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Ekki bara sonur Geirs

 Stærsta opinbera 
pókermótið sem haldið hefur verið 
hér á landi fór fram í gær, og spil-
uðu rúmlega 150 á mótinu. Spilað 
var upp á 600 þúsund krónur í 
verðlaun. Lögreglan kannaði hvað 
fram fór á mótinu en stöðvaði það 
ekki, þrátt fyrir lagaákvæði um 
fjárhættuspil.

Sindri Lúðvíksson, umsjónar-
maður mótsins, segir að það hafi 
gengið afar vel. Rúmlega 150 
þátttakendur hafi mætt til leiks, 
og hver borgað 4.000 krónur í 
þátttökugjald. Allur aðgangseyr-
ir hafi svo runnið upp í verðlauna-
fé fyrir þá sem bestum árangri 
náðu á mótinu, og verðlaunafé því 
samtals rúmar 600 þúsund krón-

ur. Athygli vakti að engin kona 
tók þátt í mótinu.

Sindri segir lögreglumenn hafa 
komið og rætt við sig um það sem 
fram fór í gær. Hann segir mótið 
löglegt þrátt fyrir ákvæði í hegn-
ingarlögum sem leggja sektir eða 
fangelsi allt að einu ári við því að 
hafa atvinnu af fjárhættuspili eða 
koma öðrum til þátttöku í fjár-
hættuspili. Mótið var haldið á 
vegum vefverslunarinnar gismo.
is, sem selur vörur tengdar fjár-
hættuspili.

Rúmlega 150 spiluðu póker
Lögregla stöðvaði ekki fyrsta opinbera pókermótið sem haldið hefur verið hér á 
landi. Aðgangseyrir að mótinu, samtals 600 þúsund krónur rann upp í verðlaunafé 
fyrir þá sem náðu bestum árangri. Engin kona tók þátt í mótinu.

 Kvennalandsliðið í 
knattspyrnu knúði fram ein 
bestu úrslit í sögu A-landsliða 
Íslands í gær með frábærum 
sigri á Frökkum. Leikurinn var í 
undankeppni Evrópumótsins á 
næsta ári en Frakkar eru í 7. 
sæti á styrkleikalista FIFA en 
Ísland í sæti númer 21. 

Margrét Lára Viðarsdóttir 
skoraði eina mark leiksins með 
skalla stuttu fyrir leikslok. 
Frakkar sóttu mun meira og 
hefðu hæglega getað skorað en 
öguð og skipulögð vörn, auk 
góðrar markvörslu Þóru B. 
Helgadóttur, héldu liðinu inni í 
leiknum áður en Margrét 
skoraði undir leikslok.

„Að leggja svona sterkt lið að 
velli er ótrúlegt og það gekk 
eiginlega allt upp hjá okkur. Ég 
er ótrúlega sáttur og stoltur af 
liðinu,“ sagði landsliðsþjálfarinn 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
meðal annars í gær.

Vann glæstan 
sigur á Frökkum

 Góð þátttaka var í ferð 
Ferðafélags Íslands eftir Kóngsveginum 
svonefnda til Þingvalla og Laugarvatns í 
gær. Hópurinn fékk óvænta kveðju frá 
Margréti Þórhildi Danadrottningu, en 
ferðin var farin til að minnast heimsóknar 
Kristjáns VIII fyrir 100 árum og því var 
ekið á fornbílum.

Leif Mogens Reimann, sendiherra Dan-
merkur á Íslandi, var með í för ásamt eig-
inkonu sinni, og las hann upp kveðju frá 
Margréti Þórhildi. „Í kveðjunni fagnaði 

hún því að Íslendingar minntust 100 ára 
afmælis heimsóknar Kristjáns VIII, og 
sagði það merki um sterk tengsl þjóðanna 
nú og á öldum áður,“ segir Reimann.

Hann segir áheyrendur hafa orðið afar 
hrærða við lestur kveðjunnar, sem hafi átt 
sérlega vel við á þessum skemmtilega degi. 
Hópurinn fékk leyfi til að aka niður 
Almannagjá eins og gert var þegar Kristj-
án VIII kom hingað til lands, og sagði 
Reimann það ógleymanlega upplifun að 
aka þessa leið á fornbílunum.

 Íslendingar fagna því í 
dag að 63 ár eru liðin frá því 
landið varð lýðveldi og sjálfstæð-
isbaráttu þjóðarinnar lauk 
formlega. Skipulögð eru hátíða-
höld í öllum bæjarfélögum 
landsins.

Í Reykjavík hefst hátíðisdagur-
inn með samhljóm kirkjuklukkna 
þegar klukkuna vantar fimm 
mínútur í tíu. Eftir hann verður 
blómsveigur lagður á leiði Jóns 
Sigurðssonar, helsta leiðtoga 
Íslendinga í sjálfstæðisbarátt-
unni.

Það er kominn 
17. júní

Eldur varð laus á 
bifreiðaverkstæði á Selfossi á 
níunda tímanum í gærkvöldi. Að 
sögn lögreglu var mikill eldur og 
reykur í húsinu þegar að var 
komið og hætta á ferðum þar sem 
vitað var að gaskútar og eldfim 
efni voru innandyra.

Vel gekk að slökkva eldinn, og 
var slökkvistarfi að mestu lokið 
um klukkan 22 í gærkvöldi. Í það 
minnsta einn bíll var inni á 
verkstæðinu, en enginn var að 
vinna í húsinu þegar eldurinn kom 
upp. Verkstæðið er afar illa farið, 
en annað fyrirtæki í sama húsi 
slapp við mikið tjón.

Gaskútar og 
þynnir inni



Ferðaskrifstofa

 „Ástandið er bara skelfi-
legt. Fólk fer í frí og hirðir ekki um 
kettina,“ segir Sigríður Heiðberg, 
forstöðukona Kattholts, en undan-
farið hafa rúmlega hundrað óskila-
kettir verið í umsjá Kattholts í 
einu.  

Sigríður segir sumarleyfi valda 
því að fólk losi sig við ketti. „Ég hef 
heyrt frá dýralækni að mikið sé að 
gera við að lóga köttum og kettling-
um um þessar mundir, sumir fara 
svo í frí án þess að hirða um kettina 
og þá koma þeir iðulega til okkar,“ 
segir hún. 

Sigríður segir furðu sæta að fólki 
sé ekki meira umhugað um velferð 
dýra sinna en þetta. Mikið af 
kettlingum sem enginn kærir sig 
um verði til þegar læður eru ekki 
teknar úr sambandi og fress fari á 
flakk þar sem þau séu ekki vönuð. 

„Sem betur fer eru margir ábyrg-

ir kattaeigendur til. Á Kattahótel-
inu eru til að mynda um áttatíu 
kettir núna frá fólki sem er umhug-

að um að dýrin séu í öruggum hönd-
um þótt farið sé í sumarfrí,“ segir 
Sigríður.  

 „Þetta er tímamóta-
samþykkt sem tryggir hagsmuni 
sjómanna um allan heim,“ segir 
Sævar Gunnarsson, formaður Sjó-
mannasambandsins um samþykkt 
Alþjóðavinnumálastofnunar sem 
gekk í gegn á fimmtudaginn á 
alþjóðlegum fundi stofnunarinnar 
í Genf. 

„Við uppfyllum flestar þessar 
kröfur nú þegar. En það gera flest 
af svokölluðum hentifánaskipum 

ekki. Megin-
hagsmunir
Íslendinga
eru fólgnir í 
því að losna 
við sam-
keppnina við 
þessa drullu-
pramma sem 
hafa verið að 
veiða hér við 
strendur,“ 

segir Sævar.
Alþjóðasamþykktinni er ætlað 

að bæta aðstæður 30 milljóna sjó-
manna um allan heim. Samningur 
um sama efni var felldur af aðild-
arþjóðum stofnunarinnar fyrir 
tveimur árum en Sævar segir 
miklar og góðar breytingar hafa 
verið gerðar á samningnum til að 
sætta sjónarmið ríkja í Asíu og 
Vesturheimi en þar greindi helst 
á. Nýi samningurinn var hins 
vegar samþykktur með 443 
atkvæðum. Ekkert ríki var á móti 
samningnum en 19 þeirra sátu hjá 
við atkvæðagreiðsluna.

Brögð hafa verið að því að henti-
fánaskip stundi ólöglegar og 
óábyrgar veiðar á fiskveiðistofn-
um. Einar Kristinn Guðfinnsson 

sjávarútvegsráðherra hefur bar-
ist gegn slíkum veiðum, sem oft 
eru oft nefndar sjóræningjaveið-
ar, við strendur Íslands. Reglur 
Norðaustur-Atlantshafsfiskiveiði-
nefndarinnar hafa þrengt að ólög-
legum veiðum hentifánaskipa en 
þó hefur strandgæsluskipum 
reynst erfitt um vik að bregðast 
við þeim þegar þau eru á alþjóð-
legu hafsvæði. 

„Samþykktin er enn sem komið 
er tilmæli til þjóðanna því viss 
fjöldi landa þarf að innleiða þau í 
lög sín til að þau verði að alþjóð-
legum lögum,“ bendir Sævar á. 
Hann segir þó að miðað við þann 

mikla stuðning sem samþykktin 
hlaut á þinginu ætti þess ekki að 
vera langt að bíða þar til það gerð-
ist.

Samþykktin felur í sér ákvæði 
sem ætlað er að tryggja að sjó-
menn njóti aukins öryggis og 
hvíldar á sjó. Auk þess eru ákvæði 
samþykktarinnar sem ætlað er að 
tryggja að fiskiskip séu smíðuð og 
haldið við með tilliti til velferðar 
sjómanna. Talið er að mörg ríki 
geti ekki komið ákvæðunum strax 
í framkvæmd. Því kveður sam-
þykktin á um úrræði sem gera 
ríkjum mögulegt að uppfylla skil-
yrðin í áföngum.

Stórt skref í uppræt-
ingu sjóræningjaveiða
Alþjóðavinnumálastofnunin hefur samþykkt nýja samning um bættar aðstæður 
sjómanna. Formaður Sjómannasambands Íslands segir að meginhagsmunir sam-
þykktarinnar hér landi séu fólgnir í því að hún þrengir enn að hentifánaskipum. 

Sigurður, ert þú ekkert hrædd-
ur um að verða tekinn?

Sú staðreynd að 
ákveðnir hópar fólks eru svo að 
segja þurrkaðir út kann að leiða 
til minna umburðarlyndis á þeim 
sem eru frábrugðnir stærstum 
hluta fólks samfélagsins. Þetta 
segir Sigríður Þorgeirsdóttir, 
dósent við Háskóla Íslands sem 
beint hefur sjónum að sambandi 
siðfræði og vísindaþróunar síðari 
ára, um fjölda fóstureyðinga 
vegna gruns um fósturgalla. 

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að undanfarin sjö ár hefur 
fjörutíu konum verið boðið að 
ljúka meðgöngu þegar skimun á 
fóstri hefur leitt í ljós að það er 
með Downs-heilkenni. Einungis 

tvær þeirra 
völdu að 
halda með-
göngunni 
áfram. 

„Það þarf 
ekki að vera 
til marks um 
ábyrgðar-
leysi að vilja 
ekki fæða 
barn sem 
ekki verður 
talið heil-

brigt,“ segir Sigríður. Hún segir 
ástæður fyrir því að fólk velji 
fóstureyðingu í slíkum aðstæðum 
margvíslegar. Hugsanlega hræð-

ist það að axla ábyrgð á barni 
sem þarfnist stöðugrar ummönn-
unar og vilji oft ekki leggja á 
barn að fæðast mikið fatlað. Það 
sé þó ekki nóg að taka einungis 
tillit til sjónarhorns foreldra sem 
standa frammi fyrir vali um að 
halda eða eyða fóstri með galla. 
Valið geti verið slæmt og sær-
andi fyrir viðkomandi hópa fólks 
auk þess sem dregið geti úr 
umburðarlyndi meirihlutans. 
Vönduð, þverfagleg ráðgjöf fyrir 
og eftir greiningu á fósturgöll-
um, sé foreldrum nauðsynleg, af 
því að val þeirra verði að vera 
eins upplýst og kostur er á.

 Bandarísk stjórn-
völd aflétta banni á fjárhagsað-
stoð við palestínsk stjórnvöld sem 
staðið hefur í 15 mánuði þegar ný 
neyðarstjórn Abbas forseta tekur 
við völdum.

Háttsettur bandarískur 
embættismaður sagði í gær að 
ekkert stæði í vegi fyrir því að 
Bandaríkin tækju á ný upp 
stjórnmálasamtök við palestínsk 
stjórnvöld ef Hamas ætti ekki 
lengur aðild að ríkisstjórninni.

Átök milli Fatah-samtaka 
Abbas og Hamas-liða héldu áfram 
í gær, og náðu vopnaðir liðsmenn 
Fatah meðal annars þinghúsinu í 
Ramallah og ráðhúsinu í Nablus á 
sitt vald. 

Bandaríkin lofa 
Abbas aðstoð

Fangi á Litla-Hrauni 
hefur í Héraðsdómi Suðurlands 
verið dæmdur í 45 daga skilorðs-
bundið fangelsi fyrir árás á 
samfanga sinn.

Maðurinn sló annan fanga í 
höfuðið með súpudunki úr 
harðplasti í janúar. Atvikið átti 
sér stað inni í fangaklefa. 
Dunkurinn var nærri fullur af 
súpu og vó tæp fimm kíló. 
Fórnarlambið fékk kúlu á hnakka, 
væg eymsli í aftanverðan háls og 
höfuðverk. Þá slóst dunkurinn í 
fartölvu fórnarlambsins. Eftir að 
árásarmaðurinn neitaði að hafa 
skemmt tölvuna af ásetningi féll 
sækjandi frá þeirri ákæru.

Sló samfangann 
með súpudunki

 Stöðva á frekari vega-
gerð á hálendinu. Þetta kemur 
fram í hálendisvegaskýrslu 
Landverndar sem kom út í gær. 

Skýrsluhöfundar leggja til að 
gert verði heildstætt kerfi um 
flokkun vega á hálendinu til að 
auka öryggi vegfarenda og til að 
draga úr hættu á landspjöllum. 
Einnig er talið nauðsynlegt að 
greint sé á milli ferðamannavega 
og almennra vega. Vegir á 
miðhálendi Íslands eiga fyrst og 
fremst að vera ferðamannavegir 
og mikilvægt er að þar verði 
víðáttumikil svæði án vega. Þá er 
lagt til að heildstætt kerfi um 
flokkun vega verði gert sem auka 
á öryggi vegfarenda og draga úr 
landspjöllum.

Segja að stöðva 
eigi vegagerð á 
hálendinu
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VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ

STÖNDUM VIÐ BAKIÐ Á OKKAR MÖNNUM
Í LEIKNUM GEGN SERBUM!

VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR Í ÍSLENSKA
LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK OG FYLGSTU MEÐ Á WWW.IBLIDUOGSTRIDU.IS

Hvatning og stuðningur eru mikils virði þegar menn heyja harða keppni á alþjóðavettvangi. 
Þess vegna er okkur bæði ljúft og skylt að styðja íslenska landsliðið í handbolta, í blíðu og stríðu, 

þegar það mætir Serbum í mikilvægum leik fyrir EM í Noregi í janúar 2008.

Hvetjum strákana til dáða í Laugardalshöllinni í kvöld.

ÁFRAM ÍSLAND, ALLTAF!

01 Við lítum á okkur sem „stuðningsmenn” – en ekki 
„áhangendur”.

02 Við vitum að stuðningur okkar er mikilvægur fyrir liðið og 
getur haft mikil áhrif á árangur þess.

03 Við vitum að stuðningur er ekki síst nauðsynlegur í stríðu 
– ekki bara í blíðu! 

04 Við gerum okkur raunhæfar væntingar.

05 Við teljum það ekki minnimáttarkennd að taka það með í 
reikninginn að 300 þúsund manna þjóð er að keppa við
milljónaþjóðir. Það er bara viðurkenning á staðreyndum.

06 Við gerum þá kröfu til landsliðsins að það „haldi haus” í mótlæti
og skuldbindum okkur til þess að gera slíkt hið sama.

07 Við heitum því að yfirgefa ekki skútuna ef miður gengur – við
heitum því að halda út allt til enda og sýna „úr hverju við erum gerð”. 

08 Jákvæður stuðningur er skemmtilegur og gefandi – ekki bara fyrir
landsliðið heldur líka okkur stuðningsmenn og þjóðarkarakterinn.

09 Við getum ekki öll orðið landsliðsmenn – en við getum orðið
stuðningsmenn – í blíðu og stríðu.

10 Sama hvernig gengur og sama hvernig fer – þá lofum við
alltaf einu: Við höfum ánægju af leiknum.

Samtök stuðningsmanna íslenska landsliðsins í handknattleik voru formlega stofnuð 12. janúar.
Félagsmenn samþykkja svohljóðandi yfirlýsingu:

STUÐNINGSBOÐORÐIN 10



 Lögreglan í 
Borgarnesi stöðvaði ökumann 
fyrir að aka undir áhrifum 
fíkniefna á sjötta tímanum í 
gærmorgun. Maðurinn reyndist 
hafa tekið kókaín, amfetamín og 
neytt kannabisefna.

Lögreglan stöðvaði einnig 
sextán ökumenn fyrir of hraðan 
akstur frá miðnætti á föstudags-
nótt fram á seinni part dags í gær. 
Sá sem hraðast ók var á 139 
kílómetra hraða á þjóðveginum 
og þarf að greiða 90 þúsund 
krónur í sekt. Aðrir ökumenn 
þurfa einnig að greiða háar sektir, 
enda hafa sektarupphæðir 
hækkað verulega nýverið. 

Ökumaður á 
fíkniefnakokteil

 Alls hafa 468 verið frels-
aðir úr nauðungarvinnu við 
brennsluofnana og úr ýmsum 
öðrum ólöglegum störfum undan-
farinn mánuð í Kína eftir að hafa 
verið sveltir, barðir og þvingaðir 
til að vinna í fjórtán klukkustund-
ir eða meira á hverjum degi að því 
er ríkisrekin kínversk fréttastofa 
greindi frá á föstudaginn.

Tilkynningin kom skömmu eftir 
að forseti Kína, Hu Jintao, og fleiri 
háttsettir leiðtogar fyrirskipuðu 
rannsókn eftir að sívaxandi fjölda 
skýrslna um útbreidda misnotkun 
á vinnuafli í múrsteinaverksmiðj-
um í sveitahéruðum Kína höfðu 
borist. Það að æðstu leiðtogar beiti 
sér með þessum hætti er talið vera 
til marks um áhyggjur innan 
Kommúnistaflokksins yfir því að 
svona mál geti dregið úr trausti 
almennings á stjórn kommúnista. 
Þrátt fyrir að núverandi stjórn-
völd hafi sett í forgang að bæta 
kjör þeirra hundruða milljóna 
verkamanna sem vinna í Kína er 
margs konar misnotkun á þeim og 
sinnuleysi stjórnvalda þar um þó 
enn algengt.

Kveikjan að þessu máli, sem er 
eitt helsta hitamálið í kínverskum 
fjölmiðlum þessa dagana, var opið 
bréf sem 400 feður í héraðinu 
Henan birtu á netinu þar sem þeir 
báðu um hjálp í leit sinni að sonum 
sínum sem þeir töldu að höfðu 
verið seldir til að þræla við 
brennsluofnana í verksmiðjunum.

Í kjölfarið tóku fjölmiðlar hver 
af öðrum við sér og tóku að rann-
saka málið. Meðal þess sem komið 
hefur fram eru dæmi um að átta 
ára börn hafi verið lokkuð með 

fagurgala til að vinna í verksmiðj-
unum eða þeim hafi hreinlega 
verið rænt.

Lögreglan leitar að verkstjóra í 
einni verksmiðjunni sem er grun-

aður um að hafa keypt fólk af 
þrælasölum og neytt það til að 
vinna mánuðum saman, án þess að 
fá greitt fyrir vinnu sína eða nægi-
legt að borða. 

Opinber rannsókn á 
þrælahaldi í Kína
Kínversk stjórnvöld hafa fyrirskipað rannsókn á misnotkun á verkafólki sem vinnur 
við brennsluofna í múrsteinaverksmiðum í Kína. Kínverskir fjölmiðlar hafa birt margar 
skýrslur um verkafólk sem hefur verið þvingað til að vinna við skelfilegar aðstæður.

 Metfjöldi kandidata 
var útskrifaður frá Háskóla 
Íslands við hátíðlega athöfn í gær. 
Alls voru 1.056 brautskráðir, 695 
útskrifuðust með BS- eða BA-
gráðu og 369 með gráðu á meist-
arastigi, en átta útskrifuðust með 
tvær gráður. 

Kristín Ingólfsdóttir háskóla-
rektor lagði áherslu á sterka stöðu 
HÍ í ræðu sinni við brautskráning-
una. Hún minnti á að fyrir ári hafi 
skólinn sett sér það langtíma-
markmið að komast í hóp fremstu 
menntastofnana heims. Sú mark-
miðssetning og vinna sem henni 
fylgdi hafi leitt til þess að sam-
starf skólans við stjórnvöld, 

atvinnulífið og við háskóla í 
fremstu röð hafi færst í nýtt horf.

„Í samvinnu við Kennaraháskól-
ann er háskólinn að vinna að 
stefnumótun í fjarkennslu sem 
gefur fólki hvarvetna greiðan 
aðgang að menntun á ýmsum 
fræðasviðum þannig að búseta, 
vinna, fötlun eða aðrar orsakir 
hamli ekki háskólanámi. Samein-
aður háskóli mun vinna að þessu í 
samstarfi við Fræðasetur Háskóla 
Íslands sem byggð hafa verið upp 
víða um land,“ sagði Kristín.

Í gær brautskráðust í fyrsta 
skipti nemendur í meistaranámi í 
verkefnisstjórnun frá verkfræði-
deild HÍ. 

Aldrei hafa fleiri verið brautskráðir frá HÍ

Kennarháskóli Íslands 
útskrifaði 476 kandídata í gær. 
Athöfnin fór fram í Laugardals-
höll.

Í ræðu rektors kom fram að 
meira en helmingur nemenda 
kennaraháskólans stundar námið 
sem fjarnám og búa þeir nemend-
ur um allt land. Einnig búa margir 
nemendur skólans erlendis. Rektor 
sagði þessa þróun hafa gjörbreytt 
ástandi í skólum á landsbyggðinni 
þar sem árum og áratugum saman 
hafi sárlega vantað fagmenntuða 
kennara.

Kennaramenntun er fjölmenn-
asta námsbraut á háskólastigi hér-
lendis og kennarastéttin er stærsta 
fagstétt á Íslandi.

Útskrifaðir voru 409 nemendur 
úr grunnnámi og 67 nemendur úr 
framhaldsnámi þar af fimm með 
meistaragráðu.

Grunnskólakennarakandídat-
arnir Edda Rún Knútsdóttir og 
Hanna Guðný Ottósdóttir hlutu 
viðurkenningu fyrir lokaverkefni 
sitt „Ljáðu mér eyra - Hvað reyn-
ist pólskum börnum erfiðast að 
læra í íslensku?“ 

Helmingur 
nema í fjarnámi

Frumrannsóknir
vegna mats á umhverfisáhrifum 
háspennulínulagna um vatns-
verndarsvæði í Heiðmörk benda 
til að af þeim sé talsverð sink-
mengun.

Sinkið er ekki talið ná ofan í 
vatnsbólið í Heiðmörk, en frekari 
rannsóknir hafa þó verið boðaðar. 
Þetta kom fram í svörum 
meirihluta umhverfisráðs 
Reykjavíkur síðastliðinn mánu-
dag. Tilefnið var tillaga fulltrúa 
Frjálslynda flokksins um að 
jarðvegssýni yrðu tekin við 
háspennumöstur á Reykjavíkur-
svæðinu.

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

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift að ímynda
sér hvernig lífi heimilisfólks í fyrstu byggð Reykjavíkur var 
háttað og hvernig umhverfi og landslag borgarinnar var við
landnám.

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is

 Mikill erill var hjá lögreglunni 
á Akureyri í fyrrinótt og þurftu lögreglu-
menn að hafa afskipti af tvennum hópslags-
málum og stöðva fjölda annarra slagsmála. 
Mikill fjöldi gesta er í bænum um helgina og 
segja lögreglumenn að ástandið hafi verið 
eins og um verslunarmannahelgi.

Bíladagar eru á Akureyri um helgina, auk 
þess sem útskrift Menntaskólans á Akureyri 
dregur til sín eldri útskriftarárganga. Fjöl-
margir voru stöðvaðir fyrir of hraðan akstur 
á leið til bæjarins þótt enginn hafi mælst á 
sviptingarhraða.

Fangageymslur lögreglu voru fullar eftir 
nóttina, segir Ólafur Ásgeirsson aðstoðar-
yfirlögregluþjónn á Akureyri. Hann segir að 
flestir sem lögregla hafi haft afskipti af hafi 

verið ölvaðir, þó einhver fíkniefnamál hafi 
einnig komið til kasta lögreglu.

Lögreglan var kölluð að tjaldstæðinu að 
Hömrum á fjórða tímanum um nóttina þar 
sem ráðist hafði verið á mann. Lögreglan 
hafði afskipti af árásarmanninum en þá kom 
annar maður að og veittist að lögreglu. Báðir 
mennirnir voru handteknir en lögreglumenn-
ina sakaði ekki.

Aftur var óskað eftir aðstoð lögreglu á 
tjaldstæðinu um klukkustund síðar vegna 
hópslagsmála á svæðinu. Gæslumaður á 
tjaldsvæðinu slasaðist þegar ráðist var á 
hann áður en lögreglan skakkaði leikinn. 
Ekki komst þó friður á eftir þetta, því 
hópslagsmál brutust aftur út á sjötta tíman-
um á tjaldstæðinu.

Hópslagsmál brutust út á tjaldstæðinu

 Þrettán ára drengur hóf 
upp raust sína í gær í fyrsta sinn 
síðan hann var þriggja ára.

Ben Grocock var aðeins þriggja 
ára þegar hann hótaði foreldrum 
sínum að hætta að tala ef þau 
legðu hann inn á sjúkrahús til 
kirtlatöku. Hann stóð við hótun-
ina og hætti að tala næstu tíu 
árin.

Grocock rauf loks þagnareiðinn 
eftir að hafa fengið hvatningu á 
sjálfstraustsnámskeiði hjá 
slökkviliði bæjarins.

Þagði í tíu ár

Fyrsta þing IN, sam-
bands norræns starfsfólks í 
iðnaði, var haldið í Reykjavík á 
föstudag. Fulltrúar norrænna 
verkalýðsfélaga sátu fundinn auk 
forystumanna frá Evrópusam-
böndum verkafólks og alþjóða-
samtökum.

Á þinginu var sérstaklega 
fjallað um framtíðarsýn hinnar 
alþjóðlegu verkalýðshreyfingar í 
hnattrænu viðskiptalífi. Skúli 
Thoroddsen, framkvæmdastjóri 
Starfsgreinasambandsins, segir 
að stærstu málin sem félögin 
standa frammi fyrir séu hvernig 
bregðast eigi við aukinni orku-
þörf og gróðurhúsaáhrifum. 

Norrænu samtökin urðu til við 
samruna norræna málmiðnaðar-
sambandsins og norræna 
iðnaðarsambandsins. Félagsmenn 
eru um 1,2 milljónir manna. 

Rætt um fram-
tíð verkalýðsfé-
laganna

 „Elsti þátttakand-
inn sem við vitum um í ár var 100 
ára kona sem hljóp á Hrafnistu í 
Reykjavík,“ segir Jóna Hildur 
Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri 
Kvennahlaupsins. „Það sem er 
svo skemmtilegt við þetta er að 
kynslóðirnar koma þarna saman 
og hlaupa. Mömmurnar koma 
með litlu stelpurnar í vögnunum 
og ömmurnar koma líka með.“

Hlaupið var haldið í átjánda 
skipti í ár og er talið að um sex-
tán þúsund konur hafi tekið þátt. 
Hlaupið fór fram á níutíu stöðum 
hér á landi, meðal annars á 
nokkrum hjúkrunarheimilum, og 
á átján stöðum erlendis. 

Á Ítalíu var heill kvennakór á 
ferðalagi sem tók þátt. Konurnar 
tóku bolina með sér út og hlupu 
þar sem þær voru. Jóna Hildur 
segir að það sé algengt að vin-
kvennahópar á ferðalögum geri 
þetta til að missa ekki af hlaup-
inu. Eins eru mörg Íslendingafé-
lög erlendis sem skipuleggja 
hlaupin.

„Ég veit um margar konur sem 
hafa hlaupið öll árin. Í ár var líka 
ein átta ára stelpa sem var að 
taka þátt í áttunda skipti. Hún 
hafði fyrst komið átta mánuða í 
kerrunni með mömmu sinni.“ 

Myndir frá hlaupinu má finna á 
www.sjóvá.is. Samstarfsaðili 
Kvennahlaupsins í ár er Hjarta-

vernd og var slagorð hlaupsins 
Hreyfing er hjartans mál. 

Kynslóðir sameinuðust
Sextán þúsund konur um allt land tóku þátt í Kvennahlaupinu í gær.

Skoðar þú klám reglulega?

Er rétt að gera ökutæki þeirra 
sem aka langt yfir hámarks-
hraða upptæk?

Margrét María 
Sigurðardóttir
lögfræðingur
hefur verið 
skipuð í 
embætti
umboðsmanns
barna til næstu 
fimm ár. Hún 
tekur við 
störfum 1. júlí.

Margrét
María lauk embættisprófi í 
lögfræði frá Háskóla Íslands árið 
1990. Hún hefur verið fram-
kvæmdastjóri Jafnréttisstofu frá 
2003 en starfaði áður sem 
lögfræðingur og rak eigin 
lögmannsstofu um árabil. Hún 
starfaði áður sem fulltrúi 
sýslumanns á Ísafirði, Húsavík og 
Blönduósi.

Margrét María hefur sinnt 
margvíslegum trúnaðarstörfum á 
sviði jafnréttis- og fjölskyldu-
mála.   

Nýr umboðs-
maður barna 

Yfir þrjú hundruð 
fyrirtæki þurfa að sæta því að 
aflaheimildir þeirra séu skertar 
um rúmlega 4,7 prósent vegna 
byggðakvóta, línuívilnunar og 
bóta vegna skel- og rækjubáta, 
en úthlutun stendur nú yfir fyrir 
yfirstandandi fiskveiðiár.

Heildarúthlutun í þessum teg-
undum nemur 270.065 þorskígild-
istonnum, en skerðingin sem fyr-
irtækin verða fyrir nemur 12.280 
þorskígildistonnum. HB Grandi 
hf, Brim hf, Samherji hf, Þor-
björn hf, Vísir hf, FISK-Seafood 
hf., eru þau fyrirtæki sem verða 
fyrir mestri skerðingu. 

300 fyrirtæki fá 
minni heimildir
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greinar@frettabladid.is

Eitt mikilvægasta verkefni sem ráðist 
hefur verið í á síðustu árum til að bæta 

og samþætta þjónustu borgarinnar er upp-
bygging þjónustumiðstöðva. Miðgarður, 
þjónustumiðstöðin í Grafarvogi ruddi braut-
ina og varð fljótlega ljóst að mikill árang-
ur náðist sem endurspeglaðist í bættri þjón-
ustu og sterkara samfélagi. Starfsfólki sem 
áður starfaði á ólíkum sviðum var skapaður sameig-
inlegur starfsvettvangur í hverfum borgarinnar. 

Með því skapaðist grundvöllur fyrir þverfag-
lega teymisvinnu til að koma betur til móts við 
fjölbreyttar þarfir íbúa. Miðstöðvarnar eru þannig 
hverfislægur miðpunktur þjónustu, þangað sem 
íbúar geta nálgast alla nauðsynlega þjónustu og 
þurfa ekki að þeytast milli fjölda stofnana til að fá 
úrlausn sinna mála. 

Árangurinn endurspeglast einnig í samhent-
ara og betra samfélagi. Kannanir sem gerðar voru 
í Grafarvogi í tengslum við stofnun þjónustumið-
stöðvarinnar þar leiddu í ljós að betri árangur 
næst þegar fagfólk ólíkra sviða leggst á eitt við úr-
lausn mála. Þetta hefur til dæmis sýnt sig varðandi 
fíkniefnaforvarnir og fleira. 

Eftir að nýr meirihluti tók við var yfirstjórn 
þjónustumiðstöðva færð frá þjónustu og rekstr-

arsvið undir velferðarsvið. Við þessa til-
færslu vöknuðu strax áhyggjur af því 
að starfsemi þjónustumiðstöðva myndi 
veikjast og að áhersla yrði frekar á þá 
þætti sem snúa að félagsþjónustunni en 
minni áhersla yrði á að byggja upp þá 
þætti sem snúa að öðrum sviðum: grunn-
skólum, leikskólum og tómstundum. Á 
þetta bentu fulltrúar Samfylkingarinnar 
ítrekað.

Fulltrúar meirihluta velferðarráðs full-
yrtu í umsögn sinni um flutninginn að 

„kostir þjónustumiðstöðva sem snúa flestir að 
íbúum hverfanna muni halda sér ef þjónustumið-
stöðvar verða færðar undir Velferðarsvið“. Einn-
ig kemur fram í sömu umsögn að „breytingin muni 
engin áhrif hafa á starfsmenn þjónustumiðstöðv-
anna og að þjónustusamningar munu áfram vera 
við önnur fagsvið borgarinnar“.

Þrátt fyrir þessi fyrirheit bíður nú afgreiðslu 
leikskólaráðs tillaga meirihlutans um að innritun-
arfulltrúar verði færðir frá þjónustumiðstöðvun-
um inn á leikskólasvið. Þetta er fyrsta skrefið í að 
rýra hlutverk þjónustumiðstöðvanna og er ástæða 
til að óttast að fleiri slík skref muni fylgja í kjöl-
farið. Þessi þróun mun verða til að veikja þjónustu-
miðstöðvarnar, fækka verkefnum þeirra og sam-
þætting á þjónustu við borgarbúa mun minnka.

Höfundur er varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Framtíð þjónustumiðstöðva

M
erking þjóðhátíðardagsins í hugarheimi þeirra 
sem þjóðina mynda er áreiðanlega afar mismun-
andi á þessum sextugasta og þriðja afmælisdegi 
lýðveldisins.

Að minnsta kosti má leiða líkur að því að merk-
ing þjóðhátíðardagsins hjá þeim börnum sem nú vaxa úr grasi 
sé allnokkuð breytt miðað við kynslóðina sem man rigninguna á 
Þingvöllum 17. júní 1944. Þeir eru nú orðnir fáir sem voru full-
orðnir þennan dag, en fleirum er dagurinn í barnsminni.

Aldamótakynslóðinni var þjóðhátíðardagurinn merkingar-
ríkur, þótt mörgum þætti fullveldisdagurinn 1. desember 1918 
marka enn meiri tímamót. Saga lýðveldisstofnunarinnar var 
samofin sögu þessarar kynslóðar.

Fyrir þeim sem fæddir eru eftir 1944 er skírskotun dagsins 
17. júní óljósari og margir þeirra sem nú vaxa úr grasi hafa ekki 
hugmynd um fyrir hvað dagurinn stendur. Það sýnir glöggt hið 
árlega innlegg fjölmiðla þar sem vegfarendur eru spurðir hvers 
vegna við höldum 17. júní hátíðlegan. Í vitund þess fólks hefur 
lýðveldið Ísland alltaf verið til, stofnun þess er efni sögubóka 
og nánast jafnfjarlæg daglegum veruleika og stofnun Alþingis 
rúmum þúsund árum fyrr.

Hátíðahöld á þjóðhátíðardeginum 17. júní hafa verið með 
áþekku sniði frá upphafi. Vissulega má sjá spor tímans í þróun-
inni frá áratug til áratugar en grunnstefið er hið sama; leiði Jóns 
Sigurðssonar í gamla kirkjugarðinum við Suðurgötu, stúdentarn-
ir við styttu Jóns á Austurvelli, skemmtanahald stílað á yngstu 
kynslóðina og foreldra hennar í bænum síðdegis og loks skrall 
fram eftir kvöldi fyrir unga fólkið. Allt hefur þetta vissulega 
aukist að umfangi í takt við tíðarandann; eins og haft var eftir 
verkefnisstjóra dagsins í Reykjavík í viðtali í vikunni er tilhneig-
ingin alltaf sú að gera meira en í fyrra.

Ölvun og ólæti að kvöldi þjóðhátíðardags hafa sett mark sitt á 
daginn. Bjartsýnasta fólk þykist reyndar sjá merki þess að úr hafi 
dregið allra síðustu ár. 17. júní er þó enn einn þeirra viðburða ársins 
þar sem sérstaklega er tekið fram ef hátíðahöld dagsins hafi farið 
fram án stórslysa: „Hátíðahöld fóru vel fram um allt land.“ Þetta er 
jafnvel fullyrt í fjölmiðlum þótt allmargir hafi gist fangageymslur, 
nokkrir hafi verið barðir og jafnvel nauðgun átt sér stað.

Þegar áratugir eru liðnir frá stofnun lýðveldisins má alveg 
velta því upp hvort hægt væri að halda upp á afmæli lýðveld-
isins, þjóðhátíðardaginn, með einhverjum öðrum hætti og gera 
hann jafnvel merkingarríkari fyrir bragðið. Sú nýbreytni að 
spila landsleik í handbolta 17. júní er til dæmis skemmtileg við-
bót við daginn því samkennd þjóðar á óvíða betur við en einmitt 
á íþróttaleikvangi í keppni milli þjóða. 

Gleðilega hátíð og áfram Ísland!

Hátíðisdagur 
þjóðarinnar

Ég vil byrja á því að óska les-
endum Fréttablaðsins gleðilegs 

þjóðhátíðardags. Þennan dag gleðj-
umst við, borðum þessar blessuðu 
pylsur, blásum í blöðrur, förum í 
skrúðgöngur og skemmtum okkur 
fram á nótt. Þennan dag rifjum við 
upp söguna, minnumst þeirra sem 
á vörðuðu brautina til sjálfstæðis 
og hugleiðum hvert þessi sameig-
inlega vegferð okkar muni leiða. 
Til allrar hamingju er bjart nærri 
allan sólarhringinn þannig að það 
gefst nokkur tími til að komast yfir 
allt þetta. Ég mæli heldur með því 
að byrja á því að velta vegferðinni 
og sögunni fyrir sér áður en hæ hó 
og jíbí jei-ið byrjar.

Það er með ólíkindum hvað okkur 
Íslendingum hefur miðað á und-
anförnum árum. Vandfundin er sú 
þjóð sem hefur náð að bæta lífs-
kjör sín betur og á sú fullyrðing 
við hvort sem horft er til síðustu 
hundrað ára eða síðasta áratugar. 
Á þessum tíma hefur okkur tekist 
að vinna bug á ömurlegri fátækt og 
bjargarleysi, komist til bjargálna 
og nú erum við í hópi ríkustu þjóða 
veraldar. Auðvitað búum við ekki í 
fullkomnu landi, en það er ástæða 
fyrir okkur til að gleðjast í dag yfir 
þeim árangri sem náðst hefur.
Ástæða er einnig til að vera bjart-
sýn þegar við horfum fram á veg-
inn. Við erum ung þjóð, sköpunar-
krafturinn í atvinnulífinu er mikill, 
frumkvöðlar eru á hverju strái og 
okkur hefur vaxið ásmegin í við-
skiptum okkar á erlendri grund. 
Ríkiskassinn stendur vel, skatt-
ar eru lágir og munu lækka enn, 
lífeyrissjóðirnir eru meðal þeirra 
bestu í heimi og innviðir samfé-
lagsins hafa styrkst til muna. Land-
ið okkar er fagurt og frítt og okkur 
miðar áfram í átt að þokkalegri 
sátt um hvernig við eigum að nýta 
náttúruna og vernda. Sóknarfærin 

okkar liggja í menntun og vísind-
um; mannauðurinn, ásamt gríðar-
legum náttúruauðlindum, verður 
aflvaki hagvaxtar og nýsköpunar á 
næstu árum og áratugum. Einhver 
ánægjulegasta breyting á íslensku 
efhanagslífi er vöxtur fjármála-
þjónustunnar, sóknarfærin á þeim 
vettvangi eru óendanleg og einu 
takmörkin eru við sjálf.
Til lengri tíma horft er engum 
vafa undirorpið að langtímahorf-
ur okkar eru góðar, svo gripið sé til 
orðfæris bankamanna. En vanda-
málalaust verður þetta ekki. Ef 
horft er til næstu missera þá á enn 
eftir að koma í ljós hvort það tak-
ist að lenda efnahagslífinu mjúk-
lega eða hvort við fáum högg. Háir 
vextir Seðlabankans geta ekki stað-
ið endalaust, það hlýtur að líða 
að því að þeir lækki. En sérstakt 
áhyggjuefni er núna sú staðreynd 
hversu illa gengur að byggja upp 
þorskstofninn, þrátt fyrir að við 
höfum farið býsna nærri ráðgjöf 
fiskifræðinga nú um nokkra hríð. 
Fyrir vikið er staða landsbyggðar-
innar að veikjast, minnkandi afli, 
ásamt reyndar hagræðingu, hefur 
leitt til þess að ársverkum í sjávar-
útvegi hefur fækkað úr 15.500 árið 
1996 í 8.400 tíu árum síðar. Þetta 
segir til sín í atvinnulífi lands-
byggðarinnar. 

Framsal aflaheimilda er for-
senda aflamarkskerfisins, mögu-

leikinn til að kaupa og selja afla-
heimildir er megin skilyrði þess 
að hagræðing náist í greininni. 
Vitanlega getur framsalið vald-
ið vandamálum á landsbyggðinni, 
einkum á smæstu stöðunum. En 
það er ekkert vit í því að ætla að 
styrkja sjávarþorpin með því að 
vængstýfa sjávarútveginn. Á ár-
unum 1980 til 1984 var tap á sjáv-
arútveginum á bilinu 5 til 9 pró-
sent og það þurfti að eyða skattfé 
til þess að koma í veg fyrir fjölda-
gjaldþrot í greininni. Atvinnuör-
yggið var ekkert við þær aðstæð-
ur, aðalatvinnuvegur landsbyggð-
arinnar var á hnjánum og allt 
hagkerfið var upp í loft. Þetta var 
fyrir daga aflamarkskerfisins. 
Frá 1991 hefur greinin hins vegar 
verið rekin með hagnaði nærri á 
hverju ári og verðmæti aflaheim-
ilda endurspeglar þá trú sem út-
gerðarmenn og fjármálastofnanir 
hafa á framtíðinni. 

Aðgerðir í byggðamálum verða 
því að beinast að samgöngum, 
samkeppnisstöðu, menntamál-
um og menningarmálum. Það 
tapa allir á því að draga úr hag-
kvæmni sjávarútvegsins. Jafn-
framt er nauðsynlegt að að skoða 
betur samspil fiskveiðiráðgjafar-
innar og fiskveiðistjórnunarinn-
ar, án þess að hróflað verði við 
eignarréttindum útgerðarmanna. 
Sem innlegg í þá umræðu hef ég 
áður lagt til að stofnuð verði haf-
rannsóknardeild við Háskóla Ís-
lands sem skili til ráðherra til-
lögum sínum samhliða tillögum 
Hafró. 
Ég mun ræða nánar þessa hug-
mynd í næstu grein sem mun 
birtast í ágúst næstkomandi, 
þangað til mun ég taka mér frí 
frá skrifum. Að lokum vil ég 
endurtaka óskir mínar um gleði-
legan þjóðhátíðardag.

Á þjóðhátíðardegi

Sú nýbreytni að spila landsleik í handbolta 17. júní er 
til dæmis skemmtileg viðbót við daginn. 



Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

Íbúðalán SPRON í íslenskri og erlendri mynt
einkennast af frelsi í nútíð og framtíð.

Valfrelsið er mikið þegar kemur að samsetningu lánanna
og eru þau án þvingandi skilyrða um bankaviðskipti til
allt að 40 ára eins og tíðkast annars staðar.

FRELSIÐ ER ÞITT: 
Íbúðalán SPRON – allt í íslenskri mynt
• Þú getur valið á milli þess að hafa allt lánið hjá SPRON eða að taka samsett lán hjá Íbúðalánasjóði og SPRON.
Íbúðalán SPRON – allt í erlendri mynt
• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eiginsamsetningar á myntkörfu.

Samsett íbúðalán SPRON – erlend og íslensk mynt• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eiginsamsetningar á myntkörfu.
• Þú getur valið hvert hlutfallið er milli íslenskrar og erlendrar myntar.

Samsett íbúðalán SPRON og Íbúðalánasjóðs• Þú getur valið um að fá viðbótarlán frá SPRON á lán frá Íbúðalánasjóði í íslenskri eða erlendri mynt.

Veldu frelsi
– fáðu ráðgjöf hjá viðskiptastjórum SPRON
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Þitt stærsta lán
er frelsi!

VIÐBÓTARLÁN SPRON 

Á LÁN FRÁ ÍBÚÐARLÁNASJÓÐI 
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

Fyrir hundrað árum var íslenskur fáni 
í fyrsta skipti dreginn að húni víðs 
vegar um landið. Þessi fáni var blár og 
hvítur og var síðar skipt út fyrir þann 
fána sem við flöggum nú á 17. júní. 
Guðjón Friðriksson sagnfræðingur 
þekkir sögu bláhvíta fánans vel.

„Þann 17. júní 1907 gengust stjórnar-
andstæðingar fyrir miklum hátíðar-
höldum og bláhvítir fánar voru dregnir 
að húni víða, að minnsta kosti fimmtíu 
flaggstangir voru taldar í Reykjavík,“ 
segir Guðjón. „Þetta var ekki vel séð 
af öllum því dannebro var náttúru-
lega okkar löglegi fáni á þessum tíma,“ 
bætir hann við.

Hugmyndin að bláhvíta fánanum var 
upphaflega komin frá Einari Benedikts-
syni skáldi og hans fjölskyldu að sögn 
Guðjóns. „Bláhvíti fáninn sást fyrst í 
revíu sem Einar samdi og hét Við höfn-

ina og var sýnd í Fjalakettinum við 
Aðalstæti árið 1894. Það var náfrænka 
Einars, Ólafía Jóhannsdóttir sem 
saumaði þann fána. Síðan var sá fáni 
notaður á þjóðhátíð í Reykjavík 1897 
en það var aðallega fjölskylda Einars 
sem stóð fyrir því og eins við vígslu 
Valhallar á Þingvöllum 1898. Eftir það 
sást fáninn ekki mikið fyrr en að fána-
málið svokallaða blossaði upp á árun-
um 1906 til 1907.“

Aukinn kraftur hafði færst í sjálf-
stæðisbaráttuna á þessum tíma að 
sögn Guðjóns og telur hann það ástæð-
una fyrir því að ákveðið var að halda 
upp á afmælisdag Jóns Sigurðsson-
ar með þessum hætti. „Ýmsir er-
lendir atburðir, eins og það að Norð-
menn höfðu slitið sig lausa frá Svíum 
árið 1905, ýttu undir það að Íslending-
ar yrðu ákafari í sinni sjálfstæðisbar-

áttu. Þarna var verið að gera Jón Sig-
urðsson að eins konar tákni fyrir sjálf-
stæðisbaráttuna sem hann varð síðan en 
hafði kannski ekki verið svo mikið áður. 
Bláhvíti fáninn var líka eitt af táknum 
sjálfstæðisbaráttunnar og notaður sem 
slíkur, sem svona uppreisnarfáni má 
segja.“

Guðjón segir að margir Íslendingar 
hafi á þessum tíma viljað fá bláhvíta 
fánann sem þjóðfána. „Viðbárurnar voru 
þær að hann væri of líkur gríska kon-
ungsfánanum og þar sem gríski kóng-
urinn var bróðir Danakonungs þótti það 
ómögulegt. Það voru líka stjórnarand-
stæðingar sem héldu þessum fána á lofti 
og því voru heimastjórnarmenn kannski 
ekki svo hrifnir af honum. Því varð ofan 
á þegar við fengum löggiltan fána árið 
1915 að það var þessi sem við þekkjum í 
dag.“

„Vér mótmælum allir.“

Stofnun íslenska lýðveldisins

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

Klementína Margrét
Klemenzdóttir
Hagamel 31, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 19. júní kl. 15.00.

Margrét Björgvinsdóttir Þráinn Viggósson
Magdalena Björgvinsdóttir
Kolbrún Björgvinsdóttir
Dröfn Björgvinsdóttir    Þorgeir Jónsson
Mjöll Björgvinsdóttir    Ólafur Stefánsson
Drífa Björgvinsdóttir    Benedikt Þ. Gröndal
Hrönn Björgvinsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra

Skafta Friðfinnssonar
Keflavík, síðast Hörgshlíð 4, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Vífilsstaða fyrir
frábæra umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Svava Runólfsdóttir.

Okkar ástkæri

Hákon Franklín Jóhannsson
Miðleiti 7,

lést þriðjudaginn 12. júní á Landspítala Fossvogi.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 21. júní kl. 13.00.

Katrín Hákonardóttir   Arthur Echelberger
Jóhann Hákonarson   Dagný Jóhannsdóttir
Erna Hákonardóttir   Gernot Pomrenke
Tryggvi Franklín Hákonarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, tengda-
móðir, amma, dóttir systir og frænka,

Jónfríður Valdís
Bjarnadóttir
Mosabarði 15, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 12. júní sl.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Kristófer Bjarnason
Róbert Örn Kristjánsson
Elsa Esther Kristófersdóttir Bárður Þór Sveinsson

Alexandra Ýr
Bjarni S. Kristófersson Gunnþóra Rut Bragadóttir
Og aðstandendur.

80 ára afmæli

Alma A.J. Júlíusdóttir Hansen
 er áttræð í dag. Hún nýtur dagsins ásamt vini í faðmi sonar,
ömmu-, langömmubarna og fjölskyldna þeirra í Struer á Jót-
landi. Að venju munu snittur og tertur verða boðnar vinum 

og vandamönnum hér á Fróni, en kallað verður til þess síðar.
Árnaðaróskir er hægt að senda að Langagerði 9, sjálf kemur

frúin heim næstkomandi miðvikudag.

MOSAIK

50 ára afmæli
Díana Vera 
Jónsdóttir 

hárskurðarmeistari býður til veislu
vegna 50 ára afmælis síns hinn 

15. júní. Veislan verður haldin að 
Kristnibraut 9 neðri hæð Grafarholti 
hinn 17. júní klukkan 15.00. Allir vinir 

og vandamenn eru velkomnir.



SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands

STÓRTÓNLEIKAR Í LAUGARDALSHÖLL

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS OG DÚNDURFRÉTTIR

Roger Waters (Pink Floyd) ::: The Wall
Hljómsveitarstjóri ::: Bernharður Wilkinson
Útsetningar ::: Haraldur Vignir Sveinbjörnsson

MIÐASALA HEFST Í DAG KL. 12
Á WWW.SINFONIA.IS

Eitt mesta stórvirki rokksögunnar í 
flutningi Sinfóníuhljómsveitarinnar
og Dúndurfrétta, sem áður hafa 
slegið rækilega í gegn með vönduðum 
flutningi á mörgum rokkperlum.

F
ít

o
n

/S
ÍA

  
F

I0
2

1
7

6
5

miðaverð ::: 5.000 / 4.500 kr.
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UPPSELT

FIMMTUDAGINN 28. JÚNÍ KL. 19.30
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L
ogi er uppalinn í Norð-
urbæ Hafnarfjarð-
ar, nánar tiltekið á 
Sævangi. Þar bjó hann 
allt þar til hann fékk 
samning við þýska 

stórliðið Lemgo, 21 árs gamall, og 
mun hann dvelja þar að minnsta 
kosti til ársins 2010 en samning-
ur hans við liðið var nýlega endur-
nýjaður. Heima í Hafnarfirði þótti 
hann virkilega prúður heima fyrir 
en þegar komið var út fyrir húss-
ins dyr var hann bæði stríðinn og 
afar uppátækjasamur. 

Faðir Loga er Geir Hallsteinsson, 
einn besti handknattleiksmaður 
Íslands fyrr og síðar. Hæfileikarn-
ir eru honum líklega í blóð bornir 
því afi Loga, Hallsteinn Hinriks-
son, hefur löngum verið kallaður 
faðir handknattleiksins á Íslandi. 

Logi segist vera talsvert ólík-
ur föður sínum en föður hans 
hafi til að mynda aldrei verið 
vel við sviðsljósið sem fylgir af-
reksmönnum í íþróttum. „Öfugt 
við mig,“ segir Logi og brosir út 
í annað og bætir því síðan við að 
mörgum hafi þótt þeir líkir í skapi 
sem börn. „Þótt pabbi sé ein-
hver mesti rólyndismaður sem 
ég þekki þá koma prakkaragen-
in frá hans fjölskyldu,“ segir Logi 
og rifjar upp að eldri bræður hans 
tveir hafi líka verið duglegir við 
að hrekkja hann. „Og maður lærði 
af þeim ágætis brögð sem síðar 
var beitt á litlu systur,“ útskýrir 
Logi og skellir upp úr.

Logi segist hins vegar aldrei 
hafa fundið fyrir neinni pressu 
á það að hann ætti að feta í fót-
spor föður síns. „Sjálfur hætti ég 
í handbolta um tíma sem ungling-
ur en fékk aldrei neinar spurning-
ar frá honum af hverju og þannig 
var það með okkur öll systkinin. 
Við fengum að vera við sjálf og 
gera það sem okkur langaði til. 
Ég ber mikla virðingu fyrir for-
eldrum mínum og mömmu ekki 
síður en pabba,“ bætir Logi við. 
„Heima var lítið um boð og bönn. 
Og ég held að það hafi verið það 
sem styrkti mann, því allt sem er 
bannað er svo spennandi. Maður 
fékk algjörlega að finna sjálfur 
sína eigin leið.“

Mörgum hefur þótt Logi líkjast 
föður sínum á velli og hann tekur 
að einhverju leyti undir það. „Við 
erum með svipaðar hreyfingar en 
pabbi var aðeins léttari þegar hann 
var upp á sitt besta, að minnsta kosti 
tíu kílóum. Hann kom með margt 
nýtt inn í handboltann eins og til 
að mynda þessi undirskot,“ segir 
Logi. En þótt pressan heimafyrir á 
að feta í fótspor föðursins hafi ekki 
verið mikil fann Logi fyrir henni 
út á við. Hann segir það hins vegar 
hafa kveikt í sér og þegar hann hafi 
verið búinn að ákveða að verða at-
vinnumaður hafi ekki verið aftur 
snúið. „Ég fékk oft að heyra það að 
ég væri bara sonur Geirs og ekk-
ert annað. En slík orð fengu mig 
bara til að leggja enn harðar að 
mér,“ útskýrir Logi sem tók jafn-
vel upp á því að fara að æfa á nótt-
unni og lyfta og hlaupa á aðfanga-
dagskvöld. „Ég og Sverrir Garð-
arsson, miðvörður í meistarflokki 
FH í knattspyrnu, tókum upp á því 
að keppa í spretthlaupi klukkan 
þrjú á nóttunni við tjörnina í Hafn-
arfirði. Þetta þótti mjög sérstakt á 
þeim tíma og stundum kom fólk og 
horfði á okkur,“ segir Logi og ekki 
er laust við að hann sakni þessa 
tíma. „Manni vantar alltaf ein-
hverja gulrót og maður þarf allt-
af að hafa eitthvað að keppa að,“ 
segir Logi og lumar augljóslega á 
fleiri sögum af tilraunum sínum 
hvað æfingar varðar. Og ein sú 
frægasta sem gekk manna á milli í 
handboltaheiminum var sú að Logi 
gæti æft sig í svefni. „Já, þetta 
var smá aðferð sem ég prófaði. Ég 

fann hana í einhverri bók og tókst 
eiginlega að hlaupa í svefni. Þetta 
er eins og hver önnur hugarþjálfun 
og það er hægt að svitna með því 
einu að liggja bara uppi í rúmi og 
ímynda sér að maður sé að hlaupa. 
Ég gerði þetta stundum en sá svo 
seinna að þetta var ekki vinnunnar 
virði,“ segir Logi og hlær. „En það 
er eiginlega alveg sama hvað þú 
æfir mikið, ef þú hefur ekki trú á 
því sem þú ert að gera, bera æfing-
arnar engan árangur. Ég tel sjálf-
um mér alltaf trú um að allt sem ég 
geri sé rétt, það er besta leiðin.“

Logi hefur síður en svo verið allra. 
Margir hafa gagnrýnt hann bæði 
innan og utan vallar en leikmað-
urinn tekur slíkt ekki nærri sér. 
„Sumir telja mig grobbhana og 
egóista, fólk er fljótt að dæma án 
þess að þekkja mann. Þeir sem til 
mín þekkja vita hins vegar hvern-
ig ég er og ég reynist fólkinu mínu 
vel og þannig er bara lífið,“ segir 
Logi. „Ég hef alltaf haft mikið 
sjálfstraust, það hefur aldrei vant-
að hjá mér og hefur fleytt mér 
talsvert áfram,“ bætir hann við.

En leikmaðurinn hefur ekki 
síður vakið mikla athygli fyrir 
snyrtilegt útlit. Hárið skipar þar 
stóran sess en fyrir nokkrum 
árum var Logi rekinn út af fyrir 
að hrinda Vigni Svavarssyni í leik 
FH og Hauka eftir að hann rugl-
aði í hárinu á honum. „Já, og við 
tókumst í hendur fyrir viku eða 
svo og ég þakkaði honum fyrir 
þetta. Ég lærði nefnilega helling 
af þessu. Annars held ég að þetta 
atvik hafi verið meira út af bæjar-
rígnum milli FH og Hauka heldur 
en sjálfu hárinu.“ 

Logi kemst þó ekki hjá því að 
viðurkenna að hann hafi gert til-
raunir með sitt eigið hárgel. „Ég 
er örugglega búinn að eyða fleiri 
hundruðum þúsunda í hárvör-
ur um ævina. Og því ákváðum 
við, ég og kærastan mín, að búa 

til nokkrar dollur upp á grínið en 
þær reyndust ekki nógu vel. Gelið 
varð ekki eins þykkt og ég vil hafa 
það. Það verður að vera þannig að 
maður geti mótað hvern lokk ná-
kvæmlega eins og maður vill. Það 
á að vera hægt að rigna á þetta,“ 
segir Logi og greinilegt að þetta er 
honum mikið hjartans mál. Hann 
vill hins vegar ekki meina að 
hann sé pjattrófa, hann hafi í það 
minnsta róast mikið í þeim málum 
síðustu tvö árin. „Ég er bara eins 
og mér líður vel með að vera og ef 
mér liði vel með eyrnalokk á enn-
inu þá myndi ég fá mér einn slík-
an,“ segir Logi og gjóir augun-
um á næsta borð þar sem kærast-
an, Vivian Ólafsdóttir, situr. Og 
hafi einhverjir haldið að uppá-
tækjasemin hafi elst af Loga þá 
skjátlast þeim hinum sömu hrap-
allega. Þegar talið berst að því 
hvernig þau Logi og Vivian kynnt-

ust þá er ljóst að leikmaðurinn er 
jafn óútreiknanlegur utan vallar 
sem innan. „Við erum búin að vera 
saman í tvö ár. Ég sá hana álengd-
ar niðri í bæ og hringdi í hana frá 
Þýskalandi. Hún vissi ekkert hver 
ég var og hafði náttúrulega aldrei 
séð mig,“ segir Logi og brosir. 
„Ég spurði bara hvort ég mætti 
ekki sækja hana einhvern daginn 
og hún sagði að ég mætti svo sem 
alveg prófa það. Svo var bróðir 
minn að gifta sig einhverju síðar 
og þá eygði ég gullið tækifæri og 
ákvað bara að gera þetta almenni-
lega. Ég sá þarna brúðarbílinn 
skreyttan á hlaðinu og ákvað bara 
að fá hann lánaðan og náði í hana. 
Það hitti í mark og við höfum verið 
saman síðan þá. Núna erum við 

trúlofuð og búum saman í stóru 
húsi í Þýskalandi. Þær hefðu ekki 
allar mætt út á útidyratröppur.“ 

Logi veit sem er að líftími at-
vinnumanns í handbolta er ekki 
langur og flestir leggja skóna á 
hilluna þegar þeir eru rétt skriðn-
ir yfir þrítugsaldurinn. „Maður 
veit aldrei hvað gerist, leikmenn 
geta slasast illa og dottið út úr 
handboltanum,“ segir Logi sem 
er þegar farinn að leggja drög að 
framtíðinni og er í fjarnámi í við-
skiptafræði við Háskólann á Bif-
röst. „Ég hef virkilega gaman af 
því og ætla seinna meir að fara inn 
í viðskiptalífið,“ útskýrir hann.

Og Logi er ekki bara með hug-
ann við sig og sína. Árið 2005 bauð 
hann langveikum strák til sín og 
á heimasíðunni hans, logi-geirs-
son.de geta gestir leitað ráða hjá 

honum um nánast allt milli him-
ins og jarðar. „Oft í viku fæ ég 
bréf frá sama fólkinu sem vill 
bara spjalla og hafa gaman og 
þetta er bara ég og mér er alveg 
sama hvað allir segja. Fyrsta árið 
mitt var ég líka mikið einn úti og 
þá var oft dauður tími og þá setti 
ég upp síðuna og ég hugsaði með 
mér að ég gæti gert góða hluti og 
mér finnst gaman að hrærast í 
þessu,“ segir Logi. „Sumir segja 
að ég sé bara að setja upp ein-
hverja grímu. En ég er að hjálpa 
mörgum krökkum með handbolt-
ann sem eru að koma inn á síðuna 
mína. Ég gef mér tíma í að gefa 
þeim ráð enda mun ég gera það 
sama þegar ég fer út í viðskipt-
in, skoða hvað þeir sem náðu ár-

angri gerðu, og gera það, því ég 
vil alltaf ná toppárangri.“  

Logi nýtur þess að leika með 
landsliðinu, segir það allt öðru-
vísi tilfinningu heldur en að spila 
með félagsliðinu. „Það er ótrúlega 
innilegt að spila fyrir land og þjóð. 
Mér finnst gaman þegar þjóð-
söngurinn er sunginn og þetta er 
draumurinn, að leika með lands-
liðinu,“ útskýrir Logi sem kveðst 
ekki hafa neina sérstaka hjátrú, 
hann hafi uppgötvað að hún skil-
aði akkúrat engu. „Hér áður fyrr 
var dagurinn kannski undirlagður 
af því að gera alltaf það sama. Svo 
einu sinni svaf ég yfir mig, átti 
minn besta leik og hjátrúin hvarf 
fyrir vikið,“ útskýrir Logi.

Hann kann vel við sig í Þýska-
landi enda hafa íbúar Lemgo tekið 
honum opnum örmum. Honum 
lyndir vel við Þjóðverja þótt að 
í byrjun hafi þetta ekki geng-
ið alveg hikstalaust. „Það klikk-
ar ekkert hjá þeim, allt eins og í 
draumi – hvort sem það er skól-
inn eða gatnakerfið. Og ég fíla 
þetta, þó ég sé að vísu óreglan í 
reglunni,“ segir Logi og rifjar upp 
atvik þegar hann kunni ekki að 
flokka rusl. „Ég fór kannski bara 
með einn eða tvo poka á bens-
ínstöðina í litla ruslið. Það var 
hringt í mig skömmu seinna og ég 
vinsamlegast beðinn um að ná í 
ruslið,“ segir Logi.

Í kvöld ræðst það síðan hvort ís-
lenska landsliðið nær að tryggja 
sér sæti á EM 2008 í Noregi þegar 
liðið etur kappi við Serbíu. „Ég er 
hrikalega spenntur fyrir leiknum. 
Þetta er úrslitaleikur. Fyrri hálf-
leikur er búinn og þeir eru einu 
yfir en nú tekur seinni hálfleikur 
við. Við eigum mikið inni og þegar 
við þetta bætist troðfull Höllin á 
17. júní þá hef ég engar áhyggjur 
af þessu. Við erum hrikalega gott 
lið og þurfum bara að vera rétt 
innstilltir á þetta.“

Ekki bara sonur Geirs
Logi Geirsson viðurkennir að þykja það síður en svo leiðinlegt að gefa viðtöl. Það sé líklega í eðli hans en hann segist hafa jafn 
gaman af því að tala við fólk, gefa af sér og honum þyki að spila handbolta. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti metnaðarfulla 
sjarmatröllið sem hefur jafnvel lært að þjálfa sig í svefni. 

 Það er ótrúlega innilegt að 
spila fyrir land og þjóð. Þetta er 
draumurinn,









B ókin var lengi í vinnslu en 
Þórdís safnaði efni í hana 
á sex ára tímabili auk þess 

sem hún skrifaði B.A. ritgerð sína 
í grafískri hönnunardeild Lista-
háskóla Íslands um götulist. Hún 
er því afar fróð um þetta efni og 
þróun mála undanfarin ár. Þórdís 
segir að víðsýni fólks sé að aukast 
og skilningur á því að til séu marg-
ar tegundir af graffiti og götulist. 
„Fólk er að átta sig á að ekki er 
allt hvimleitt og ljótt. Fleiri eru 
farnir að skilja á milli þess sem er 
veggjakrot, krass og eignaspjöll 
og þess sem er meira varið í. 
Skilningur hins almenna borgara 
er kannski sá að þegar fólk heyr-
ir minnst á graffiti þá fær það 
óbragð í munninn. Maður skilur 
það vel því margt af því sem er í al-
faraleið hér í miðbænum er krass 
eða „tagg“ sem er kannski ekkert 
æðislegt á að horfa en er engu að 
síður hluti af þessari menningu. 
Það er þar sem allir byrja - þeir 
sem „tagga“ hvað grimmast eru 
oftast þeir yngstu sem vilja verða 
frægir á einni nóttu.“ 

Þórdís útskýrir að graffiti-lista-
fólk sé síst einsleitur hópur held-
ur endurspegli það fjölbreytileika 
samfélagsins. „Fólk gerir þetta á 
afar misjöfnum forsendum, sumir 
vilja virkja í sér listamanninn en 
aðrir koma einhverjum skilaboð-
um áleiðis. Í þessu ferli þegar ég 
vann að bókinni lærði ég margt 
og rak mig á ýmislegt; ég passa 
mig á dæma hvorki einn né neinn, 
mér finnst bara gaman að fylgj-
ast með,“ segir hún og áréttar að 
hún sé alls ekki hvatamaður þess 
að allir skrifi á veggi né sérstak-
ur talsmaður þessa hóps, hún sé 
áhugamanneskja um þessa menn-
ingu og hafi einfaldlega ákveðið 
að verja ómældum hluta síns frí-
tíma í að gera þessa bók. 

Hún segir ómögulegt að áætla 
hversu stór hópurinn sem stund-
ar veggjakrot eða graffiti að 

staðaldri. „Ég hef kynnst ýmsum 
á þessari leið, yfirleitt er þetta 
ungt fólk undir þrítugu en svo 
hef ég líka verið að mynda verk 
eftir konu á fimmtugsaldri,“ 
segir Þórdís og bætir við að það 
sé afar forvitnilegt að sjá hvern-
ig götulistin endurspeglar ólíka 
stétt og stöðu fólks og viðhorf til 
lífsins. 

Þórdís segir að margir þeir fær-
ustu í bransanum sé skólagengnir. 
„Oft eru þeir beint eða óbeint með 
ákveðinn myndlistarbakgrunn, 
það leynir sér ekki að margir 
kunna ýmsa anatómíu, þrívíddar-
tækni, skyggingu og hafa skilning 
á útfærslu myndverka.“ 

Þórdís útskýrir að meiri harka 
hafi færst í baráttu graffiti-lista-
fólks á undanförnum tveimur 
árum. „Í gegnum árin var einn 
virkasti striginn fyrir götulist í 
nágrenni Austurbæjarskóla. Ég 
veit ekki á hvaða forsendum það 
var látið í friði en það var líkt og 
það væri þögult samþykki um að 
leyfa þeim verkum að vera og 
þróast og graffitið fékk að halda 
sér innan þess ramma. Á síðustu 
tveimur árum hefur yngsti hópur-
inn aðeins farið yfir strikið og það 
var tekið hart á því - ég veit að það 
fór í taugarnar á þeim eldri sem 

hefðu kosið að halda í þessa veggi 
og fá að stunda sína listsköpun í 
sátt.“

Það gætir ákveðins tvískinnungs í 
umræðunni um götulist því marg-
ir eru hrifnir af þeirri list sem 
gerð er með „leyfi“ húseigenda. 

Þórdís gantast með ummæli um 
að götulist sé ásættanleg og fal-
leg ef hún er gerð á Menningar-
nótt. Það er hins vegar vonlaust 
að ætla að skilja á milli þess sem 
er smart og þess sem aðrir telja 
óþrifnað á meðan deilt er um jafn 
flæðandi hugtök og „listina“. Einn-
ig er afar misjafnt hversu lengi 
verk fá að vera í friði, hvort heldur 
fyrir hreinsunarbílum eða öðrum 
iðkendum enda er það eðli miðils-
ins að vera forgengilegur. 

„Eins og sagt er er mjög erfitt að 
henda einum hatti yfir allan hóp-
inn en ég held að það sé sameig-
inleg ósk þeirra allra að fá löglegt 
svæði til að mála í friði,“ segir Þór-
dís. „Hér eru listamenn á ferð sem 
þurfa útrás eins og hver annar. 

Gallerí götunnar er í opinberu 
rými og það vita allir að veggja-
krot getur verið mjög hvimleitt og 
beinlínis pirrandi en ef borgaryf-
irvöld myndu til dæmis kjósa að 
fara einhvern meðalveg og verja 
einum fimmtugasta af þeim pen-
ingum sem þeir eyða í þetta stríð 
gegn veggjakroti í að útbúa lög-

lega veggi yrði það án efa gagn-
legt til að minnka spennuna sem 
er á milli húseigenda og götulista-
fólksins.“

Þórdís telur mikilvægt að horfa 
á málið frá sem flestum hliðum. 
Sjálf hefur hún margoft lent í því 
að krassað hefur verið á húsið 
hennar. „Mér finnst það ekkert 
flott heldur,“ segir hún sannfær-
andi, „ég hef alveg skilning á sjón-
armiði borgaryfirvalda líka.“ 

Hins vegar hafa aðgerðir þeirra 
að undanförnu virkað eins og olía á 
eld. „Þetta er vítahringur. Þeir eru 
bara að búa til hvítt ferskt svæði 
fyrir þann næsta.“

Þórdís nefnir að hún sé oft spurð 
af erlendum ferðamönnum hvar 
hinn íslenski „wall of fame“ sé 
því víða erlendis séu til ákveð-
in svæði innan borgarinnar þar 
sem sjá má rjómann af götu-
list hverrar borgar í nokkurs 
konar lifandi gallerí. Ég myndi 
beina því til borgaryfirvalda að 
íhuga að koma upp slíku svæði 
hér. Þetta krot og krass hverfur 
aldrei en það er spurning hvort 
ekki sé hægt að beina þessu í 
annan farveg.“ 

Þórdís áréttar að lokum að eng-
inn vinni í stríði en hins vegar 
megi virkja hinn jákvæða sköp-
unarkraft sem götulistamenn 
hafa fram að færa. 

Það eru skiptar skoðanir um skreytiþörf þeirra 
sem í vaxandi mæli setja mark sitt á umhverfi 
borgarinnar. Sumir tala um götulist og graffiti 
aðrir um skemmdarverk og veggjakrot. Kristrún 
Heiða Hauksdóttir kynnti sér ýmsar hliðar þessa 
deilumáls um gallerí götunnar. 

Þ
að getur verið býsna 
fróðlegt að fylgjast 
með veggjum borg-
arinnar. Í miðbæn-
um eru ófá skilaboð 
um að Reykjavík sé 

langt því frá „lítil og saklaus borg“ 
lengur. Líkt og úti í heiminum 
stóra má þar sjá misfagrar áletr-
anir og myndverk af öllum toga á 
útveggjum og skiltum sem sumir 
álíta sjálfsagðan striga fyrir sköp-
un sína. 

Borgaryfirvöld hafa stað-
ið í ströngu við hreinsunarstarf 
enda var skorin upp herör gegn 
allra handa óþrifnaði í borginni 
fyrir ekki margt löngu. Hreins-
unarkostnaður borgarinnar af 
völdum veggjakrots hleypur á 
tugum milljóna og ófáir verslun-
ar- og húseigendur í miðbænum 
hafa einnig kvartað undan fjár-

útlátum vegna hreinsunar á end-
urteknu kroti. Á dögunum sam-
þykkti Borgarráð fjárveitingu 
upp á þrjátíu milljónir króna til 
aukinnar hreinsunar í borginni 
sem meðal annars verða notað-
ar til þess að þrífa eða mála yfir 
veggjakrot enda samræmist slíkt 
ekki núverandi stefnu borgar-
yfirvalda um fjölskylduvæna og 
hreina Reykjavík.

En hvað er veggjakrot og hvað 
er götulist? Líkt og oft áður er 
það smekksatriði hvaða hattur er 
hengdur á viðkomandi verk og 
ljóst að afar skiptar skoðanir eru 
um margt það sem listamenn göt-
unnar skilja eftir sig. Það sem 
plagar flesta er svokallað „tagg“, 
stílfærðar undirskriftir einstakl-
inga eða hópa sem eiga rót sína í 
gengjamenningar og átaka slíkra 
hópa um yfirráðasvæði. Almennir 

borgarar hafa litlar forsendur til 
þess að skilja slík stríð enda eru 
gengi ekki áberandi í hversdags-
menningu hér á landi. 

Að undanförnu hefur meiri 
harka færst í þennan óform-
lega slag en umfjöllun um graff-
iti eða veggjakrot hérlendis er 
undantekningarlítið neikvæð. 
Hins vegar bendir margt til þess 
að skilningur almennings á þessu 
misþokkaða menningarfyrirbrigði 
sé að breytast og fleiri geri sér nú 
grein fyrir því að það býr fleira 
undir en adrenalínþörf eða at-

hyglissýki unglingsstráka. Þannig 
færist það í vöxt að verslunareig-
endur sækist eftir því að götu-
listamenn skreyti hús þeirra eða 
veggi. Myndheimur götulistarinn-
ar er farinn að teygja sig víðar, til 
dæmis er oft vísað til hans í aug-
lýsingum. Virtar stofnanir list-
heimsins eru farnar að sýna götu-
listamönnum áhuga, hinn breski 
Bansky selur grimmt hjá galleríi-
um vestan hafs og hinn bandaríski 
Dash Snow er einnig hátt skrifað-
ur en hann hóf sinn feril með úða-
brúsa í annarri.

Krot eða skilaboð til heimsins?

Ég held að það sé sameiginleg ósk 
þeirra allra að fá löglegt svæði til 
að mála í friði.



SÖLUMAÐUR /RAFVIRKI

Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði. 
Fyrirtækið hefur starfað síðan 1975. Ískraft rekur alls þrjár starfsstöðvar, 
í Kópavogi, á Akureyri og Egilsstöðum. Starfsmenn eru samtals 32.

Starfssvið:
Almenn sölustörf 
Tilboðsgerð
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
Iðnmenntun á rafmagnssviði æskileg
Reynsla í rafvirkjun eða úr sambærilegu starfi 
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem fellur að góðri liðsheild fyrirtækisins.

Umsóknir óskast sendar til Ískrafts, Smiðjuvegur 5, 200 Kópavogur, fyrir 24. júní 2007.
Upplýsingar veitir Jón Sverrir Sverrisson, netfang: jon@iskraft.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfsmaður
í framlínu

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum,
stundvísum og nákvæmum aðila til að
efla framlínu okkar.

Í starfinu felst:
• móttaka viðskiptavina
• skráning Dælulykla
• önnur tilfallandi verkefni 

Starfið gæti hentað einstaklingi sem er að ljúka 
námi úr framhaldsskóla. Starfsmaður þarf að geta
hafið störf sem fyrst.

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnað á vormánuðum 2002 og
hóf að selja bensín til almennings 8. janúar 2004. 
Fyrirtækið rekur 10 bensínstöðvar ásamt því að 
veita verktökum og skipaútgerðum eldsneytisþjón-
ustu. Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns.  Atlantsolía 
hefur verið í fararbroddi með nýjungar hér á landi 
með innleiðingu Dælulykla.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður. 

Umsjón með starfinu hefur Hugi Hreiðarsson. 
Umsóknir sendist fyrir fimmtudaginn 21. júní á 
netfangið: hugi@atlantsolia.is

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá

Capacent (sigurlaug@capacent.is eða í síma 540-7117) eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft 

verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Tækifæri hjá Alcoa Fjarðaáli 
Upp á hvað hefur Alcoa Fjarðaál að bjóða 
sem framtíðarvinnustaður? 
Áhugaverð störf í hvetjandi umhverfi
Störfin í álverinu eru fjölbreytt og örugg. Vinnustaðurinn er hannaður 
með það í huga að öll störf henti jafnt konum sem körlum. Unnið er í 
teymum og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda. Starfsumhverfið 
býður víðtæka þjálfun, meðal annars á ýmiss konar farartæki og
tölvubúnað. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru 
óvíða fleiri.

Góð laun og gott vinnufyrirkomulag
Byrjunarlaun framleiðslustarfsmanns eru frá 3.739.000 kr. á ári, miðað 
15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning, sem jafngildir 
312.000 kr. á mánuði. 
Byrjunarlaun iðnaðarmanns með réttindi eru frá 5.401.253 kr. á ári, 
miðað við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning. Það 
jafngildir 433.000 kr. á mánuði fyrir 40 stunda meðaltalsvinnuviku. 
Vaktafyrirkomulagið veitir góða möguleika á aukavöktum og viðbótar- 
tekjum fyrir þá sem óska þess.

Fríar ferðir, fæði og klæði
Fjarðaál býður upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, Neskaupstað og Egilsstöðum. Starfsmenn 

fá hollar og góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu. 

Heilbrigði og velferð
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk 
árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn í Fjarðabyggðarhöll- 
inni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og nuddari heim- 
sækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að 
öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknisþjónustu 
og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð 
frá vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, 
svo sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að
pakka búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta 
launaseðli fær starfsmaður  200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir 
á svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að
leigja húsnæði. Starfsmenn fá jafnframt tiltekinn fjölda flugmiða með 
Flugfélagi Íslands á mjög hagstæðum kjörum. 
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Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðbúnir að taka áskorunum með það að markmiði að "koma Actavis" í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu
komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir
hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægjan sveigjanleika til að geta gripið  
tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

…eða með öðrum orðum hefur þú áhuga á að starfa 
á alþjóðlegum vettvangi?

Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir, edidriksdottir@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 24. júní n.k.

Sérfræðingur í skráningadeild
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér ráðgjöf í 
tengslum við þróunarverkefni, samantekt skráningargagna fyrir ný 
lyf þróuð á Íslandi til markaðssetningar á markaði 
Evrópusambandsins og víðar, uppfærslur á skráningargögnum,
ásamt því að svara athugasemdum og annmarkabréfum yfirvalda.
Einnig er um að ræða samskipti við viðskiptavini og 
skráningaryfirvöld um tæknileg atriði er snerta skráningarmál og
upplýsingagjöf um skráningargögn til annarra deilda fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði raunvísinda, s.s.
lyfjafræði, matvælafræði eða sambærilegri menntun. Gerð er krafa 
um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í lyfjaþróun
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér að
annast verkþætti og verkstjórn er tengjast
lyfjaþróunarverkefnum fyrirtækisins með sérstaka áherslu á 
efnafræðileg úrlausnarefni.  Jafnframt annast viðkomandi
skipulagningu og framkvæmd tilrauna, úrvinnslu á gögnum,
skýrslugerð og ritun skjala í gæðakerfi fyrirtækisins. 

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í efnafræði og reynslu
af rannsóknum. Kostur ef viðkomandi hefur reynslu af lyfjaiðnaði 
og þekkingu á gæðastjórnun. Gerð er krafa um nákvæm, öguð
og sjálfstæð vinnubrögð. Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.

Krefjandi störf hjá 
framsæknu fyrirtæki 
í alþjóðlegu umhverfi
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á 
lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem 
selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru 
öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu. Hjá Medis er stefnt að því 
að vera fyrst á markað með ný samheitalyf um leið og einkaleyfi falla
úr gildi.

Sérfræðingur  -  Business Development
Starfið felur í sér sölu og samningagerð á lyfjatengdu hugviti og 
lyfjum til viðskiptavina Medis erlendis, samskipti við umboðsmenn 
og dótturfélög erlendis, tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini 
og leit að nýjum viðskiptatækifærum.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði lyfjavísinda
eða hliðstæða menntun, starfsreynsla á sviði samningagerða og
krefjandi samskipta er kostur.

Sérfræðingur  -  Customer Service
Starfið felur í sér samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vöru-
sölu, þ.e. móttaka og afgreiðsla pantana, ásamt tilheyrandi eftir-
fylgni og stuðningi við viðskiptavini og framleiðslueiningar Actavis. 

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun, mjög góða 
enskukunnáttu bæði í töluðu og rituðu máli, þekking á fleiri 
tungumálum er kostur. Gerð er krafa um nákvæm, öguð og
sjálfstæð vinnubrögð.

Verkefnastjóri  -  Launch Coordination
Starfið felst í að tryggja að innleiðing vara á markað sé á réttum 
tíma og leggja áherslu á innleiðingu eldri vara á nýja markaði. 
Starfið felst aðallega í skipulagningu á innleiðingu nýrra vara, að 
hafa yfirsýn yfir stöðu mála, eftirfylgni verkefna og samskipti við 
erlenda viðskiptavini, framleiðslueiningar Actavis og aðrar deildir 
innan fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem er
skipulagður og góður að vinna í hóp. Gerð er krafa um nákvæm,
öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Sérfræðingur í breytingaumsóknum
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér 
skipulagningu breytingaumsókna er varða flutning á framleiðslu
lyfja á milli framleiðslustaða, gæðalýsingu á lokaafurð ásamt fleiri 
breytingum og uppfæra skráningagögn í samræmi við 
breytingaumsóknir. Um er að ræða upplýsinga- og ráðgjöf er 
varða breytingaumsóknir sem og mikil samskipti við erlenda 
viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis.

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði raunvísinda.
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. Auk 
þess er gerð krafa um mjög góða ensku- og tölvukunnáttu.

Sérfræðingur á markaðssviði
Starfið tilheyrir markaðssviði Actavis Group. Markaðsfulltrúi er
meðlimur í teymi sem ber ábyrgð á markaðssetningu lyfja hjá 
Actavis á Íslandi. Starfið felur í sér kynningar á lyfjum og 
samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Viðkomandi ber ábyrgð á 
markaðsáætlunum og kynningum fyrir ákveðin lyfseðilsskyld lyf. 
Starfið felur einnig í sér gerð kynningar- og fræðsluefnis ásamt 
öðrum verkefnum á sviði markaðsmála.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í lyfjafræði 
og/eða reynslu af lyfjakynningum. Gerð er krafa um góða 
íslensku- og enskukunnátta sem og góða almenna 
tölvukunnáttu.

Verkefnastjóri í skráningadeild 
fyrir eigin vörumerki 
Starfið tilheyrir skráningarsviði Actavis Group og felur í sér 
undirbúning við innsendingu skráningarumsókna í nafni Actavis
innan og utan Evrópusambandsins. Í því felst m.a. að útvega 
skráningargögn, vottorð og fleiri stuðningsgögn sem fylgja þurfa 
umsóknum. Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við 
skráningarfólk Actavis víðs vegar um heiminn, safnar saman
upplýsingum um skráningastöðu verkefna og styður við 
skipulagningu á markaðssetningu nýrra vara.

Við leitum að einstaklingi með háskólanám á sviði raunvísinda. 
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. 
Reynsla af skráningavinnu er kostur.

Verkefnastjóri í skráningaferladeild
Starfið tilheyrir skráningarsviði Actavis Group og felur í sér 
undirbúning og innsendingu skráningarumsókna innan 
Evrópusambandsins. Verkefnastjóri tekur þátt í mótun
skráningarstefnu og ber ábyrgð á sínum verkefnum þar til 
markaðsleyfi fæst. Um er að ræða mikil samskipti við evrópskar 
lyfjastofnanir, ráðgjafa og viðskiptavini

Við leitum að einstaklingi með háskólanám á sviði raunvísinda. 
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. Reynsla 
af verkefnastjórnun er kostur.

Sérfræðingur í þróunardeild mæliaðferða 
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér þróun og 
gildingar á mæliaðferðum sem nota á við losun á framleiðsluvörum 
á markað.  Þessar aðferðir eru einnig notaðar við þróun á nýjum 
lyfjaformum hjá fyrirtækinu til að meta hvort tilraunalotur í nýjum 
verkefnum séu sambærilegar að gæðum eins og frumlyf sem þegar
eru á markaði. Starfið er sambland af verklegri vinnu inni á 
rannsóknarstofu, úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð. 

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði raunvísinda, 
nauðsynlegt að hafa góðan grunn í efnafræði og efnagreiningu. 
Starfsreynsla af rannsóknavinnu þar sem krafist er nákvæmni og 
staðlaðra vinnubragða við öflunar og úrvinnslu gagna kostur. 

Starfsmaður í geymsluþolsdeild 
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér gerð 
geymsluþolsáætlana og geymsluþolsforskrifta fyrir lyf sem 
framleidd eru á Íslandi. Starfið felur jafnframt í sér að hefja 
geymsluþols-
prófanir, senda sýni í rannsókn á tilskyldum tíma, útbúa
fylgiskjöl og senda sýni til starfsstöðva Actavis í öðrum löndum 
vegna geymsluþolsmælinga sem fram fara þar.

Við leitum að einstaklingi með stúdentspróf eða sambærilega 
menntun. Gerð er krafa um nákvæm, skipulögð og sjálfstæð 
vinnubrögð.

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТАТЬ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ?



800 7000 - siminn.is

Umsóknarfrestur er til 30. júní.

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

Viðkomandi koma til með að vinna sem hluti af öflugu
teymi sérfræðinga hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum
landsins. Almennar hæfniskröfur til umsækjenda eru
sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni til mannlegra
samskipta.

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

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

Configuration manager
Starfið felst einkum í útgáfustjórnun nýsköpunarverkefna og
umsjón með viðkomandi hjálpartólum (version control, build
management, issue tracking). Starfið hentar vel einstaklingum
með tæknilegan bakgrunn sem vilja spreyta sig á öðru en forritun.

Hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólapróf, gjarnan í tölvunar-,
verk- eða kerfisfræði. Reynsla af útgáfustjórnun og skeljaforritun
(shell, perl) er kostur.

Hugbúnaðarprófari
Starfið felst í undirbúningi og framkvæmd prófana á hugbúnaði
í þróun eða rekstri hjá Símanum.

Hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólapróf, gjarnan í tölvunar-
eða kerfisfræði. Reynsla af notkun prófunartóla og aðferðum
gæðastjórnunar er kostur.

Hugbúnaðarsérfræðingar
Viðkomandi starfsmenn koma til með að vinna í
fjölbreyttum hópum þar sem styrkleikar þeirra verða
nýttir. Styrkleikar sem leitað er að eru einn eða fleiri
af eftirfarandi:

Þekking á J2EE, Java Servlets og JSP auk þess sem
þekking á gagnagrunnsforritun er kostur.

Reynsla af samþættingu kerfa, t.d. með notkun
Tibco eða WebMethods.

Reynsla af C, C++ og SQL fyrirspurnum. Þekking
á Unix og Linux æskileg auk þess sem þekking á
Perl- og skeljaforritun er kostur.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.
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Starfsmenn Upplýsingatækni Símans eru þátttakendur í fjölmörgum spennandi nýsköpunarverkefnum,
s.s. fyrir þriðju kynslóðar farsíma (3G), Sjónvarp Símans og ýmsar farsímalausnir.
Nú er verið að innleiða breyttar aðferðir í hugbúnaðarþróun sem byggja á Agile hugmyndafræðinni (svo sem Scrum) og munu allir
starfsmenn taka þátt þeirri þróun. Upplýsingatækni Símans rekur öfluga stefnu í endurmenntun og býður upp á sveigjanleika í vinnutíma.

tími framundan
Spennandi
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Viðskiptastjórar
Starfssvið viðkomandi er ráðgjöf og sala á fjármálatengdri
tækniþjónustu á sviði rafrænna viðskipta. Viðkomandi þarf að 
búa yfi r miklu sjálfstæði í vinnubrögðum, vera árangursdrifi nn og 
skipulagður í vinnu, eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar 
og hafa mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf 
að vera tilbúinn til að vinna í hóp og starfa eftir skipulögðu kerfi . 
Reynsla af sölu og þekking á þörfum fyrirtækja í fjármálavinnslu 
er mikill kostur, sérstaklega á sviði reikningaútgáfu, bókhalds og 
innheimtu. Góður skilningur á upplýsingatækni er skilyrði sem og
góð enskukunnátta. Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða 
tækni er mikill kostur.

Skrifstofuumsjón
Starfssvið viðkomandi eru  umsjón með skrifstofu, almenn skrif-
stofustörf og símsvörun. Einnig mun viðkomandi veita stuðning 
við sölustarf og vinna verkefni tengd  bókhaldi. Almenn tölvufærni
og góð kunnátta í mæltri og ritaðri ensku eru skilyrði. Að öðru 
leyti er horft til menntunar og starfsreynslu.

Notendaþjónusta
Óskað er eftir starfsmönnum til að annast samskipti og þjónustu 
við viðskiptavini. Viðkomandi þurfa að hafa góða færni í almennum 
notendaforritum. Undirstöðuþekking í viðskiptaforritum, svo sem
töfl ureiknum og bókhaldi er æskileg. Skilningur á virkni stórra 
tölvukerfa er mikilvægur. Samskiptahæfi leiki og þjónustulund er 
nauðsynleg og æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af því tagi.

Kerfi sfræðingar
Leitum eftir kerfi sfræðing eða tölvunarfræðing til að annast rekstur
og uppsetningu á stóru samskiptakerfi . Kunnátta í kerfi shönnun, 
sérstaklega viðskiptakerfum og netsamskiptum er nauðsynleg.
Vefhönnun eða umsjón með vefhönnun er hluti af starfi nu. Þekking 
og reynsla í kerfi sþróun og vinnuferlum á sviði fjárhagskerfa fyrir-
tækja er mikilvæg. Reynsla í WebMethods eru afgerandi meðmæli. 
Þekking á rafrænum gagnasamskiptum er æskileg.

Umsjón með starfi nu hafa Ragnheiður Dagsdóttir og Tómas Oddur
Hrafnsson hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með
2. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um
starfi ð á heimasíðu Capacent Ráðninga; www.capacent.is

Span ehf. er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í rafrænum viðskiptum milli fyrirtækja. Fyrirtækið er að hefja markaðssókn með 
nýjar lausnir á sviði rafrænna viðskipta í samstarfi  við sterka og áhugaverða aðila. Með árangri og stækkun fyrirtækisins 
opnast miklir möguleikar fyrir framsækna og metnaðarfulla einstaklinga. Span ehf. óskar því eftir að ráða starfsfólk í 
eftirfarandi störf:

Span var stofnað árið 2000 og sérhæfi r sig í rafrænum viðskiptum milli fyrirtækja. Span 
rekur rafræna viðskiptamiðstöð sem tengir fyrirtæki saman og gerir þeim kleift að skiptast 
á rafrænum viðskiptaskjölum milli tölvukerfa á sjálfvirkan og öruggan hátt. Stjórnendur 
Spans hafa verið leiðandi í mótun og innleiðingu rafrænna viðskipta á Íslandi um árabil.
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Þú finnur okkur á

Er verið að leita að þér?

www.abendi.is
Hjá okkur ert þú alltaf í forgangi.

SÖLUFULLTRÚI
ug fasteignasala óskar eftir að ráða sölufulltrúa.

Góð vinnuaðstaða og starfsandi. Viðkomandi þarf að hafa
staðgóða íslenskukunnáttu og hafa bíl til umráða. Reynsla af  

ð hentar jafnt konum sem körlum.

Upplýsingar veitir Þórður Grétarsson löggiltur fasteignasali 
s: 520 9400

70+  Viltu vinna
og fá sama í vasann og
þeir, sem yngri eru?

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 21
á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000

manns á öllum aldri. Við
leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost
að eflast og þróast í starfi.

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

Húsasmiðjan fagnar nýrri lagasetningu frá Alþingi um
almannatryggingar og málefni aldraðra. Frá 1. júlí n.k. skerða
atvinnutekjur þeirra, sem eru eldri en 70 ára, ekki ellilífeyri frá TR.

Við hvetjum eldra fólk, og þá sérstaklega iðnaðarmenn, til að sækja
um störf hjá okkur.  Við leitum að fólki í hlutastörf í verslunum
okkar.  Um er að ræða vinnu seinni hluta dags og /eða um helgar.
Vinnutími getur verið samkomulag.

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

traustu og góðu fyrirtæki 
til að sækja um.

Fyrir alla



Bílstjórar óskast!

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Reykjavík og 
nágrenni, starfsstöð er í 
Umferðarmiðstöðinni á BSÍ.
Um getur verið að ræða fulla vinna 
eða hlutavinnu; helgarvinnu, 
kvöldvinnu eða næturvinnu.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is).

Upplýsingar gefur Sveinn 
Matthíasson á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.

Við viljum bæta í hópinn hjá okkur og leitum að starfsmönnum til 
að fást við margvísleg verkefni við:

- Hönnun burðarvirkja
- Tækniteiknun

Í boði  eru  samkeppnishæf  laun,  góð vinnuaðstaða,  góðir 
vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.
Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur 
á netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir   
25. júní.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958
og er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins.   Mikil  áhersla er lögð á fagleg
vinnubrögð  og  góða þjónustu. 

Hjá VSÓ ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og hönnun vegna 
hvers konar mannvirkjagerðar.

Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.

Nánari upplýsingar um VSÓ Ráðgjöf má finna
á heimasíðu fyrirtækisins www.vso.is

Tækniteiknarar, verkfræðingar 
og tæknifræðingar

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða starfsfólk
til þjónustu- og sölustarfa á nýja þjónustustöð Olís
við Norðlingaholt.

Um er að ræða vaktavinnu á tví- og þrískiptum vöktum. 
Afgreiðslutími stöðvarinnar er frá 7.30 á morgnana
til 23.30 á kvöldin.

Störfin henta bæði konum og körlum á öllum aldri
en aldurslágmark er 18 ár.

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund,
vera stundvísir, reglusamir og heiðarlegir í samskiptum.

Vaktstjórn
– tvískiptar vaktir

Helstu verkefni vaktstjóra eru umsjón með 
daglegum störfum og verkstjórn annarra 
starfsmanna á vaktinni.

Þjónustu- og sölustörf innanhúss
– tví- og þrískiptar vaktir

Helstu verkefni eru þjónusta á veitingastað
og sala í verslun.

Þjónustu- og sölustörf utanhúss
– tví- og þrískiptar vaktir

Helstu verkefni eru þjónusta og sala á eldsneyti
og vörum sem tengjast rekstri bíla.

OLÍS – við höldum með þér!

Hjá Olís er lögð áhersla

á góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika

í samskiptum, snyrtimennsku

og fagleg vinnubrögð.

Umsóknir berist fyrir 25. júní í tölvupósti til frida@olis.is
auk þess sem hægt er að fylla út starfsumsóknir á www.olis.is

Spennandi vinnustaður
í fögru umhverfi
Opnum á næstu vikum
nýja og glæsilega Olís-stöð
við Norðlingaholt



• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Rafvirkjar
óskast

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir (solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2007.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Meginverkefni Framkvæmdadeildar
eru viðbrögð við bilunum, ýmis endur-
nýjunarverk auk smærri nýlagnaverkefna
í kerfum Orkuveitunnar.

Um er að ræða 2 – 3 störf við rafdreifi-
kerfi OR. Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í 
vinnubrögðum, þá átt þú erindi við okkur.
Orkuveitan mun sjá um nauðsynlega 
þjálfun þína á sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingum
með færni í mannlegum samskiptum. Ef þú ert einstakl-
ingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um framtíðar-
ráðningu að ræða. Æskilegt er, en þó ekki skilyrði, að
viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi réttindum/reynslu:

• Sveinspróf í rafvirkjun.
• Reynslu af vinnu við rafdreifikerfi.
• Sambærilega menntun eða reynslu.

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa.

Vinnuskóli fyrir ungt 
fólk með þroskahömlun 
er starfræktur á vegum 
Hins hússins á sumrin. 
Gígja Heiðarsdóttir er 
umsjónarmaður skólans 
í sumar og segir starfið 
hafa farið vel af stað.

Í sumar er vinnuskóli fyrir 
ungt fólk með þroskahöml-
un starfræktur í formi nokk-
urs konar starfsþjálfunar 
og hafa umsjónarmenn hans 
haft samband við fjölda 
fyrirtækja og stofnana síð-
ustu vikur til þess að reyna 
að fá pláss fyrir ungmennin 
í skólanum. Nú er allt farið 
á fullt og ungmennin búin 
að vera að vinna úti um allan 
bæ síðustu vikuna. „Mér 
finnst það vera búið að 
ganga framar öllum vonum 
að fá fyrirtæki til samstarfs 
við okkur og allir eru mjög 
ánægðir,“ segir Gígja.

Misjafnt er hversu mörg 
störf fyrirtæki hafa getað 
boðið vinnuskólanum og í 
hversu langan tíma en Gígja 
segir að allt komi sér vel. 
„Við erum til dæmis komin 

með hverfi hjá Póstinum 
sem eru þrjú störf, einn sem 
flokkar póstinn og tveir sem 
hjálpast að við að bera út, 
Bónus úthlutaði okkur 
þremur stöðum, tveimur í 
Holtagörðum og einni úti á 
Nesi og svo fáum við fjórar 
stöður hjá World Class í júlí, 
við barnagæslu og aðstoð í 
salnum og eldhúsinu. Meðal 
annarra sem hafa útvegað 
okkur störf eru Vesturbæj-
arlaug, íþróttafélagið Valur, 
Kjarnavörur í Hafnarfirði, 
Hótel Reykjavík og Sigur-
plast,“ segir hún.

Átján til tuttugu ung-
menni á aldrinum þrettán til 
sextán ára eru í vinnuskól-
anum í hverri viku og segir 
Gígja að sé kominn biðlisti 
þar sem miklu fleiri vilja 
komast að en geta. „Krökk-
unum finnst þetta rosalega 
gaman og þetta hefur geng-
ið mjög vel. Forsvarsmenn 
fyrirtækjanna hafa líka 
verið mjög sáttir og við 
vonum bara að fleiri séu til í 
að útvega okkur störf. Við 
erum líka ofsalega ánægð 
með hvað við höfum fengið 
jákvæð viðbrögð hingað til,“ 
segir Gígja.

Allir ánægðir



Sérfræðingur
í fyrirtækjaviðskiptum
á Austurlandi
Starf sérfræðings í fyrirtækjaviðskiptum við útibú Landsbankans á Austurlandi, með aðsetur 

á Egilsstöðum, er laust til umsóknar. Um er að ræða lifandi og fjölbreytt starf þar sem 

tækifæri gefst til að afla sér góðrar þekkingar á íslensku atvinnulífi og starfa í skemmtilegu 

og krefjandi umhverfi.

Helstu verkefni:

• Samskipti við fyrirtæki í viðskiptum við útibú bankans 
á Austurlandi

• Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga, stöðu trygginga, 
áhættumats rekstraraðila og mat lánsumsókna

• Skýrslugerð og ýmis undirbúningsvinna lánsumsókna 
fyrir útibússtjóra og/eða lánanefnd

• Eftirlit með stöðu útlána

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Góð þekking á atvinnurekstri og efnahagslífi
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Landsbankinn er eitt stærsta 
fjármálafyrirtæki landsins og 
veitir alhliða fjármálaþjónustu 
til einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á 
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, 
sem og markvissa starfsþróun 
og þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að ráða 
til sín og hafa í sínum röðum 
framúrskarandi starfsfólk og efla 
það í störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda 
Landsbankans að starfsfólkið, 
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.
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Umsóknir fyllist út á www.landsbanki.is
og skilist ásamt fylgigögnum fyrir
29. júní 2007. 

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg Jónsdóttir 
í síma 410 7902 og Arnar Páll Guðmundsson, 
útibússtjóri, í síma 410 8555 / 820 6816.

Spennandi starf í boði!
í hópinn

Við bjóðum þig

velkominn

Óskum eftir að ráða kjötstjóra í verslun Nóatúns í Rofabæ. Við leitum að jákvæðum
og drífandi einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi starf í góðum hópi
starfsmanna. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum og er
reynsla af stjórnun kostur.
Vinnutími er 8-19 virka daga og önnur hver helgi. Viðkomandi þarf að hefja störf eigi
síðar en 1. ágúst næstkomandi.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið í pósti á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 10 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Kjötstjóri

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Sölustjóri

Starfs- og ábyrgðasvið:

Veisluþjónusta

» Ráðningarþjónusta

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

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

Leitum að sölustjóra fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og hönnun
forsteyptra húsa á Íslandi.
Leitað er að einstaklingi með góða þekkingu á íslenskum markaði, ásamt
reynslu af störfum við sölu- og markaðssetningu.

Sölustjóri sér um að skipuleggja og stýra sölumálum fyrirtækisins með það að
leiðarljósi að ná sem bestum árangri hvað varðar nýtingu á framleiðslugetu
og samsetningu á framleiðsluvörum þess á hverjum tíma.

· Sölumál fyrirtækisins
· Samskipti við viðskiptavini og efling viðskiptatengsla
· Öflun nýrra viðskiptavina
· Gagnakerfi sem tengjast sölumálum fyrirtækisins
· Áætlana og skýrslugerð er tengist sölumálum fyrirtækisins
· Tryggja flæði upplýsinga til framkvæmdastjóra
· Frumkvæði í uppbyggingu og þróun sölustarfs
· Aðkoma að markaðs og ímyndarmálum

Menntunar og hæfniskröfur:

· Menntun á sviði viðskipta/markaðsfræði æskileg
· Menntun á byggingasviði s.s. húsasmíði, byggingafræði, tæknifræði
   eða verkfræði kostur
· Haldbær reynsla á sviði sölustarfa
· Reynsla úr byggingariðnaði kostur
· Tungumálakunnátta; enska og eitt norðurlandatungumál
· Góð tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel og Word
· Stjórnunarhæfileikar og áhugi á byggingariðnaði og tengdum sviðum
· Góðir samskiptahæfileikar gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum

Við viljum fjölga í hópnum og er því laus ný staða innkaupastjóra hjá Kaupási hf.

Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til að taka að sér starf innkaupastjóra fyrir verslanir
Kaupáss. Innkaupastjóri starfar innan innkaupasviðs og ber ábyrgð á árangri tiltekinna vöruflokka. 
Innkaupastjóri starfar náið með rekstrar- og verslunarstjórum hverrar keðju, sölustjóra og markaðsstjóra.

Starfssvið:

- Mótun vöruvals innan tiltekinna vöruflokka fyrir hverja keðju
- Samningagerð við framleiðendur og heildsala
- Skipulagning söluátaka og markaðsaðgerða
- Fylgjast með þróun markaða bæði innanlands og erlendis og nýta áhugaverða þróun

til að aðlaga þjónustu og vöruval eftir því sem við á

Hæfniskröfur:

- Reynsla af matvörumarkaðnum, í verslun eða í þjónustu við verslanir
- Góð tungumálakunnátta
- Mjög góð tölvukunnátta
- Menntun á háskólastigi 
- Samskiptalipurð og -hæfni

Kaupás hf. er eitt af leiðandi smásölufyrirtækjum á Íslandi og rekur 35 matvöruverslanir um allt land undir merkjum 
Nóatúns, Krónunnar, 11-11 og Kjarvals. 

Kaupás hf. tilheyrir Norvikur samstæðunni en dótturfyrirtæki Norvikur eru nú 17 talsins, þeirra á meðal eru BYKO,
ELKO, Húsgagnahöllin, Intersport, AXENT, Smáragarður og EXPO. Starfsfólk Norvikur samstæðunnar er um 3.000.

Umsóknir og fyrirspurnir óskast sendar til starfsmannastjóra á póstfangið gudridur@kaupas.is eða í pósti á Kaupás hf.,
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavaík, bt. Starfsmannastjóra fyrir 21. júní nk.

I N N K A U P A S T J Ó R I

Fyrsta starf Guðjóns 
Þorsteins var að dæla 
bensíni. Starfið fékk 
hann er hann var níu 
ára með það að mark-
miði að safna sér fyrir 
BMX hjóli.

Guðjón Þorsteinn Pálm-
arsson, leikari og leik-
stjóri, byrjaði snemma að 
vinna en níu ára byrjaði 
hann að dæla bensíni. 
„Mitt fyrsta starfsheiti 
var bensínkall,“ segir 
Guðjón. „Þetta var á 
Skeiðunum fyrir austan 
fjall í sjoppu sem hét 
Gósen.“

Vinnuna fékk Guðjón 
ekki fyrir tilstuðla neinn-
ar greiðasemi heldur sótti 
hann um hana sjálfur. 
Hann var að safna sér 
fyrir BMX hjóli og þarna 
sá hann sóknarfæri sem 
hann nýtti. „Í mínum 
augum var bensíndæling-
in ekki vinna heldur 
skemmtun,“ segir Guð-
jón. „Þetta var bara 
gaman og maður fékk 
pening.“

Guðjón segist ekki 
muna hversu mikið hann 

vann, hvort það hafi verið 
fullur vinnudagur eða sex 
tímar en hann er nokkuð 
viss að fyrsta sumarið 
hafi hann og félagi hans 
skipst á vinnudögum. 

„Þetta var alvöru vinna 
og maður var hörku dug-
legur,“ segir Guðjón. „Ég 
var í vinnunni á tíu ára 
afmælisdeginum mínum 
og ég náði held ég að safna 
mér fyrir hjólinu. Alla 
veganna man ég eftir að 
hafa orðið ógeðslega 
góður á BMX hjóli stuttu 
síðar.“

Bensíndælingardögum
Guðjóns lauk er hann 
flutti á mölina og þar með 
lauk frelsisdögum sveit-
arinnar. „Maður gekk eig-
inlega sjálfala um í sveit-
inni og var alltaf eitthvað 
að bralla yfir daginn,“ 
segir Guðjón. „Mamma 
og pabbi áttu svona lúður 
sem maður setur á hjól og 
kreistir gúmmíkúlu á end-
anum til að fá hljóð og 
hann notuðu þau til að 
kalla á mig í mat. Maður 
var yfirleitt ekki svo langt 
í burtu að maður heyrði 
ekki og þá kom maður í 
mat, borðaði og fór svo 
beint út aftur.“

Í vinnunni á tíu 
ára afmælinu



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

SALASKÓLI
Salaskóli leitar að:

• kennurum á yngsta stig

• kennara á yngsta stig með þekkingu á 

táknmáli

• þroskaþjálfa til að vinna með einhverfum

Einnig vantar okkur:

• stuðningsfulltrúa með þekkingu á tákn-

máli

• stuðningsfulltrúa á yngsta stig

• stuðningsfulltrúa á unglingastig

• starfsfólk 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 stór-
an 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@salaskoli.is

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að 
sæja um störfin.

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

HP Farsímalagerinn óskar eftir að ráða dugmikinn bókara með reynslu.
Í boði er gott starfsumhverfi í góðum hóp starfsmanna og samkeppnishæf launakjör. 

Viðkomandi fær tækifæri til að hafa áhrif á mótun starfsins.

Starfssvið:
Tekju- og kostnaðarbókhald
Utanumhald Viðskiptamanna
Afstemmingar
Dagleg uppgjör verslana
Önnur verkefni eftir þörfum

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Reynsla af notkun Concorde væri kostur
Skipulagshæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum

Fólk á öllum aldri er hvatt til að sækja um.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á info@farsimalagerinn.is fyrir 25. júní næstkomandi.

Bókari

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

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

414-4700 a

Skútuvogi 11 a  • 104 Reykjavík

bmvalla.is

Kokkur/matráður

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða kokk/matráð í sumarafleysingar 
frá 9. júlí til 27. ágúst.  Mötuneyti fyrirtækisins er á Bíldshöfða og 
þjónar allt að 150 manns í hádegismat.

Allar nánari upplýsingar veitir Brynju Harðardóttir
í síma 585 5095 eða 692 0164.





Goðaborgir 3
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð, frábært útsýni.

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

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Þriggja herb. íbúð annari hæð í Goðaborgum með frábæru útsýni. Inngangur inn í íbúðina er frá svölum og
því sérinngangur. Íbúðin skiptist í  flísalagða forstofu með skáp, baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir
þvottavél og þurrkara, flísar á gólfi. Hjónaherbergi með skápum, barnaherbergi með skápum, eldhús með
hvítri  smekklegri innréttingu, uppþvottavél. Stofan er opin mót eldhúsi og er útgengi á svalir  mót suðri. Á
1.hæð  er  lítil  geymsla.  Skemmtileg  snotur  íbúð  með  frábæru  útsýni,  stutt í  alla  þjónustu  og  kjörið  fyrir
barnafólk.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl. 18.00 - 18.30

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

847 8001

8999-427

Ásgarður 2
108 Reykjavík
Endaraðhús

Stærð: 205,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 28.070
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
REMAX Lind kynnir fallegt endaraðhús með bílskúr á góðum stað í Bústaðahverfi.  Húsið er á grónum stað
með  fallegum  garði  og  sólpalli.  Húsið  skiptist í  tvær  hæðir  og  kjallara  þar  sem  er  séríbúð  ca.  60fm.  í
útleigu.  Gott skipulag er í húsinu þ.e. eldhús og stofur á neðri hæð plús gestabað og svo svefnherbergi og
stærra baðherbergi á efri.   Góð eign á góðum skjólsælum stað í hjarta Reykjavíkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.18.06 kl: 17:30-18:00

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

695 9500

663 3300

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN

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

663 3300

695 9500

Hraunbær 37 og 41
Hveragerði
Endaraðhús

Stærð: 143 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000
REMAX Lind kynnir mjög falleg 143fm endaraðhús með innbyggðum 25fm bílskúr á einni hæð. Eignirnar
skilast  fullbúnar  að  innan fyrir  utan  gólfefni.  Lóð grófjöfnuð.  Nánari  lýsing:  Húsið  skiptist í  anddyri,  hol,  2
rúmgóð  svefnherbergi,  baðherbergi,  stofu,  eldhús,  þvottahús,  geymslu  og  bílskúr.  Húsið  er  byggt  er  úr
forsteyptum  einingum  með  svörtum  salla  frá  Borg  einingarverksmiðju.  Gluggar  verða  hvítmálaðir  með
gasfylltu K gleri. Hvítur þakkantur, þakjárn alusink.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Bókaðu skoðun

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

695 9500

663 3300

Berjarimi 20
Grafarvogur
Góð íbúð í góðu hverfi

Stærð: 630 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 12.230.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.7 millj.
RE/MAX  Lind  kynnir  fallega  2ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  Grafarvoginum.  Íbúðin  er  með  rúmgóðu
svefnherbergi, góðri stofu með fínni borðstofu og eldhúskróki. Útgengt á flotta verönd frá stofu. Leikvöllur
fyrir  börn  fyrir  framan  verönd.  Baðherbergi  er  flísalegt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og  sturtu.  Tengi  fyrir
þvottavél í baðherbergi. Íbúðinni fylgir geymsla og stæði í lokaðri bílageymslu. Þetta er góð íbúð á góðum
stað. Verið velkomin í dag. Það verður vel tekið á móti ykkur

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19:00-19:30

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

897 0798

892 2325

Strandvegur 12
Garðabær
Falleg og björt íbúð

Stærð: 111,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.9 millj.
RE/MAX Lind kynnir flotta 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í Sjálandshverfinu í Garðabænum. Íbúðin er opin
og björt  með rúmgóðri  stofu, fínum eldhúskróki  með eyju og góðum tækjum. Útgengt á kósý verönd frá
borðstofu.  Baðherbergi  er  flísalegt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari.  Skápar  í  öllum  svefnherbergjum  og
þvottahús í íbúðinni með tengi fyrir vask. Íbúðinni fylgir góð geymsla og stæði í lokaðri bílageymslu. Verið
velkomin í dag. Það verður vel tekið á móti ykkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18:00-18:30

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

897 0798

892 2325

Álfkonuhvarf 41
Kópavogur
Opið hús mánudag kl 18-18.30

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.005.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.300.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudagur kl 18.00-18.30

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

6934085

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

Klukkuholt 3
Álftanes
Bókið skoðun s. 6934085

Stærð: 145,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Remax Lind kynnir; glæsilegt parhús á einni hæð miðsvæðis á Álftanesi.  Húsið skilast fullbúið að utan með
frágenginni  lóð og fokhelt  að innan.  Bílaplan hellulagt með varmalögn og lóð tyrfð.  Sölumaður er með
nánari skilalýsingu og teikningar. Upplysingar veitir Gylfi s. 6934085 gylfi@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Bókið skoðun s. 6934085

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

6934085



Álakvísl 7a
110 Reykjavík

Stærð: 111 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 1.4,3
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
111 fm 4ra herbergja íbúð tveim hæðum ásamt stæði í bílskýli við Álakvísl í Reykjavík. Forstofa er flísalögð
og  með  nýjum  skáp.  þegar  komið  er  inn  er  þar  gestasalerni,  flísar  eru á  gólfum  og  ný  innrétting.
Geymsla/þvottahús.  Eldhús  er  með  flísum á  gólfi  og  borðkrókur.  Stofa  og  borðstofa  eru  með  nýlegu
parketi á  gólfi.  Tréstigi  liggur  upp á efri  hæð.  Þar  eru  tvö  barnaherbergi  með dúk á gólfum og skápum.
Hjónaherbergi er einnig dúklagt með skápum. Baðherbergi sem nýlega var tekið í gegn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

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

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

822 3702

699-4407

Álfaskeið 34
220 Hafnarfjörður

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 10.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.300.000
Komið  er í  forstofu  með  kókosteppi á  gólfi,  forstofugeymsla .  Stofan  er  með  plastparketi  og  góðum
gluggum.  Eldhús  er  flísalagt  góðri  nýlegri  Alno  innréttingu,  Zanker  ofn  og  helluborð.  Tvö  herbergi  með
góðum  nýlegum  lausum  skápum.  Baðherbergi  flísalagt  hólf í  gólf,  handklæðaofn,  skápur  og  sturta.
Þvottahús er sameiginlegt á hæðinni. Endurbætur að sögn seljanda eru nýir gluggar, gluggapóstar, ofnar,
ofnalagnir, plastparket og búið að setja dren fyrir framan húsið. Laus við kaupsamning.

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 18. Júní kl 18:00-18:30

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

864 1813

822 3702

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

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

Brunabótamat: 17.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

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

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

822 3702

699-4407

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

Jörfagrund 36
116 Kjalarnes

Stærð: 90,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000
Komið inn í flísalagða forstofu, góður forstofuskápur. Flísalagt þvottahús inn af forstofu. Barnaherbergi  er
með  mahogny  skáp  og  plastparketi.  Plastparket  er á  gangi.  Geymsla  inn  af  gangi,  plastparket á  gólfi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Eldhús er með fallegum flísum á gólfi, mahogny innrétting. Plastparket
er á  stofu  stórir  gluggar,  útgengt  út á  lokaða  verönd  úr  stofu.  Hjónaherbergi  er  með  plastparketi  og
stórum mahogny skáp. Allar hurðar í íbúðinni er mahogny.LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

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 18. Júní kl 19:30-20:00

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

864 1813

822 3702

Kirkjuteigur 18
105 Reykjavík

Stærð: 182,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Glæsilega mikið uppgerða sérhæð við Kirkjuteig í Reykjavík. Um er að ræða miðhæð og ris. Eignin er skráð
151,5  fm  hjá  FMR  og  að  auki  31  fm  bílskúr,  samtals  182,5  fm.  Baðherbergi  með  flísum í  hólf  og  gólf,
fallegri  innréttingu,  baðkari  og  sturtu.  Miðrými  íbúðar  er  flísalagt  og  er  þar  borðkrókur.  Eldhúsið  er  með
fallegri eikarinnréttingu, vönduðum tækjum og er opið inn í miðrými. Hjónaherbergi með parket á gólfi  og
góðum skápum. Stofan og borðstofan eru samliggjandi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

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

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

822 3702

699-4407

Naustabryggja 54
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð við sjávarbakkann

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

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
RE/MAX  LIND  kynnir  íbúð á  4.hæð í  lyftuhúsi.  Komið  er  inn í  forstofu/gang  með  skápum.  Stofa  og
borðstofa eru samliggjandi með mikilli lofthæð og útgengi út á svalir sem snúa út að bryggjunni. Eldhúsið
er með fallegri innréttingu og granít borðplötu  Þvottahús er innaf eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf með innréttingu, upphengdu salerni og baðkari. Svefnherbergin eru tvö, bæði með mikilli  lofthæð og
skápum. Svalir út frá öðru herberginu. Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 18. júní kl 18:00-18:30

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

699-4407

822 3702

Njálsgata 86
101 Reykjavík
Eign í hjarta borgarinnar

Stærð: 62,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 9.080.000
Bílskúr: Já

Verð: 16.200.000
RE/MAX LIND kynnir góða 62,3 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á horni Njálsgötu og Snorrabrautar.  Eignin
skiptist í stórt svefnherbergi með skápum og parketi á gólfi. Eldhús með eldri innréttingu, parketi á gólfi og
útgengi  út á  sameiginlegar  svalir.  Rúmgóða  stofu  með  parketi á  gólfi.  Baðherbergi  sem  er  flísalagt  á
veggjum og gólfi með sturtu. Fatahengi er á gangi. Sér geymsla er í sameign. Raflagnir hafa nýlega verið
endurnýjaðar að sögn eiganda. Fín eign í hjarta borgarinnar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

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

699-4407

822 3702

Nökkvasund 7
104 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 1828 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 24.770.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
RE/MAX LIND kynnir 155,6 fm sérhæð og ris + 27,2 fm bílskúr við Njörvasund í Reykjavík. Nánari lýsing:
Sérhæðin  skiptist í  forstofu,  eldhús,  stofu  og  borðstofu  sem  eru  samliggjandi  með  parketi á  gólfum.
Baðherbergi með baðkari. Tvö svefnherbergi parketi á gólfi. Risið skiptist í sjónvarpshol, svalir með fallegu
útsýni. Tvö svefnherbergi og baðherbergi. Geymsluloft er yfir stórum hluta risins. Sameiginlegt þvottahús er
í kjallara. Skipt var um skolp og dren fyrir c.a 10 árum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 18. Júní kl 19:00-19:30

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

699-4407

822 3702



Drápuhlíð 30
105 Reykjavík
Falleg eign á eftirsóttum stað.

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

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.500.000

RE/MAX LIND kynnir: Glæsileg fjögurra herbergja sérhæð á góðum stað í hlíðunum. Andyri með ljósum flísum og
fatahengi. Stór forstofa með eikarparketi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Eldhús með nýlegri ljósri innréttingu.
Stórt hjónaherbergi með miklu skápaplássi og eikarparketi. Barnaherbergi með eikarparketi. Stofur eru tvær með
eikarparketi.  Bjartir  og stórir  gluggar.  Útgengi á suður  svalir.  Eigninni  fylgir  þvottahús og góð geymsla í  kjallara.
Íbúðin  hefur  verið  tekin  töluvert í  gegn.  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. Mjög barnvænt hverfi miðsvæðis í
höfuðborginni.  Stutt í  Hlíðaskóla,  Ísaksskóla  og  æfingadeild  Kennaraháskólans.  Framhaldsskólar  eru
Menntaskólinn við Hamrahlíð og Kennaraháskólinn. Eign sem þú hefur beðið eftir. Vertu velkomin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18 júní frá kl 18:00 til 18:30.

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

862 1109

Katrínarlind 2-4
113 Reykjavík
Góð eign á kyrrlátum stað í Grafarholtinu.

Stærð: 95,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
RE/MAX Lind  kynnir:  Fallega  íbúð á  þessum frábæra  stað í  Grafarholti  þar  sem stutt  er í  útivistarsvæði.
Byggt  af  Gunnari  og  Gylfa.  Íbúðin  er  með  eikarinnréttingum.  Góðar  suðursvalir.  Sérinngangur í  allar
íbúðirnar  af  svölum. Stæði í  bílakjallara  og stór  geymsla.  Ráðgert  er  að byggja  sundlaug og  íþróttahús
ásamt annarri íþróttaaðstöðu á svæðinu. Stutt er í leik- og grunnskóla.  Stílhrein og falleg íbúð á fjölskyldu
vænum stað. Eignin er laus við kaupsamning. Vertu velkomin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18 júní frá kl 19:00 til 19:30.

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

862 1109

Háaleitisbraut 30
108 Reykjavík
Fjölskylduvæn með bílskúr

Stærð: 144,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 18.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.500.000
Fimm herbergja  fjölskylduvæn og  frábær  144,6  fm  endaíbúð á  góðum stað  við  Háaleitisbrautina,  húsið
stendur í lokuðum botnlanga fjarri umferð.  Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir 5 árum. Dregið hefur verið nýtt
rafmagn í íbúðina, ný tafla og dósir  ásamt sjónvarpstengi í  öll  herbergin. Mjög snyrtileg sameign. Frábær
staðsetning stutt í skóla,framhaldskóla, verslun og alla þjónustu. Bókaðu skoðun í síma 690-9425

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ht@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán. 18/06  kl. 17:30 og 18:00 

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

690 9425

Laugarnesvegur 78
105 Reykjavík
Bókaðu skoðun s. 699 5008

Stærð: 105 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Remax Lind kynnir 2-3ja herbergja ca 80fm (gólfflötur 105 fm) íbúð á þriðju hæð á Laugarnesvegi.  Komið
er inn í opna forstofu, til hægri er baðherbergi í hráum stíl með sturtu og svefnherbergi með innbyggðum
skápum.  Eldhús og stofa eru í einu rými með góðum gluggum og útgengt á svalir frá eldhúsi.  Hvít eldri
innrétting  er í  eldhúsi,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Hringstigi  liggur  upp á  óskráð  35  fm  risloft  með  þrem
þakgluggum sem nýtt er sem risastórt hjónaherbergi. Ekkert mál að skipta í fleiri her

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

ATH. LÆKKAÐ VERÐ!

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

699 5008

Norðurtún 2
225 Álftanes
Frábær staðsetning 

Stærð: 227,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 34.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
Remax Lind kynnir fallegt 228 fm einbýlishús  þar af 57 fm bílskúr á Álftanesi.  Skemmtilegt útsýni. Komið
er  inn í  flísalagða  forstofu  með skápum.  Rúmgóð parketlögð  stofa  með útgengi  út á  suður-verönd  með
heitum potti.  Stórt hjónherbergi með góðum skápum og sér baðherbergi með sturtu, útgengt út á verönd
úr hjónaherbergi.  Flísalagt eldhús - hvít innréttingu, tengi fyrir uppþvottavél, borðkrók og hita í gólfum.  Tvö
góð barnaherbergi með skápum.  Gestasalerni með sturtu og flísum á veggjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn milli kl. 18-18:30

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

699 5008

Fjárhúsás 2
311 Borgarnes

Stærð: 53,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 8.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.800.000
Mikið endurnýjaður bústaður í skotfæri við Borgarnes. Húsið er nýlega endurnýjað að utan og skipt hefur
verið um þak. Rafmagn er nýlegt, ný 200 m. ferskvatns borhola er við húshornið og nýr vegur er upp að
húsinu.  Bústaðurinn skiptist í  forstofu,  snyrtingu,  tvö ágæt herbergi,  samliggjandi  eldhús og stofu og yfir
herbergjum  er  svefnloft  sem  ekki  er  inni í  heildar  fm.  Umhverfis  húsið  er  góður  sólpallur.  Stutt  er  á
golfvöllinn og sundlaugina í Borgarnesi, mikil fjallasýn og fuglalíf mikið í nágrenninu.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Pantið skoðun í s: 869-8150

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

512-3400

869-8150

Langholtsvegur 85
104 Reykjavík

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 12.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
Björt  3ja  herb.  lítið  niðurgrafin  kjallaraíbúð  við  Langholtsveg.  Íbúðin  skiptist í  forstofu,  hol  með  skápum,
eldhús  með  nýlegri  innréttingu,  flísalagt  baðherbergi  með  hlöðnum  sturtuklefa  og  títilli  innréttingu,
samliggjandi  stofu  og  borðstofu,  og  rúmgott  herbergi  með  skápum. Á  gólfum  eru  flísar,  viðarparket  og
plastparket á eldhúsi. Í sameign er lítil sér geymsla og sameiginlegt þvottahús. Húsið er allt yfirfarið nýlega
og nýlegt rafmagn og gler og gluggar. Stór og gróinn garður.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

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



Ásakór 1
203 Kópavogur
Frábærar fjölskylduíbúðir

Stærð: 191,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 27.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000

Mjódd

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18.30-19:00

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

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
863 0402

Frábærar  fjölskylduíbúðir í  Ásakór  1-3,  eingöngu  eru  eftir 2 5  herbergja  íbúðir
og  önnur  með  bílskúr.

*  Öll  rými  eru  sérstaklega  rúmgóð
*  Barnaherbergi  allt  að  13  fm. * Stórar svalir út af stofu.
* Íbúðir afhentar með gólfefnum frá Harðviðarval. 
* Lyftuhús

Mjög barnvænt hverfi sem verður með mikilli þjónustu og skemmtilegum gönguleiðum.
Stutt í golfvöll og Elliðavatn. MJÖG HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ - 203.500 KR. 

Fellahvarf 1
203 Kópavogur
Mjög glæsileg íbúð í 5 íbúða húsi

Stærð: 119,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Stórglæsileg  4ra  herbergja  íbúð á  2.  hæð í 5  býli.  Núverandi  eigandi  gerði  töluverðar  breytingar  frá
upphaflegum  innréttingum  og  er  niðurstaðan  glæsileg  og  vönduð  íbúð.  Forstofa  með  parketi  og
hvítsprautulökkuðum  skápum.  Eldhús  er  stórglæsilegt,  hvítsprautulökkuð  innrétting  með  eyju,  granít  á
borðplötum, og opið inn í stofu, þaðan sem gengið er út á stórar svalir. 3 svefnherbergi eru í íbúðinni, öll
með parketi.  Baðherbergi er mjög fallegt.  Frábær eign þar sem ekkert var til sparað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

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

863 0402

Frostafold 25
112 Reykjavík
Björt og skemmtileg íbúð

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 23.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.200.000
Falleg  samtals  165  fm  5-6  herbergja  íbúð á  annari  og  þriðju  hæð í  sex  íbúða  fjölbýli  með  innbyggðum
bílskúr. Komið er inn í forstofu á neðri hæð með góðu skápaplássi, flísar á gólfi. Gengið inn í eldhús með
nýlegri  eldhúsinnréttingu.  Borðstofa í enda eldhúss sem opnast inn í stofu. Á hæðinni eru  tvö herbergi,
flísalagt baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð er sjónvarpshol og tvö barnaherbergi. Beykiparket á gólfum í
stofum, herbergjum og eldhúsi. Falleg og vel hirt sameign.  Laus fljótlega.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 18. júní kl. 18.30-19:00

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

863 0402

896 1093

867 1516

Hverfisgata 52 b
220 Hafnarfjörður
í miðbæ Hafnarfjarðar

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1908

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAX MJÓDD kynnir: Einbýlishús á þremur hæðum á grónum og góðum stað í Hafnarfirði.  Komið er
inn í  forstofu á miðhæð með litlu herbergi sem nýta mætti sem fataherbergi. Elhús er gengt forstofu með
eldri  innréttingu,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Plastparket á  gólfi.  Við  hlið  eldhúss  er  stór  l-laga  stofa  með
plastparketi. Á  hæðinni  er  ennfremur  baðherbergi  með hornbaðkari.  Dúkur á gólfi. Á  efstu  hæð eru tvö
herbergi. Nánari upplýsingar gefur Ingimundur í síma 896-1093 ingimundur@remax.is

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Pantið skoðun í síma 896-1093

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

863 0402

896 1093

Reyrengi 10
112 Reykjavík
Falleg íbúð með frábæru útsýni

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Falleg  og  björt  4.  herb. í  búð á  3.  hæð.  með  sérinngangi.  Komið  er  inn í  forstofu  með  flísum á  gólfi,
fataskápur. Eldhús er á vinstri hönd sem er opið inn í stofu. Parket á gólfum. Ný eldhúsinnrétting. Á hægri
hönd er sambyggt bað og þvottahús með góðri innréttingu sem tekið var í gegn árið 2004. Flísar á gólfum
og veggjum. Beint inn af forstofu er hjónaherbergi með skápum. Parket á gólfum. Tvö barnaherbergi með
skápum og parketi. Mjög falleg og stílhrein eign.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Ingimundur
Sölufulltrúi

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

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

863 0402

867 1516

896 1093

Sigtún 35
105 Reykjavík
Björt og rúmgóð 5 herbergja risíbúð

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Mjög björt og vel skipulögð 5 herbergja risíbúð (3 svefnherbergi og 2 stofur) í lokuðum botnlanga í rólegu
hverfi.  Öll  herbergi  eru  með  kvistgluggum  sem  gerir  íbúðina  sérstaklega  sjarmerandi  og  bjarta.  íbúðin
nýtist  betur  en  skráðir  fermetrar  gefa  til  kynna  og  er  gólfflötur  mun  stærri. 2  samliggjandi  stofur  með
frönskum  hurðum á  milli. 3  barnaherbergi,  baðherbergi  er  nýlega  endurnýjað  með  dökkum  flísum  og
sérstaklega stórri sturtuaðstöðu.  Geymsluris er yfir íbúð.  Stutt í skóla og leikskóla

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

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

863 0402

Vesturgata 53
101 Reykjavík
Ósamþykkt íbúð á góðum stað

Stærð: 51 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 4.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.500.000
RE7MAX MJÓDD kynnir: 51,2 fm ósamþykkta bakíbúð á Vesturgötu.  Komið er inn í forstofu með parket á
gólfi. Þaðan gengið inn í geymslu sem í dag er nýtt sem svefnherbergi. Sameiginleg stofa og eldhús með
parket á gólfi. Svefnherbergi er afstúkað með skáp. Á baði er dúkur á gólfi, sturtuklefi og lítil innrétting yfir
vaski.  Tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Eign á  góðum  og  kyrrlátum  stað  stutt  frá  miðbænum.  Nánari
upplýsingar gefur Ingimundur í síma 520-9561/896-1093 ingimundur@remax.is

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18 júní kl. 17:30-18:00

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

863 0402

896 1093



Kambahraun 56
Hveragerði
Fallegt hús á frábærum stað !

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 41.800.000

Húsið er 210 fm með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Öll aðkoma og frágangur utandyra er sérlega vandaður og
100  fm  veröndin  gefur  fyrirheit  um  notalegar  stundir.  Komið  er  inn í  rúmgott  flísalagt  anddyri.  Úr  holi  er  síðan
gengið  inn í  allar  vistaverur  hússins.  Stofan  og  borðstofan  eru  sérlega  glæsilegar  með  uppteknum  loftum  og
innfelldri  halogen  lýsingu.  Stór  og  fallegur  arin  er í  stofunni.  Opið  er í  eldhúsið  úr  stofunni  og  þar  er  rúmgóð
borðaðstaða. Eldhúsið er allt hið snyrtilegasta með fallegri kirsuberja innréttingu og tækjum úr burstuðu stáli. Úr
stofunni  er  gengið  út á  glæsilega  ca  100  fm  timburverönd.  Hjónaherbergið  er  stórt  með  góðum  skáp  og
svalahurð  út í  garð.  Stór  og  góður  skápur.  Barnaherbergin  eru  tvö.  Fallegt  hnotu  plastparket á  gólfum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með glæsilegu nuddbaðkari og flísalagðir sturtu. Upphengt salerni og falleg
kirsuberjainnrétting. Gestasalernið er flísalagt með upphengdu salerni. Stórt þvottahús með fallegri innréttingu og
vaski,  flísalagt gólf.  Útgengt út í  garð úr þvottahúsi.  Gengið úr þvottahúsi í  bílskúrinn sem er sérlega rúmgóður.
Sjón er sögu ríkari.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Bókaðu skoðun.

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

692 3344

822 8283

Laugavegur 85
101 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi

Stærð: 86++ fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: sjá heimasíðu

RE/MAX Torg kynnir -  Sérlega glæsilegar  íbúðir í nýju húsi í hjarta Reykjavíkur.  Sérlega glæsilegar 3ja herbergja
íbúðir í  nýju, 6 íbúða, húsi  við laugaveg þar sem að ekkert hefur verið til  sparað varðandi val á efni  og hönnun.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með fallegum gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Íbúðirnar eru frá 86,6 fm til 100,8
fm. Lyfta er í húsinu. Þakíbúðirnar eru með tvennum svölum og glæsilegu útsýni.  Frekari upplýsingar á heimasíðu
fyrirtækisins  www.ibyggd.com ,  hjá  Ólafi  Gísla í  síma  822-8283  oligisli@remax.is  eða  Hrönn í  síma  692-3344
ghronn@remax.is Einstakt tækifæri í hjarta borgarinnar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Kíktu á heimasíðuna IBYGGD.com

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

822 8283

692 3344

Geithamrar 11
Reykjavík
Fallegt raðhús !

Stærð: 164,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 23.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Einstaklega fallegt raðhús á góðum stað í hamrahverfinu í grafarvogi. Stutt í skóla og leikskóla.Aðkoma að húsinu
er  einstaklega  falleg.  Komið  er  inn í  forstofu  með fallegum flísum á gólfi,  fatahengi.  Holið  er  opið  og  bjart  með
parketi á  gólfi.  Eldhúsið er  með nýrri,  sérsmíðaðri  hvítri  innréttingu,  tækjum úr  burstuðu stáli  og ljósum flísum á
gólfi.  Opið  og  rúmgott  eldhús.  Svefnherbergin  eru  4.  Tvö  barnaherbergi á  neðri  hæð  með  skápum  og  dúk  á
gólfum. Rúmgott hjónaherbergi með parketi á gólfum. Upptekin loft með innfelldri lýsingu. Stofan er með parketi á
gólfi og mikilli lofthæð. Gengið úr stofu út í fallegan skjólgóðan suðurgarð með timburverönd. Góður stigi er upp á
efri hæð þar sem í dag er sjónvarpsrými og eitt barnaherbergi. Góðir þakgluggar gefa mikla birtu og velux gluggar
til að opna. Geymslupláss undir súð. Milliloftið er á steyptri plötu. Baðherbergið er rúmgott með bæði baðkari og
sturtu,  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Þvottahúsið,  sem  er  inn  af  eldhúsinu,  er  mjög  snyrtilegt  með  góðum  skápum.
Bílskúrinn er sérstæður og mjög rúmgóður.Sjálfvirkur hurðaopnari. Þetta er falleg eign sem vert er að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:00 - 18:30

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

692 3344

822 8283

Galtalind 17
Kópavogur
Falleg 4ra herbergja endaíbúð.

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

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Falleg  4ra  herbergja  endaíbúð á  þessum  eftirsótta  stað í  Lindarhverfi  Kópavogs.  Öll  þjónusta í  næsta
nágrenni.  Anddyrið  er  flísalagt  með góðum skáp.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  opið  rými.Parket  á
gólfum.  Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  með  fallegri  ljósri  innréttingu.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum
skáp  og  parketi á  gólfi.  Barnaherbergin  eru  tvö  bæði  með  góðum  skápum.  Parket á  gólfum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Getur verið laus fljótlega. Frábær íbúð og stutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 20:00 – 20:30

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

692 3344

822 8283

Langholtsvegur 182
Reykjavík
Góð tveggja herbergja íbúð.

Stærð: 48,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 6.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.400.000
Góð 2ja herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi, á eftirsóttum stað í austurbænum. Frábær fyrstu kaup.
Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er rúmgóð, björt og með parketi á gólfi.
Góðir  gluggar.  Herbergið  er  með góðum glugga og parketi á  gólfi.  Eldhúsið  er  með upprunalegri  ágætri
innréttingu  og  litlum  borðkrók.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  baðkari.  Sér  geymsla  er  í
sameign og svo sameiginlegt þvottahús. Góð kaup fyrir ungt par eða einstakling.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:00 - 19:30

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

692 3344

822 8283



Bæjargil 39
210 Garðabær
Glæsilegt 2ja hæða einbýli

Stærð: 186 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 27.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.000.000
Vel skipulagt einbýlishús á stórri endalóð. Forstofan er björt og opin. Eldhúsið er með hvítri innréttingu og
m.a. gaseldavél og góðum borðkrók. Stofan skiptist í borðstofu og stofu. Sjónvarpsholið, 4 svefnherbergi
og fataherbergi eru á annari hæð sem og aðal baðherbegi. Aðal-baðherbergið er mjög rúmgott, með baði
og  sturtu,  hvítri  innréttingu  og  hvítum  flísum á  gólfi  og  vegg  við  baðkar.  Þvottaherbergi  er  með  góðri
innréttingu  og  hurð  út í  garð.  Bílskúrinn  er  32  fm  að  stærð.  Stutt  er í  skóla  og  golfvöllur  GKG  er  í
göngufæri.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mándag kl.19.30-20.00 

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

895 6107

694 4000

Birkiskógar 5
300 Akranes
Frábær staðsetning!

Stærð: 171,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Vel skipulagt og fallegt  timbureiningarhús á steyptri plötu. Húsið er á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið afhendist tilbúið til málunar, lóð grófjöfnuð og innkeyrsla malarborin  Inntaksgjöld á rafmagni og heitu
vatni  greitt.  Hægt  er  að  fá  húsið  einnig  fullbúið.  Frá  anddyri  er  komið  inn á  hol. Á  vinstri  hönd  er
stofa/borðstofa  og eldhús inn af  stofum.  Svefnherbergi  eru 3 en hægt  að bæta við  4ja.  Gert  er  ráð fyrir
baðkari og sturtuklefa á baðherbergi og sér þvottahúsi. Mjög góð staðsetning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18.00-18.30

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

694 4000

895 6107

Fjóluvellir 3
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt hús á einni hæð!

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

Brunabótamat: 35.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
Sérlega glæsilegt og fallegt hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Forstofa rúmgóð með náttúrusteini
á  gólfi,  þaðan  er  innangengt í  bílskúr.  Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  með  sérsmíðuðum  innréttingum,
vönduðum stáltækjum og eyju með granít á borði. Fallegur arinn er í stofu, tveir útgangar og stórir gluggar.
Baðherbergin  eru  tvö  annað  með  nuddbaðkari  og  hitt  með  sturtuklefa.  Herbergin  eru 4  og  inn  af
hjónaherbergi er fataherbergi. Þvottahús er með góðri innréttingu. Einstaklega falleg eign þar sem örstutt
er í skóla og leikskóla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag  kl 17.30-18.00

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

895 6107

694 4000

Lindarberg 50
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning efst í Setberginu.

Stærð: 192,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 31.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
Fallegt timbur einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið er klætt með steinaklæðningu og því
einstaklega  viðhaldslítið. Í  eigninni  er  falleg  stór  stofa  með  sólstofu  sem  skartar  stórbrotnu  útsýni  yfir
Heiðmörkina.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðum  borðkrók  og  miklu  skápaplássi.  Inn í  svefnálmu  eru  4
svefnherbergi  og  baðherbergið.  Bílskúrnum er  skipt  upp í  tvö  herbergi í  dag  með  léttum veggjum.  Gott
þvottahús er í eigninni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl.17:30-18:00

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

694 4000

895 6107

Strandvegur 13
210 Garðabær

Stórbrotið útsýni!

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.900.000

Glæsileg  lúxusíbúð á  efstu  hæð í  lyftuhúsi  með  óhindruðu  og  stórkostlegu
sjávarútsýni, allt að 5metra lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar sem ná upp í
loft. Rúmgóðar flísalagðar svalir eru sjávarmegin í íbúðinni og stæði í bílskýli fylgir
eigninni.  Gólfefni  eru  fljótandi  eikarplanka  parket  frá  Agli  Arnasyni  og  fallegar
flísar. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás og eru úr eik. Forstofa með
góðum  fatskáp,  þvottahús  er  innan  íbúðar  með  flísum á  gólfi.  Eldhús  er  með
fallegri eikarinnréttingu með góðu skápaplássi og vönduðum stáltækjum, granít
er á borðum. Stofa og borðstofa eru sérstaklega rúmgóðar og glæsilegar með
mikilli  lofthæð  og  innfelldri  lýsingu í  lofti.  Útgengt á  svalir  frá  borðstofu  með
einstöku  og  óhindruðu  sjávarútsýni  líkt  og  það  er  úr  stofum.  Svefnherbergi
íbúðarinnar  eru  tvö  og  fataherbergi  með  innréttingu  frá  Brúnás  er  inn  af
hjónaherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með fallegum sturtuklefa og
eikarinnréttingu. í  sameign  er  sameiginleg  hjóla  og  vagngeymsla  og  sér
geymsla er með hillum. Þetta er einstaklega falleg eign með frábæru útsýni og
mikilli lofthæð á einni bestu staðsetningunni í Sjálandi Garðabæjar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00

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

694 4000

895 6107



Kjarrmóar 12
210 Garðabær
Falleg eign á frábærum stað

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 18.190.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.700.000
REMAX TORG KYNNIR: FALLEGT 3JA HERBERGJA RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ SNYRTILEGRI
AÐKOMU OG STÓRUM BÍLSKÚR. Komið er  inn í  anddyri  með teppi á  gólfi.  Gangur  með flísum á gólfi.
Svefnherbergi  er  með stórum skáp og plastparketi á  gólfi.  Nýuppgert  baðherbergi  með flísum á gólfi  og
veggjum.  Stofa  og  eldhús í  opnu  rými.  Útgengt  úr  stofu  út á  sólpall  sem snýr  til  vesturs. Á  efri  hæð  er
barnaherbergi með sísalteppi á gólfi. Upphituð stæði við hús og bílskúr. Stutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

SELD

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

899 4193

895 6107

Gnitakór 2
Kópavogi
Glæsilegt einbýli

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

Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000
Glæsilegt  og vandað einbýlishús á útsýnis  stað í  Kórahverfinu.  Húsið skilast  fullbúið  að utan og rúmlega
tilbúið til  innréttingar að innan og gæti  verið til  afhendingar fljótlega. Þriggja metra lofthæð í húsinu og er
bílskúrinn 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. Upplýsingar gefur Sigurður í s:662 1646

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður Oddur
Sölufulltrúi

sos@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18 júní frá kl 18.00 - 19.00

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

662 1646

Krummahólar 2
111 Reykjavík
Falleg 4ra herb. íbúð m/bílskúr

Stærð: 126,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 14.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Mikið endurnýjuð fjögurra herbergja íbúð í góðri blokk. Eldhús er með nýlegri maghony og sprautulakkaðri
innréttingu. Þvottahús innaf.  Nýlega endurnýjað baðherbergi  sem er flísalagt í  hólf  og gólf.  Nýlegar eikar
innihurðir.  Stofa  og  borðstofa í  einu  rými  við  hlið  eldhússins.  Parket á  gólfum.  Úr  stofu  er  gengið  út  á
hellalagða  verönd.  Herbergin  eru 3  öll  m/dúk á  gólfum  og  góðir  skápar  eru í  hjónaherbergi.
Gervihnattasjónvarp. Bílskúr m/öllu. Komið og skoðið. Það borgar sig.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

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

863 0402

698 7695

Stigahlíð 2
105 Reykjavík
Ertu í fínu formi?

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Mjög sérstök og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð ásamt geymslurisi á 4. hæð í blokk á góðum stað í
Hlíðunum.  Flott  útsýni.  Íbúðin  skiptist í  hol,  stofu  (áður  tvær), 3  svefnherbergi,  eldhús  og bað.  Eldhús  er
endurnýjað  að  öllu  leyti  með  fallegum  og  skápamiklum  viðarinnréttingum.  Borðkrókur.  Baðherbergi  er
einnig endurnýjað og flísalagt með fallegum ljósum flísum. Tengt fyrir þvottavél. Parket á gólfum. Þetta er
íbúð fyrir tápmikla, enda ekki allir sem þora að taka áskoruninni sem fylgir því að búa á 4. hæð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

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

863 0402

698 7695

Gnoðarvogur 38
104 Reykjavík
Bókið skoðun í síma 663 0680

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Fallega þriggja herbergja mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð í lítilli blokk. ***LAUS VIÐ KAUPSAMNING***
Gengið  er  inn í  flísalagða  bjarta  forstofu,  þaðan  er  gengið  inn í  öll  herbergi.  Eldhús  er  með  flísum  á
gólfi,eldhúsið var gert  upp fyrir  ca 5 árum, með fallegri  innréttingu og flísalagt er á milli  skápa. Herbergin
eru með gegnheilu parketi á gólfi. Baðherbergi var endurnýjað fyrir 2 árum, ný sturta,gólfefni og innrétting.
Ný Electrolux þvottavél  getur  fylgt.  Göngufæri  við  Glæsibæ og Skeifu.  Stutt  er í  skóla  og þjónustu.  Íbúð
sem vert er að skoða.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Egill Sigurðss
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

egillsig@remax.is

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

6630680

Álfkonuhvarf 43
203 Kópavogur
Glæsileg rúmgóð íbúð.

Stærð: 105,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.400.000
Glæsileg  rúmgóð 3  herbergja  íbúð  ásamt  bílskýli.  Komið  er  inn í  anddyri  með  skápum.  Úr  anddyri  er
gengið  inn í  rúmgott  hol  sem  leiðir  þig í  allar  vistarverur  íbúðarinnar.Tvö  rúmgóð  herbergi  með
skápum.Baðherb, er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu klósetti baðkari og sturtuklefa. Geymsla í íbúð.
Eldhús er rúmgott með huggulegri innréttingu, keramikhelluborð, háfur og tengi fyrir uppþvottavél.Eldhúsið
er opið inn í stóra stofu með útgengi á stórar flísalagðar svalir. Frábær eign.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

gh@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag milli 18:00 og 18:30

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

820 3588

820 1969

Fitjar
Mosfelsbær
Sumarhús til flutnings eða með  lóð

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 11.000.000

REMAX/Esja kynnir: Vönduð sumarhús til flutnings. Húsin eru með 75fm gólffleti og 30fm mililofti. Þau afhendast
fullbúin að utan og búið að grinda upp innveggi. Gluggar og hurðar úr mahogny.  Verð frá kr. 11.000.000.-  Einnig
er  hægt  að  fá  húsin á  flottum  grónum  eignarlóðum í  landi  Indriðastaða í  Skorradal.Þar  afhendast  húsin  með
verönd, vatn og rafmagn að lóðarmörkum. Verð frá kr. 23.000.000.-  Með þessum húsum er einnig hægt að fá
20fm  gestahús. Í  Skorradal  er  verið  að  skipuleggja  þjónustusvæði  og  27  holu  golfvöllur í  byggingu.  ATH!!!
Seljandi býður 75 - 80 prósent fjármögnun

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

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

659 0034

861 7757



Laxartunga 2-10
270 Mosfellsbær

Frábær náttúruperla

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

Verð: 44.000.000
REMAX/Esja kynnir: Vorum að fá í einkasölu þessi stórglæsilegu raðhús á þessum einstaka útsýnisstað við
Leirvogstungu í  Mosfellsbæ. Húsin verða afhend tilbúin að utan með grófjanaðri lóð og rúmlega fokheld að
innan  um  miðjan  oktober  2007.  Sérstaklega  vel  hannað  hverfi í  þægilegu  sveitaumhverfi í  jaðri
höfuðborgarsvæðisins.  Sjá  nánar  um  skipulag  og  hönnun  hverfisins á  leirvogstunga.is  ATHUGIÐ!!!!
Traustir  aðilar hafa  lýst yfir  áhuga á að aðstoða kaupendur við að fullklára húsin. Að auki fá viðskiptavinir
okkar  góð  kjör  hjá  ýmsum  fyrirtækjum  við  kaup á  s.s.  Gólfefnum,hurðum,  innréttingum,  húsgögnum,
heimilis og hreinlætistækjum.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

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

659 0034

861 7757



Logafold 90
112 Reykjavík
Góð staðsetning - barnvænt umhverfi

Stærð: 212 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 30.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

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

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

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

520 9400

698 87 33

Fagrihvammur 2B
220 Hafnarfjörður
4ra herbergja með palli

Stærð: 107,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli í Hafnarfirði. Eignin skiptist í : 3 svefnherbergi með skápum.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari og innréttingu. Sjónvarpshol sem má einnig nýta
sem vinnuaðstöðu. Eldhús með flísum á milli skápa og borðkrók. Stofa og borðstofa er  með útgengi út á
svalir  og tröppum niður á pall.  Blokkin hefur  öll  verið tekin í  gegn og lítur  vel  út í  alla  staði.  Geymsla er  í
sameign. Gólfefni: eikarparket og flísar.

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

Staðarbakki 16
109 Reykjavík
Raðhús á góðum stað

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.800.000
Um er að ræða vel skipulagt endaraðhús á þremur pöllum á þessum góða stað í Breiðholti. Húsið er allt
mjög  snyrtilegt  og  vel  um  gengið.Komið  er  inn í  forstofu  með  góðum  skápum,gestasalerni  er  inn  af
forstofu,Eldhús  er  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.Stór  og  björt  stofa  með
parketi á gólfi.Hjónaherbergi sem er stórt og  með parketi á gólfi.Stórt baðherbergi með flísum,innréttingu
og baðkari með sturtu.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag. milli kl. 18:00 og 18:30 

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

863 0402

821 4644



Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Þingholtunum

Stærð: 173,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 26.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.500.000

Falleg  og  björt  íbúð á  góðum  stað í  Þingholtunum.  Tvær  íbúðir  eru í  húsinu.  Íbúðin  stendur  fyrir  ofan
bílastæðahúsið.  Komið er inn í flísalagt hol. Úr holinu á hægri hönd er komið inn rúmgott og opið eldhús. Við hlið
eldhúss eru tvær góðar stofur, möguleiki að stækka þær enn meira á kostnað eins herbergisins. Út frá stofunum
eru  tvö  herbergi.  Úr  stofunni  er  útgengt á  stórar  svalir  til  vesturs.  Úr  holinu á  vinstri  hönd  er  gengið  inn  á
svefnherbergisgang. Góðir skápar eru á ganginum. Tvö góð herbergi eru á ganginum. Baðherbergið er flísalagt,
baðkar og tengi fyrir þvottavél. Gegnheilt parket er á stofurýmum, eldhúsi og herbergjum. Hönnun íbúðarinnar er
sérstök og falleg. Þetta er eign sem vert er að skoða. Sjá fleiri myndir á www.remax.is/senter

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18.júní kl 18:00-18:30

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

895 8525

899 8811

Ásgarður 75
108 Reykjavík
Falleg íbúð með bílskúr!

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

Brunabótamat: 19.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í Bústaðahverfinu. Íbúðin er 119 fm og bílskúrinn
25,2 fm. Eignin skiptist í rúmgóða forstofu, herbergi er inn af forstofunni. Eldhúsið er með eldri innréttingu.
Gott pláss fyrir borð í eldhúsi. Stofan er rúmgóð og samhliða henni er borðstofa. Á herbergisgangi eru tvö
herbergi. Hjónaherbergið er með góðum skápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er með hvítri innréttingu,
flísum á  veggjum  og  gólfi.  Baðkar  er á  baðherberginu.  Auka  herbergi  fylgir  eigninni í  kjallara.  Geymsla  í
sameign.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

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

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

895 8525

Ólafsgeisli 20
113 Reykjavík
Stór og björt íbúð á tveimur hæðum

Stærð: 237 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 35.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 55.000.000
Mið- og jarðhæð í fallegu parhúsi í  Grafarholtinu. Á efri  hæðinni er falleg og björt stofa, eldhús með hvítri
sprautulakkaðri innréttingu, þrjú svefnherbergi, tvær snyrtingar og þvottahús. Parket á stofu, plastparket á
herbergjum og náttúrsteinn á forstofu eldhúsi og gangi. Á neðri hæðinni er í dag eitt gluggalaust herbergi,
baðherbergi og opið rými sem er í senn stofa og eldhús. Til stendur að opna á milli  hæða, hefur þó ekki
verið gert. Staðsetningin er frábær og er stutt í fallega náttúru.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 18.júní kl 20:00-20:30

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

895 8525

Álakvísl 67
Reykjavík, Árbær

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 1.8,5
Bílskúr: Já

Verð: 32.500.000
Fallegt fjögurra herbergja raðhús á tveimur hæðum með innréttuðu risi og bílastæði í bílageymslu. Gengið
er  inn í  flísalagða  forstofu  með  fatahengi.  Gestabaðherbergi  er  inn  af  forstofu.  Parketlagt  eldhús  með
góðum borðkrók. Rúmgóð stofa með hurð út í  sér garð. Þrjú góð svefnherbergi á efri  hæð. Baðherbergi
með baði og sturtuaðstöðu. Risherbergi, með gluggum, hefur verið tekið í gegn (ekki í fm tölu).

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18.06 kl: 19-19.45

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

694 1799

Hvassaleiti 14
Reykjavík
Íbúðin er laus við kaupsamning

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 13

Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Góð fjögura herbergja íbúð á annari hæð. Gengið er inn í parketlagða forstofu og er íbúðin öll parketlögð
að undanskyldu baðherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Eldhús er með nýrri eldavél og er mikið
skápapláss,  góður  borðkrókur.  Hjónaherbergi  er  stórt  með  góðum  skápum í  fullri  lofthæð.  Tvö  góð
barnaherbergi.  Stofan  er  björt  með  stórum gluggum og  er  þar  útgengt á  suður  svalir.  Mikið  endurnýjað
hús. Öll sameign hefur verið endurnýjuð, ný teppi á stigagangi og þvottahús endurnýjað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18.06 kl: 17.30-18.15

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

694 1799

Sóleyjarhlíð 1
Hafnarfirði

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

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg  íbúð  með  sér  inngangi  og  sér  garði í  nánd  við  náttúruna.  Flísalögð  forstofa,  skápar.  Rúmgott
forstofuherbergi,  parket.  Alrými  sem  hægt  er  að  nýta  sem  sjónvarpshol,  flísar.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu,  vönduð  tæki,  borðkrókur,  flísar.  Rúmgóð  stofa,  parket,  útgengi á  stóra  sólríka  verönd.
Barnaherbergi,  parket.  Hjónaherbergi,  parekt,  gott skápapláss. Flísalagt baðherbergi,  bað, ljós innrétting.
Geymsla / Þvottahús. Hjólageymsla í samaeign. Afar falleg eign, stutt í alla þjónustu, leiskóli í göngufæri.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18:00-18:30

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

663 3219

Berjavellir 6
220 Hafnarfjörður
Laus strax!

Stærð: 85,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.400.000
Nýleg 3ja herbergja 85,7fm íbúð tilbúin til afhendingar við kaupsamning.  Nánari lýsing: Snyrtileg sameign.
Gengið  er  inn í  forstofu  með  góðu  skápaplássi,  flísar  eru á  gólfi.  Opið  flísalagt  eldhús  með  glæsilegri
innréttingu og borðkrók. Tvö góð parketlögð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með fíni innréttingu,
flísum í hólf  og gólf  og baðkari.  Innan íbúðar er  rúmgott  þvottahús með vask og bekk.  Björt,  parketlögð
stofa, útgengt á góðar suður svalir. Sér geymsla í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18 Júní Kl 18:30-19:00

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

692 9532
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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

Á MÁNUDAGINN

MILLI

18.00-19.00

Sölusýning mánudaginn 18/6 milli 18.00-19.00 





KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Framtíðarstarf á launadeild

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi/gjaldkeri

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna 

fyrir fólk með geðraskanir
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

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

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

522 2800

Vilt þú vinna
með þeim
bestu?

Tryggvagata11  • 101 Reykjavík

Ingunni Guðmundsdóttur 
langaði að breyta til og 
ákvað því að flytjast 
til Kaupmannahafnar í 
sumar. Þar vinnur hún 
við að skúra skrifstofur 
ráðamanna.

„Ég tók mér frí eftir stúd-
entspróf og hef verið að 
vinna á Íslandi í allan vetur. 
Markmiðið var samt alltaf 
að ferðast eitthvað á þess-
um tíma,“ segir Ingunn. Hún 
ákvað ásamt kærasta sínum 
að flytjast til Kaupmanna-

hafnar í nokkra mánuði. Þar 
fengu þau vinnu í Ráðhúsi 
Kaupmannahafnarborgar, 
sem er flestum Íslendingum 
vel kunnugt. 

Skúringastörf hafa verið 
vinsæl hjá ungu fólki sem 
leitar sumarvinnu í Danmörku. 
„Okkur langaði aðallega að 
njóta lífsins en verðum nátt-
úrulega að vinna eitthvað 
til þess að halda okkur uppi. 
Þess vegna var þessi vinna 
tilvalin því hérna mætum við 
snemma á morgnana og erum 
búin í kringum hádegi. Þá er 
alltaf hægt að nýta daginn í 
eitthvað skemmtilegt.“

Skúrar í Ráðhúsinu 
í Kaupmannahöfn 



Úra- og skartgripaverslun óskar eftir duglegum, röskum og 
samviskusömum starfskrafti í fullt starf frá og með 1. júlí.

Einnig óskum við eftir helgarstarfsfólki.

Umsóknir sendast á meba@mmedia.is

Upplýsingar í síma 553 1199 og 848 1773

KÓPAVOGSBÆR

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

samfélagsfræði og enska
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Tónmenntakennari
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Íslenskukennari á unglingastig
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í dægradvöl, gangavörslu og 

ræstingar
Smáraskóli: Næsta skólaár
• Umsjónarkennari 5. bekk
• Tónmenntakennari 100%
Vegna foreldraorlofa:
• Náttúrufr/Stærðfr. 8.–10. bekk 1.8.–15.11
• Tölvuk./Tölvuumsj. 15.11.- út skólaárið
• Umsjónarkennari 7. bekk 1.8. – 31.12
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari yngsta stig
• Heimilisfræðikennari

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjóri
• Sérkennslustjóri
• Leikskólakennarar
• Matráður
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
• Aðstoð í eldhús 80%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Matráður 100%, sem fyrst
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla (í haust)
• Dagræsting 50%, sem fyrst
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Aðstoðarfólk í sal óskast
Upplýsingar á staðnum eða í síma 552 5588

Bílstjóri í Þórsmörk

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

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is). Upplýsingar gefur 
Sveinn Matthíasson á 
skrifstofutíma hjá Kynnisferðum 
ehf. í Vesturvör 34, Kópavogi, 
s. 580-5400.
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FUNDARBOÐ
Boðað er til fundar með hagsmunaaðilum

við Sléttuveg og nágrenni.

Tillaga að deiliskipulagi neðan Sléttuvegar er nú
í auglýsingu. Auglýsingatíminn er 6 vikur og á
þeim tíma gefst íbúum tækifæri á að koma með
athugasemdir.

Engin byggð er á svæðinu í dag en það hefur
verið nýtt af Skógræktarfélagi Reykjavíkur á síð-
ustu áratugum og er talsverður trjágróður á land-
inu. Leitast verður við að nýta hann sem best
fyrir fyrirhugað íbúðasvæði.

Skipulagsstjórinn í Reykjavík og hverfisráð
Háaleitis hafa ákveðið að halda sérstakan kynn-

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Skipulagsstjórinn í Reykjavík og hverfisráð
Háaleitis hafa ákveðið að halda sérstakan kynn-
ingarfund vegna fyrirliggjandi deiliskipulagstil-
lögu með íbúum í nágrenninu.

Fundarstaður: Álftarmýrarskóli.
Fundartími: Þriðjudagur 15 maí 2007 kl. 17:00
Fundarefni: Kynning á deiliskipulagi svæðis

neðan Sléttuvegar.

Með kveðju,

Margrét Leifsdóttir arkitekt FAÍ
Skipulags-og byggingarsvið

Skipulagsfulltrúi
Borgartúni 3

sími 563 2600
netfang margret.leifsdottir@rvk.is



Við óskum eftir grunn- og leikskólakennurum sem hafa áhuga 

á að taka þátt í þróunarvinnu um uppbyggingu á samvinnu 

leik- og grunnskóla.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um skólann er að 

finna á heimasíðu skólans, www.hraunvallaskoli.is.

Nánari upplýsingar veita:

Sigrún Kristinsdóttir skólastjóri leiksskóla

sigrunk@hraunvallaskoli.is – sími 664 5835

Einar Sveinn Árnason skólastjóri grunnskóla

einar@hraunvallaskoli.is – sími 664 5872

Ágústa Bárðardóttir skrifstofu- og rekstrarstjóri

agusta@hraunvallaskoli.is – sími 664 5874

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2007.

Samvinna
leik- og grunnskóla

Vilt þú taka þátt í því að móta og 

byggja upp skólastarf í nýju hverfi?

HRAUNVALLASKÓLI
SAMVINNA -ÁBYRGÐ – VINÁTTA

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

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

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

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

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

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

Lækjarskóli
Sími 555 0585 – haraldur@laekjarskoli.is
Deildarstjóri námsvers innan fjölnáms 
sem er úrræði fyrir elstu bekki grunnskólans
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi

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

Öldutúnsskóli
Sími 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla á yngra stigi og miðstigi
Danska á unglingastigi
Deildarstjóri á unglingastigi
Bókasafns- og upplýsingafræðingur
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Arnarberg
Sími 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri – frá hausti

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

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

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

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

Hvammur
Sími 565 0499 – hvammur@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari – frá hausti
Aðstoð í eldhús – fyrir hádegi

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

Norðurberg
Sími 555 3484 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

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

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

Mótaðu
framtíðina
með okkur…

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

Nánari upplýsingar um störfin gefa 
skólastjórar viðkomandi skóla nema
annars sé getið.
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VIÐGERÐARMAÐUR ÓSKAST
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir starfsfólki til viðgerða á 

tækjum og vélum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði vélvirkjunar, 

vélstjórnunar eða bifvélavirkjunar.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi störf við viðgerðir á tækjum og

bílum auk viðhalds á jarðganga- og jarðvinnuvélum.

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.



Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir
Staða íþróttakennara er laus til umsóknar.

Náttúrufræði og samfélagsfræði
Staða náttúrufræði- og samfélagsfræði-
kennara, á elsta stigi, er laus til umsóknar.

Spænska
Staða spænskukennara er laus til umsóknar.
Um er að ræða 6 kennslustundir.

Upplýsingar gefur Sigfús Grétarsson
skólastjóri í síma 5959-250, netfang
sigfus@seltjarnarnes.is

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma
5959-200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is



-flegar flú kaupir gólfefni

Krókhálsi 4 • 110 Reykjavík • Sími 567 1010 • www.parket.is

Har›vi›arval ehf er lei›andi a›ili í sölu á parketi, flísum,
innihur›um og fleiri vörum til a› innrétta heimili› og
vinnusta›inn. Har›vi›arval hefur ætí› leitast vi› a› bjó›a
vi›skiptavinum sínum allt fla› n‡jasta og besta í gólfefnum
ásamt flví a› bjó›a hágæ›a hreinlætis- og blöndunartæki
ásamt fleiri tengdum vöruflokkum. Hjá okkur er rík áhersla
lög› á vöruflekkingu og persónulega fljónustu.

SÖLUMA‹UR
ÓSKAST

SÖLUMA‹UR
ÓSKAST

Har›vi›arval leitar eftir starfsmanni í fullt starf. Um er a›
ræ›a sölu á parketi, flísum, hur›um o.fl í stærsta parket-
s‡ningarsal landsins a› Krókhálsi 4. Vi›komandi flarf a›
vera stundvís, snyrtilegur og hafa ríka fljónustulund. Áhugi
og gott auga fyrir hönnun er kostur.
Vinnutími er 9:00–18:00 og 10:00–16:00 annan hvern
laugardag.

Vi› leitum eftir hressum og dugmiklum starfsmanni sem
er tilbúinn til a› ástunda sjálfstæ›i í starfi og falla inn
í gó›an hóp starfsfólks hjá rótgrónu fyrirtæki.

Vinsamlegast sendi› okkur skriflega umsókn e›a sendi›
                                á netfangi› bjorn@parket.is  fyrir 27.
                                júní nk.  Nánari uppl‡singar um starfi›
                                veitir Björn í síma 567 1010.

Hæfniskröfur:
• Gó› almenn tölvukunnátta
• Enskukunnátta
• fijónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf fljótlega
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Eða þekkir þú einhvern sem hefur ekki tíma til að þrífa.
Er allt komið í óefni á heimilinu, á vinnustaðnum eða 
í bílnum? Örvæntu ekki því SKJÁREINN leitar að fólki
sem þarfnast hjálpar og vill taka þátt í næstu þáttaröð
af ALLT Í DRASLI. Nú er tækifærið til að snúa við
blaðinu. Þrjú af þeim heimilum sem taka þátt í ALLT Í
DRASLI verða síðan valin til frekari breytinga í INNLIT/
ÚTLIT næsta vetur.

Frekari upplýsingar og skráning er á www.skjarinn.is

HEFUR ÞÚ EKKI TÍMA           
TIL AÐ ÞRÍFA?

Gluggasmiðjan ehf. 
Viðarhöfða 3,  S. 577-5050,   www.gluggasmidjan.is 

Skrifstofustarf 50%
Lítið fyrirtæki óskar eftir manneskju í 50% starf 

ð felur í sér bókhald, launaútreikning 
eira. Unnið er með Tok.

Enskukunnátta, tölvufærni og reynsla af skrifstofustörfum kostur.

Umsóknir merktar “5813” óskast sendar á box@frett.is 

Starfsmenn á verkstæði 
og í þvottastöð

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða nú
þegar starfsmenn á bifreiðaverkstæði
félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi. 
Óskað er eftir bifvélavirkjum eða 
mönnum með sambærileg próf eða 
starfsreynslu. Vinnutími er frá kl. 
08:00-17:00 alla virka daga.

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

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



Öflugt byggingafyrirtæki í örum vexti, með 
starfsemi á Reykjavíkursvæðinu, óskar eftir 
bílstjóra á vörubíl með krana.

Upplýsingar gefur Birgir í síma 690 6001
Umsóknir á netinu á www.afhus.is

Vörubílstjóri



FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Grenimelur - 107 Reykjavík

Afar glæsileg 158,2 fm 5 herb. miðhæð með sérinngangi ásamt 26,8fm bílskúr, sam-
tals: 185,0fm. á þessum mjög vinsæla stað. Eignin skiptist í: Forstofu með flísum. Hol
með skápum. Gott eldhús með endurn. innréttingu. Þv.hús innaf eldhúsi með flísum.
Mjög rúmgóð og björt stofa og borðstofa, glæsilegur bogagluggi er í stofu, útgegnt út
á flísalagðar svalir og þaðan er steyptur stigi niður í garð. Þrjú stór herbergi með
skápum og parketi. Baðh. með baðkari, innrétt. við vask, útgegnt út á svalir. Í kjallara
er sérgeymsla og sam. þv.hús. Bílsk. með rafmagni, hita og vatni. Eignin er mjög mik-
ið endurnýjuð og er öll hin glæsilegasta. Óskað er eftir tilboði í eignina. 

Allar frekari upplýsingar veitar á skrifstofu.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

BÚLGARÍA – FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

FYRIR FJÁRFESTA OG EINSTAKLINGA

Viltu fjárfesta á einum áhugaverðasta og
arðvænlegasta fasteignamarkaði Evrópu?
Proxima Finance kynnir Búlgaríu. Gullnar
strendur, iðandi mannlíf, ódýrt að lifa og
samkvæmt spám að verða eitt mestsótta
ferðamannaland í Evrópu. Kynntu þér málið á
www.bulgaria.is og hafðu samband við trausta
aðila sem hafa mikla reynslu af sölu og
fjárfestingum í Búlgaríu.

Við Svartahafið
Villa Karen

• 24 íbúðir
• Sjávarútsýni
• Við bæinn Sozopol
• Einka sundlaug
• Panorama útsýni
• Verð frá 7,9 miljón isl kr.

Íslenskur
byggingaraðili

Proxima – þinn tengiliður við Búlgaríu! – www.bulgaria.is

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Proxima finance ltd í samstarfi við Akkurat
fasteignasölu kynna vandaðar eignir við

baðstrendur Svartahafsins í Búlgaríu.
Reglulegar skoðunarferðir.

– Vel lesið

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband

í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Notaðu mest lesna* blað 
landsins til að dreifa 

kynningarefni til 
þinna viðskiptavina

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

Njóttu sumarsins með stæl

www.ferdaval.is Lundi við Vesturlandsveg Sími 578 5500

...fáðu meira fyrir peninginn!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WB97-S5

Frábært verð!



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

www.storhus.is      sími:  534-2000

Stutt í allar áttir - Hluti af mikilli sögu
VILTU EIGNAST HÓTELÍBÚÐ Í HJARTA KAUPMANNAHAFNAR?

Amager Boulevard

Am
agerbrogade

Chr. Havns Torv

Fyrstir koma fyrstir fá    -    hafið samband strax!

Með hótelíbúðum - „Business Apartments“ í hjarta Kaupmannahafn-
ar getur þú eignast þitt annað heimili í einni af stórborgum heims-
ins - fyrrverandi höfuðborg  Íslands!  Stutt er til allra helstu staða 
í Kaupmannahöfn - má þar nefna Tívolí, Ráðhússtorgið,  Strikið og 
Óperuna - allt í göngufæri.    Hótelíbúðirnar   eru  fullbúnar með 
sérhönnuðum innréttingum og húsgögnum ásamt öðrum hús-
búnaði.  Þannig að hægt er að bjóða, viðskiptavinum, félögum og 
vinum í góðan kvöldverð og öllum líður eins og heima hjá sér.  

Með kaupum á hótelíbúð eignast þú vinalegan og góðan stað þar 
sem þér líður vel og getur haft það huggulegt eins og þér hentar.  
Kostirnir eru ótvíræðir  hvort sem um vinnuferð eða skemmtiferð er 
að ræða.  Stutt er í bæinn - í staðinn fyrir  langa ferð í úthverfi.  Mót-
taka er á hótelinu þar sem hægt er að hittast.  Einnig er hægt að fá 
sér morgunmat á veitingastaðnum eða kaffibolla úti í sérhönnuðum 
fallegum garði. 
- Skráðu þig á kynningu 20. júní n.k. kl. 18:00  á storhus@storhus.is.

Kynning verður haldin á Grand Hotel, miðvikudaginn 
20. júní 2007, kl. 18:00.   Vinsamlegast skráið ykkur 

með símtali eða á netfangið storhus@storhus.is.

FASTEIGNASALA



ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM



Tenerife



MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



Nútíminn einkennist á 
vissan hátt af margs 
konar klámi. Raun-
veruleikaþáttaklámi,
tilfinningaklámi, klám-
klámi, lífsstílsklámi, 
mataræðisklámi og 
öðru klámi. Klámið 

kemur nútímafólki í upp-
nám á nokkurra daga eða vikna 
fresti því  stundum getur verið erf-
itt að verjast klámáreitinu.
Sjálfri finnst mér lífsstílsklámið 
erfiðast. Það neyðist enginn til að 
horfa á klámklám, en lífsstílsklám 
er einhvern veginn úti um allt. 
Maður sér plebbmóbílinn Range 
Rover rúlla fyrir annað hvert götu-
horn. Í búningsklefanum í rækt-
inni er maður umkringdur konum 

sem tala ekki um annað en lífs-
stíl sinn í einni eða annari mynd 
og í öllu sem þær á sér, eða á sig, 
bera má sjá hver statusinn er. Ein 
smyr sig með Chanel-sellókremi 
og önnur, sem er ekki eins mjó, 
gjóar augunum til hennar í andar-
taks öfund meðan hún kreistir sinn 
Nivea-brúsa aðeins fastar. 

Til þess að eiga fyrir lífsstílsbún-
ingnum vinna sumir fimm vinnur. 
Lífsstíll er ekkert grín. Lífsstíls-
þættir eru heldur ekkert grín. Það 
er ekkert grín að vera lífsstílssvín. 

Sumum þykir það flottur lífsstíll 
að vera mikið í útlöndum vegna 
vinnunnar. Sjálfri finnst mér það 
hræðilega ósjarmerandi tilhugs-
un og ekki er það vegna andúðar 
á ferðalögum því ég hef siglt um 

heimsins höf, ójá. 
Vinkona mín komst vel að orði 

þegar hún bar þetta saman við að 
ganga á háum hælum: 

„Lítur kannski glamúrus út en er 
ógeðslega óþægilegt.“ 

Mörg ferðalög vegna vinnu koma 
niður á svefni, meltingu, hjóna-
og heimilislífi og hvers vegna að 
kjósa það?

Minn fyrirmyndarlífsstíll er 
eftirlaunaþegalífsstíllinn. Einfalt 
tempó, einfaldar þarfir, reglulegur 
svefntími, vinkonur í kaffi, passað 
upp á meltinguna, andað, lagt fyrir, 
farið í göngutúr.

Eftirlaunaþegastíllinn ofbýð-
ur mér ekki, enda er hann ekk-
ert klám og klám er bara það sem 
manni ofbýður.

Tilfinningaklám, raunveruleikaþáttaklám, klámklám og lífsstílsklám

VELJUM LÍFIÐ 

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





FANTASTIC FOUR 2 kl. 2, 4, 6, 8 og 10-POWER L
HOSTEL 2 kl. 6, 8 og 10 18
THE LAST MIMZY kl. 2, 4 og 6 L
DELTA FARCE kl. 8 og 10 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 2 og 4 -450 kr.- L

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Þegar óhreinindin er orðin of mikil 
þarf einhvern til að taka til hendinni!

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

www.SAMbio.is 575 8900

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

ÁLFABAKKA
OCEAN´S 13         kl. 3:50 - 5:30 - 6:30 - 8 - 9 - 10:40 7

OCEAN´S 13 VIP kl. 5:30 - 8 - 10:40
PIRATES 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10  10

ZODIAC kl. 6 - 9 16

BLADES OF GLORY kl. 3:50 12

ROBINSON  ÍSL TAL kl. 4 L

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL

CODE NAME CLEANER kl. 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 7:20 - 10:30 10

AKUREYRI
CODE NAME CLEANER kl. 8 - 10 10

OCEAN´S 13 kl. 9 7

PIRATES 3 kl. 6 10

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 L

KEFLAVÍK
FANTASTIC FOUR kl. 6 - 8 L

OCEAN’S 13 kl. 8 - 10:20 12

ZODIAC kl. 10 16

GOAL 2 kl. 6 L

FANTASTIC FOUR 2 kl.1.30- 3.40-5.50 -8- 10.10
FANTASTIC FOUR 2 LÚXUS kl.1.30- 3.40-5.50 -8- 10.10
HOSTEL 2 kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 1.30 - 3.40
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 1.30 - 5 - 9 
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

HEIMSFRUMSÝNING!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

SÍMI 530 1919

FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
FRACTURE kl. 8 - 10.30
THE PAINTED VEIL kl. 3 - 5.30

18

10
10

12
16
16

18
16
16
14

FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2  kl. 8 - 10
SPIDERMAN 3 kl. 4

18
10

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

QUENTIN
TARANTINO
KYNNIR

FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 4 - 6 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8

Paul Potts, 36 ára gamall 
símasölumaður frá Wales, 
og hinn 6 ára gamla Connie 
Talbot frá Englandi, gerðu 
Simon Cowell orðlausan 
með frammistöðu sinni í 
breskum raunveruleika-
þætti í vikunni.  

Paul og Connie komu fram í þætt-
inum Britain’s Got Talent í vikunni 
sem sýndur er á ITV sjónvarpsstöð-
inni í Bretlandi. Þátturinn er í anda 
Idol, X-Factor og fleiri sambæri-
legra þátta og gengur út á að finna 
hæfileikaríka listamenn. Cowell 
er yfirmaður dómnefndar, en auk 
hans eru leikkonan Amanda Holden 
og fyrrum ritstjórinn Piers Morgan 
í dómnefnd. 

Blygðunarlaust er hægt að halda 
því fram að Paul Potts hafi ekki 
beint poppstjörnuútlitið með sér. 
Svipbrigðin á dómnefndinni þegar 
Potts gekk upp á svið bar þess merki 
að þarna væri á ferð maður sem 
væri um það bil að fara að gera sig 
að fífli. Annað átti eftir að koma á 
daginn. Potts flutti hinn þekkta óp-
eruslagara Nessun Dorma á há-
dramatískan hátt og skildi stóran 
hluta af 2000 manna áhorfendaskar-
anum eftir í tárum. Dómnefndin, 
þar á meðal Cowell, var agndofa 
yfir silkimjúkum tenórbarka síma-
salans og trúði varla sínum eigin 
eyrum né augum. 

„Þetta var eitthvað allt annað en 
ég bjóst við. Þetta var stórkostlegt,“ 
sagði Cowell eftir flutning Potts og 
aðrir dómarar tóku í sama streng. 
Ný stjarna var fundin og þykir 
Potts nú einna sigurstranglegastur 
í keppninni ásamt Connie en hún 
söng hið kunna lag Somewhere over 
the Rainbow. 

Dómarar og áhorfendur voru 
agndofa er þeir hlýddu á flutning 
Connie og líkt eins og í tilfelli Paul 
var hún hyllt af áhorfendum eftir 
söng sinn. Connie heillaði Cowell 
svo mikið að hann hefur nú þegar 
boðið henni plötusamning. „Ég 
hef aldrei fundið fyrir jafn yfir-
þyrmandi þögn og þegar hún söng. 

Þetta voru töfrar,“ sagði 
Cowell eftir þáttinn. 
„Ég ætla að spá því að 
hún muni selja fleiri 

plötur en Joss 

Stone á þessu ári,“ 
bætti breski dóm-
arinn við, en hann 
hyggst ræða við 
móður Connie um 
hugsanlegan samn-
ing. 

Sjálf viðurkenn-
ir móðirin Sharon 
að hún sé dauð-
skelkuð vegna 

allrar þeirrar athygli sem dóttir 
hennar er að fá. „Ég vil bara að 
Connie verði áfram sama stelpan 
og hún er,“ segir Sharon, sem 
þó ber ábyrgð á þáttöku dóttur 
sinnar í þáttunum þar sem hún 
keypti fyrir hana 3500 króna 
karókí-tæki fyrir fjórum árum. 

Það varð til þess að Connie fór að 
syngja, en hún hefur aldrei sótt 

söngtíma. 
Myndskeið af flutningi 
Paul og Connie í þætt-
inum eru þau vinsæl-
ustu á YouTube um 
þessar mundir. Vel á 
aðra milljón manns 
hafa horft á hvort 
myndskeiðið.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR SparBíó* 450kr

PIRATES 3 KL. 4 Í ÁLFABAKKA
OG 4 Í KEFL. BLADES OF GLORY KL. 3:50 Í ÁLFABAKKA

www.SAMbio.is

GOAL 2 KL.6 Í KEFLAVÍK.
MEET ROBINS. KL. 4 Í ÁLFABAKKA
OG KL 4 Á AKUREYRI



„Við höfum verið að bíða eftir iðn-
aðarmönnum í nokkurn tíma en 
þarna fengum við 20 menn sem 
allir eru þaulvanir. Það munar um 
minna,“ segir Einar Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Alþjóðahússins, en 
í fyrradag fengu menn þar á bæ 
góða hjálp við hin ýmsu iðnaðar-
störf frá bandarískum og þýskum 
viðhaldsmönnum. Viðhaldsmenn-
irnir eru hluti af áhöfn varðskipa 
sem nú liggja við Reykjavíkurhöfn 
og vildu þeir endilega láta gott af 
sér leiða á meðan þeir væru í heim-
sókn á Íslandi.

„Þeir vilja gefa eitthvað af sér 
á þeim stöðum sem þeim koma 
við á og báðu okkur í sendiráðinu 
að hjálpa sér í því sambandi. Við 
vissum að Alþjóðahúsið væri að 
gera upp kjallarann hjá sér og þeir 

vildu endilega hjálpa,“ sagði Krist-
inn Gilsdorf, menningarfulltrúi hjá 
bandaríska sendiráðinu.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
áhöfn frá varðskipum lætur gott 
af sér leiða því í fyrra fóru menn 
af bandarísku varðskipi í heim-
sókn til Barnaspítala Hringsins og 
fóru í ýmiskonar leiki með börnun-
um. „Fyrir þeim er þetta hápunkt-
ur ferðarinnar, að hjálpa til í lönd-
unum sem þeir heimsækja,“ sagði 
Kristinn. 

Að sögn Einars stóðu viðhalds-
mennirnir sig frábærlega í gær og 
sinntu hinum ýmsu störfum. Meðal 
annars settu þeir saman hillusam-
stæður, máluðu, spösluðu, grunn-
uðu og þrifu. „Þetta var alveg ómet-
anleg hjálp og sparaði okkur hundr-
uð þúsunda króna,“ sagði Einar.

Alþjóðahúsið fékk hjálp úr óvæntri átt

13 HÓTEL ALLAN HRINGINN
1 ML Laugarvatn • 2 ÍKÍ Laugarvatn • 3 Skógar • 4 Vík í M‡rdal
5 Nesjaskóli • 6 Neskaupsta›ur • 7 Egilssta›ir • 8 Ei›ar • 9 Stórutjarnir
10 Akureyri • 11 Laugarbakki • 12 Ísafjör›ur • 13 Laugar



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!

 „Mér líður mjög vel, þetta 
var ótrúlegt. Við höfðum reyndar 
allan tímann trú á því að við gætum 
unnið þetta lið,“ sagði Ásthildur 
Helgadóttir, fyrirliði Íslands eftir 
sigurinn gegn Frökkum í gær.

„Leikurinn þróaðist nákvæmlega 
eins og við vildum og við náðum að 
spila agaðan og skipulagðan varn-
arleik. Við vissum að við myndum 
fá okkar færi og þrátt fyrir að þau 
væru ekki mörg nýttum við eitt og 
það dugði,“ sagði Ásthildur, en hún 
og Margrét Lára náðu vel saman í
framlínunni.

„Við náum mjög vel saman og 
náðum þó að skapa nokkur færi, 
það getur verið nóg. Með svona 
góðum varnarleik þá erum við með 
hættulegt lið. Ég held að þetta séu 
ein bestu úrslit sem kvennalands-
liðið hefur náð en þetta var mjög 
erfiður leikur. Við hlupum mjög 
mikið og lentum í smá eltingaleik, 
sérstaklega í seinni hálfleik. Við 
náðum að koma okkur aðeins betur 
inn í leikinn og skora en nú er mik-
ilvægt að koma okkur niður á jörð-
ina og taka Serbana,“ sagði Ást-
hildur.

Þetta var ótrúlegt

 Íslenska kvennalandslið-
ið náði í gær einum bestu úrslit-
um í sögu íslenskrar knattspyrnu 
í gær með 1-0 sigri á Frökkum. 
Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði 
eina markið gegn sjöundu bestu 
þjóð heims samkvæmt styrkleika-
lista FIFA.

Stelpurnar virtust ögn stressað-
ar í upphafi leiks og voru full fljót-
ar að sparka boltanum fram undir 
lítilli pressu. Frakkar spiluðu 
mjög vel saman en gekk illa að 
komast í góð marktækifæri. Þess 
í stað freistuðu þær þess að skjóta 
af löngum færum sem trufluðu 
Þóru B. Helgadóttur lítið í mark-
inu. Stelpurnar okkar seldu sig illa 
á tíðum en það kom sem betur fer 
ekki að sök. 

Stelpurnar voru mjög ákveðnar 
í fyrri hálfleik og létu finna fyrir 
sér. Þrátt fyrir skotveislu Frakka 
var lítil hætta á ferðum og Mar-

grét Lára Viðarsdóttir og Ásthild-
ur Helgadóttir sköpuðu oft usla í 
vörn gestanna, án þess þó að skapa 
dauðafæri.

Þrátt fyrir að fá pláss til að at-
hafna sig var vörn Íslands svo þétt 
og vel skipulögð að ein besta þjóð 
heims var ekki líkleg til að skora 
fyrr en í síðari hálfleik. Þá varði 
Þóra meistaralega í þrígang og 
hélt liðinu inn í leiknum. Auk þess 
fóru Frakkar illa að ráði sínu í 
tveimur dauðafærum.

Margrét og Ásthildur voru allt 
í öllu í sóknarleik Íslands. Þær 
fundu sig mjög vel saman en eins 
og við mátti búast fékk Ísland ekki 
mörg færi í leiknum. Í einu af 
fáum skoraði Margrét Lára með 
skalla sem lak inn af markverði 
Frakka eftir sendingu Dóru Maríu 
Lárusdóttur.

Þrátt fyrir þunga pressu stóran 
hluta leiksins fundu þær frönsku 

ekki leið framhjá íslensku stelpun-
um sem börðust eins og grenjandi 
ljón allan leikinn. Þær knúðu fram 
ótrúleg úrslit og halda svo sann-
arlega uppi heiðri A-landsliða Ís-
lands. Stelpurnar sýndu fádæma 
baráttu undir dyggri stjórn Sig-
urðar Ragnars Eyjólfssonar og 
eiga hrós skilið.

Kvennalandslið Íslands í knattspyrnu vann frækinn sigur gegn einni bestu þjóð 
heims í undankeppni EM í gær. Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði eina markið.

 Greta Mjöll Samúelsdótt-
ir var brosmild eftir sigurinn gegn 
Frakklandi í gær. „Ég er í nettu 
sjokki, þetta er eitt besta afrek 
sem Ísland hefur unnið og ég held 
að við séum að skrá okkur í sögu-
bækurnar,“ sagði Greta Mjöll.

„Við spiluðum rosalega rétt 
gegn þessum stelpum. Þær sóttu á 
okkur eins og við vildum að þær 
gerðu á meðan við fengum nokkr-
ar góðar skyndisóknir. Þetta var 
erfitt, þær spiluðu mikið upp kant-
ana og við kantmennirnir hlupum 
mjög mikið. Við erum eiginlega 
allar búnar en þegar allt liðið legg-
ur sig svona fram er ekki skrýtið 
að við náum hagstæðum úrslit-
um,“ sagði Blikastúlkan sem er 
bjartsýn á framhaldið.

„Þetta gefur okkur kraft fyrir 

framhaldið. Þetta var stórt skref í 
rétta átt, þriðja skrefið kemur svo 
á fimmtudaginn og við tökum þetta 
bara leik fyrir leik,“ sagði Greta.

Margrét Lára Viðarsdóttir á 
heiðurinn að íslenska markinu, 
hvort sem það er skráð á hana eða 
ekki. „Ég vona að ég eigi þetta 
mark en mestu máli skiptir að 
þetta var gríðarlega flottur sigur 
hjá okkur. Það er erfitt að ná sér 
niður eftir svona leik en við verð-
um að gera það,“ sagði Margrét 
Lára.

„Það gekk nánast allt upp. Þær 
fengu nokkur færi en við erum 
með frábæran markmann sem 
tekur alla þessa bolta. Við hefðum 
getað nýtt okkar færi betur en 1-0 
er alveg nóg,“ sagði markaskorar-
inn Margrét Lára.

Erum að skrá okkur í sögubækurnar

Ég er ótrúlega stoltur af stelpunum



 „Eiður hefur ekkert kvót-
að eitt eða neitt. Ég efast stórlega 
um að hann hafi sagt þetta,“ sagði 
Arnór Guðjohnsen um meint um-
mæli Eiðs Smára Guðjohnsen í 
enskum fjölmiðlum í gær.

Fréttir frá slúðurmiðlum þar í 
landi höfðu eftir Eiði að Manchest-
er United væri klúbbur sem hann 
hefði áhuga á að ganga til liðs við 
ef hann færi frá Barcelona.

„Hann er bara að einbeita sér að 
stöðu sinni hjá Barcelona þangað 
til annað kemur í ljós. Enskir fjöl-
miðlar hringdu í mig í gær [föstu-
dag] og sögðu að hann hefði sagt 
eitthvað sem var ekki rétt. Ég er 
nánast öruggur að þetta sé ekki 
eftir hann,“ sagði Arnór.

Umboðsmaður Eiðs segir jafn-
framt að Barcelona sé fyrir löngu 
búið að gefa út að mál leikmanna 
verði skoðuð eftir að deildakeppn-
inni lýkur. „Það er alveg ljóst að 
það fer mikið af stað eftir þenn-
an síðasta leik um helgina. Það 
er hans fyrsti valkostur að vera 
áfram hjá Barcelona en þessi 
knattspyrnuheimur er óútreikn-
anlegur. Hvernig Barcelona sér 
tímabilið á eftir að koma í ljós,“ 
sagði Arnór. Hann sagði jafnframt 
að United hafi séð mjög eftir því 
að hafa ekki keypt Eið frá Bolton á 

sínum tíma en félagið skoðaði það 
mál mjög vel.

En er 100 prósent að Eiður verði 
áfram hjá Barcelona? „Málin 
standa þannig að hann er á samn-
ingi og vill vera hér áfram. Hvað 
tíminn leiðir í ljós veit enginn. 
Barcelona hefur ekki talað við  
neinn um framtíðina, hvorki mig 
né Eið, og gera ekki strax,“ sagði 
Arnór.

Ef hann myndi fara frá Barce-
lona, er England þá hans fyrsti val-
kostur? „Eigum við ekki að segja 
að England sé það sem hann þekk-
ir mjög vel til og auðvitað kallar 
það á menn. En eins og staðan er í 
dag er hann ekki með hugann við 
neitt annað en þar sem hann er,“ 
sagði Arnór.

Eiður verður ekki með Barce-
lona í kvöld vegna meiðsla.

Eiður hefur ekkert sagt um United

 Real Madrid og Bar-
celona eru jöfn að stigum fyrir 
lokaumferðina í La Liga á Spáni 
í kvöld. Vinni Real leikinn gegn 
Mallorca tryggja þeir sér titil-
inn þar sem það hefur betri inn-
byrðisviðureignir gegn Barcelona 
sem mætir botnliði Gimnastic. Ef 
bæði lið tapa getur Sevilla tryggt 
sér titilinn.

„Við verðum að spila með hjart-
anu og vona það besta,“ sagði 
Frank Rijkaard, stjóri Barcelona. 
Fabio Capello, kollegi hans hjá 
Real er sigurviss. Ég er viss um 
að við náum að klára okkar leik 
og tryggja okkur titilinn.“

Real meistari 
vinni það í kvöld

 Atvinnukylfingurinn Birg-
ir Leifur Hafþórsson lék þriðja 
hringinn á Saint-Omer mótinu í 
Frakklandi í gær á einu höggi yfir 
pari. Hann er því samtals á þrem-
ur yfir pari fyrir lokahringinn 
sem leikinn verður í dag. Birgir 
er í 32-40 sæti. 

Þremur yfir pari 
í Frakklandi

 Rúrik Gíslason býst við 
því að sænska félagið Djurgår-
den bjóði honum samning. Rúrik 
hefur verið á æfingum undir 
stjórn Sigurðar Jónssonar alla 
vikuna og lýst vel á félgið.

„Þetta er flott umgjörð og allt í 
kringum klúbbinn er mjög virðu-
legt. Mér hefur gengið vel og 
ég býst við að mér verði boð-
inn samningur. Ég vil fara að fá 
að spila í hverri viku en hvort 
ég sem við Djurgården verður 
að koma í ljós. Það eru enn mörg 
önnur félög sem vilja fá mig,“ 
sagði Rúrik við Fréttablaðið í 
gær.

Spenntur fyrir 
Djurgården

Pólland, Tékkland, 
Ungverjaland og Slóvakía tryggðu 
sér í gær sæti á EM í Noregi. Pól-
verjar unnu Holland 41-27 og 72-
47 samtals, Tékkar unnu Letta 
með 33 mörkum gegn 26, sam-
tals 64-56. Þá unnu Ungverjar Lit-
háa 31-30 og 59-53 samtals og loks 
burstuðu Slóvakar Úkraínu 35-19, 
63-48 samtals.

Fjórar þjóðir 
áfram á EM

 Stefán Gíslason gerði sér 
lítið fyrir og skoraði þrennu fyrir 
Lyn sem rótburstaði Brann 6-0 
í gær. Brann situr á toppi deild-
arinnar en Lyn er komið upp í 
fimmta sæti. Stefán skoraði tvö 
mörk úr vítaspyrnum en Indriði 
Sigurðsson lék einnig allan leik-
inn fyrir Lyn. Kristján Örn Sig-
urðsson var í liði Brann og Ólaf-
ur Örn Bjarnason kom inn á fyrir 
Ármann Smára Björnsson á 39. 
mínútu.

Stefán setti þrjú



Laust sæti á Evrópu-
mótinu í Noregi er undir í kvöld. 
Sterkt lið Serba er komið hingað 
til lands og búast má við rafmagn-
aðri stemningu í Laugardalshöll-
inni. Strákarnir í landsliðinu eru já-
kvæðnir og bjartsýnir fyrir verk-
efninu og þrátt fyrir eins marks tap 
í fyrri leiknum ytra eru þeir sam-
mála um að möguleikinn sé mjög 
góður. 

Íslenska liðið á að vera betra en 
það serbneska, Guðjón Valur Sig-
urðsson efast ekki um það. „Ef við 
náum að spila okkar leik er ég nokk-
uð viss um að þeir muni brotna. Það 
er það sem við þurfum að einblína 
á, að vera með brjálaða vörn alveg 
frá fyrstu mínútu. Þurfum líka að 
ná upp hraðaupphlaupum og keyra 
yfir þá strax. Þá er ég viss um að 
þeir sjá að þeir hafa ekkert hingað 
að sækja,“ sagði Guðjón.

Guðjón var nokkuð sáttur með 
leikinn ytra en auglýsti eftir stór-
leik frá Loga Geirssyni í kvöld. 
„Það þarf að koma meiri ógn af 
vinstri vængnum hjá okkur. Ég er 
pottþéttur á því að Logi á eftir að 
spila einn sinn besta leik á sunnu-
daginn. Meðan vörnin stendur og 
ef Birkir ver eins og hann gerði 
úti þá verður kátt í Höllinni og 
ég vona að við eigum eftir að eiga 
glaðan 17. júní,“ sagði Guðjón 
Valur.

Guðjón býst við Serbunum enn 
sterkari en í fyrri leiknum. „Ég 
geri ráð fyrir því að þeir spili 
betri handbolta en þeir gerðu úti. 

Þeir voru að reyna að æsa okkur 
upp með lúmskum höggum og alls 
kyns leiðindum, vildu æsa sína 
áhorfendur upp. Hérna geta þeir 
það ekkert, það er líka stuttur 
þráður í þeim flestum. Ef þeir ein-
beita sér bara að því að spila hand-
bolta eru þeir með frábært lið en 
þeir vilja oft gleyma sér í rudda-
skapnum,“ sagði Guðjón.

Þeir sem voru í Laugardalshöll-
inni í fyrra fyrir réttu ári gleyma 
því seint þegar Svíagrýlan var 
kvödd á brott. „Ég á von á alveg 
eins stemningu, ef ekki betri, 
núna. Þetta er ekki bara ótrúleg 
upplifun fyrir okkur leikmenn 

heldur alla sem eru í Höllinni held 
ég. Ég held að ég tali fyrir hönd 
allra strákanna þegar ég segi að 
við hlökkum rosalega til leiks-
ins. Það er einstakt að fá að spila 
svona stóran leik á Íslandi fyrir 
framan troðfulla Laugardalshöll. 
Við ætlum að njóta dagsins,“ sagði 
Snorri Steinn Guðjónsson. Guðjón 
var á sama máli.

„Áhorfendur á völlinn og þeir 
geta drifið okkur áfram. Þetta 
byrjar á okkur leikmönnum en ef 
við náum þessu öllu upp er ég 100 
prósent viss um að við förum með 
sigur af hólmi,“ sagði Guðjón.

Strákarnir í handboltalandsliðinu vonast eftir sömu stemningu og ríkti í Laug-
ardalshöllinni fyrir nákvæmlega einu ári þegar Svíagrýlan var jörðuð. Síðari 
leikurinn gegn Serbum verður leikinn í kvöld.

TM styður kvennaknattspyrnu

 Íslenska karlalandsliðið 
tapaði fyrri leiknum í Serbíu með 
eins marks mun, 29-30, og þarf 
því að gera betur í seinni leiknum 
í Laugardalshöllinni í dag. Frétta-
blaðið hefur rýnt í tölurnar úr fyrri 
leiknum og það er ljóst af þeim at-
hugunum að íslenska liðið þarf 
að fækka verulega töpuðum bolt-
um sínum og fá mun fleiri mörk 
úr hraðaupphlaupum en Serbar 
skoruðu sjö fleiri slík mörk í fyrri 
leiknum.

Alfreð Gíslason, þjálfari íslenska 
liðsins, þarf einnig að bregðast við 
því að Serbar spila á mun fleiri 
mönnum og íslensku strákarnir 
gáfu mikið eftir síðustu tíu mín-
útur fyrri leiksins sem töpuðust 7-
4. Ísland var þremur mörkum yfir, 
26-23, þegar tíu mínútur voru eftir 
en misnotaði þá 5 sóknir í röð. Ser-
bar skoruðu síðan tvö síðustu mörk 
sín manni færri og unnu leikinn. 

Þegar tölfræði leiksins er skoð-
uð nánar kemur í ljós að tveir töl-
fræðiþættir sem eru vanalega Ís-
landi í hag og óhag snerust við í 
þessum leik. Í stað þess að skora 
fleiri mörk úr hraðaupphlaupum 
og verða undir í baráttu skyttn-
anna þá skoruðu Serbar sjö fleiri 
mörk úr hraðaupphlaupum en ís-
lensku skytturnar skoruðu hins 
vegar sjö fleiri mörk með lang-
skotum. Íslensku markverðirnir 
vörðu einnig fleiri skot (19-14) og 
við fengum fleiri mörk úr hornun-
um (9-5) en Serbar skoruðu aftur á 
móti fleiri mörk af línunni (6-3) og 
tóku 5 sóknarfráköst gegn aðeins 
einu hjá íslenska liðinu.

Ólafur Stefánsson skoraði flest 
mörk íslenska liðsins en hann skor-
aði úr 9 fyrstu skotum sínum þar 
af komu átta þeirra með glæsileg-
um langskotum. Ólafur (11 skot/9 
mörk), Guðjón Valur Sigurðsson 
(6/6) og Alexander Petersson (8/6) 
voru saman með frábæra nýtingu 
en 84% skota þeirra (25/21) end-
uðu í netinu fyrir aftan serbneska 
markvörðinn. Ólafur átti einnig 
flestar stoðsendingar (6) en tvær 
þeirra fóru inn á línu.

Töpuðu boltarnir voru alltof 
margir hjá íslenska liðinu eða 
alls 18. Ólafur Stefánsson tapaði 
flestum eða sex en Róbert Gunn-
arsson var með 4 tapaða bolta.

Birkir Ívar Guðmundsson 
varði vel í íslenska markinu, alls 
18 skot og bæði hann og Hreið-
ar Levý Guðmundsson náðu að 
verja víti. Serbneski markvörð-
urinn varði hinsvegar fleiri skot 
í seinni hálfleik (8-7) en Birkir 
varði 12 skot fyrir hlé. Íslenska 
vörnin var reyndar dugleg og 
varði öll sín sex skot í seinni 
hálfleik en bæði Sigfús Sigurðs-
son og Sverre Jakobsson stopp-
uðu þrjá bolta hvor.

Töpuðum hraðaupphlaupunum

 Íslenska karlalands-
liðið í handbolta hefur unnið öll 
sex umspilin fyrir stórmót síðan 
að núverandi fyrirkomulag var 
tekið upp fyrir HM í Frakklandi 
2001.

Íslenska liðið er aftur á móti í 
sérstakri stöðu nú þar sem að í 
fyrsta sinn þarf liðið að vinna upp 
mun í seinni leiknum. Í hin sex 
skiptin hefur íslenska liðið unnið 
fyrri leikinn og hefur meira að 
segja í tvígang komist upp með 
að tapa seinni leiknum í Laugar-
dalshöllinni þökk sé frábærum 

úrslitum í fyrri leiknum. Kom-
ist íslenska landsliðið inn á EM 
í Noregi 2008 þá hafa strákarnir 
okkar tryggt sig inn á níu stórmót 
í röð.

Alltaf komist áfram





Þær bestu, verstu og sætustu
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ÖRLAGADAGUR
BJARNA ARA
Í Fyrir 20 árum síðan var Bjarni Ara útnefndur
Látúnsbarkinn og skaust á toppinn en leiðin 
á botnin var jafn hröð og sársaukafull.
Sirrý ræðir við Bjarna Ara um hans örlagadag.
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Gullsmiðurinn Dóra Jónsdótt-
ir hefur undanfarin ár séð um að 
klæða íslensku fjallkonuna í þjóð-
búninginn fyrir ræðu hennar á 
Austurvelli á 17. júní. 

Að sögn Dóru taka klæðaskiptin 
um hálftíma. „Það geta flestir kom-
ist í búninginn hjálparlaust en það 
setur enginn upp höfuðbúnaðinn 
nema að hafa aðstoð til þess því það 
er erfitt að gera það. Það þarf að 
festa hann á höfuðið og aftur fyrir 
og það er óheppilegt ef menn ætla 
að gera það sjálfir,“ segir Dóra. 
„Þessar stúlkur sem hafa verið 
fjallkonur þekkja oftast ekki þjóð-
búningana og vita ekki hvað þeir 
heita.“

Þjóðbúningurinn nefnist skaut-
búningur og dregur nafn sitt af 
faldinum sem heitir skautfaldur. Er 
hann geymdur í Árbæjarsafni og er 
í eigu Reykjavíkurborgar. 

Eftir að fjallkonan hefur lokið 

ræðu sinni tekur Dóra aftur til 
starfa. „Það þarf að hjálpa henni að 
komast úr búningnum aftur. Hún 
fer í Alþingisgarðinn þar sem tekn-
ar eru myndir af henni ásamt þjóð-
hátíðarnefnd. Síðan hjálpa ég henni 
við að fara úr búningnum og set 
síðan búninginn upp í Árbæjarsafn. 
Þar er valin fjallkona safnsins og 
fólk getur fengið að fylgjast með því 
hvernig þetta er gert,“ segir hún. 

Benóný Ægisson, verkefnisstjóri 
17. júní, vill ekkert gefa upp um 
hver fjallkonan verður enda hefur 
það verið eitt best geymda leynd-
armál borgarinnar í gegnum árin. 
Sjálfur hefur Benóný verið í hlut-
verki „fjallkarlsins“ undanfarn-
ar vikur. „Þetta er mjög virðulegt 
embætti. Ég held að þetta sé þriðja 
skiptið mitt og mitt hlutverk er að 
velja fjallkonuna og ljóðið sem hún 
flytur og styðja á alla lund,“ segir 
Benóný. 

Dóra er aðstoðarkona fjallkonunnar

Stoltur af að hafa skákað Nylon

„Þegar þú ert búinn að reyna allar 
eðlilegar og heiðarlegar aðferð-
ir og vilt ekki nýta þér þjónustu 
handrukkara þá reynir þú að finna 
upp á einhverju nýju til að fá laun-
in greidd,“ segir Erpur Eyvindar-
son, einn forsprakka XXX Rott-
weiler. Hljómsveitin hefur sett upp 
heimasíðuna oskaraxelskuldarpen-
ing.blogspot.com í þeim tilgangi 
að fá greitt fyrir tónleikahald hjá 
útvarpsstöðinni Flass.net sem at-
hafnamaðurinn Óskar Axel Óskars-
son samdi um. „Við erum með allt 
okkar á hreinu gagnvart íslenskum 
lögum og um leið og hann talar við 
okkur og reynir að ná sáttum tökum 
við síðuna niður,“ bætir Erpur við og 
segir það út úr myndinni að síðunni 
verði beitt til einhvers persónulegs 
níðs. „Það hefði alveg eins komið til 
greina að endurhljóðblanda lagið 
okkar Þú skuldar en við viljum ekk-
ert slíkt. Við viljum bara fá borgað,“ 
segir Erpur. Fram kemur á síðunni 
að yfir 200 dagar séu liðnir frá því 
að greiðslan átti að berast. Tónlist-
armaðurinn segir það heldur súrt í 
broti að þurfa að beita þessari að-
ferð en segir enga aðra möguleika í 
stöðunni. „Við erum ekki með neitt 
verkalýðsfélag sem gengur erinda 
okkar í þessum málum,“ útskýrir 
Erpur. Hann segir engrar óánægju 
hafa gætt með tónleikahald þeirra, 
allir hafi verið ánægðir með þeirra 
framkomu. 

„Ég veit ekki hvað er hægt að 
segja um svona. Það er búið að 
greiða þeim nokkur hundruð þús-
und krónur. Bæði það sem Erpur 
hefur tekið í reiðufé og það sem 
hefur verið greitt inn á reikning 
hans,“ segir Óskar Axel sem var 
allt annað en sáttur við heimasíðuna 
og taldi að þarna væri verið að 
sverta mannorð sitt. „Hluti 
af þessum launum fólst 
í greiðslu fyrir heima-
síðugerð og ef þeir hafa 
ekki fengið greitt fyrir 
hana þá verður það bara 
borgað en það eru bara 
einhverjir smáaurar,“ 
heldur Óskar áfram. 
„Þeim hafa 

hins vegar verið greidd hundruð 
þúsunda og þá hefur mest allt farið 
inn á reikning Erps. Og ég hef kvitt-
anir og sannanir fyrir því,“ bætir 
Óskar við. Framkvæmdastjóri 
Flass.net, Ómar Vilhelmsson, stað-
festi frásögn Óskars Axels en við-
urkenndi að það ætti eftir greiða 
þeim fyrir meinta heimasíðugerð. 

Sú upphæð væri hins vegar aðeins 
brot af heildargreiðslum.

Óskar Axel segist hafa verið 
góðu sambandi við Erp þar til 
þeir stóðu fyrir smá viðburði 
á Gauki á Stöng. En þá seg-
ist Óskar hafa fengið smá-

skilaboð á farsíma sinn þar sem 
honum var hótað líkamsmeiðingum 
ef greiðsla bærist ekki strax dag-
inn eftir. „Ég hef engan áhuga á að 
láta hóta mér svona,“ sagði Óskar 
og bætti því við að ef hljómsveitin 
teldi brotið á sér ætti hún að leita 
réttar síns fyrir dómstólum.

Erpur vissi vel af þessum greiðsl-
um en segir upphæðirnar vera 
minni en helming af heildarupp-
hæðinni. Hann vísar á bug öllum 
hótunum um líkamsmeiðingar. „Ég 
sendi honum vissulega sms en þá 
hafði ég í huga Intrum sem ég hafði 
haft samband við skömmu áður,“ 
segir Erpur sem kannaðist lítið við 
heimasíðugerðina. „Við erum al-
gjörlega alsaklausir.“

„Ég er ekki hugur minn. Það er 
lærdómur vikunnar. Annars er 
mér líka minnisstæð setning úr 
Yfirvofandi, nýja verkingu hans 
Sigtryggs Magnasonar. Hún 
er svona: það sem ekki drepur 
þig styrkir þig, en það sem ekki 
styrkir þig drepur þig.“ 
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Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600 www.icelandexpress.is

50%
BÖRN:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, 
fá helmingsafslátt af verði fyrir skatta og gjöld.

Þó að sumarið sé rétt að hefjast og skíðin komin inn í geymslu er einmitt tíminn til 
að bóka skíðaferð drauma þinna næsta vetur.

Flug Iceland Express til Friedrichshafen hefst að nýju þann 22. desember 2007 og
verður flogið til 1. mars 2008, alla laugardaga. Þaðan er stutt ferðalag til helstu
skíðasvæða Þýskalands, Sviss, Austurríkis og Ítalíu sem eru meðal bestu skíða- 
svæða heims.

Á vefnum okkar finnurðu allar upplýsingar um skíðasvæðin, hótelin og bílaleigu-
bílinn – renndu þér á www.icelandexpress.is/skidi og kynntu þér kostina!

Nú er rétti tíminn til að bóka 
skíðaferðina með Iceland Express

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

Skíðaferðir Express Ferða 2008

Nánari upplýsingar: www.expressferdir.is / 5 900 100 / info@expressferdir.is

Dagsetningar
26. janúar–2. febrúar
2.–9. febrúar
2.–9. febrúar
9.–16. febrúar
16.–23. febrúar
23. febrúar–1. mars

Ferð

Skíðaferð til Ischgl
Vikuferð til Davos – Tilboðsferð!Skíða- og brettaferð til Flims/LaaxDraumaskíðaferð til Davos

Skíðaferð til Lech
Draumaskíðaferð til Davos

Verð á mann í tvíbýli

124.900 kr.
93.500 kr.

119.900 kr.
124.900 kr.
123.900 kr.
124.900 kr.



OMXI15 var 8.112,32, þegar 
Öxar við ána reif í sundur 

morgunkyrrðina við East Meadow 
Manor í Surrey, og Dow Jones stóð 
í 13.424,39 þegar ég tipplaði út á 
grasbalann og dró íslenska fánann 
að húni. Mér finnst það partur af 
samfélagslegri ábyrgð að halda 
upp á daginn. Ég er nú einu 
sinni frá þessari eyju þó að ég sé 
auðvitað orðinn 83% glóball.

 Öxar við ána í 
tvígang yfir manorið sem við Mallí 
tókum á leigu í þrjár vikur. Mér 
er farið að þykja vænt um Ísland. 
Það er búið að gera mig svo ríkan 
að ég þarf ekki að dúsa þar nema 
þegar mér sýnist eða þegar forset-
inn er að útdeila útrásarverðlaun-
um. Ég hefði svo sem átt skilið að 
fá orðu þennan sautjánda júní. En 
það verður víst ekki af því. Mér 
skilst að eigi að hengja Fálkann á 
Halla gamla Magg fyrir forystu í 
viðskiptalífinu. Halli er reyndar 
orðinn svo heilsulaus af sífelldum 
bíssnessplottum að væri meir við 
hæfi að leggja að honum blóm-
sveig.

af Dom Pérign-
on og sagði stundarhátt: „Ísland 
lengi lifi.“ Mallí stakk höfðinu út 
um glugga og spurði hvort fólk 
ætti ekki að fá að sofa. Hún var svo 
guggin eftir veisluna með Chinese 
Viking Ventures að hefði virkað 
eins og bjarnargreiði að óska 
henni lengri lífdaga. Ég sagði að 
maður mætti ekki slíta öll tengsl 
við föðurlandið þó að maður væri 
með markaðsþynnku á sautjánda 
júní í sumarbústað í Surrey. Brot 
af þínu bergi er og allt það stöff.

 þótt 
vænt um þjóðhátíðardaginn. Ég 
náði oft að hala heilmikið inn í 
sölutjaldi niðri í Lækjargötu. 
Svona dagur er svo mikilvægur 
til að byggja upp samkennd hjá 
íslensku þjóðinni. Jafnvel pabbi 
gamli umbreytist eftir að hann 
hefur króknað með sendiherrun-
um niður á Austurvelli og hlustað 
á þjóðsönginn. Hann er svo upp-
numinn að mamma gamla losnar 
við í heilan dag að hlusta á karlinn 
nöldra um kvótakerfið og allt sem 
honum finnst vera að á Íslandi. 
Ég vona að þeir guggni ekki á því 
að hafa skrúðgöngur, blöðrur og 
kvenfélagskaffi í kvótalausu sjáv-
arplássunum fyrir vestan. Það er 
búst fyrir íslensku þjóðarsálina, 
jafnvel þó að hún sé pólsk og lands 
míns föður langt, langt í burtu.

 í hlýjan og sólrík-
an dag í Surrey. Íslenski fáninn 
lafir á stönginni. Ég tók inn þrjár 
alkaseltzer og ætla að leggja mig. 
Ég brosti til Annie vinnukonu á 
ganginum áðan og sagði við hana 
á íslensku: „Gleðilega þjóðhá-
tíð.” Annie stirðnaði upp og varð í 
framan eins og hún hefði gert eitt-
hvað af sér: „Kan æ help jú, sör?” 

Biljónsdagbók 
17.6.2007

www.glitnir.is/marathon

www.glitnir.is.

Hlauptu til góðs í 
Reykjavíkur-
maraþoni Glitnis!

Reykjavíkur-
maraþon upphaf
Menningarnætur!

18. ÁGÚST 2007
GLITNIS

REYKJAVÍKUR
MARAÞON

GLEÐILEGA
ÞJÓÐHÁTÍÐ!
GLITNIR ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM 
SÍNUM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

HLAUPTU TIL GÓÐS 18. ÁGÚST
Núna er rétti tíminn til að búa sig undir Reykjavíkur-
maraþon Glitnis. Með þátttöku getur þú safnað háum
upphæðum fyrir gott málefni að eigin vali, því Glitnir heitir 
500 kr. fyrir hvern kílómetra sem viðskiptavinir hlaupa.
Þú getur einnig lagt þitt af mörkum með því að heita á 
þátttakendur.

Veldu málefni sem þú vilt styrkja og taktu síðan fyrsta 
skrefið í áttina að endamarki Reykjavíkurmaraþons
Glitnis með því að skrá þig á www.glitnir.is.
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Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil


