörn
Kjósahrepp
ÖRSTUTT FRÁ REYKJAVÍK

Stærð: 45 fm fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 6.020
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð óskast

Sumarbústaðurinn er staðsettur á fallegum gróðursælum reit við Eyjatjörn sem er í landi Eyja 1. Keyrt er framhjá
Meðalfellsvatni,  bænum  Eyjum  og  bænum  Hjalla  og  þá  blasir  við  falleg  tjörn,  Eyjatjörn  með  miklu  lífríki  og
gróðursælum reit, þar sem eldri 3ja herbergja sumarbústaður er staðsettur. Búið er að setja rafmagn og bora fyrir
vatni á lóðinni, grafa fyrir undirstöðum undir stóran sólpall. Tilvalið fyrir fólk sem vill geta lagfært og setja sitt útlit á
þennan krúttlega bústað með mikilli sál.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 17 OG 18

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 4700

ÍS OG GRILLSKÁLI
BESTA STAÐ Í RVK
**** GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR***

Stærð: 240 fm
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ 

Einn  besti  Grillskáli  og  Ísbúð  á  höfuðborgarsvæðinu  með  glæsilegum  nýjum  ísbar  frá  EMMESS  og  fullbúnu
eldhúsi  er  til  sölu!!  Þetta  er  rótgóið  fyrirtæki  með  mikla  veltu  og  hefur  skilað  eigendum sínum góðum launum.
Staðurinn þjónar einn fjölmennu hverfi nálægt stórum skóla og hefur skapað mikil og vaxandi viðskipti í grillmat, ís
og ísréttum. Skálinn er með veitingasal, Lotto, spilakössum og videoleigu ásamt sölu á sælgæti og tóbaki.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

*** HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 692-4700 ***

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 4700



Álakvísl 11
110 Reykjavík
Árbær

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 17.190.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.300.000

Falleg og björt 4ra herbergja endaíbúð í Álakvísl 11, með stæði í bílageymslu. Íbúðin samtals 115 fm en auk þess
er  óskráð  risherbergi  sem  nýtt  er  sem  tómstundarými.  Íbúðin  hefur  verið  endurnýjuð  að  miklu  leyti.  Á  neðri
hæðinni  er  eldhús,  búr,  gestasnyrting og björt  stofa með útgengi  á svalir.  Á efri  hæðinni  eru þrjú svefnherb og
baðherb með baðkari,sturtu og þvottaaðstöðu. Í bílageymslunni er auk bílastæðis, 5-6 fm geymsla.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

16.00-16.30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Hrísateigur 10
105 Reykjavík
Efri sérhæð

Stærð: 64 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 9.580.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000

RE/MAX BORG kynnir  þriggja herbergja efstu hæð í  þríbýli.  Íbúðin er  í  dag með einu svefnherbergi  og tveimur
stofum.   Stofur  og  herbergið  eru  með  parketi  á  gólfum  en  baðherbergið  er  flísalagt  og  með  sturtu.  Í  risi  er
geymsluloft og í kjallara er sameiginlegt þvottahús og lítil geymsla. Þakið var tekið í gegn fyrir ca 9 árum, dren og
skólplagnir nýlegar.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

16.00-16.30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Rjúpnasalir 14
203 Kópavogur
Gott útsýni

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.800.000

Komið  inn  í  forstofu,  baðherbergi  er  á  hægri  hönd  sem  er  flísað  í  hólf  og  gólf,  upphengt  salerni,  hornbaðkar,
handklæðaofn og góð innrétting. Eitt  herb. er opið inn í  stofu og þarf  bara að skella upp millivegg til  að búa til
herbergi. Úr borðstofu er gengið út á suð-vestur svalir með góðu útsýni. Öll  íbúðin er með fljótandi eikarparketi
fyrir  utan  bað,  eldhús  og  þvottahús.Í  eldhúsi  er  náttúrusteinn,  borðkrókur  og  góðar  innréttingar.  Þaðan  er
innangengt í þvottahús sem er flísalagt. Góð umhirða er í og við blokkina. Íbúðin er hin fallegasta.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

18.00-18.30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Stóragerði 30
108 Reykjavík
Eign í Gerðunum

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000

Falleg  og  mikið  endurnýjuð  103,9  fm,  3ja  -  4ra  herb.  íbúð  í  góðri  blokk  í  Gerðunum.  Íbúðin  er  með  fljótandi
eikar-parketi og hita í gólfi. Gengið inn í opið rými sem sameinar eldhús, borðstofu og sjónvarpshol. Nýleg innr. er
í  eldhúsi.  Baðherb. er  með baðkar,  sturtu,  upphengt klósett  og ágætum skápar.  Tekinn var niður veggur til  að
mynda  sjónvarpshol  í  stað  herbergis.  Lítið  mál  er  að  mynda  herbergi  aftur.  Íbúðin  er  opin,  snyrtileg,  björt  og
falleg. Fjölbýlið var nýlega tekið í gegn að utan sem innan.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

17.00-17.30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Stórholt 16
105 Reykjavík
Hringið og bókið skoðun

Stærð: 80,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

RE/MAX BORG kynnir flotta tveggja herbergja 67,3 fm íbúð á 2. hæð í Holtunum ásamt 12,8 fm geymslu. Stórt
svefnherbergi, rúmgóð stofa með opnu eldhúsi og glæsilegt nýuppgert baðherbergi með nuddbaðkari. Íbúðin er
parketlögð  að  undanskyldu  baðherbergi  og  eldhúsi  sem  eru  flísalögð.   Á  neðstu  hæðinni  er  geymslan  og
sameiginlegt þvottahús.  Eignin er laus við kaupsamning.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Góð efri hæð í Holtunum

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Suðurgata 80
220 Hafnarfjörður
Sérhæð

Stærð: 190 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

Mjög falleg ca.157 fm efri sérhæð í fjórbýli auk 21,7 fm bílskúrs með 10,8 fm geymslu. Íbúðin er skráð 143,9 hjá
FMR en skiptalýsingin á eigninni sýnir að sú skráning á ekki við rök að styðjast. Hæðin skiptist í: forstofu á neðri
hæð  og  stigagang  þaðan  upp  í  íbúðina,  eldhús,  stofu  með  svölum  sem  snúa  til  suðvesturs,  gestasnyrting,
sjónvarpshol, 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.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

17.00-17.30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Grófarsel 20
109 Reykjavík
Einbýli

Stærð: 319 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 42.190.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.800.000

RE/MAX BORG kynnir:  320  fm einbýlishús,  þar  af  er  68 fm samþykkt  aukaíbúð og 31  fm bílskúr.  Húsið  er  vel
staðsett  með  frábæru  útsýni.   Nánari  lýsing:  Flutt  var  inn  í  húsið  1982.  Á  jarðhæð  eru  tvö  svefnherbergi,  eitt
baðherbergi  með  sturtu,  stórt  hol  sem notað  er  sem tölvuhorn.  Gengið  er  einn  pall  niður  í  þvottahús  þar  sem
útgangur er í  bílskúr og aukaíbúð. Frá þvottahúsi  er  gengið niður tröppur í  stórt  unglingaherbergi  með stofu og
svefnherbergi sem er c.a 55 fm sem ekki eru skráðir v/lofthæðar.  Á efri hæð eru tvær stofur, borðstofa, eldhús,
stórt  svefnherbergi  og  baðherbergi  með baði.  Úr  borðstofu  er  gott  útsýni.  Úr  stofu  er  útgengt  á  tvennar  svalir.
Svalir eru flísalagðar og þaðan er fallegt og mikið útsýni. Svefnherbergi var stækkað og til að nýta lofthæð var sett
upp loft fyrir börnin. Aukaíbúð: Flísalögð forstofa, geymslu pláss á lofti, baðherbergi með baði og sturtu, eldhús,
borðstofa og stofa liggja saman. Herbergi  er  innar í  íbúð.  Úr stofu er  svo gengið út  á pall  sem liggur í  garðinn.
Garður er fallegur og vel hirtur með geymsluskúr og litlum kofa á sólpalli. Bílskúrinn er með miklu geymslulofti. Hiti
er í innkeyrslu.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15.00-15.30

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744



Álfkonuhvarf 41
Kópavogur
Opið hús sunnudag kl 16-16.30

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.005.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.300.000

Remax  Lind  kynnir  til  sölu  glæsilega  eign  á  fyrstu  hæð  í  Álfkonuhvarfi  í  kópavogi  með  góðum  sólpall.  Lýsing
eignar: Forstofa með flísum á gólfi og góðum skápum. Stofa með gegnheilu eikar parketi. Eldhús  með flísum á
gólfi og á milli skápa , vönduð innrétting og tæki. frá stofu er gengið út á sólpall sem er ca 35-40 fm með útgengi
út í garð sem er með flottum leiktækjum. Baðherbergið er  með baðkari og góðri sturtu, flísalagt er  í hólf og gólf,
hiti er í gólfi. Frá baðherbergi er gengið inn í gott þvottahús sem er flísalagt. Góðir skápar eru í hjónaherbergi.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur kl 16 - 16.30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

Sóleyjarhlíð 3
Hafnarfjörður
Opið hús sunnudag kl 15-15.30

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000

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 og baðkar m/ sturtu.Flísar eru á gólfi á baði.Þvottahús og geymsla eru innan íbúðar.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl 15-15.30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

Laugarnesvegur 78
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 70,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

RE/MAX  Lind  kynnir  2-3ja  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð,  með  samtals  105  m2  gólffleti.   Komið  er  inn  í  opna
forstofu. Á hægri hönd er baðherbergi með sturtu og svefnhverbergi með innbyggðum skápum. Eldhús og stofa
eru í sama rými með góðum gluggum og útgengi er út á svalir úr eldhúsi. Í eldhúsi er hvít innrétting með tengi fyrir
uppþvottavél.  Hringstigi liggur upp á stórt risloft með þremur þakgluggum. Loftið er nýtt í dag sem mjög stórt og
hjónaherbergi.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 16:30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

669 1005

Þórðarsveigur 20
113 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað í Grafarholti

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.890.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000

Opin og björt  4  herbergja íbúð á 2.  hæð á góðum stað í  Grafarholti.  Forstofa er flísalögð með fataskáp. Inn af
forstofu  er  þvottahús.  Stofa,  borðstofa  og  sjónvarpshol  mynda  stórt  og  rúmgott  fjölskyldurými.  Eldhús  er  með
sérhannaðri  innréttingu,  borðkrók  og  góðu skápaplássi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með upphengdu
salerni,  baðkari  m. sturtu og góðri  innréttingu. Svefnherbergi eru rúmgóð með góðu skápaplássi.  Sérinngangur
og stæði í bílageymslu. Góð geymsla fylgir íbúðinni og stórar suðursvalir.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16 og 16:30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

669 1005

Breiðvangur 4
220 Hafnarfjörður
FALLEG EIGN 

Stærð: 123,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Falleg 3ja-4 herb íbúð í norðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er á fyrstu hæð og er mjög rúmgóð, björt og velskipulögð.
Eigninni  fylgir  stór  geymsla  í  sameign  og  sameiginlegt  rými  í  sameign.   Nánari  lýsing:  Íbúðin  skiptist  í  stórt
miðrými/sjónvarpsaðstöðu  með  skápum,  flísalagt  baðherbergi  með  ljósum  innréttingum  og
baðkari/sturtuaðstöðu, stórt hjónaherbergi með fataskáp, barnaherbergi/vinnuherbergi, stofu og borðstofu ,mjög
rúmgott eldhús með fallegri innréttingu og þvottahús.  Vestursvalir; sem gengið er út á frá stofu. Gólefni: Parket

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 14:00 og 14:30 

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

697 3629

Fellsmúli 22
108 Reykjavík
5 HERBERGJA ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.700.000

Falleg stóra 5 herbergja íbúð á sérstigapalli.  Íbúðin er velstaðsett nálægt allri  þjónustu. Íbúðin  er í  velviðhöldnu
fjölbýli  og  er  fallegt  útsýni  frá  íbúðinni  til  allra  átta.  Góð  bílastæði  eru  fyrir  framan  húss.  Nánari  lýsing:  Íbúðin
skiptist  í  stórt  hol,  rúmgóða  stofu  með  útgengi  á  suðursvalir,  4  svefnherbergi,  baðherbergi,  eldhús  með  ljósri
innréttingu,  geymsla  og  þvottaherbergi.  Í  sameign  er  sérgeymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  og  þurkherbergi.
Gólfefni:  Ljóst  eikarparket,  flísar  og  dúkur.  Innréttingar:  Eldri  innrétting  og  skápar.  Fleirri  myndir  er  að  finna  á

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 15:00 og 15:30 

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

697 3629

Suðurvangur 10
220 Hafnarfjörður
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 14.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000

Falleg  velviðhaldið  fjölbýli  sem  búið  er  að  klæða  að  hluta  að  utan.   íbúðin  skiptist  í  opið  rými  með  útgengi  á
suðursvalir,  rúmgóða  stofu,  svefnherbergisgang  með  tveimur  svefnherbergjum  og  baðherbergi,  eldhús  með
upprunalegri  innréttingu,  þvottahús  og  geymslu  (búr)  inn  af  eldhúsi.  Gólfefni:  Parket  er  á  stofu  og  herbergjum,
dúkur á baðherbergi,  eldhúsi  og þvottahúsi.  Fataskápur í  svefnherbergi  er nýlegur úr öl.  Frekari  upplýsingar og
fleirri myndir er að finna á www.remax.is

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 13:00 og 13:30 

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

697 3629

EINBÝLISHÚSALÓÐIR
270 Mosfellsbær
Bókaðu skoðun í síma 692-9532

Stærð: 1300 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000

Frábærar  útsýnislóðir  í  Reykjahverfi  í  Mosfellsbæ.  Um  er  að  ræða  5-8  lóðir  staðsettar  að  Reykjahvoli  í
Mosfellsbæ.  Stærð  lóða  er  frá  762  fm  -  1300  fm.  Lóðirnar  verða  byggingahæfar  í  byrjun  2008.  Ásett  verð  er
13.500.000,-(án gatnagerðargjalda) Möguleiki á 100@ fjármögnun.  Uppl. gefur Högni Kjartan Þorkelsson gsm:
692-9532 s:520 9532 Hogni@remax.is

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hogni@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 692-9532

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

692 9532



Ásvallagata 31
101 Reykjavík

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000

Falleg og vönduð íbúð í hjarta Reykjavíkur. Eignin hefur verið endurnýjuð á fallegan hátt að innan. Nýbúið er að
taka sameign að innan rækilega í gegn og er verið að taka húsið í gegn að utan.  Vandaðar ítalskar innréttingar
frá Aran eru í eldhúsi, baði og hjónaherbergi. Gólfefni eru plankaparket úr eik. Baðherbergið er með hvítum flísum
á veggjum og svörtum á gólfi, innréttingu, upphengdu salerni og flísalagðri sturtu. Kíktu í kaffi til okkar

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 18:00 og 18:30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

847 8001

Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík
Glæsieign fyrir vandláta

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000

Glæsileg  þakíbúð  með  hátt  til  lofts  í  Þingholtunum  í  nýlegu  tvíbýli  nálægt  mótum  Bergstaðastrætis  og
Skólavörðustígs.  Íbúðin er öll endurnýjuð á þessu ári á vandaðan og smekklegan hátt. Til að mynda eru gólfefni,
innréttingar,  blöndunartæki,  raftæki  í  eldhús  og  hreinlætistæki  ný.  Salerni  er  með  fallegri  innréttingu  í  stíl  við
eldhúsinnréttingu, upphengt salerni og flísalagðan sturtuklefa. Eignin er öll nýmáluð að innan. Útgengt er á góðar
svalir sem snúa til vestur. Svalir hafa einnig verið endurbættar. Kíkið í kaffi til okkar

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 17:00 og 17:30 

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

847 8001

Gullengi 25
112 Reykjavík
Tveggja herbergja í góðu hverfi

Stærð: 65,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 10.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.800.000

REMAX LIND kynnir snyrtilega tveggja herbergja íbúð í rólegu hverfi í Grafarvoginum. Íbúðin er á þriðju og efstu
hæð. Forstofa er snyrtileg með góðu skápaplássi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergi er bjart og
rúmgott. Plastparket er á gólfi í svefnherbergi, stofu og eldhúsi en stofa og eldhús er í opnu rými. Bókaðu skoðun
hjá Óskari í síma 8999-427 eða á oskar@remax.is

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 8999-427

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

847 8001

Urriðakvísl 1
110 Reykjavík
Fallegt einbýlishús á góðum stað

Stærð: 227 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 37.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Um er að ræða fallegt og vel við haldið hús á friðsælum stað. Húsið er á tveimur hæðum og er búið að endurnýja
það á fallegan og smekklegan hátt  í  gegnum tíðina.   Jarðhæð: Forstofa er með flísum á gólfi  og stórum föstum
skápum.  Á  jarðhæð  er  eldhús  með  snyrtilegri  eyju  sem  skilur  að  eldunaraðstöðu  og  hol  með  eldhúsborði.  Öll
eldhústæki  fylgja  eigninni  þar  sem  þau  falla  inn  í  innréttingu.  Stór  og  björt  stofa  er  á  jarðhæð  með  stórum  og
fallegum arni.  Búið er  að yfirfara glugga í  stofu.  Gott  gestasalerni  er  inn af  forstofu.   Efri  hæð: Samanstendur  af
hjónaherbergi og þremur svefnherbergjum. Herbergin eru öll stór og eru tvö þeirra með útgang út á stórar svalir.
Gott  sjónvarpshol  er  á efri  hæð ásamt góðu fataherbergi.  Salerni  er  sérlega fallegt með góðu hornbaðkari  og er
það flísalagt í hólf og gólf og með góðum glugga og hita í gólfi.  Eignin er afskaplega hlý og falleg enda er búið að
hlúa vel að henni. Húsið allt er í góðu standi og var það málað fyrir tveimur árum síðan og lítur það vel út jafnt að
utan sem innan. Garður er í góðri rækt og er aðkoman að húsinu mjög góð. Kíkið í kaffi til okkar

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 15:00 og 15:30 

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

847 8001

Vesturvallagata 1
101 Reykjavík
Góð eign í rólegu hverfi

Stærð: 65,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 9.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000

Við kynnum snyrtilega og bjarta íbúð í steinhúsi á þessum vinsæla stað. Íbúðin skiptist í forstofugang , herbergi,
baðherbergi, stofu og eldhús ásamt sérgeymslu í sameign og aðgang að þvottahúsi og hjólageymslu. Sameignin
verður  teppalögð  og  máluð  á  kostnað  eiganda.    Íbúðin  er  snyrtileg  og  í  góðu  standi.  Skápar  í  herbergi  og
eldhúsinnrétting  eru  upprunaleg.  Parket  er  á  gólfi  herbergis,  gangs  og  stofu  en  korkflísar  eru  á  gólfi  eldhúss.
Salerni er flísalagt í hólf og gólf. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Kíkið í kaffi til okkar

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 19:00 og 19:30 

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8999-427

847 8001

Fálkahraun 14
220 Hafnarfjörður
Opið hús 3/6 2007

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000

Einbýlishús  í  góðu  hverfi  sem  skiptist  niður  í  forstofu,  þvottahús,  hjónaherbergi,  eldhús,  baðherb.  með  sturtu,
stofu/borðstofu og á efri hæð 2 svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherb. með baðkari og 30 fm. svalir. Bílskúr er 32
fm. sambyggður við húsið, rafmagnshurðaopnari.  Húsið er í afar skemmtilegu hverfi og barnvænu umhverfi, stutt
í alla þjónustu, stutt í skóla og leikskóla, opið skemmtilegt svæði skammt frá húsinu. Húsið er innarlega í botlanga
og því mjög lítil bílaumferð. Fallegt hús á frábærum stað.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

847 8001

8999-427

Goðaborgir 3
112 Reykjavík
Opið hús

Stærð: 86,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000

Þriggja herb. íbúð annari  hæð í  Goðaborgum með frábæru útsýni.  Inngangur inn í  íbúðina er frá svölum og því
sérinngangur. Íbúðin skiptist í  flísalagða forstofu með skáp, baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir  þvottavél
og þurrkara, flísar á gólfi. Hjónaherbergi með skápum, barnaherbergi með skápum, eldhús með hvítri smekklegri
innréttingu, uppþvottavél.  Stofan er opin mót eldhúsi og er útgengi á svalir  mót suðri.  Á 1.hæð er lítil  geymsla.
Skemmtileg snotur íbúð með frábæru útsýni, stutt í alla þjónustu og kjörið fyrir barnafólk.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16.00 - 16.30

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

847 8001

8999-427



Ásgarður 75
108 Reykjavík
Falleg íbúð með bílskúr!

Stærð: 144,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 19.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í Bústaðahverfinu. Íbúðin er 119 fm og bílskúrinn 25,2 fm.
Eignin skiptist í rúmgóða forstofu, herbergi er inn af forstofunni. Eldhúsið er með eldri innréttingu. Gott pláss fyrir
borð  í  eldhúsi.  Stofan  er  rúmgóð  og  samhliða  henni  er  borðstofa.  Á  herbergisgangi  eru  tvö  herbergi.
Hjónaherbergið  er  með  góðum  skápum  og  parketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er  með  hvítri  innréttingu,  flísum  á
veggjum og gólfi. Baðkar er á baðherberginu. Auka herbergi fylgir eigninni í kjallara. Geymsla í sameign.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

Flétturimi 33
112 Reykjavík
Björt og falleg íbúð

Stærð: 67 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 10,3
Bílskúr: Nei

Verð: 17.400.000

Tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli í Grafarvoginum. Sameiginlegan inngangur. Þar inn af er svo
sameiginlegt  þvottahús.  Forstofan  er  með  plastparketi  og  skápum.  Eldhúsið  er  opið  rými,  hátt  til  lofts.  Hvít
innrétting í  eldhúsi.  Yfir  eldhúsinu  er  stór  þakgluggi  sem  gefur  rýminu  mikla  birtu.  Stofan  er  með  plastparketi,
útgengt á  suðvestur  svalir.  Herbergið  er  rúmgott.  Baðherbergið  er  flísalagt,  hvít  innrétting  og  baðkar.  Yfir  hluta
íbúðarinnar er milliloft sem nýtt er sem herbergi.

Senter

Valdimar
Jóhannesson

Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

SELD

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

897 2514

895 8525

Hringbraut 113
107 Reykjavík
Gamli góði Vesturbærinn...

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Parketlagður gangur sem er í raun miðrými íbúðarinnar. Þaðan er
gengið  inn  í  stofu.  Tvö  rúmgóð  herbergi  eru  í  íbúðinni  með  skápum.  Parket  er  á  holinu,  stofunni  og  öðru
herberginu.  Baðherbergið er  flísalagt  á gólfi  og veggjum. Sturta er  á baðinu.  Eldhúsið er  með hvítri  innréttingu,
fínu skápaplássi og kork á gólfinu. Geymsla í sameign.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

Klapparstígur 5
101 Reykjavík
Falleg eign í miðbænum

Stærð: 91,3 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 18.010.000

Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

Falleg  2-3ja  herbergja  íbúð  á  þremur  hæðum  í  lyftuhúsi  á  vinsæla  stað  í  miðbænum.  Opið  inn  í  rúmgóða
stofu/borðstofu. Útgengt á suðvestur svalir.Eldhús með ljósri innréttingu og keramik helluborði. Rúmgott herbergi
með  þakgluggum,  mikil  lofthæð.  Vinnuaðstað  á  3.hæð(ekki  inn  í  fm  tölu).  Baðherbergi  með
baðkari/sturtuaðstaða.  Tengi  fyrir  þvottavél  á  baðherbergi.  Gólfefni:  Olíuborið  beykiparket  á  forstofu,  stofu  og
eldhúsi,flísar á baði. Beykiparket á efri hæð.  Stæði í bílageymslu. Geymsla í kjallara. Húsvörður í húsinu.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:30 - 17:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

Muruholt
Álftanesi
Glæsilegt hús á einni hæð

Stærð: 357 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 59.000.000

Glæsilegt  einlyft 5  herbergja  einbýlishús  með  innbyggðum  bílskúr.  HÚSIÐ  AFHENDIST  TILBÚIÐ  TIL
INNRÉTTINGA. Um er að ræða 357 fm hús ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í anddyri þaðan er gengið inn í
bílskúr.  Rúmgott  eldhús  með  borðstofu á  milli  eldhús  og  stofu.  Stofan  er  opin  og  björt.  Þrjú  mjög  góð  herbergi,
stórt hjónaherbergi með salerni og fataherbergi. Gangur með sjónvarpsholi, tveimur baðherbergjum og þvottahúsi.
Húsið  afhendist  fullbúið  að  utan  málað  eða  steinað  en  tilbúið  til  innréttinga  að  innan.  Gluggar  eru  úr  áli  og  tré,
tvöföld bílskúrshurð úr áli. Lóð skilast grófjöfnuð.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

vj@remax.is

gardar@remax.is

GOTT VERÐ

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811

Grensásvegur 56
108 Reykjavík
opið hús á morgun milli 18:30-19:00

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 11

Bílskúr: Já

Verð: 19.500.000

Góð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð (íbúðin snýr  ekki  út  á götu).  Hol  með parketi  á gólfi.  Stofa er  parketlögð með
útgengi út á svalir. Eldhús með uppgerðri innréttingu og nýlegri eldavél.  Bæði herbergin eru með plastparketi á
gólfi og skápum.  Baðherbergi með sturtu, flísalagt í hólf og gólf og skápur fyrir ofan vask.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

vj@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811

Skógarás 3
110 Reykjavík
Opið hús á morgun kl.17:30-18:00

Stærð: 133 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 17,5
Bílskúr: Nei

Verð: 24,9

Falleg 4ra herbergja, 133 fm íbúð í Árbænum. Forstofa með flísum á gólfi, fataskápur. Þvottaherbergi með flísum
á  gólfi.   Hjónaherbergi  með  fataskáp.  Tvö  barnaherbergi,  fataskápur  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.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

vj@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811



Breiðagerði
190 Vogum

Draumahús við sjóinn

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 49.000.000

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

kitty@remax.is
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kitty@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

6954161
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Draumahús við sjóinn,heilsárshús á tveimur hæðum sem stendur á sjávarlóð þar sem útsýni er einstakt. 
Aftan við húsið sést til Keilis en til Snæfellsjökuls að framanverðu. Húsið er smíðað úr fyrsta flokks timbri 
frá Lettlandi og gluggar eru frá Kanada. Komið er inhn á neðri hæðð í forstofu. Þar er gert ráð fyrir 
stofu,borðstofu,eldhúsi,skála,búri,þvottahúsi og geymslu. Á efri hæð er gert ráð fyrir tveimur 
svefniherbergjum,fataherbergi,skála,vinnustofu og baðherbergi.Aðalhurð,svalahurð og þvottahús eru úr 
maghoney.

Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu. Eigninnni fylgir 1500 fm ræktuð eignarlóð. Gert er ráð fyrir hita 
í gólfi á neðri hæð en ofnar á þeirri efri. Enn fremur er gert ráð fyrir heitum potti ofan á turninum og arni 
í stofu á neðri hæð. Eignin skilast fullfrágenginn að utan og fokheld að innan.

15 mín. akstur frá Hafnarfirði.

Hrauntúnga 71
200 Kópavogur
Fallegt raðhús á góðum stað

Stærð: 214,3 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 30.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.700.000

Fallegt  214,3fm  raðhúð  með  innbyggðum bílskúr.  'A  neðri  hæð er  forstofa,þvottahús  og  sér  2ja  herbergja  íbúð
sem er með sérinngangi. 'A efri hæð er hol og stórar stofur,eldhús,baðherbergi og fjögur góð herbergi. Til suðurs
eru stórar flísalagðar stofur en af þeim er gengið út á stóra steinsteyptar svalir. Fallegt eldhús með hvítsprautaðri
innréttingu og borðkrók. Mósaikflísar eru milli efri og neðri skápa. Innaf hjónaherberginu er fataherbergi en einnig er
gengið út á verönd þaðan.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

kitty@remax.is
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kitty@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl: 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

6954161

Marteinslaug 12
113 Reykjavík
Falleg útsýnisíbúð í lyftuhúsi

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.700.000

Falleg og opinn útsýnisíbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með vönduðum eikarinnréttingum,gólfefnum og stæði í
opinni  bílgeymslu.  Fallegt  eldhús með rúmgóðri  eikarinnréttingu.  Keramik helluborð og electrolux ofn ásamt viftu
yfir  helluborði.  Uppþvottavél  í  innréttingu  og  tvöfaldur  electrolux  ísskápur  með  klakavél  fylgir.  Einstaklega  fallegt
útsýni til Esjunnar,úlfarsfells og víðar. Tvö rúmgóð svefniherbergi, fataherbergi er innaf hjónaherberginu. Þvotthús í
íbúð.'A jarðhæð er sameiginleg hjóla og vagnageysmla ásamt rúmgóðri sérgeymslu íbúðar.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

kitty@remax.is
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kitty@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl: 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

6954161



Álftamýri 32
Reykjavík 108

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.915.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000

Opin  og  rúmgóð  3ja  herbergja  íbúð  á  4.hæð  í  fjölbýli  á  góðum  stað  í  Mýrunum.  Íbúðinni  sjálf  er  87  fm.  með
geymslunni  og  henni  fylgir  20,9  fm.bílskúr.  Komið  er  inn  í  parketlagða  forstofu  með  fatahengi.  Tvö  rúmgóð
herbergi  eru  í  íbúðinni,  parket  og  dúkur  á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  hvítri  innréttingu.  Baðkar  með
sturtuhengi  er  á  baðherberginu.  Baðherbergið  hefur  verið  mikið  endurnýjað.  Tengi  fyrir  þvottavél  er  á
baðherberginu. Eldhúsið er með nýlegri  innréttingu og með góðu skápaplássi.  Flísar eru á eldhúsinu. Stofan er

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

vj@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 14:30 og 14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

694 4700

Hallakur 4b
Graðabær 210
Opið Hús í dag.

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000

Opin og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í  viðhaldsfríu fjölbýli  á góðum stað í  Akralandinu í  Graðabæ. Komið er inn í
parketlagða  forstofu  með góðu skápaplássi.  Tvö  mjög rúmgóð herbergi  eru  í  íbúðinni,  bæði  með skápum og
parketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Baðkar  og sturtuklefi  er  á  baðherberginu.  Eldhúsið  er  opið með góðu
skápaplássi  og eldavélaeyju.  Stofan er björt  og rúmgóð og úr henni  er útgengt á sér suðurverönd. Parket er á
stofunni.  Geymsla  er  í  kjallara.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Íbúðin  er  mjög  rúmgóð  og  vel  staðsett.  Stutt  í  bæði

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

vj@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl 16:00 og 16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

694 4700

Rjúpnasalir 10
Kópavogur 201
Opið hús í dag.

Stærð: 94 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000

Opin og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í fjölbýli á góðum stað í Salahverfinu í Kópavogi. Komið er inn í  forstofu með
góðu  skápaplássi.  Tvö  rúmgóð  herbergi  eru  í  íbúðinni,  bæði  með  skápum og  parketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er
flísalagt  með  hvítri   innréttingu.  Baðkar  með  sturtuhengi  er  á  baðherberginu.  Eldhúsið  er  opið  og  með  góðu
skápaplássi.  Parket  eru  á  eldhúsinu  og  borðkróknum.  Stofan  er  björt  og  úr  henni  er  útgengt  á  góðar  svalir.
Parket er á stofunni.Þvottahús er innan íbúðar. Geymsla er í kjallara. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla.  Íbúðin

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

vj@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 15:00 og 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

694 4700

Efstihjalli 17
200 Kópavogur
Góð eign í rótgrónu hverfi

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000

Glæsilega  3ja  herbergja  íbúð  á  fyrstu  hæð  í  góðu  fjölbýli   í  Kópavogi.  Nánari  lýsing:  Komið  er  inn  í  rúmgóða
flísalagða forstofu með góðum skáp. Eldhúsið er með fallegri  innréttingu og góðum borðkrók. Innaf eldhúsinu er
þvottahús,  dúkur  á  gólfi.  Rúmgóð stofa  með  gegnheilu  eikar  parketi  á  gólfi  og  gengið  þaðan  inn  á  svalir.  Tvö
rúmgóð  svefnherbergi með skápum og dúk á gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og fallegri
innréttingu  og  handklæðaofn.  Sér  geymsla  er  í  kjallara  með  góðu  hilluplássi.  Snyrtileg  sameign,

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Svava Júlía
Sölufulltrúi

vj@remax.is

svava@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8983023

Hörgshlíð 2
105 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 193 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 28.540.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000

Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu  með  góðum  skápum. Á  móti  forstofu  er  baðherbergi  með  sturtu.  Stofa  og
borðstofa eru með eikarparketi á gólfi og eru mjög rúmgóðar og bjartar. Á milli stofu og borðstofu er lítill flísalagður
sólskáli með arni.  Eldhús er opið inn í stofu og er með fallegri ljósri innréttingu og granít borðplötu. Hjónaherbergi
er  mjög  rúmgott  og  bjart  með  góðum  skápum.  Inn  af  því  er  stórt  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  sturtu.  Tvö
barnaherbergi  eru í  íbúðinni.  Ris  er  yfir  hluta  af  hæðinni  sem  hægt  er  að  nýta  t.d.  sem  leikherbergi  eða
vinnuherbergi.  Þvottahús er inn í íbúðinni. Sér geymsla í sameign og einkastæði í bílageymslu.  Glæsileg eign sem
vert er að skoða

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

vj@remax.is

nanna@remax.is

SELD

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899-9493

Á bökkum sogsins 
Grímsnes
Frístundalóðir í fallegu umhverfi

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: tilboð

Einstök náttúrfegurð ! Um er að ræða 15 frístundalóðir við bakka Sogsins í Grímsnesi. Afþreyjingamögleikar gesta
frístundabyggðarinnar  eru  fjölbreytilegir.  Gönguleiðir  í  landi  Syðri  Brúar  eru  skemmilegar  og  aðgengilegar.  Einnig
eru  skemmtilegar  gönguleiðir  beggja  vegna  Sogsins  í  marbreytilegu  náttúrufari.  Leikvellir  verða  byggðir  á
frístundasvæðinu og áform eru um gerð golfvallar í miðju svæðinu, en 9 holu golfvöllur er á Ljósafossi sem opin er
öllum. Ljósafosslaug með heitum potti og gufu í næsta nágrenni. Veiðileyfi eru seld á Syðri Brú í Soginu fyrir lax,
bleikju og sjóbirting, einnig seld veiði í uppistöðulóni Írafossvirkjunar, þá er veiði í vatni á toppi Búrfells.  Aðeins 65
km frá Reykjavík.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

8983023



Sveighús 12
112 Reykjavík
Nýtískulegt einbýli

Stærð: 280,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 32.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

Afar  glæsilegt  einbýli  (pallahús)  með  tvöföldum  bílskúr.  Húsið  var  allt  endurnýjað  fyrir  ári  síðan.  Húsið  er  skráð
223,7  fm  ástamt  57  fm  rými  sem  ekki  er  inní  fm  fjölda,  samtals  280,7  fm.  Forstofa,  skápar,  mustang  flísar.
Forstofuherbergi, hvíttuð eik á gólfi, fataskápur. Gesta wc. Innangengt ú forstofu í flísalagðan tvöfaldan bílskúr og
þar innaf er geymsla. Stórt sjónvarps og fjölskyldurými, hvíttuð eik á gólfi, innaf er stórt herbergi, hvíttuð eik. Mið
pallur: Rúmgott hjónaherbergi útg. á pall með heitum potti, fataherbergi, hvíttuð eik á gólfi. Glæsilegt baðherbergi,
mustang flísar,  falleg  innrétting,  stór  hlaðin  sturta.  Þvottahús með mustang flísum,  útg.  á  pall  með heitum potti.
Barnaherbergi með fallegum skápum, hvíttuð eik. Efsti pallur: Stór stofa og eldhús í opnu rými, hvíttuð eik á stofu,
útg. á svalir, fallegt útsýni, eldhús með svarti og eikar innréttingu, gaseldavél, vönduð tæki, góð borðstofa. Garður
einstaklega fallegur. Ekki láta þessa eign fram hjá þér fara!

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 19:00-19:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Tröllakór 5-7
203 Kópavogur
Aðeins 6 íbúðir eftir !!

Stærð: 139 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.700.000

15 íbúðir seldar - aðeins 6 íbúðir eftir !! Fjölbýli með 7. 4ra herbergja íbúðum  og 14. 3ja herbergja íbúðum  ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Húsið verður einangrað og klætt að utan með lituðu bárustáli. Gluggar verða ál að utan
og tré að innan. Sér inngangur er inn í íbúðir af svölum og verður þeim lokað með gleri.  Húsið verður fullfrágengið
að  utan,  lóð  verður  frágengin  án  trjágróðurs.  Stéttar  verða  með  snjóbræðslu  skv  teikningum.  Þakið  verðu  með
bræddum  asfaltpappa  þreföldu  lagi -  einangrað  með  Stiraform  einangrun,  drendúkur  og  sjávarmöl  ofan á  skv.
reglugerð.  Allar  íbúirnar  eru  með  gólfhita  "Unipipe  frá  Tengi",  með  þráðlausum  hitastýringum.  Neysluvatn  útbúið
með  stofnlokum  fyrir  hverja  íbúð.  Heitt  neysluvatn  verður  upphitað  kalt  vatn.  Baðherbergi  eru  flísalögð,  gólf  og
veggir í hurðahæð. Gólf verða ílögð þ.e. tilbúin undir gólfefni. Þvotthús verða flísalögð.  Innveggir einangraðir 2f gifs
og  blikkstoðir  eða  sambærilegt.  Veggir  slétt  sparslaðir  og  málaðir.  Loft  fín  hraunuð  með  sparsli  og  máluð.  Íbúðir
skilast  án  gólfefna  nema  það  sem  áður  er  talið.  Hægt  verður  að  verlja  um  innréttingar  og  skápa  úr  Eik,  Öl  eða
Maghony frá Axis.  Eldhúsæki frá Húsasmiðjunni, Eletrolux eða Amica Innihurðir úr eik, Egill Árnason og flísa einnig

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Tröllateigur 9
270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús

Stærð: 160,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 28.160.000
Bílskúr: Nei

Verð: 46.900.000

Afar  glæsilegt  raðhús ásamt  bílkskúr  og heitum potti  !   Neðri  hæð:Gengið  er  inn  í  forstofu  með dökkum flísum,
eikar skápar. Inn af forstofu er herbergi með ljósu parketi. Einnig er innangengt úr forstofu inní flísalagðan bílskúr.
Gesta wc, flísalagt hólf í gólf með upphengdu wc.   Rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými, parket á stofu og dökkar
flísar  á  eldhúsi,   glæsileg  eikar  innrétting  frá  Alno  með  granít  borðplötum,  vönduð  Siemens  stál  tæki,  útgengi  á
stóra  verönd með heitum potti.   Kókos teppi  á  stiga upp á efri  hæð.  Efri  hæð:   Efri  hæð utan baðherbergis  og
þvotthúss er parketlögð. Alrými sem nýtt er sem sjónvarpshol (auðvelt að breyta í herbergi), útgengi á hellulagðar
svalir. Rúmgott hjónaherbergi með eikar skápum. Tvö góð barnaherbergi með eikar skápum.  Þvotthús með flísum
á gólfi, innrétting.  Baðherbergi með eikarinnréttingu og granít borðplötu, stórt sturtubaðkar, upphengt wc, dökkar
flísar á gólfi og ljósar á veggjum. Sjón er sögu ríkari.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 19-19:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Kleifasel 3
109 Reykjavík

Stærð: 203,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 26.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Afar fallegt tengi/raðhús ásamt bílskúr í  fallegu hverfi.  Neðri  hæð: Flísalögð forstofa, gesta wc, flísar.  Eldhús og
borðstofa  með  fallegri  Tekk  og  hvítri  innréttingu,  búr,  flísar.  Þvottahús,  flísar,  útg.  út  í  garð.  Rúmgóð  stofa,
kínverskur náttúrsteinn, úg. á stóra verönd, mikil veðursæld. Efri hæð: fjölskyldu og sjónvarpshol, parket, útg. á
svalir. Tvö barnaherbergi, parket. Stórt hjónaherbergi, parket, skápar. Flísalagt baðherb. sturta og bað.  Hús sem
kemur á óvart.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Sóleyjarhlíð 1
Hafnarfirði

Stærð: 115,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000

Falleg  íbúð  með  sér  inngangi  og  sér  garði  í  nánd  við  náttúruna.  Flísalögð  forstofa,  skápar.  Rúmgott
forstofuherbergi,  parket.  Alrými  sem  hægt  er  að  nýta  sem  sjónvarpshol,  flísar.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,
vönduð  tæki,  borðkrókur,  flísar.  Rúmgóð  stofa,  parket,  útgengi  á  stóra  sólríka  verönd.  Barnaherbergi,  parket.
Hjónaherbergi,  parekt,  gott  skápapláss.  Flísalagt  baðherbergi,  bað,  ljós  innrétting.  Geymsla  /  Þvottahús.
Hjólageymsla í samaeign. Afar falleg eign, stutt í alla þjónustu, leiskóli í göngufæri.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219



Hverfisgata 125
101 Reykjavík

Í nágrenni við fjármálahverfið

Stærð: 68 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 22.940.000

9. 2ja herbergja 68 fm íbúðir á annari, þriðju og fjórðu hæð í glæsilegri nýbyggingu við Hverfisgötu í Reykjavík.
Íbúðirnar skilast með uppþvottavél, ísskáp og með eða án gólfefna. Gert ráð fyrir að afhending verði 15. október
eða fyrr. Nánari lýsing: um er að ræða tveggja herbergja íbúðir þar sem komið er inn í forstofu og þaðan inn í
hol. Svefnherbergið er við innganginn og snýr inn í garð. Svefnherbergið skilast með skápum. Baðherbergið er
flísalagt og með snyrtilegri innréttingu þar sem er aðstaða fyrir þvottavél. Eldhús opið inn í bjarta stofu og er með
hvítlakkaðri innréttingu. Í eldhúsi er bæði ísskápur og uppþvottavél.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Fallegar 2ja herb. íbúðir á besta stað í bænum

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Bárugata 37
101 Reykjavík
Verðtilboð óskast í eignina

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð

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.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Í göngufæri við Háskóla Íslands

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Torfufell 31
111 Reykjavík
Verðtilboð óskast

Stærð: 78 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð

Falleg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýli í Torfufelli 31 í Breiðholti. Íbúðin skiptist í anddyri/hol, 2 svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús og bjarta rúmgóða stofu. Gott útsýni er yfir barnvænan garð.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl: 16:00 og 16:30

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Viðibrekka 11-13-15
Grímsnes
Sumarsæla við rætur Búrfells

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 0

Sumarhús á glæsilegum eignarlóðum með stórfengnu útsýni við Víðibrekku í Grímsnesi. Húsið skilast fullbúið að
utan  með bjálkaklæðningu, veg að húsi  ,  vindpappa undir  klæðningu,  glerjuðum gluggum og hurðum. Gereft
kringum  glugga  og  hurðir,   stölluðu  þakjárni  og  rennum  í  svörtum  lit.  Þakkantur  verður  klæddur  með
vatnsklæðningu/ bjálkaklæðningu að framanverðu og undir með minni / bjálkaklæðningu og í þakkant koma ljós.
Innandyra  skilast  húsið  ullað  og  plastað  með  öllum  milliveggjum  og  millilofti  klæddu  22mm  gólfplötum  ásamt

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Verðtilboð

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Vogagerði 8
Vogar á Vatnsleysuströnd
Falleg hæð

Stærð: 147 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 24.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.700.000

Falleg  og  rúmgóð  147  fm  5  herb.   efri  hæð  í  fjölbýli  með  sérinngang  og  55  fm  tvöföldum  bílskúr.
Heildadarfermetrafjöldi 204 fm. Einnig fylgja tveir bílskúrar eigninn og eru þeir hlið við hlið, og búið er að opna á
milli þeirra og eru þeir með rafmagni og hita. Malbikað bílaplan er fyrir utan og er það upphitað að hluta. Frábær
eign á yndislegum stað.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 14:00 og 14:30

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419



Sæviðarsund 49
104 Reykjavík

Stórglæsileg eign á eftirsóknarverðum stað

Stærð: 209 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 29.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 67.500.000

BÓAS  699  6165  &  GUNNAR  899  0800    Stórglæsilegt  209  fm  5  herbergja  parhús  á  vinsælum  stað  við
Sæviðarsund 49 í Reykjavík.   Anddyri á fyrstu hæð með granít á gólfi. Hol íbúðar með gegnheilli rauðeik á gólfi.
Eldhús  er  glæsilegt,  granít  á  gólfi,  innrétting  úr  kirsjuberjavið  og  fallegar  flísar  milli  skápa,  gott  skipulag
innréttingar, góður borðkrókur. Gengið er úr holi inn í stóra stofu og er gegnheil rauðeik á gólfi,  út frá stofu er
nýlega byggð sólstofa með stórum gluggum sem gerir neðri hæð einkar bjarta, granít á gólfi og útgengt er út í
fallegan  garð.  Á  efri  hæð  hússins  eru  3  rúmgóð  svefnherbergi  með  eikarparketi  á  gólfi.  Sjónvarpsherbergi  er
mjög stór og opið. Baðherbergi er bjart með snyrtilegri hvítri innrétting, ljósum flísum á veggjum og gólfi. Verið
velkomin í opið hús - nánari upplýsingar veita Bóas 699 6165 & Gunnar 899 0800 .

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag  milli kl. 17.00 - 18.00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

8990800

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS !

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.620.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000

BÓAS  699 6165 & GUNNAR  899 0800     116,1  fm 4ra  herbergja  íbúð á  2  hæð í  fallegu lyftuhúsi  með stæði  í
bílageymslu  við  Kirkjuvelli  7  í  Hafnarfirði.    Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  frá  Brúnás.
Eldhúsið  er  með mjög  fallegri  eikarinnréttingu  frá  Brúnás  og  viftu,  eldavél  og  bakarofni  frá  AEG.  Stofan  er  mjög
björt með fallegu útsýni og útgengt út á suðursvalir. Herbergin 3 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná
upp í  loft  sem eru einnig úr  eik  frá  Brúnás.  Baðherbergið er  með flísum á veggjum og gólfi,  baðkari  og veglegri
innréttingu frá Brúnás. Þvottahús er inni í íbúðinni og eru flísar á gólfi.   Íbúðinni fylgir gott stæði í bílageymslu og
góð  geymsla  í  sameign  hússins.  Verið  velkomin  í  opið  hús  í  dag.  Nánari  upplýsingar  veita  Bóas  699  6165  &
GUNNAR 899 0800

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag  milli kl. 15.30 - 16.30

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

8990800

Kvistavellir 34 - 40
221 Hafnarfjörður
PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í SÍMA 699 6165

Stærð: 173 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000

BÓAS  699  6165  &  GUNNAR  899  0800    Kvistavellir  34-40  er  fjögurra  íbúða  raðhúsalengja  á  tveimur  hæðum
ásamt  bílskúrum.  Húsin  verða  steinsteypt  á  hefðbundinn  hátt.  Stærð  húsana  er  172,5  m2  og  skiptist  þannig:
1.hæð  er  106.8  m2  þaraf  er  bílskúr  og  geymsla  35,9.  2.hæð  er  65,7  m2  Húsin  skiptast  í  forstofu  með
gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan
stiga upp á efri  hæð. Efri  hæð skiptist í  þrjú herbergi,  stórt og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir  á efri
hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í garð. Lögn fyrir gólfhitakerfi verður steypt í gólfplötur neðri
og  efri  hæðar  og  gólf  tilbúin  til  flotunar.   Skilalýsing  fullbúið  að  utan,  grófjöfnuð  lóð  og  fokhelt  að  innan   Nánari
upplýsingar veita BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Verð frá 28.900.000 til  29.900.000

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

699 6165

8990800



Birkihraun 2
Borgarbyggð-Bifröst
Heilsárshús

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

Glæsilegt  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 gera ráð fyrir lögnum í heitan pott (rafmagn og vatn). Búið er að fúaverja húsið að
utan. Möguleiki og leifi fyrir gestahúsi, og eitt 15fm fullbúið getur fylgt með. Húsið er sérlega vandað og vel byggt.
Öll  þjónusta  er  á  staðnum,  s.s.  kjörbúð,  kaffihús,  líkamsrækt,  matur,  músík,  snóker,  bar  o.fl.   Góður  gólfvöllur.
Skemmtilegar gönguleiðir.   SJÓN ER  SÖGURÍKARI  -  KOMDU Í  OPIÐ HÚS  Á SUNNUDAG MILLI  KL.  13:00  OG
16:00. KAFFI OG KLEINUR Á STAÐNUM.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

halldor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á Sunnudag kl. 13:00 til 16:00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

864 0001

Birkihraun 9
Borgarbyggð - Bifröst
Heilsárshús

Stærð: 85,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000

Nýtt  85  fm  sumarhús  í  Borgarbyggð  (Bifröst),  með  panorama  útsýni  yfir  sveitina.   Húsið  er  staðsett  á  sérlega
fallegum stað sem stendur á hæð rétt  fyrir  ofan Bifröst.  Húsið er á steyptum grunni,  með gólfhita og skiptist  í  3
rúmgóð svefnherbergi, rúmgott baðherbergi, eldhús og stofu. Einnig er stór geymsla sem gengið er í úti. Flísar eru
á  forstofu  og  gangi  fyrir  framan  herbergin,  og  gegnheilt  eikarparket  á  stofu,  eldhús  og  herbergjum.  Á
baðherbergisgólfi eru mósaik flísar, sturta, klósett og smá innrétting undir vask. Í eldhúsi er ný innrétting með öllum
tækjum, þ.e.  ísskáp,  eldavél,  bakarofn,  uppþvottavél  og viftu.  Pallur  í  kring um húsið er  95 fm og er  á  lokastigi.
Gert er ráð fyrir, og búið að fá leyfi fyrir gestahúsi við hliðina á bústaðnum. Búið er að fúaverja húsið að utan. SJÓN
ER  SÖGURÍKARI  -  KOMDU  Í  OPIÐ  HÚS  Á  SUNNUDAG  MILLI  KL.  13:00  OG  16:00  -  KAFFI  OG  KLEINUR  Á
STAÐNUM

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

halldor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á Sunnudag kl. 13:0 - 16:00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

864 0001

Tjarnabyggð
Árborg
Glæsilegt hús

Stærð: 198,0 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 48.700.700 kr.

Glæsilegt  sumarhús -  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.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

vj@remax.is

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Opið hús?..

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

821 0654

899 8811

Kópavogsbraut 43
200 Kópavogur
Efri sérhæð

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 20.790.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000

Góð efri hæð í vesturbæ Kópavogs. Flísalögð forstofa, stigi upp. Stofa- hol og borðstofa, út úr stofu er gengið út
á suðursvalir.  Eldhúsið er  með nýlegri  kirsuberja innréttingu,  gashelluborð,  borðkrókur.  Íbúðin er  öll  parketlögð.
Baðherbergi er nýlega uppgert, flísar á gólfi og veggjum, baðkar. Þvottahús er dúkalagt. Húsið var málað að utan
fyrir tveimur árum einnig þakið. Garður sameiginlegur. Bílskúrinn er 24,1 fm.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Hrönn Kristbjörns
Sölufulltrúi

vj@remax.is

hronn@remax.is

Opið
Hús

 Mánudagin 4. Júní kl. 19.30 - 20.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

824-4797

Langholtsvegur 162
104 Reykjavík
kjallari

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 12.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

Langholtsvegur.Góð 3ja herbergja íbúð á Langholtsveginum. Eign með 2 stórum herbergjum. Flísalögð forstofa.
Gengið inn í hol, sem er miðja íbúðar, stofa og hol eru parketlögð, það eru 2 stór herbergi  í íbúðinni , þau eru
með plast parketi, og annað með góðum skáp. Sameiginlegt þvottahús.Góð íbúð á góðum stað.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Hrönn Kristbjörns
Sölufulltrúi

vj@remax.is

hronn@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 4. Júní kl. 18.00 - 18.30.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

824-4797



Kambahraun 56
Hveragerði

Fallegt hús á frábærum stað umvafið glæsilegri náttúru

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 41.800.000.-

Húsið er 210 fm með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Öll aðkoma og frágangur utandyra er sérlega vandaður og
100  fm veröndin gefur  fyrirheit  um notalegar  stundir.  Komið er  inn í  rúmgott  flísalagt  anddyri.  Úr  holi  er  síðan
gengið  inn  í  allar  vistaverur  hússins.  Stofan  og  borðstofan  eru  sérlega  glæsilegar  með  uppteknum loftum og
innfelldri  halogen  lýsingu.  Stór  og  fallegur  arin  er  í  stofunni.  Opið  er  í  eldhúsið  úr  stofunni  og  þar  er  rúmgóð
borðaðstaða. Eldhúsið er allt hið snyrtilegasta með fallegri kirsuberja innréttingu og tækjum úr burstuðu stáli. Úr
stofunni  er  gengið  út  á  glæsilega  ca  100  fm  timburverönd.  Hjónaherbergið  er  stórt  með  góðum  skáp  og
svalahurð  út  í  garð.  Stór  og  góður  skápur.  Barnaherbergin  eru  tvö.  Fallegt  hnotu  plastparket  á  gólfum.
Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  glæsilegu  nuddbaðkari  og  flísalagðir  sturtu.  Upphengt  salerni  og
falleg  kirsuberjainnrétting.  Gestasalernið  er  flísalagt  með  upphengdu  salerni.   Úr  anddyri  er  gengið  inn  í  stórt
þvottahús  sem  er  með  fallegri  innréttingu  og  vaski,  flísalagt  gólf.  Útgengt  út  í  garð  úr  þvottahúsi.  Gengið  úr
þvottahúsi  í  bílskúrinn   sem er  sérlega rúmgóður,   flísalagður  og yfir  honum er  geymsluloft  að  hluta.  Þetta  er
sérlega falleg eign sem er  á  frábærum stað fyrir  þá sem vilja  vera  í  nánd við  mikla  náttúrufegurð og gera sér
fallegt  heimili  á  hreint  frábæru  verði.  SJÓN  ER  SÖGU  RÍKARI.
KLEINUR OG HEITT Á KÖNNUNNI Í OPNU HÚSI Í DAG.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl 16:30 -17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

822 8283

692 3344

Galtalind 17
kópavogur
Falleg 4ra herbergja endaíbúð.

Stærð: 111,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16.650.000.-
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000.-

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. Parket
á gólfum. Eldhúsið er mjög rúmgott með fallegri ljósri innréttingu. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skáp og
parketi á gólfi. Barnaherbergin eru tvö bæði  með  góðum skápum. Parket á gólfum. Baðherbergið er flísalagt í hólf
og gólf með bæði baðkari og sturtuklefa. Þvottahúsið er í íbúðinni inn af eldhúsinu.  Stórar, sólríkar suð-suðvestur
svalir. Sér geymsla í sameign. Falleg og snyrtileg sameign. Skóli og leiksskóli í göngufjarðlægð, frábært fyrir börnin.
Fallegur garður með leiktækjum á lóð. Eignin getur verið laus fljótlega.  Frábær íbúð fyrir barnafjölskylduna þar sem
stutt er í alla þjónustu. Sjón er sögu rikari. Velkomin í opið hús sunndag frá kl 14:00-14:30

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá  14:00-14:30.

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

822 8283

692 3344

Berjarimi 6
Reykjavík
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  með  26  fm  bílastæði  í  bílakjallara.  Komið  er  inní  flísalagt  opið  anddyri.  Úr  anddyri  er
gengið  inní  eldhúsið  og  stofuna  sem  er  að  mestu  eitt  opið  rými  með  parketi  og  flísum  á  gólfi  og  borðkrók  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. Þvottahús er í íbúðinni. Falleg íbúð í góðu húsi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:00 - 18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Stuðlaberg 82
Hafnarfjörður
Glæsilegt raðhús

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 25.610.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.500.000

Einkar  fallegt  raðhús á  eftirsóttum  stað í  Hafnarfirði.  Húsið  er  142,2 fm á  tveimur  hæðum  og  18  fm  sérstæður
bílskúr.  Flísalagt  anddyri.  Eldhús  með  fallegri  sérsmíðaðri  innréttingu.  Stofan  er  mjög  rúmgóð,  rúmar  stofu,
borðstofu  og  einnig  sólskála.  Merebau  parket á  gólfum.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  góðum  skápum.
Hjónaherbergið er með sérsmíðuðum skápum og mikilli lofthæð. Baðherbergi er mjög glæsilegt með hornbaðkeri
og stórri sturtu. Sérlega barnvænt og fallegt umhverfi. Laus fljótlega.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Seld - Seld - Seld - Seld

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 3344

822 8283

SELD



Álfhólsvegur 41
200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð með bílskúr.

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.035.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.300.000

Komið er inn í opna fortstofu, flísar á gólfi. Baðherbergi með sérstaklega rúmgóðri sturtu, flísalagt í hólf og gólf.
Eldhús er  opið  við  stofu  með nýrri  innréttingu úr  eik  og nýjum tækjum úr  stáli.  Þvottahús er  innaf  eldhúsi  með
hvítri  innréttingu. Stofa parketlögð með útgengi  út  á svalir  með góðu útsýni.  Hjónaherbergi  er  með skápum og
parketdúk á gólfi. Barnaherbergi með parketdúk á gólfi. Í sameign er sérgeymsla og sameiginleg geymsla. Bílskúr
er með 3 fasa rafmagni, undir bílskúr er 18,2  fm rými með fullri  lofthæð sem ekki er inn í  fm fjölda eignarinnar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Hæðarsel 2
109 Reykjavík
Einbýlishús með vinnustofu.

Stærð: 209,8 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 30.550.000

Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000

Komið er inn í  forstofu með ljósum flísum. Innaf forstofu er gestasnyrting. Gestaherbergi á fyrstu hæð með ljósu
teppi.  Rúmgott  eldhús  með  Alno  innréttingu,  góður  borðkrókur  með  hurð  inn  í  borðstofu.  Innaf  eldhúsi  er
þvottahús með hvítri innréttingu og útgengi út í garð. Geymsla er innaf þvottahúsi.  Stofa er rúmgóð og björt með
útgengi út á skjólgóða suðurverönd. Parket á gólfi. Á efri hæð er  stórt herbergi með skápum og fallegu útsýni yfir
borgina, hægt að breyta í  tvö herbergi.  Parket á gólfi.  Hjónaherbergi  með parketi  og skápum. Baðherbergi  með
hvítri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Baðkar og sturtuklefi. Sjónvarpsherbergi með teppi og útgengi út á svalir í
austur.Umhverfis húsið er  sérhannaður fallegur garður. Bílskúr er nú notaður sem vinnustofa. Sérlega björt og góð
aðstaða.  Fallegt hús í fjölskylduvænu og grónu umhverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Álfheimar 28
Reykjavík
Laugardalurinn

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð 69fm 2. herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara auk geymslu, samtals 82,7fm í góðu fjölbýli.
Eldhús rúmgott, uppþvottavél, borðkrókur, tengi fyrir þvottavél. Björt stofa. Svefnherbergi með stórum fataskáp.
Útgengt úr  bæði stofu og svefnherbergi  út  á verönd sem snýr í  suð-vestur.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og gólf,
sturtuklefi, handklæðaofn. Sameign tekin í gegn 2006. Íbúðin öll endurnýjuð árið 2000. Góð fyrstu kaup. Frábær
staðsetning við Laugardalinn.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

861 0444 

898 6106

Dalsel 25
Reykjavík
Raðhús

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 27.635.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000

Mjög rúmgott 213fm raðhús á tveimur hæðum, þ.a. 35,4fm stæði í bílageymslu með aukaíbúð í kjallara. Forstofa
með  fataskápum.  Rúmgott  eldhús,  flísar  á  gólfi.  Stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  vestur  svalir.  Fjögur
svefnherbergi  á  efri  hæð.  Hjónaherbergi  með  vestur  svölum,  frábært  útsýni.  Góð  barnaherbergi.  Baðherbergi
flísalagt í  hólf  og gólf með, baðkar með sturtuaðstöðu. Í  kjallara er sér íbúð með sér inngangi (einstaklingsíbúð)
sem er  í útleigu. Stæði og geymsla í bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

861 0444 

Straumsalir 5
Kópavogur
Glæsileg sérhæð

Stærð: 147 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 22.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000

RE/MAX Torg kynnir virkilega fallega 5. herbergja sérhæð með glæsilegu útsýni. Samliggjandi stofa og borðstofa,
suð-vestur svalir með stórkostlegu útsýni. Stórt flísalagt sjónvarpshol. Eldhús með mahogny innréttingu, vönduð
tæki,  borðkrókur.  Baðherbergi  er  rúmgott  með  bæði  baðkari  og  sturtuklefa,  stór  mahogny  innrétting.  4.
svefnherbergi, eitt út frá forstofu, öll  með skápum. Gólfefni: parket og flísar. Þvottahús með tengi fyrir þvottavél
og þurrkara. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 17:00-17:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

861 0444 

Víðilundur 13
Garðabæ
Einbýlishús á frábærum stað

Stærð: 164 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 25.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000

Vorum  að  fá  í  einkasölu  þetta  vel  staðsetta  einbýlishús  í  Víðilundinum  í  Garðabæ.  Húsið  stendur  innst  í
botnlangagötu og er nýbúið að yfirfara og gera við þak hússins. Þrjú góð svefnherbergi en eru fjögur samkvæmt
teikningu,  rúmgóð  stofa  og  eldhús,  stórir  gluggar  í  stofu  og  útgengt  útá  steypta  verönd  úr  stofunni  þar  sem
mögulegt er að gera sólstofu. Allar upplýsingar veitir Sigurður O Sigurðsson s: 662 1646 og á maili sos@remax.is

Torg

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali

Sigurður Oddur
Sölufulltrúi

bergsteinn@remax.is

sos@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl 14.00 - 15.00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 6 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

662 1646

Víðibrekka 36
Grímsnes
Stórglæsilegt heilsárshús 

Stærð: 173,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 43.000.000

173 m² heilsárshús í Búrfellslandi í Grímsnesi. Stórglæsilegt  útsýni er úr húsinu sem stendur á 5262 m² eignalóð í
hlíðum  Búrfells.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  stofu,  eldhús,  baðherbergi,  tvö  svefnherbergi,  svefnloft,  geymslu  og
yfirbyggða og einangraða verönd. Gólfgeisli  er  í  plötu hússins og verandar sem er steypt og stimpluð. Mikil  og
skemmtileg lýsing er í húsinu og þakskeggi sem stjórnað er af fjartýringu. Lækur rennur í gegnum lóðina rétt við
húsið og bíður hann upp á skemmtilega möguleika. Möguleiki er að fleiri samliggjandi lóðir fáist með.

LIND

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

865 4039



Laxabakki 2
800 Selfoss
Glæsilegt einbýli við Ölfursárbakka

Stærð: 214,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

REMAX ESJA kynnir glæsilegt einbýlishús í funkisstíl við Laxabakka á Selfossi. Húsinu er skilað fullbúnu að utan,
lóð er grófjöfnuð en möl verður sett á plan. Að innan er húsið tilbúið til innréttinga. Nánari upplýsingar veita Júlíus
Ragnar í síma 896-4146 (jrj@remax.is) og Björn í síma : 692-1065 (bka@remax.is) eða á skrifstofu RE/MAX Esju
414-4600

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

896 4146

Stapagljúfur 1-4
116 Kjalarnes
4 búgarðalóðir

Stærð: 20000 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 6,5. - .7,5

Landið liggur meðfram veginum inn Miðdal og niður að Miðdalsá ( Hin nýja Laxá ).  20 mín akstur frá Mosfellsbæ.
Nánast  allur  vegurinn  heim  að  landinu  er  malbikaður.  Ágætlega  ræktað  land.  Náttúruperla  í  jaðri
höfuðborgarsvæðisins  og  vesturland.  Nánari  upplýsingar  gefa  Björn  S:  692-1065  bka@remax.is  og  Júlíus
S:896-4146 jrj@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Góðar 4 x 2 hektara lóðir í kjósinni

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

896 4146

Vættaborgir 80
112 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús með útsýni

Stærð: 221,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 30.1
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

Eignin  er  mjög björt  og falleg með mikilli  lofthæð í  stofu  og borðstofu með innfelldri  halogenlýsingu,  borðstofa,
stofa  og  tvö  svefnherbergi  eru  parketlögð  með  gegnheilum  við,  eldhús  flísalagt  með  ljósum  flísum  og
hjónaherbergi,  forstofa  og  gestasalerni  eru  flísalögð  með  fallega  mórauðum  flísum.   Nánari  upplýsingar  veita
Júlíus 896-4146 jrj@remax.is og Björn 692-1065 bka@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag sunnudag milli kl 16:00  - 16:45

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

896 4146

Esjumelur 5
Kjalarnes
Opið hús í dag kl 19-19.45

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 14.000.000

Kynnum  fallegt  og  mjög  vandað  heilsárshús  sem  er  tilbúið  til  flutnings  á  draumalóðina.  Húsið  selst  tilbúið  án
innréttinga og gólfefna. Neðri hæðin skiptist í  rúmgóða forstofu, svo á vinstri  hönd er eldhús samliggjandi stórri
stofu  með  mikilli  lofthæð  og  björtum  og  stórum  gluggum.  Tvö  svefnherbergi  eru  á  hæðinni  ásamt  rúmgóðu
baðherbergi þar sem gert er ráð fyrir Sauna klefa. Efri hæðin er eitt opið rími, 31fm, þaðan er hægt að ganga út á
svalir. Húsið afhendist með raflögnum (ofnalögn) og pípulögnu fyrir eldhús og bað.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

simmi@remax.is

Heilsárshús tilbúið til flutnings.

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

694 1799

898 0066

Álakvísl 67
Reykjavík, Árbær
Opið hús í dag milli 17.30 og 18.15

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 18.5
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000

Fallegt fjögurra herbergja raðhús á tveimur hæðum með innréttuðu risi og bílastæði í bílageymslu. Gengið er inn í
flísalagða  forstofu  með  fatahengi.  Gestabaðherbergi  er  inn  af  forstofu.  Parketlagt  eldhús  með  fallegum
innréttingum.  Borðkrókur  er  í  eldhúsi.  Rúmgóð  stofa  með  svalahurð  út  í  sér  garð.  Á  efri  hæð  eru  þrjú  góð
svefnherbergi  og  baðherbergi  með  baði  og  sturtu  aðstöðu.  Risherbergi  hefur  verið  tekið  í  gegn  frá  a-ö.
Risherbergið  er  allt  undir  súð  og  er  því  ekki  í  fermetrafjölda  íbúðarinnar.  Tveir  góðir  opnanlegir  gluggar  eru  í

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Opið
Hús

Bílskýli og risherbergi sem er ekki í fm tölu.

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

694 1799

Hvassaleiti 14
Reykjavík
Opið hús í dag milli kl: 16-16.45

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 13

Bílskúr: Nei

Verð: 26.400.000

Góð  fjögura  herbergja  íbúð  á  annari  hæð.  Gengið  er  inn  í  parketlagða  forstofu  og  er  íbúðin  öll  parketlögð  að
undanskyldu  baðherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Eldhús  er  með  nýrri  eldavél  og  er  mikið
skápapláss,  góður  borðkrókur.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott  með  góðum  skápum  í  fullri  lofthæð.  Tvö  góð
barnaherbergi. Stofan er björt með stórum gluggum og er þar útgengt á suður svalir. Mikið endurnýjað hús. Öll
sameign hefur verið tekin í gegn. Ný teppi á stigagangi og þvottahús endurnýjað.

BORG

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Opið
Hús

Athugið að íbúðin getur verið laus strax

RE/MAX BORG - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

694 1799

Espigerði 2
108 Reykjavík
Íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 134 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.500.000

Eignastýring  kynnir:  Glæsileg  nýuppgerð  134,4  fm 4  herbergja  íbúð á  tveimur  hæðum við  Espigerði  í  Reykjavík.
Skipting  eignar:  Neðri  hæð:  Hol,  gestasnyrting,  eldhús,  borðstofa  og  stofa.  Efri  hæð:  Tvö  barnaherbergi,
sjónvarpshol,  fataherbergi,  hjónaherbergi  og  baðherbergi.  Nánari  lýsing:  Komið  er  inn  á  parketlagt  hol  með
fataskápum. Gestasnyrting parketlögð inn af holi. Falleg eldhúsinnrétting úr kirsuberjaviði frá Brúnás, parket á gólfi.
Innbyggð uppþvottavél  ásamt tvöföldum ísskáp og eldavél úr bustuðu stáli.  Stofa og borðstofa eru parketlagðar
og útgengi út á ágætar svalir. Á efri hæð eru tvö barnaherbergi með parketi. Hjónaherbergi parketlagt og útgengi
út á svalir.  Baðherbergi er flísalagt og með nýrri innréttingu og sturtubotni, tengt fyrir þvottavél.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl: 14:30 og 15:00

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994



Árbakki 13
Selfoss
Smart hús, flott útsýni

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Einbýli á besta stað.  Um er að ræða einbýlishús sem er staðsett í Árbakka
13 á Selfossi nánar til tekið í Fosslandi þar sem  fallegt útsýni er  yfir Ölfusá og einnig er mjög falleg fjallasýn frá
húsinu.   Þetta  fallega einbýlishús er  nú til  sölu  en eignin  telur   flísalagða rúmgóða forstofu,  flísalagt  hol  sem er
opið  inn  í  stofu  sem  er  með  gegnheilu  parketi  á  golfi,  eldhús  er  með  flísum  og  er  eldhúsinnréttingin  sérlega
smekkleg, þvottahús er flísalagt, baðherbergi er flísalagt með hornbaðkari, flísum á veggjum og í kringum spegil,

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Grenigrund 19
Selfoss
Frábær staðsetning

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 25.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Einbýli á besta stað.   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.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Sóltún 22
Selfoss
Skemtilegt parhús á góðu verði

Stærð: 146 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna fallegt 146m2 parhús í Fosslandi.  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

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Sóltún 33
Selfoss
Gott parhús

Stærð: 136 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

RE/MAX HEIMILI  OG JARÐIR  kynna   Fallegt  raðhús  úr  timbri,  klætt  sléttri  duropal  klæðningu,  sem stendur  á
eignarlóð  á  góðum stað  í  botnlangagötu.  Eignin  telur  forstofu  með flísum á  gólfi  og  skáp,  eldhús  með góðum
borðkrók og vandaðri innréttingu, rúmgóða stofu þar sem gengið er út á frábærann sólpall með heitum potti, bað
með  sturtu  og  baðkari,  svefnherbergi  með  parketi  á  gólfi  og  skápum,  hjónaherbergi  með  parketi  á  gólfi  og
skápum, ágætt þvottahús með góðri innréttingu og góður bílskúr með góðri geymslu. Lóð er fullfrágengin.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

valdimar@remax.is

Bókaðu skoðun !

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

821 0808

Lyngheiði 6
800 Selfoss
Einbýli á góðu verði!!!

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.675.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000

Re/Max Heimili  og Jarðir  kynna mikið endurnýjað einbýli  í  vinsælli  götu á Selfossi.  Eignin telur stofu, borðstofu,
eldhús  með  nýrri  hvítri  eldhúsinnréttingu,  forstofu,  baðherbergi  með  nýrri  baðinnréttingu,  barnaherbergi,
hjónaherbergi,  sólstofu  og  bílskúr  sem  hægt  er  að  leigja  út  sem  íbúð.  Ný  gólfefni  á  eldhúsi,  baðherbergi,
svefnherbergjum og forstofu. Gengið niður í sólstofu og þaðan út í suðurgarð.   Stutt í alla þjónustu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Ekki missa af þessu!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Sóltún 10
800 Selfoss
Gott verð!

Stærð: 150,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 25.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Re/Max Heimili og Jarðir kynna Glæsilegt parhús í vinsælu hverfi á Selfossi. Húsið er klætt með stení. Eignin telur
forstofu, 3 herbergi, þvottahús, baðherbergi, hol, eldhús og stofu. Falleg mahogny innrétting í eldhúsi og flísar á
gólfi.  Herbergi,  stofa  og  hol  eru  með  parketi.  Á  baði  er  mahogny  innrétting,  dökkar  flísar  á  gólfi  en  ljósar  á
veggjum. Í bílskúr er eldhúsinnrétting og salerni þannig að hægt er að leigja út frá sér bílskúrinn sem studíoíbúð.
Gott verð, góð staðsetning!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Góðir leigumöguleikar!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Fosstún 6
800 Selfoss
Mjög vandað einbýlishús

Stærð: 175 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 29.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000

Vandað timburhús með bílskúr á rólegum stað á Selfossi. Í húsinu eru þrjú góð herbergi, baðherbergi, stofa og
eldhús, og innaf flísalögðum bílskúr er fjórða herbergið og gengt útí garð úr því. Þvottahús í bílskúrsgangi. Flísar á
öllum gólfum og gólfhiti.  Á baðherbergi er ljós innrétting frá IKEA, baðker og sturta. Vönduð dönsk innrétting frá
Eldaskálanum í  eldhúsi  og mjög góð vinnuaðstaða.  Rúmgott  geymsluloft  yfir  hluta hússins.  Klætt  að utan með
Durophal.  Stór og skjólsæll sólpallur við suðurhlið hússins og steypustimpluð innkeyrsla og stétt, lóð fullfrágengin

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

le@remax.is

Athugaðu þetta nánar!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8969565

Sæviðarsund 9
Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 112,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000

Falleg  4ra  herberga  íbúð  112,8  fm  á  annari  hæð  í  fjórbýli  með  sérinnngangi.  Íbúðinni  fylgir  bílskúr  og  er  sér
þvottahús  og  geymsla  í  kjallara  hússins.  Eignin  skiptist  í  andyrri  og  gang  með  stiga  upp  á  aðra  hæð hússins,
borðstofu og eldhúss með nýlegri  eldhúsinnréttingu og góðu útsýni.  Stofan er með sérútgengi á svalir.  Gangur
inn á herbergin og þar af hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi, svefnherbergi ásamt sjónvarpsherbergi sem hægt
að nota sem svefnherbergi. Íbúðin er staðsett á góðum stað í rólegu og rótgrónnu hverfi.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

skari@remax.is

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi

bjossi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15:00 og 15:30 

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

659 0322

822 1003 



Brekkur 15 Úlfljótsvatn
Grímsnesi
LÚXUSBYGGÐ VIÐ ÚLFLJÓTSVATN

Stærð: 9094 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 7.900.000

RR/MAX Heimili  og Jarðir kynna þessa glæsilegu eignalóð við Úlfljótsvatn. Lóðin stendur við enda götunnar og
því  friðsælt  og  gott  rými.  Lóðin  er  tæpur  hektari  og  heitt-  og  kalt  vatn  ásamt  rafmagni  og  háhraða
internettengingu í lóðarmörkum. Lóðinni fylgir heimild til  að veiða og vera með bát á vatninu. Einstaklega fallegt
útsýni yfir Úlfljótsvatn og nánasta umhverfi. Góð fjárfesting. Nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

GLÆSILEGT ÚTSÝNI

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Dverghólar 8
800 Selfoss
GOTT PARHÚS Á GÓÐU VERÐI

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000

Gott timburklætt parhús á frábærum stað rétt við Sunnulækjaskóla. Komið er inn í rúmgóða forstofu og af henni
er  þvottahús.  Úr  þvottahúsi  er  innangengt  út  í  bílskúr.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegri  kirsuberjainnréttingu,
eldunartæki úr burstuðu stáli. Úr stofunni er útgengt út á stóran pall með skjólveggjum og heitum potti. 3 rúmgóð
svefnherbergi  með  fataskápum  og  upptekiið  loft  í  hjónaherbergi.  Baðherbergi  glæsilegt  með  dökkum  flísum,
hornbaðkar og mósaík flísalagður sturtuklefi.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18:00 - 18:30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Freyjustígur 26 Grímsnesi
801 Selfoss
EIGNALÓÐ - FALLEGT ÚTSÝNI

Stærð: 6335 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 3.900.000

6.335 fermetra lóð á þessum fallega stað. Lóðin er gróin og kjarri vaxin. Mjög fallegt sumarbústaðarland og gott
útsýni  yfir  Grímsnes  og  Grafning.  Heitt-  og  kallt  vatn  ásamt  rafmagni  í  lóðarmörkum.  Allar  nánari  upplýsingar  í
síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

LÓÐ Í ÁSGARÐSLANDI UNDIR BÚRFELLI

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Hrauntjörn 4
800 Selfoss
VANDAÐ EINBÝLISHÚS

Stærð: 195 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 28.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000

Áberandi  snyrtilegt  149,5  fm  einbýlishús  ásamt  45,8  fm  bílskúr.  Eignin  telur  :  forstofu,  hol,  eldhús,  stofu  og
borðstofu,  sjónvarpshol,  baðherbergi,  3-4  svefnherbergi  þvottahús  og  bílskúr.  Flísalögð  forstofa.  Parketlagt
eldhús  með fallegri  beyki  innréttingu  -  keramik  helluborð.  Parketlögð  rúmgóð stofa  og  borðstofa.  Þrjú  rúmgóð
svefnherbergi  með  parketi  og  skrifstofuherbergi  inn  af  eldhúsi.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  hornbaðkar,
kirsjuberjainnrétting.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS KL 17:00 - 17:30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

ÍSBÚÐIN KJARNANUM
800 Selfoss
LÆKKAÐ VERÐ V/ FLUTTNINGA

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: Verðtilboð

Um er  að  ræða  rekstur  Ísbúðarinnar  í  Kjarnanum sem staðsett  er  í  andyri  verslunarmiðstöðvarinnar  á  Selfossi
sem hýsir  Nóatún ásamt fjölmörgum öðrum verslunum.  Ísbúðin  er  búin  góðum tækjum,  nýlegri  ísvél  frá  Kjörís,
pylsugrill,  kælar,  frystikistur,  grillofn  fyrir  hamborgara,  pizzur  ofl.,  kæliborð,  búðarkassi,  fartölva  ofl.  Spennandi
tækifæri  fyrir  þá sem vilja vera með eigin rekstur og miklir  möguleikar.  Rekstrarkostnaður mjög lítill.  Allar  nánari
upplýsingar veitir Valdimar Svavarsson í síma 821-0808 eða valdimar@remax.is

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

SPENNANDI TÆKIFÆRI

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Kálfhólar 25
800 Selfoss
STÓRT EINBÝLI Á GÓÐU VERÐI

Stærð: 186 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 29.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000

Rúmgott  og  fallegt  einbýli  í  Suðurbyggð.  Nýr  grunnskóli  og  leikskóli  í  göngufæri.  Anddyri  með  dökkum
náttúruflísum. Stofa er rúmgóð með uppteknu lofti og mahogny parket. Fallegar innréttingar í eldhúsi frá Fríform,
innbyggð uppþvottavél,  keramik  helluborð,  háfur  og  bakarofn  úr  burstuðu stáli.  3  rúmgóð svefnherbergi,  góðir
fataskápar,  útgengt út  í  garð úr  hjónaherbergi.  Glæsilegt  baðherbergi,  flísar  í  hólf  og gólf,  baðkar og sturtuklefi
með nuddkerfi. Hiti í gólfum.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 821-0808

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Stakkholt 11
Bláskógarbyggð
LAUS STRAX - INNBÚ FYLGIR

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000

Fallegur bústaður á frábærum stað rétt við Reykholt. Fallegt útsýni til allra átta. Húsið er 3ja herbergja og stendur
á  ca  0.7  hektara  eignalóð.  Húsið  var  byggt  1989  en  var  nýlega  flutt  á  þessa  lóð.  Góð  verönd  og  pallur  með
heitum potti. Danfoss stýrikerfi fyrir heita potinn heldur honum alltaf mátulega heitum. Laus strax og innbú fylgir.
Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

FALLEGUR STAÐUR Í NÁGRENNI REYKHOLTS

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Túngata 23c
Eyrarbakki
RAÐHÚS Á GÓÐUM STAÐ

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 19.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000

Gott  raðhús  á  Eyrarbakka.  Rúmgóð  forstofa  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Eldhús  með  borðkrók,  falleg
innrétting, ofn, helluborð, háfur, uppþvottavél og amerískur ísskápur í stállit. Falleg stofa og útgengt út á verönd
sem  snýr  í  suður.  3  svefnherbergi,  stór  fataskápur  í  hjónaherbergi.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  baðkari  og
snyrtilegri  innréttingu.  Þvottahús  með  góðri  innréttingu  og  tengingum  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Bílskúr  með
geymslulofti og rafmagnsopnari á hurð.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

GOTT SKIPULAG - 3 SVEFNHERBERGI

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808



Sifjarbrunnur 10-16
Úlfarsfell

Glæsileg raðhús til afhendingar í oktober 2007

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 42.000.000

REMAX  Esja  kynnir  glæsilegt  raðhús  í  Úlfarsfellslandi  við  Sifjarbrunn  í  Reykjavík.   Um  er  að  ræða  raðhús  á
tveimur  hæðum byggt  úr  steyptum einingum.  Húsin  eru   um 210  fm.  að  stærð  með  innbyggðum ca  26  fm.
bílskúr.  Efri hæðin skiptist skv. teikningu í bílskúr, forstofu, gestasalerni, hol, eldhús og stofu, þar er útgengt útá
stórar  svalir  sem  snúa  til  suð-vesturs.    Neðri  hæðin  skiptist  skv.  teikningu  í  gang,  geymslu,  þvottahús,
baðherbergi  með  sauna.  Tvö  barnaherbergi  og  hjónaherbergi  með  fataherbergi  innaf  ásamt  sér  baðherbergi.
Útgangur útá suð-vesturlóð frá hjónaherbergi.   Húsið skilast fullbúin að utan með vönduðum gluggum úr áli að
utan og lakkað timbur að innan, lóð grófjöfnuð í endanlega hæð, búið að setja frostfrítt efni fyrir framan húsið.
Að  innan  skilast  húsið  rúmlega  fokheld  skv.  skilalýsingu,  þ.e.a.s.  útveggir  eru  einangraðir  og  tilbúnir  til
sandspörslunnar og loft er einangrað og tibúið til sandspörslunnar. Verð á hús kr. 42.000.000 Möguleiki að fá
húsið  afhent  lengra  komið.   Frábært  útsýni  er   til  suð-vesturs  en  húsið  stendur  á  mjög  skemmtilegum stað  í
suðurhlíðum í Úlfarsfells.  Afhending í október 2007.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Teikningar liggja frammi á Remax Esju

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8937806

Fýlshólar 8
Reykjavík
Gott hús á góðum stað

Stærð: 228,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 37.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.400.000

Fallegt hús á sérlega skemmtilegum stað. Innst í botnlanga með eitt besta útsýni sem fæst í borginni. Efri hæð
telur stofu með arni og útgengi í sólríkan garð, sérhannað eldhús, borðstofu, herbergi,þvottahús og wc . Fallegt
stafaparket  og  flísar  eru  á  gólfum.  Á  neðri  hæð  eru  fjögur  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi  ,  annað  er  innaf
hjónaherbergi og geymsla. Innangegnt er í stóran bílskúr og auk hans er bílskýli.Garðurinn er sérhannaður með
tilliti til umhverfis. Þetta er sannkölluð sveit í borg !

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudaginn 6.júní , kl. 17:30-18:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

848-8718

861-2743

Sumarhús
nýsmíði
5 innflutt hús

Stærð: 76 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000

Ef  þú  átt  lóðina  -  þá  höfum við  húsið  handa  þér!  Skemmtileg  sumarhús  með fallegu  sniði.  Þrjú  svefnherbergi,
stofa,eldhús  og  bað.  Innréttingar  og  skápar  ásamt  gólfefnum  fylgir.  Rafmagn  ílagt,  hitalagnir  í  gólfum  og
gaseldavél  í  eldhúsi.  Stór  pallur  er  í  kringum  hús.  Biðtími  aðeins  um  fjórar  vikur.  Möguleiki  er  á  að  breyta
teikningum og innréttingum. Verð miðast við afhendingu á suðvestur horni landsins.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Vönduð sumarhús

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

848-8718

861-2743

Kleppsvegur
105 Reykjavík

Stærð: 109,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

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  með  skápum,  samliggjandi  stofu  og
borðstofu með útgengi á litlar svalir. Á gólfum er 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

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

4ra herb. á fyrstu hæð

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

869-8150

Vatnshlíð 9
Þverárhlíð
311 Borgarnes

Stærð: 52 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 11.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 11.500.000

Fallegur sumarbústaður á kjarri vöxnu landi í Þverárhlíð í Borgarfirði. Bústaðurinn skiptist í forstofu, geymslu, gang
með lausum skáp, tvö ágæt herbergi, eldhús með viðarinnréttingu og stofu með útgengi á stórann sólpall með
heitum  potti.  Bústaðurinn  er  allur  panelklæddur  að  innan,  á  gólfum  er  plankaparket  og  mikil  lofthæð  er  í  öllu
húsinu.  Hitaveita,  rafmagn  og  títill  verkfæraskúr  fylgir.  Húsið  selst  með  öllu  innbúi,  utan  persónulegra  muna.
Góður bústaður á yndislega fallegum og rólegum stað.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bústaður á fallegum og friðsælum stað

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

869-8150



Sogavegur 112
108 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir 

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 16,2
Bílskúr: Nei

Verð: frá 3.080.0000

Glæsilegar 3ja herbergja 93,3fm og 98,3fm fullfrágengnar utan sem innan lúxus íbúðir í fjórbýlishúsi miðsvæðis í
Reykjavík.  Á neðri hæð húsins eru 93,3fm íbúðir og þeim fylgir sólpallur en á efri hæð eru 98,3fm íbúðirnar og
þær eru með flísalögðum svölum.  Allar íbúðirnar eru með sérinngangi.  Einnig fylgja 2 sérmerkt bílastæði öllum
íbúðunum.  Bílaplanið er hellulagt. Komið er inn í flísalagt anddyri með góðum eikarskáp.  Stofan er stór og björt
með útgengi út á sólpall og garð í suður.  Eldhús er með eikarinnréttingu og tækjum frá AEG úr burstuðu stáli.
Uppþvottavél fylgir öllum íbúðunum.  Eldhús og stofa eru samtengd með eikarparketi á gólfi.  Hjónaherbergið er
með góðum eikarskápum og eikarparketi á gólfi.  Barnaherbergið er einnig með eikarskápum og eikarparketi á
gólfi.   Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  með  eikarinnréttingu,  handklæðaofni,  upphengdu  salerni  og
sturtuklefa.   Þvottahús  og  geymsla  eru  innan  íbúðar.   Þvottahús  er  með  flísum  á  gólfi,  vinnuborði  og  vask.
Geymslan  er  parketlögð.    Hitalögn  er  í  gangstéttum  og  stiga  við  húsið.    Stutt  í  alla  þjónustu  s.s.  skóla,
leikskóla, verslanir, heilsugæslu og fleira.   Glæsileg eign sem vert er að skoða.  ÍBÚÐIRNAR AFHENDAST VIÐ
KAUPSAMNING.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Milli kl. 14:00-15:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

820-8080

893-6001

Flétturimi 16
112 Reykjavík

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

Vel  skipulögð  88,1  fm  3ja  herb.  íbúð  á  annari  hæð  við  Flétturima,  með  útsýni.  Íbúðin  skiptist  í  forstofu,  tvö
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, stofu og borðstofu. Forstofan er með góðum fataskáp. Eldhúsið er með hvítri
innréttingu  og  borðkrók.  Stór  borðstofa  opin  inn  í  stofu  sem  er  björt  með  útgengi  á  suð-vestur  svalir.
Baðherbergið er með baðkari, flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergin eru rúmgóð og annað með góðum skáp og
skrifborði. Eikarparket er á stofu og herbergjum. Sér geymsla, hjóla og vagnageymsla í kjallara.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Milli kl. 14:00-14:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

820-8080

893-6001

Móadalur 1
845 Flúðir
Sumarhús við golfvöll

Stærð: 142,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Heilsárshús  við  frábæran  Golfvöll,  Ásatúnsvöll  við  Flúðir.  Fallegt  útsýni  og  stutt  í  alla  þjónustu.  Komið  inn  á
anddyri  með  parketi  á  gólfi.  Þrjú  svefnherbergi  með  parketi.  Baðherbergi  tilbúið  með  upphengdu  klósetti  og
sturtuklefa.  Eldhús  tilbúið  til  innréttinga  með  gólfefnum.  Bílskúr  með  bílskúrshurð,  fyrir  innan  bílskúr  er
tómstundaherbergi. Stigi er úr tómstundaherbergi í íbúð. Í risi er rúmgott svefnloft. Húsið er full klætt að utan með
þakkanti og járni á þaki. Hitalagnir í gólfi, inntak fyrir rafmagn og hiti er komið. Vandað og skemtilega hannað hús.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

820-8080

893-6001

Óðinsgata 18b
101 Reykjavík
Þingholtin

Stærð: 38 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 5.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.500.000

38,2 fm parhús í miðbæ Reykjavíkur með sér sólpalli við Óðinsgötuna. Gengið niður frá Óðinsgötu niður í port þar
sem er sérinngangur í eignina og sólpallur. Einnig fylgir lítill garður með eigninni. Komið er inn í forstofu og þaðan
gengið inn í opið rými þar sem liggur saman björt stofa og eldhús. Svefnherbergið er rúmgott með hillueiningu.
Baðherbergið er með flísum á gólfi, sturtu og tengi fyrir þvottavél. Parket á stofu- og eldhúsgólfi. Nýtt járn, pappi
og flasningar á þaki. Möguleiki er á að stækka húsið að lóðarmörkum.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Milli kl. 17:30-18:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

820-8080

893-6001

Víðibrekka 16
801 Selfoss

Stærð: 76 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000

Glæsilegt  nýtt  sumarhús  75,9fm  undir  suður  hlíðum  Búrfells  í  Grafningi.  Húsið  stendur   á  8800  fm  eignarlóð.
Frábært  útsýni  til  suðurs.    Komið  inn  á  anddyri   með  parketi  á  gólfi.  Inn  af  anddyri  er  geymslu  rými  og  hita
kompa.   Baðherbergi  með  flísum  á  gólfi  ,sturtuklefa  og  innréttingu.  Stofa  er  með  útgengi  á   ca  50m2  suður
verönd.   Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi  og  innréttingu.   Stofa/  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými.  Landið  er
eignarland í skjóli fyrir norðan átt.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Milli kl. 17:00-18:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

820-8080

893-6001



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

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

Samtals    23.500.000

SÖLUSÝN ING

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001

beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja-, og skipasali.

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

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

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

• Stæði með öllum íbúðum í lokaðri
• Þvottastæði í bílageymslu.
• Aðstaða fyrir heitan pott á svölum efstu 
   hæðar bílageymslu auk útistæði

• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö lyftuhús 
• Suður/suðvestur svalir á öllum íbúðum 
• Uppþvottavél, viðar innréttingar 
   og AEG tæki 



Tæknimaður í
sérverkefnadeild

Sérverkefnadeild Húsasmiðjunnar óskar eftir
að ráða öflugan tæknimann til að hafa umsjón
með innkaupum og sölu á byggingahlutum
frá Asíu og Evrópu.

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsa-smiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólnum yfir
80.000 vörutegundir.

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

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

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 6. júní. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Kjörið tækifæri fyrir metnaðarfullan tæknimann
til að vinna í öflugu umhverfi, öðlast mikla reynslu
og kynnast ólíkum menningarheimum

Hæfniskröfur
Verk- eða tæknifræðingur
Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta kostur
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og metnaðarfullur
Brennandi áhugi á lausn flókinna tækniverkefna
Áhugi og þekking á ólíkum menningarheimum kostur
Verkleg reynsla úr byggingariðnaði er góður kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Júlíusson í s: 525-3000

Störf í boði hjá IKEA
Starfssvið

Hæfniskröfur:

Mötuneyti
Starfssvið

Hæfniskröfur:

Snarlið



a eftir
f i kj

Meiraprófsbílstjóri
Gámastöðin óskar eftir að ráða meiraprófs-

bílstjóra með full réttindi sem fyrst.
Sími 588 5100 / gamastod@emax.is

Gígja Heiðarsdóttir hefur 
starfað hjá ÍTR í tvö og 
hálft ár. Hún hefur nú 
umsjón með vinnuskóla 
fyrir ungt fólk á aldrinum 
sextán til tuttugu ára 
með þroskahömlun.

Gígja er annar af tveimur 
umsjónarmönnum vinnu-
skóla fyrir ungt fólk á aldr-
inum sextán til tuttugu ára 
með þroskahömlun „Ég er 
að sjá um skólann í fyrsta 
skipti í sumar en ég hef 
unnið hjá Sérsveitinni, sem 
sér um allt félagsstarf fyrir 
fatlaða hjá ÍTR, í tvö og 
hálft ár,“ segir hún.

Gígja segir að það hafi 
eiginlega verið tilviljun sem 
réði því að hún fór að vinna 
hjá Sérsveitinni. „Eftir að 
ég kláraði stúdentinn ákvað 
ég að taka mér árs pásu og 
byrjaði að vinna með börnum 
í Öskjuhlíð, frístundaheim-
ili fyrir Öskjuhlíðarskóla. 
Mér fannst þetta svo gaman 
að ég fór alltaf lengra og 
lengra og ákvað svo að drífa 
mig í kennaranám. Núna er 
ég í fjarnámi með hundrað 
prósent vinnu því mér finnst 
vinnan mín svo skemmtileg 

að ég tími ekki að hætta,“ 
segir hún og hlær.

Til stendur að breyta 
aðeins fyrirkomulagi vinnu-
skólans sem Gígja sér um 
í sumar. „Krakkarnir hafa 
flestir verið í bæjarvinnunni 
frá þrettán ára aldri og yfir-
leitt hætta þeir um fimmtán 
ára aldur. Við viljum breyta 
því þannig að um sextán 
ára aldur fái þeir aðeins að 
kynnast vinnumarkaðnum 
og prófa fjölbreyttari störf. 
Núna erum við því að reyna 
að finna pláss fyrir þá á 
hinum ýmsu vinnustöðum 
fyrir sumarið og ráða 
starfsfólk sem mun fylgja 
þeim inn á vinnustaðina. 
Við erum opin fyrir öllu, 
hvort sem vinnustaðir eru 
tilbúnir til þess að láta 
okkur hafa heilar stöður 
sem krakkarnir geta skipt 
á milli sín eða bara bjóða 
þeim upp á starfskynningu,“ 
segir Gígja.

Þó mikið sé að gera 
þessa dagana við skipu-
lagningu sumarstarfsins er 
Gígja mjög ánægð í vinn-
unni. „Þetta er bara alveg 
frábært, skemmtilegasta 
vinna í heimi,“ segir hún og 
hlær.

Skemmtilegasta 
vinna í heimi

Erlendir ríkisborgarar á 
Íslandi voru frá 122 lönd-
um í árslok 2005.

Félagasamtökin Ísland Pan-
orama standa um þessar 
mundir fyrir herferð undir 
yfirskriftinni, Inn við beinið 
erum við öll eins, en mark-
mið samtakanna er meðal 
annars að vinna að auknum 
skilningi og gagnkvæmri 
virðingu fólks af ólíkum 
uppruna sem búsett er á 
Íslandi.

Í árslok 2005 voru 13.778 
erlendir ríkisborgarar með 
lögheimili á Íslandi. Á sama 
tíma voru 15.045 Íslending-
ar með lögheimili á Norður-
löndunum en auk þess býr 

fjöldi Íslendinga í öðrum 
löndum víða um heim. 

Erlendir ríkisborgarar á 
Íslandi voru frá 122 löndum 
og voru flestir frá Póllandi 
(3.221), Danmörku (903), 
Þýskalandi (781), Filipps-
eyjum (771) og frá löndum 
fyrrum Júgóslavíu (703).

                         www.sa.is  

Panorama stendur 
fyrir herferð



Starfskraftur óskast
Vantar starfskraft í fullt starf í stafræna framköllun og 

afgreiðslu.  Þekking á myndvinnslu kostur, þjálfun í boði 
egt starf.

Sendið ferilskrá og símanúmer á ber lm.is eða 
komið á staðinn og fyllið út umsókn.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Lausar stöður næsta skólaár

• 5. bekkur Umsjónarkennari

• Tónmenntakennari (100%)

Vegna foreldraorlofa:

• Náttúrufræði/stærðfræði 8. - 10. bekkur

(1. ágúst - 15. nóv.)
• Tölvukennsla/Tölvuumsjón

(15. nóv. - út skólaárið)
• 7. bekkur Umsjónarkennari

(frá 1. ágúst - 31. desember)
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 5900.
Laun samkv. kjarasamn. og Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um starfið.

> RAFVIRKI ÓSKAST

Saman náum við árangri

> Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrirtæki sem býður viðskiptavinum sínum upp á alhliða flutninga og tengda 
þjónustu hvert sem er og hvaðan sem er í heiminum.  Samskip starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja vegna
Atlantshafsins og starfa þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.  Hjá fyrirtækinu starfa nú tæplega 1400 manns á 
56 skrifstofum í 23 löndum. Markmið Samskipa er að vera í fararbroddi í uppbyggingu og þróun flutningastarfsemi 
og veita viðskiptavinum sínum bestu mögulegu þjónustu og ráðgjöf.

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum rafvirkja til starfa í viðhaldsdeild Samskipa. Um er
að ræða starf við alhliða rafvirkjun.  Nýlagnir og viðhald á skrifstofum, vöruhúsum og útisvæði.

Hæfniskröfur
Sveinspróf í rafvirkjun og reynsla af almennum rafvirkjastörfum. Umsækjandi skal geta unnið sjálfstætt, vera
vandvirkur, sveigjanlegur og hafa frumkvæði.  Gerð er krafa um fagleg vinnubrögð, lipurð í mannlegum samskip-

tum og þjónustulund.

Áhugasamir
Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is (veljið „rafvirki – auglýst staða 03.06.07“) eða sendið inn 
skriflegar umsóknir til Starfsþróunardeildar  Samskipa fyrir 8. júní 2007. Sævar Árnason, rafvirkjameistari, veitir
allar nánari upplýsingar í síma 458 8580. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 

::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á unglingastig – 

samfélagsfræði og enska
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Almennur kennari/sérkennari í kennslu á 

unglingastigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
• Tónmenntakennari
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Íslenskukennari á unglingastig
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastigi
Smáraskóli: Næsta skólaár
• Skólastjóri v/námsleyfis
• Umsjónarkennari 5. bekk
• Tónmenntakennari 100%
Vegna foreldraorlofa:
• Náttúrufr./Stærðfr.i 8.–10. bekk 1.8.–15.11
• Tölvuk./Tölvuumsj. 15.11.- út skólaárið
• Umsjónarkennari 7. bekk 1.8. – 31.12
Snælandsskóli:
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi
• Dægradvöl 50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Matráður 100%
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  Fyrirsp. 692 7304

kopasteinn@kopavogur.is

• Leikskólak/leiðbein. í haust
• Sérk. v/stuðnings í haust
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Matráður 100%, sem fyrst
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla (í haust)
• Dagræsting 50%, sem fyrst
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Framkvæmdastjóri  •  Ríki Vatnajökuls ehf.
Ríki Vatnajökuls ehf.  auglýsir eftir framkvæmdastjóra til starfa á Höfn
í Hornafi rði.  Um er að ræða nýtt og spennandi starf með aðstöðu í 
þekkingarsetrinu Nýheimum.

Ríki Vatnajökuls ehf  er Ferðaþjónustu-, matvæla- og menningarklasi 
Suðausturlands. Markmið fyrirtækisins er að gera Ríki Vatnajökuls að einu 
þekktasta ferðaþjónustusvæði Íslands, með áherslu á einstakt umhverfi 
Vatnajökuls, auðuga menningu og mannlíf og sérstöðu í matvælum.

Hlutverk:
• Framkvæmdastjóri tekur þátt í stefnumótun og sér um daglegan rekstur 

félagsins. Í starfi nu felst einnig að leiða vöruþróunarverkefni, bera
ábyrgð á gerð og eftirfylgni markaðsáætlana og öðru því sem stjórn
félagsins ákveður.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framkvæmdastjóri þarf að hafa háskólamenntun á sviði viðskipta- og

markaðsfræða eða aðra sambærilega menntun. Æskilegt er að
viðkomandi hafi  reynslu af sölu og markaðsstarfi.

• Framkvæmdastjórinn þarf að vera hvetjandi og gæddur eiginleikum til
að byggja upp traust og góð samskipti meðal þátttakenda og skapa
klasahugmyndinni gott orðspor út á við.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu auk meðmæla
sendist til Frumkvöðlaseturs Austurlands, Nýheimum, 780 Höfn Hornafirði.

Umsóknafrestur er til 5. júní 2007. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Ari Þorsteinsson, ari@fruma.is,
sími 470 8080

Skrifstofumaður
og bókari

Við viljum ráða skrifstofumann til fjölbreytilegra 
utningur, launaútreikningur,

samband við erlenda byrgja, vinna við viðskipta-
vinaskrá og mar eira.

Okkur vantar bókara í hlutastarf eða lengur unnið 
 .

Fyrirtækið Sævar Karl hóf rekstur 1974.  Hjá Sævari Karli vinna 
12 til 15 frábærir starfsmenn við sölu og þjónustu til viðskipta-
vina sem eru þeir bestu og þakklátustu. Fyrirtækin sem við erum 
í daglegu sambandi við eru Giorgio Armani, Prada, Roberto 
Cavalli, Scabal, Dolce & Gabbana svo nokkur séu nefnd. 

Hjá okkur er alltaf pláss fyrir bestu starfmennina, þeir verða að 
vera duglegir, sjálfstæðir í hugsun, hafa frumkvæði, skemmtileg-
ir og hafa vilja til að takast á við spennandi verkefni  í vellíðun-
arviðskiptum. Enginn reykir hjá okkur. Leggið inn umsókn  með 
upplýsingum um nám og fyrri störf fyrir 7. júní  eða sækið um á 
netinu  saevarkarl@saevarkarl.is 

Sævar Karl. Bankastræti 7. sími 5513470 
www.saevarkarl.is



HRAFNISTA

IÐJUÞJÁLFI
Víðines Kjalarnesi

Allar nánari upplýsingar
gefur Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir
í síma 863 0112

Hægt er að sækja um á
www.hrafnista.is

Fiskislóð 75  |  101 Reykjavík  |  Sími 570 7500  |  Fax 570 7510  |  hanspetersen@hanspetersen.is  |  www.hanspetersen.is

HP Farsímalagerinn óskar eftir að ráða sölustjóra til starfa til að sinna fyrirtækja- 
og heildsölu félagsins.

Starfssvið:
Yfirumsjón fyrirtækjasölu
Yfirumsjón heildsölu
Seta í vöru- og þjónustuþróunarhóp
Áætlanagerð
Samskipti við erlenda birgja
Árangurstengd laun

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla og velgengni í sölustörfum 
Mjög góð tök á íslenskri og enskri tungu
Hæfni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund
Stúdentspróf og bílpróf
Mjög góð almenn tölvuþekking
Góð meðmæli

Vinsamlegast sendið ferilskrá á info@farsimalagerinn.is fyrir 5. júní næstkomandi.

Sölustjóri

Þann 1. apríl sl. tók nýtt félag, HP Farsímalagerinn ehf., yfir verslunarrekstur Hans Petersen, verslunarrekstur Farsímalagersins.is og
heildsölurekstur Strax á Íslandi. Félagið rekur sjö verslanir á höfuðborgarsvæðinu, fimm undir nafni Hans Petersen og tvær undir nafni
Farsímalagersins.is auk heildsölu. Áætluð ársvelta hins nýja félags er um 700 milljónir.

Ætlun félagsins er að leiða stafrænu byltinguna á Íslandi og vera í fararbroddi í sölu á stafrænum lausnum hvort heldur á búnaði, í
framleiðslu eða þjónustu.

Pósthúsið óskar eftir að ráða blaðbera til starfa. 
Við leitum að duglegu og samviskusömu fólki í 
fast starf, sumarafleysingar og íhlaupavinnu. 
Um er að ræða holla og hressandi útiveru, 
annars vegar á virkum dögum og hins vegar um 
helgar.

Taktu daginn snemma og njóttu sumarsins.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð á 
posthusid.is

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330.

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is – ódýrari valkostur

Blaðberar
óskast
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Pósthúsið er ungt og öflugt dreifingarfyrirtæki á sviði blaða-, bréfa- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um sjö hundruð manns að uppbyggingu á fjölbreyttum og skemmtilegum vettvangi.



HRAFNISTA

IÐJUÞJÁLFI
Víðines Kjalarnesi

Allar nánari upplýsingar
gefur Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir
í síma 863 0112

Hægt er að sækja um á
www.hrafnista.is

Fimmtudagskvöld á Þingvöllum 2007
Á fimmtudagskvöldum í júní og júlí býður þjóðgarðurinn fræðimönnum og 
öðrum áhugamönnum um staðinn að fjalla um hugðarefni sín tengd 
Þingvöllum. Allar gönguferðirnar hefjast kl. 20:00 við fræðslumiðstöðina við 
Hakið og taka um 2 klst.

7. júní
Konungskoman og konungsglíman á Þingvöllum 1907 
Helgi Skúli Kjartansson sagnfræðingur segir frá konungskomunni og þýðingu 
hennar. Glímumenn frá Glímusambandi Íslands rifja upp konungsglímuna sem 
var háð í tilefni heimsóknarinnar og sýna glímubrögð.

14. júní
Frigg og Freyja
Ingunn Ásdísardóttir þjóðfræðingur og þýðandi  fjallar um hugmyndir sínar 
um hinn forna goðaheim þar sem gyðjur skipa miklu stærri sess en bæði
Snorri og margir síðari tíma fræðimenn hafa talið.

21. júní
Alþingi á Þingvöllum
Gunnar Karlsson sagnfræðingur ræðir um störf og skipan Alþingis á 
þjóðveldisöld.

28. júní
Tildrög fyrstu drekkingar, eingetið barn
Ragnar Arnalds rithöfundur fjallar um líf og örlög fyrstu konunnar sem drekkt 
var í Drekkingarhyl.

5. júlí
Glæpasviðið Þingvellir
Katrín Jakobsdóttir íslenskufræðingur fjallar um Þingvelli sem sögusvið glæpa 
í íslenskum bókmenntum.

12. júlí
Hreppstjórinn í Skógarkoti
Páll Lýðsson bóndi og sagnfræðingur í Litlu-Sandvík segir sögur af Kristjáni 
Magnússyni hreppstjóra í Skógarkoti.

19. júlí
Hvað eiga Þingvallavatn og Galápagos eyjarnar sameiginlegt?
Skúli Skúlason rektor Hólaskóla fjallar um lífríki Þingvallavatns og tengir það 
við hugmyndir um þróun tegunda.

26. júlí 
Jarðskorpuhreyfingar á Þingvöllum
Páll Einarsson prófessor í jarðeðlisfræði skýrir hreyfingar jarðskorpunnar undir 
Þingvöllum og hvernig það tengist flekaskilum undir Íslandi.

Upplýsingar um dagskrá þjóðgarðsins má finna á heimasíðu þjóðgarðsins
www.thingvellir.is og í síma þjónustumiðstöðvar 482-2660. Þátttaka í fræðsludagskrá 

þjóðgarðsins er öllum opin og án endurgjalds. Dagskrá er birt með fyrirvara um breytingar.

- traustur bakhjarl fræðslu í þjóðgarðinum á Þingvöllum

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K  

  Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 

utning, fyrir tímabilið 1. júlí 2007 til 
30. júní 2008:

nna á vefsíðu landbúnðarráðu-
neytisins: www.landbunadarraduneyti.is

egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
mánudaginn 8. júní n.k.

Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 2007.

Tollkvótar utnings
á smjöri og ostum. 

 Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 
fyrir nautgripa-, svína- og alifuglakjöt, fyrir tímabilið 1. 
júlí 2007 til 30. júní 2008:

nna á vefsíðu landbúnðarráðu-
neytisins: www.landbunadarraduneyti.is

egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
mánudaginn 8. júní n.k. Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 
2007.

Tollkvótar  utnings
á nautgripa-, svína- og 
alifuglakjöti.



Iðnaðarhús Hveragerði 

Fasteignasalan

BAKKIehf

Sími 482-4000
Heimasíða www.bakki.com
Netfang bakki@bakki.com

Sigtún 2 SelfossiÞröstur Árnason            
lögg.fasteignasali            
sími 899-5466                                  

Fyrir fjárfesta: Eldra iðnaðarhúsnæði við Dynskóga í Hveragerði sem 
býður upp á ýmsa möguleika. Burðarvirki hússins er steypt og
steypubitar í þaki einnig.  Hlaðið er á milli bita með holsteini. Húsið er
byggt 1964 og var vel til þess vandað á sínum tíma. Lóðin er 6.634fm 
afar vel staðsett. Húsnæðið gæti hentað undir ýmiskonar framleiðslu 
eða jafnvel geymslu en geymsluhótel hefur verið rekið með góðum 
leigutekjum í eigninni undanfarið. Mikill kostur er líka að fast
hitaveitugjald er til staðar um 6.000.kr.pr.mán og ótakmarkað vatn. 
Hugmyndir hafa verið uppi um að byggja ný hús á lóðinni. Húsnæðið
er skráð 1.830fm en að auki er stórt milliloft. Íbúð/skrifstofa er einnig í 
norðurenda hússins. Verð 125.000.000 kr.

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Falleg og björt 2ja herbergja 67 fm íbúð á 1. hæð
(jarðhæð) með sér inngangi í fallegu tveggja hæða
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Björt
stofa með útgangi út á hellulagða verönd með skjól-
veggjum og sér garði. Þvottahús innan íbúðar og
parket á stofu, eldhúsi og holi. Baðherbergi með
baðkari, innréttingu og flísum. Verð 18,5 millj.

Reynir Björnsson lfs. býður gesti velkomna í dag
frá kl. 14-15. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Lækjasmári 68 - Sér inngangur

Fr
um

Vorum að fá frábærlega staðsetta 3ja herbergja ca
71 fm íbúð í kj. með sér inngangi í þríbýlishúsi. Eign-
in er parketlögð og skiptist í tvö svefnherbergi, mik-
ið endurnýjað baðherbergi, eldhús, stóra og bjarta
stofu og geymslu. Baðherbergi er flísalagt með
glugga. Á hæðinni er sameiginlegt þvottahús og út-
gangur út í garð. Til stendur að sprunguviðgera hús-
ið og mála og mun seljandi greiða fyrir þær fram-
kvæmdir. Verð 18,9 millj.
Guðlaugur og Brynja Dögg bjóða gesti velkomna í dag

frá kl. 15-16. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Skipasund 85 - Sér inngangur

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða vel staðsetta 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum með með sér inngangi. Mjög gott út-
sýni. V. 24,7 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR
MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

Um er að ræða 87 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
með sér inngangi af svölum og stæði í bílgeymslu í
góðu lyftuhús. Suður svalir. Verð 21,9 m.

Fr
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ÁLAKVÍSL



Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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BLIKAÁS 13 - HF.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00 OG 16.00
Rúmgóð 119 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð, jarðhæð, í litlu fjölbýli m/sér
inngang, vel staðsett í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Stór afgirt timburverönd í
suður garði. Góð eign sem vert er að skoða. V. 28,3 millj.

Ingibjörg og Sigurður bjóða ykkur velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Góð 72 fm 3ja herb. risíbúð í fjórbýlishúsi í miðborginni. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús með nýlegu parketi á gólfi, samliggjandi
borð- og setustofu, eitt svefnherbergi og endurnýjað baðherbergi,
flísalagt í gólf og veggi. Upprunalegar lakkaðar hurðir í íbúðnni.
Góð íbúð miðsvæðis. Til afhendingar við kaupsamning.
Hagstætt lán getur fylgt. Verð 17,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Fr
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Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS Í DAG

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Kirkjulundur – Eldri borgarar – Opið hús kl. 14-16
Til sölu falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
verönd og sérinngangi. Parket og flísar á gólfum. Góðar innrétting-
ar. Stór stofa með útgengi út á sérverönd. Gott eldhús með borð-
krók. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu sem og eignarhlutur í sam-
eiginlegum samkomusal. Stutt er í alla þjónustu. Verð 26,5 millj.

Arndís sýnir íbúðina á milli kl. 14 og 16 í dag.

Fr
um

Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 
fyrir nautgripa-, svína- og alifuglakjöt, fyrir tímabilið 
1. júlí 2007 til 30. júní 2008:

nna á vefsíðu landbúnðarráðu-
neytisins: www.landbunadarraduneyti.is

egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
mánudaginn 8. júní n.k.

Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 2007.

Tollkvótar  utnings
á nautgripa-, svína- og 
alifuglakjöti.
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

ÁSHOLT 32 - LAUST STRAX
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3 JÚNÍ MILLI KL. 14 OG 15

Mjög fallegt tvílyft raðhús auk stæðis í bílageymslu í mjög eftirsóttu húsi
með sérlega fallegum garði. Eignin skiptist m.a. í forstofu, snyrtingu,
hol, eldhús, stofu/borðstofu, sjónvarpshol, þrjú herbergi og baðher-
bergi. Verð 37,5 m.

Sölumaður á staðnum

Fr
um

94 fm glæsilegt húsnæði á 1. hæð við Ingólfsstræti í
hjarta miðbæjarins. Um er að ræða eign sem býður
upp á mikla möguleika fyrir ýmiss konar starfsemi
eins og gallerí, verslun, skrifstofur eða kaffihús. Hús-
næðið er skráð íbúðarhúsnæði og því hægt að fá hag-
stæð lán á eignina. V. 33,9 m.

Ingólfsstræti

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Einbýli/sérbýli
óskast til leigu.

• Vantar fyrir einn af viðskiptavinum okkar,
einbýli/sérbýli til leigu í skemmri eða lengri
tíma, frá og með 01.07.2007.

• Traustar greiðslur.

• Óskað er eftir einbýli/sérbýli helst í
Hafnarfirði.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri,
í síma 893-2233

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
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GARÐASTRÆTI 16
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3 JÚNÍ MILLI KL. 14 OG 15

Mjög góð og vel umgengin 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er
98,7 fm og skiptist í 2 stórar stofur gott svefnherbergi með fataher-
bergi, eldhús , baðherbergi og hol. Verð 29,0 m.

MARGRÉT VERÐUR Á STAÐNUM OG SÝNIR

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

DUNHAGI 13

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Björt og falleg 99 fm endaíbúð á 4. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúð-
in skiptist í saml. stofur, parket, suðaustusvalir útaf. Eldhús með
nýlegri innréttingu úr birki, flísar á gólffi, borðkrókur Tvö svefnher-
bergi, parket, innb. fataskápar. Baðherbergi, flíslagt að hluta,
baðkar, gluggi. Í kjallara fylgir herbergi. (geymsla). Fallegt útsýni,
stutt í grunnskóla og Háskólann. Göngufæri við miðborgina. Íbúð-
in er laus við kaupsamning.

Bryndís tekur á móti gestum
í dag, sunnudag milli kl. 15 og 16

VEGHÚSASTÍGUR 9

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 14-15:30
Mjög skemmtileg 105 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi auk 17 fm
geymslurýmis í kjallara. Íbúðin skiptist þannig: Stór stofa, tvö stór
svefnherbergi, rúmgott eldhús með hvítri innréttingu, tveimur
gluggum og borðkrók. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari.
Upprunaleg viðargólfborð á íbúðinni, góð lofthæð, rósettur og
listar í loftum. Húsið er talsvert endurnýjað, m.a. utanhússklæðn-
ing og fl. Góð staðsetning í Skuggahverfinu.

María tekur á móti gestum
í dag, sunnudag milli kl. 14 og 15:30

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG
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Ljósleiðari er fjarskiptatenging fram-
tíðarinnar. Með ljósleiðaratengingu 
eru möguleikarnir til afþreyingar og
fjarskipta næstum endalausir – allt á
hraða ljóssins.

Við óskum Seltjarnarnesi 
til hamingju með að vera 
fyrsta ljósleiðaravædda
sveitarfélagið í heiminum! 
Þar er nú allt hægt – hratt.

Kostir ljósleiðarans
• Margfaldur hraði miðað við ADSL

• Sami nethraði til og frá notanda

• Óþarfi að greiða fyrir símalínu

• Ekkert loftnet, ekkert vesen

• Fjöldi sjónvarpsrása

• Myndleiga

• Sjónvarpið truflar ekki hraða Internetsins

• Ljósleiðarinn ræður við marga myndlykla

• Tilbúinn fyrir háskerpusjónvarp

Nú eru þúsundir heimila á höfuðborgar-
svæðinu tengd með ljósleiðara. Er þitt 
heimili eitt þeirra?

Nú er allt hægt hratt
– á Seltjarnarnesi

Til að kaupa þjónustu um ljósleiðarann hafið samband við eftirfarandi þjónustuaðila:

S. 515 6100 S. 1414 S. 414 1616 S. 525 2400

Kannaðu málið á www.gagnaveita.is



Upp úr 1988 hóf ég að 
þróa með mér ofnæmi 
fyrir öllu sem viðkemur 
hinni svonefndu nýöld. 

Ég veit eiginlega ekki 
hvernig ég á að byrja að 
lýsa hversu mikla óbeit 

ég hafði á öllu þessu, en 
ég get fullyrt að hún náði suðu-
punkti á tónleikum í Kaupmanna-
höfn kringum 1995. Þar hreinlega 
misstum við okkur, ég og vinkona 
mín, og hófum að hrópa ókvæðisorð 
að síðhærðum satínmussugaurum 
uppi á sviði sem létu hárið lafa og 
hnén dúa á meðan þeir önduðu eitt-
hvað um energí, kosmos og krist-
alla út um votar varirnar. 

Svett, einhyrninga -og höfrunga-
blæti, kristallar, miðlar, skyggni-

lýsingar og árur... allt þetta gerði 
mig níhílískari með hverjum deg-
inum.

Verstar hafa mér þó alltaf þótt 
áruteikningar sem gerðar eru með 
þurrpastel á svartan pappír. Já, þetta 
er vissulega mjög spesifískt, en áru-
teikningar eru einfaldlega á topp tíu 
listanum yfir það sem ég þoli ekki á 
jörðinni og þannig er það.

Ég held að Andskotinn eigi lít-
inn illa innrættan frænda sem situr 
fölur í horni með nýaldarfjarstýr-
inguna og fjarstýrir fólki sem telur 
sig hafa svo magnaða sjón að það 
sjái framtíð, nútíð og fortíð í ein-
hverju þurrpastel litablörri kring-
um aðra. Svei! Já, svei segi ég!

Svo urðu þáttaskil í lífi mínu sem 
leiddu til þess að ég hætti að vera 

níhílisti og fór að trúa því að lífið 
hefði stórkostlegan æðri tilgang.

Í kjölfarið byrjaði ég að rækta 
með mér umburðarlyndi gagnvart 
meðbræðrum mínum og systrum 
og í dag er svo komið að eina fólkið 
sem ég tel óæðra sjálfri mér eru; ný-
aldarsinnar, fólk með krikaloðsþrá-
hyggju, fólk sem spesar á sig með 
ósamstæðu fatavali (og samlitast 
þannig þjáningarsystkinum sínum 
í spesinu), fótboltabullur og stelp-
ur sem þykjast vera skófíklar af því 
Carrie í SATC átti að vera það. 

Já, í ein tíu ár hefur þroskaleiðin 
bara verið upp á við. Ég er byrjuð 
að glansa og líkjast Daníel og Rut 
en... aldrei mun ég umbera þurr-
pastel teikningar af árum. 

Aldrei.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     

           

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



STJÖRNURNAR ERU HJÁ OKKUR
VIÐ ERUM AÐ BÓKA SUMARIÐ

Tónlistarmenn:

Andrea Gylfadóttir

Baggalútur

Birgitta Haukdal

Björgvin Halldórsson

Bríet Sunna 

Brimkló

Ellen Kristjánsdóttir 

Esja

Friðrik Ómar 

Garðar Thór Cortes 

Gospelkór Reykjavíkur

Guðrún Gunnars og Friðrik Ómar

Hansa

Hara

Helgi Björnsson

Hjálmar

Hundur í óskilum

Ingó

Ízafold

Jógvan

Jón Jósep (Jónsi) 

Laddi

Ljótu hálfvitarnir

Nylon

Páll Rósinkrans

Regína Ósk 

Síðan Skein Sól 

Steed Lord

Sverrir Bergmann 

Toggi og hljómsveit 

Veislustjórar/Skemmtikraftar:

Auðunn Blöndal 

Capone bræður 

Hermann Gunnarsson 

Laddi

Pétur Jóhann Sigfússon 

Sailesh

Steinn Ármann 

Svali

Sveppi

Þorgeir Ástvaldsson og Ragnar Bjarnason

Örn Árnason

Skemmtikraftar fyrir börn:

Orri Trúður

Skoppa og Skrítla

Píanistar:

Agnar Már Guðmundsson

Pálmi Sigurhjartarson

Plötusnúðar:

Dj Paulito

Margeir

Suzie & Elvis

Vantar þig hljómsveit, tónlistarmann, grínista, veislustjóra, 
skemmtiatriði fyrir börn, píanista eða plötusnúð? 

Við erum með lausnina, hvort sem þig vantar íslenska eða erlenda 
listamenn eða heildstæða dagskrá fyrir þinn viðburð. 

Láttu fagfólk um málið og njóttu þess að vera til. 

UMBOÐSSKRIFSTOFA

WWW.CONCERT.IS - SÍMI: 511 2255



Dúxar eru oft flokkaðir í sérstakan þjóðfélagshóp þar sem nördastimpillinn er gjarnan í hávegum hafður. En hvað er það sem   
skólunum og aðra „venjulega“ nemendur? Vignir Guðjónsson ræddi við nokkra af dúxum vorsins og reyndi að komast að niður  
ast öllum tilvikum er um konur að ræða.

AB-mjólk og takmörkuð kaffi 

Fyrsta plata Jógvans Hansen, 
sigurvegara X-Factor, kemur út 
11. júní. Platan heitir einfald-
lega Jógvan og inniheldur ellefu 
lög. Nokkur þeirra eru eftir hann 
sjálfan, þar á meðal Rooftop sem 
hefur hljómað í útvarpinu að und-
anförnu. Einnig eru á plötunni 
lög sem Jógvan flutti í X-Factor 
í vetur og valdi hann sjálfur þau 
lög.

Útgáfutónleikar vegna plöt-
unnar verða haldnir í Smáralind 
laugardaginn 16. júní. Sérstakir 
gestir verða Hara-systurnar frá 
Hveragerði sem einmitt skráðu 
Jógvan í X-Factor. 

Fyrsta plata 
Jógvans 

Aldur: 24

Lykillinn að góðum námsárangri? Hafa ánægju af því að læra.

Bókalestur eða bíóferð? Mér leiðist bíó svo ég segi bók.

Áhugamál: Læra tungumál.

Hvað tekur við eftir menntó? Pása í ár og síðan háskóli. Vinna og von-
andi ferðalög framundan.

Líturðu á sjálfa þig sem nörd? Já.

Eru stelpur gáfaðri en strákar? Á þessum aldri eru stelpur vissulega 
skipulagðari í náminu.

Notarðu fartölvu í skólanum? Já.

Hvað borðarðu í morgunmat? AB-mjólk með múslíi.

Drekkurðu kaffi? Nei.

Hvað eyðirðu miklum tíma í heimalærdóm á dag? Um hálftíma. 

Hvar verðurðu að vinna í sumar? Það er ekki komið í ljós.

Aldur: 19 ára

Lykillinn að góðum námsárangri? Metnaður og ástundun.

Bókalestur eða bíóferð? Fer eftir stað og stund.

Áhugamál: Íþróttir, ferðalög og vera í góðra vina hópi. 

Hvað tekur við eftir menntó? Háskólinn. Valið stendur á milli læknisfræði 
og stærðfræði. 

Líturðu á sjálfa þig sem nörd? Nei.

Eru stelpur gáfaðri en strákar? Nei, en þær eru kannski samviskusamari.

Notarðu fartölvu í skólanum? Nei, ég á ekki fartölvu. En fæ hana í 
stúdentsgjöf.

Hvað borðarðu í morgunmat? Hafragraut á hverjum degi.

Drekkurðu kaffi? Nei.

Hvað eyðirðu miklum tíma í heimalærdóm á dag? Tveimur til þremur 
tímum.

Hvar verðurðu að vinna í sumar? Ég er að fara í tungumálaskóla á Spáni 
svo að það verður eitthvað lítið um vinnu.

Aldur: 20 ára

Lykillinn að góðum námsárangri?
Átta sig á því hvar þínir styrk-
leikar í náminu liggja.

Bókalestur eða bíóferð? Sitt lítið af 
hvoru. 

Áhugamál: Myndlist.

Hvað tekur við eftir menntó?
Stefni á umhverfis- og bygginga-
verkfræði í HÍ.

Líturðu á sjálfa þig sem nörd?
Partur af mér er líklega hálfgerður 
nörd. Það er ekkert slæmt.

Eru stelpur gáfaðri en strákar?
Nei, en kannski hentar námsform-
ið í menntó stelpum betur. 

Notarðu fartölvu í skólanum? Nei.



Aldur: 20 ára.

Notarðu fartölvu í skólanum? Nei, ég nota stílabók. 

Hvað borðarðu í morgunmat? AB-mjólk með eplum 
og banönum. 

Drekkurðu kaffi? Nei.

Hvað eyðirðu miklum tíma í heimalærdóm á dag?
Klukkutíma eða svo.

Hvar verðurðu að vinna í sumar? Ég mun ferðast 
mikið í sumar en þess á milli vinn ég í Melabúðinni. 

Lykillinn að góðum námsárangri? Þörfin til að klára 
námið. Mér leiðist oftast að læra. 

Bókalestur eða bíóferð? Það fer eftir því hvað er í 
bíó.

Áhugamál: Tónlist og myndlist.

Hvað tekur við eftir menntó? Myndlist í Listaháskól-
anum.

Líturðu á sjálfa þig sem nörd? Já, já. Það er ekkert 
neikvætt.

Eru stelpur gáfaðri en strákar? Nei, bara jafnt held 
ég.

 greinir að dúxana í framhalds-
 stöðu, en í ár vill svo til að í nán-

drykkja gefst vel 

Aldur: 20 ára

Lykillinn að góðum námsárangri? 
Sjálfsagi.

Bókalestur eða bíóferð? Bíóferðin, 
alveg hiklaust. Ég les varla bækur 
nema að það sé skylda.

Áhugamál: Hreyfing og heilbrigt 
líferni.

Hvað tekur við eftir menntó?
Einkaþjálfarinn, og síðan meira 
nám tengt sjúkraþjálfun eða lík-
amanum.

Líturðu á sjálfa þig sem nörd? Nei, 
engan veginn. 

Eru stelpur gáfaðri en strákar? 
Nei.

Notarðu fartölvu í skólanum? Já. 

Hvað borðarðu í morgunmat?
Speltbrauð úr Mosfellsbakarí með 
kotasælu, osti, kjúklingaskinku og 
gúrku.

Drekkurðu kaffi? Já.

Hvað eyðirðu miklum tíma í heima-
lærdóm á dag? Tveimur tímum.

Hvar verðurðu að vinna í sumar?
Sundlaugarvörður í Lágafellslaug 
í Mosfellsbæ. 

sjómanna
15. Ómar Ragnarsson 
og Ragnar Bjarnason
Sjómenn íslenskir erum við
16. Ragnar Bjarnason
Kokkur á kútter frá Sandi
17. Savanna tríóið
Hvað skal með sjómann?
18. Rúnar Gunnarsson 
og Sextett Ólafs Gauks
Blítt og létt
19. Vilhjálmur Vilhjálmsson
Þórður sjóari
20. Þrjú á palli
Það var hann Binni í Gröf

15. Helena Eyjólfsdóttir
Hvítir mávar
16. Ragnar Bjarnason 
og Hljómsveit Svavars Gests
Vertu sæl mey
17. Alfreð Clausen 
Söngur sjómannsins
18. Lúdó Sextett
Laus og liðugur
19. Bubbi Morthens
Íslenskir sjómenn,
In Memorium
20. Ríó tríó
Stebbi og Lína
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1 8. Þorvaldur Halldórsson 

og Hljómsveit Ingimars Eydal
Ég er sjóari
9. Anna Vilhjálms 
og Vilhjálmur Vilhjálmsson
Ég bíð við bláan sæ
10. Bubbi Morthens
Simbi sjómaður
11. Elly Vilhjálms og Einar Júlíusson
Sjómannskveðja
12. Erling Ágústsson
Oft er fjör í Eyjum
13. Jónas Árnason og Leikhúskvartettinn
Jón var kræfur karl og hraustur
14. Óðinn Valdimarsson og Elly Vilhjálms
Saga farmannsins

1. Þorvaldur Halldórsson 
og Hljómsveit Ingimars Eydal
Á sjó
2. Skagakvartettinn
Kátir voru karlar
3. Dátar
Gvendur á Eyrinni
4. Ragnar Bjarnason
Föðurbæn sjómannsins
5. Haukur Morthens
Landleguvalsinn
6. Grettir Björnsson
Bátsmannsvalsinn
7. Skapti Ólafsson
Allt á floti

8. Sigrún Hjálmtýsdóttir
Síldarstúlkan
9. Guðmundur Jónsson
Jón tröll
10. Óðinn Valdimarsson og Atlantic Kvartettinn
Einsi kaldi úr Eyjunum
11. Karlakór Reykjavíkur
Suðurnesjamenn
12. Brimkló
Síðasta sjóferðin
13. Elly Vilhjálms og Ragnar Bjarnason
Farmaður hugsar heim
14. Gylfi Ægisson
Íslensku sjómennirnir
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1. Rúnar Gunnarsson 
og Sextett Ólafs Gauks
Ship-o-hoj
2. Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar
Ó, María mig langar heim
3. Haukur Morthens
Í landhelginni 
4. Áhöfnin á Halastjörnunni
Stolt siglir fleyið mitt
5. Ragnar Bjarnason og Jón Sigurðsson
Úti í Hamborg
6. Grettir Björnsson
Vor við sæinn
7. Sigurður Ólafsson 
og Hljómsveit Bjarna Böðvarssonar
Sjómannavalsinn

Vönduð safnplata - skyldueign í safnið.

KR. 1.718AÐEINS

Hvað borðarðu í morgunmat?  
Mjög misjafnt.

Drekkurðu kaffi? Nei.

Hvað eyðirðu miklum tíma í heima-
lærdóm á dag? Einum til tveimur 
tímum á dag.

Hvar verðurðu að vinna í sumar?
Gjaldkeri hjá Kaupþingi í Borgar-
nesi.



Máttur internetsins kemur 
glögglega í ljós í sögu All-
ison Stokke, 18 ára stúlku 
frá Bandaríkjunum, sem 
þykir vera einn efnilegasti 
stangarstökkvari lands-
ins. Fyrir réttum mánuði 
varaði vinur hennar við því 
að mynd af henni í keppni 
færi eins og eldur um sinu 
á internetinu og hún mætti 
eiga von á aukinni athygli í 
kjölfarið. Engan hefði órað 
fyrir framhaldinu.

Aðeins viku síðar hafði líf Stokke 
breyst í martröð, hún hafði feng-
ið yfir þúsund skilaboð á MySpace 
síðu sína, tölvupóstur barst henni í 
hundraðatali víðsvegar úr heimin-
um og karlmenn hringdu linnulaust 
í síma hennar til að bjóða henni á 
stefnumót. Í dag hafa myndbönd 
af henni hafa verið skoðuð yfir 
400 þúsund sinnum á YouTube og 
þegar nafn hennar er slegið inn á 
Google fást um 300 þúsund niður-
stöður. Allt vegna þess að Stokke 
þykir afar aðlaðandi, ekki síst í 
þeim þrönga keppnisbúningi sem 
hún klæðist á umræddri mynd.

Málið hefur vakið mikla at-
hygli í Bandaríkjunum og fjall-
aði hið virta blað Washington Post 
um málið á forsíðu í vikunni. „Ég 
fæ hvergi frið. Það er endalaust 
áreiti hvert sem ég fer og það er 
starað á mig úti á götu. Þetta er 
óhuggulegt,” segir Stokke en hún 
býr ennþá í foreldrahúsum í Kali-
forníu.

Atburðarrásin sem átti sér stað 
sýnir hversu keðjuverkun inter-
netsins getur verið öflug. Vinsæll 
íþróttabloggari í New York fann 
myndina og birti hana á síðu sinni. 
Tugir annarra bloggara fylgdu í 
kjölfarið og gerðu Stokke að nýj-
asta kyntákni íþróttaheimsins. Á 
nokkrum dögum höfðu hundruðir 
þúsunda internetnotenda skoðað 
myndir af Stokke.

Faðir Stokke, Alan, vinnur sem 

lögfræðingur á daginn en á kvöld-
in situr hann við tölvuna og reynir 
að koma auga á vafasama einstakl-
inga sem gætu tekið upp á því að 
sitja um dóttur sína og gera henni 
grikk. „Við fylgjumst vel með og 
látum dóttur okkar helst ekki úr 
augsýn,” segir faðirinn. 

Þrátt fyrir þau neikvæðu áhrif 
sem atburðarrásin hefur haft á 
Stokke og fjölskyldu hennar er 
lítið hægt að gera til að stoppa 
hana. Tæknilega eru engin lögbrot 

að eiga sér stað og því ráðleggja 
flestir Stokke að reyna að venjast 
áreitinu og lifa með því.

„Það versta við þetta allt er 
hversu lítillækkuð mér finnst ég 
vera.

Alla tíð hef ég lagt svo hart að 
mér til að ná árangri í stangar-
stökkinu en nú skiptir það engu 
máli. Nú er ég orðin að ómerkilegu 
kyntákni í augum karlmanna,” 
segir Stokke. 

Hljómsveitin Steed Lord tók nýlega þátt í tónlistar-
keppni á vegum fatamerkisins WESC og Vice Records. 
Leitað var til hljómsveitarinnar um að senda inn lag 
en þátttakendur voru hátt í þúsund. Lag Steed Lord 
var valið eitt af þeim tíu bestu og kemur sveitin því 
fram á sérstakri hátíð í tilefni þessa og spilar í Lond-
on í kvöld ásamt fjórum öðrum sveitum. Lögin fyrir 
þessa keppni voru valin af fólki frá Universal Music, 
Vice Records, Vice Magazine og WESC. 

Framundan hjá Steed Lord er tónleikaferðalag í 
lok júlí þar sem hljómsveitin spilar á Global Gather-
ing-tónlistarhátíðinni í Bretlandi og Streetlab-hátíð-
inni í Amsterdam.

Steed Lord komst á topp tíu

DELTA FARCE kl. 2, 4, 6, 8 og 10 10
SPIDERMAN 3 kl. 2, 5 og 8 10
SEVERANCE kl. 8 16
SHOOTER kl. 10 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 2, 4 og 6 -450 kr.- L

www.laugarasbio.is                Sími: 553 2075

- bara lúxus

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.SAMbio.is 575 8900

KRINGLUNNI

DIGITAL

DIGITAL-3D

HJ MBL

PANAMA.IS

VJV TOPP5.IS

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

Nánari upplýsingar á SAMbio.is

sannur sumarsmellur, 
fínasta afþreyingarmynd

            Trausti S blaðið

30.000
manns á 
7 dögum!

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

ÁLFABAKKA

PIRATES  CARRIBEAN 3  10

kl. 2:15 - 4:15 - 6:15 - 7:20 - 8:15 - 10:15 - 10:30 
ROBINSON F...  ÍSL TAL kl. 2 L

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 L

AKUREYRI
PIRATES  3 kl. 2 - 5 - 8 - 11:15 10

MR. BEAN kl. 4 L

ZODIAC kl. 6 - 9 16

ROBINSON F...  ÍSL TAL kl. 2 L

KEFLAVÍK
PIRATES 3 kl. 4 - 8 7

THE REAPING kl. 10 16

BLADES OF GLORY kl. 2 L

SPIDERMAN 3 kl. 2 10

IT’S A BOY GIRL THING kl. 6 - 8 L

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10  10

PIRATES 3 VIP kl. 2 - 6 - 10
ZODIAC kl. 3 - 6 - 9 16

THE REAPING kl. 10:10 16

BLADES OF GLORY kl. 2 - 6 - 8:10 12

ROBINSON .. M/- ÍSL TAL kl.1:50 - 4 L

GOAL 2 kl.1:40 - 3:50 - 6 7

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi af 28 Days Later.
Myndin hefur hlotið frábæra dóma.

 Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi af 28 Days Later.
Myndin hefur hlotið frábæra dóma.

 Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

SÍMI 530 1919

28 WEEKS LATER kl. 3 - 6 - 8 - 10
UNKNOWN kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
THE PAINTED VEIL kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 3

28 WEEKS LATER kl. 4 - 6 - 8 - 10
ANNAÐ LÍF ÁSTÞÓRS kl. 4
FRACTURE kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SPIDERMAN 3       kl. 3 - 5.40 - 8.20

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 1* - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
PIRATES OF THE C. 3 LÚXUS kl. 1 - 5 - 9 
FRACTURE kl. 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING kl. 1.30 - 3.45 - 5.50
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
* 450 kr.
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14

10

16
16

10

16

14

10

28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
PATHFINDER kl. 8
THE HILLS HAVE EYES 2 kl. 10
SPIDERMAN 3 kl. 4.20
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 4.20

16
16
16
10

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu



Kjóll sem leikkonan Au-
drey Hepburn klæddist
í kvikmynd var boðinn 
upp á dögunum og fór 
á 192 þúsund dollara 
eða um 12 milljónir ís-
lenskra króna. Um er að 
ræða bleikan kokteilkjól 
sem Hepburn klædd-
ist í myndinni Holly 
Golightly þegar ung-
frú Golightly heyrir af 
dauða bróður síns og 
brýtur leirtau í geðs-
hræringu sinni. 

Áður fór svartur 
Givenchy kjóll sem 
leikkonan klæddist í sömu mynd 
á um 60 milljónir á uppboði og er 
því greinilegt að margir girnast 
kjóla Hepburn sem ávallt þótti 

afar smekkleg. 
Hepburn er ein 
vinsælasta leik-
kona síns tíma 
og var tilnefnd 
til Óskarsverð-
launa fyrir hlut-
verk sitt í fyrr-
nefndri mynd en 
verðlaunin féllu 
í skaut Sophiu 
Lauren.

Á uppboðinu 
var einnig dag-
skrá úr afmælis-
hátíðarhöldum
Johns F. Kennedy 

í Madison Square Garden árið 
1962 en það var einmitt þá sem 
Marilyn Monroe söng sögufrægan 
afmælissöng fyrir forsetann. 

Kjólarnir vinsælir
Á nýrri plötu hljómsveitarinnar
Hraun, I Can´t Believe It´s Not 
Happiness, er að finna lagið 
Ástarsaga úr fjöllunum sem inn-
blásið er af samnefndri sögu 
Guðrúnar Helgadóttur.

„Ég held að það megi hver 
sem er búa til sætt lag eftir 
henni. Ég held að þeim sé 
það velkomið strákunum,“ 
segir Guðrún Helgadóttir, 
sem hafði ekkert heyrt af 
tilvist lagsins. Segist hún 
ekkert hafa út á útgáfuna 
að setja. „Þetta er bók 
um ástina og 
það er bara 
dásamlegt ef 
einhver vill 
gera músík 
um það. Það 

hefur alls konar fólk haft alls 
konar sýningar upp úr bókinni og 
þá gef ég alltaf leyfi til þess en ef 

einhverjir búa til lag þá 
held ég að það komi 

mér ekki skapaðan 
hlut við. Ég vona 
bara að lagið 
sé fallegt. Ef 
Flumbra gamla 
hefur velgt 
þeim um hjarta-
ræturnar er það 

bara ágætt.“
Ástarsaga úr 

fjöllunum, sem var 
gefin út árið 1981, 

hefur komið 
út á fjölda 

tungumála út um allan heim, þar 
á meðal í Suður Kóreu, Japan og 
Þýskalandi. Guðrún, sem hefur 
gefið út fjölmargar bækur í gegn-
um tíðina, er einmitt að vinna að 
einni slíkri en vill ekkert gefa upp 
um innihald hennar. 

Vonar að lagið sé fallegt

Flugfélag Íslands flýgur yfir 40 ferðir 
í viku til Egilsstaða. Þú nýtur þess að
lesa dagblöðin, fá þér kaffi og súkkulaði 
og áður en þú veist af er lent á 
Egilsstöðum.

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Pantaðu í síma 570 3030

eða á www.flugfelag.is

TÍMINN FLÝGUR flugfelag.is
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* Flugvallarskattar innifaldir. Eingöngu bókanlegt á netinu. Takmarkaður sætafjöldi.
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Baulið kom landsliðsfyrirliðanum ekki á óvart

F-riðill:

Ein lélegustu úrslit ís-
lenska landsliðsins í áratugi litu 
dagsins ljós á Laugardalsvellinum 
í gær. Þá mátti íslenska landsliðið 
þakka fyrir eitt stig á heimavelli 
gegn dvergríkinu Liechtenstein í 
leik þar sem gestirnir voru miklu 
betri allan tímann. Brynjar Björn 
kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik en 
Liechtenstein jafnaði verðskuldað 
í síðari hálfleik og þar við sat. 1-1 
lokatölur. Úrslitin eru vond en það 
sem svíður enn meir var glæpsam-
lega lélegur leikur íslenska lands-
liðsins.

Liechtenstein tók völdin á vell-
inum nánast í upphafi leiksins og 
miðjumenn Íslendinga – Brynjar 
og Stefán – létu miðjumenn gest-
anna pakka sér saman. Þar fyrir 
aftan var flöt og óörugg íslensk 
vörn í miklum vandræðum með 
duglega og hreyfanlega sóknar-
menn gestanna.

Ekkert gekk hjá íslenska liðinu 
að byggja upp sóknir. Leikmenn 
notuðu margar snertingar á bolt-
ann og voru í óratíma að koma bolt-
anum fram völlinn. Sendingar liðs-
ins voru líka margar hverjar átak-
anlega lélegar. Það var gegn gangi 
leiksins þegar Brynjar skallaði 
frábæra aukaspyrnu Emils í netið 
og kom Íslandi yfir. Skalli Brynj-
ars var eina skot Íslands í fyrri 
hálfleik. Það segir sína sögu.

Gestirnir sóttu grimmt í kjöl-
farið, fengu fín færi, skutu í slá 
og vildu fá víti en allt kom fyrir 
ekki. Lukkan var í liði með Íslandi. 
Rúmum 20 mínútum fyrir leikslok 
skoraði Rohrer verðskuldað jöfn-
unarmark en varnarleikur Íslands 
í markinu var hræðilegur.

Það áttu flestir von á því í að Ís-

land myndi pressa stíft undir lokin 
en sú var aldeilis ekki raunin. 
Gestirnir settu hápressu á íslenska 
liðið sem vissi ekki sitt rjúkandi 
ráð og náði vart að byggja upp 
eina almennilega sókn. Þegar dóm-
arinn flautaði leikinn af bauluðu 
áhorfendur á liðið og það ekki að 
ástæðulausu.

Það verður skýrara með hverj-
um leik að Eyjólfur Sverrisson 
er ekki rétti maðurinn til þess að 
stýra íslenska landsliðinu. Leik-
ur þess í gær var hneyksli. Það 
er ekki hægt að orða það öðruvísi. 

Ekki bara var hann lélegur heldur 
var frammistaðan andlaus og virð-
ist vera sem þjálfarinn nái engan 
veginn til leikmanna liðsins og að 
þeir hafi enga trú á því sem hann 
leggur upp. 

Eyjólfur virðist því miður ekki 
ætla að segja upp af sjálfsdáðum 
og það er ábyrgðarleysi hjá Knatt-
spyrnusambandinu ef það segir 
manninum ekki upp störfum fyrst 
hann gerir það ekki sjálfur. Hann 
er kominn á endastöð með liðið. 
Við þetta ástand verður ekki leng-
ur unað.

Eyjólfur Sverrisson er kominn á endastöð með landsliðið. Liðið hefur valdið 
stanslausum vonbrigðum undir hans stjórn og steininn tók úr í gær þegar Ís-
land mátti þakka fyrir jafntefli á heimavelli gegn dvergríkinu Liechtenstein.

 „Þetta eru mikil von-
brigði,“ sagði Eyjólfur. „Við sköp-
uðum okkur ekki nógu mikið af 
færum og þurfum að gera miklu 
betur til að vinna Liechtenstein.“

Fréttablaðið spurði hvort hann 
hefði hugleitt sína stöðu hjá lands-
liðinu og hvort til greina kæmi af 
hans hálfu að segja af sér. „Nei, 
ég hef ekkert hugað að því. Það 
kemur heldur ekki til greina á 
næstu dögum. Ég á mikið verk 
óunnið með þessum hópi og voru 
til að mynda margir ungir leik-
menn að koma inn sem voru mjög 
ferskir. Það var mikill kraftur í 
þeim og er ég ánægður með þá.“

Íslenska landsliðið hefur ekki 
unnið leik síðan sigur vannst á 
Norður-Írum í Belfast í fyrsta leik 
undankeppninnar í haust og að-
eins fengið eitt stig. „Okkar menn 
skorti hugmyndaflug, við héldum 
boltanum illa og náðum ekki að 
spila okkur í gegn. Það gekk ekk-
ert einn á móti einum og lítið um 
þríhyrningsspil.“

Eyjólfur sagði að mark Liechten-
stein hafi reynst mikið áfall fyrir 
sína menn. „Við gerðum ein mis-
tök og þeir skoruðu úr því skoti. 
Það var reiðarslag fyrir liðið og 
leikmenn voru mjög taugaóstyrk-
ir eftir það.“

Það hefur ekki hvarflað 
að mér að hætta



www.sonycenter.is sími: 588 7669

159.950,-

High Definition stafræn myndbandstökuvél
HDRHC7

HDV 1080i upptaka
2,7” Clear Photo LCD Plus snertiskjár

3 megapixlar
Optical hristivörn

229.950,-

KDL32V2500
32” Sony LCD Sjónvarp

BRAVIA Engine
Live Color Creation

DVB móttakari
2 HDMI tengi

129.950,-

High Definition stafræn myndbandstökuvél
HDRHC5

 HDV 1080i upptaka
2,7” Clear Photo LCD Plus snertiskjár

2 megapixlar
HDMI

- ótrúleg upplausn
og ótrúleg gæði!

Full HD

1080

DAVDZ210D
Heimabíókerfi með DAB móttakara

fylgir með að verðmæti 39.950,-

Kauptu

hjá

Full HD

1080



BIB is a progressive four-year, full-time business programme taught in English for students 
aged 15+ -20 who are preparing for further business studies in a global environment

WWW.VERSLO.IS

BIB
BACCALAUREATE IN INTERNATIONAL BUSINESS

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

A-riðill:

B-riðill:

C-riðill:

D-riðill:

E-RIÐILL:

G-riðill:

 Leikur Dana og Svía í F-
riðli undankeppni EM er á leið í 
sögubækurnar. Svíar spiluðu frá-
bæra knattspyrnu og komust í 3-
0 en með ótrúlegri eljusemi og 
góðum leik náðu Danir að jafna í 
3-3. Allt var á suðupunkti á Parken 
á lokasekúndunum þegar Christi-
an Poulsen kýldi einn Svíann í 
magann og Herbert Fandel dóm-
ari leiksins vísaði honum af velli 
og dæmdi vítaspyrnu.

Í því óð dönsk boltabulla inn á 
völlinn og kýldi Fandel en Michael 
Gravgaard náði að draga úr högg-
inni og henda árásamanninum í 
burtu. Fendel efndi til ráðstefnu 
með fjórða dómaranum og kallaði 
alla leikmenn af velli. Hann ákvað 
síðan að dæma Svíum 3-0 sigur í 
leiknum og mega Danir eiga von 
á þungri refsingu frá UEFA vegna 
skandalsins sem skók Parken. 
Vonir Dana um að komast áfram 
eru nánast orðnar að engu.

Jon Dahl Tomasson, fyrir-
liði Dana, var ekki ánægður með 
niðurstöðuna. „Þetta var skandall. 
Hvern fjandann var áhorfandinn 
að gera? Svona lagað á ekki heima 
í fótbolta. Ég óttast hið versta, 
hvað UEFA gerir í málinu skilur 
eftir sig tómarúm í hugum okkar.“

Morten Olsen, þjálfari Dana, var 
gjörsamlega brjálaður. „Þetta er 
svartur dagur fyrir danska knatt-
spyrnu,“ sagði Olsen. Á heimasíðu 
UEFA kemur fram að sambandið 
geti ekki staðfest úrslitin fyrr en 
aganefnd þess kemur saman og 
fer yfir málið.

Spánverjar unnu Letta á úti-
velli og komust þar með upp í 
þriðja sæti riðilsins. Spánverjar 
voru betri aðilinn en eftir að hafa 
komist yfir með sjálfsmarki Letta 
voru þeir heppnir að halda marki 
sínu hreinu áður en Xavi tryggði 
þeim sigurinn.

Ótrúlegum leik Dana og Svía í gær lauk með mikilli 
dramatík þegar dómarinn flautaði leikinn af á loka-
sekúndunum og dæmdi Svíum 3-0 sigur.



CCN:ISL-110103-001
FSC AMILO PI CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust skjákort
Firewire - DV Ready
Kortalesari 4 - 1 
Microsoft Windows Vista Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

13.912 7.614 5.515* ** ***

Intel Core 2 Duo

160GB Harður diskur

ATI Radeon X1400 128MB

Windows Vista Premium

1GB Vinnsluminni

139.999
999159.

ST3320620A
Seagate Barracuda 320GB
 ATA100 7200rpm
16MB cache flýtiminni

DTR-2GB
2GB KINGSTON READYBOOST USB
Virkar ýmist sem USB minnislykill eða sem
vinnsluminni fyrir Windows Vista.

967684-0106
LOGITECH ALTO
Lyftir fartölvunni í rétta hæð. Útbúið
USB tengjum. Passar í fartölvutöskur.

MA477
APPLE IPOD NANO 2GB SILFUR

21. 999

9.999 9.999

Ertu að hugsa um að kaupa þér sjónvarp eða tölvu. Þá mælum
við með BT Kaskó sem er ítarleg vöruvernd sem tryggir þig

fyrir hinum ýmsu óhöppum. Þú tryggir ekki eftir á!

Það hefur aldrei verið auðveldara að næla sér í lán fyrir tölvunni, heimabíóinu,
Playstation 3,  veggsjónvarpinu eða bara hverju sem er í BT! Þú þarft ekki að
eiga kreditkort til að fá  greiðslum dreift niður í þægilega mánaðargreiðslu.
Við lánum þér í allt að 48 mánuði.

4.999

Þetta er jafn auðvelt og að telja uppí 3!

Þú kemur í BT og segir okkur hvað þér langar í.

Við sækjum um lánið fyrir þig og það tekur aðeins           
              60 sekúndur að fá það samþykkt.

Þú ferð út með bros a vör.
Hámarksupphæð á hvert lán er 300.000 krónur.

ST3320620A
Seagate Barracuda
500GB SATA2 16MB
7200rpm 16MB cache flýtiminni

14.999



Blóð, blóð, blóð og aftur blóð



HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC

Þú setur NicoBloc í filter sígarettanna sem þú 
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í filternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar 
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í 
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir 
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*

Nicobloc er gert úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki lyf 
og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn
út fyrir aðra fíkn.

*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.

NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í filternum.

Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.



* Viðskiptav

Vildarklú
viðskipta
safna ve
að vera 

NÝJU

SVONA SAFNAR ÞÚ
GLITNISPUNKTUM
• Kreditkortanotkun
• Viðskiptavinir í Vildarþjónustu*
• Bílalán hjá Glitni Fjármögnun
• Viðbótarlífeyrissparnaður
• Eignastýring 
• Einkabankaþjónusta
• Tryggingar hjá Sjóvá
   og margt fleira

Vildarklúb

SKRÁÐU ÞIG 
NÚNA!

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

Vill búa í sveit með stórfjölskyldunni

Atli Örvarsson hefur verið ráðinn 
til að semja tónlistina við Holly-
wood-myndina Vantage Point en 
hún skartar stórstjörnum á borð 
við Sigourney Weaver, Forest 
Whitaker og William Hurt í aðal-
hlutverkum. Valdís Óskarsdóttir 
og Sigvaldi J. Kárason hafa verið 
að klippa myndina en eru nú snúin 
til annarra verka og í þeirra stað 
er Stuart Baird tekinn við skær-
unum.

„Þetta má eiginlega þakka læri-
meistara mínum, Hans Zimmer, 
en hann lagði sitt á vogarskálarn-
ar við að koma mér á framfæri við 
framleiðendurna og liðka fyrir,“ 
segir Atli sem hefur verið búsett-

ur í Bandaríkjunum í tæp fjór-
tán ár. Zimmer ætti að vera kvik-
myndaunnendum að góðu kunnur, 
hefur sex sinnum hlotið tilnefn-
ingu til Óskarsverðlauna og hlaut 
þau 1995 fyrir Lion King. 

Atli hefur síðan í mars á síðasta 
ári verið hluti af teymi Zimmers 
sem aðstoðar tónskáldið og semur 
með honum tónverk fyrir kvik-
myndir. Síðast vann hópurinn tón-
listina við Pirates of the Caribb-
ean þrjú og er nú á fullu við að 
semja músík við Simpsons-kvik-
myndina. „Allir þessir stóru karl-
ar í þessum geira hafa heilan her 
af aðstoðarmönnum í kringum 
sig en fæstir af þeim gefa lær-

lingunum einhverja viðurkenn-
ingu. Zimmer er hins vegar mik-
ill snillingur og gefur öllu sínu 
starfsfólki „kredit“,“ útskýrir 
Atli. „Reyndar var fyrsta verkefn-
ið mitt eftir að ég flutti mig yfir 
til hans að endurgera tónlistina í 
skemmtigarðinn í Disney World,“ 
bætir Atli við og hlær en sú tón-
list var í litlu samræmi við mynd-
ina. Atli stóð þá með hjálm yfir 
rússíbönum og öðrum leiktækj-
um með upptökutæki og tók upp 
gömlu tónlistina á meðan krakk-
arnir æptu og öskruðu. „Ákaflega 
skemmtileg minning,“ segir tón-
listarmaðurinn.

Atli fluttist fyrst vestur um haf 

þegar hann fékk inngöngu í skóla 
í Boston 1993. Síðan hefur hann 
skotið rótum í Bandaríkjunum þótt 
hugurinn hafi alltaf leitað heim 
öðru hvoru. Hann er núna búsett-
ur í Los Angeles þar sem fjöldi Ís-
lendinga býr og starfar, flestir við 
kvikmyndagerð af einhverju tagi. 
Og er mikill samgangur á milli, 
meðal annars eru haldin þorrablót 
og 17. júní fagnað með hefðbund-
um hætti. „Miðað við höfða-
tölu erum við Íslending-
ar sennilega valdamesti 
minnihlutahópurinn
í Hollywood,“ segir 
Atli.

„Djöfull er þetta gott, ég er ánægður með þetta,“ 
segir Sigurður Hjartarson, safnstjóri Reður-
safnsins á Húsavík. Samkvæmt heimasíðunni 
OddEdge.com er safnið það skrítnasta í heimi og 
skýtur þar Klósettsafninu, Blæðingasafninu og 
Vúdú-safninu í New Orleans ref fyrir rass. Reð-
ursafnið var fyrst til húsa í Reykjavík en hefur 
nú flust búferlum til Húsavíkur þar sem Norð-
lendingar hafa tekið því ákaflega vel. „Þetta er 
fín auglýsing fyrir mig,“ bætir safnstjórinn við.

Á safninu má sjá allskyns reði af öllum stærð-
um og gerðum þótt enn vanti þann mennska. 
Hins vegar má sjá forhúð og eistu úr tveim-
ur íslenskum karlmönnum. „Páll Arason hefur 
náttúrulega gefið mér sinn,“ segir Sigurður og 
upplýsir að sá mæti maður hafi orðið nítíu og 
tveggja ára í gær. Sigurður fær reglulega gjafir 
frá fólki sem vill aðstoða hann við að bæta safn-
ið. Síðast bárust honum „tólin“ undan stóðhesti 
og bíða þau nú þess að komast í sýningarsalinn. 
„Það er erfitt að fá slíkt í heilu lagi því yfirleitt 
er búið að taka eistun,“ bætir Sigurður við. 

Safnstjórinn segir stolt búrhvalsins vekja 

mestu athyglina enda engin smásmíði, heilir 170 
cm og sjötíu kíló. „ Og þetta er bara einn þriðji 
af honum,“ útskýrir hann en flestir ferðamenn 
vilja láta taka mynd af sér fyrir framan ferlíkið. 
Sá minnsti hefur líka mikið aðdráttarafl en það 
eru djásnin undan hamstri. Þau eru hins vegar 
svo lítil að smásjá þarf til að geta séð þau al-
mennilega.

Sigurður er bjartsýnn á framhaldið. Safnið sé 
nú loks rekið á núlli og hann hafi meira að segja 
greitt sér laun í fyrsta skipti um jólin. Hundrað 
þúsund krónur, hvorki meira né minna.    

Reðursafnið skrítnast í heimi



GÓÐIR
GLITNIS
PUNKTAR

Viðskiptavinur með 300.000 kr. 
kreditkortanotkun á mánuði, 

í Platínum og Eignastýringu, með 
bílalán, viðbótarlífeyrissparnað og 
tryggingar hjá Sjóvá, safnar um 

70.000 punktum á ári. 

DÆMI UM 
GLITNISPUNKTASÖFNUN

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.vinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.

úbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir 
avini í Vildarþjónustu Glitnis.* Meðlimir 
erðmætum Glitnispunktum fyrir það eitt 
í viðskiptum við Glitni og samstarfsaðila.

NG Í BANKAVIÐSKIPTUM

bbur Glitnis margborgar sig ... punktur!
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Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

BEINN SÍMI Í HTH: 530-2906 / 530-2907

BAÐINNRÉTTINGR

KAUPHLAUPSVERÐ
10% AFSLÁTTUR

LISTAVERÐ: 159.900 kr.
KAUPHLAUPSVERÐ 129.900 kr.

Sharp 32" LCD LC-32GA8E 

OPIÐ
Í DAG
FRÁ
KL. 13-19

www.expressferdir.is

Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100 Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

EXPRESS FERÐIR TELJA Í 
FRÁBÆRT TÓNLISTARSUMAR!

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Kíktu á úrvalið á www.expressferdir.is

Verð á mann í tvíbýli

64.900 kr.
Innifalið:

Metallica í Árósum
13.–15. júlí

Ozzie Osbourne 
í Køben
13.–14. júní

Verð á mann í tvíbýli

49.900 kr.
Innifalið:

Verð á mann í tvíbýli

69.900 kr.
Innifalið:

Rod Stewart í 
Stokkhólmi
18.–22. júlí

Rolling Stones 
í Parken
3.–6. ágúst

Verð á mann í tvíbýli

75.900 kr.
Innifalið:

OMXI15 var 8.178,27 í morgun, 
þegar ég bað Halla að ganga frá 

yfirtökutilboði í Reyktjaldagerðina, 
og S&P500 var 1.503,23 þegar Iwaunt 
Moore hringdi frá London og sagði 
að ég yrði að koma strax út til að róa 
útlendu fjárfestana í Asian Viking 
Ventures. Ég sagðist þurfa að ræsa 
áhöfnina og yrði kominn út á Reykja-
víkurflugvöll eftir 30 mínútur. Ég sæi 
nýju einkaþotuna mína út um stofu-
gluggann á Smáragötunni.

 sagði þetta við Iwaunt af því að 
í hálft ár er ég búinn að láta hann og 
aðra útlenda bissness partners halda 
að ég hafi einkaþotu til umráða. Það 
gefur allt aðra attitjúd. En ég hefði 
ekki átt að vera svona fljótur á mér. Ég 
treysti því að geta fengið þotu lánaða 
hjá Tóta eða Gussa en þeir voru báðir 
úti á þotunum sínum, Maggi þurfti að 
nota sína þotu eftir hádegi og Glitnis-
þotan var með einhverja síós og stelp-
ur að spila golf á Jersey. Spila golf!! 
Það var ekki einn einasti þoturæfill á 
stæðinu úti í Vatnsmýri. Shitt!

 sá allt í einu fyrir mér að þurfa að 
fljúga með áætlunarrellu til London! 
Það er hrikalegt fyrir stórmógúl í 
útrásinni, mann sem undirklassa-
smápeð í íslensku viðskiptalífi eiga 
að óttast og virða. Ég hringdi í Iwaunt 
Moore og sagði að þotan mín væri í 
klössun, það yrði að fresta fundinum. 
Það var útilokað. Fjárfestarnir voru 
lagði af stað í sínum einkaþotum frá 
Jersey. Búnir með sínar 18 holur geri 
ég ráð fyrir! Ho-ho!

 spurði hvers vegna ég væri 
svona fölur. Ekki skrýtið að ég væri 
fölur!! Það er vissulega auðveld-
ara að láta sig hverfa í Leifstöð eftir 
að hún var stækkuð, maður sleppir 
lánsinu, skýst inn á klósett ef maður 
sér einhvern, sem maður vill ekki 
hitta, og hleypur síðastur um borð. 
En það sér mann alltaf einhver og 
flugfreyjurnar þekkja alla íslenska 
stórkalla í sjón. Neyðarlegast samt að 
koma á fund með mógúlum í London 
í leigulímúsínu frá Heathrow. Maður 
missir allt o þorítí. Þeir taka svoleiðis 
smákall ekki alvarlega.

 Moore hringdi eftir hádegi 
og sagðist sjá til fjárfestanna niðri á 
Park Lane. Ég bað hann að segja þeim 
að ég hefði verið kvaddur skyndilega 
á fund í Sjálfsmínbanka til að ganga 
frá stóru láni sem ég ætlaði að nota 
í yfirtökutilboðið fyrir Asian Viking 
Ventures. Ég bauð þeim gistingu á 
Hilton við hliðina. Þeir féllust á að 
bíða til morguns. Gussi er búinn að 
lofa mér þotunni sinni upp á æru og 
trú. En ég verð ná mér í einkaþotu. 
Þegar ég samþykki lánið handa mér 
í fyrramálið bæti ég við það fyrir 
þotu.

Biljónsdagbók 
3.6. 2007


