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 Baugur verður bakhjarl uppgræðslu-
verkefnis í Rúanda sem leitt er af Bill Clinton, 
fyrrverandi Bandaríkjaforseta, og skoska auðmann-
inum Sir Tom Hunter.

Baugur hefur um nokkurt skeið átt í viðskiptum 
við Hunter, sem hefur fjárfest á Íslandi í Glitni og 
FL Group. Jón Ásgeir Jóhannesson, sem gerðist 
starfandi stjórnarformaður Baugs er hann hætti 
sem forstjóri, segir Hunter hafa byggt upp áhrifa-
mikla starfsemi í þróunarhjálp sem Baugur vilji 
styðja. Verkefnið hefur þann tilgang að kolefnis-

jafna starfsemi Baugs um leið og örfoka land er 
grætt upp og bændur studdir til sjálfshjálpar með 
ávaxtarækt.

Jón Ásgeir segir breytingar á stjórnarskipulagi 
Baugs Group til að skerpa áherslur og í samræmi 
við breytt verksvið. Hann vísar á bug vangaveltum 
um togstreitu milli sín og Hannesar Smárasonar. 
Stjórnendum FL Group hafi gengið einstaklega vel 
að ávaxta fjárfestingu í félaginu og hann og forstjóri 
félagsins séu einhuga um hvert beri að stefna í 
rekstri þess.

Vladimír Pútín, forseti 
Rússlands, afhenti í gær Þorsteini 
Inga Sigfússyni Alheimsorku-
verðlaunin við hátíðlega athöfn í 
Pétursborg.

Þorsteinn hlýtur verðlaunin 
fyrir framúrskarandi árangur við 
rannsóknir á sviði orkumála, sér-
staklega hvað viðkemur endur-
nýjanlegri orku, en hann hefur 
verið leiðandi í vetnisrannsóknum 
hér á landi svo árum skiptir.

Í þakkarávarpi Þorsteins kvaðst 
hann „standa á öxlum risa“ á sínu 
fræðasviði og vísaði þar til 
íslenskra frumherja í orkumálum. 

„Framleiðsla og notkun vetnis 

sem orkubera á Íslandi getur orðið 
fyrirmynd fyrir heiminn,“ sagði 
Þorsteinn í ræðu sinni. „Framlag 
mitt, og miklu frekar míns lands, 
til þess að draga úr kolefnismengun 
hefur verið að taka í notkun æ 
stærra hlutfall endurnýjanlegra 
orkulinda landsins,“ sagði hann og 
benti á að Ísland ætti nú þegar 
heimsmet í hlutfalli endurnýjan-
legrar orku, eða 72 prósent.

Einnig minntist hann rússneskra 
frumkvöðla sem margir hverjir 
hefðu haft mótandi áhrif á feril 
Þorsteins. Þá þakkaði hann Háskóla 
Íslands og Íslenskri NýOrku fyrir 
að hafa veitt sér tækifæri til dáða. 
Síðast en ekki síst þakkaði Þor-
steinn ungum vísindamönnum og 
nemendum sínum í Háskóla Íslands 
í gegnum árin.

Í Rússlandi er Alheimsorku-
verðlaununum líkt við Nóbelsverð-
launin. Þorsteinn var valinn úr hópi 
146 manna og hlaut verðlaunafé að 
upphæð tíu milljónir rúblna, um 27 
milljónir króna.

Kristín Ingólfsdóttir, rektor 
Háskóla Íslands, og Benedikt 
Ásgeirsson, sendiherra Íslands í 
Rússlandi, voru við athöfnina. 

Verðlaun úr 
hendi Pútíns 
Forseti Rússlands veitti Þorsteini Inga Sigfússyni 
Alheimsorkuverðlaunin við hátíðlega athöfn í gær. 
Verðlaunin voru veitt fyrir rannsóknir Þorsteins á 
sviði orkumála. Ein æðsta viðurkenning Rússa.

„Þetta eru algjörir villi-
menn,“ segir Sigurður Ingimund-
arson, þjálfari íslenska landsliðs-
ins í körfubolta, en lærisveinar 
hans áttu í vök að verjast fyrir tap-
sárum Kýpverjum undir lok leiks 
liðanna á Smáþjóðaleikunum í 
gær. 

Þegar rúm mínúta var eftir af 
leiknum misstu leikmenn Kýpur 

stjórn á sér og réðust að íslensku 
leikmönnunum og einum dómara 
leiksins. Íslensku leikmennirnir 
vörðu sig fyrir höggunum en voru 
að öðru leyti ekki þátttakendur í 
ólátunum.

Leikurinn var flautaður af í 
kjölfarið og Íslendingum dæmdur 
2-0 sigur. Íslenska liðið hlaut gull-
verðlaun á leikunum.

Réðust á íslenska liðið 



Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Lífið á 
landnámsöld

Eiríkur, orka þessar tölur ekki 
tvímælis?

Geir H. Haarde forsætisráðherra full-
vissaði forsvarsmenn álrisans Alcoa um það í 
ræðu sinni á Reyðarfirði í gær að ný ríkisstjórn 
Íslands myndi eiga í áframhaldandi samstarfi 
við fyrirtækið í sama anda og verið hefði. For-
stjóri Alcoa sagðist vona að fyrirtækið gæti 
ráðist í verkefni á Norðurlandi á næstunni.

Reyðfirðingar komu saman í íþróttahöllinni á 
staðnum í gær ásamt mörgum af fyrirmennum 
þjóðarinnar til að fagna því að álver Alcoa í 
bænum hefði verið tekið formlega í notkun. 
Fyrirhugað er að fjörutíu ker verði gangsett í 
þessum fyrsta áfanga. Alls eru 336 ker í álver-
inu og er áætlað að þau verði öll komin í gang í 
árslok.

Alan Belda, forstjóri Alcoa, ávarpaði hátíðar-
gesti. „Þetta er stór stund,“ sagði hann. Hann 
þakkaði ríkisstjórninni fyrir hugrekkið og 
áræðnina og vék orðum að gróðursetningu trjáa 
sem fram fór eftir hin formlegu hátíðahöld. 
„Gróðursetningin á eftir er táknræn fyrir fram-
sýnina. Með því erum við að segja að þessar 
framkvæmdir snúist ekki bara um sement, 
heldur ekki síst fólk og lifandi hluti.“

Geir H. Haarde steig næstur í pontu og þakk-
aði sérstaklega Valgerði Sverrisdóttur, fyrr-
verandi utanríkisráðherra, sem áður var 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, fyrir sinn hlut í 
að af framkvæmdunum hefði orðið.

„Þetta er merkur áfangi. Hér er draumur að 
rætast sem hefur verið vakandi á þessu svæði í 
mörg ár.“ Hann sagði álver Alcoa-Fjarðaáls 
hátæknivinnustað. „Stóriðjutækifærin munu í 
vaxandi mæli felast í útflutningi á hátækni-
vörum.“

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa-
Fjarðaáls, sagði í ræðu sinni að stefnan væri að 
gera Austfirði að næststærsta atvinnusvæði á 
landinu, á eftir suðvesturhorninu, og að álverið 
væri nauðsynlegur liður í því. „Við sjáum 
menntaða unga Austfirðinga snúa aftur heim 
frá höfuðborgarsvæðinu [...] til að leggja hönd 
á plóg við uppbygginguna.“

Þá tók Ryan Bechtel, forstjóri og stjórnarfor-
maður Bechtel, sem sá um byggingu álversins, 
til máls og sparaði ekki stóru orðin. „Þetta er 
ein allra flottasta verksmiðja sem reist hefur 
verið á þessari plánetu,“ sagði hann stoltur.

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra sagði 
að loknum formlegum hátíðahöldum að opnun 
álversins væri „örugglega mjög mikilvægt 

skref fyrir Austfirði og íslenskt atvinnulíf.“ 
Hann skaut jafnframt föstum skotum að ítalska 
verktakafyrirtækinu Impregilo sem starfar á 
Kárahnjúkum. „Mér finnst alveg makalaust 
hversu öryggi og eftirlit með framkvæmdinni 
hefur tekist vel. Og mættu nú þeir verktakar 
sem eru að vinna uppi á Kárahnjúkum taka sér 
Bechtel til fyrirmyndar, því þar er allt annað 
uppi á teningnum.“

Öryggisteymið sem starfaði við byggingu 

álversins uppskar mikið hrós og að lokum lófa-
klapp gesta fyrir vel unnin störf. Margir ræðu-
manna minntust sérstaklega á öryggismálin og 
góðan árangur. Einungis fimm slys hafa orðið 
við framkvæmdina á þeim rúmlega sjö milljón 
vinnustundum sem inntar hafa verið af hendi, 
ekkert þeirra alvarlegt.

Að hátíðahöldunum loknum var haldið í átt að 
álverinu sjálfu, þar sem gróðursett voru nokkur 
tré í hlíðinni ofan álversins.

Samskipti verða í sama anda
Forsætisráðherra lofar Alcoa að ný ríkisstjórn muni starfa með fyrirtækinu í sama anda og verið hefur. 
Álverið var formlega tekið í notkun í gær. Forstjóri Bechtel sagði verksmiðjuna þá flottustu í heimi.

Lögreglan lýsir eftir 
vitnum að tilraun til nauðgunar 
sem átti sér stað á Hverfisgötu á 
móts við Þjóðleikhúsið. Karlmað-
ur dró konu á tvítugsaldri inn í 
port og reyndi að nauðga henni 
þar. Henni tókst með harðfylgi að 
komast undan árásarmanninum. 

Maðurinn sem leitað er að er 
um þrítugt, 185-190 cm á hæð 
með stutt mjög dökkt hár og 
svarta skeggbrodda eða svart 
skegg. Hann er grannvaxinn og 
var klæddur í rauða eða vínrauða 
peysu eða jakka og svartar buxur. 

Þeir sem kynnu að geta veitt 
upplýsingar hringi í síma 444-
1000 eða 444-1100.

Tókst að sleppa 
með harðfylgi 

 Kona slapp með lítils háttar 
meiðsli eftir að bíll hennar valt á 
Bústaðavegi síðdegis í gær.

Atvikið varð með þeim hætti að 
verið var að snúa bíl við á 
Bústaðavegi við gatnamótin hjá 
Ásgarði, rétt vestan Bústaða-
kirkju, þegar annar bíll kom á 
eftir honum, rakst á hann og valt. 
Engin slys urðu á fólki í hinum 
bílnum.

Stöðva þurfti umferð á 
veginum í um klukkutíma því 
bíllinn lá á miðjum veginum.

Valt á hinn  
vegkantinn

Maður á sextugs-
aldri sem ógnaði eiginkonu sinni 
með haglabyssu aðfaranótt laugar-
dags á heimili þeirra hjóna í 
Hnífsdal hefur verið úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til 15. júní. Að 
sögn lögreglu var ekki hægt að 
sleppa manninum úr haldi vegna 
rannsóknarhagsmuna, en málið 
er enn í rannsókn. Ekki er vitað 
hvað manninum gekk til með 
athæfi sínu en hann hefur ekki 
komið áður við sögu lögreglu.

Lögreglunni á Vestfjörðum 
barst tilkynning um að hleypt 
hefði verið af skotvopni í íbúðar-
húsi í Hnífsdal rétt fyrir miðnætti 
á föstudagskvöld. Eftir rúmlega 

þriggja klukkustunda umsáturs-
ástand gafst maðurinn upp, að til-

stilli sérsveitarmeðlima sem 
höfðu verið fluttir á staðinn með 
þyrlu Landhelgisgæslunnar. 
Hann var mjög ölvaður og reynd-
ist hafa skotið úr haglabyssu.

Síðar kom í ljós að tilkynningin 
um manninn hafði borist frá 
nágrönnum sem eiginkona manns-
ins hafði náð að flýja til. 

Hún var með áverka á andliti 
og var flutt á sjúkrahús til 
aðhlynningar. Maðurinn mun hafa 
hleypt af skotinu á meðan hún var 
enn í húsinu.

Yfirheyrslum yfir manninum 
lauk vel á níunda tímanum í gær-
kvöldi eftir að hafa staðið yfir í 
um sex klukkustundir.

Byssumaður í gæsluvarðhald 



TOYOTA Í 
SUMARSKAPI
UM HELGINA

Toyota – það er komið sumar

Við hlökkum til að sjá ykkur.

Toyota heilsar sumrinu um helgina með árlegri sumarsýningu. Þar gefst 
tækifæri til að sjá og reynsluaka nýjum gerðum af Toyota og kynnast þannig 
af eigin raun ýmsum spennandi endurbótum og tækninýjungum í bílaflota 
Toyota. Léttar veitingar í boði.
Gjafabréf* fyrir tvo til Evrópu með Icelandair fylgja völdum bílum.

Opið í dag sunnudag 13-16.
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*Flugvallarskattar ekki innifaldir

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000



 Vífilfell braut siðaregl-
ur um velsæmi í auglýsingaher-
ferð fyrir gosdrykkinn Coke 
Zero, samkvæmt siðanefnd 
Sambands íslenskra auglýsinga-
stofa.

Tilgreindar voru þrjár auglýs-
ingar: „Af hverju ekki konur með 
ZERO skoðanir“, „Af hverju ekki 
kynlíf með ZERO forleik“ og „Af 
hverju ekki konur með ZERO 
bílpróf“.

Auglýsingastofan Vatikanið 
gerði auglýsingarnar en sam-
kvæmt greinargerð frá henni og 
Vífilfelli birtist hluti þeirra fyrir 
misskilning og verður ekki birtur 
aftur. 

Brutu reglur 
auglýsingastofa

 Endurgreiðslutími virkj-
ana Orkuveitu Reykjavíkur, það 
er að segja sá tími sem framlegð 
frá virkjunum er að greiða að fullu 
til baka það lánsfé sem tekið er til 
þeirra, er fimmtán til sextán ár. 
Eftir það flokkast þær undir að 
vera skuldlausar eignir OR. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá OR 
en í henni segir einnig að ávöxtun 
eiginfjár verði um þrettán pró-
sent, sem er mjög mikil arðsemi í 
alþjóðlegum samanburði. 

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að raforkusala Orkuveitunn-
ar til Norðuráls myndi líklega 
borga sig upp á um þrjátíu árum, 
miðað við forsendur sem fengust 

frá OR. Að sögn Eiríks Hjálmars-
sonar, upplýsingafulltrúa OR, eru 
útreikningar á arðsemi samninga 

eins og þeim sem fjallar um sölu 
raforku til Helguvíkur flóknir og 
óvissuþættir margir. Taka þurfi 
tillit til þróunar álverðs, gengis og 
vaxta til langs tíma og þá skipti 
einnig máli hvernig verðbólga sé 
meðhöndluð.

„OR er með lánshæfismat og 
fjármagnar framkvæmdir hjá 
stórum alþjóðlegum fjárfestingar-
sjóðum sem allir leggja mat á 
aðferðafræði OR við arðsemi 
virkjana. Þá hefur Eftirlitsstofn-
un EES einnig lagt mat á aðferða-
fræði OR á útreikningi á arðsemi 
virkjana og hvort í orkuverðinu 
felist niðurgreiðsla á álvinnslu,“ 
segir Eiríkur.

Arðsemi eigin fjár 13 prósent

Ítalska lögreglan neydd-
ist til að beita táragasi á tugþús-
undir mótmælenda sem saman 
voru komnir í Róm í gær til að 
andmæla George W. Bush Banda-
ríkjaforseta og stefnu ríkis-
stjórnar hans gagnvart aukinni 
hnattvæðingu og hernaði í Írak. 

Framan af degi höfðu mótmælin 
verið hin friðsælustu en eftir að 
Bush hafði lokið fundahöldum 
með Romano Prodi, forsætisráð-
herra Ítalíu, og Benedikt páfa 
XVI fóru mótmælendurnir að láta 
ófriðlega. Eftir átök á milli lög-
reglu og mótmælenda í yfir 
klukkustund, þar sem flöskum, 
múrsteinum og öðru lauslegu var 
kastað í átt að lögreglumönnum, 
ákváðu þeir að beita táragasi á þá 
sem verst létu. Náði lögreglan 
tökum á ástandinu í kjölfarið.  
Einn lögreglumaður og einn mót-
mælandi voru fluttir á sjúkrahús 
vegna meiðsla og nokkrir óláta-
seggjanna voru handteknir.

Bush hóf gærdaginn á því að 
ræða við Romano Prodi, forsætis-
ráðherra Ítalíu, og að sögn þeirra 
beggja gekk fundurinn afar vel. 
Samband Bandaríkjanna við 
Ítalíu er mjög gott,“ sagði Bush 
eftir fundinn með Prodi, sem tók í 
sama streng og Bandaríkjafor-
seti. „Við erum í meginatriðum 
sammála um hvernig heimurinn 
eigi að vera,“ sagði ítalski leið-
toginn.

Fundur Bush með Benedikt 
páfa fór að mestu í að ræða stöðu 
kristinna í Írak. Sagði Bush að 
páfinn hefði lýst yfir áhyggjum 
sínum yfir aðstæðum kristinna í 
hinu stríðshrjáða landi, sem og 
annars staðar í Mið-Austurlönd-
um. Bush sagði ennfremur að páf-

inn vonaðist til þess að hinn forni 
samfélagshópur kristinna muni 
halda velli, þrátt fyrir að þeir 
yrðu fyrir ofbeldi á degi hverj-
um. „Við töluðum minna um stríð-
ið í Írak,“ bætti  Bush við. 

Talið er að um þrjú prósent af 
þeim 26 milljónum sem búa í Írak 
séu kristinnar trúar. Margir 
þeirra hafa flúið landið á undan-
förnum vikum af ótta við ofbeldi 

múslima. Kristnar kirkjur eru 
nánast mannlausar eftir morð og 
mannrán á þeirra slóðum síðustu 
vikur. 

Bush sagði enn fremur að heim-
sóknin í Vatíkanið hefði hreyft 
við sér og páfinn væri „mjög 
snjall og umhyggjusamur maður“. 
Þetta var í fyrsta sinn sem Bush 
hittir Benedikt páfa á opinberum 
vettvangi.

Lögregla beitti tára-
gasi á mótmælendur  
Lögregla í Róm þurfti að grípa til táragass til að hafa hemil á tugþúsundum 
mótmælenda George W. Bush sem saman voru komnir í borginni í gær. 

Yfirvöld í Danmörku 
hyggjast setja á laggirnar 
gagnagrunn sem hefur að geyma 
upplýsingar um allar helstu 
fótboltabullur landsins. Von er á 
lagafrumvarpi um málið innan 
fárra vikna og kemur það í 
kjölfarið á uppákomunni í 
landsleik Dana og Svía fyrir 
skemmstu þar sem ölvaður 
áhorfandi réðst að dómara 
leiksins.

Fjöldi fótboltabullna í Dan-
mörku hefur vaxið hratt á 
undanförnum árum og á föstudag 
komu upp atvik í tveimur 
æfingaleikjum þar sem lögregla 
þurfti að hafa afskipti af áhorf-
endum. Markmiðið með frum-
varpinu er að útiloka slíkar bullur 
frá völlunum. 

Hyggjast stöðva 
fótboltabullur

 Erlendir ferðamenn 
eru í sífellu staðnir að hraðakstri 
á þjóðvegum landsins. Lögreglan 
á Akureyri tók þrettán manns 
fyrir of hraðan akstur síðasta 
sólarhring og voru nær allir 
þeirra erlendir ferðamenn. 
Lögreglan á Blönduósi telur að 
hún stöðvi um tíu erlenda 
ferðamenn á hverjum degi fyrir 
of hraðan akstur. 

Flestir lögregluþjónanna sem 
rætt var við sögðu að eitthvað 
þyrfti að gera til að ástandið 
batnaði.

Keyra of hratt á 
þjóðvegunum

IsNord tónleikahátíð-
inni í Borgarfirði lýkur í dag með 
tónleikum sem haldnir verða í gíg 
Grábrókar. Þar verður leikin 
tónlist úr Fjalla-Eyvindi og 
Skugga-Sveini.

Á meðal þeirra sem koma fram 
eru Guðrún Ingimarsdóttir, 
Bergþór Pálsson, Guðmundur 
Þorvaldsson og Hljómskálakvint-
ettinn auk félaga úr Kammerkór 
Vesturlands. 

Söngur í gíg



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Og1 fyrir stórar
fjölskyldur
Fyrir stórar fjölskyldur er mikilvægt að hafa allt í röð og reglu. Vertu með 
Heimasíma, GSM og Internet fjölskyldunnar í Og1 – og sparaðu bæði tíma 
og peninga.

Farðu á www.vodafone.is, komdu við í verslun okkar 
eða hringdu í 1414 og skráðu þína fjölskyldu í Og1.

Heimasími, GSM, og Internet – allt á einum stað
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Skólastjórar Ísaks-
skóla og Landakotsskóla segja 
viðmót borgaryfirvalda í garð 
einkarekinna grunnskóla hafa 
breyst til hins betra eftir að meiri-
hluti Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks tók við völdum fyrir 
rúmu ári.

„Við sjáum það núna, bæði í 
orðum og athöfnum ráðandi 
borgarmeirihluta, að viðhorfið er 
annað,“ segir Edda Huld Sigurðar-
dóttir, skólastjóri Ísaksskóla. 

„Waldorfskólinn er til dæmis 
búinn að fá lóðir í Sóltúni til að 
byggja á og við erum að bæta við 
okkur heilli bekkjardeild fyrir níu 
ára börn. Það eru aðgerðir sem 
við hefðum aldrei getað farið út í 
fyrir tveimur árum. Rekstrarskil-
yrðin voru svo þröng að það var 
ekki inni í myndinni.“

Meginástæðu breytinganna 
segir hún vera fimmtán prósenta 
hækkun fjárframlaga á hvern 
nemanda einkarekinna grunn-
skóla, sem gekk í gegn fyrr í 
vetur. Þá ákvað borgarráð að 
hækka framlögin. Það hefði þó 
ekki þurft að gera fyrr en í ágúst. 
Þá skilar Hagstofan af sér upplýs-
ingum um meðalkostnað við hvern 
nemanda í opinberum skólum 
landsins. Framlag á nemendur í 
einkareknum skólum reiknast svo 
sem 75 prósent af þeirri upphæð. 
Borgaryfirvöld gerðu hins vegar 
ráð fyrir að ákveðin lágmarks-
hækkun yrði að veruleika og 
hækkuðu framlögin strax.

„Það er bara hið besta mál að 
þeir skyldu snara sér í þessa 
hækkun strax og sýnir vott um 
jákvæða afstöðu þeirra gagnvart 
sjálfstæðu skólunum,“ segir 
Edda.

Fríða Regína Höskuldsdóttir, 
skólastjóri Landakotsskóla, tekur 
í sama streng. „Það hefur gjör-

breytt rekstrarstöðunni hjá okkur 
að borgaryfirvöld hafi hækkað 
fjárframlögin. Borgin tók mjög 
vel við sér og hækkaði framlagið 
fyrr en þurfti. Mér finnst nýr 
meirihluti hafa staðið sig afskap-
lega vel það sem af er. Við gátum 
lækkað skólagjöldin okkar tölu-
vert.“

Fríða segist vona að enn betur 
verði gert við einkareknu skólana 
í tíð meirihlutans. „Við fáum núna 
75 prósent af framlagi til opin-
berra skóla, en við erum að von-
ast til að það fari í níutíu prósent. 
Það er stefma Samtaka sjálf-
stæðra skóla að ná framlaginu að 
því marki.“

Reykhólar – Króksfjarðarnes
Til sölu

Rekstur matvöruverslananna á 
Reykhólum og í Króksfjarðarnesi

er til sölu. Verslunarhúsnæðin fást annað 
hvort keypt eða leigð. Rekstraraðili er 

umboðsaðili fyrir N1, bæði á 
Reykhólum og Króksfjarðarnesi.

Nánari upplýsingar veita:
Ingólfur hjá Informa ehf. í síma 820-5505

Jón Kjartansson rekstraraðili í síma 434-7890  892-3830

Tilboð óskast.

 Ekki er talið að pilt-
urinn sem var fluttur með sjúkra-
flugi frá Egilsstöðum til Reykja-
vikur aðfararnótt fimmtudags 
eftir að hafa ælt upp poka með 
fíkniefnum hafi verið að smygla 
efnunum. Lögreglu grunar að 
hann hafi stungið efnunum upp í 
sig þegar höfð voru afskipti af 
honum á Egilsstaðaflugvelli á 
þriðjudagskvöld.

„Pilturinn kom hingað að sunn-
an á þriðjudagskvöld og okkur 
þótti ástæða til að fylgjast með 
honum þá,“ segir Óskar Bjart-
mars, yfirlögregluþjónn á Egils-
stöðum. Ekki fundust fíkniefni á 
piltinum við komuna til Egilsstaða 

en pokinn sem hann ældi á lög-
reglustöðinni aðfaranótt fimmtu-
dags innihélt tæp tíu grömm af 
ætluðu amfetamíni. 

Lögreglumaður fingurbrotnaði 
og brákaði rifbein í átökum við 

piltinn, sem streittist á móti við 
handtöku. Líklegt er að pilturinn 
verði kærður fyrir brot gegn 
vandstjórninni.

Pilturinn, sem er liðlega 
tvítugur, er í vinahópi að sunnan 
sem hefur haldið til á Héraði und-
anfarna daga. Hafa piltarnir, sem 
eru um fimm talsins, valdið usla 
víða og er hópurinn viðriðinn 
líkamsárásir sem áttu sér stað á 
unglingatónleikum í Selskógi um 
liðna helgi. 

Á fréttavefnum Austurland.is 
kemur fram að piltarnir hafi verið 
settir í bann í flestum sjoppum 
bæjarins en þeir hafa meðal ann-
ars hellt vatni á lottókassa.

Var ekki að smygla efnunum

Er söluverð raforku til álvers í 
Helguvík viðunandi?

Fylgist þú með hrakförum    
Parísar Hilton?

Nýr meirihluti gerir 
vel við einkaskólana
Viðmót borgaryfirvalda í garð einkarekinna grunnskóla er umtalsvert jákvæðara 
eftir að nýr meirihluti tók við völdum, segir skólastjóri Ísaksskóla. Hækkun fjár-
framlaga fyrr í vetur gjörbreytti rekstrarstöðunni, segir skólastjóri Landakotsskóla.

Alls voru 337 nemendur útskrifaðir frá 
Háskólanum í Reykjavík í gær í brautskráningu 
sem var um margt söguleg. Svafa Grönfeldt, sem 
tók við starfi rektors af Guðfinnu Bjarnadóttur í 
upphafi árs, brautskráði nemendur í fyrsta sinn í 
gær, þar af 43 nemendur sem útskrifuðust með 
embættispróf í lögfræði. Er það í fyrsta sinn sem 
skólinn útskrifar lögfræðinga með fullnaðarpróf í 
lögum.

Í tilkynningu frá Háskólanum  í Reykjavík segir 
að stofnun lagadeildar skólans árið 2002 hafi vakið 
mikla athygli og meðal annars mætt andstöðu víða 
samfélaginu. Hún hafi hins vegar fyrir löngu 
sannað tilverurétt sinn og séu útskriftarnemend-
urnir í gær skýr vitnisburður um það. 

Flestir þeirra brautskráðu í gær komu úr tækni-
og verkfræðideild skólans, 121 nemandi, en 
Viðskiptadeild brautskráði 105 nemendur. Elsti 

útskriftarneminn er 54 ára, en hann útskrifaðist 
einmitt með embættispróf í lögfræði. 

Tala látinna eftir 
fellibylinn Gonu er orðin yfir 
sjötíu eftir að hann reið yfir 
nokkur smærri eyðimerkurþorp 
syðst í Íran í gær. Mikil flóð ollu 
gríðarlegri eyðileggingu og eru 
dæmi um að heilu þorpin hafi 
hreinlega þurrkast út vegna 
þeirra. „120 fjölskyldur bjuggu í 
þessu samfélagi okkar áður. Ekki 
eitt einasta hús náði að standa af 
sér flóðin í dag. Við getum hvergi 
leitað skjóls,“ sagði íbúi í  Kahir, 
en þar standa nú rústir einar. 

Vindhraði Gonu hefur hríðlækk-
að eftir að hann náði inn á 
meginlandið og flokkast nú sem 
kröftugur hitabeltisstormur.

Flæddi yfir 
heilu þorpin 



Menningarsjóður Glitnis auglýsir til umsóknar styrki fyrir unga hljóðfæraleikara og söng-
vara. Veittir verða allt að fjórir styrkir að upphæð 500 þúsund krónur hver. Gert er ráð fyrir
að umsækjendur séu í framhaldsnámi eða hafi lokið því nýlega og eru styrkirnir ætlaðir
til þess að aðstoða umsækjendur við að hasla sér völl í listgrein sinni. Áætlað er að veita 
styrkina í júlí 2007. Umsókn skal skila til Menningarsjóðs Glitnis, Kirkjusandi 2, 155
Reykjavík, fyrir 30. júní næstkomandi.

Reglur og nánari upplýsingar um styrkina er hægt að nálgast í móttöku Glitnis á Kirkjusandi 2 eða á

www.glitnir.is/tonlistarfolk/.

ÞÍN VELGENGNI ER OKKAR VERKEFNI

MENNINGARSJÓÐUR GLITNIS STYRKIR UNGT TÓNLISTARFÓLK
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greinar@frettabladid.is

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

Um leið og ég biðst 
velvirðingar á þeim 

mistökum að hafa rang-
lega sagt, í grein minni 
hér í blaðinu föstudag 
8. júní, að Brennisteins-
fjöll vanti á lista yfir 
væntanleg verndarsvæði 
í stefnuyfirlýsingu stjórnarflokk-
anna, langar mig að beina sjón-
um að nýútgefnu rannsóknarleyfi 
á jarðhita í Gjástykki. Eitt af síð-
ustu embættisverkum Jóns Sig-
urðssonar, fyrrverandi iðnaðar-
ráðherra, var að gefa Landsvirkj-
un slíkt leyfi, á svæði sem enn er 
tiltölulega óraskað og með hátt 
verndargildi. Útgáfudagurinn 
er 10. maí, tveimur dögum fyrir 
kosningar. Í ljósi þess að nýr um-
hverfisráðherra Þórunn Svein-
bjarnardóttir hefur lýst því yfir að 
ríkisstjórnin muni setja í forgang 
að vernda háhitasvæði landsins, 
þótti mér eðlilegt að fara þess á 
leit við nýjan iðnaðarráðherra 
að hann afturkallaði rannsóknar-

leyfið vegna Gjástykkis, 
enda engar framkvæmdir 
hafnar þar. Hann svaraði 
því skýrt í umræðum á Al-
þingi sl. fimmtudag að það 
myndi hann ekki gera. 
Það sem veldur mestum 
vonbrigðum með viðbrögð 
ráðherrans er að Samfylk-
ingin sagðist fyrir kosn-
ingar vilja að dregið yrði 
úr ásókn stóriðjufyrir-

tækja í náttúruperlurnar okkar 
þar til fyrir lægi rammi um það 
hverjum þeirra væri ásættan-
legt að fórna og hverjar bæri að 
vernda. Eina leiðin til að gefa 
slíkt svigrúm er að senda út skýr 
merki um að frekari uppbygg-
ing stóriðju sé ekki vel séð og að 
setja orkufyrirtækjunum skorð-
ur. Vilji iðnaðarráðherra sýna 
stóriðjufyrirtækjunum að nátt-
úruvernd njóti forgangs hjá ríkis-
stjórninni, þá er tækifæri til þess 
núna. Hann hefur það í hendi sér 
að þyrma Gjástykki. Það væri 
óskandi að hann staldraði við og 
endurskoðaði hug sinn.
 Höfundur er þingmaður Vinstri

grænna.

Afsökun og árétting 

Ég vil byrja þessa grein á því 
að þakka heiðursmanninum 

Sturlu Böðvarssyni fyrir þá 
þolinmæði og huggulegheit sem 
hann sýndi mér þegar ég ítrekað, 
aftur og aftur, ávarpaði hann 
sem frú forseta í fyrstu ræðunni 
sem ég hélt á Alþingi. Hann hafði 
gengið í stól forseta í miðri ræðu 
minni, sem hófst undir öruggri 
stjórn Ragnheiðar Ríkharðs-
dóttur og þar sem ég var upptek-
inn við ræðuhaldið tók ég ekki 
eftir skiptunum. Vonandi er fall 
fararheill.

En tilefni ræðu minnar var 
þingsályktunartillaga frá þing-
mönnum Vinstri grænna. Tillag-
an gengur út á að Alþingi sam-
þykki að fallið verði frá áformum 
um Norðlingaölduveitu í Þjórs-
árverum og frekari virkjanir í 
Þjórsá en orðið er. Greinilegt var 
að Vinstri grænum fannst ekki 
nægjanlega skýrt kveðið á um 
þessi mál í stjórnarsáttmálanum. 
Þar kemur þó fram að friðlandið 
í Þjórsárverum verður stækkað 
þannig að það nái til alls votlend-
isins sem gerir verin svo einstök. 
Til að taka af öll tvímæli lagði ég 
áherslu á að það væri vilji stjórn-
arflokkanna að ekki yrði ráðist 
í framkvæmdir við Norðlinga-
öldu á kjörtímabilinu og minnti á 
að rammaáætlun um nýtingu og 
verndun náttúrusvæða yrði lögð 
fyrir Alþingi fyrir árslok 2009. 
Hvað varðaði virkjanir í neðri 
hluta Þjórsár, þá liggur fyrir að 
vandfundnir eru virkjanakostir 
á Íslandi sem hafa minni 
umhverfisáhrif heldur en þeir 
sem hér um ræðir. Þeir hafa allir 
staðist umhverfismat, það þarf 
ekki að búa til uppistöðulón og 
framkvæmdirnar eru ekki inni á 
ósnortnu víðerni Íslands. Það er 
mín skoðun að ef ekki er hægt að 
virkja neðri hluta Þjórsár vegna 

umhverfisáhrifa séum við komin 
að þeirri niðurstöðu að engar 
vatnsaflsvirkjanir verði reistar 
á Íslandi. Ég var því á móti til-
lögu Vinstri grænna því ég tel að 
þegar saman er virt, efnahags-
legar þarfir okkar og skyldur til 
að vernda náttúruna, sé réttlætan-
legt að reisa þessar virkjan-
ir. Mér er ljóst að mörgum ein-
lægum náttúruverndarsinnanum
líkar ekki þessi afstaða mín, en 
hún hvílir á þeirri skoðun að 
saman þurfi að fara verndun 
náttúrunnar og nýting hennar 
þjóðinni allri til hagsbóta. En ég 
lagði til í ræðu minni, og beindi 
því sérstaklega til iðnaðarráð-
herra, að Alþingi breytti um-
gjörð þessara mála til þess að 
ákvarðanataka yrði gegnsærri 
og markvissari í framtíðinni. 
Tillögur mínar voru þessar:

Samkvæmt núgildandi lögum 
getur iðnaðarráðherra beitt 
eignarnámi ef ekki semst á milli 
landeigenda og viðkomandi orku-
fyrirtækis. Fer slíkt eignarnám 
fram í krafti almanna hagsmuna. 
Ég tel að ekki sé hægt að rétt-
læta að menn séu þvingaðir til 
að selja jarðir sínar vegna við-
skipta sem tveir aðilar eiga sín 
á milli. Reglulega berast fréttir 

í okkar samfélagi af viðskiptum 
sem skipta tugum og aftur tugum 
milljarða króna og þau þurfa að 
ganga fyrir sig án þess að hægt 
sé að beita framkvæmdavald-
inu til að skerða eignarréttindi 
manna. Jafnframt lagði ég til að 
í þeim tilvikum þar sem hægt er 
að sýna fram á verulega almanna 
hagsmuni þurfi Alþingi, en ekki 
iðnaðarráðherra, að beita eignar-
námsheimildum

Ef um er að ræða virkjanafram-
kvæmdir sem sérstaklega er ráð-
ist í til að afla orku fyrir einn ein-
stakan aðila þá er ekki réttlætan-
legt að veita ríkisábyrgðir fyrir 
þeim. Betra er að um slíkar virkj-
anir sé stofnað sérstakt félag, 
með eigin efnahagsreiking, sem 
þurfi að afla sér lánsfjár á mark-
aði. Að öllu jöfnu lækkar ríkis-
ábyrgð þá ávöxtunarkröfu sem 
gerð er til framkvæmdarinnar 
og þar með aukast líkur á því 
að orkuverðið sem samið er um 
endurspegli ekki þá áhættu sem 
tekin er í viðskiptunum.

Einnig lagði ég til við iðnaðar-
ráðherra að þess væri gætt að 
vatnsréttindi í eigu ríkissins 
væru þannig verðlögð að sann-
virði þeirra kæmi sem best fram. 
Þetta er flókið mál, en nauðsyn-
legt að endanlegt orkuverð end-
urspegli virði vatnsréttindana.

Ef iðnaðarráðherra tekur þess-
um breytingum jákvætt má 
vænta þess að hægt sé að breyta 
því regluverki sem orkufyrirtæk-
in starfa eftir þannig að til bóta 
sé. Þó það leysi ekki allar deilur, 
þá má vænta þess að umræðan 
verði markvissari og gagnlegri 
en áður um þessi mikilvægu mál.

Hvenær á að virkja og hvenær ekkiE
in af fegurstu mótsögnum mannlegrar tilveru er sú 
að við erum í senn óendanlega mikilvæg og um leið 
óendanlega ómerkileg. Sama gildir um verk okkar. Í 
samhengi sögunnar og eilífðarinnar er smæð okkar 
átakanleg en í augnablikinu og fyrir nánasta umhverfi 

er mikilvægi okkar óendanlegt.
Sumir eiga afskaplega erfitt með að sætta sig við áhrifaleysi 

sitt, meðan aðrir ná að vinna góð verk í nærumhverfi og skila 
heiminum og samfélaginu fram á veginn. Við getum öll látið gott 
af okkur leiða og góð verk okkar skipta miklu. 

Það er ástæða til að minna sjálfan sig á þetta reglulega, ekki 
síst þegar staðið er frammi fyrir stærri vandamálum heimsins. 
Íslendingar eru smáþjóð, ein sú allra smæsta. Við erum reglu-
lega minnt á smæð okkar ef ekki í heimi alþjóðastjórnmála, þá 
á knattspyrnuvellinum. Það breytir hins vegar engu um það að 
verk okkar og afstaða skipta máli. 

Í því ljósi eru það sérkennileg viðbrögð að þegar utanríkisráð-
herra Íslands stígur jákvætt skref í átt til þess að leggja lóð á 
vogarskálar betri heims, þá sé hún sökuð um barnaskap. Slíkar 
raddir hljóma nú úr börkum sem gerðu mikið úr frumkvæði Ís-
lands í stuðningi við frelsi Eystrasaltslandanna. 

Ferðin á heimsenda hefst á einu skrefi og lítil þúfa veltir 
þungu hlassi. Vitund almennings í Bandaríkjunum var vakin 
þegar ein þrjósk kona í strætó ýtti af stað skriðu sem hrundi 
grófri mismunun blökkumanna í Bandaríkjunum. Sagan er full 
af dæmum þar sem lítil atvik eða einstaklingar hrinda af stað 
miklum breytingum. Það er hin kostulega þverstæða þess hve 
lítil við erum hvert og eitt okkar og hve mikil áhrif okkar á sög-
una geta orðið. 

Hvert og eitt okkar hefur þær skyldur í tilverunni að sýna ná-
unga okkar og umhverfi virðingu með það að markmiði að líf 
okkar verði til þess að skila heiminum betri en hann var áður 
en við komum í hann. Þetta er verkefnið sem siðmenning okkar 
hvílir á. Þetta er ekki auðvelt verk og orð og efndir fylgjast oft 
illa að. 

Í þessu ljósi á að sjálfsögðu að fagna þeirri viðleitni að beita 
okkar litlu áhrifum til að bæta líf fólks í Palestínu. Norðmenn 
hafa þegar tekið frumkvæði og mikilvægt er að við styðjum 
slíkt frá byrjun. Með slíku frumkvæði verða áhrif okkar örugg-
lega ekki minni en með setu í öryggisráðinu, sem kannski þjónar 
fremur umbúðum en innihaldi. 

Stjórnvöld, fyrirtæki og einstaklingar hafa skyldur við 
samfélag sitt og umheim. Við erum rík og lánsöm þjóð og vit-
undin um slíkt á að efla vilja okkar til að skapa fleirum tækifæri 
til betra lífs. Slíkur barnaskapur er að rækta í sér mennskuna.

Litlu þúfurnar og 
þungu hlössin
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Grænt fyrirtæki – kolefnisjöfnuð starfsemi

Volkswagen Passat TDI®

Volkswagen Passat er grænn bíll
HEKLA greiðir fyrir kolefnisjöfnun allra nýrra Volkswagen-bíla í eitt ár. Kolefnisjöfnun 
felst í því að binda samsvarandi magn gróðurhúsalofttegunda og bíllinn gefur frá sér. 
Þetta gerum við með skógrækt og landgræðslu. Vertu á grænum bíl, vertu á Volkswagen.

* M.v. 30% útborgun og Bílasamning SP til 84 mánaða. Verð 2.690.000 kr.

Kostar frá aðeins 26.500 kr. á mánuði*

2.690.000 kr.

Lúxusvagn á betra verði
Volkswagen Passat er einhver glæsilegasti bíll sem völ er á í sínum flokki. 
Fjölbreytt úrval véla og búnaðar er í boði og uppfyllir fjölbreytilegustu kröfur. 
Við mælum með TDI®-dísilvélinni sem gefur urrandi afl þrátt fyrir að vera 
sparsöm og umhverfisvæn svo um munar. 

Í tilefni af samstarfi okkar við Hekluskóga um kolefnisjöfnun bjóðum við 
Volkswagen Passat nú á sérlega hagstæðum kjörum:

Volkswagen Passat TDI® eyðir
aðeins 5,8 lítrum í blönduðum akstri



Tuttugu og fimm ár eru síðan Sig-
rún Einarsdóttir og Søren Larsen 
eiginmaður hennar stofnuðu gler-
verkstæðið Gler í Bergvík. Þau hjón-
in ráku verkstæðið saman til ársins 
2003 þegar Søren féll frá. Síðan þá 
hefur Sigrún séð um reksturinn en 
Ólöf systir hennar hefur hjálpað til 
frá upphafi.

Sigrún lærði glerhönnun í Kaup-
mannahöfn í skóla sem nú heitir Dan-
marks designskole. Þar kynntist hún 
eiginmanni sínum, sem var kennari í 
keramikdeild skólans og sérhæfði sig 
í gifsvinnu. „Um það bil ári eftir að 
við kynntumst þurfti ég að fara heim 
og Søren ákvað að skella sér til Ís-
lands í glerið með mér,“ segir Sigrún. 

Søren lærði að blása gler á Íslandi 
hjá Sigrúnu og kennaranum hennar 
sem kom nokkrum sinnum í heimsókn 

og að sögn Sigrúnar náði hann fljótt 
mikilli leikni. „Søren var mjög góður 
listamaður og við unnum allt saman, 
bæði stök verk hvors annars og alls 
konar nytjavöru,“ segir hún.

Sigrún segir að reksturinn hafi alla 
tíð gengið vel hjá þeim og nóg hafi 
verið að gera. „Við höfum verið í fram-
leiðslu á eigin hönnun og svo hef ég 
gert svolítið af sérunninni vöru fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök 
og eins selt fyrirtækjum tölvert af 
skúlptúrum. Fyrir síðustu jól gerði ég 
til dæmis hátt á þriðja hundrað eins 
glös fyrir eitt fyrirtæki.“

Sigrún segir að á þessum tíma-
mótum sé hún samt að hugsa um að 
breyta svolítið til. „Ég ætla að fara 
að minnka framleiðslu á nytjamun-
um og gefa mér tíma og vera hvíld 
til þess að sinna eigin listsköpun. 

Ég ætla líka að gefa mér meiri tíma 
til þess að sinna barnabörnunum og 
kannski fer ég að ferðast um heim-
inn að heimsækja aðra glerlistamenn. 
Hver veit, kannski verð ég í Honolulu 
eða Japan á sama tíma að ári,“ segir 
hún og hlær.

Í tilefni dagsins verður opið hús hjá 
Sigrúnu og hægt að skoða verk henn-
ar og sjá glerblástur. „Það er frekar 
sjaldgæft að ég sé með verkstæðið 
sjálft opið en svo verður í dag. Svo eru 
hér tveir ungir amerískir gestalista-
menn, Ryan Staub og Justin Brown, 
sem verða að vinna sín verk og það 
verður örugglega mjög spennandi 
að sjá það. Ég tek á móti fólki á milli 
tíu og fimm og allir eru velkomnir á 
meðan húsrúm leyfir,“ segir hún.

Sjá nánar á www.gleribergvik.is

„Ég get gert allt sem þið viljið 
að ég geri svo lengi sem ég 

þarf ekki að tala.“

AFMÆLI

Fyrsti kappróðurinn á milli Oxford 
og Cambridge á Thames

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón Leví Bjarnason
Fiskakvísl 13, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn
1. júní. Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju
þriðjudaginn 12. júní og hefst athöfnin kl. 13.00.

Svavar Bragi Jónsson
Bjarni Jónsson
Margrét Jónsdóttir
Björn Jónsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

Þorleifur Guðfinnur
Guðnason
fyrrum bóndi á Norðureyri við
Súgandafjörð,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði miðvikudaginn
6. júní. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ævar Einarsson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ólöf  Ólafsdóttir  
frá Syðra-Velli, Grænumörk 2, Selfossi,

verður jarðsungin frá Selfosskirkju mánudaginn 11.
júní kl. 13.30.

Ingólfur Kristmundsson Elín Magnúsdóttir
Eyjólfur Kristmundsson     Jóhanna Þorsteinsdóttir
Ólafur Kristmundsson       Halldóra  Óskarsdóttir
Barnabörn og langömmubörn.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Ingileif Bryndís
Hallgrímsdóttir          
Lynghaga 13, Reykjavík,

lést 29. maí að hjúkrunarheimilinu Sóltúni. Útförin fer
fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn
12. júní nk. kl. 13.00.

Hallgrímur Gunnarsson          Steinunn Helga Jónsdóttir
Gunnar Snorri Gunnarsson
Áslaug Gunnarsdóttir           Þór Þorláksson
og barnabörn

MOSAIK





Trén bera ávöxt sem 
bændur selja og losna 
þannig úr viðjum fátæktar

Trén hafa umtalsverð 
jákvæð áhrif á kolefnis-
jöfnun í heiminum

Við  ákváðum að jafna
kolefnislosun okkar 
gegnum Clinton-Hunter 
þróunarverkefnið

Fjárframlag okkar er notað
til að koma verkefninu á 
í Rúanda og til kaupa 
á ávaxtatrjám

Bændur fá ávaxta-
trén til að gróðursetja 
og hlúa að 

+ + = +

Átakið virkar þannig:

www.baugurgroup.com                                        www.clintonfoundation.org                                        www.thehunterfoundation.co.uk                                           www.eccm.uk.com

Við erum ekki ein í heiminum. Við
teljum það skyldu okkar að rétta þeim 
hjálparhönd sem minna mega sín. Við
sáum stóra tækifærið í Clinton-Hunter 
þróunarverkefninu til að draga úr lofts-
lagsbreytingum. Um leið og við kolefnis-
jöfnum alla starfsemi okkar styðjum 
við átak til að færa bændum í Rúanda 
ávaxtatré. Ávextirnir gera bændunum 
og fjölskyldum þeirra kleift að rjúfa 
vítahring fátæktar og færa þeim sem 
verst eru settir von og trú á framtíðina.
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B
augur kynnir nú fyrir 
helgina breytingar á 
skipulagi yfirstjórnar 
fyrirtækisins. Jón 
Ásgeir Jóhannesson 
víkur úr forstjórastóli 

fyrir Gunnari Sigurðssyni. Hann 
fer ekki langt, því hlutverk hans 
verður hlutverk starfandi stjórn-
arformanns. „Starfandi stjórnar-
formaður er önnur útgáfa af for-
stjóra,“ segir Jón Ásgeir. 

„Ég fæ meiri möguleika á að hafa 
yfirsýn og móta framtíðarstefn-
una og losna við að sinna ýmsum 
verkefnum sem tilheyra daglegum 
rekstri. Okkur fannst þetta tíma-
bært, enda félagið stækkað mikið 
og mikilvægt að horfa til nýrra 
tækifæra og markaða. Hraðinn er 
meiri og mikilvægt að einhver sé 
með yfirsýnina.“ 

Jafnframt þessu tekur Jón við 
stjórnarformennsku af Skarphéðni 
Berg Steinarssyni, sem tekur við 
stjórn fasteignafélagsins Stoða 
Group. „Það er mikið verkefni 
sem krefst skýrs fókuss. Við töld-
um því rétt að ég tæki við þessu 
hlutverki.“ Jón Ásgeir segir það 
leggjast vel í sig að taka við þessu 
kefli í FL Group. „Við höfum unnið 
með Hannesi Smárasyni um ára-
bil í FL Group. Það samstarf hefur 
verið mjög gott. Hannes og starfs-
menn FL hafa ávaxtað fé hluthafa 
með frábærum hætti. Þá má geta 
þess vegna forsíðu Morgunblaðs-
ins í gær að stjórn og forstjóri eru 
einhuga um framtíðarsýn félags-
ins. Allt tal um annað verður að 
flokkast undir hugarburð og slúður 
eða jafnvel tilraun til að koma illu 
til leiðar,“ segir Jón Ásgeir.

Hann segir breytingar á félaginu 
til þess fallnar að skerpa áherslur 
og ábyrgð í félaginu. Samkeppni í 
fjárfestingum fari vaxandi og erf-
iðara að finna góð tækifæri. „Ég 
held að eina vitið fyrir lítil fjár-
festingarfélög eins og okkur sé að 
einbeita sér að ákveðnum grein-
um viðskipta og kunna þær vel og 
þekkja fólkið innan greinanna.“

Baugur hefur á tiltölulega 
skömmum tíma haslað sér völl í 
smásöluverslun og í fasteigna-

fjárfestingum í Bretlandi. Tengsl 
félagsins í þeim starfsgreinum 
eru orðin umtalsverð og við það 
orðið til erlendir meðfjárfestar á 
ýmsum sviðum. Einn þeirra er Sir 
Tom Hunter, sem í kjölfar kynna 
sinna af Baugi í gegnum samstarf 
í Bretlandi hefur fjárfest með 
félaginu innanlands, bæði í FL 
Group og Glitni. Hunter er mikill 
áhugamaður um þróunaraðstoð og 
nú er verið að hleypa af stokkun-
um miklu verkefni í Rúanda sem 
Baugur leggur stórar fjárhæðir 
í sem bæði bindur kolefni með 
ræktun örfoka lands og styð-
ur íbúa til sjálfshjálpar. Verkefn-
ið er í samvinnu við Bill Clinton í 
gegnum samstarf þeirra Hunters; 
Clinton Hunter Foundation.

„Eins og Tom Hunter orðar það: 
Það þýðir ekkert að gefa þeim fisk. 
Það þarf að gefa þeim veiðistöng 
og kenna þeim að veiða,“ segir Jón 
Ásgeir. „Þetta er mjög stórt verk-
efni. Clinton Hunter Foundation 
hefur unnið að þróunarverkefnum 
sem byggja á hjálp til sjálfshjálp-
ar. Þarna bætist svo við að við 
höfum tækifæri til að bæta fyrir 
útblásturinn. Þeir voru byrjaðir 
með þetta verkefni og kynntu það 
fyrir okkur og okkur leist mjög vel 
á þetta. Við gerum tvennt í einu. 
Við útrýmum fátækt og bindum 
kolefni.“

Bændur munu planta ávaxta-
trjám í örfoka land í Rúanda. 
„Bændurnir fá því nóg að gera 
við að rækta þetta og svo vonandi 
selja okkur ávexti,“ segir Jón Ás-
geir, greinilega enn með hugann 
við upprunann í matvöruverslun.

Jón segir að Baugur haldi áfram 
að styrkja málefni á eigin forsend-
um, en félagið úthlutar 300 millj-
ónum árlega innanlands og er 
einnig styrktaraðili UNICHEF. 

Hann segir að það muni halda 
áfram. „Tom Hunter er mjög 
framarlega í velferðarverkefnum 
og kynnti þetta fyrir okkur. Hann 
er með starfsmenn í þessu og 
markvissa hugsun í verkefnunum. 
Við töldum þetta því gott verkefni 
og vildum vera með og nýta það 
sem Hunter hefur byggt upp um 
leið og við bætum fyrir eigin losun 
á gróðurhúsalofttegundum.“

Heimur viðskiptanna minnkar sí-
fellt og ný tækifæri og markaðir 
opnast. Jón Ásgeir segist sjá mikil 
tækifæri í nýjum mörkuðum fyrir 
Baug. „Við höfum verið að horfa til 
Indlands með það í huga að byrja 
í fasteignaverkefnum og skoða 
verslunina. Þar gætu líka legið 
tækifæri fyrir FL Group. Það er 
margt að koma þar í kringum það 
sem við erum með.“

Jón Ásgeir segir félagið einnig 
horfa í vestur. Bandaríkin séu 
spennandi markaður, sérstaklega 
í fasteignaviðskiptum. „Þarna eins 
og annars staðar gildir að finna 
réttu verkefnin og tækifærin. Við 
höfum lært inn á fasteignavið-
skipti eins og í Bretlandi sem hafa 
verið mjög arðsöm. Við munum 
ekki fara inn með neinu offorsi, en 
ef við horfum á New York er fast-
eignaverð þar þriðjungur af því 
sem það er í London. Maður sér 
frekar fyrir sér að aðrir markaðir 
eigi eftir að nálgast London, frekar 
en London fjarlægist þá.“

Jón segir miklu skipta að bjartsýni 
gagnvart Bandaríkjunum vaxi á 
ný. „Útlendingar þora varla í við-
skipti til Bandaríkjanna. Menn eru 
tortryggðir þar og London hefur 
verið að njóta þessa ástands. Það 
er ekki hægt að reka samfélag á 
svona miklum ótta og tortryggni 
og þegar heimurinn er fullur af 
tækifærum, þá fara menn bara 
annað.“ Hann segist eiga von á 
því að margt muni breytast eftir 
að valdatíma núverandi forseta 
ljúki.

Asía hefur verið að opnast sem 
heimsálfa tækifæranna og flestir 
eru á því að álfan muni leiða vöxt 
hagkerfa heimsins á þessari öld. 
Það er freistandi að spyrja Jón Ás-
geir í ljósi þróunarverkefnisins 
í Rúanda, hvort og hvenær menn 
sjái tækifæri í Afríku. 

„Það er búið að skemma mikið 
með ölmusuhjálp. Það hefur 
vantað að byggja upp innviði og 
samfélagskerfi. Það vantar mikið 
upp á innviðina og verkefnið sem 
við tökum þátt í verður vonandi til 
þess að aðstoða við að byggja slíkt 
upp.“

Veiðistöng og 
kunnátta betri
en gefins fiskur
Í lok vikunnar sté Jón Ásgeir Jóhannesson úr forstjórastóli Baugs til að 
verða starfandi stjórnarformaður, auk þess sem hann tók við stjórnarfor-
mennsku í FL Group. Baugur leggur á sama tíma upp í metnaðarfullt kol-
efnisbindingarverkefni með Bill Clinton og viðskiptafélaga sínum Sir Tom 
Hunter í Rúanda. 
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æll Jóhann. Hvernig 
er það, ert þú ekki að 
vinna í nýrri plötu? 
„Jú, mikið rétt. Ég er 
byrjaður að taka upp 
nýja sólóplötu og svo 

er ég líka að fara að taka upp með 
Apparat seinna í mánuðinum.“

Þegar þú hefur verið að vinna í 
sólóverkefnunum, hefur þú ekki 
yfirleitt unnið út frá einhverju 
skýru konsepti? „Verkið Engla-
börn var náttúrlega byggt á leik-
hústónlist. Þegar ég sem kvik-
mynda- eða leikhústónlist vinn 
ég samt alltaf út frá þeirri hug-
mynd að tónlistin geti staðið ein. 
Ég hugsa alltaf: er þetta nógu gott 
til að geta staðið eitt og sér? 

Annars finnst mér gott að hafa 
grunnkonsept til að vinna út frá 
sem er yfirleitt ekki tónlistarleg 
hugmynd, á Virðulegum forset-
um vann ég til dæmis út frá eðl-
isfræðihugmyndinni um entrópíu. 
Þessi hugmynd um að orka deyi 
aldrei heldur dreifist bara um og 
sé alltaf til. Þar vann ég þar með 
eina litla tólf takta melódíuhug-
mynd sem er sífellt endurtekin 
en hægir á sér yfir heilan klukku-
tíma. Eins og hún væri að þenjast 
út líkt og alheimurinn, úr einum 
litlum köggli. 

IBM-platan er svo aftur unnin 
út frá mjög konkret hugmynd. 
Þar vann ég með upptökur sem 
pabbi minn hafði gert með fyrstu 
IBM-tölvuna sem kom til landsins. 
Tölvan var reyndar alls ekki hönn-
uð með það í huga að gera tónlist 
á hana en hann fann samt leið til 
þess.“

Er nýja platan unnin út frá ein-
hverju svona konsepti? „Nei, núna 
er ég í rauninni í fyrsta skipti á 
sólóferlinum bara að taka upp lög. 
Þetta eru allt styttri lög sem hafa 
orðið til á undanförnum árum. 
Sum hef ég verið að spila á tón-
leikum síðustu ár. 

Ég er búinn að taka upp strengi 
og orgel. Strengina með kvart-
ettnum sem ég hef verið að túra 
með, þeim Unu Sveinbjarnardótt-
ur, Grétu Guðnadóttur, Guðmundi 
Kristmundssyni og Hrafnkeli 
Orra Egilssyni. Matthías Hem-
stock er með slagverk og svo eru 
líka rafhljóð.“ 

Verður platan lík hinum sóló-
plötunum? „Hún verður kannski 
aggressívari en hinar plöturn-
ar. Matthías mun leika mjög stórt 
hlutverk á plötunni og það verða 
nokkur mjög „perkussiv“ lög. Ég 
ætla líka að miða við það hljóð 
sem við höfum verið með á tón-
leikunum þannig að hún á svolítið 
eftir að stjórnast af því.“

Ég er svolítið forvitin um vinnu-
ferlið hjá þér. Hvernig verða 
lögin til? Sestu niður til að semja 
eða koma lögin kannski bara 
þegar þú ert að vaska upp eða eitt-
hvað að vesenast? „Oftast verða 
hlutirnir til á ósjálfráðan hátt. 
Undirmeðvitundin er eiginlega 
besti vinur mannsins í sköpunar-
ferlinu. Maður er alltaf að leita að 
leiðum til að fá hana til að fljóta 
upp á yfirborðið. 

Lítið af mínum tíma fer sem 
slíkur í að semja. Ég sest kannski 
niður og improvisera, tek það 
upp og hlusta svo á það nokkrum 
dögum seinna til að sjá hvort ég 
hef verið að gera eitthvað af viti.“

Virka einhverjar leiðir virka 
en aðrar? Ég hef komið mér upp 
mörgum leiðum til að semja. Fer 
kannski í göngutúr og læt göng-
una og umhverfið gefa einhvern 
ryþma og form. Það eru jafn 
margar leiðir að semja og það eru 
lög.“

Hvað tekur svo við þegar hug-

myndin er komin? „Það erfiðasta 
er að fá hugmyndir. Það eru mis-
munandi heilahvel sem sjá um það 
og restina af vinnunni. 

Það hægra sér um abstrakt þátt-
inn, að grípa hugmyndina. Það 
vinstra tekur svo til við að finna 
formið til að setja hugmyndina 
inn í. Formið er alveg jafn mikil-
vægt og hugmyndin, það er stund-
um það sem býr til verkið. 

Þegar hugmyndin er komin er 
það svo þessi níu til fimm vinna 
sem tekur við. Að mæta í stúdíóið, 
sitja við tölvuna og vinna. Sú 
vinna er miklu tímafrekari en 
hugmyndavinnan. Hún snýst bara 
um að sleppa tökunum á undir-
meðvitundinni og leyfa henni að 
toga út hugmyndirnar. Þær eru 
þarna, maður þarf bara að kunna 
að grípa þær.“ 

Mýtan er sterk um þunglynda 
listamanninn sem vinnur best 
heltekinn af hjartasorg. Er því 
þannig farið með þig? „Alls ekki, 
mér þarf að líða mjög vel til að geta 
unnið. Ég er aldrei mjög kreatívur 
þegar ég er þunglyndur. 

Þótt maður sé að vinna með ein-
hverja melankólíu hefur það ekk-
ert að gera með hvernig manni 
líður þegar maður er að semja. 
Þetta er spurning um að geta samt 
nálgast grunninn einhvern veg-
inn. Það getur verið alls konar dót 
þar. Mjög dökkur mjöður í grunn-
inum.“

Þó að þú hafir mikið verið að 
vinna í sólóefninu undanfarið ertu 
í mörgum samstarfsverkefnum 

líka, er það ekki? „Jú, við í App-
arat erum að fara í stúdíó seinna 
í mánuðinum. Við ætlum að loka 
okkur af í þrjár til fjórar vikur 
og sjá hvað við náum að gera. 
Við eigum helling af óuppteknum 
lögum, bæði kláruðum og ókláruð-
um, sem við ætlum að sjá hvað 
verður úr.“ 

Verður nýja platan lík þeirri 
gömlu? „Gamla platan var unnin í 
stúdíó á þriggja ára tímabili, áður 
en við urðum live-band. Við urðum 
svo að læra að spila lögin á tónleik-
um og úr varð það sem fólk þekkir. 
Við ætlum að taka þessa plötu að 
miklu leyti sem live-band þannig 
að það er allt annað ferli sem skil-
ar sér líklega í hljómnum.“ 

Hver er munurinn á að vinna 
einn eða sem hluti af hljóm-
sveit?„Það er rosa mikill munur. 
Ég nýt þess mjög að vinna einn en 
ég fæ líka mjög mikið út úr sam-
starfi. Bæði í sólóstöffinu og með 
Apparat, Ernu, Evil Madness og 
öllu hinu. Þetta nærir mann rosa-
lega mikið. Samstarf er mér mjög 
mikilvægt og ég hef verið heppinn 
og fengið að vinna með frábæru 
fólki.

Maður þarf samt að læra að 
vinna með fólki, að vera góður 
samstarfsmaður til að ná því besta 
úr samstarfinu. Ég þurfti alveg að 
hafa fyrir því.“

Þú hefur líka unnið með döns-
urum. Hvernig kom það til? „Við 
Erna Ómars könnumst við hvort 
annað frá því í í MR. Hún hafði 
séð mig spila með HAM og eitt-
hvað svona og ég vissi af því sem 
hún var að gera í Evrópu. 

Við hittumst á Apparat-tón-
leikum úti og fórum að spjalla 
saman. Ég sagði henni frá IBM-
sögunni, ég var ekki byrjaður á 
neinu en langaði að gera eitthvað 
með þetta. Pabbi hennar hafði svo 
líka unnið hjá IBM. Okkur langaði 
að gera eitthvað saman og fannst 
þetta tilvalin hugmynd að vinna 
með. Samstarfið hefur gengið 
mjög vel og við erum enn að ferð-
ast með IBM-verkið og líka nýtt 
verk, Mysteries of Love sem við 
sýndum hér heima í maí.“ 

Hvernig gengur að halda utan 
um þetta allt saman? „Það gengur 
alveg ágætlega. Mér finnst gaman 
að vasast í mörgu. Ég er kannski 
þessi týpíski Íslendingur með 
milljón járn í eldinum, vinnandi 
allar nætur. Mér líður best með 
nokkur verkefni í gangi. Ég vinn 
líka best undir pressu og ég hef 
aðlagað mig þessu vinnuferli.“ 

Ertu þá skipulagður? „Maður
lærir smátt að maður þarf að 
plana langt fram í tímann, hverju 
maður þarf að passa sig á og hvað 
maður þarf að hafa á hreinu.“

Eru einhverjir tónleikar á döf-
inni? „Ekki mikið. Ég er að ein-
beita mér að upptökum í ár og er 
að reyna að halda tónleikum í lág-
marki. Það eru samt þrennir tón-
leikar í júlí. Tvennir í Museum of 
Cutting Edge Science í Tokyo og 
svo spila ég á Copenhagen Jazz 
Festival með Evil Madness. 

Ég spila líka með Apparat á af-
mælishátíð Vooruit-listamiðstöðv-
arinnar í Belgíu. Það verður flug-
eldasýning hönnuð í kringum tón-
leikana okkar þar. Ekki slæmt. 

Undirmeðvitundin besti vinur 
mannsins í sköpunarferlinu
Jóhann Jóhannson hefur starfað með ótal hljómsveitum. Hann var í hinni goðsagnakenndu HAM og er einn stofnmeðlima 
Tilraunaeldhússins. Hann hefur gefið út fjórar sólóplötur á síðustu fimm árum og er um þessar mundir að taka upp þá fimmtu. 
Jarþrúður Karlsdóttir ræddi við hann um hvernig hugmyndir fæðast og hvernig hann nær að halda utan um þetta allt saman.





Afleysingarmenn
Bifreiðastjórafélagið Frami óskar eftir afleysingabíl-
stjórum á leigubifreiðar til lengri eða skemmri tíma.
Viðkomandi þurfa að hafa réttindi til aksturs leigu-

bifreiða og að hafa lokið námskeiði fyrir afleysingabíl-
stjóra. Nánari upplýsingar á skrifstofu Frama Fells-
múla 26 eða í síma 568-5575 milli kl. 12:00 og 16:00.

Húsasmiðir
Maður/menn vanir mótauppslætti/

kranamótum óskast. Íslenska skilyrði. 
Mjög góð laun í boði. Verð að geta 

jótlega.

  Upplýsingar í símum: 
845-6770 & 823-2780





Atvinna óskast:
Markaðs sérfræðingur óskar eftir vinnu, með MBA og hönnunar 

menntun frá Bandaríkjunum. Skapandi og úræðagóður 
starfskraftur að leita að framtíðarvinnu.

Áhugasamir sendið fyrirspurnir á umsokn.mba@gmail.com.

Leikskólar Kópavogs

Í leikskóla er gaman..........
.

Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

Kópavogsbær rekur 16 leikskóla og opnar nýjan í ágúst 2007. 

Óskað er eftir deildarstjórum, sérkennslustjórum,  
leikskólakennurum og öðru fagfólki,

um er að ræða heilar stöður og hlutastöður.

Leitast er við að búa sem best að leikskólunum og þeim sem 
þar dvelja, börnum og starfsmönnum. 

Okkur vantar kennara sem eru tilbúnir að taka þátt í metnaðarfullu, 
skemmtilegu leikskólastarfi  og fjölbreyttu þróunarstarfi  

þar sem starfsgleði er í fyrirrúmi.
Kynnið ykkur leikskóla Kópavogs á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is 

þar sem jafnframt er hægt að sækja um stöðurnar í gegnum job.is.
Upplýsingar um stöðurnar og sérkjör gefur leikskólafulltrúi 

í síma 570-1600 eða netfang: sesselja@kopavogur.is
og leikskólastjórar hvers leikskóla.
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Tækni og þjónusta er okkar fag.

Þjónustuveita
Starfssvið
Starfið felur í sér uppsetningu og rekstur á „IPTV“ og „Mobile Messaging“ 
kerfum og prófanir á virkni og gæðum. 
Hæfniskröfur
Tæknimenntun  
Unix, Linux og Windows  stýrikerfi  
Þekking á IP samskiptastaðlinum
Fagleg vinnubrögð og metnaður  
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi  
Samskiptahæfni og  sveigjanleiki 
Hæfniskröfur, kostur en ekki skilyrði
Háskólamenntun  
IPTV
SMS og MMS
Þekking á símkerfum 

Tækniþjónusta
Starfssvið
Starfið felur m.a. í sér vettvangsþjónustu á netbúnaði og tengingum, 
bilanagreiningu og viðgerðir. Viðkomandi aðili mun vinna í hópi reyndra 
tæknimanna og vera í miklum samskiptum við viðskiptavini Vodafone.
Hæfniskröfur
Nám í rafeindavirkjun eða annað sambærilegt  
Reynsla af ADSL og SHDSL endabúnaði  
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð  
Samskiptahæfni og sveigjanleiki 

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 18. júní nk. 
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum okkur að 
gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann til hins ýtrasta, því 
hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

www.verslun.is

Lagermaður
VERSLUNARTÆKNI

Óskum eftir starfsmanni á lager

Um framtíðarstarf er að ræða

Starfið felst í almennu lagerhaldi þ.a.s. tiltekt og móttöku á vörum,
útkeyrslu og öllum tilfallandi verkefnum

Allar nánari upplýsingar í síma 5351300 Sigurður

s:5351300 Dragháls 4verslun@verslun.is 110 Rvk

Einnig er tekið á móti umsóknum á sht@verslun.is

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2A
300 Akranesi
Sími: 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími: 464 7500

VGK-Hönnun Egilsstöðum
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum
Sími: 470 4050

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími: 470 4000

VGK-Hönnun
Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími: 487 4840

VGK-Hönnun Hvolsvelli
Öldubakki 1
860 Hvolsvelli
Sími: 487 8060

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími: 480 4200

Við leitum að til starfa á
Selfossi og Austfjörðum

Verksvið: 
Gatnagerð, hönnun og eftirlit, almenn húsahönnun (burðarvirki,
lagnir) og framkvæmdaeftirlit.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði

Upplýsingar:
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir, starfsmannastjóri,
í síma 422-3338. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu VGK-Hönnunar,
www.vgkhonnun.is.

w w w . v g k h o n n u n . i s

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og
þekkingarfyrirtæki með yfir 250 starfsmenn á 8
starfsstöðvum. Fyrirtækið var stofnað 1963 og er
stærsta verkfræðistofa landsins.

hönnun framtíðar



Gjaldkeri óskast
í 50% starf
hjá Rekstrarfélagi Kringlunnar

Starfssvið
· Móttaka og greiðsla reikninga

· Gerð reikninga og innheimta

· Samskipti við viðskiptabanka

· Innkaup á skrifstofuvörum

· Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf eða menntun í bókhaldi skilyrði 

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum 

· Færni í mannlegum samskiptum

Vinnutími er frá kl. 13–17 en sveigjanleiki mögulegur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax eða mjög fljótlega. 

Umsóknir sendist á atvinna@kringlan.is fyrir 18. júní n.k. 

Við vöxum og döfnum, því bjóðum við nýtt fólk velkomið í hópinn

H J A L L AST E FNAN

Allar nánari upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla eða Hulda Hauksdóttir í síma 8240272

Við leitum eftir...
• Leik- og grunnskólakennurum svo og öðrum kennurum
• Starfsfólki til sérkennslu
• Matreiðslufólki og öðru starfsfólki í eldhússtörf
• Aðstoðarfólki í starf með börnum
• Starfsfólki til síðdegisstarfa
• Starfsfólki til dagræstinga og léttra húsverka
• Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Hjallastefnubrú...
Er ný námsleið sambærileg leikskólabrú fyrir leikskólaliða og hefst nú í 
sumar. Námið er samhliða starfi  og er 31 eining á einu skólaári og gefur 
betri kjör og réttindi innan Hjallastefnuskóla. Tilvalið fyrir starfsfólk í 
leik- og grunnskólum Hjallastefnunnar sem ekki hafa lokið kennaranámi 
en hafa reynslu af skólastarfi .

8 - 15 fyrir leikskólakennara...
Hjallastefnan hefur endurskilgreint vinnufyrirkomulag leikskólakennara og annarra 
í leikskólakennarastöðum.  Í fullu starfi  fyrir þá sem það kjósa, mun nú felast dagleg 
kennsluskylda milli 8 og 15 auk einnar klukkustundar á dag sem er til undirbúnings 
starfi nu. Fyrirkomulag undirbúningsvinnunnar er samkvæmt ákvörðun hvers kenn-
ara.  Yfi rvinna er greidd fyrir allt starf með börnum umfram kennsluskyldu.

Við fögnum...
• Kennurum með fj ölbreyttan náms- og reynslugrunn
• Fólki með háskólanám á sviði félags- og hugvísinda
• Listafólki á fj ölbreyttum nótum
• Ungum sem öldnum og allt þar á milli
• Konum sem körlum
• Fólki úr fj ölbreytilegum menningarheimum
• Einfaldlega öllum áhugasömum og jákvæðum samstarfsfélögum

Leik- og grunnskólarnir okkar:

Akursel, leikskóli Tjarnarbraut 1,  Reykjanesbæ
Leikskólastjóri: Heiðrún Scheving Ingvarsdóttir
Sími: 8492375 • akursel@hjalli.is

Ásar, leikskóli Bergási 1, Garðabæ
Leikskólastjóri: Ágústa María Arnardóttir
Sími: 5640200 • asar@hjalli.is

Hjalli, leikskóli Hjallabraut 55, Hafnarfi rði
Leikskólastjóri: Guðrún Jónsdóttir
Sími: 5653060 • hjalli@hjalli.is

Hólmasól, leikskóli við Helgamagrastræti, Akureyri
Leikskólastjóri: Alfa Björk Kristinsdóttir
Sími: 4615363 • holmasol@hjalli.is

Hraunborg, leikskóli  á Bifröst, Borgarnesi
Leikskólastjóri: Anna María Sverrisdóttir
Sími: 4350077 • hraunborg@hjalli.is

Laufásborg, leikskóli Laufásvegi 53-55, Reykjavík
Leikskólastjórar: Jensína Hermannsdóttir og Matthildur Hermannsdóttir
Sími: 5510045 • laufasborg@hjalli.is 

Ránargrund, smábarnaskóli Ránargrund 3, Garðabæ
Leikskólastjóri: Hulda Hauksdóttir
Sími: 5640212 • ranargrund@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar f. 5 ára Vífi lsstaðavegi 123, Garðabæ
Leikskólastjóri: Dóra Margrét Bjarnadóttir
Sími: 5557810 • bsk7810@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ, Vífi lstaðavegi 123
Skólastjóri: Þorgerður Anna Arnardóttir
Sími: 5557710 • barnaskolinn@hjalli.is

Barnaskóli Hjallstefnunnar í Hafnarfi rði, Hjallabraut 55
Skólastjóri: Sara Dögg Jónsdóttir
Sími: 5557610 • bsk7610@hjalli.is

www.hjalli.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) Ragnheiður Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is)
17. júní nk

www.capacent.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Grunnskólar Kópavogs
starf skólastjóra

Staða skólastjóra við Smáraskóla

laus til umsóknar.

Grunnskólar Kópavogs

Grunnskólar í Kópavogi starfa sam-
kvæmt samþykktri skólastefnu. Þar segir
m.a: „Skólayfirvöld í Kópavogi leggja ríka
áherslu á að grunnskólar bæjarins séu í farar-
broddi og þróist í takt við það samfélag sem
þeir þjóna. Grunnskólinn á að sýna stöðuga
viðleitni til að skapa öllum íbúum bæjarfélags-
ins jöfn tækifæri til menntunar og þroska.“
(www.kopavogur.is - fræðslusvið).

Smáraskóli – helstu áherslur 

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

Umsækjendur

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

• Kennaramenntun og kennslureynslu.
• Reynslu af skólastjórn.
• Framhaldsnám í stjórnun eða öðrum

greinum sem nýtast í skólastjórnun.
• Reynslu af foreldrasamstarfi.

Leitað er að stjórnanda sem hefur góða
þekkingu á fjölbreytilegum kennsluháttum,
áhuga á og hæfni til að skipuleggja krefjandi
og skapandi skólastarf í samvinnu við kenn-
ara, foreldra og skólayfirvöld. Framtakssemi,
samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar
eru því nauðsynlegir.

Skólasamningur

Grunnskólar Kópavogs starfa samkvæmt
skólasamningi sem kveður á um ákveðið fjár-
hagslegt svigrúm fyrir skólana. Markmiðið
með því er að skapa skólunum aukna mögu-
leika á fjárhagslegri hagræðingu til hagsbóta
fyrir skólastarfið

Ráðning
Skólastjóri verður ráðinn frá og með 1. ágúst
2007. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi LN og KÍ fyrir grunnskóla. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir skulu berast Fræðsluskrifstofu Kópa-
vogs, Fannborg 2, 200 Kópavogur, í síðasta lagi
11. júní  2007

Nánari upplýsingar veita Árni Þ. Hilmarsson,
fræðslustjóri í síma 570 1600

og Þorsteinn Einarsson,
 starfsmannastjóri í 

síma 570 1500.

Matselja óskast í Söluskála 
KHB á Egilstöðum.

Vinnutími frá 8-16, virka daga.

ð felst í:
• að matreiða staðgóðan heimilismat í hádeginu, alla virka daga.
• að hafa umsjón með smurbrauði og kökum.
• að taka þátt í innkaupum á matvörum fyrir staðinn.

Áhugasamir leitið ykkur upplýsinga um laun og aðstæður
ð samband við Guðrúnu í síma 470-1230 eða 861-7756.

KÓPAVOGSBÆR
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Frá Kársnesskóla
Laus störf næsta skólaár:

• Gangavörður/ræstir

• Íþróttakennari

• Enska og umsjón á unglingastigi

Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
störfin.

Upplýsingar gefur skólastjóri 
í síma 570 4100 og 898 4107 

netfang gudrunpe@kask.kopavogur.is



TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 270 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

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

Ráðgjafar
Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina, m.a.
vegna hönnunar og uppsetningar á nýjum kerfum. 
Þátttaka í vöruþróun og samskipti við birgja 
og aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi
verkefni eru í boði.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða

tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita

• Leitum að öflugum einstaklingum með reynslu 
af sambærilegum störfum eða víðtæka reynslu 
af rekstri tölvukerfa

• Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og öguðum 
vinnubrögðum

Tæknimenn/sérfræð-
ingar í útstöðvarekstri
Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
margra framsæknustu fyrirtækja landsins. 
Unnið er með nýjustu tækni á hverjum tíma. 
Þetta er draumastarf þeirra sem hafa gaman
af tækni, fjölbreyttum mannlegum samskiptum 
og lifandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla 
á að einstaklingar geti vaxið og dafnað í starfi.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski

ásamt lipurð í samskiptum
• Æskileg menntun er t.d. tölvudeild Iðnskólans, 

rafeindavirkjun eða önnur menntun 
á tæknisviði

• Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
MCP gráður koma einnig til greina

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

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni 

Þekking á Windows-stýrikerfum er 
nauðsynleg

• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski 
ásamt lipurð í samskiptum

• Menntun á tæknisviði er æskileg 
Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
einstaklingar með góðan tölvubakgrunn
koma einnig til greina. Microsoft-gráður 
eru kostur

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

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til 
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 21. júní nk.
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Við leitum að þér!
        Vegna vaxandi umsvifa
    og fjölbreyttra framtíðarverkefna

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

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk eða 

tæknifræði er æskileg
• Önnur tæknimenntun auk starfsreynslu kemur 

vel til álita
• Þekking á Active Directory, Windows Server 2000 

og 2003 er nauðsynleg. MCSA eða MCSE gráður 
eru kostur

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Virka endurmenntun í starfi

• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Gott mötuneyti
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

Við vöxum og döfnum, því bjóðum við nýtt fólk velkomið í hópinn

H J A L L AST E FNAN

Allar nánari upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla eða Hulda Hauksdóttir í síma 8240272

Við leitum eftir...
• Leik- og grunnskólakennurum svo og öðrum kennurum
• Starfsfólki til sérkennslu
• Matreiðslufólki og öðru starfsfólki í eldhússtörf
• Aðstoðarfólki í starf með börnum
• Starfsfólki til síðdegisstarfa
• Starfsfólki til dagræstinga og léttra húsverka
• Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Hjallastefnubrú...
Er ný námsleið sambærileg leikskólabrú fyrir leikskólaliða og hefst nú í 
sumar. Námið er samhliða starfi  og er 31 eining á einu skólaári og gefur 
betri kjör og réttindi innan Hjallastefnuskóla. Tilvalið fyrir starfsfólk í 
leik- og grunnskólum Hjallastefnunnar sem ekki hafa lokið kennaranámi 
en hafa reynslu af skólastarfi .

8 - 15 fyrir leikskólakennara...
Hjallastefnan hefur endurskilgreint vinnufyrirkomulag leikskólakennara og annarra 
í leikskólakennarastöðum.  Í fullu starfi  fyrir þá sem það kjósa, mun nú felast dagleg 
kennsluskylda milli 8 og 15 auk einnar klukkustundar á dag sem er til undirbúnings 
starfi nu. Fyrirkomulag undirbúningsvinnunnar er samkvæmt ákvörðun hvers kenn-
ara.  Yfi rvinna er greidd fyrir allt starf með börnum umfram kennsluskyldu.

Við fögnum...
• Kennurum með fj ölbreyttan náms- og reynslugrunn
• Fólki með háskólanám á sviði félags- og hugvísinda
• Listafólki á fj ölbreyttum nótum
• Ungum sem öldnum og allt þar á milli
• Konum sem körlum
• Fólki úr fj ölbreytilegum menningarheimum
• Einfaldlega öllum áhugasömum og jákvæðum samstarfsfélögum

Leik- og grunnskólarnir okkar:

Akursel, leikskóli Tjarnarbraut 1,  Reykjanesbæ
Leikskólastjóri: Heiðrún Scheving Ingvarsdóttir
Sími: 8492375 • akursel@hjalli.is

Ásar, leikskóli Bergási 1, Garðabæ
Leikskólastjóri: Ágústa María Arnardóttir
Sími: 5640200 • asar@hjalli.is

Hjalli, leikskóli Hjallabraut 55, Hafnarfi rði
Leikskólastjóri: Guðrún Jónsdóttir
Sími: 5653060 • hjalli@hjalli.is

Hólmasól, leikskóli við Helgamagrastræti, Akureyri
Leikskólastjóri: Alfa Björk Kristinsdóttir
Sími: 4615363 • holmasol@hjalli.is

Hraunborg, leikskóli  á Bifröst, Borgarnesi
Leikskólastjóri: Anna María Sverrisdóttir
Sími: 4350077 • hraunborg@hjalli.is

Laufásborg, leikskóli Laufásvegi 53-55, Reykjavík
Leikskólastjórar: Jensína Hermannsdóttir og Matthildur Hermannsdóttir
Sími: 5510045 • laufasborg@hjalli.is 

Ránargrund, smábarnaskóli Ránargrund 3, Garðabæ
Leikskólastjóri: Hulda Hauksdóttir
Sími: 5640212 • ranargrund@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar f. 5 ára Vífi lsstaðavegi 123, Garðabæ
Leikskólastjóri: Dóra Margrét Bjarnadóttir
Sími: 5557810 • bsk7810@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ, Vífi lstaðavegi 123
Skólastjóri: Þorgerður Anna Arnardóttir
Sími: 5557710 • barnaskolinn@hjalli.is

Barnaskóli Hjallstefnunnar í Hafnarfi rði, Hjallabraut 55
Skólastjóri: Sara Dögg Jónsdóttir
Sími: 5557610 • bsk7610@hjalli.is

www.hjalli.is



www.deloitte.is

Vegna aukinna umsvifa óskar Fjármálaráðgjöf Deloitte (Financial Advisory
Services) eftir sérfræðingum á sviði sérhæfðrar fjármálaráðgjafar.

Störfin felast í sérhæfðri fjármálaráðgjöf (Corporate Advisory) til íslenskra og alþjóðlegra
fyrirtækja, með áherslu á aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja, áreiðanleikakannanir, verðmat og
aðra ráðgjöf á sviði fjármála. Verkefni fjármálaráðgjafar Deloitte eru unnin bæði hér á landi og
erlendis, oft í nánu samstarfi við erlenda starfsmenn Deloitte.

•  Fólki sem hefur lokið meistaranámi í fjármálum og hefur reynslu á því sviði 

•  Fólki sem hefur lokið námi í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði og hefur
    lagt áherslu á fjármál

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Sjálfstæðum vinnubrögðum, frumkvæði og metnaði

•  Virkum þátttakendum í hópstarfi

•  Mikilli þekkingu og hæfni í Excel og öðrum Office kerfum

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Starfsferilsskrá sem inniheldur upplýsingar
um fyrri störf og menntun sendist á net- 
fangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is
fyrir 28. júní nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug B.
Guðmundardóttir í síma 580 3000.

Við erum að leita að:

Deloitte er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtæki og leiðandi á sínu sviði. Hjá Deloitte starfa nú um 
200 manns víðsvegar um landið, en á alþjóðavísu eru starfsmenn Deloitte um 150.000. Fyrirtækið leggur 
metnað í að bjóða starfsmönnum sínum upp á gott starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og metnaðarfulla
alþjóðlega endurmenntun.

Sérfræoingar
      á svioi fjármálaráogjafar

Staða sérfræðings í Barnahúsi

Barnaverndarstofa auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sérfræðings við Barnahús. Meginverksvið 

sérfræðingsins er á sviði rannsóknarviðtala við börn 
 þolað kynferðisafbrot, 

meðferðar barna og ráðgjafar við barnaverndar-
nefndir vegna meintra kynferðisbrota. Leitað er 

eftir félagsráðgjafa, sálfræðingi eða sérfræðingi í 
uppeldisfræðum. Reynsla á sviði meðferðar barna 

 æskileg en reiknað er með að 
viðkomandi fái þjálfun í rannsóknarviðtölum.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að starfsmaður geti 
ð störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
nr. 70/1996.

ð veitir forstjóri Barnavernd-
arstofu í síma 530 2600 eða með tölvupósti bragi@bvs.is.

nna á vefsíðunni 
http://bvs.is/

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní n.k. Með auglýs-
ingu þessari er framlengdur áður auglýstur umsóknarfrestur 
um starf sérfræðings í Barnahúsi sem birtist á starfatorgi.is
22. apríl -7. maí s.l.

Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni
21 - Höfðaborg - 105 Rvík. Umsóknir geta gilt í sex mán-
uði.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.



522 2800

Vilt þú vinna
með þeim
bestu?

Tryggvagata 11  •  101 Reykjavík



Dómritari
Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að 
ráða dómritara í fullt starf frá 20. ágúst 2007.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna menntun, stúdents-
próf er æskilegt.  Íslensku- og tölvukunnátta þarf að vera mjög 
góð, svo og færni í ritvinnslu.  Leitað er að duglegum og sam-
viskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og á auðvelt 
með mannleg samskipti.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
SFR og fjármálaráðherra.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf og með-
mælendur skulu sendar Héraðsdómi Reykjavíkur, Dómhúsinu 
við Lækjartorg, 101 Reykjavík, merktar skrifstofustjóra, eigi 
síðar en 25. júní nk.  Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð 

egar.  Hægt er að skila 
umsóknum með tölvupósti á netfangið oloff@tmd.is

ð veitir Kristbjörg Steingrímsdóttir 
í síma 560-4900. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörð-
un um ráðningu hefur verið tekin.

Reykjavík, 8. júní 2007.

Helgi I. Jónsson
dómstjóri

Dómhúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík
Sími: 560-4900 - Fax: 562-2166

KÓPAVOGSBÆR
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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.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

SALASKÓLI
Salaskóli leitar að:

• umsjónarkennurum á yngsta stig

• umsjónarkennara á miðstig

• kennara með þekkingu á táknmáli

• þroskaþjálfa til að vinna með einhverfum

Einnig vantar okkur:

• stuðningsfulltrúa með þekkingu á 

 táknmáli

• stuðningsfulltrúa á yngsta stig

• stuðningsfulltrúa á unglingastig

• starfsfólki í dægradvöl og gangavörslu 

 og ræstingar

Við leitum að kennurum sem vilja taka þátt í 
fjölbreyttum, skemmtilegum og krefjandi verk-
efnum. Í skólanum eru aldursblandaðir náms-
hópar, leitast er við að horfa á þarfir og áhuga 
sérhvers nemanda og stuðla að einstaklings-
miðaðri kennslu. 

List- og verkgreinar skipa stóran sess. Skólinn 
er umhverfisvænn og markviss áhersla er lögð 
á útivist og fjölbreytt íþróttastarf. Skólinn tekur 
þátt í Evrópusamstarfsverkefni sem nefnist 
Heilbrigður lífsstíll.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600 
netfang hrefnabk@salaskóli.is

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Johan Rönning er leiðandi þjónustufyrirtæki á sviði rafbúnaðar og rekur
jafnframt heimilistækjaverslanir.  Starfsmenn eru rúmlega 70 talsins, allir 
sérmenntaðir á sínu sviði.  Félagið rekur starfsstöðvar í Reykjavík, Selfossi, 
Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri.  Fyrirtækið er framsækið og í 
örum vexti.
Johan Rönning er þekktur sem góður og eftirsóttur vinnustaður.
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REYKJAVÍK
Sundaborg 15
Sími  520 0800

AKUREYRI
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

SELFOSS
Eyrarvegur 67
Sími  4 800 600

Framtíðartækifæri

Vegna aukinna verkefna Johan Rönning, 
óskar fyrirtækið eftir sérfræðingum í eftirtalin störf:

Umsóknir skulu sendar til Johan Rönning, Sundaborg 15, 104 Reykjavík 
eða á netfangið ebg@ronning.is fyrir 18. júní. 

Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Ellert Berg í síma 5200 800 eða ebg@ronning.is.

Störfin krefjast mikillar hæfni í mannlegum samskiptum og agaðra vinnubragða.
Við bjóðum mjög fjölbreytt störf í skemmtilegu og krefjandi umhverfi 

hjá öflugu og metnaðarfullu fyrirtæki.

Um er að ræða nýtt starf á nýju sviði sem er í mótun hjá Johan Rönning.
Gefst viðkomandi því gott tækifæri til að móta eigið framtíðarstarf.

Starfið
• Samskipti við hönnuði
• Verkefnasala og tilboðsgerð
• Samskipti við birgja
• Kynningar- og námskeiðshald

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla á sviði iðnstýringa
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tungumálakunnátta
• Mjög góð tölvukunnátta
• Menntun: Rafmagnsverk- eða tæknifræði

Sérfræðingur í lýsingartækni
Starfið

• Samskipti við lýsingarhönnuði
• Verkefnasala og tilboðsgerð
• Samskipti við erlenda framleiðendur 

og val á nýjum birgjum
• Gerð lýsingarplana og útreikninga 

fyrir viðskiptavini
• Kynningar- og námskeiðshald

Hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á lýsingartækni 

og hönnun
• Markaðshugsun
• Frumkvæði
• Góð tungumálakunnátta
• Mjög góð tölvukunnátta
• Menntun: Rafmagnsverk-

eða tæknifræði er æskileg

Sérfræðingur í iðnstýringum

www.ronning.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

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

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



Þrátt fyrir að atvinnu-
leysi sé með minnsta 
móti um þessar mundir 
eru alltaf einhverjir 
sem þurfa að þiggja 
atvinnuleysisbætur á 
hverjum tíma. Gunnar 
Richardsson, deildar-
stjóri vinnumiðlunarsviðs 
hjá Vinnumálastofnun 
höfuðborgarsvæðisins,
segir alla þá sem missa 
vinnuna eiga rétt á at-
vinnuleysisbótum.

„Allir sem missa launaða 
vinnu eiga rétt á atvinnu-
leysisbótum daginn sem 
þeir verða launalausir,“ 
segir Gunnar og bætir við: 
„Það er byrjað að telja frá 
þeim degi sem fólk kemur 
og skráir sig í eigin persónu 
hjá vinnumiðlun en ekki er 
hægt að fá greiðslur aftur í 
tímann.“

Gunnar bendir á að ef 
starfsmaður segi sjálfur 
upp starfi sínu þurfi hann 
að bíða í fjörutíu virka 
daga áður en hann komist á 
bætur. 

„Miðað við að hafa unnið 
í tólf mánuði á fólk full-
an bótarétt sem er 114.244 
krónur miðað við meðal-
mánuð en það er reyndar 
talið út frá dögum. Þetta eru 
grunnatvinnuleysisbætur
en þeir sem hafa verið á 
hærri launum fyrir geta 
fengið tekjutengdar bætur í 
þrjá mánuði,“ segir Gunnar 
og útskýrir að þá sé miðað 
við að bæturnar nemi sjötíu 
prósentum af heildarlaun-
um síðustu sex mánuðina. 
„Bæturnar verða þó aldrei 
hærri en 185.400 krónur. 
Síðan er borgað með hverju 
barni upp að átján ára aldri, 
211 krónur á dag.“

Varðandi námsmenn segir 
Gunnar þá þurfa að eiga að 
minnsta kosti þriggja mán-
aða vinnusögu á síðustu 
þremur árum áður en námi 
er hætt og geta þá tiltekið 
sumarstörf sín á þeim tíma. 

Lágmarksréttur til at-
vinnuleysisbóta fæst að 
sögn Gunnars ef viðkom-
andi hefur unnið meira en 25 
prósenta vinnu í að minnsta 
kosti þrjá mánuði á síðustu 
tveimur árum. „Sjálfstæðir 
atvinnurekendur lenda hins 
vegar gjarnan á mjög erf-

iðu svæði því þeir þurfa 
að hætta rekstri til að geta 
skráð sig og fá þá bætur 
miðað við þau trygginga-
gjöld eða skatta sem þeir 
hafa verið að greiða,“ segir 
Gunnar og bætir því við að 
það sé að sjálfsögðu ekki 
hægt að vera með rekstur 
í gangi samhliða atvinnu-
leysisbótunum.

Ákveðnar skyldur felast í 
því að þiggja atvinnuleysis-
bætur auk þess að mæta til 
skráningar á tveggja vikna 
fresti. „Það þarf að koma 
reglulega í viðtöl til ráð-
gjafa og gera grein fyrir 
sér. Að jafnaði er miðað við 
að slík viðtöl séu mánaðar-
lega. Svo fer fólk á netið 
og staðfestir þar að það sé 
ennþá í atvinnuleit. Þetta 
þarf alltaf að gera milli 20. 
og 25. hvers mánaðar til að 
fá útborgað fyrsta virka 
dag næsta mánaðar,“ segir 
Gunnar.

Spurður hvort fólk hafi 
rétt á að hafna störfum sem 
því bjóðast segir Gunnar: 
„Nei, enda reynum við að 
bjóða fólki störf við hæfi 
miðað við menntun og 
starfsreynslu. Það er ekki 
hægt að hafna starfi jafnvel 
þó að kaupið sé lágt eða eitt-
hvað slíkt. Hafni fólk starfi 
fær það fjörutíu daga refs-
ingu en það þýðir að það er 
svipt bótum í fjörutíu virka 
daga. Það sama á við ef fólk 
mætir ekki á námskeið sem 
það er boðað til; þá gildir 
þessi fjörutíu daga refsing 
líka.“

Gunnar segir alltaf reynt 
að finna fólki störf við sitt 
hæfi miðað við menntun og 
starfsreynslu þannig að það 
er tiltölulega mikið svigrúm 
fyrir fólk til að finna rétta 
starfið. „Þetta gengur auð-
vitað misvel en eins og stað-
an er núna vantar mikið af 
fólki í hin ýmsu störf enda 
er atvinnuleysi nánast ekki 
neitt í dag. Það fólk sem 
er á skrá hjá okkur núna 
er mikið til fólk sem er að 
skipta um vinnu eða skóla-
fólk sem hefur ekki fengið 
sumarstarf,“ segir Gunnar 
og bætir því við að þessir 
hópar staldri yfirleitt stutt 
við á bótum.

Að lokum tekur Gunnar 
fram að einungis sé hægt að 
þiggja atvinnuleysisbætur í 
þrjú ár í senn en bótaréttur-
inn fáist á ný eftir tvö ár á 
vinnumarkaði.

Finnum fólki 
störf við hæfi

Starfssvi›
Vinna vi› tekjubókhald
Afstemmingar
Útgáfa reikninga
Önnur tilfallandi störf sem tengjast
bókhaldi

Hæfnis- og menntunarkröfur
Vi›urkenndur bókari, verslunarpróf
e›a hli›stæ› menntun
Bókhaldskunnátta e›a reynsla af
sambærilegu starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Metna›arfull og sjálfstæ› 
vinnubrög›

Nánari uppl‡singar um fyrirtæki› er
a› finna á heimasí›u fless
www.securitas.is

Vi› erum til fyrirmyndar!

Samkvæmt árlegri könnun VR me›al
starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi
er Securitas me›al hinna efstu. A›
launum hlaut fyrirtæki› vi›urkenningu
VR og nafnbótina
Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

SECURITAS

Í bo›i er áhugavert og krefjandi starf, traustur vinnusta›ur, gó› starfsskilyr›i,
gó›ur vinnuandi og samkeppnishæf laun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 17. júní nk.
Uppl‡singar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn Arnardóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og inga@hagvangur.is

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

- vi› rá›um

Securitas óskar eftir a› rá›a öflugan starfsmann í
fjárrei›udeild. Á svi›inu starfa 8 manns sem sinna
öllu bókhaldi fyrirtækisins.

Starfsma›ur í fjárrei›udeild Securitas





Vesturgata 54-52
101 Reykjavík
Miklir möguleikar

Stærð: 398 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 70.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 95.000.000

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30

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

661 9261

891 6670

RE/MAX BORG kynnir húseignina að Vesturgötu 54 sem áður hýsti útibú Búnaðar bankans. 
Húsið er á 3 hæðum samtals 398.9 m2. Efsta hæðin 110 fm er í dag snyrtileg 2ja herbergja 
íbúð með tvennum svölum, stórt herbergi sem notað var sem kaffistofa fyrir starfsfólk bankans 
og geymsla. Miðhæð er 215 fm að mestu leyti opið rými í götuhæð. Skrifstofa, þvottahús og 
lítil banka hvelfing. Kjallari er 73 fm í honum eru bankahvelfingar og geymsla.
Fjórir sérinngangar eru í húsnæðið og möguleiki á því að skipta því niður í minni einingar.

Þingholtsstræti 27
101 Reykjavík
Sérhæð í Þingholtunum

Stærð: 217 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 37.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 62.500.000

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG kl 16:00 - 16:30

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

661 9261

891 6670

Glæsileg íbúð á þriðju hæð á besta stað í Þingholtunum. Eignin var áður nýtt undir skrifstofur.
Afar falleg eign með mikilli lofthæð og miklum íburði, var tekin í gegn fyrir nokkrum árum og fékk 
mikla umfjöll m.a. í Hús og hýbýli á þeim tíma. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni, stærra baðherb.
er með baðkari og sturtu en minna baðherbergið er með sturtu. Parket er á gólfum íbúðarinnar 
að undanskildum baðherbergjunum. Þetta er eign með mikla möguleika þar sem hægt væri að
nota hana undir skrifstofur, breyta henni í tvær íbúðir eða jafnvel eina glæsilega lúxus íbúð í 
hjarta borgarinnar. Sjón er sögu ríkari.

Álfkonuhvarf 49
203 Kópavogur

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.520.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Komið  inn í  flísalagt  anddyri  með  góðum skápum.  Þrjú  góð  svefnherbergi  með  góðum eikarskápum og
parketi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, góð innrétting með aðstöðu fyrir þvottavél og baðkar. Stór stofa
með eikarparketi,  út  gengt á stórar  svalir  sem snúa í  austur  og suður,  frábært útsýni  yfir  Elliðavatn og til
Bláfjalla.  Opið  eldhús  með  góðri  eikarinnréttingu  AEG  ofn  og  helluborði,  Electrolux  ísskápur  og
uppþvottavél. 7,6m2 geymsla í kjallara.Falleg og björt íbúð með glæsilegu útsýni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 11. Júní kl 19:00-19:30

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

864 1813

822 3702

Hraunbraut 41
200 Kópavogur
Sérhæð.

Stærð: 167,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 21.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Neðri sérhæð í tvíbýli á besta stað í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er í lokuðum botnlanga á kyrrlátum stað
og stutt  er í  alla  þjónustu.  Nánari  lýsing á eigninni:  Eignin  er  stór  og rúmgóð,  búið að byggja  glæsilega
25fm viðbyggingu við eldri stofu með útgengi á pall og garð. Þrjú góð herbergi, baðherbergi tvískipt og er
baðið mjög rúmgott.  Eldhúsið með eldri U laga innréttingu og borðkrók.Geymsla og þvottaaðstaða eru í
íbúðinni.  Bílskúr  frístandandi á  lóð.Ástand  hússins  að  utan  er  gott  og  hefur  verið  vel  viðhaldið.  Þetta  er
sannarlega stór og rúmgóð eign á góðum stað.

Lind

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 11. júní KL 18-18:30.

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

865 6565

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
822 3702

Naustabryggja 5
110 Reykjavík

Stærð: 87,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 16.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Komið inn í forstofu með innbyggðum fataskáp. Stofan er stór með stórum og góðum gluggum, útgengt á
parketlagðar  suðvestur  svalir  með  góðu  útsýni.  Eldhús  með  fallegri  eikarinnréttingu  og  AEG  ofn,
helluborði, viftu og uppþvottavél  sem er innfelld í innréttingu. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö rúmgóð
herbergi  með  innbyggðum fataskápum.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  fallegri  innréttingu  og
baðkari. Parket, hurðar, skápar og innréttingar eru úr eik. Sér geymsla er í kjallara.

Lind

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 11. Júní kl 18:00-18:30

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

864 1813

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
822 3702

Stigahlíð 8
105 Reykjavík
Falleg 2ja herb í hlíðunum

Stærð: 54,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 8.390.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Sérlega snyrtilega og vel við haldin 54,7fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. Nánari lýsing:Flísalögð forstofa
með  góðum  skáp.Eldhús  með  mjög  góðri  innréttingu  og  flísum á  gólfi.Baðherbegri  með  sturtuklefa  og
flísalagt í  hólf  og  gólf.  Allt  tekið í  gegn  fyrir  tveim  árum.Stofa  með  plastparketi  og  útgengi á  litlar
svalir.Svefnherbergi með parketi á gólfi og stórum skápum. Þessi eign er sérlega snyrtileg og vel við haldið,
og er blokkin sjálf í ágætis ástandi. Stutt í alla þjónustu.

Lind

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 11. Júní frá KL 19-19:30

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

865 6565

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
822 3702



Þrastarhöfði 57
270 Mosfellsbær

GLÆSILEGT HÚS VIÐ GOLFVÖLL MOSFELLSBÆJAR

Stærð: 302 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ
Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

VERÐTILBOÐ ÓSKAST

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

822 3702

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
699 4407

RE/MAX Lind Kynnir: 
Stórglæsilegt tvílyft einbýlishús á frábærum stað við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Húsið er innst í lokuðum botnlanga við Golfvöll Mosfellsbæjar.

Húsið skilast sléttpússað að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan er húsið tilbúið 
til innréttinga, sparslað, pússað og málað eina umferð. 

Hitalögn verður komin í gólf en ekki hitastýrikerfi.

VERÐTILBOÐ ÓSKAST

Breiðás 7
210 Garðabær
Glæsileg sérhæð í Garðabæ

Stærð: 170,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 25.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.000.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 11.júní frá kl 19:00 - 19:30

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

822 3702

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
699-4407

Mjög falleg efri sérhæð í tvíbýli ásamt bílskúr á góðum stað í Garðabænum.
Íbúðarými er 149,6 fm og bílskúr 21,1 fm,  samtals  170,7  fm.  Eignin  skiptist í
forstofu, eldhús, þvottaherbergi, borðstofu, stofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu. Bílskúrinn er rúmgóður með heitu og köldu vatni og
er með rafmagnsopnara. Stór og vel við haldin sameiginlegur garður er fyrir aftan 
húsið. Þetta er falleg og vel skipulögð eign sem vert er að skoða.

Efstihjalli 21
200 Kópavogur

Stærð: 58,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 9,7

Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Íbúðin er 44,4 fm og herbergi í sameign 14,5 fm, samtals 58,9 fm. Nýlegt gler í allri íbúðinni og hús nýlega
málað. Eignin skiptist í: Gang með fatahengi. Eldhús með eldri innréttingu og eyju. Stofu með parketi á gófi
og útgengi út á vestur-svalir. Svefnherbergi með skápum og parketi á gólfum. Baðherbergi sem er flísalagt
í hólf og gólf með innréttingu og baðkari. Í sameign er  svo sérgeymsla og herbergi sem hefur aðgang að
salerni og sturtu sem hægt er að leigja út.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.11.júní Kl.18:00 - 18:30

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

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
822 3702

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
699-4407

Hverafold 21
112 Reykjavík

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 1.3,9
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Forstofa  með  fatahengi  og  flísum á  gólfi.  Þvottahús  er  innaf  forstofu.  Eldhús  með  ljósri  innréttingu  með
góðu skápaplássi, borðkrók og flísum á gólfi. Rúmgóða stofu með parketi á gólfi og útgengi út á vestur -
svalir. Tvö góð svefnherbergi, bæði með skápum og dúk á gólfum. Baðherbergi sem er flísalagt í hólf og
gólf með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign. Húsið
lítur vel út að utan og sameign er snyrtileg. Góð eign sem vert er að skoða.

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.11.júní Kl.19:00 - 19:30

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

822 3702

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is
699-4407



Eskihlíð 21
105 Reykjavík
Flott íbúð á frábærum stað

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 10.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
REMAX  Lind  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð í  Hlíðunum.  Komið  er  inn í  flísalagða  snyrtilega  forstofu.
Hjónaherbergi er stórt með góðu skápaplássi. Stofan er björt og rúmgóð með glæsilegu eikarparketi. Gott
herbergi  er  við  hlið  stofunnar.  Eldhúsið  er  mjög  snyrtilegt  með  góðu  skápaplássi.  Baðherbergi  er  með
sturtu og flísalagt í hólf og gólf. Geymsla er í sameign og þvottaherbergi á sömu hæð.  Húsið er frábærlega
staðsett í rólegum botlanga og laust við hávaða frá umferð.

Lind

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gj@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

669 1005

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Hlíðarhjalli 44
200 Kópavogur
Björt íbúð í suðurhlíðum Kópavogs

Stærð: 85.5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
REMAX Lind  kynnir  bjarta  og  fallega  íbúð í  suðurhlíðum Kópavogs.  Íbúðin  er  skemmtilega  staðsett  með
frábæru útsýni.  Forstofan er opin með hvítum skápum sem ná upp í loft. Í eldhúsi er hvít innrétting með
flísum á milli  skápa og góðum borðkrók. Stofan er björt með góðum gluggum með útgegngi út á 9 m2
svalir  með frábæru útsýni yfir  verðlaunagarð. Svefnherbergi eru með parketi á gólfi  og góðu skápaplássi.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari.  Þvottahúsið er innan íbúðar.

Lind

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

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

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

669 1005

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Holtagerði 76
200 Kópavogur
Falleg sérhæð með bílskúr

Stærð: 162,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
RE/MAX LIND KYNNIR: Fallega 4ra herbergja neðri sérhæð í nýlegu tvíbýli með sérinngang ásamt bílskúr í
Kópavogi. Öll gólfefni í eigninni eru hvíttuð olíuborin eik og náttúruflísar. Mahognyinnréttingar. Hiti í gólfum
með þráðlausu stýrikerfi ásamt skynjara í hverju rými fyrir sig, fyrir utan eldhús og svefnherbergi en þar eru
ofnar.  Hiti  er í  öllu  planinu  og  gangstígum  fyrir  framan  hús.  Tvö  bílastæði  fylgja.  Sameiginlegur  garður  í
rækt. Húsið er viðhaldsfrítt með steníáferð. Góð eign á góðum stað.

Lind

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 til 15:30

694 9900

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

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Hvannalundur 5
Miðfell við Þingvallavatn
Frábær kaup

Stærð: 38.7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 6.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 8.900.000
REMAX Lind kynnir í sölu ca. 40 m2 bústað á 2.035 m2 eignarlóð við Miðfell við Þingvallavatn. Búið er að
endurnýja bústaðinn nánast frá grunni. Komið  er inn í forstofu og síðan inn í stofu með arin. Eldhúsið er að
hluta  til  opið  inn í  stofuna  með  útgengi  út á  nýja  verönd  með  fallegu  útsýni  yfir  vatnið.  Snyrtilegt
baðherbergi.  Risið í  bústaðnum  er  óskráð  og  skiptist í  tvö  svefnherbergi.  Gólf,  rafmagn,  klæðning  og
einangrun inni í bústað hafa verið endurnýjaðar.

Lind

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Bókaðu skoðun í s. 699-5008

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

669 1005

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Kirkjustétt 17
113 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Grafarholti

Stærð: 123,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Glæsileg 4 herbergja, 123 m2 íbúð á góðum stað í Grafarholti, sem auðveldlega má breyta í 5 herbergja.
Vandaðar innréttingar eru í íbúðinni og kvistað eikarparket er á gólfum. Gott baðherbergi með upphengdu
salerni og baðkari m. sturtu. Eldhúsið er glæsilegt með góðu skápaplássi. Út frá eldhúsi er borðkrókur og
sérstök borðstofa. Svefnherbergi eru rúmgóð með miklu skápaplássi. Þvottahús er inni í íbúðinni. Stór og
góð geymsla fylgir ásamt stæði í bílageymslu. Stutt er í skóla, leikskóla og þjónustu.

Lind

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

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

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Skólatún 3
225 Álftanes
Björt og falleg eign

Stærð: 103,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
RE/MAX Lind kynnir mjög rúmgóða og bjarta 3ja herbergja 103,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu 7 íbúða húsi.
Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum.  Eldhúsið er opið með sprautulakkaðri innréttingu og flísum
á milli skápa.  Baðherbergið er rúmgott með hvítri innréttingu og baðkari. Stofan er rúmgóð og björt með
stórum gluggum. Herbergin eru bæði stór, eða um 12,5 fm með hvítum skápum og plastparketi á gólfum.
Þvottahús og geymsla eru inni í íbúðinni.  Mjög stutt er í skóla og aðra þjónustu.

Lind

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

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

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

669 1005

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Þórðarsveigur 20
113 Reykjavík
Vönduð eign 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

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15 og 15:30

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

669 1005

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is
699 5008

Hörðukór 1
Kópavogur
-Eiguleg íbúð-

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
RE/MAX LIND hefur fengið í sölu flotta 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu hverfi í Kópavoginum. Íbúðin er
með skemmtilegu  skipulagi  með rúmgóðri  stofu,  yfirbyggðum svölum og fínum eldhúskróki  með góðum
tækjum. Baðherbergið er flísalegt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Skápar í báðum svefnherbergjum og
þvottahús í íbúðinni með tengi fyrir vask. Góð geymsla fylgir. Íbúðin selst án gólfefna og er laus strax. Verið
velkomin í dag, þessa íbúð er vert að skoða. Við tökum vel á móti þér.

Lind

Skúli Örn
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl 17:00

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

897 0798

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is
892 2325



Bjarkarás 7
210 Garðabær
Glæsilegt tvíbýlishús!

Stærð: 143 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já Torg

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107

Glæsilegt tvíbýlishús til sölu í Ásahverfi Garðabæjar. Arkitekt hússins er Kristinn Ragnarsson. 
Um er að ræða 2 rúmgóðar eignir með sérinngangi, báðar bjartar og með góðri lofthæð. 
Efri hæðin er 143 fm ásamt stæði í bílskýli og rúmgóðar svalir fylgja eigninni. 
Neðri hæðin er 126,2fm og er afhent með timburverönd. Íbúðunum er skilað með vönduðum 
innréttingum frá HTH og getur kaupandi valið um 4 tegundir af spón, AEG tækjum og flísalögðum 
baðherbergjum og þvottahúsgólfum en án gólfefna að öðru leyti. Sér þvottahús fylgir báðum
íbúðunum. Svefnherbergin eru tvö í báðum íbúðum, herbergin eru sérstaklega rúmgóð og 
fataherbergi er inn af hjónaherbergi á efri hæð. Vandaðir fataskápar verða í öðrum herbergjum. 
Baðherbergin eru rúmgóð með glugga og skilast með baðkari og upphengdu salerni. Báðum 
eignunum fylgir sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Þetta eru mjög fallegar og bjartar íbúðir í
stílhreinu tvíbýlishúsi á góðum stað í Ásahverfi Garðabæjar.

Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Ein besta staðsetning í Reykjavík.

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000
4ra herbergja endaraðhús með bílskúr á besta stað í Reykjavík. Á neðri hæð er stofa og borðstofa aðskilin
með eikar  parketi  við fallega franska glugga.  Nýlega uppgert  gestabað og eldhús. Í  eldhúsi  er  rúmgóður
borðkrókur  og  falleg  kirsuberjainnrétting  með  innbyggðri  uppþvottavél. Á  efri  hæð  er  stórt  baðherbergi
með  góðri  hvítri  og  bæði  sturtuklefa  og  baðkari.  Þrjú  svefnherbergi  eru á  hæðinni  og  gott  vinnuhorn.
Bílskúr er frístandandi fyrir framan húsið.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
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

Lundarbrekka 2
200 Kópavogur
Rúmgóð 5 herbergja íbúð.

Stærð: 122 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
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

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:00-18:30

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107

Miklabraut 70
105 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð.

Stærð: 62,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 8.980.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara. Forstofa og svefnherbergi eru með nýlegu parketi á gólfi. Svefnherbergið
er mjög stórt með upprunalegum skápum. Baðherbergið er flísalagt með stórri sturtu og fallegum opnum
viðarhillum. Eldhús er rúmgott með fallegri upprunalegri innréttingu með miklu skápaplássi. Einnig er pláss
fyrir eldhúsborð. Stofa er góð með parketi á gólfi. Þvottahús er sameiginlegt en hver og einn er með sína
vél.

Torg

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107

Stóraborg 2
311 Borgarnes
Heilsárshús!

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Fallegt  fullbúið  sumarhús/heilsárshús í  Borgarfirði.  Hér  er  tækifæri  að  eignast  heilsárshús á  frábærum
útsýnisstað þar sem stutt er ma í golfvöll og sundlaug. Húsið stendur 10 km norðan Borgarness, lóðin er
náttúruleg  og  falleg  með  lágvöxnu  kjarri.  Eldhús  og  stofa  eru í  opnu  rými  með  vönduðum  tækjum  m.a
uppþvottavél  og  ísskáp. 3  góð  svefnherbergi.  Baðherbergi:  innrétting,  sturtuklefi  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Þetta er mjög fallegt og vel hannað hús. Beygt er til vinstri eftir að ekið yfir Gufuá.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-17.00

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

694 4000

895 6107

Vesturberg 4
111 Reykjavík
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð.

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Mjög  falleg  og  vel  umgengin  4ra  herbergja  íbúð á  3.hæð  með  útsýni  yfir  Reykjavík.  Fallegt  parket  er  á
forstofu, stofu og gangi. Stofan er stór með útgengi á vestur svalir. Eldhús er með kork á gólfi og snyrtilegri
upprunalegri innréttingu á tvo veggi með efri og neðri skápum. Baðherbergi er með góðri innréttingu undir
vask og við spegil. Þvottaherbergi er innaf baðherberginu. Svefnherbergi eru þrjú.  Húsið var tekið í gegn
að utan fyrir um 2.árum síðan.

Torg

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:00-18:30

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107

Vesturberg 68
111 Reykjavík
Endaraðhús á einni hæð

Stærð: 154,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Endaraðhús með bílskúr á góðum stað í Breiðholtinu. Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi  og góðu
hengi. Gestasalerni og geymsla er inn af forstofunni. Komið er inn í stórt hol sem nýtist sem sjónvarðshol.
Eldhús er allt endurnýjað með virkilega góðri u-laga innréttingu úr kirsuberjavið og vönduðum stáltækjum.
Þvottahús  er  inn  af  eldhúsi  og  útgegnt í  garðinn.  Þrjú  svefnherbergi  eru í  eigninni  og  eru  þau  öll  með
fataskápum. Baðherbergi er bæði með sturtuklefa og baðkari.

Torg

Hringdu og bókaðu skoðun

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107



Bústaðarvegur 99 og 101
108 Reykjavík
Stórkostlegt útsýni

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 36-37

Borg

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Nýstandsettar íbúðir á tveimur hæðum. Eru í dag skráðar 75,8 fm en
verða skráðar ca 130 fm eftir stækkun, þar að auki er töluvert af gólffleti
sem er undir súð og mælist því ekki. Íbúðirnar afhendast tilbúnar til
innréttinga en þó með  innréttingum á  baðherbergjum.  Eftirfarandi
hefur  verið  endurnýjað:  þak,  þakrennur,  skólp,  raflagnir  og tenglar,
rafmagnstafla,  vatnslagnir.  Húsið verður  málað og sprunguviðgert. Í
eignina er  tengt  fyrir  breiðbandi  og ljósleiðara.

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

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

17.30-18.00

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Ásbrekka 1
225 Álftanes
Fjórbýli

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Mjög falleg efri hæð í fjórbýli á Álftanesi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með innbyggðum skápum. Parket er á
allri íbúðinni að undanskildu baðherbergi, eldhúsi og þvottaherbergi sem eru flísalögð. Fallegar sérsmíðaðar
innréttingar og hurðar úr hlyn. Á jarðhæð er sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla. Íbúðin getur afhenst
mjög fljótlega.

Borg

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

17.45-18.30

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Fálkaklettur 7
310 Borgarnes

Stærð: 200,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 24.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.800.000
Mikið endurnýjað einbýlishús,þar af er 68,2 fm bílskúr í fallegu og grónu hverfi í Borgarnesi.Nánar:Flísalögð
forstofa  með  góðum  skáp.Gangur,  sjónvarpshol,eldhús  og  stofa  er  parketlagt.Eldhúsið  er  með  nýjum
innréttingum, rúmgott þvottahús og geymsla,þaðan er svo gengið út í gróinn og fallegan garð með palli og
skjólvegg.Tvö  barnaherbergi,eitt  hjónaherbergi  með  góðum  skápum,baðherbergi  með  baði  og
sturtu,sjónvarpshol.Stór geymsla er við bílskúrinn.Skúrinn er hannaður sem verkstæði. Stórkostlegt útsýni

Borg

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Fljótshlíð
861 Hvolsvellir
Glæsilegt heilsárshús

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 15-19,9
Nýtt  glæsilegt heilsárshús í  Fljótshlíðinni.Húsið er 74 fm auk ca 40 fm svefnlofts og stendur á 1.5 hektar
eignarlóð við jörðina Háamúla.Leyfi er fyrir 60 fm gestahúsi. Steyptur grunnur er undir húsinu.Þetta er mjög
vandað hús og öll vinnubrögð eftir því.Nánari lýsing:Húsið afhendist með stórum palli. Rafmagn er og vatn
kemur  seinna í  sumar.Mikið  útsýni.Afhendist  fokhelt  að  innan og tilbúið  að utan með pall á  15 millj,  eða
tilbúið til innréttingar og án gólfefna á 19,9 millj.  Rúm klst frá Rvk.

Borg

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Flúðasel 10
109 Reykjavík
Raðhús

Stærð: 173 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 25.990.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  gott  tveggja  hæða  147,3  fm  endaraðhús í  Flúðaseli  ásamt  25,4  fm  frístandandi
bílskúr. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla. Á efri hæð er stofa með
borðstofu, hjónaherbergi og eldhús.  Úr stofunni er útgengi  á svalir.

Borg

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

16.30-17.00

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Stórholt 16
105 Reykjavík
Góð efri hæð í Holtunum

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

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
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

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

16.30-17.00

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

699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is
897 7744

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is



18 GLÆSILEGAR NÝJAR

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

Tryggvi E. Þorsteinsson
Sölufulltrúi

696 8028
tet@remax.is

Vernharð Þorleifsson
Framkvæmdastjóri

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
Löggiltur fasteigna- 
Fyrirtækja og skipasali

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Allar                fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.
w

w
w

.inhouse.is

Sigurpáll Jóhannesson
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Um er að ræða 4ra hæða fjölbýlishús með átján 2-3ja herbergja íbúðum. Hönnun annaðist 
Friðrik Friðriksson arkitekt. Íbúðirnar eru allar hinar glæsilegustu, allur frágangur mjög vandaður og 
skilast þær fullbúnar án gólfefna. Inngangur og stigi eru marmaralagðir en gangur á sameign er með 
ljósgráu steinteppi. Húsið hefur allt verið tekið í gegn, allir gluggar endurnýjaðir, klætt og málað að 
utan og allar lagnir endurnýjaðar. Steypt var ný viðbygging og einni hæð bætt ofan á, Ánanaust-
megin. Sameiginlegar svalir eru á 4. hæð á húsinu ca. 60 fm þar sem er aðstaða til að grilla og hafa 
það gott. Frábært útsýni er yfir fjörðinn.

Sölufulltrúar RE/MAX verða á staðnum og sýna íbúðirnar ásamt sölufulltrúum frá Harðviðarvali sem 
verða með ráðgjöf varðandi gólfefnaval. 

ÍBÚÐIR Í 101

Númer    Verð    Stærð   

0201 33.700.000 103,6m² 3 herb

0202 30.600.000 m/gólfefnum 92,6m² 3 herb

0203 28.800.000 88,7m² 3 herb

0204 31.600.000 95,6m² 3 herb

0205 30.300.000 m/gólfefnum 88,7m² 3 herb

0206 31.200.000 93m² 3 herb

0207 27.000.000 78,2m² 2 herb

0301 34.700.000 103,6m² 3 herb
0302 31.100.000 92,7m² 3 herb

0303 28.500.000 84,9m² 3 herb

0304 31.900.000 92,5m² 3 herb

0305 30.700.000 88,9m² 3 herb

0306 32.100.000 93m² 3 herb

0307 27.400.000 78,3m² 2 herb

0401 34.500.000 88,6m² 3 herb

0402 37.500.000 96,1m² 3 herb

0403 35.000.000 88,8m² 3 herb

0404 37.500.000 95,7m² 3 herb

Herbergi

SÖLUSÝNING

MILLI

14.00-16.00

Í DAG

Sölusýning milli 14.00-16.00 í dag sunnudag



Litlikriki 34
270 Mosfellsbær
Glæsilegt einbýlishús á EINNI hæð. Frábært útsýni.

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

Verð: 41.500.000
REMAX LIND kynnir í einkasölu glæsilegt 233 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.  Húsið
er steypt á einni  hæð og er afhent fokhelt  með grófjafnaðri  lóð. Gluggar og útihurðir  (nema bílskúrshurð)
eru úr Magahony. Þakið er steypt og verður því fulleinangrað. Hitalagnir verða steyptar í gólfi. Lóðin er 911
fm. Lóðin er ein sú besta í krikahverfinu og mælum við með að þú kynnir þér það nánar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma 823-1990

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

823 1990

Laugavegur 147
105 Reykjavík
3ja herb. á efstu hæð!

Stærð: 72,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Góð 3ja herbergja íbúð á góðum stað við miðbæinn. Eignin skiptist í; eldhús, stofu, tvö svefnherbergi og
baðherbergi. Í kjallara eignarinnar er geymsla. Í risi er einnig geymsla og sameiginlegt þvottahús. Gluggar
sem  snú  að  Laugavegi  eru  nýlegir  PVC  gluggar  með  hljóðeinangrandi  K-gleri.  Skolp  var  endurnýjað  að
hluta  til  fyrir  ca 2  árum.  Hús  og  þak  var  málað  og  yfirfarið  fyrir  nokkrum  árum.  Sameignin  er í  hrörlegu
ástandi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17-17.30

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

823 1990

Rauðamýri 3
270 Mosfellsbær
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð!

Stærð: 107,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Lýsing; Eldhús er opið inn í stofu og er hið glæsilegasta. Tvennar svalir eru í íbúðinni. Innrétting er frá HTH
og  tækin  AEG.  Stofa  er  björt  og  falleg  með  stórum  gluggum  og  mikilli  lofthæð.  Lagt  hefur  verið  fyrir
halogen lýsingu í stofu. Hjónaherbergi er rúmgott með miklu skápaplássi. Barnaherbergi er stórt og gott.
Baðherbergi er með baðkari og sturtuklefa. Á íbúðinni er plankaparket, hvíttuð eik. Þvottahús innan íbúðar.
Glæsileg endaíbúð sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16.30

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

823 1990

Drápuhlíð 30
105 Reykjavík
Sérhæð sem þú hefur beðið eftir

Stærð: 107,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.700.000
RE/MAX LIND kynnir: Fjögurra herbergja sérhæð ásamt stórri geymslu í sameign. Nýlegir gluggar og gler í
allri  íbúðinni.  Nýlegt  þak,  rennur,  niðurföll  og  endurnýjaðar  lagnir  og  dren,  að  sögn  seljanda.  Nýlegt
rafmagn og tafla, skipt um innstungur og dósir. Lagt fyrir símatengjum í öll herbergi og stofur. Öryggiskerfi
er í  íbúðinni  sem er  tengt  hreyfiskynjurum og reykskynjurum,  kerfið  er  hægt  að  tengja  við  Securitas  eða
Öryggismiðstöðina og fylgir eigninni.Ekki missa af þessari.

Lind

Anna Karen
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 16:00  til 16: 30

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

862 1109

Dúfnahólar 6 
111 Reykjavík
Snyrtileg eign á fjölskylduvænum stað

Stærð: 68,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
RE/MAX LIND kynnir: Snotra 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með suðaustur svölum. Íbúðin hefur verið tekin í
gegn,  ný  gólfefni  og  baðherbergi  endurnýjað á  mjög  smekklegan  hátt.  Svefnherbergið  stórt  með  góðu
skápaplássi.  Eldhús  með upprunalegri  innréttingu.  Íbúðini  fylgir  geymsla í  sameign.  Árið  2005 var  hresst
upp á útlit hússins ásamt sameign. Fallegur og stór garður með leiktækjum. Eignin er vel staðsett, stutt í
alla þjónustu. Góð eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

í dag kl 17:30-18.00

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

862 1109

Þórunnarstræti 121
600 Akureyri
Komdu á norðurslóðir og láttu drauminn rætast

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 14.590.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.000.000
RE/MAX LIND kynnir: Falleg 4ja herbergja íbúð í þríbýli.  Forstofa með flísum á gólfi  og fatahengi. Gangur
með  hvítum  skáp  og  eikarparketi.  Eldhús  með  fallegri  hvítri  innréttingu,  uppþvottavél  og  ísskápur  fylgja.
Baðherbergi með hvítri innréttingu, sturtuklefa og dúk á gólfi. Herbergi sem er inn af stofu er með tveimur
fataskápum og eikar parketi. Herbergið sem er inn af gangi er með fataskáp og eikarparketi. Skipti á eign á
höfuðborgarsvæðinu koma til greina. Tengiliður á Akureyri er í síma 8977302.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:00 til 16:00

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

862 1109

Fagrakinn 5
220 Hafnarfjörður
Sér inngangur, Frábær fyrsta eign

Stærð: 68,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 9.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.500.000
2ja  herbergja  íbúð í  kjallara  (lítið  niðurgrafin)  með  sérinngangi í  tvíbýli  að  Fögrukinn  5,  220  Hafnarfirði.
Nánari lýsing: Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og fatahengi. Frá forstofu er komið inn á flísalagðann
gang. Baðherbergi er með baðkari og er flísalagt í hólf og golf. Undir stiga er rúmgóð geymsla. Eldhús er
að  hluta  upprunalegt,  en  bætt  hefur  verið  við  nýjum  skápum í l  -laga  innréttingu,  dúkur  er á  gólfi  og
borðkrókur.  Svefnherbergi er með parketi á gólfi og rúmgóðum lausum skáp.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12 Júní Kl 18:00-18:30

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

692 9532

Klapparhlíð 11
270 Mosfellsbær
Uppl. gefur Högni Kjartan Þorkelsson 692-9532

Stærð: 82,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.490.000
Gengið er í forstofu með fataslá. Mjög björt stofa með fallegu munstri á einum vegg, útgengt á suður svalir.
Í  eldhúsi  er  falleg  innrétting  og  borðkrókur.  Svefnherbergi  er  rúmgott.  Hjónaherbergi  er  stórt,  mikið
skápapláss. Baðherbergi er með ljósri innréttingu frá Habitat, flísum á gólfi og baðkari. Innan baðherbergis
er  þvottaherbergi.  Sér  geymsla á  hæð.  Eikar  iðnaðarplastparket  er á  öllum  gólfum  nema
baðherbergi/þvottaherbergi. Gengið er í skóla,leikskóla og sundlaug án þess að fara yfir götu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12 Júní Kl 19:30-20:00

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

692 9532



Miðhraun 14
210 Garðabær
Bókaðu skoðun hjá fasteignasala

Stærð: 137 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 0,0

Bílskúr: Nei

Verð: 9,9 o.g 23,9
Miðhraun  14  Garðabæ.  Atvinnuhúsnæði á  tveimur  hæðum,  með  malbikuðu  útisvæði.  Nánari  lýsing  :
Neðri  hæð:  Vinslusalur á  fyrstu  hæð,  vöruhurð  og  sérinngangur.  Járn  stigi  upp á  efri  hæð  Efri  hæð:
Steinteppi á gólfi,  klósett. Verð 23.900.000  MIÐHRAUN 14, SKRIFSTOFURÝMI Á EINNI HÆÐ  Nánari
lýsing:  Um  er  að  ræða  endabil á  annari  hæð  með  góðri  lofthæð,  dúkur á  gólfi  og  snyrtilegri
salernisaðstöðu. Verð 9.900.000  Fleirri myndir og frekari upplýsingar er að finna á www.remax.is/stjarnan

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

137 fm bil með innkeyrsluhurð og skrifstofa á annari hæð

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

697 3629

Við Reykjavíkurveg 42
220 Hafnarfjörður
Efri sérhæð í fallegt umhverfi

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 3,4

Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 15.500.000

Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg 3ja til  4ra herbergja efri  sérhæð í Hafnarfirði.  Hæðin er í  velviðhöldnu húsi  sem nýlega er búið að
yfirfara  og  mála  og  skipta  um  þakjárn.  Góður  sameiginlegur  garður  með  fallegum  trjám  fylgir  eigninni.
Eignin  skiptist í  stórt  opið  númtímalegt  eldhús,  stóra  og bjarta  stofu,  sjónvarpsstofu  sem auðveldlega er
hægt að breyta í herbergi, 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum, flísalagt baðherb, rúmgott þvotthús og
geymslu í kjallara. Frá stofu er útgengi s. svalir. Gólfefni: ljóst parket og flísar.

Stjarnan

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11 JÚNÍ KL. 19:00 -19:30

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

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is
697 3629

Starmýri 2b
108 Reykjavík
Lúxus íbúð fyrir vandláta

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 3,4

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 18.150.000

Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDGAGINN 11 JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30 

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

697 3629

Forstofa  fataskáp.  Skemmtilegt  miðrými  sem  sameinast  eldhúsi  með  sérsmiðuðum  innréttingum  úr 
kirsuberjavið  og  raftækum  frá  Rönning,  Ferrari  línan.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt  með  útgegni  út  á 
hellulagða verönd. Svefniherbergið er stórt með góðum fataskáp. Annað minna herbergi er með parketi á 
gólfi.  Herbergi  hægt  að  nýta  sem  herbergi  eða  geymslu.  Baðhergið  er  flísalagt  að  hluta  með  stóru 
nuddbaðkari  og  sturtu,  fallegri  kirsuberja  innréttingu,  upphengdu  klósetti  og  glugga.  Eignin  var  öll 
endurnýjuð 2002

Vesturtún 5
225 Álftanes
Endaraðhús á góðum stað

Stærð: 111,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000
FIMM  HERBERGJA  ENDARAÐHÚS Á  ÁLFTANESI  NÁLÆGT  SKÓLA  OG  LEIKSKÓLA.  Nánari  lýsing
eignar:  Forstofa  með  flísum á  gólfi  og  yfirhafnaskáp.  Fjögur  rúmgóð  svefnherbergi.  Eldhús  með  ljósri
innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Baðherbergi  með  baðkari.  Þvottaherbergi  með  rými  fyrir  þvottavél  og
þurrkara. Björt og falleg stofa. Gengið er út í garð úr stofu. Sér geymsla er við hús.  Hægt er að fara upp á
loft úr þvottaherbergi. Er hér um að ræða góða eign fyrir fjölskyldu fólk á frábærum stað á Áltanesi.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12 JÚNÍ KL. 19:00 - 19:30

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

697 3629

Gríluhraun /Dvergahraun
Grímsnes og Grafningshrepp
Flottir  Sumarbústaðir

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá. 13.500.000
Nú  er  rétti  tíminn  að  eignast  sumarhús!!!  Er  með í  sölumeðferð  glæsileg  sumarhús á  eignarlóð í  landi
Miðengis í Grímsnes og Grafningshreppi Dvergahraun 9.hús sem er á 6200 fm eignarlóð og Grýluhraun 2
7200 fm Húsin eru ca 70 fm. að grunnfleti og 35 fm. svefnloft sólpalli. Það er gert ráð fyrir forstofu,þrem
herbergjum,rúmgóðu  baðherbergi  með  sturtu.  Rúmgóð  stofa,borðstofa  og  eldhús.Eigandi á  staðnum  í
síma 8669621. Verð frá 13,5 til 19,9 fer eftir byggingarstigi

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

karl@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag frá kl:14 til 16

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

517 3629

895 6406

Heiðargerði 27
Vogar
Raðhús

Stærð: 133 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000
Glæsileg  raðhús  með  sólpalli  og  innbyggðum  bílskúr í  Vogunum.  Vogar  eru  bær í  uppbyggingu.  Húsin
standa í botlangagötu, sem lámarkar umferð um götuna. Samkvæmt teikningum er húsin hin glæsilegastu.
Rúmgott anddyri.Tvö góð svefnherbergi.Rúmgott baðherbergi.Stórt og gott þvottahús.Stofa og eldhús eru
í opnu og björtu rými. Útgeng út á rúmgóðan sólpall úr stofu.Innangengt í bílskúr og góða geymslu. Nánari
uppl gefur Karl í s:895-6406 eða karl@remax.is

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

karl@remax.is

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

517 3629

895 6406

Mosdalur 11
Reykjanesbær
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 23.000.000
Mosdalur 11 er stórt og glæsilegt einbýlishús í dalskverfi í innri-Njarðvík. Þetta er mjög barnvæn botngata
með aðeins 6 húsum í götunni. Stutt er í skóla og leikskóla einnig í hverfismiðstöð og í næsta nágrenni er
Víkingaskipið ísland  Húsið verður selt fokhelt að innan en með einangruðum útveggjum, fullfrágengið að
utan  með  grófjafnaðri  lóð.  Gert  verður  ráð  fyrir  hita í  gólfum. Á  þaki  verður  svart  Alusink.  Mahony  í
útihurðum, gluggum og bílskúrshurð.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Fín eign fyrir laghenta

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

517 3629

866-9954

Vatnsholt 18
Reykjanesbær
Sjón er sögu ríkari

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.300.000
Björt  og  falleg  4ra  herbergja  íbúð í  littlu  fjölbýli.  Eignin  stendur  hátt í  Reykjanesbæ  og  er  útsýnið  mikið.
Eignin  skiptist  í;  Forstofu,  stofu,  eldhús,  baðherbergi,  þrjú  svefnherbergi  og  þvottahús/geymslu.  Falleg
eign sem vert er að skoða.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00 til 16:00

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

517 3629

866-9954



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 skápum.Útgengi er úr stofu,á gamlan sólpall.Sér geymsla undir stiga. Á

Búi

Opið
Hús

Opið hús á mánud. frá kl. 18:00 - 18:30 

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

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

520 9400

895 5643

Ljósheimar 8-12
Reykjavík
Mikið 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 þvottahús og þurrkherbergi sem og vagna og hjólageymsla. Lóðin var öll tekin

Búi

Frábær staðsetning

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

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

520 9400

895 5643

Njarðvíkurbraut
Njarðvík
Yfirtaka á láni og einn miljón

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 samliggjandi stofur,önnur var áður svefnherbergi og auðvelt breyta aftur.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

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

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

520 9400

895 5643

Vesturberg 78
Reykjavík
Góð leiguíbúð 

Stærð: 73 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000

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

RE/MAX Búi Kynnir: Þriggja herbergja íbúð á 4hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni. Komið inn á 
plastparketlagðan 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.
Barnaherb. 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.

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

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 17-17:30

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

892 0684

RE/MAX Búi kynnir: Mjög fína 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 úr kirsuberjavið. Eldhús með góðum borðkrók. Þrjú góð
svefnherbergi með skápum. Ljóst parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt, bað og sturta. Þvottah.
innan íbúðar. Flísalagðar suðvestur svalir með miklu útsýni. Þjófavarnakerfi Securitas.

Hallveigartröð 3 og 5
Reykholt í Borgarfirði
Flott hús í heillandi sveit!

Stærð: 195,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Bókið skoðun í síma 662 4462 & 892 0684

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

892 0684

662 4462

Dreymir þig um hús í heillandi sveit sem er margrómuð fyrir fegurð, veðursæld og öflugt félags- 
og mennigarlíf? Einstakt tækifæri að eignast hús í hinu sögufræga menningarsetri Reykholti í 
Borgarfirði!! RE/MAX Búi kynnir glæsilegt, vandað, opið, bjart og nýtískulegt einbýli 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. Kaupendur geta haft val um innréttingar.

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

Bókið skoðun 

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

892 0684

662 4462

Byggðarendi 10
108 Reykjavík
235fm Íbúð með aukaíbúð

Stærð: 235 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 32.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 45.900.000
Um  er  að  ræða  NEÐRI  SÉRHÆÐ  sem  skiptist í  tvær  íbúðir.  Húsið  hefur  verið  mjög  mikið  endurnýjað.
Hæðin  er  235  m²  og  skiptist í  tvær  sjálfstæðar  íbúðir  en á  einu  fastanúmeri.  Skipulag  íbúðar  er  þannig:
Aðalíbúðin:  134,8fm, 4  svefnh.  baðh.  stofa,  eldhús.  Stórir  gluggar,  arinn í  stofu,  þvottahús.  Aukaíbúðin:
100,2fm sérinng. stofa, eldhús, baðherb. svefnherb. eru 2. Góð íbúð með auka leiguíbúð.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Neðri sérhæð með aukaíbúð !

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

864 4615

898 8016



Reykjarhólsvegur 2a-20b
Varmahlíð við Reykjarskóg

Um er að ræða 9 sumarbústaði til útleigu í þyrpingu auk 2 auka lóða, sem tilb.únar eru til 
byggingar. Húsin eru öll bjálkahús úr furu og skiptast í tvær gerðir (A og B). Rafmagn og hiti eru 
sér í öllum bústöðum og sá búnaður er mjög vandaður. Verönd með heitum potti er í kringum 
alla bústaðina. Þetta er einstakt tækifæri þar sem lítið framboð er af sumarhúsum í Varmahlíð,
hvað þá þyrping sem býður upp á þann möguleika að taka á móti minni eða stærri hópum. 
Hentar mjög vel til útleigu, nær til allra aldurshópa. Fjölbreyttir möguleikar til afþreyingar eru í
nágrenninu. Hægt er að leigja bústaðina til einstaklinga, fyrirtækja eða félaga. Staðsetningin er 
mjög skemmtileg. ATH. ekki verður úthlutað fleiri lóðum austan megin við Reykjarhólsveg. 
Lóðirnar 2 eru með tilbúnum grunni, búið er að tengja rafmagn og hita. Gerð A 5 bústaðir, 50 fm 
með 2 svefnherb., opnu rými, baðherbergi. Skiptist í anddyri, svefnherb., opið rými sem skiptist 
í borðstofu, stofu og eldhúskrók með skápa úr furu. Annað svefnherb. baðherb., sturta, hvítar 
innréttingar. Búnaður: Rafmagnspottur m. nuddi, gasgrill, 4 rúm 90 cm, 2 náttborð, 6 sængur 
og koddar, svefnsófi, sófaborð, borðstofuborð m. 6 stólum, borðbúnaður, eldavél m. ofni, 
örbylgjuofn og ísskápur. Gerð B 4 bústaðir, 60 fm 4ja herb. 3 svefnherbergi, opið rými og 
baðherb. Skiptist í anddyri, baðherb. (eins og Gerð A) svefnherb., opið rými eins og í Gerð A. 
Tvö svefnherb.. Búnaður: Rafmagnspottur m. nuddi, 5-6 rúm 90 cm, eldavél m. ofni og ísskápur.

Viltu verða bústaðabóndi í Skagafirði ??

Verð: 120.000.000
Stærð: 50-60 fm

Fjöldi herbergja: 3,4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 96.950.000
Bílskúr: Nei Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

520 9400

697 8381

Svanlaug

Suðurhólar 14
Breiðholt
Opið hús 11. júní kl.20.00-21.00

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 11 júní milli kl. 20.00 og 21.00

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

520 9400

697 8381

Svanlaug

Mikið endurnýjuð útsýnisíbúð með sérinngangi af svölum. Forstofa er með náttúrustein á gólfi. 
Parket úr kirsuberjavið er á allri íbúðinni nema á baðherbergi og forstofu. Eldhús er sérsmíðað
með burstuðu stáli á milli skápa. Innbyggð uppþvottavél, ofn og innbyggður ísskápur frá AEG. 
Allir skápar eru úr kirsuberjavið og allar borðplötur og gluggakistur úr harðplasti með viðarkanti.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og baði með ítölsku hertu gleri.

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

Búi

Opið
Hús

Opið hús frá kl. 15:30 - 16:00

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

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

520 9400

698 87 33
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 fatask.
Rúmgott þvottah. og geymsla. Gestasalerni. Stórt svefnherb/vinnuherb. 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 baðherb. 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 svefnherb. sem fataherb. 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 meðhitalögn. 
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 l
ýsingu með fótósellu. Útsýni úr stofugluggum er því hlaðið stemmingu allan ársins hring.

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 þak,gler/gluggar/klæðning.

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



Hrísmóar 2B
Garðabæ - miðbær
Laus strax - útsýni - efsta hæð.

Stærð: 56,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 11.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.200.000
RE/MAX LIND kynnir:  Mjög  snotur  og  björt  2ja  herberja  þakhæðar  íbúð,  með mikilli  lofthæð og  frábæru
útsýni  til  suðurs  og  vesturs.  Stórar  suðursvalir.  Öll  þjónusta í  næsta  nágrenni.  Til  afhendingar  við
kaupsamning.  Íbúðin  er á  4.  hæð.  Hún rís  upp úr  þaki  hússins  og er  lofthæð hennar  óvenju  mikil  og er
íbúðin einkar björt.  Göngufæri í  fjölþætta og nánast alla  þjónustu.  Pantið skoðun: Árni,  s.  893 4416 eða
arnilar@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14.00 til 14.30

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

893 4416

Kóngsbakki 16
109 Reykjavík
Laus strax - rólegt og barnvænt hverfi

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.700.000
RE/MAX  LIND,kynnir:  3ja  herbergja,  björt  92m2  snotur  íbúð á  3ju  hæð  með  góðum  suðursvölum  og
útsýni. Komið er inn í stórt alrými en inn af því er eldhús og góður borðkrókur. Við hlið eldhúss er geymslu /
þvottaherbergi. Tvö rúmgóð herbergi og físalagt bað með baðkari eru við gang inn af alrýminu. Svalir eru til
suðurs og er útsýni yfir ræktuð gróðurbelti. Þetta er góð íbúð, sem tekur vel á móti manni, á rólegum stað.
Pantið skoðun: Árni s: 893 4416, arnilar@remax.is

Lind

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

arnilar@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

893 4416

Lækjasmári 15
201 Kópavogur
Barnvænt hverfi og öll þjónusta í göngufæri

Stærð: 102,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.125.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.600.000
RE/MAX LIND kynnir: 4ra herbergja, vel skipulögð og björt 102,9 m2 íbúð á 2. hæð með geymsluherbergi
og  stóru  bílastæði í  kjallara.  Stórar  suðursvalir  með  útgengi  úr  stofu.  Þetta  er  aðlaðandi  og  góð  íbúð  í
rólegu og grónu hverfi, þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og heilsurækt.  Pantið skoðun: Árni
s: 893 4416 eða arnilar@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15.00 til 15.30

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

893 4416

Lind

Öldugrandi 1
107 Reykjavík
Útsýnisíbúð á fyrstu hæð

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 14.375.000
Bílskúr: Já

Verð: 22.500.000

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

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 18.00 - 18.30

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

8999-427

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is
847 8001

Brekkugata 26  3-4 herb.
Hafnarfjörður
Efri sérhæð m/bílskúr

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 20.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallega  110,3  m2  efri  sérhæð  ásamt  23,2  m2  bílskúr í  miðbæ  Hafnarfjarðar.
Sérinngangur  og  gott  útsýni,  öll  þjónusta í  göngufæri.  Forstofa  m/flísum  og  fatahengi,  þvottahús  með
flísum  (tæki  fylgja),  flísalagt  baðherbergi  með  ljósri  innréttingu,  glugga  og  sturtuklefa.  Eldhúsið  er  með
fallegri  hvítri  innréttingu  með  gaseldavél,  ofni  og  háf  (stáltæki),  opið  er  inn í  borðstofu.  Stór  stofa  með
parketi, herbergi með parketi og skápum. Bílskúr með hita og rafmagni, sérgeymslur í kjallara.

Lind

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16.30

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

663 3300

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is
695 9500

HJALLASEL 49
FYRIR ELDRI BORGARA
BÓKAÐU SKOÐUN!

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.500.000
Remax Lind kynnir fyrir eldri borgara. Erum með sérlega vel staðsett og fallegt 80 fm. parhús á einni hæð á
skjólsælum stað við Seljahlíð í Breiðholti. Íbúðin er rúmgóð tveggja herbergja með björtum sólskála. Búið er
að  byggja  yfir  aðalinngang.  Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu  með  fatahengi.  Innaf  forstofu  er  rúmgóð
geymsla. Í  íbúðinni  er  stórt  og  rúmgott  baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísalagt,  tengi  fyrir  þvottavél.  Stórt
hjónaherbergi með góðum fataskápum. Rúmgóð og björt stofa.

Lind

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

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

695 9500

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is
663 3300

Ársalir 3
Kópavogur
4. hæð. með stæði í bílskýli

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.205.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Flott íbúð með góðu útsýni á 4.hæð í viðhaldslitlu fjölbýli. Stæði í bílageymslu fylgir. Eignin er skráð 4 herb.
en  er  3ja  herb. í  dag.  Komið  er  inn í  flísalagt  hol  með  góðum  skápum,  sem  er  nýtt  sem  sjónvarpshol.
Hjónaherbergi  er  stórt  með  mjög  góðu  skápaplássi  og  barnaherbergi  er  meðalstórt  með  föstum  skáp.
Baðherbergi  er  rúmgott,  flísalagt í  hólf  og  gólf  og  með  sturtu.  Stofa  er  stór  og  björt,  mahogany á  gólfi.
Eldhús er flísalagt með góðum innréttingum. Þvottahús er innan íbúðar. Svalir eru yfirbyggðar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Ragnar Helgi
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

rhr@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 10.júní kl. 16-16:30

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

695 9331

Kringlan
Atvinnurekstur
Verslun í Kringlunni

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð:  tilboð
Er  með  til  sölu  rótgróinn  rekstur á  góðum stað á  1.hæð Kringlunnar.  Velta  er  c.a.  40  millj.  með  góðum
möguleikum á að auka veltu. Tilboða er óskað en möguleiki er fyrir hendi á yfirtöku lána ásamt lítilli milligjöf.
Hafið samband og leitið frekari upplýsinga hjá Ragnari í síma: 695-9331

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Ragnar Helgi
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

rhr@remax.is

Upplýsingar

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

695 9331



Senter

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!

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

Bjargartangi 9
270 Mosfellsbær
Einbýlishús með stórum bílskúr

Stærð: 288 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 35.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
Afar  skemmtileg  einbýli á  tveimur  hæðum  með  bílskúr.  Flísal.forstofa,  skápur.  Rúmgott  svefnherbergi,
skápar,  parket.  Gesta  wc.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa,  parket,  hátt  til  lofts,  útgengi á  stóra  hellulagða
verönd.  Eldhús  með  ljósri  innrétting,  þvotthús,  búr.  Svefnherb.gangur  með  fataskápum.  Rúmgott
hjónaherbergi  með  skápum,  parket.  Tvö  barnaherbergi,  parket.  Baðherbergi.  Neðri  hæð:  Stórt
sjónvarpshol, eikarparket. Geymsla með glugga. 35 fm ósamþ. rými. Auðvelt að breyta neðri hæð í sér íbúð !!

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

Rauðamýri 14
600 Akureyri
Fallegt einbýli á Akureyri

Stærð: 115,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.800.000
Fallegt 115 fm,  4ra herbergja einbýli á góðum stað á Akureyri. Flísaölög forstofa. Hol og stofa með parketi
á gólfi. Svefnherbergi eru þrjú, parketlögð og hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Baðherbergi er flísalagt
með sér  sturtu  og baði.  Eldhúsið  er  flísalagt  með fallegri  eldhúsinnréttingu,  flísar  milli  skápa.  þvottahús
Innaf eldhúsi er þvottahús með innréttingu. Geymsla innaf þvottahúsi.  Bílastæði er hellulagt og falleg lóð.
Ingi þór tekur á móti gestum s.698-4450

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

sunnudag 13:30-14:00

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

663 3219

Strandasel 5
109 Reykjavík
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Afar falleg og björt íbúð á fyrst hæð með sér garði. Íbúðin var endurnýjuð fyrir 5 árum, innréttingar, gólfefni,
hurðir,  hreinlætistæki,  gluggakistur,  rafmagn,  íbúð  máluð.  Eldhús  með  birkiinnréttingu,  gashelluborð,
borðkrókur,  flísar.  Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og  gólf,  opnanlegur  gluggi,  Kaldewei  baðkar,  IFÖ  wc,
handklæðaofn,  gólfhiti,  innrétting  úr  birki,  t.f.þvottvél,  einnig  er  þvottahús í  sameign.  Rúmgóð stofa  með
útgengi í mjög fallegan garð og verönd sem er paradís á sólardögum.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18-18:30

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

663 3219

Efstihjalli 17
200 Kópavogur
Barnvænt hverfi

Stærð: 91,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000

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
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, hjólageymsla/vagngeymsla  og
þurrkherbergi.  Stutt í  allar  þjónustur,  Fjölskylduvænt  hverfi,  botnlangagata  og góður
garður, leikskóli og leiksvæði beint á móti húsinu. Húsfélagið er að leigja íbúð sem er í
eigu allra í blokkinni og er því hússjóðurinn ekki nema 4.200 á mánuði

Tröllakór 12-16
203 Kópavogur
Nýjar glæsilegar íbúðir...

Stærð: Frá 83,3 fm
Fjöldi herbergja: 2ja til 4ra

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: Frá 20.6 mill
Glæsilegar  2ja-4ja  herbergja  íbúðir í  4ra  hæða  lyftuhúsi á  barnvænum  stað í  Kópavogi.  Rúmgóð
svefnherbergi  með  góðum  skápum.  Eldhúsin  eru  með  fallegum  spónlögðum  eikar  innréttingum í  neðri
skápum en efri skápar eru plastlagðir með kolgrárri áferð. Ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél fylgja með
í  kaupunum.  Íbúðirnar  skilast  fullkláraðar  án  gólfefna  að  undanskildu  baði  og  þvottahúsi  sem  skilast
flísalagt.  Sérgeymsla er á jarðhæð. Stutt verður í alla þjónustu. Íbúðirnar afhendast í júli 2007

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Svava Júlía
Sölufulltrúi

vj@remax.is

svava@remax.is

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

nanna@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-9493/898-3023

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

8983023

899-9493



Álfkonuhvarf 67
203 Kópavogur
Falleg 2-3ja herbergja íbúð

Stærð: 78,8 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 15.275.000

Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
Falleg  og  björt  2-3ja  herbergja  íbúð.  Íbúðin  er  upphaflega  2ja  herbergja  en í  dag  er  geymslan  nýtt  sem
herbergi. Þvottahúsið er í dag nýtt sem geymsla líka. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum skáp.
Þaðan  er  gengt í  þvottahús/geymslu  og  annað  herbergið.  Eldhúsið  er  með  fallegri  eikarinnréttingu.
Eldhúsið er opið inn í stofuna. Úr stofunni er útgengt á stóran afgirtan sólpall. Hjónaherbergið er rúmgott
með góðum skápum. Baðherbergið flísalagt. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 11.júní kl 18:30-19:00

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

895 8525

Perlukór 1A
203 Kópavogur
Stór og björt íbúð

Stærð: 172,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 33.060.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Glæsileg  íbúð á  góðum  stað í  Kórahverfinu.  Íbúðin  er  staðsett á  2.hæð.  Stór  og  rúmgóð  forstofa.
Hjónaherbergið er rúmgott og hol þar fyrir framan með fataskápum. Þar við hlið er baðherbergi með sturtu.
Herbergisgangur með tveimur herbergjum. Baðherbergi  með baðkari  og góðri  innréttingu.  Stofan er  stór
og  björt.  Útgengt á  stórar  svalir.  Borðstofa  er  samtengd  stofu  og  eldhúsi. Í  eldhúsinu  er  falleg  hvít
sprautulökkuð innrétting. Halogenlýsing í loftum að hluta. Þvotthús í íbúð. Íbúðin er öll flísalögð.

Senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 11.júní kl 19:30-20:00

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

895 8525

Grensásvegur 56
108 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15:30-16:00

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

Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Mjög góð  3ja  herbergja  íbúð á  3.hæð (íbúðin  snýr  ekki  út  að  Grensásvegi).  Parketlagt  hol  tengir  saman
íbúðina.  Stofa  er  parketlögð  með  útgengi  út á  vestur  svalir,  gott  útsýni.  Eldhús  er  með  uppgerðri
innréttingu  og  nýlegri  eldavél.  Herbergi  eru  með  plastparketi á  gólfi  og  skápar  eru í  báðum herbergjum.
Baðherbergi með sturtu og flísalagt. Fallegir listar í kverkum og rósettur í loftum. Verið er að steypuviðgera
og mála húsið að utan og greiðist allur sá kostnaður af seljendum, verklok í ágúst´07.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

vj@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Falleg og notaleg íbúð 

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

899 8811

Muruholt
Álftanes
Mjög fallegt og stórt hús

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. Lóð grófjöfnuð.

Senter

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

vj@remax.is

gardar@remax.is

Hringdu og fáðu teikningar 

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

899 8811

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

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
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.

Fífumói 8
Njarðvík
Mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórs.
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Íbúðin getur verið laus strax!

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

420 0800

693 2080

844 0040

Íbúðin er skráð skv. fmr 140 fm en búið er að mæla upp alveg eins íbúð í næsta húsi og var 
skráningu hennar breytt í 163 fm. Eldhús var endurnýjað fyrir 4 árum, gólf, innréttingar og tæki. 
Baðherbergi var verið að klára að endurnýja. Stigagangur var endurnýjaður á sama tíma og
baðherbergi. Veggir voru málaðir, rifin veggur, flísalagt og sett upp plexilger á hluta handriðs. 
Stórfín eign.

Klapparbraut 5
Garður
6 herbergja einbýli byggt 2001

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.400.000
Húsið  er  byggt  árið  2001  og  er  142fm á  stærð  ásamt  40  fm  bílskúr.  Stór  verönd  er  bakatil.  Húsið  er
staðsett fyrir miðju í lokuðum botnlanga. 60 fm af gegnheilu stafaparketi getur fylgt húsinu. Húsið skiptist í
forstofu, 5 svefnherbergi, eldhús, stofu og baðherbergi. Forhitari er á miðstöðvalögn. Útgengt á verönd frá
stofu, hjónaherbergi og bílskúr.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórs.
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun!

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

420 0800

693 2080



Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

VERÐTILBOÐ ÓSKAST

Breiðagerði
190 Vogum

Draumahús við sjóinn

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200 800 - www.remax.is

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.

7
4
5

NOR VESTUR HLI

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Þröstur Ástþórs.
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is
4200800

693 2080

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is
8440040

Verð: 49.000.000

Háholt 1
Keflavík
Glæsilegt einbýli á vinsælum stað

Stærð: 355,5 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 43.950.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Glæsilegt einbýlishús með tvöföldum bílskúr á einum vinsælasta stað í Reykjanesbæ. Samtals stærð 355,5
fm. Á aðalhæð eru þrjú svefnherbergi, stofur, hol, eldhús og þvottahús. Á efri hæð eru tvö svefnherbergi,
stofur, eldhús og bað. í kjallari er bílskúr og geymslur, ásamt hobbý-herbergi. Efri hæð húsins er nýrri og
var byggð 1987. Húsið býður upp á mikla möguleika og er mjög vel staðsett í góðu og grónu hverfi.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórs.
Lögg. fasteignasali

Hjördís B.
Sölufulltrúi

tab@remax.is

hjordisb@remax.is

Glæsilegt einbýli, góð staðsetning

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

420 0800

862 5230

Hraundalur 8
Reykjanesbæ
Nýtt glæsilegt einbýlishús

Stærð: 183,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 37.800.000
Nýtt sérlega vel hannað og glæsilegt 183.7 fm, sænskt einbýlishús frá VársásVillan, með tvöföldum bílskúr.
Öll heimilistæki frá Bosch fylgja. Húsið er innflutt sænsk timburhús, reist hér, afhendist fullbúið að innan og
utan og er í alla staði hið vandaðasta. Allar innréttingar og skápar eru HTH innréttingar. Eikarparkett verður
á öllum gólfum nema baðherbergjum, Þar er gert ráð fyrir flísum. Frágangur lóðar er samkomulag.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórs.
Lögg. fasteignasali

Hjördís B.
Sölufulltrúi

tab@remax.is

hjordisb@remax.is

Nýtt og glæsilegt sænskt einbýli

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

420 0800

862 5230

Lágseyla 5 
Reykjanesbæ
Fallegt parhús

Stærð: 158 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.530
Bílskúr: Já

Verð: 30.800.000

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórs.
Lögg. fasteignasali

Hjördís B.
Sölufulltrúi

tab@remax.is

hjordisb@remax.is

Fallegt parhús, barnvænt hverfi

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

420 0800

862 5230

Fallegt og vandað parhús með innbyggðum bílskúr samtals 158,0 m2 Íbúðin er 123.5 fm, bílskúr 
er 34,5 fm. Húsið er fullklárað að innan, í húsinu er þrjú góð svefnherbergi. Eldhúsið er mjög 
rúmgott með fallegum innréttingum og góðum heimilistækjum. Borðstofa og stofusvæði er opið. 
Svefnherbergin eru rúmgóð og öll með góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt og með góðri
innréttingu. Þvottahús, með innréttingu. Innangengt í bílskúr, sem er með geymslulofti og vinnuh.

Akurbraut 7
260 Reykjanesbær
Fallegt hús

Stærð: 158,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.400.000
Komið er inn í flísalagða forstofu með stórum fataskáp. Stofan er björt og rúmgóð með útgengi á pall og
steyptan  grunn  fyrir  sólstofu. Í  eldhúsi  er  ljós  innrétting  og  innaf  eldhúsi  er  rúmgott  þvottahús.  3
svefnherbergi eru í húsinu, öll með góðum skápum og nýju parketi á gólfi. Í  miðju húsinu er sjónvarpshol
með fullri lofthæð og þakglugga. Baðherbergið er með sturtu og baðkari og ljósri innréttingu. Geymsluloft
með hillum er yfir hluta af húsinu. Yfir bílskúrnum er geymsla og lítið hobby herbergi.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Ragnheiður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

ragga@remax.is

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

420 0800

893 7540



Básbryggja 13
Reykjavík 110
Glæsileg íbúð í Bryggjuhverfinu

Stærð: 143 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 23.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.500.000

Senter

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

vj@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00 og 17:00

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

694 4700Opin og rúmgóð 5 herbergja íbúð í viðhaldslitlu fjölbýli á góðum stað í Bryggju-
hverfinu í Grafarvogi. Komið er inn í flísalagða  forstofu  með  góðu  skápaplássi.
Þrjú  rúmgóð  herbergi  eru í  íbúðinni,  barnaherbergi  með  skápum og parketi á
gólfi. Í hjónaherberginu er lítið fataherbergi. Baðherbergið er flísalagt, baðkar og
sturtuklefi. Eldhúsið er opið  og með góðu skápaplássi.  Flísar  eru á eldhúsinu.
Stofan er  opin  og björt  og úr  henni  er  útgengt á góðar svalir. Á efri hæð er 
rúmlega 20 fm. sjónvarpshol.

Álftamýri 32
Reykjavík 108
Opið hús í dag.

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
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.  Eldhúsið  er  með  nýlegri
innréttingu og með góðu skápaplássi.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

vj@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

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

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

694 4700

Garðyrkjustöðin Stóra Fljót
Reykholti, Bláskógabyggð
Hesthús fylgir

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 70.000.000
RE/MAX Heimili&Jarðir kynna: Frábært tækifæri til  að láta drauminn rætast og setjast að í sveitasælunni í
Reykholti,  Bláskógabyggð!  Garðyrkjustöðin  Stóra  Fljót  er  til  sölu.  Þar  eru  ræktaðar  gúrkur í  1890m2
gróðurhúsum. Íbúðarhúsið er 127m2 kanadahús, 3 svefnherbergi, eldhús, búr, stofa, bað og þvottahús allt
í  ágætu  standi.  Pökkunarhúsið  er  176m2  með  kæli,  góð  vinnuaðstaða.  Lóðin  er  1,8ha  en  rúsínan  í
pylsuendanum er snyrtilegt hesthús fyrir 10 hesta sem fylgir eigninni. Skoðaðu málið nánar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

le@remax.is

Sveitasælan eins og hún gerist best!

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

896 9565

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.  Glæsileg t  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

Borgarleynir 10
Grímsnesi
STÓRT HÚS MEÐ BÍLSKÚR !

Stærð: 168,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Stórt  hús  með  bílskúr,  flott  fyrir  fellihýsið  eða  vélsleðann.  Kjallari  steyptur,  efri  hæð  timbureiningar.  Hvor
hæð  84  fm.  8000  fm  eignarlóð.  Efri  hæð  skilast  fullfrágengin  að  utan,  að  innan  með  einangruðum  og
panelklæddum milliveggjum og lofti.  Neðri  hæð skilast fokheld með bílskúrshurð.  Stór og vandaður 100
fm pallur frágengin. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, tómstundaherbergi, þvottahús, tvö baðherbergi, eldhús
og stofa auk bílskúrs. FÁIÐ LEIÐARLÝSINGU Í S. 8648090

Bær

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-16 S. 864 8090

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

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

512 3400

864 8090

Lækjarbraut 3
Bláskógabyggð
Gott hús á fallegum stað

Stærð: 50,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 9.560.000
Bílskúr: Nei

Verð: 10.900.000
Gott  hús í  landi  Syðri-Reykja í  Biskupstungum.  Húsinu  hefir  verið  vel  við  haldið.  Leigulóð  og  rennur  áin
Fullsæll með lóðarmörkum og er leyfilegt að veiða í honum. Húsið er panelklætt að innan. 2 svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús og stofa í opnu rými. Gasofnar, gasískápur og kamína í stofu. Rafmagn og vatn komið
að húsi en ekki búið að taka inn. Endurnýja þarf hluta af palli. Sölusýning í dag. Hringið og fáið leiðarlýsingu
S 8648090.

Bær

Opið
Hús

Í DAG KL. 17-18, S. 8648090

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

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

512 3400

864 8090

Tjaldhólar 38
800 Selfoss
Stórt parhús - áhugaverð eign

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Timburhús,  klætt  með duropal.  Lóð  skilast  þökulögð.  Stórt  skyggni  yfir  inngangi.  Íbúðin  er  159,9  fm og
bílskúrinn 27,6 fm. Innra skipulag: Forstofa, stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, lagt fyrir hringtengdu
hljóðkerfi og myndvarpa í stofu. tvö baðherb, fjögur svefnherb og fataherb, geymsla, þvottahús og bílskúr.
Ásett  verð miðast  við  tilbúið til  innréttinga skv.  skilalýsingu.  Mögulegt  er  að fá  íbúðina fullbúna.  Einnig er
mögulegt að kaupa hana á því stigi sem hún er í dag. Öll skipti skoðuð.

Bær

Bókið skoðun í síma 8648090

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

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

512 3400

864 8090



Suðurgata 48
Keflavík
GÓÐ KAUP

Stærð: 129,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Mikið endurnýjað

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

512 3400

848 8718

861-2743

Gott parhús í hjarta Keflavíkur. Héðan er stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Skjólsæll garður 
fylgir eigninni. Mjög rúmgóð herbergi eru á efri hæð. Flísalögð snyrting á neðri hæð og gott 
baðherbergi á efri hæð. Svalir útaf hjónaherbergi. Eldhús með ljósum innréttingum og góðu 
vinnuplássi. Tvöföld stofa með útgengi í garðinn. Húsið stendur við rólega einstefnugötu. 
PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN , GSM : 848 8718

Sumarhús, Giljareitir
Laugarvatni
Eignarlóð

Stærð: 51,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ 

Bær

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

stina@remax.is

Fallegt heilsárshús

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

Ágústa
Lögg. fasteignasali

agusta@remax.is
512-3400

848-8718

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is
861-2743

Vel byggt hús í landi Snorrastaða við Laugarvatn.Tvö svefnherbergi auk 25m2 svefnlofts. 
Heitt og kalt vatn og rafmagn. Mikið og fallegt útsýni. Stór sólpallur er í kringum húsið og 
fylgir heitapottur með. Gott lokað geymslurými er undir húsinu. 

PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN Í GSM: 848-8718/ 861-2743

Flatahraun 1
Hafnarfirði
Góð staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá. 17.9 M
Sérlega  glæsilegar  og  vel  hannaðar  íbúðir á  góðum stað í  Hafnarfirði. Í  húsinu  eru  47  íbúðir.  Bílastæði  í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru mismunandi að stærð frá 57,3 fm – 144,7 fm. Allar íbúðirnar
eru  með  þvottahúsi  inn í  íbúðinni  og  geymslu.  Tveir  inngangar  eru í  húsinu  og  tvær  lyftur.  Helmingur
íbúðanna er með sérinngangi af svölum.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

skari@remax.is

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi

bjossi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 17:30

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

512 3400

659 0322

822 1003 

Bær

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.

Óskar
Sölufulltrúi

skari@remax.is

Opið
Hús

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

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

659 0322

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi

bjossi@remax.is
822 1003 

Ágústa
Lögg. fasteignasali

agusta@remax.is
512-3400

Naustabryggja 16
110 Reykjavík
Flott eign ( penthouse )

Stærð: 189,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 32.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 45.000.000

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Eyþór S.
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

es@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 14.00 til 14.30

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

512 3400

822 8888
REMAX BÆR KYNNIR : Flotta penthouse íbúð með bílageymslu. Eignin er á tveimur hæðum 
og eru flísalagðar suðvestur svalir á báðum hæðum. Forstofa með góðum skáp. Góðar stofur 
eru á neðri og efri hæð með parketi á gólfi. Sjónvarpshol og borðstofa eru samliggjandi og
bjartar. Eldhús er með mahony innréttingu og stál BOSCH eldhústækjum. 
Þrjú björt og góð barnaherbergi, og eru skápar í tveimur, inn af hjónaherbergi er fataherbergi.
Parket er á öllum herbergjum. Tvö góð baðherbergi með sturtu og baði. Gott þvottahús.
Geymsla á hæð og í kjallara. Góð þvottaaðstaða er í bílageymslu. 
FALLEG EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

Fífumói 3a
260 Reykjanesbær
Skipti á minni eign möguleg

Stærð: 134,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl 18:00 til 18:30

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

512 3400

869 8150

4-5 herb. efri sérhæð í fjórbýlishúsi í Njarðvík, sér inngangur. Forstofa og teppalagður stigi upp á
hæðina. Eldhúsið er með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga. Innaf eldhúsi er ágætt þvottah.
með hilluplássi. Stofa og borðstofa eru samliggjandi, útgengi er á svalir. Rúmgott sjónvarpshol
og út frá því þrjú ágæt herbergi, tvö með skápum. Baðherbergi með baðkari og innréttingu.
Skipti á 3ja herb. íbúð koma til greina.

Hjaltabakki 22
109 Reykjavík

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 9.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.500.000
2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í nýlega standsettu fjölbýli. Holið er með skáp. Eldhús með eldri innréttingu og
borðkrók  við  glugga.  Baðherbergið  er  flísalagt  að  hluta,  vegg  salerni  og  baðkar  með  sturtu,  tengi  fyrir
þvottavél. Herbergið með stórum eldri skáp. Stofan björt með útgengi á svalir. Á gólfum er eldra olíuborið
parket. Í  sameign  er  sér  geymsla  og  sameiginleg  hjólageymsla.  Þakið  var  málað  2004  og  húsið  2005.
Íbúðin þarfnast lagfæringar.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

í dag kl: 14:00 til 14:30

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

512 3400

869 8150



Sóltún 30
Reykjavík
Fjögur svefnherbergi

Stærð: 108,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 15.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.500.000
RE/MAX Torg kynnir fallega 5. herbergja útsýnis endaíbúð á 6.hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum.
Fjögur  svefnherbergi.  Forstofu herbergi  sem mögulegt  er  að leigja  út.  Hjónaherbergi  með fataskápum úr
gegnheilli  furu.  Baðherbergi  með baðkari  m/sturtuaðstöðu,  ný  blöndunartæki  og  sturtuhaus.  Stofa  með
suðursvölum.  Eldhús  með  innréttingu  frá  Brúnás,  gott  pláss  fyrir  eldhús/borðstofuborð.  Nýlagt  pergó
parket í 45° á og flísar á gólfum. Íbúðin er öll nýlega máluð. Húsvörður. Sérmerkt bílastæði.

Torg

Opið
Hús

Í dag frá 16:00-16:30

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@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 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

861 0444 

Gnitakór 2
Kópavogi
Glæsilegt einbýli

Stærð: 299 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: na

Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður Oddur
Sölufulltrúi

sos@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl 15.00 - 16.00

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

662 1646

Vorum að fá í sölu þetta einstaklega vandaða og glæsilega einbýlishús sem stendur á útsýnisstað 
í Kórahverfinu. Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega tilbúið til innréttingar að innan. Þriggja 
metra lofthæð er í húsinu og er bílskúrinn er 44 m2, með fjögurra metra lofthæð. Bílskúrshurð er 
fimm metra breið og þrír metrar á hæð. 35 fermetra suður svalir eru útaf stofu á efri hæð með
fallegu útsýni til suðurs. Einstaklega flott eign á góðum stað. Uppl. gefur Sigurður í s: 662 1646

Geitland 8
108 Reykjavík
4-5 herb. íbúð í Fossvoginum.

Stærð: 124,2 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 17.700.000

Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Björt og opin íbúð á þriðju hæð með glæsilegu útsýni. Forstofa er opin við hol með góðum skápum, parket
á  gólfi.  Eldhús  með  ljósri  innréttingu.  Innaf  er  gott  þvottahús  og  búr.  Stofa  og  borðstofa  með  stórum
gluggum  og  góðu  útsýni.  Útgengi á  suðursvalir.  Parket á  gólfum.  Hjónaherbergi  með  góðum  skápum,
dúkur á  gólfi  og útgengi á  norðursvalir.  Vinnuherbergi  með rennihurð,  parket á  gólfi.  Barnaherbergi  með
skápum, dúkur á gólfi. Baðherbergi flísalagt með baðkari og sturtubotni. Stutt er í alla þjónustu.

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

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 Seljahverfi.
Eldhús  með  nýjum  eldunargræjum.  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 í nálægð við alla þjónustu

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

gully@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

894 5401

Sogavegur 136
108 Reykjavík
Sérhæð

Stærð: 114,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 16.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tt@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl.17:00 og 18:00

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

898 0066

Íbúð á efri hæð með sérinngangi, góðum sólpalli og sérgarði. Komið upp 
teppalagðann stiga í miðri íbúð. Rúmgott hjónaherbergi, baðherbergi er með sturtu 
og tengingum fyrir þvottavél og þurkara með dúk á gólfi. Eldhús er með flísum á 
gólfi, tengi er fyrir uppþvottavél, borðkrókur er við glugga. Frábært útsýni. 



Hellubakki 3 og 12
800 Selfoss
Tvær glæsilegar eignir

Stærð: 183 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
REMAX ESJA kynnir glæsilegt einbýlishús á hellubakka 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  lýsing að innan,  allir
innveggir eru upp settir, búið er að sandsparsla úthring, innveggi og mála. Hefðbundið ofnakerfi er í húsinu.
Gólf er slípað og tilbúið  fyrir  gólfefni.  Rafmagnstafla er komin upp. Neysluvatn er rör í  rör og er tilbúið til
tenginga. Gluggar og gler eru frá byko. Gluggar eru mahogný.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Opið
Hús

Í dag á milli kl.16:30 - 17:00

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

896 4146

Laxabakki 2
800 Selfoss
Glæsilegt einbýli við Ölfursárbakka

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
RE/MAX 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

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

bka@remax.is

Opið
Hús

Í dag 9. júní milli 16:00 - 17:00

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

896 4146

692 1065

Breiðahvarf
Kópavogur
Einbýli

Stærð: 403 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 100.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.900.000

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stórglæsilegt hús - Miklir möguleikar

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

898 9979

Stórglæsilegt einbýlishús með hesthúsi eða gestahúsi á stórri lóð. Frábær staðsetning. Um er 
að ræða mjög fallegt og vel hannað einbýlishús sem skilast fokhelt að innan fullklárað að utan 
með grófjafnaðri lóð,á frábærum útsýnisstað nálægt Elliðarvatni. Húsið er á tveimur hæðum og 
um 276 fm. að stærð auk 67 fm. bílskúrs og 60 fm. hesthúss eða gestahúss, allt eftir því hvað 
fólk vill. Glæsilegt útsýni. Stórglæsilegt hús með frábæru skipulagi og miklum möguleikum.

Spánn Dona Pepa II
Cerezas
Glæsilegt einbýli.

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 300.000
Bílskúr: Já

Verð: 410.000
Glæsilegt  einbýli í  hinum  fallega  bæ  Dona  Pepa  II á  Spáni.  Húsið  er í  hverfi  sem  heitir  Cerezas  og
samanstendur  af  um  60  eignum  með 2  sameiginlegr  sundlaugar.  Húsið  er  alls  117  fm  með  stofu,  3
svefnherbergjum,  eldhúsi  og  tveim  baðherbergjum. Í  húsið  vantar  húsgögn  og  aircon.  Frábær  eign.
Eigendur skoða skipti á ýmsum eignum á Íslandi.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

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

898 9979

Rauðagerði 34
108 Reykjavík
Parhús til sölu

Stærð: 205 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
REMAX-Esja  kynnir: Parhús á frábærum stað með einstöku útsýni. Húsið er efst í botnlanga í Rauðagerði.
Hvor eign er 205 fm.  þar af er bílskúr 25,5 fm. Húsin afhendast fullkláruð að utan og rúmlega fokheld að
innan,  hiti  er í  gólfum.  Einstakt  tækifæri  til  að  eignast  nýtt  hús í  þessu  gróna  rólega  hverfi.  Nánari
upplýsingar  veita :  Gísli  Harðarson  s:820-3588,  gh@remax.is  og  Valur  Þór  Einarsson  s:820-1969,
valur@remax.is.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

gh@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

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

820 3588

820 1969

Sogavegur 142
108 Reykjavík
Efri sérhæð 

Stærð: 136 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

gh@remax.is

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

820 3588

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is
820 1969

REMAX-Esja kynnir: Efri sérhæð með bílskúr í nýju húsi á þessum gamalgróna stað. Í íbúðinni 
eru þrjú svefnherbergi og eitt fataherbergi. Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að 
innan. Hiti í gólfum. 
Nánari upplýsingar veita : Gísli Harðarson sölufulltrúi s: 820 3588 gh@remax.is
eða Valur þór Einarsson sölufulltrúi s: 820-1969 valur@remax.is

Skúlagata 56
101 Reykjavík
Góð 3ja herbergja í miðbænum

Stærð: 75,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð á Skúlagötu. Komið er inn í teppalagða forstofu og gang. Hægra megin við
forstofu er eldhús með nýlegum eldhúsinnréttingum og dúk á gólfi.  Þar við hlið er rúmgott  svefnherbergi
með  góðu  skápaplássi.  Hinum  megin  við  ganginn  er  annað  rúmgott  svefnherbergi  einnig  með  góðu
skápaplássi  og  rúmgóð  stofa  með  útgang á  suður  svalir  með  gott  útsýni  yfir  góðan  garð.  Nýtt  pergo
parket er á herbergjum og stofu. Sameign í góðu standi. Nánar á www.remax.is

Borg

Opið
Hús

Opið hús klukkan 15:00-15:30 í dag

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

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

ragnar@remax.is

690 8090

699 0070

Sumarhús
Öndverðarnes
Afar vandaður bústaður á góðum stað

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 15.000.000
RE/MAX  Borg  kynnir:  83  fm  sumarhús á  góðum stað í  Öndverðarnesinu.  Bústaðurinn  er í  byggingu  og
skilast fullbúinn að utan. Húsið stendur á steyptum sökkli  og eru gólfin steypt með hitalögnum. Að innan
verður húsið fulleinangrað og plastað. Að utan verður verönd fullfrágengin. Gert er ráð fyrir svefnlofti með
38 fm gólffleti. Bústaðurinn stendur á landi Múrarafélagsins og er stutt í þjónustumiðstöð og golfvöll. Láttu
drauminn rætast og eignastu vandaðan sumarbústað á þessum skemmtilega stað.

Borg

Pantið skoðun

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

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

ragnar@remax.is

690 8090

699 0070



Frábærar fjölskylduíbúðir

Sérstaklega hagstætt fermetraverð í nýju hverfi
Fermetraverð frá 203.000-210.000 kr.

Íbúðir með gólfefnum frá Harðviðarval

896 1093 867 1516698 2023863 0402

OPIÐ
 H

ÚS



- vi› rá›um

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

Tvö gó› störf

Domino's Pizza b‡›ur tvö krefjandi og skemmtileg störf hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Domino's Pizza var stofna› á Íslandi 1993.
Í dag rekur fyrirtæki› 13 verslanir flar af
tvær úti á landi, í Keflavík og á Akureyri.
Fyrirhuga› er a› opna eina verslun á
Akranesi í byrjun september.
Fjöldi starfsmanna a› me›altali er 245.

Sjá nánar á www.dominos.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 18. júní nk.

Uppl‡singar veita Elísabet S. Arndal
og Inga Steinunn Arnardóttir.

Netföng: elisabetsa@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

Fjármálastjóri
Starfssvi›

Fjármálastjórn
Áætlanager›
Uppgjör
Kostna›areftirlit
Frávikagreiningar
Innlei›ing tölvukerfis

Hæfniskröfur
Háskólamenntun af svi›i endursko›unar
e›a fjármála
Mikil reynsla af fjármálastjórnun
Gó› flekking á tölvu- og uppl‡singatækni
Stjórnunarreynsla
Fagleg vinnubrög›
Frumkvæ›i og drifkrafur
Hæfni í mannlegum samskiptum

Launagjaldkeri
Starfshlutfall er 50-60%, unni› er í H-launum.
Starfssvi›

Launaútreikningar
Launabókhald
Önnur bókhaldsstörf

Hæfniskröfur
Haldbær flekking og reynsla af bókhaldi
og launaútreikningum
Gó› tölvukunnátta, kostur a›
flekkja H-laun
Nákvæm en jafnframt hrö› og skipulög›
vinnubrög›
Sjálfstæ›i í starfi

  Vegna aukinna umsvifa leitar
Fiskisaga að starfsfólki í verslanir sínar.

Hefur þú áhuga á mat og vilt starfa í líflegu og skemmtilegu umhverfi

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Leitað er að einstaklingum með framúrskarandi þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum til starfa við almenna afgreiðslu og ráðgjöf til
viðskiptavina.

Störfin henta fólki á öllum aldri og ekki síður konum en körlum.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.



Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson, landsliðsþjálf-
ari kvenna í knatt-
spyrnu, segir forréttindi 
að vinna við það sem 
honum finnst skemmti-
legt. Fyrsta starf hans 
var hjá B&L.

Sigurður Ragnar tók 
fyrstu skref sín á at-
vinnumarkaðnum í ungl-
ingavinnunni, rétt eins og 
svo margir. Fyrsta starf 
hans utan opinbera geir-
ans fékk hann er hann var 
sextán ára þegar hann var 
ráðinn til starfa hjá B&L. 
„Pabbi þekkti einhvern 
sem vann þar og hann 
reddaði mér vinnu,“ segir 
Sigurður Ragnar. „Ég var 
settur í að afgreiða vara-
hluti í Lödur án þess að 
vita neitt um bíla.“

Eins og eðlilegt er gerði 

Sigurður Ragnar sín mis-
tök til að byrja með. „Ég 
var lítið látinn afgreiða, 
heldur var ég meira í 
að pakka inn varahlut-
um sem áttu að fara út 
á land,“ segir Sigurður 
Ragnar. „Þegar ég var í 
afgreiðslu og var spurður 
um eitthvað svaraði ég 
bara: Bíddu aðeins, og 
hljóp svo bakvið og spurði 
einhvern sem vissi eitt-
hvað um bíla.“

Sigurður var nokkur 
sumur hjá B&L og segir 
hann að starfið hafi kennt 
sér ýmislegt. „Eitt það 
mikilvægasta er hversu 
heppinn ég er í dag að 
vinna við eitthvað sem 
ég hef áhuga á,“ segir 
Sigurður Ragnar. „Ég 
vinn mikið en þrátt fyrir 
það finnst mér ég aldrei 
vera í vinnunni því knatt-
spyrnan er aðaláhuga-
málið mitt.“

Afgreiddi vara-
hluti í Lödur

Sumarstörf erlendis eru 
tilvalin fyrir fólk sem 
vill bæta við tungumála-
kunnáttuna.

Á Norðurlöndunum er mikið 
um afleysingaþjónustur sem 
sífellt leita að fólki í minni 
verkefni. Vinnumálastofnun 
Íslands er með gott yfirlit 
yfir afleysingaþjónustur og 
vinnumiðlanir erlendis. 

Samrökin Hallo Norden 
geta einnig veitt þeim góða 

aðstoð sem eru áhugasamir 
um Norðurlöndin. Hjá 
Vinnumálastofnun er allar 
upplýsingar að fá varðandi 
réttindi og pappíra sem 
þurfa að fylgja með þegar 
unnið er í útlöndum. Einnig 
getur verið nytsamlegt að 
hafa samband við sendiráð 
viðkomandi lands.

Nánari upplýsingar: 
Vinnumálastofnun www.
vinnumalastofnun.is

Hallo Norden www.hallo-
norden.org

Sumarstörf í 
útlöndum

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Vilt þú starfa á líflegum og skemmtilegum vinnustað hjá matvælafyrirtæki í sérflokki.

Ostabúðin leitar að starfsfólki
         í eftirtalin störf:

Verslun

Veisluþjónusta
Leitum að starfsmanni til starfa í veisluþjónustu Ostabúðarinnar við framleiðslu á 
ýmiskonar veisluföngum s.s. ostakökum, bökum, bökkum og veisluréttum ýmiskonar.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Leitum að lífsglöðum og þjónustulunduðum starfsmanni til starfa í verslun 
Ostabúðarinnar við almenna afgreiðslu og ráðgjöf til viðskiptavina.
Vinnutími er frá kl. 09:00 til kl. 18:00.

Störfin henta fólki á öllum aldri og ekki síður konum en körlum.

» Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að 
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.
 Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni 

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Bæjarhálsi 1, í síma 411 5000

.

Í SKEMMTILEGU 
STARFSUMHVERFI

NÆSTA VETUR?

VILTU VINNA
 MEÐ BÖRNUM 

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR/LEIÐBEINENDURÁ FRÍSTUNDAHEIMILUM

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1 I Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu

ÍTR hefur virka starfamannastefnu og leggur 
áherslu á fræðslu og starfsþróun

ÍTR leggur áherslu á hvetjandi og jákvætt starfs-
umhverfi og leitast við að efla frumkvæði starfs-
manna sinna



Tæknistjóri Gagnaveitu Reykjavíkur
Leitað er að einstaklingi sem er drífandi, árangurs-
drifinn, skipulagður og tilbúinn að taka þátt í mótun
þjónustu sem byggir á nýjustu samskiptatækni.
Tæknistjóri er deildarstjóri tæknideildar Gagnaveitu
Reykjavíkur sem sér um uppbyggingu, rekstur og
viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið:
• Mótun tæknistefnu 
• Stjórnun tæknideildar 
• Gerð og eftirfylgni rekstrarlýsinga
• Samningagerð við birgja og þjónustuaðila 
• Gerð, mælingar og eftirfylgni 

þjónustusamninga
• Áætlanagerð og kostnaðarstjórnun

Ábyrgðarsvið:
• Rekstur ljósleiðaranets GR
• Uppbygging og rekstur netbúnaðar 

og tilheyrandi upplýsingakerfa
• Uppitími kerfa

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verkfræði,

tölvunarfræði eða sambærilegt 
• Góð þekking á netkerfum 
• Reynsla af rekstri tölvu- eða 

fjarskiptakerfa æskileg 
• Stjórnunarreynsla æskileg 
• Samstarfshæfni, metnaður, frumkvæði, 

agi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur
Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá 
Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og
með 24. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur,
vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á gagna-
flutningskerfi byggt á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðara-
netið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi
fyrir sjónvarp, síma og Internet, byggt á MPLS/IP tækni.

Yfirlæknir  á dag- og göngudeild 
lyflækninga

Laus er til umsóknar 100% staða yfirlæknis við dag 
og göngudeild lyflækninga við lyflækningadeild 

FSA. Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í 
lyflækningum og æskilegt að hafa réttindi í 

einhverri af eftirtöldum undirgreinum lyflækninga, 
svo sem krabbameinslækningum, innkirtla- og 

efnaskiptasjúkdómum, lungnalækningum, 
nýrnalækningum og smitsjúkdómum. Starfinu fylgir 

vaktskylda og vinnuskylda á lyflækningadeild, þátttaka 
í kennslu heilbrigðisstétta, þjálfun aðstoðar- og 

deildarlækna auk þátttöku í rannsóknavinnu.  Næsti 
yfirmaður er forstöðulæknir lyflækningadeildar.

Yfirlækninum er ætlað byggja upp og þróa dag- og 
göngudeildarþjónustu  lyflækna við FSA á nýrri dag- og 

göngudeild lyflækninga sem verður tekin í notkun í ágúst 
næstkomandi. Þar verður veitt fjölbreytt meðferð þó mest 

í krabbameinslækningum.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2007 og staðan veitist frá 
1.ágúst 2007 eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um 
stöðuna veitir Jón Þór Sverrisson forstöðulæknir í síma 463 

0100 eða 860 0468 og í tölvupósti jonthor@fsa.is .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands.
Umsóknum um ofangreindar stöður skal skila í tvíriti á 
þar til gerðum eyðublöðum, www.heilbrigðisraduneyti.

is/media/Starfsrettindi_lækna/Umsokn_laekningaleyfi.doc 
auk fylgiskjala til Þorvaldar Ingvarssonar framkvæmdastjóra 

lækninga, FSA Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri.

Starfsmaður í ræstingu- 
og búrstörf

Laus er til umsóknar staða starfsmanns í ræstingu- 
og búrstörf, blandað starf á nýrri dag- og göngudeild 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða 

100% stöðu í dagvinnu. Á dagdeildinni verður meðal 
annars krabbameinslyfjameðferð, dag- og göngudeild 
lyflækninga, speglun meltingar- og þvagfæra. Æskileg 
er reynsla í ræstinga- og búrstörfum. Lögð er áhersla 

á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika í 
samskiptum og samvinnu.

Starfsmaðurinn ber ábyrgð á verkefnum sem 
flokkast undir ræstingu- og búrstörf.

Móttöku- og læknaritari
Laus er til umsóknar 100% staða móttöku- og læknaritara 
við dag- og göngudeild lyflækninga á FSA.  Starfskjör fara 
eftir kjarasamningi KJALAR og fjármálaráðherra.  Staðan 

veitist frá og með 15. ágúst eða eftir samkomulagi.  

Umsækjendur skulu hafa fullgild réttindi sem læknaritari en 
auk fagþekkingar er lögð áhersla á góða hæfileika á sviði 

samskipta og samvinnu.
Umsóknum skal skilað á þar til gerðum eyðublöðum sem 
fást á skrifstofu FSA eða www.fsa.is  til Sigríðar Jónsdóttur 

forstöðulæknaritara Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, 
Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri, tölvupóstur: siggaj@fsa.is og gefur 

hún jafnframt nánari upplýsingar.

Hjúkrunardeildarstjóri
Laus er til umsóknar staða hjúkrunardeildarstjóra á nýrri 
dag- og göngudeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. 
Um er að ræða 100% stöðu í dagvinnu. Á dagdeildinni 
verður meðal annars krabbameinslyfjameðferð, dag- 

og göngudeild lyflækninga, speglun meltingar- og 
þvagfæra. Hæfniskröfur eru próf frá viðurkenndri stofnun 

hjúkrunarmenntunar. Æskileg er reynsla í stjórnun og 
rekstri og/eða nám í stjórnun og rekstri. Lögð er áhersla á 

frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika í samskiptum 
og samvinnu.

Hjúkrunardeildarstjóri ber fag-, stjórnunar- og rekstrarlega 
ábyrgð á hjúkrun á deildinni.  Hjúkrunardeildarstjóra er 
ætlað byggja upp, þróa og samhæfa hjúkrun dag- og 

göngudeildarþjónustu á nýrri dag- og göngudeild  sem 
verður tekin í notkun í ágúst næstkomandi.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra. Staðan er laus frá 

1. ágúst 2007 eða nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Ólína Torfadóttir, 
framkvæmdastjóra hjúkrunar í síma 463 0271, gsm 

8630271 eða netfang: olina@fsa.is og Þóra Ákadóttir, 
starfsmannastjóri hjúkrunar í síma 4630273, gsm 8601273 

eða netfang: thora@fsa.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu sendar til Ólínu Torfadóttur, framkvæmdastjóra 

hjúkrunar.

Næsti yfirmaður er hjúkrunardeildarstjóri 
dag- og göngudeildar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Einingar Iðju. Staðan er 
laus frá 15. ágúst 2007 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Ákadóttir, starfsmannastjóri 
hjúkrunar í síma 4630273, gsm 8601273 eða 

netfang: thora@fsa.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 

skulu sendar til Þóra Ákadóttir, starfsmannastjóri hjúkrunar.

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

Umsóknarfrestur um ofangreindar stöður er til 30. júní 2007.

Öllum umsóknum verður svarað.
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Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Framtíðarstörf hjá Norðuráli

Hvaða kröfur gerum við?
Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að 
umsækjandi stefni að sveinsprófi innan árs
Góð samskiptahæfni, geta til að vinna sjálfstætt 
og starfsáhugi
Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 
sambærileg störf er æskileg
Staðgóð kunnátta í ensku og almennri 
tölvunotkun kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Góður aðbúnaður hjá fyrirtæki í stöðugri sókn
Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks 
Starfsþjálfun og símenntun 
Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun 
að hluta árangurstengd 

Umsókn
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
20. júní n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, 
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina, 
merkta: Atvinna.

Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veita Skúli Skúlason 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs,
Einar F. Björnsson viðhaldsstjóri
og Lárus Hjaltested yfirvaktstjóri kerskála
í síma 430 1000.

Norðurál óskar eftir að ráða vélvirkja og vélfræðinga til starfa í dagvinnu
á verkstæði og í vaktavinnu í kerskála. Um framtíðarstörf

er að ræða og æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Um þessar mundir er unnið að stækkun Norðuráls sem felur í sér að framleiðslugeta 
álversins verður aukin í 260.000 tonn á árinu. Hjá okkur starfar fjöldi iðnaðarmanna 
sem sinna eftirliti og viðhaldi á búnaði í öllum deildum. Áhersla er lögð á jafnan rétt 
kvenna og karla til starfa. 

VÉLVIRKJAR - VÉLFRÆÐINGAR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Guðmundur Finnbogason 
er umsjónarmaður Skáta-
félagsins Vífils í Garða-
bæ og sumarnámskeiða 
félagsins. Á veturna er 
hann líka heimilisfræði-
kennari í Laugarnes-
skóla.

Guðmundur er búinn að 
vera í skátunum síðan hann 
var níu ára og hefur síðustu 
ár tekið að sér ýmis störf 
innan hreyfingarinnar. „Ég 
varð umsjónarmaður skáta-
félagsins Vífils í vetur auk 
þess sem ég hef verið að 
vinna fyrir bandalagið og 
gegni líka foringjastörfum í 
félaginu,“ segir hann.

Skátafélagið Vífill stend-
ur fyrir sumarnámskeiðum 
fyrir börn á aldrinum sex til 
fjórtán ára og Guðmundur 
er umsjónarmaður þeirra í 
sumar. „Við erum með viku-
löng sumarnámskeið og 
smíðavelli sem eru í tvær 
vikur. Við höfum verið með 
stærstu svona námskeiðin 
á höfuðborgarsvæðinu en 
í fyrra vorum við með 460 

þátttakendur og núna stefn-
um við á að fjölga þeim.“

Umsjón skátafélagsins 
og sumarnámskeiðanna er 
fullt starf á sumrin en á vet-
urna er Guðmundur í þrjá-
tíu prósenta starfi hjá félag-
inu. „Ég vinn það meðfram 
kennslu en ég er líka heim-
ilisfræðikennari í Laugar-
nesskóla á veturna,“ segir 
hann.

Það er heldur ekki hægt 
að segja annað en að skáta-
starfið nýtist Guðmundi 
líka vel í kennslunni því 
hann hefur verið að fara 
frekar óhefðbundnar leiðir. 
„Ég hef fengið mjög mikið 
frelsi við það sem ég er að 
gera og hef verið að þróa 
útikennslu í heimilisfræði. 
Mín skoðun er sú að það sé 
hægt að kenna allt úti og 
eigi að kenna sem mest úti 
og heimilisfræðin er ekk-
ert undanskilin því. Ef við 
gerum ráð fyrir því að að 
krakkar hafi gaman af því 
að leysa krefjandi verk-
efni og læri mest af því er 
fátt meira krefjandi en að 
elda úti á prímus í frosti og 
myrkri.“

Útikennsla í 
heimilisfræði

Rafvirkjamenntun eða sambærileg menntun grunnskilyrði. 
Helstu verkefni:  Sala og ráðgjöf á lýsinga- og rafbúnaði. Tilboðsgerð.  
Samskipti við erlenda birgja varðandi pantanir og tæknilegar úrlausnir.  
Þátttaka í kynningum á því nýjasta í raflagna og lýsingabúnaði. 

Bókhaldsþekking skilyrði. 
Helstu verkefni: Gjaldkeri söludeildar, bókhald og önnur tilfallandi verkefni. 

Rafvirkjamenntun eða sambærileg menntun æskileg, en ekki skilyrði. 
Helstu verkefni:  Afgreiðsla, vörumóttaka og pökkun.  



RITARI
utnings- og verslunarfyrirtæki óskar eftir að 

eysinga í eitt ár vegna fæðingarorlofs.

Starfssvið: Verðreikningar, gerð tollskjala og öll almenn 
skrifstofustörf. Vinnutími: 9 - 17

Fyrirtækið er miðsvæðis í Reykjavík og með 12 fasta starfsmenn.

Upplýsingar sendist á box@frettabladid.is  merkt “Ritari123” 



I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K  

www.verslun.is

Lagermaður
VERSLUNARTÆKNI

Óskum eftir starfsmanni á lager

Um framtíðarstarf er að ræða

Starfið felst í almennu lagerhaldi þ.a.s. tiltekt og móttöku á vörum,
útkeyrslu og öllum tilfallandi verkefnum

Allar nánari upplýsingar í síma 5351300 Sigurður

s:5351300 Dragháls 4verslun@verslun.is 110 Rvk

Einnig er tekið á móti umsóknum á sht@verslun.is



Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!



Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Glæsileg 5 - 6 herb. íbúð á annari hæð. Aðeins ein íbúð eftir í þessu glæsilega 6 íbúða húsi. Íbúðin
er 152 fm og afhendist fljótlega fullbúin að utan sem innan, án gólfefna. Fjögur stór og góð svefn-
herb., stórar suður svalir. V. 31,9 millj.

AKURVELLIR 2 - HF. 5-6 HERB.Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Mjög glæsilegt, sérlega vel hannað og vandað 167
fm einbýlishús á stórkostlegum útsýnistað í Biskups-
tungum. Húsið stendur mjög hátt og er lóðin 3.725
fm. Útsýni er eins og augað eigir austur yfir sveitir og fjallahringinn. Húsið er full-
búið að utan, nánast viðhaldsfrítt. Að innan skilast húsið fulleinangrað, rafmagn,
heitt og kalt vatn komið í húsið.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708 - Verð 34,5 millj.

AUSTURBYGGÐ – LAUGARÁSI 
Í BISKUPTUNGUM
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Egill

sölufulltrúi
toti@thingholt.is

Þórarinn
Kópsson

lögg. fast.sali
kopsson@thingholt.is

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 16:30 - 17:00

Brekkubær 28 - Reykjavík Fallegt og vandað 221,6
fm raðhús á þremur hæðum, auk 22,9 fm bílskúr. 1. hæð; Forstofa -
Gestasnyrting - Þvottaherb. - Eldhús - Borðst. - Stofa - Arinn í stofu
- Svalir með útgengi á sólpall og garð - 2. hæð; Sjónvarpshol - 4
svefnh. - Baðh. - Svalir. Jarðhæð býður uppá möguleika á að gera
séríbúð og er útgengi út í garð, hluti jarðhæðar er ekki inn í fm tölu
íbúðar. Í alla staði glæsileg eign á besta stað í árbænum rétt hjá Fylk-
isvellinum og Árbæjarlauginni, stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Fr
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180 fm einbýli á einni hæð, þar af 42,3 fm bílskúr. Húsið
sem er mjög vel staðsett í botnlangagötu skiptist í
forstofu, eldhús með borðkrók, stofu, borðstofu, hol,
sjónvarpshol, þvottahús, þrjú svefnherbergi og
baðherbergi. Stór verönd með skjólvegg í suður. Gróinn og
skjólgóður garður. Verð 55 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14.00 og 16.00

Krosshamrar 8 - Opið hús

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

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

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Engjasel 56, 3.h.v.
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 13-14.

4ra-5 herb 115 fm
björt íbúð á einum
besta útsýnisstað í
Seljahverfi ásamt
stæði í bílageymslu í
nýlega standsettu
húsi. Íbúðin er á tveim-
ur hæðum. Húsið er
með mjög mikilli sam-
eign, m.a. saunaklefi,
tveir stórir samliggjandi
ca 70 fm parketlagðir
barnasalir. EIGNIN
VERÐUR TIL SÝNIS Í
DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13-14.
V. 26 m. 6446

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Nesvegur 66 - 107 Reykjavík
Opið hús í dag á milli kl. 15-17

Björt og góð risíbúð í Vesturbænum. Íbúðin skiptist
í hol með fatahengi, eldhús, svefnherbergi með
fataskáp, rúmgóða og bjarta stofu, flísalagt baðher-
bergi og sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Verð 14,9 millj. 7484

Ósk tekur á móti gestum.

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

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is

Til sölu - til sölu!
Byggingarlóð
í miðbæ Akureyrar

Til sölu er bygg-
ingarlóð á besta
stað í miðbæ
Akureyrar þ. e.
við göngugötuna
(Hafnarstræti).
Gert er ráð fyrir
byggingu fjögurra
hæða húseignar á
lóðinni. Stærð
lóðar Samkv. FMR
er 495 fm.
Uppl. veittar
á skrifstofu
Eignakjörs ehf.
á Akureyri,
í síma 455-1400.

Fr
um

Mjög falleg 126 fm endaíbúð á 2. hæð með bílskúr og stórum
svölum. Íbúðin skiptist í 4 parketlögð svefnherb., parketlagða
stofu og borðstofu. Rúmgott eldhús. Gott baðherbergi með
lögn fyrir þvottavél. Stórar svalir og gott útsýni. 

V. 24,5 millj.
Sigríður tekur á móti gestum.

STELKSHÓLAR 12, ÍBÚÐ 202 
OPIÐ HÚS MILLI KL. 15:00 OG 16:00 

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali



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

Glæsileg 129 fm 4ra – 5
herb. íbúð á 3. hæð, efstu,

í góðu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við
Laugardalinn. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð nýlega á
smekklegan hátt m.a. hefur verið byggð útbygging undir
setustofu og nýlegt parket er á gólfum. Tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með uppgerðum innréttingum og góðri
borðaðstöðu. Skjólgóðar svalir til suðurs og vesturs. Mikið
útsýni yfir Laugardalinn og að Snæfellsjökli. Sérgeymsla í
kjallara. Verð 36,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.

Fr
u

m

Álfheimar 13 - 108 Reykjavík
4ra – 5 herb. útsýnisíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Falleg og vel skipulögð 92 fm íbúð á jarðhæð, íbúð merkt
0101, í nýlegu þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol/gang, stofu með útg. á suðurverönd með
skjólveggjum, opið eldhús, geymsla/vinnuherb., 2 herbergi
með skápum, þvottaherb. og baðherb. sem er flísalagt í
gólf og veggi. Vandaðar innréttingar frá HTH. Niðurlímt
eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. Verð 24,7 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Íbúð merkt 0101. - Verið velkomin.

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

Opið hús í dag frá kl. 15-17

OPIN HÚS Í DAG

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Kristnibraut 51 - íbúð 205
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14-15.

Nýleg og falleg íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með glæsilegu útsýni.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús með borðkrók, stofu, þvottaher-
bergi, baðherbergi, og tvö svefnherbergi. Eiguleg og falleg íbúð. 
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 14-15. 
V. 23,6 m. 6500

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Þingholtsstræti 30 1.h.h.
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14-16.

Um er að ræða fallega
og vel skipulagða 4ra
herbergja íbúð á 1.
hæð á eftirsóttum og
rólegum stað. Húsið er
9 íbúða fjölbýli, stað-
sett á móti gamla
bókasafninu við Þing-
holtsstræti. Örstutt
gönguleið niður á
Tjörn. Hús og sameign
í mjög góðu standi.
Tvær sér geymslur í
kjallara, önnur með
glugga og rafmagns-

tengli. Sameiginleg vagnageymsla og þvottahús. EIGNIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 14-16. V. 29,9 m. 6618

OPIÐ HÚS í DAG 
sunnudag 10.06.2007 

KL. 14-16

Fr
um

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

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

ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

Gra
ní

tb
or

ðp
lö

tu
rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið



Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á 
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mis-
munandi pakka eftir því hvað hentar 
þér. Disney Channel og 5 aðrar stöðvar 
hafa bæst við í stærsta pakkann 
á Fjölvarpinu.

Uppfærðu myndlykilinn þinn og sjáðu allar stöðvarnar!

ÁSKRIFT: 515 6100 | VODAFONE 

Ný stöð á Fjölvarpinu 

Nýtt!

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

M12 áskrifendur fá bestu kjörin 
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.

Stöð 2 plús
Stöð 2 bíó
Stöð 2 bíó plús
Sirkus
Sirkus plús

M12 áskrifendur
Stöðvar 2

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2

M12 áskrifendur 
Sýnar

Ein áskriftarstöð að eigin vali 
5% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp. 

5% 25%
Þrjár áskriftarstöðvar að eigin vali 
25% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn og Fjölvarp.

Tvær áskriftarstöðvar að eigin vali
20% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

20%

Fjölvarp sport

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

ESPN Classic Sports 

Eurosport

Eurosport 2 

Extreme Sports 

SKY news 

Motors TV 

Arsenal TV 

Liverpool TV 

Chelsea TV 

Man.Utd TV

NBA TV 

Fjölvarp Evrópa

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Arte

DR1

DR2

ProSieben

Sat 1 

TV5

ARD

M6

Rai Due 

ZDF

NRK1

NRK2

Polsat

SVT1

SVT2

TVE

E!

Fjölvarp skemmtun

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

BBC Prime 

Cartoon Network 

Club

Jetix

Hallmark

MGM

MTV

Reality Channel 

TCM

VH-1

Fashion TV 

Disney Channel 

Fjölvarp fræðsla

Fjölvarp fræðsla 

BBC Prime 

BBC World 

CNBC

CNN

Discovery Civilization 

Discovery

Fox News 

SKY news 

Animal Planet 

National Geo. 

Travel Channel 

Adventure One 

BBC Food 

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

Adventure One  

M6

Animal Planet  

MGM

ARD

Motors TV

Arte

MTV

BBC Food  

National Geo.
BBC Prime  

NRK1

BBC World  

NRK2

Cartoon Network  

Polsat Club

Fjölvarp allt

ProSieben

CNBC

Rai Due

CNN

Reality Channel

Discovery

Sat 1

Discovery Civilization  

SKY news

DR1

SVT1

DR2

SVT2

E!  

TCM

ESPN Classic Sports

Travel Channel

Eurosport   

TV5

Eurosport 2  

TVE

Extreme Sports  

VH-1

Fox News  

ZDF

Hallmark   

Fashion TV 

Jetix

Disney Channel 

NBA TV  

Arsenal TV

Man.Utd TV

Liverpool TV

Chelsea TV





Ein merkilegasta bók 
sem ég hef lesið er án efa 
bókin Aðlaðandi er konan 
ánægð eftir leikkonuna 
Joan Bennett. Bókin heit-

ir á frummálinu How to be 
attractive og kom fyrst út árið 1941, 
en fjórum árum síðar var hún þýdd 
og útgefin hérlendis.

Ég fann þennan merka grip á 
bókasafni fyrir mörgum árum og 
las af miklum áhuga, því sannar-
lega tek ég undir þessa yfirlýsingu 
Joan að vissulega hljóti „konan“ að 
vera ánægð þegar aðrir að henni 
laðast.

Bókinni var ætlað að vera eins-
konar handbók fyrir mýkra kynið 
um hvernig á að líta vel út, koma 
fallega fram og vera á allan hátt 

sem dömulegust og mest aðlaðandi. 
Til þess ráðlagði Joan kynsystrum 
sínum meðal annars að bursta hárið 
daglega, hreinsa húðina kvölds 
og morgna, drekka vatn, borða 
smjör og rjóma ef þær vildu fitna 
og sleppa því ef þær vildu grenn-
ast. Allt saman mjög skynsamleg-
ar athafnir sem liggja í sjálfu sér í 
augum uppi. 

Það merkilega við þessa bók er 
þó að mínu mati ekki fegrunar- og 
aðlöðunarráð fröken Bennett, held-
ur formáli bókarinnar því í honum 
talar hún beint til kynsystra sinna 
og fer þar yfir breytta stöðu mála 
í seinni heimsstyrjöld. Nú séum við 
stelpurnar farnar að vinna úti en 
það þýði samt ekki að við þurfum að 
láta selja okkur aðra karlavitleysu. 

Auðvitað vilji konur halda áfram 
sínu pjatti þó þær séu útivinnandi. 
Að karllæg gildi séu ágæt, en vitan-
lega verði að halda áfram í þessi 
kvenlegu. Ekki breytast í karlkonur. 
Af einhverjum ástæðum virðast þó 
sumar kynsystur mínar hafa mis-
skilið þetta. Halda að til að ná jafn-
rétti verði konur að verða eins og 
karlar. Gleyma því að kvennapjatt 
er mjög skemmtilegt þó að það 
flokkist ekki sem virðingarvert í 
hugum karla og pjattaðir karlar 
þyki púkó. 

Gleyma því að aðlaðandi er fem-
inistinn ánægður. Gleyma því að til 
að hið svokallaða jafnrétti felst ekki 
í að verða eins og karl, heldur að fá 
að njóta virðingar fyrir það sem við 
erum – eins og við erum.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA 2HO
  Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!
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HEIMSFRUMSÝND 8. JÚNÍ
STRANGLEGA BÖNNUÐ

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is





Sean Connery hefur endan-
lega staðfest að hann muni ekki 
taka að sér hlutverk föður Indi-
ana Jones í fjórðu kvikmynd-
inni um fornleifafræðinginn en 
tökur á henni hefjast í næsta 
mánuði. Connery sló í gegn sem 
Henry Jones í þriðju myndinni, 
sem sýnd var fyrir átján árum, 
en skoska sjarmatröllið tilkynnti 
nýlega að hann væri hættur kvik-
myndaleik.

Leikstjórinn Steven Spielberg 
og framleiðandinn George Lucas 
þrýstu mikið á Connery um að 
taka hlutverkið að sér en sá 

skoski segir að eftir langan um-
hugsunartíma hafi hann ákveðið 
að láta fyrri ákvörðun standa. 
„Ef eitthvað hefði getað fengið 
mig til að hætta við að hætta, þá 
væri það Indiana Jones. Ég nýt 
lífsins hins vegar svo mikið án 
kvikmyndaleiks að ég ákvað að 
taka ekki boði Spielbergs,“ segir 
Connery. 

Harrison Ford verður sem fyrr 
í hlutverki Indiana Jones en af 
öðrum leikurum má nefna Cate 
Blanchett, John Hurt og Ray 
Winstone. Myndin verður frum-
sýnd næsta sumar. 

Connery sagði nei 
við Spielberg

Ástralska söngkonan Kylie Min-
ogue vonast til að næsta plata sín 
komi út fyrir jólin. Kylie er að 
snúa aftur á sjónarsviðið eftir að 
hafa greinst með brjóstakrabba-
mein. Fjögur ár eru liðin síðan síð-
asta plata hennar, Body Language, 
kom út.

Nýverið var tíu lögum sem eiga 
að vera á nýju plötunni lekið á 
netið, Kylie til mikils ama. „Það 
er mjög spennandi að vita til 
þess að platan gæti orðið tilbúin 
fyrir jólin,“ sagði Kylie. „Það var 
samt mjög leiðinlegt að frétta að 
ókláruðu lögunum var stolið og 
þau sett á netið.“

Plata fyrir jól

Það er sama hvert þig lang-
ar að fara. Til Tansaníu, 
Taílands eða Tyrklands, 
já eða bara í helgarferð til 
New York, á heimasíðunni 
Hospitalityclub.org finn-
urðu fólk sem vill hýsa þig 
frítt, bjóða þér í mat eða 
sýna þér borgina.

„Ég vil meina að þetta sé eina 
alvöru leiðin til að ferðast ef 
maður vill ferðast lengi og eyða 
sem minnstum pening,“ segir 
Haukur Sigurðsson, sem notar 
heimasíðuna Hospitalityclub.org 
grimmt.

„Þetta er miklu skemmtilegra 
en að vera á hótelum eða hostel-
um og hitta bara einhverja Am-
eríkana. Bæði endist peningurinn 
tíu sinnum lengur og svo er þetta 
líka miklu skemmtilegra. Maður 
hittir hressa heimamenn og kynn-
ist betur menningunni.“

Hosptialityclub.org er heima-
síða sem fólk getur skráð sig inn 
á til að útvega sér ókeypis gist-
ingu í heimahúsum um allan heim. 
Fólk er skráð þar frá 207 löndum 
þannig að um margt er að velja.

Síðan er þannig upp byggð að 
fólk skráir sig inn og gefur upplýs-
ingar um sjálft sig svo sem aldur, 
kyn, búsetu og annað. Hvort það 
er í aðstöðu til að hýsa aðra eða 
bara bjóða í mat eða kynnisferð 
um borgina. Eftir innskráning-
una getur maður leitað uppi fólk 
úti um allan heim sem er í sömu 
hugleiðingum og er tilbúið að opna 
heimilið sitt fyrir ferðalöngum. 

„Ég er búinn að vera skráður þarna 
í rúm tvö ár og hef notað síðuna 
mjög mikið. Ég hef gist hjá fólki 
úti um alla Evrópu og mín reynsla 
af þessu er eingöngu jákvæð.“ 

Haukur hefur hitt marga sem 
nota þessa heimasíðu, bæði stelpur 
og stráka, og enginn þeirra hefur 
slæma sögu að segja.

Haukur hefur þó lent á nokkr-
um furðufuglum á ferðum sínum. 
„Það er stundum eitthvað sem 
er pínlegt á meðan á því stendur 
en verður svo góð saga eftir á. Í 
versta falli býr maður bara til af-
sökun til að fara næsta dag og 
finnur sér nýjan gestgjafa.“

Flestir notenda síðunnar eru á 
aldrinum tuttugu til þrjátíu ára en 
þó er fólk þarna allt frá ungling-
um til eldri borgara. 

Þegar Haukur er búinn að 
ákveða áfangastað fer hann á síð-
una og skoðar „prófíla“ fólksins í 
viðkomandi bæ eða borg og finn-
ur fólk sem honum líst á. Þá sendir 
hann nokkrum póst og fær nær 
alltaf jákvætt svar frá einhverj-
um þeirra. „Þetta er sjaldnast 
nein fimm stjörnu gisting, held-
ur yfirleitt pláss í stofusófa eða 
dýna á gólfi. En það er bara fínt, 
ég þarf ekki þægindi fyrr en ég 
verð orðinn gamall,“ segir Hauk-
ur að lokum.

Nám á netinu

Bókasafnstækni
Margmiðlunarhönnun

ljósmyndun
vefhönnun
teiknimyndagerð
myndbygging
útvarp
sjónvarp
umbrot
litafræði
kvikmyndun
safnafræði
grafísk hönnun
formfræði

Borgarholtsskóli
v/Mosaveg 112  R.  Sími 535 1700 www.bhs.is

Innritun til 19. júní

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar:

http://dreifnam.multimedia.is

dreifnám

MasterCard korthafar fá miðann á þessa skemmtilegu fjölskyldumynd
á aðeins 600 kr. meðan myndin er sýnd, greiði þeir með kortinu.
Myndin er sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói. 

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

600 kall
meðan myndin er í sýningum!

Komin í bíó!

Komin í bíó!



Loksins!
Nú getur þú verslað sælkeramat líka á sunnudögum á Dalvegi 4.

Sælkerabúð Fiskisögu og Gallerí Kjöts á Dalvegi 4 er opin alla sunnudaga*
milli kl 11:00 og 17:00.

Ævintýralegar sælkÆvintýralegar sælkerabúðirSmáratorg

Dalvegur
Digranesvegur

Vínbúð

Dalvegur 4

Ævintýralegar sælkerabúðir

*ekki er opið á hátíðardögum 

Hvort sem þú kaupir gott hráefni eða ljúffenga tilbúna rétti hjá okkur
þá gæti dagatal þitt litið svona út.



Rúmlega fjörutíu mínútur af tón-
list frá Paul McCartney kalla fyrst 
á forvitni um inntak ljóða: getur 
verið að sá sæli heimur sem þessi 
snjalli lagahöfundur og bassaleik-
ari lýsi endurspegli þær hremm-
ingar sem hann hefur mátt þola 
í sínu persónulega? Síðan vakn-
ar gamli draugurinn í áheyrand-
anum – áratugagamall fordóma-
hjallur hrynur yfir gamla bítlaað-
dáendur. 
Í tveimur síðustu lagasöfnum 
McCartney hefur hann notast við 
gamalreynd vinnubrögð: hann var 
snemma á tónlistarferli sínum 
þolanlegur spilari á fjölda hljóð-
færa. Í einstökum lögum frá síðari 
árum Bítlanna greip hann í mörg 
hljóðfæri; trommur, píanó, gít-
ara, hljómborð. Það rann ekki upp 
fyrir mönnum fyrr en sólóplöt-
ur hans tóku að koma út, hljómur-
inn var auðheyrilegur og kunnug-
legur. 

Seinni ferill hans með Wings, en 
það band snérist alfarið í kring-
um hann, er um margt forvitni-
legur og úrval af verkum hans frá 
þeim tíma stenst vel tímans tönn. 

Wings gerði mest út á leikvanga-
spilerí í Ameríku eftir að klubb-
aferðinni frægu fyrsta árið um 
Bretland lauk: Paul hélt því uppi 
þeirri hefð sem Beatles bjuggu í 
rauninni til. Sundurleitar plötur 
Wings geyma mörg afburðahugs-
uð smálög, sólóferill hans á seinni 
árum hefur ekki náð sömu hylli. 
Páli virðist ekki gefast vel að 
vinna einn. Hann er enda frægur 
mónómaníak, sjálfsdýrkandi 
mikill, skortir þann gagnrýni sem 
hann átti bæði í John Lennon og 
seinna Denny Laine.

Memory Almost Full vísar til 
mettunar, saddra lífdaga. Páll 
hefur í þessu verki og safni sínu 
frá 2005 litið dapur um öxl: minn-
ingar voru alltaf ríkur þáttur á 
ferli hans. Hann sótti stöðugt í 
bernsku sína og unglingsár: hér 
gætir þess líka (You Tell Me, That 
Was Me). Hér er mun meira um 

tilraunir en á Creation and Chaos; 
brass, strengir, tíðar stefjabreyt-
ingar (Mister Bellamy). Hér eru 
endalaus dæmi um dæmafáa 
kunnáttu í röddunum og marg-
breytileiki raddarinnar er eins og 
alltaf ótrúlegur. Þetta eru útsetn-
ingar sem ættu að kalla á stóran 
og samþjálfaðan söngvarahóp, 
meðan einn dugar (Gratitude).

Memory Almost Full vinnur vel 
á: það er í henni dapurlegur tónn 
sem á tíðum verður hæðnisleg-
ur (Vintage Clothes), skondugheit 
voru alltaf nærri í lagavinnslu hans. 
Paul er skemmtikraftur og nýtur 
sín best á sviðinu, frammi fyrir hóp 
og ljósum eins verkin sanna. 

Þetta er fín plata: undraverðir 
hæfileikar Paul McCartney njóta 
sín í fjölbreyttu safni laga. Það 
reynist á endanum býsna gaman 
að eldast með honum.

Bandaríska sjónvarpsstöðin ABC 
hefur ákveðið að segja upp samn-
ingi sínum við leikarann Isaiah 
Washington, sem verið hefur í 
aðalhlutverki í hinum gríðarvin-
sælu þáttum Grey´s Anatomy. 
Framtíð Washington, sem leik-
ur skurðlækninn Preston Burke í 
þáttunum, hafði verið í óvissu allt 
frá því að hann lét andstyggileg 
ummæli falla um samkynhneigðan 
samleikara sinn í þáttunum, T.R. 
Knight, í október á síðasta ári. 

Aðrir leikarar þáttarins voru 
mjög óánægðir með framkomu 
Washington í garð Knight og var 
leikarinn uppnefndur „homma-

hatari“ á spjallsvæðum aðdáenda 
þáttarins. Þrátt fyrir að hafa beð-
ist opinberlega afsökunar á um-
mælum sínum ákváðu forráða-
menn ABC að gefa Washington 
ekki nein grið og hefur hann nú 
verið skrifaður út úr þáttunum. 

Grey´s Anatomy hefur verið 
vinsælasti þátturinn í Bandaríkj-
unum undanfarin ár og horfa um 
25 milljónir manns á hann í hverri 
viku þar ytra. Þáttaröðin næsta 
vetur verður sú fjórða í röðinni.

Rekinn úr Greý s Anatomy

HOSTEL 2 kl. 6, 8 og 10 18
THE LAST MIMZY kl. 2, 4, 6 og 8 L
DELTA FARCE kl. 8 og 10 10
SPIDERMAN 3 kl. 2 og 5 10
SHOOTER kl. 10 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 2 og 4 -450 kr.- L

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
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BLADES OF GLORY kl. 1:50 - 3:50 12
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47.000 gestir

AKUREYRI
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Hljómsveitin Ampop notaðist við 
svokallaða „green screen“-tækni 
við upptökur á nýjasta myndbandi 
sínu, við lagið Gets Me Down. Er 
það að finna á plötunni Sail to the 
Moon sem kom út fyrir síðustu jól.

Æskufélagi Birgis og Kjartans úr 
Ampop, Arnar Ívarsson, leikstýrði 
myndbandinu. „Hann er búinn að 
vera ofboðslegur Star Wars-aðdá-
andi frá blautu barnsbeini. Hann 
hefur verið að gera litlar mynd-
ir sem styðjast við sömu tækni-
brellur. Það má segja að hann sé af 
tækniskólanum,“ segir Birgir. „Það 
var ákveðið að fara þessa „green 
screen“-leið sem er sama tækni og 
er notuð af Spielberg og félögum, 
þannig að við vorum í góðum hönd-
um.“

Að sögn Birgis tóku upptökur 
á myndbandinu einn dag en eftir-
vinnslan tók töluvert lengri tíma 
en þeir félagar bjuggust við. „Smá-
skífan kom út í lok nóvember í 
fyrra og við ætluðum að ná þessu 
upp úr áramótunum en tæknivinn-
an og metnaður leikstjórans var 
svo mikill að þetta var bara að 
detta inn í seinustu viku.“ Birgir 

tekur þó fram að biðin hafi verið 
þess virði og rúmlega það. „Ég 
er alltaf að ganga sama veginn í 
myndbandinu en textinn fjallar um 
endurtekningarnar í lífinu, að fest-
ast í sama farinu og ná sér ekki út 

úr því. Vídeóið gengur út á það.“
Ampop spilar hérna heima á þjóð-

hátíðardaginn 17. júní og seinna í 
sumar stefnir sveitin á tónleika-
hald í Manchester og hugsanlega í 
London.  

Ampop notar Star Wars-tækni 

Leikstjórinn Spike Lee ætlar að 
gera kvikmynd til heiðurs þeim 
þeldökku bandarísku hermönn-
um sem börðust í síðari heims-
styrjöldinni.

„Ég hitti þeldökkan fyrrverandi 
hermann um daginn sem barð-
ist í bardaganum um Iwo Jima og 
honum sárnaði að hafa ekki fund-
ið einn einasta þeldökkan mann í 
báðum myndum Clint Eastwood,“ 
sagði Lee. Átti hann þar við mynd-
irnar Flags of Our Fathers og Lett-
ers From Iwo Jima sem voru að 

hluta til teknar upp hér á landi.
Lee bætti því við að þrátt fyrir 

að hinir þeldökku hafi orðið fyrir 
kynþáttafordómum í heima-
landinu hafi þeir barist í stríð-
inu eins og sannar hetjur. „Þeir 
hegðuðu sér eins og föðurlands-
vinir á meðan bræður þeirra voru 
lamdir, eða í besta falli álitnir 
annars flokks borgarar.“

Mynd Lee verður byggð á 
skáldsögu James McBride, Mir-
acle at St Anna, og verður hún 
tekin upp á Ítalíu.

Heiðrar hermenn
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Norska úrvalsdeildin

Sænska 1. deildin

Spænska úrvalsdeildin

Hin belgíska Justine Henin 
fagnaði í gær sínum fjórða sigri á 
fimm árum á opna franska meist-
aramótinu í tennis. Í gær bar 
hún sigurorð af Önu Ivanovic frá 
Serbíu, 6-1 og 6-2. Hún var í sér-
flokki á mótinu og tapaði ekki setti 
í öllum sínum sjö viðureignum.

Hún sagði eftir leikinn að 
stundin virtist óraunveruleg. 
„Þegar ég var lítil stúlka hélt ég 
að ég myndi aldrei standa hér 
á aðalvellinum í París,“ sagði 
Henin.

Sigur Henin var hennar þriðji í 
röð á opna franska meistaramót-
inu í tennis.

Henin vann í 
fjórða sinn

Alltaf ánægður þegar ég spila undir pari

 Ísland tapaði í gær fyrir 
Serbíu á útivelli, 30-29, í forkeppni 
EM 2008. Íslendingar voru með 
þriggja marka forystu þegar tíu 
mínútur voru eftir en misstu hana 
niður á lokasprettinum. Úrslitin 
eru engu að síður góð því heima-
völlur Serba telst afar sterkur og 
var stemmningin á vellinum gríð-
arlega góð.

Serbarnir byrjuðu betur og 
komust í 3-1 forystu. En þá kom 
góður leikkafli hjá Íslendingum, 
sem skoruðu þrjú mörk í röð, og 
mest varð forystan í fyrri hálfleik 
þrjú mörk, 11-8 og 13-10. Staðan í 
hálfleik var 14-13, Íslendingum í 
vil.

Serbar komust svo aftur yfir 
snemma í síðari hálfleik en um 
miðbik hálfleiksins bitu Íslend-
ingar frá sér og komust sem fyrr 
segir í þriggja marka forystu. 

Lokamínúturnar voru æsispenn-
andi en Íslendingum tókst að 
minnka muninn í eitt mark þegar 
skammt var til leiksloka og fengu 
tækifæri til að jafna metin á loka-
sekúndunum. Af því varð þó ekki.

„Jú, það er svekkjandi að missa 

þetta niður í lokin,“ sagði Alfreð 
Gíslason landsliðsþjálfari í leiks-
lok. „Við fengum nokkra mjög sér-
staka dóma gegn okkur og áttum 
til að mynda að fá nokkur víti í við-
bót. Úrslitin eru engu að síður frá-
bær fyrir strákana í þessari miklu 
stemmningu sem ríkti í höllinni og 
því mótlæti sem þeir lentu í.“

Hann sagði að sínir menn hefðu 
getað unnið leikinn með þremur 
til fjórum mörkum og hefðu átt 
það skilið. 

„Síðari leikurinn leggst vel í 
mig. Ég veit að þeir geta spilað 
betur og er sannfærður um að við 
getum spilað miklu betur. Ég von-
ast líka eftir troðfullri Laugar-
dalshöll.“

Ólafur Stefánsson átti stórleik 
í gær og skoraði níu mörk úr tíu 
skotum. Birkir Ívar Guðmundsson 
átti einnig mjög góðan leik í mark-
inu, sér í lagi í fyrri hálfleik.

„Óli var alveg brilljant í leikn-
um og ég var líka mjög ánægður 
með marga aðra. Guðjón Valur, 
Snorri, Alex og Robbi voru góðir 
og Hannes Jón átti góða innkomu 

í síðari hálfleik. Sverre var frá-
bær í 5-1 vörninni og hann og Sig-
fús voru eins og Kínamúrinn í 6-0 
vörninni í síðari hálfleik.“

Hann segir að allir sínir leik-
menn hafi komist heilir frá þessu 
verkefni. „Þeir eru allir heilir og 
mjög spenntir fyrir seinni leikn-
um.“

Þrátt fyrir stórleik Ólafs Stefánssonar tókst Íslendingum ekki að sigra lið Serba 
á útivelli í gær í leik liðanna um sæti á EM. Niðurstaðan var þó vel viðunandi.

Barcelona missti af 
gullnu tækifæri til að taka for-
ystuna í spænsku úrvalsdeild-
inni en næstsíðasta umferð deild-
arinnar fór fram í gær. Bör-
sungar voru með 2-1 forystu 
gegn Espanyol þegar þeir fengu 
á sig jöfnunarmark á lokamín-
útu leiksins. Á sama tíma jafn-
aði Real Madrid metin gegn Real 
Zaragoza eftir að hafa lent 2-0 
undir. Fyrir vikið er Real Madrid 
enn í kjörstöðu fyrir lokaum-
ferð en bæði lið eru með 73 stig 
á toppi deildarinnar. Real Madr-
id er þó með betri árangur í inn-
byrðis viðureignum og það telur 
ef liðin verða jöfn að stigum eftir 
lokaumferðina.

Espanyol komst yfir gegn grönn-
um sínum í gærkvöldi en Lionel 
Messi jafnaði metin á ótrúlegan 
máta. Hann skoraði með höndinni, 

rétt eins og Diego Maradona gerði 
á HM 1986. 

Messi kom liðinu yfir með fínu 
marki á 57. mínútu. Eftir það virt-
ist sigur heimamanna ekki vera í 
hættu en hinn magnaði Tamudo 
þaggaði niður í áhorfendum á 90. 
mínútu þegar hann jafnaði fyrir 
Espanyol.

Eiður Smári Guðjohnsen var 
í byrjunarliði Barcelona en var 
skipt af velli á 78. mínútu.

Ekki var dramatíkin minni 
þegar Real Zaragoza tók á móti 
Real Madrid. Þar komust heima-
menn í 2-0 í hálfleik með tveimur 
mörkum frá Diego Milito, því 
fyrra úr víti. 

Markahrókurinn ótrúlegi Ruud 
van Nistelrooy skoraði á 57. mín-
útu og jafnaði svo metin á 89. 
mínútu. Diarra fékk svo dauða-
færi fyrir Real þegar komið var 

í uppbótartíma en skallaði yfir 
fyrir opnu marki eftir hornspyrnu 
David Beckham.

Real og Barcelona eru því enn 
efst og jöfn þegar aðeins ein um-
ferð er eftir, en Real nægir sigur 
í siðasta leiknum á heimavelli til 
að tryggja sér titilinn vegna betri 
stöðu í innbyrðisviðureignum 
sínum við Barcelona. Börsungar 
verða að vinna og treysta á að Real 
verði á í messunni. Sevilla átti 
raunar möguleika á að ná topplið-
unum að stigum í dag en liðið varð 
að sætta sig við 0-0 jafntefli á úti-
velli við Mallorca.

Börsungar misstu af gullnu tækifæri

Ungstirnið Lewis Ham-
ilton á McLaren tryggði sér í 
kvöld sinn fyrsta ráspól á ferlin-
um í Formúlu 1 þegar hann náði 
besta tíma í tímatökum fyrir 
Kanadakappaksturinn sem fram 
fer í Montreal á morgun. Félagi 
hans Fernando Alonso náði öðrum 
besta tímanum og Nick Heidfeld 
stakk sér framúr Ferrari-menn-
ina Raikkönen og Massa í þriðja 
sætið.

Hamilton á rás-
pól í fyrsta sinn

 Roger Federer segir að 
stemmingin á opna franska meist-
aramótinu líði fyrir að VIP sætin 
við miðju vallarins séu oftar en 
ekki tóm og því sé stemming-
in ekki eins góð og til að mynda 
á Wimbledon-mótinu. Federer 
mætir Rafael Nadal í úrslitaleik 
mótsins í dag.

„Munurinn liggur í því að miðja 
vallarins er alltaf pökkuð af fólki 
á Wimbledon, en á þessu móti 
vantar oft fullt af fólki í stúk-
una,“ sagði Federer. „Fólkið sem 
er með VIP sætin mætir kannski 
ekki nema á einn eða tvo leiki á 
dag.“

Léleg stemning 
á aðalvellinum
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30%
afsláttur

Goða grísakótilettur
839 kr/kg. Áður 1.527 kr/kg

45%
afsláttur

SS New Yorker hamborgarar
388 kr/pk. Áður 517 kr/pk

25%
afsláttur

30%
afsláttur

SS Caj´P lambalundir
2.799 kr/kg. Áður 3.998 kr/kg.

2 risahamborgarar.
Þú sparar 129 kr

Þú sparar 688 kr/kg

Þú sparar 1.199 kr/kg

Goða lambalæri, frosið
879 kr/kg.

30%
afsláttur

Þú sparar 762 kr/kg

Borgarnes grísk lambalærissteik
1.777 kr/kg. Áður 2.539 kr/kg

Ísfugls BBQ leggir
328 kr/kg. Áður 468 kr/kg

frábært
verð



Taktu þátt!
Þú sendir SMS

BT BTF á númerið 1900.
Þú færð spurningu. 

Þú svarar með því að senda SMS 
skeytið BT A, B eða C á númerið 1900.

hver vinnur!
10.

 Aðalvinningur!

 FSC Amilo
Pi Core2
 Vista
 fartölva

SMSLEIKURTaktu

þátt!

Geggjaðir aukavinningar! Vídeospilari, Sony myndavél, Panasonic tökuvél, Apple iPod Nano/blár, HP 
Photosmart, GSM símar, Bíómiðar fyrir 2 á THE INVISIBLE og LAST MIMZY,PSP tölvur,Gjafabréf á 

Tónlist.is,PS2 tölvur, Kippur af Gosi og enn meira af DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleira

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 
99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu.

Í nótt fer fram annar leikur-
inn í úrslitum NBA-deildarinn-
ar þegar San Antonio tekur á móti 
Cleveland. Leikurinn verður í 
beinni útsendingu á Sýn og hefst 
klukkan eitt eftir miðnætti.

Cleveland þarf að finna svör við 
sterkum varnarleik San Antonio 
og LeBron James þarf sömuleiðis 
að sýna sitt allra besta. Hann var 
ekki mjög áberandi í fyrsta leikn-
um á fimmtudag.

San Antonio getur komist í 2-
0 í kvöld en eftir leikinn í nótt 
fara næstu þrír fram á heimavelli 
Cleveland. Vinni síðarnefnda liðið 
í kvöld getur það því tryggt sér 
titilinn á heimavelli.

Kemst San Ant-
onio í 2-0?

 Valur og Keflavík gerðu 
2-2 jafntefli á Laugardalsvellinum 
í gær. Keflvíkingar léku glimrandi 
vel í fyrri hálfleik og skoruðu 
tvö mörk en þær breytingar sem 
Willum Þór Þórsson gerði á sínu 
liði í hálfleik skiluðu liðinu baráttu-
stigi.

Leikurinn byrjaði fjörlega en 
fyrsta markið kom strax á fimmtu 
mínútu. Baldur Sigurðsson fékk 
boltann inni á teignum og lagði 
hann fyrir Þórarin Kristjánsson 
sem var dauðafrír vinstra megin í 
teignum. Hann gaf sér nægan tíma 
og skaut en boltinn fór af Barry 
Smith og yfir Kjartan í markinu. 
Það var því smá heppnisstimpill á 
þessu marki. 

Valsmenn létu þetta ekki slá sig 
af laginu og sóttu nokkuð stíft. 
Ekki tókst þeim þó að skapa sér 
almennilegt færi og féllu ítrekað í 
rangstöðugildru Keflvíkinga.

Næsta mark var aftur sam-
vinna Þórarins og Brynjars. Barry 
Smith seldi sig illa á hægri kant-
inum og Þórarinn komst auðveld-
lega framhjá honum. Hann gaf 
háan bolta fyrir og þar var Baldur 
mættur og skallaði boltinn í fjær-
hornið. Einkar laglegt mark. 

Nokkrum mínútum síðar 
áttu Keflvíkingar enn hættu-
lega fyrirgjöf, í þetta sinn frá 
Marco Kotilainen, en Guðmundur 
Steinarsson skallaði beint í greip-
ar Kjartans Sturlusonar.

Valsmenn sóttu mikið í hálf-
leiknum en þó skotin hafi verið 
nokkuð mörg voru þau ómarkviss 
og ógnuðu aldrei marki Keflvík-
inga verulega. 

Willum Þór Þórsson, þjálf-
ari Vals, gerði tvær breytingar á 
liði sínu í hálfleik og endurskipu-

lagði miðjuspilið. Það bar ágæt-
an árangur og heimamenn voru 
talsvert betri í síðari hálfleik en 
þeim fyrri. Pálmi Rafn fékk ágætt 
skotfæri snemma hálfleiksins og 
Dennis Bo skallaði rétt yfir mark 
Keflavíkur eftir eina af fjölmörg-
um hornspyrnum Vals. 

Valsmenn minnkuðu svo mun-
inn á 68. mínútu er Helgi Sigurðs-
son fékk stungusendingu inn fyrir 
vörn Keflavíkur. Hann skaut að 
marki en Ómar varði, hélt boltan-
um ekki og varamaðurinn Hafþór 
Ægir skilaði boltanum í markið. 

Hinn varamaðurinn, Daníel 
Hjaltason, skoraði svo jöfnunar-
markið skömmu fyrir leikslok. 
Hann fékk sendingu frá Dennis 
Bo og skallaði boltann laglega í 
markið. Keflvíkingar mótmæltu 
mjög því skömmu áður hafði Helgi 

Sigurðsson handleikið knöttinn en 
ekkert var dæmt.

Eftir frábæran fyrri hálfleik 
virtist allur vindur vera úr Kefl-
víkingum í þeim síðari. Innkoma 
varamannanna í hálfleik hjá Val 
breytti öllu og heimamenn höfðu 
verðskuldað stig upp úr krafsinu. 

„Við erum á heimavelli og mér 
fannst leikurinn bjóða upp á að 
við tækjum öll þrjú stigin,“ sagði 
Willum Þór eftir leik. „En úr því 
sem komið var get ég verið stoltur 
og hreykinn af mínu liði.“

Hann segir að það hafi verið 
slen yfir sínum mönnum í fyrri 
hálfleik. „Keflvíkingar beittu 
sínu hættulegu skyndisóknum og 
refsuðu okkur grimmilega. En 
í hálfleik ákváðum við að taka 
smá áhættu og opna leikinn. Við 
lögðum allt í sölurnar, fækkuðum 

í vörn og spiluðum á mörgum 
mönnum frammi. Strákarnir eiga 
því hrós skilið fyrir að ná að snúa 
þessum leik.“

Guðmundur Steinarsson, fyrir-
liði Keflavíkur, var vitanlega ekki 
jafn sáttur í leikslok. Keflvíkingar 
mótmæltu mikið í leikslok vegna 
þess sem átti sér stað skömmu 
fyrir jöfnunarmarkið.

„Ég held að það hafi allir séð 
að boltinn fór í höndina á Helga,“ 
sagði Guðmundur. „En það er 
alveg ljóst að það lið sem ætlar sér 
að vera í efri hluta deildarinnar 
má ekki missa 2-0 forystu niður 
í jafntefli. En það vill oft gerast 
þegar menn komast yfir að þeir 
gerast værukærir og ég held að 
það hafi orðið okkur að falli hér í 
dag.“

Þeir Hafþór Ægir Vilhjálmsson og Daníel Hjaltason skiptu sköpum fyrir Valsmenn í gær. Þeir komu inn á í 
hálfleik og skoruðu sitt hvort markið eftir að Keflvíkingar komust tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik.

 Ísland vann í gær til 
gullverðlauna á Smáþjóðaleikun-
um eftir afar skrautlegan lokaleik
gegn Kýpverjum. Þegar ein og 
hálf mínúta var eftir misstu lang-
flestir leikmenn Kýpur stjórn á 
skapi sínu og réðust á leikmenn 
Íslands sem og einn dómara leiks-
ins.

Eftirlitsdómari leiksins blés 
leikinn samstundis af og Íslandi 
var dæmdur 2-0 sigur.

„Þetta var skrautlegt í meira 
lagi,“ sagði Sigurður Ingimundar-
son landsliðsþjálfari eftir leik. 
„Ég hef séð ýmislegt en þetta var 
algjörlega fáranlegt. Þetta voru 
ekki slagsmál því þeir einfaldlega 
réðust á allt og alla. Mínir strákar 
vörðu sig og sína en höguðu sér 
allir eins og sannir íþróttamenn,“ 
sagði Sigurður.

Ísland vann alla leiki sína á mót-
inu en fyrir leikinn í gær höfðu 
Kýpverjar tapað fyrir Lúxem-
borg. Það þýddi að þeir þurftu að 
vinna Ísland með að minnsta kosti 
fimmtán stiga mun til að hirða 
gullið.

Leikurinn var jafn og spennandi 
en Kýpverjar náðu yfirhöndinni í 
síðari hálfleik. Mest var forysta 
þeirra tíu stig en Íslendingar söx-
uðu á forskotið eftir því sem nær 
dró leikslokum. Þegar ein og hálf 
mínúta var eftir var munurinn sex 
stig og Ísland átti fjögur vítaköst. 
Þá trylltust leikmenn Kýpur með 
fyrrgreindum afleiðingum.

„Við vorum að ná yfirhöndinni í 
leiknum og þeir fundu það,“ sagði 
Sigurður. „Þetta var miklu meira 
en að vera blóðheitur. Þetta eru 
algjörir villimenn og ekki nema 
einn eða tveir leikmenn þeirra 
sem tóku ekki þátt í þessu. Einn 
þeirra tók meira að segja myndar-
lega sveiflu á dómarann. Þá var 
þetta auðvitað búið.“

Lætin byrjuðu snemma því 
strax á annarri mínútu varð Brent-
on Birmingham fyrir olnbogaskoti 
og opnaðist myndarlegur skurður 

við annað augað. „Hann var saum-
aður saman í hálfleik og spilaði 
allan síðari hálfleikinn. Hann stóð 
sig mjög vel.“

Sigurður segir að þrátt fyrir allt 
sé gullið sætt. „Ísland hefur ekki 
unnið á þessu móti síðan 1993 og 
þetta var gott fyrir strákana og 
framhald liðsins. En þótt nafnið 
gefi annað til kynna er þetta 
sterkt mót með mörgum sterkum 
leikmönnum. Við spiluðum best, 
unnum alla leikina og sigruðum 
sanngjarnt á mótinu.“

Kýpverjar réðust á allt og alla



Toshiba Satellite A100-886
Intel® Core 2 Duo T5200
15.4” WXGA TrueBrite
NVIDIA® GeForce Go 7300
1GB DDR Minni (Mest 4GB)
80GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 5 - 1 
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT System og SRS® WOW
Firewire - DV Ready
3xUSB2, S-Video tengi, VGA tengi
Vökvaþolið lyklaborð
Rafhlöðuending 2:50 (Mobile Mark)
Aðeins 2.7kg á þyngd
Windows® Vista Home Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

11.953 6.552 4.751* ** ***

Intel Core 2 Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin
afkasta-geta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

80GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 80GB hörðum
disk.

nVidia GeForce Go 7300
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

Windows Vista Premium
Nýja stýrikerfið frá Microsoft. Öruggara,
einfaldara og flottara. Mikið af nýjum
möguleikum með Vista.

1GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

119.999

15,4”

KAUPAUKI!FRÁBÆR

MA477
APPLE IPOD NANO 2GB SILFUR

21. 999

CCN:ISL-100512-001
FSC SCALEO H CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo E6300 örgjörvi
- 2MB, 1066MHz FSB, LGA775
nVidia GeForce 7300LE 256MB
- TV-out, DVI
1024MB Vinnsluminni DDR2 667
250GB Harður diskur (SATA)
Media Bay að framanverðu
DVD Skrifari
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð og mús

Microsoft Windows Vista Premium
Microsoft Works
Norton Internet Suite 2006
2 ára alþjóðleg ábyrgð

13.912 7.614 5.515* ** ***

Intel Core 2 Duo
Nýjustu borðtölvuörgjörvarnir frá Intel.
40% hraðvirkari. Tölvan getur nú gert
marga hluti í einu með nýju tækninni.

250GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 250GB hörðum
disk.

nVidia GeForce 7300LE 256MB
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

Windows Vista Premium
Nýja stýrikerfið frá Microsoft. Öruggara,
einfaldara og flottara. Mikið af nýjum
möguleikum með Vista.

1GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

19”

BT LÁN KYNNIR KORTALAUS LÁN
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. 3. Þú ferð út með bros a vör.

2. Við sækjum um lánið fyrir þig og það tekur aðeins           
              60 sekúndur að fá það samþykkt.

1. Þú kemur í BT og segir okkur hvað þig langar í.
Þarft ekki

sek!Fáðu lánið

og máEKKERT ÚT

139.999
999169.

KAUPAUKI!FRÁBÆR

MA477
APPLE IPOD NANO 2GB SILFUR

21. 999

VERÐLÆKKUN20.000

VE LÆKKUN30.000

999139.



Líður að lokum





„Ef við værum með betri VIP-
stúku, meiri umgjörð í kringum 
landsliðið og strákarnir fengu 
meira klapp á bakið, þá værum 
við miklu betri í fótbolta.“ 

Upptökur á fyrstu sólóplötu rokk-
arans Magna Ásgeirssonar, sem 
standa yfir í Danmörku, ganga 
prýðilega. Hljóðverið er í sveita-
býli rétt fyrir utan Óðinsvé þar 
sem Magni og félagar hans Baddi 
og Gunni úr Sóldögg hafa dvalið í 
góðu yfirlæti.

„Við erum að verða búnir að 
taka upp alla trommugrunna og 
fullt af gíturum,“ segir Magni. 
„Þetta er æðislegasta stúdíó sem 
ég hef komið í. Hérna er allt 
æðislegt. Við erum lengst úti 
í sveit og akrar allt í kringum 
okkur. Við viljum helst ekki fara 
héðan í burtu. Ég hef hugsað mér 
að taka upp allar mínar plötur 
hérna í framtíðinni.“

Magni býst við því að taka upp 
megnið af plötunni í Danmörku en 

eitthvað verður þó gert heima á Ís-
landi. „Þetta er að koma mjög vel 
út,“ segir hann. Lögin á plötunni 
verða öll á ensku og stefnir Magni 
að því að gefa hana út hér heima 
í lok júlí og á svipuðum tíma á 
iTunes. Síðar meir vonast hann til 
að koma henni á markað erlend-
is og verða þá enskar útgáfur af 
lögum Á móti sól í stað þeirra er-
lendu tökulaga sem verða á ís-
lensku útgáfunni. 

Eins og áður segir kann Magni 
ákaflega vel við sig í Danaveldi. 
„Hérna bragðast Tuborginn mikið 
betur en heima. Maður fær sér 
alltaf einn og einn öl. Það er bara 
ætlast til þess að þú drekkir bjór í 
Danmörku og borðir smörrebröd.“ 
Bætir hann því við að samstarfið 
við Badda og Gunna gangi eins 

og í sögu. „Það er rosalega gott 
að vera bara þrír. Þeir eru mjög 
reyndir upptökumenn og ef einn 

nennir ekki að taka upp þá kemur 
hinn bara í staðinn. Við erum allir 
bestu vinir.“

Allt æðislegt hjá Magna í Óðinsvéum

Stefán Lárus Stefánsson, sendi-
herra Íslands hjá Evrópuráðinu, 
hitti Benedikt XVI páfa í Vatík-
aninu í byrjun mánaðarins þar 
sem hann fékk afhent trúnaðar-
bréf. Stefán Lárus, sem er einnig 
sendiherra Íslands hjá Evrópuráð-
inu, segir páfa hafa mikinn per-
sónuleika. „Fólk skynjar strax að 
hann hefur mikinn persónuleika. 
Um leið og hann kom inn í salinn 
náði hann tökum á atburðinum, ef 
svo má segja,“ segir Stefán Lárus. 
Sendiherrann var ekki einn við at-
höfnina því kona hans og synir 
fylgdu með, sem og Guðni Braga-
son, fastafulltrúi Íslands hjá land-
búnaðar- og fiskistofnun Samein-
uðu þjóðanna í Róm.

Mikil viðhöfn fylgir afhendingu 
trúnaðarbréfa í Páfagarði. Íslend-

ingarnir voru sóttir í lögreglufylgd 
og leiddir inn í höll í Páfagarði, 
sem hýsir meðal annars íbúð páfa. 
„Á göngunum voru svissnesku líf-
verðirnir sem hafa séð um gæsluna 
í mörg hundruð ár. Þeir klædd-
ust þessum skrautlegu búningum 
sem Michaelangelo er sagður hafa 
hannað,“ segir Stefán Lárus. 

Eftir athöfnina gaf páfi sig á 
stutt spjall við Íslendingana og 
þar á meðal syni Stefáns sem eru 
fjórtán og nítján ára. „Þeim þótti 
mikið til þess koma að upplifa 
svona athöfn og sjá hana kannski 
með öðrum augum en maður sjálf-
ur. En það fór ekki framhjá þeim 
að við vorum að fara í gegnum at-
höfn sem hefur verið endurtekin í 
þúsund ár og fannst mikið til koma. 
Þeim þótti líka vænt um að hann 

gaf sér tíma til að heilsa þeim og 
skiptast á nokkrum orðum,“ segir 
Stefán Lárus.

Í ræðu sem páfi flutti við at-
höfnina sagði hann meðal annars 
að kristin trú hefði í yfir þúsund 
ár mótað íslenska menningu. Hann 
ræddi um friðargæslusveitir Ís-
lendinga og minntist á nunnurnar 
í Hafnarfirði sem biðja fyrir vel-
ferð Íslendinga á degi hverjum. Að 
lokum bað hann fyrir guðsblessun 
allra Íslendinga. 

„Þrátt fyrir allan þann umbúnað, 
glæsileika og þá miklu sögu sem er 
í Vatíkaninu skynjar fólk samt frið-
sæld og ró. Og það var eiginlega sú 
tilfinning sem situr eftir í mér,“ 
segir Stefán Lárus, sendiherra í 
Vatíkaninu.

Samúraí í silkisokkum

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



CHRIS
CORNELL

Tuborg og MasterCard kynna í samstarfi við Concert

Í fyrsta skipti á sviði, 
flytur Chris Cornell 
ásamt hljómsveit, 
alla smellina frá 
Soundgarden,
Temple of the Dog 
og Audioslave!

LAUGARDALSHÖLLINNI

Miðasala hefst 21. júní kl. 10:00
MasterCard forsala hefst 20. júní kl. 10:00

Laugardaginn
8. september

SOUNDGARDEN / TEMPLE OF THE DOG / AUDIOSLAVE
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Nánari uppl‡singar um sumarhús á
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 Fiesta del Sol Mi›bær Eindhoven 22.–24. júní

Extrema Outdoors Aquabest   21. júlí
Bóka›u ód‡rt fargjald til Eindhoven
á www.icelandexpress.is!

Áfangasta›ur:
Holland

Eindhoven

www.icelandexpress.is/eindhoven

Mekka sælkerans!

Ein best var›veitta
mi›aldaborg Evrópu

Sumarhús, skemmtigar›ar,
sund og afflreying fyrir alla
fjölskylduna

Frægasti orrustuvöllur
Evrópu

Eindhoven í Hollandi er falleg, fjölskylduvæn og

frábærlega sta›sett  borg. Hvort sem flú leitar a›

afflreyingu fyrir alla fjölskylduna e›a spennandi

listalífi í bland vi› i›andi næturlíf, flá er óhætt a›

mæla me› Eindhoven. fia›an er stutt til margra

áhugaver›ra borga og upplagt a› fá sér bíl hjá

bílaleigunni Budget og dvelja í huggulegum

sumarhúsum á lei›inni.

Mér finnst ótrúlega sorglegt 
að sjá gengið út frá því sem 

vísu að hæfileikinn til að læra eigi 
að eldast af manni, að það að vera 
enn að þroskast og auka við þekk-
ingu sína sé merki um vanþroska. 
Auðvitað ætti þessu að vera öfugt 
farið. Fátt ber einmitt gleggri 
merki um vanþroska en að geta 
ekki lært, þroskast og breyst, að 
bíta í sig skoðanir og viðhorf sem 
maður er ófáanlegur ofan af hvað 
sem tautar og raular. 

 fannst mér það að 
skipta um viðhorf lengi vel jafn-
gilda því að viðurkenna að maður 
væri vitleysingur sem hefði ekki 
haft vit á að hafa rétt fyrir sér 
allan tímann. Síðan áttaði ég mig 
á því að það var í raun heimska 
dauðans. Engin lífvera er óbreytan-
leg fyrr en hún er orðin að stein-
gervingi.

 stuttu færði lítið smáatriði 
í daglega lífinu mér heim sann-
inn um að í mér eimir enn eftir af 
hæfileikanum til að þroskast, þótt 
kominn sé á fimmtugsaldur. Ég 
lenti í slysi sem gladdi mig mjög.
Ég á forláta espressókaffikönnu. 
Maður hellir vatni í neðri hlutann, 
setur kaffi í síuna, skrúfar hana 
saman og setur á eldavélarhellu. 
Kanna þessi er einn fjölmargra 
smáhluta sem ég tel auka lífsgæði 
mín. Hins vegar brenndi ég mig 
illa á henni um daginn.

 tímann hefði ég bölv-
að könnunni í sand og ösku, talið 
það alvarlegan hönnunargalla að 
hægt væri að stórskaða sig á heim-
ilistækjum. Öll ábyrgðin á slysinu 
hefði í huga mínum hvílt á fram-
leiðandanum.

 gerði það hins vegar 
að verkum að ég mundi eftir öllum 
þeim fjölda skipta sem ég hafði 
glaðst við að laga mér ljúffengt 
kaffi á þessari sömu könnu án 
þess að verða fyrir skakkaföllum, 
en ekki bara þessu eina skipti sem 
ég brenndi mig. Fyrir vikið gat ég 
ekki talið mér trú um að ekki væri 
hægt að laga kaffi á könnunni án 
þess að meiða sig, að hugsanlega 
hefði ástæða óhappsins ekki verið 
sú að kannan væri slysagildra 
heldur sú að í stað þess að hafa 
það í huga að ég var með sjóðandi 
heitan hlut í höndunum var ég að 
tala í símann og æpa á börnin mín 
um leið og ég tók könnuna af hell-
unni.

 skildist að ekkert í lífinu er 
idíót-proof. Ef maður hagar sér 
eins og ídíót kemst maður að því 
fyrr en varir. Það er á okkar eigin 
ábyrgð að haga okkur ekki eins og 
fífl og bölva svo heiminum fyrir 
að vera ekki nógu fíflvænn.
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