
Sunnudagar

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

46%

M
o
rg

u
n
b
la
ð
ið

F
ré
tt
a
b
la
ð
ið

71%

amkvæmt æmtæmtttæmtt ffjöfjölfjöfjölmiðlavææææ afjöfjölööfjöl

0%0%

pacentace í maí 20000maakönnunnun CCCCCCa Caakö unun
Drykkjarrör 40 stk. kr. 29 Krúsir 6 stk. kr. 49 Diskar 6 stk. kr. 69 Hattar 6 stk. kr. 79

Servíettur 20 stk. kr. 126 Skrautræmur 2 rúllur kr. 78 Borðspjöld 6 stk. kr. 29 Sleikipinni kr. 15

rnar 2007

Tilbúin í teitið, viðbúin, nú

Allt í barnaafmælið frá kr. 24

Þegar krökkum er haldin veisla má ekkert vanta. Og allra

síst orkuna í pabba og mömmu. Þess vegna höfum við 

safnað saman næstum öllu því sem þarf til að halda veislu,

allt frá boðskortum til borðspjalda og sælgætispoka.
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Leiklist á ekki að vera eins og dýrt hobbí

„Ég tek heilshugar undir það 
með Hafrannsóknastofnun að staðan er mjög 
alvarleg. Þeir kveða sterkt að orði en réttilega 
að mínu mati. Við verðum að fara eftir veiðiráð-
gjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir næsta fisk-
veiðiár og jafnframt að setja upp áætlun til langs 
tíma um hvernig staðið verður að rannsóknum 
og nýtingu stofnsins til framtíðar,“ segir Guðrún 
Marteinsdóttir, prófessor í fiskifræði við Líf-
fræðistofnun Háskóla Íslands.

Guðrún segir að miðað við hagsmuni íslensks 
samfélags séu allt of litlir fjármunir settir í haf-
rannsóknir. Tækni hafi fleygt fram sem gefur 

tækifæri til að rannsaka fiskstofna á nýjan hátt. 
„Hvað varðar þorskinn þá er ákaflega mikil-
vægt að efla rannsóknir á stofngerð, útbreiðslu, 
atferli og lífssögu undirstofna sem og athuganir 
á hrygningarslóð og uppeldisslóð.“ 

Fiskirannsóknir eru dýrar og til að standa vel 
að slíkum rannsóknum þyrfti að veita 70-100 
milljónum á ári í þorskrannsóknir að mati Guð-
rúnar. „Ef við tölum um heildarmyndina þá 
þurfum við örugglega milljarð í hafrannsóknir 
til viðbótar á hverju ári til þess að geta virki-
lega staðið að þessu með glæsibrag. Við erum 
þó ekki að tala um svo mikinn kostnað saman-

borið við það sem auðlindin er að gefa okkur til 
baka.“

Þorskstofninn við Nýfundnaland hrundi árið 
1993 og Guðrún segir því að Íslendingar hafi 
dæmi um hvað getur gerst hérlendis. „Þeir 
treystu ekki þeirri þekkingu sem þeir höfðu. Þeir 
gerðu þjóðarátak þegar stofninn hrundi með því 
að setja fjármagn í rannsóknir, meðal annars í 
háskólunum. Það skilaði vissulega mikilli þekk-
ingu en rannsóknirnar voru gerðar á stofni sem 
var horfinn. Við höfum mun betri upplýsingar en 
þeir höfðu þá og erum á þeim tímapunkti að það 
er hægt að snúa við.“

Staða þorskstofnsins alvarleg
Guðrún Marteinsdóttir, prófessor í fiskifræði við Háskóla Íslands, telur nauðsynlegt að gera þjóðarátak í 
hafrannsóknum. Hún vill fylgja tillögum Hafrannsóknastofnunar um veiðar á þorski á næsta fiskveiðiári.

Hinn tveggja 
ára gamli Elwood var á föstudag 
krýndur heimsins ljótasti 
hundur, í hundakeppni í 
Kaliforníu.

Elwood þykir minna á Star 
Wars-persónuna Yoda. Hann er 
svartur og hárlaus, fyrir utan 
hvítan hanakamb.

Fyrir utan titilinn hlutu 
Elwood og eigandi hans, Karen 
Quigley, ríflega sextíu þúsund 
krónur í verðlaun. „Mér finnst 
hann það sætasta í heiminum,“ 
segir Karen Quigley.

Krýndur ljótasti 
hundur heims

 Mikið moldrok var á Suð-
urlandi fyrrihluta dags í gær og að 
sögn sást varla á milli bæja sums 
staðar um tíma þar sem moldar-
kófið var svo mikið. Björn Sig-
urðsson, bóndi í Úthlíð, segir að 
ekki sé óalgengt við þau veður-
skilyrði sem verið hafa á svæðinu 
síðustu daga að slíkt moldrok 
verði. „Hér er búinn að vera hálfs-
mánaðar þurrkur, sól og hiti og 
þegar hvessir skyndilega af norðri 
fer allt af stað,“ segir Björn.

Upptök moldroksins voru í 
Hagavatni þar sem eru uppþorn-

aðir aurbotnar sem eiga það til að 
fjúka upp að sögn Björns. „Þess 
vegna er eiginlega búið að ákveða 
að best sé að stífla Hagavatn og 
hækka það um svona tólf metra. 
Þá myndi það flæða yfir aurbotn-
ana og hægt væri að hefjast handa 
við að græða upp. Þetta þarf að 
sjálfsögðu að fara í gegnum 
umhverfismat en það er afskap-
lega mikil samstaða hjá sveitar-
stjórn og skipulagsyfirvöldum og 
allir á einu máli um að við verðum 
að gera þetta og hefðum átt að 
vera búin að því fyrir löngu.“

Margeir Ingólfsson, oddviti 
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, 
staðfestir að það hafi verið í 
umræðunni í töluverðan tíma að 
ráðast í þessar framkvæmdir og 
líklega verði byrjað á undirbún-
ingsvinnu í sumar. „Sveitarstjórn-
in hefur verið mjög hlynnt því síð-
ustu árin að farið yrði út í aðgerðir 
til þess að hefta þetta mikla mold-
rok sem hefur verið. Við getum 
sagt að þessar framkvæmdir yrðu 
svona jákvætt inngrip í náttúruna 
til þess að færa hana í sitt fyrra 
horf,“ segir Margeir.
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 Bandarísk yfirvöld 
eiga aðild að byggingu nýs fang-
elsis í Afganistan, þangað sem 
sumir af föngunum í fangelsinu 
umdeilda í herstöð Bandaríkja-
hers við Guantanamo-flóa á Kúbu 
kunna að verða fluttir. En talsmað-
ur Hvíta hússins sagði í gær að 
fangelsinu í Afganistan væri ekki 
ætlað að koma í staðinn fyrir 
Guantanamo-fangelsið.

Vilji bandarískra yfirvalda 
stæði aftur á móti til að senda 
afganska ríkisborgara, sem eru í 
haldi sem „óvinveittir bardaga-
menn“ í Guantanamo, í fangelsi í 
Afganistan, þar sem þeir fengju 
mannúðlega meðferð en væri ekki 
„hleypt aftur út á vígvöllinn“. 

Á fimmtudag lak það út að 
Bandaríkjastjórn væri að nálgast 
ákvörðun um að loka Guantanamo-
fangelsinu og flytja fangana í 
önnur herfangelsi, þar á meðal í 

öryggisherfangelsið í Fort Lea-
venworth í Kansas, þar sem réttað 
kynni að verða yfir föngunum. 
Þetta hafði AP-fréttastofan eftir 
ónafngreindum heimildamönnum 
innan stjórnarinnar í Washington.

Áformað hafði verið að þjóðar-
öryggis- og lögfræðiráðgjafar 

George W. Bush forseta hittust til 
að ræða málið í fyrradag, föstu-
dag, en eftir að orðrómurinn lak út 
lét Hvíta húsið þau boð út berast 
að ekkert yrði af fundinum og 
engin ákvörðun um framtíð Guant-
anamo-fangelsisins yrði tekin í 
bráð.

Fundur Tonys 
Blair, fráfar-
andi forsætis-
ráðherra
Bretlands, með 
Benedikt XVI 
páfa í Róm um 
helgina, hefur 
gefið sögusögn-
um um að hann 
sé að íhuga að gerast rómversk-
kaþólskur byr undir báða vængi. 

Dagblaðið The Guardian hafði í 
gær eftir ónafngreindum 
heimildamönnum að boð erkibisk-
upsins af Westminster, Cormacs 
Murphy-O‘Connor kardínála, til 
Blair-hjónanna að þiggja með sér 
hádegisverð í fornum prestaskóla 
fyrir enska kaþólikka í Róm væri 
merki um að Blair væri í þann 
mund að ganga kaþólsku kirkj-
unni á hönd.

Skrifstofa Blairs ítrekaði í 
yfirlýsingu að hann væri enn í 
ensku biskupakirkjunni.

Sögusagnir um 
trúskipti Blairs

Fjöldi fastanúmera 
á bifreiðar Íslendinga er uppur-
inn og því stendur til að breyta 
númerakerfinu í næstu viku. Með 
núverandi fyrirkomulagi var 
hægt að gefa út rúmlega hálfa 
milljón númera en með nýja 
fyrirkomulaginu verður möguleg-
ur númerafjöldi rúmlega tvær 
milljónir.

Hingað til hafa íslensku 
númerin verið tveir bókstafir í 
fyrri dálki og þrír tölustafir í 
seinni dálki en héðan í frá verður 
einnig mögulegt að fá númer með 
bókstaf fremst í seinni dálki. Gert 
er ráð fyrir að nýja fyrirkomu-
lagið dugi næstu fimmtíu árin.   

Númerakerfinu 
breytt í vikunni

 Yfir 20 kínverskar
sendinefndir hafa komið eða eru 
væntanlegar hingað til lands á 
þessu ári. Starfsmaður kínverska 
sendiráðsins segir báða aðila geta 
grætt á auknum samskiptum.

Yang Jiaqi, starfsmaður 
kínverska sendiráðsins á Íslandi, 
segist vita til þess að yfir 20 
sendinefndir hafi komið eða séu 
væntanlegar á árinu, og það séu 
allt sendinefndir sem hitta muni 
íslenska ráðamenn.

Spurður um mikinn áhuga á 
samskiptum við Ísland sagði Jiaqi 
að báðir aðilar geti grætt á 
auknum samskiptum, Kína sé stór 
markaður og Ísland hafi þekkingu 
á sviði jarðhita og sé auk þess 
vænlegur áfangastaður kín-
verskra ferðamanna. 

Kínverjar senda 
20 sendinefndir

Eyþór, verður þetta eilíf ham-
ingja, basl og klúður?

 „Það er lítið sem ekkert 
af geitungum og það er bara hend-
ing ef við fáum tilkynningu um 
geitungabú,“ segir Ómar F. Dab-
ney meindýraeyðir hjá Meindýra-
vörnum Reykjavíkur. Hann segir 
að lítið hafi verið um geitunga síð-
ustu tvö sumur og telur að stofn-
inn hafi orðið fyrir áfalli.

Annars staðar á landinu er sömu 
sögu að segja. Það er lítið um 
geitunga og þau geitungabú sem 
meindýraeyðar hafa þurft að fjar-
lægja eru lítil. 

Guðmundur Óli Scheving, mein-
dýraeyðir á Selfossi, telur ekki að 
geitungum hafi farið fækkandi. 
„Þeir eru bara seinni af stað núna 

en ég hef fulla trú á að þeim eigi 
eftir að fjölga þegar líður á sum-
arið,“ segir Guðmundur sem telur 
líklegt að kuldakastið í vor hafi 
haft þessi áhrif. „Það eru nánast 
eingöngu trjágeitungar á ferð 
núna og hending ef maður sér 
holugeitung. Þeir eru yfirleitt 
seinna á ferðinni en trjágeitung-
arnir svo þeir eiga eftir að bætast 
í hópinn þegar líður á sumarið,“ 
segir Guðmundur sem kveðst hafa 
eytt nokkrum búum í sumar sem 
öll hafi þó verið lítil. 

Það er tiltölulega stutt síðan 
geitungar námu land í Vestmanna-
eyjum en íbúar þar segja að meira 
sé um þá nú en áður. Á meðfylgj-

andi mynd má sjá lítið geitungabú 
sem íbúar við Hólagötu fundu í 
garðinum sínum. 

Geitungarnir seint á ferðinni

Um sextíu slökkvi-
liðs- og björgunarsveitarmenn 
börðust við sinuelda á Miðdals-
heiði frá því um miðjan dag í gær 
og fram á kvöld.

Slökkvistarf gekk hægt þar sem 
aðstæður voru erfiðar og langt í 
vatn. Mikinn reyk lagði frá vett-
vangi og sást hann víða að.

„Þetta er svo langt frá öllum 
vegum að það þurfti að leggja gríð-
arlega langar vatnslagnir að 
þessu,“ segir Sigurbjörn Guð-
mundsson, aðstoðarvarðstjóri hjá 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.

Mosinn sem brann er líklega af 
tegundinni hraunagambri, að sögn 
Sigurðar H. Magnússonar gróður-
vistfræðings.

„Ísland er eiginlega þekktast 
fyrir þennan mosa. Það hafa allir 

séð hann. Hann vex hægt og það 
tekur örugglega langan tíma fyrir 
hann að koma aftur,“ segir Sigurð-
ur.

„Það er ekki svo víst að það verði 
mikill mosi sem kemur í staðinn,“ 
segir Sigurður. „Ég reikna með að 

það komi háplöntur í staðinn, til 
dæmis grös, starir, sóleyjar, fíflar 
og fleira.“

Sigurður segir margt á huldu 
um hvernig landsvæði gróa eftir 
mosabruna. „Við vitum ekki 
nákvæmlega hvað gerist eftir að 
svona mosi brennur, því að það 
hefur ekki verið mikið um það, 
sem betur fer,“ segir Sigurður.

„Þetta hlýtur að vera af manna-
völdum, það er nokkuð ljóst,“ segir 
Sigurbjörn „Þetta kviknar ekki af 
sjálfu sér. En hvort það er beinlín-
is íkveikja eða óvart, ég get ekki 
svarað því.“

Grunur leikur á að kviknað hafi 
í út frá einnota grilli, sem skilið 
hafði verið eftir á víðavangi.

Sviðin jörð eftir mosa-
bruna á Miðdalsheiði
Sextíu slökkviliðs- og björgunarsveitarmenn börðust við mosabruna á Miðdalsheiði í 
gær. Slökkvistarf stóð langt fram á kvöld. Gróðurvistfræðingur efast um að mosinn 
nái sér á strik á næstunni. „Hlýtur að vera af mannavöldum,“ segir slökkviliðsmaður.

Forseti Afganist-
ans, Hamid Karzai, sakaði í gær 
hermenn Bandaríkjanna og 
NATO um gáleysislegar aðgerðir 
og vanvirðingu við líf Afgana.

„Saklaust fólk hefur oft orðið 
fórnarlömb gáleysislegra aðgerða 
NATO og alþjóðlega heraflans,“ 
sagði forsetinn.

Á föstudag varð loftárás NATO 
heraflans 25 almennum borgur-
um að bana. „Líf Afgana er ekki 
ódýrt og þannig á heldur ekki að 
koma fram við það,“ sagði Hamid 
Karzai forseti.

Líf Afgana er 
ekki ódýrt



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 

Í ERLENDRI MYNT!
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Nú þegar 
Danir eru að undirbúa brottför 
hermanna sinna frá Suður-Írak 
sætir ríkisstjórnin sívaxandi 
þrýstingi að veita íröskum túlkum 
og öðrum sem aðstoðuðu dönsku 
hermennina hæli í Danmörku. 

Örlög 21 Íraka, sem þetta á við 
um, eru nú ákaft rædd í Dan-
mörku og endurspeglar sú 
umræða þá siðfræðilegu klípu 
sem þau lönd standa frammi fyrir 
sem kalla herlið heim frá Írak: Er 
í lagi að skilja eftir heimamenn 
sem tóku þá áhættu að aðstoða 
erlendu hermennina? 

„Lausn í máli þeirra verður 
tilbúin í næstu viku,“ boðaði 
Anders Fogh Rasmussen forsætis-
ráðherra í gær. 

Verði veitt hæli 
í Danmörku Leiðtogar ríkja Evrópu-

sambandsins náðu í gær sam-
komulagi um nýjan sáttmála eftir 
tveggja daga samningaviðræður í 
Belgíu. Sáttmálanum er ætlað að 
koma í stað stjórnarskrárinnar, 
sem til hafði staðið að innleiða.

Leiðtogar allra 27 aðildarríkj-
anna samþykktu sáttmálann, einn-
ig Pólverjar, þrátt fyrir mikla and-
stöðu við hann áður fyrr.

„Ég er mjög ánægður,“ sagði 
Lech Kaczynski, forseti Póllands. 
„Við þurftum ekki að sætta okkur 
við neitt sem við vorum ekki hrif-
in af.“

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, leiddi viðræðurnar, en hún 
hafði gert það að forgangsverk-
efni að klára sáttmálann á meðan 
formennsku Þjóðverja stendur í 
Evrópusambandinu.

Markmið viðræðnanna var að 
endurvinna lykilatriðin úr stjórn-
arskrá ESB, sem hafnað var í 
þjóðaratkvæðagreiðslum í Hol-
landi og Frakklandi.

Helstu atriði nýja sáttmálans 
varða kosningakerfi ESB, ákvarð-
anatökuferli innan sambandsins 
og aukið vald þess til stefnumót-
unar.

Angela Merkel var ánægð í lok 
fundar og fagnaði því að lykilat-
riði stjórnarskrárinnar gengju í 
endurnýjun lífdaga í sáttmálan-

um. „Þetta sýnir að Evrópa getur 
náð saman að lokum,“ sagði hún.

Pólverjar höfðu mótmælt sátt-
málanum frá upphafi fundarins 
og sögðu breytingar á kosninga-
kerfinu minnka vægi Pólverja. 
Þeir hugðust beita neitunarvaldi, 
ef ekki yrði gengið að kröfum 
þeirra.

Á föstudagskvöld sættust Pól-
verjar loks á tillögu sem var 
runnin undan rifjum Merkel og 
Nicolas Sarkozy, forseta Frakk-
lands.

Önnur ríki bentu einnig á atriði 
sem þeim líkaði ekki, en endanleg 

sátt náðist ekki fyrr en klukkan 
fimm um nóttina.

„Þetta gekk lengi á, en við 
höfum náð því sem við vildum,“ 
sagði Merkel á blaðamannafundi 
í gærmorgun. Sáttmálinn verður 
að öllum líkindum samþykktur 
formlega í árslok.

„Ég held að ekkert geti hindrað 
þetta ferli núna,“ sagði Tony 
Blair, forsætisráðherra Bret-
lands. „Það mikilvægasta er að 
stjórnarskráin var lögð til hliðar. 
Þessi sáttmáli gefur okkur tæki-
færi til að líta fram á veginn,“ 
sagði Blair.

Nýr sáttmáli ríkja 
Evrópusambandsins
Leiðtogar allra 27 ríkja Evrópusambandsins sættust á nýtt samkomulag eftir 
maraþonviðræður. Stjórnarskrá ESB ekki lengur á dagskrá. Samningaviðræður 
stóðu alla nóttina vegna óánægju Póllands með breytingar á kosningakerfi.

Þetta sýnir að Evrópa 
getur náð saman að 
lokum.

Karlmaður á fimmtugs-
aldri hefur verið dæmdur í eins 
mánaðar skilorðsbundið fangelsi 
fyrir að hóta Inger L. Jónsdóttur, 
sýslumanni á Eskifirði, lífláti 
með símtölum í október í fyrra.

Manninum, sem áður bjó á 
Neskaupstað, var mjög í nöp við 
Inger sýslumann. Honum þótti 
hún hafa sýnt því lítinn skilning 
þegar hann og félagi hans 
kvörtuðu yfir því við hana að 
tiltekinn maður sakaði þá um 
samkynhneigð og dreifði þeirri 
sögu um bæinn. Þá hafi hún 
ákært hann fyrir líkamsárás 
eftir að hann braut disk í 
mötuneyti með þeim afleiðing-
um að maður slasaðist.

Maðurinn hótaði því meðal 
annars að láta grimma Rottweil-
er-hunda éta sýslumanninn. 

Ætlaði að láta 
hunda éta hana

Samband ungra 
sjálfstæðismanna gagnrýnir þær 
aðgerðir lögreglu að stöðva 
spilakeppni í Reykjavík um 
síðustu helgi. Í ályktun frá 
sambandinu segir meðal annars: 
„Þörf er á því að fjarlægja úr 
íslenskum lögum heimildir 
stjórnvalda til þess að hafa 
afskipti af einstaklingum sem 
stunda starfsemi eða afþreyingu 
sem er öðrum skaðlaus, jafnvel 
þótt einhverjum kunni að þykja 
hún siðferðislega ámælisverð.“

Ætti að leyfa 
spilakeppni

Kona var á föstudag 
sýknuð fyrir að hafa ætlað að 
smygla rítalíni til kærasta síns á 
Litla-Hrauni í desemberlok.

Fíkniefnahundur hafði merkt 
konuna á leið hennar inn í fang-
elsið 29. desember. Konan mein-
aði fangavörðum að leita á sér og 
yfirgaf fangelsið. Lögregla stöðv-
aði hana þegar hún ók burt og 
leitaði í bílnum. Fundust þá 20 
rítalíntöflur, tvær sprautur og 
tvær sprautunálar í veski í bíln-
um.

Konan játaði að hafa ætlað að 
smygla lyfjunum til kærastans og 
sagði hann eiga þau, en dró játn-

inguna síðar til baka. Sagði hún 
að hún hefði ekki vitað hverju 
hún hefði átt að svara og hefði 
þótt skynsamlegast að játa.

Varsla á rítalíni og sprautum er 
ekki refsiverð og þar sem fanga-
verðir gátu ekki staðfest að konan 
hafi ætlað að smygla veskinu inn 
var hún sýknuð.

Dómarinn sagði jafnframt að 
fíkniefnahundur geti ekki merkt 
rítalín sem fíkniefni. Ákæruvald-
ið hélt því fram að hundurinn 
merki rítalín sem fíkniefni, þar 
sem það innihaldi amfetamín. 
Rítalín inniheldur hins vegar ekki 
amfetamín.

Netfjölmiðillinn 
Eyjan tók til starfa í gærmorg-
un. Starfsemi miðilsins tengist 
ekki blaðaútgáfu eða ljósvaka-
miðlum og birtist efni hans 
einungis á vefnum www.eyjan.is.

Ritstjórar Eyjunnar eru 
Andrés Jónsson og Pétur 
Gunnarsson, en margir þekktir 
bloggarar blogga á síðunni, 
meðal annars Egill Helgason, 
Össur Skarphéðinsson, Arna 
Schram og Björn Ingi Hrafns-
son.

Auk hefðbundinna fréttaskrifa 
tengir Eyjan á fréttir annarra 
vefmiðla, bæði innlendra og 
erlendra.

Eyjan hefur 
tekið til starfa

 „Ég hef nú bent á að 
það er krossmark í íslenska 
þjóðfánanum. Þessi viðkvæmni 
fyrir krossinum kemur mér á 
óvart,“ segir Einar Örn Thorlaci-
us, sveitarstjóri Hvalfjarðar-

sveitar.
Sveitungar

Einars hafa 
sumir hverjir 
mótmælt því að 
kross sé í 
merki sveitar-
innar. Sveitar-
stjórinn telur 
þá gagnrýni 
komna út í 
öfgar, en hana 

má meðal annars finna á vef 
sveitarfélagsins. Þar ræða 
Hvalfirðingar fagurfræðilegt 
gildi merkisins og merkingar-
fræðilegar vísanir. 

Viðkvæmnin 
kemur á óvart



www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Kostirnir eru augljósir

Sparneytnari, umhverfisvænni og aflmeiri. 
Með D-4D tækninni hafa dísilvélar Toyota tekið stórstígum framförum.
Vélarnar eyða minna eldsneyti á meðan aflið hefur aukist til muna.  D-4D 
dísilvélar Toyota eru hljóðlátar og bjóða upp á þægilegan akstur með miklu 
togi sem kemur sér vel við framúrakstur á þjóðvegum og í fjölbreyttum 
innanbæjarakstri.

Dísilvélar Toyota nýta eldsneytið betur og losa mun minna af koltvísýringi út í 
andrúmsloftið en sambærilegar bensínvélar sem gerir þær umhverfisvænni og 
ódýrari í rekstri. 

Hægt er að fá flestar gerðir Toyota-bíla með dísilvél en úrvalið spannar vélar 
með rúmtaki frá 1,4 upp í 3,0 lítra sem skila afli frá 90 upp í 177 hestöfl. 

Kynntu þér eiginleika D-4D dísilvéla Toyota. Kostirnir leyna sér ekki. 

Toyota - framfarir fyrir umhverfið
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HEITASTA VÉLIN
EOS 400D

með 18-55mm linsu

10,1 milljón pixla
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. 
allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi 
litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél

Sumarstemning

Dómar fyrir ofbeldis-
brot hafa verið að þyngj-

ast, en sú þróun hefur átt sér stað 
á síðustu tíu árum.

Eru nauðgunardómar nógu 
þungir?

Óttast þú áhrif loftslagsbreyt-
inga?

„Kannski það sé að ger-
ast að aukinn skilningur í samfé-
laginu á eðli og afleiðingum kyn-
ferðisbrota sé að einhverju leyti 
að skila sér í þyngri refsingum.“

Þetta segir Þorbjörg Sigríður 
Gunnlaugsdóttir lögfræðingur. 
Hún skrifaði kandídatsritgerð 
sína um afbrotið nauðgun.

Jón Pétursson fékk á þriðjudag 
fimm ára fangelsisdóm í Héraðs-
dómi Reykjavíkur fyrir nauðgun, 
frelsissviptingu og ofbeldi. Dóm-
urinn er sá þyngsti sinnar tegund-
ar sem fallið hefur á Íslandi.

„Refsingar fyrir nauðganir hafa 
verið í kringum tvö ár og í alvar-
legustu tilvikum um fjögur ár,“ 
segir Þorbjörg. „Þetta er því þung-
ur dómur en það verður að líta til 
þess að þetta er sérstakt mál.“

Jón Pétursson notaði kjötöxi og 
búrhníf við verknaðinn og hélt 
fórnarlambinu föngnu hátt í sólar-
hring, beitti konuna ofbeldi og 
nauðgaði henni. „Nauðgun er hins 

vegar alltaf mjög alvarlegt afbrot 
og dómar í þessum brotaflokki 
hafa verið gagnrýndir og þótt of 
vægir,“ segir Þorbjörg.

Hinn 12. júní síðastliðinn féll 
þungur dómur fyrir líkamsárás í 
Héraðsdómi Reykjavíkur. Jón 
Trausti Lúthersson fékk 18 mán-
aða dóm fyrir hrottalega líkams-
árás. Í því máli var refsiramminn 

fullnýttur.
Auk þess að hljóta hámarksdóm 

fyrir brotið, 12 mánuði, nýtti dóm-
arinn ákvæði í lögum sem leyfir 
þyngingu refsingar um helming 
fyrir sérstaklega alvarleg brot. 
Dómarinn taldi Jón Trausta 
„ofbeldisfullan einstakling“.

Ingvar Búi Halldórsson fékk 12 
mánaða dóm fyrir sömu líkamsár-
ás, þó að hún hafi verið hans fyrsta 
brot. „Niðurstaða dómsins var sú 
að atlagan að brotaþola hefði verið 
fólskuleg og sýnt vægðarleysi og 
hrottaskap. Það hefur sennilega 
sitt að segja í þessu máli,“ segir 
Þorbjörg, sem sótti málið fyrir 
hönd lögreglunnar.

Jón Trausti og Ingvar Búi mis-
þyrmdu 27 ára karlmanni í tíu 
mínútur, börðu hann með barefl-
um, spörkuðu í höfuð hans og migu 
yfir hann.

„Það kemur alltaf einn og einn 
dómur sem er þyngri en aðrir, svo 
að það er erfitt að dæma það út frá 
einstaka tilfellum hvort dómar 
hafi þyngst,“ segir Hildigunnur 
Ólafsdóttir afbrotafræðingur.

„Dómar fyrir ofbeldisbrot hafa 
verið að þyngjast, en sú þróun 
hefur átt sér stað á síðustu tíu 
árum. Ég býst við að þróunin hafi 
náð hámarki,“ segir Hildigunnur. 

Þungir dómar falla 
vegna grófari glæpa
Fimm ára fangelsisdómur í nauðgunarmáli Jóns Péturssonar er sá þyngsti sinn-
ar tegundar frá upphafi. Óvenju þungir dómar hafa fallið í ofbeldis- og nauðg-
unarmálum að undanförnu. „Dómar hafa þótt vægir,“ segir lögfræðingur.

Prófanir 
standa nú yfir á 
nýju posakerfi 
fyrir örgjörva-
kort, þar sem 
þess er krafist 
að viðskiptavin-
ir stimpli inn 
PIN-númer til að 
staðfesta við-
skiptin. Vonir 
standa til þess 
að nýja kerfið 
verði komið í 
flestar verslanir fyrir áramót.

„Kerfið er enn á tilraunastigi, 
en það er búið að setja upp á 
fjórða tug tækja í verslunum hér 
í borg þar sem við erum að 
prufukeyra þetta áður en þetta 
fer í almenna dreifingu,“ segir 
Logi Ragnarsson, framkvæmda-
stjóri Fjölgreiðslumiðlunar. Fyr-
irtækið rekur og vottar allan 
posabúnað, kassaafgreiðslukerfi 
og hraðbanka, en það er í eigu 
banka og greiðslukortafyrir-
tækja.

Nýja kerfið hefur verið tals-

verðan tíma í 
vinnslu, en árið 
2004 boðaði Fjöl-
greiðslumiðlun 
þessa tækni-
breytingu í bréfi 
til söluaðila. Þar 
segir að ástæð-
ur breytinganna 
megi fyrst og 
fremst rekja til 
„gríðarlegrar 
aukningar 
greiðslukorta-

svika“, en í nýja kerfinu þurfa 
viðskiptavinir að stimpla inn 
PIN-númer sitt í stað þess að 
skrifa undir til að staðfesta 
færsluna, sem eykur öryggi.

Logi segir að innleiðing kerfis-
ins hafi dregist. Ekki hafi verið 
talin ástæða til að fara eins hratt 
í að innleiða tæknina eins og í 
Bretlandi, þar sem greiðslu-
kortasvik hafi verið afar algeng. 
Nú verði settur kraftur í dreif-
ingu á kerfinu í sumar og haust, 
með það að markmiði að komast 
sem allra lengst á þessu ári.

Prófanir á nýju 
kerfi lofa góðu

 Vélhjólaslysum á Íslandi 
fjölgaði talsvert meira en hjólun-
um sjálfum frá árinu 2003 til 2006. 
Á þeim tíma fjölgaði vélhjólum, 
léttum sem þungum, um 107 pró-
sent, en slysum á sama tíma um 
168 prósent. Séu talin með óhöpp 
þar sem einungis verður eignatjón, 
en ekki slys á fólki, er aukningin 
166 prósent.

Ekki hafa verið teknar saman 
tölur fyrir árið 2007, nema fyrir 
fyrstu þrjá mánuði ársins. Slíkar 
tölur gefa afar skakka mynd, þar 
sem vélhjólaumferð dreifist mjög 
ójafnt yfir árið, og er minnst á vet-
urna.

Enginn lést í vélhjólaslysi árið 
2003, tveir árið 2004, einn 2005 og 

þrír í fyrra. Enginn hefur látist í 
vélhjólaslysi í ár. Nokkrir hafa 
slasast alvarlega, þar á meðal fyrr-
verandi stjórnarmaður í Sniglun-
um sem hálsbrotnaði í árekstri 
eftir ofsaakstur nýverið.

Kristján Ólafur Guðnason 
aðstoðaryfirlögregluþjónn segir 
lögregluna ekki hafa hugað að sér-
stökum aðgerðum til að sporna við 
vélhjólaslysum. Hann segir lög-
regluna ekki hafa skoðað sérstak-
lega hvort slys séu algengari meðal 
vélhjólamanna en ökumanna bíla. 
Hann bendir þó á að slysum hafi 
fram til þessa alltaf fækkað hlut-
fallslega miðað við fjölgun öku-
tækja, þrátt fyrir að þeim hafi 
fjölgað talsvert frá árinu 2000.

„Við höfum fengið mikil 
og jákvæð viðbrögð,“ segir Guðrún 
Eiríksdóttir tölvunarfræðingur 
sem rætt var við í Fréttablaðinu á 
miðvikudag. Guðrún hannaði 
tölvuleik fyrir heyrnarskert börn 
ásamt vinkonu sinni en leiknum er 
ætlað að örva málþroska. 

Margir hafa haft samband við 
Fréttablaðið og spurt hvar 
leikurinn fáist. Guðrún segir að 
leikurinn sé ekki kominn í almenna 
sölu en hann sé væntanlegur á 
markað í september. 

„Þeir sem vilja fá leikinn strax 
geta keypt leikskólaútgáfuna en 
hún er aðeins dýrari en útgáfan 
sem kemur í haust,“ segir Guðrún. 
Hægt er að skoða leikinn á síðunni 
www.tumifun.com.

Kemur á mark-
að í september





greinar@frettabladid.is

Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands 
hefur fellt úrskurð í máli Jónínu Bjart-

marz gegn Kastljósi Ríkissjónvarpsins. Úr-
skurðurinn er harður og athyglisverður að 
því leyti að það er ekki algengt að slíkur 
málarekstur sé stundaður gegn Ríkisút-
varpinu. Ég viðurkenni að ég hef ekki upp-
lýsingar um slíkar kærur í seinni tíð, en fyrir margt 
löngu sat ég í siðanefnd blaðamannafélagsins um 
skeið og man ekki til að slíkar kærur hafi borist.

Þetta mál sýnir í hnotskurn hvað fjórða valdið í 
þjóðfélaginu getur verið sterkt. Ljóst er að Jónína 
Bjartmarz hafði engin áhrif á veitingu umrædds 
ríkisborgararéttar öfugt við það sem Kastljós lét 
að liggja. Það er hins vegar mjög líklegt að málatil-
búnaður Kastljóssins hafi haft áhrif á úrslit alþing-
iskosninga og innbyrðis röð þingmanna Framsókn-
arflokksins og sé ein af ástæðum þess að flokkur-
inn hefur nú ekki þingmann í Reykjavík.

Ég ætla mér ekki að fjalla um þetta mál í smá-
atriðum hér. Það sem vakti athygli mína og undr-
un á þeim síðustu vikum fyrir kosningar sem málið 

var til umræðu var fyrirferð þess í umfjöll-
un Kastljóss, dag eftir dag, að þetta skyldi 
vera uppistaðan í umfjöllun þáttarins. Þótt 
forsvarsmenn þess segi nú að þeir hafi 
aldrei sagt að Jónína Bjartmarz hefði haft 
áhrif á málið, þá var persóna hennar undir 
og yfir og allt um kring í kynningu þessa 
máls, og það duldist engum.

Ég er undrandi yfir viðbrögðum Kastljóss 
og Ríkisútvarpsins við úrskurði siðanefnd-
arinnar. Þau minna dálítið á þann hugsun-

arhátt sem alls staðar er hættulegur að við einir 
vitum, hjá öðrum stendur ekki steinn yfir steini. 
Hin eina sanna umfjöllun er hjá okkur, hinu eina og 
sanna Kastljósi. Slíkur hugsunarháttur er hættuleg-
ur fyrir þá sem hafa mikið vald og munu hafa það.

Það er til fyrirmyndar fyrir Blaðamannafélag 
Íslands að halda úti siðanefnd sem þeir geta leit-
að til sem finnst á sér brotið. Þó að úrskurðir henn-
ar hafi ekki stöðu á við dóma dómstóla hafa þeir 
mikla þýðingu. Þeir eru viðvörun til þeirra fjöl-
miðla sem hlut eiga að máli og vonandi verða þeir 
áfram teknir alvarlega sem slíkir.

Höfundur er fyrrverandi 
þingmaður Framsóknarflokksins. 

Kastljósið eina sanna

Virkjunarframkvæmdum á há-
lendinu er að ljúka. Lækka 

verður leyfilegan hámarksafla 
úr þorski verulega eftir ráðum 
fiskifræðinga. Á næsta leiti virð-
ist vera samdráttur. Nýbirt þjóð-
hagsspá fjármálaráðuneytisins er 
dökk. Hagfræðingar Alþýðusam-
bands Íslands óttast atvinnuleysi. 
Hvað er til ráða? Þegar að kreppti 
um og eftir 1991, lækkaði ríkis-
stjórnin skatta í samráði við at-
vinnurekendur og launþegafélög. 
Aðstöðugjald var fellt niður og 
tekjuskattur fyrirtækja lækkaður 
í nokkrum áföngum úr 45%, fyrst 
í 33%, síðan í 30% og loks í 18%. 
Þetta bar stórkostlegan árangur. 
Atvinnulífið rétti úr kútnum.

Nú þarf ríkisstjórnin að gera 
svipað í samráði við atvinnurek-
endur og launþegafélög. Lækka 
ber skatta á fyrirtæki og ein-
staklinga í því skyni að örva at-
vinnulífið, koma í veg fyrir flutn-
ing fyrirtækja til útlanda, laða 
ný fyrirtæki til landsins og bæta 
kjör almennings. Einkum bráð-
liggur á að lækka skatta á fyrir-
tæki. Slík skattalækkun verður að 
hefjast um næstu áramót til að af-
stýra því atvinnuleysi, sem hag-
fræðingar Alþýðusambands Ís-
lands vara við. Hún þarf að vera 
hressileg. Árin 1997-2001 lækk-
aði tekjuskattur á fyrirtæki um 
12%, úr 30% í 18%. Þetta skilaði 
sér í stórauknum tekjum ríkisins. 
Þess vegna er okkur nú óhætt að 
lækka tekjuskatt á fyrirtæki um 
8% á einu eða tveimur árum, úr 
18% í 10%.

Í stjórnarsáttmálanum kveðast 
þau Geir H. Haarde og Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir stefna að hag-
stæðu skattaumhverfi. Ef stjórn 
þeirra lækkar tekjuskatt á fyrir-
tæki í 10%, þá verður skattaum-
hverfi á Íslandi eitt hið hagstæð-
asta í Evrópu. Írar hafa stórgrætt 
á því að laða til sín fyrirtæki með 

lágum sköttum. Vegna hins öra 
vaxtar írsks atvinnulífs er talað 
um „keltneska tígrisdýrið“. En 
á Írlandi er tekjuskattur á fyr-
irtæki 12,5%. Í nýfrjálsum ríkj-
um Mið- og Austur-Evrópu er 
hann víða 10%. Tekjuskattur á ís-
lensk fyrirtæki á ekki að vera 
hærri. Ekki má gleyma því, sem 
Geir benti á opinberlega þegar 
árið 1979, að Ísland hefur ýmsa 
möguleika sem fjármálamiðstöð. 
Gætum við ekki orðið „norræna 
tígrisdýrið“?

Verkalýðshreyfingin styður ef-
laust slíka skattalækkun í því 
skyni að örva atvinnulífið og af-
stýra atvinnuleysi, alveg eins og 
hún gerði upp úr 1991. En auð-
vitað hlýtur hún líka að krefjast 
skattalækkana á allan almenn-
ing. Einstakir fulltrúar launþega 
hafa sett fram athyglisverðar til-
lögur í því efni. Til dæmis hreyfði 
Bandalag starfsmanna ríkis og 
bæja á sínum tíma hugmynd um 
lágan, flatan tekjuskatt. Ef tekju-
skattur á fyrirtæki er lækkaður 
niður í 10% og fjármagnstekju-
skattur er áfram 10%, þá greið-
ir maður, sem lifir á arði af fyr-
irtæki sínu, í raun 19% af tekjum 
sínum í skatt (10% í tekjuskatt af 
hagnaði fyrirtækisins og 10% af 

þeim 90%, sem þá eru eftir í arð 
til hans). Það er réttlætismál, eins 
og Ingibjörg Sólrún hefur nefnt, 
að launþegar greiði ekki hærri 
skatt en slíkir fjármagnseigend-
ur. 19% flatur skattur á alla laun-
þega myndi ná þeim tilgangi, en 
síðan fengju hinir bágstöddustu 
vitanlega sérstakar bætur.

Hagfræðingar Alþýðusam-
bands Íslands hafa reiknað út, að 
láglaunafólk yrði líklega betur 
sett með lágum skattleysismörk-
um og sérstöku lágu skattþrepi 
en með núverandi fyrirkomu-
lagi. En hvers vegna ekki að láta 
slíkt skattþrep ná upp til allra 
tekjuhópa? Það myndi stuðla að 
nýjum fjárfestingum og minnka 
atvinnuleysi. Aðalatriðið er að 
opna leið fólks úr láglaunastörf-
um í hálaunastörf. Til þess verð-
ur að borga sig að hækka í tekj-
um. Ef til vill verða aðrar leið-
ir hér fyrir valinu, til dæmis að 
hafa há skattleysismörk (þau eru 
raunar óvíða hærri en á Íslandi), 
en lækka skattinn, sem menn 
greiða af tekjum umfram þau 
mörk, og mætti hugsa sér lækkun 
úr 36% eins og nú er niður í 30%. 
Það væri stórkostleg kjarabót. 
Reynslan sýnir líka, að ríkið tapar 
engum tekjum á þessu. Tekju-
skattur ríkisins á einstaklinga 
var lækkaður úr 31% 1997 niður í 
23% 2007, en skatttekjurnar juk-
ust verulega. 

Þau Geir og Ingibjörg Sólrún 
hafa tekið höndum saman í rík-
isstjórn. Nú þurfa þau að setjast 
niður með aðilum vinnumarkað-
arins, fulltrúum atvinnurekenda 
og launþega, og gera samkomulag 
um það, hvernig örva má atvinnu-
lífið, afstýra atvinnulífi og bæta 
kjör venjulegs launafólks með 
stórfelldum skattalækkunum. Við 
höfum öll sömu hagsmuni. Við 
viljum vöxt í stað samdráttar. Við 
viljum ekki, að landið breytist í 
byggðasafn.

Nú liggur á að lækka

Lækka ber skatta á fyrirtæki 
og einstaklinga í því skyni að 
örva atvinnulífið …

N
ú eru dagar langir, birtan hvolfist yfir okkur þessi 
dægrin: nætur skammar og er dregur að hinu forna 
miðnætti leggst þögn yfir allt. Heyra má samtal 
manna langt að í borginni – sláttumann bölva yfir 
gamalli tvígengisvél sem vill ekki þýðast hann til 

sláttar langt að.
Utan við jaðar byggðar er náttúran söm við sig, kvöldhljóð-

in dýrlegu, kvakið og þeyrinn, dofna er nóttin sígur á og næt-
urþögnin einstaka, þetta djásn íslenska sumarsins umlykur 
okkur og við verðum eitt með landinu.

Jónsmessan eru tímamörk í samfélaginu sem hafa lengi 
verið vanvirt. Þessi ævaforni siður eru leifar löngu liðins tíma 
heiðni og síðar kaþólsku. Við Jónsmessuna skiptir um: erill 
borgarinnar slaknar, um landið allt kviknar líf, rétt eins þeir 
sem búa við sjávarsíðu og inn til héraða þekki sinn vitjunar-
tíma. Okkur er boðið til hátíðahalda víða um land. Tónlistin, 
þessi sammannlegi kraftur, er nýtt til samverustunda, dans 
stiginn, eldar kvikna í augum og þessa nótt víða á fjalli og við 
strönd. Við verðum öll óvissir ferðalangar á nýjum næturstað 
og væri hollt að vaka þá nótt.

Ekki síst til að við hugsum hvert fyrir sig og öll í senn hvern-
ig við viljum búa landið, gæta þess, hlúa að því og geyma það. 
Jónsmessunóttin er andakt. Fyrir löngu höfum við týnt þeim 
sið að lesa blóm og leggja koddann undir höfuðlagið eins og 
frændur okkar Svíar gera enn. Við höfum líka gleymt þeim sið 
að ganga með eld þessa nótt milli byggða sem er fallegur minn-
isvarði um vörslu eldsins. Við höfum í flimtingum þann sið að 
leggjast í grasið og lauga okkur í næturdögginni. Næturgangan 
á þessum tímamörkum er enn lifandi, ómissandi mörgum sem 
leggjast á forna slóða eða sækja á tinda skamma nóttina.

En öll verðum við á undarlegan hátt börn landsins þessa nótt 
og þann sið ættum við að efla.

Stóru álitamál dagsins eru nefnilega tengd umgengni okkar 
og vörslu við landið: nýting lífsins gæða úr sjó, nýting vatns 
af fjalli, markaðar ferðaleiðir okkar um fáfarna og fjölfarna 
staði: samgöngurnar, vegirnir. Þola öræfi okkar hundruð þús-
unda ferðalanga sumarlangt? Hingað koma þeir til að njóta 
þess sem við eigum, kyrrðarinnar, stilltra morgna og svala dag-
anna. Þessi dýrmæti eiga þéttbýlisbúar heimsálfanna í austri 
og vestri ekki lengur. Hingað koma þeir að njóta þeirra. 

Því ber okkur að gæta þeirra vel. Minnumst þess þennan 
daginn eftir helgustu nótt ársins utan jólanæturinnar. 

Ljósið loftin fyllir

Stóru álitamál dagsins eru nefnilega tengd umgengni 
okkar og vörslu við landið: nýting lífsins gæða úr sjó, 
nýting vatns af fjalli, markaðar ferðaleiðir okkar um 
fáfarna og fjölfarna staði: samgöngurnar, vegirnir. 
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Ísfugl kjúklingabringur án skinns/magnbakki
1.128 kr/kg. áður 2.256 kr/kg.

50%
afsláttur

Borgarnes lambalærisgrillsneiðar þurrkryddaðar

1.399 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.

40%
afsláttur

Holta ferskir vængir í Tex Mex kryddlegi

179 kr/kg. áður 299 kr/kg.

30%
afsláttur

Goða lærissneiðar marineraðar
1.761 kr/kg. áður 2.348 kr/kg.

40%
afsláttur

SS Grand orange helgarsteik
1.046 kr/kg. áður 1.744 kr/kg.

25%
afsláttur

Þú sparar 1.128 kr/kg

Þú sparar 599 kr/kg

Þú sparar 698 kr/kg Þú sparar 587 kr/kg



„Draumur sem loksins 
rættist. Hljóðfæri hljóð-

færanna.“

Íslendingar gerðust kristnir

Hinn 24. júní árið 1724 lést Appólón-
ía Scwartskopf, norsk kona sem bjó á 
Bessastöðum með Nielsi Fuhrman sem 
þá var amtmaður. Talið er að eitrað 
hafi verið fyrir henni en það var aldrei 
staðfest. Þórunn Sigurðardóttir fram-
kvæmdastjóri Listahátíðar heillaðist 
af sögu Appólóníu og skrifaði leikrit 
um hana sem fékk nafnið Haustbrúð-
ur. Leikritið var sýnt á stóra sviðinu í 
Þjóðleikhúsinu árið 1989.

„Saga Appólóníu var sú að hún bjó 
í Noregi og var trúlofuð Fuhrman. 
Þegar hann fékk amtmannsstöðu á 
Íslandi sleit hann hins vegar trúlof-
uninni. Hún stefndi honum þá fyrir 
heitrof, sem var mjög óvenjulegt, og 
hann var dæmdur til að greiða henni 
mjög háar bætur,“ segir Þórunn.

Ekki hafa bæturnar þó dugað fyrir 
missi Appólóníu því hún ákvað að elta 
Fuhrman til Íslands og settist að á 
Bessastöðum hjá honum. „Þar dó hún 
aðeins nokkrum árum seinna og það 
var talið alveg fullvíst að hún hefði 
dáið af eitri en það var aldrei sann-
að. Mjög margir töldu að ráðskonan, 
Maddamma Hólm, hefði eitrað fyrir 
henni en hún kom til Bessastaða árið 
1721 með dóttur sinni sem síðar varð 
kærasta Fuhrmans,“ segir Þórunn.

Við leikritunina segist Þórunn hafa 
stuðst mikið við gamla annála sem hún 
komst í. „Í Vallaannál segir til dæmis: 

„Kom hingað 1718 nýr amtmaður með 
Keflavíkurskipi, settur af kónginum 
að nafni Niels Fuhrman. Norðmað-
ur einn ungur og ógiftur og settist 
hann að á Bessastaði.“ Í Grímstaðaan-
nál stendur svo: „1724. Á þessu sumri 
deyr Appólónía Scwartzkopf á Bessa-
stöðum. Hvernig hún dó veit ég eigi. 
Það var sú kvinna er amtmaður Fuhr-
man ekta átti en var sagt að ei hefði 
viljað. Mæðgur tvær voru á Bessa-
stöðum danskar, sú yngri vildi eiga 
hann.“ Einnig kemur fram að Appól-
ónía var mjög vel liðin af Íslending-
um, vel menntuð og traust.“

Þórunn segist hafa haft mjög gaman 
af því að grúska í sögu Appólóníu. „Ég 

fór til dæmis á sínum tíma til Kaup-
mannahafnar og komst í öll grunn-
skjölin, meðal annars um réttarhöld-
in 1719. Það var mjög áhugavert að 
lesa um þau og þar þóttist ég geta 
séð milli línanna merki þess að App-
ólónía hefði orðið ófrísk, hvernig sem 
það hefur farið, hvort að hún missti 
barnið eða gaf það, en eitthvað hefur 
orðið til þess að hún fékk þessar miklu 
bætur.“

Í uppsetningu Þjóðleikhússins á 
leikriti Þórunnar fóru María Sigurðar-
dóttir og Jóhann Sigurðsson með hlut-
verk Appólóníu og Fuhrmans. „Bríet 
Héðinsdóttir, Gísli Halldórsson og 
Rúrik Haraldsson voru einnig með og 
þetta var mjög góður hópur. Sýningin 
var gríðarlega vinsæl og fékk mikla 
aðsókn. Hún var leikin alveg fram á 
vor en þá urðu þrjár leikkvennanna 
ófrískar þannig að við gátum aldrei 
tekið hana upp aftur og hún var eigin-
lega aldrei leikin til enda.“

Stundum hefur verið talað um að 
Appólóníu verði enn vart á Bessastöð-
um. „Á meðan sýningin gekk vorum 
við dálítið uppteknar af alls konar 
hindurvitnum og skrýtnum fyrirboð-
um og fannst það mjög sérstakt að 
allar góðu konurnar þrjár í verkinu 
yrðu ófrískar á sama tíma, meðal ann-
ars María sem lék Appólóníu,“ segir 
Þórunn og hlær.

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim er
sýndu okkur hlýhug og samúð við andlát
og útför elskulegrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Sesselju Zophoníasdóttur
(Lellu) Fjarðargötu 17, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk gjörgæsludeildar
Landspítalans við Hringbraut fyrir einstaka alúð, hlýju
og frábæra umönnun.
Hafsteinn Ólafsson               Þóra Bragadóttir
Jón Ólafsson                             Þórhildur Sigurjónsdóttir
Örn Ólafsson                            Margrét Elín Egilsdóttir
Theodór Ólafsson                     Hulda Snorradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Við þökkum af alhug öllum þeim er sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og jarð-
arför elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa og bróður,

Aðalbjörns Stefánssonar
Hraunbæ 26, 110 Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa öllum þeim læknum
og hjúkrunarfólki sem hugsuðu einstaklega vel um
hann í veikindum hans; sérstakar þakkir viljum við
færa íþróttafélaginu Fylki, Arsenalklúbbnum á Íslandi
og Arsenal á Englandi.

Sigurbjörg Ernudóttir
Erna Kristín Sigurjónsdóttir Jóhann Þór Sigfússon
Einar Stefán Aðalbjörnsson   Signý Ingvadóttir
Stefán Aðalbjörnsson    Helga Irma Sigurbjörnsdóttir
barnabörn, systkini hans og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæra eiginkona, móðir og amma,

Ásdís Sigurðardóttir
Lerkihlíð 11, Reykjavík,

lést á kvennadeild Landspítalans þriðjudaginn 19. júní.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Gísli Geir Jónsson
Sigurður Hrafn Gíslason
Kristinn Björn Marinósson
Agnes Marinósdóttir
Hjördís Marinósdóttir
Marinó Breki Benjamínsson
Ólafur Árni Arnarsson

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

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns, sonar, föður, tengda-
föður og afa,

Magnúsar Helga Ólafssonar
rafvirkja, Stífluseli 1, Reykjavík, 

Guðbjörg Rósants Stefánsdóttir Aðalheiður Dóra Magnúsdóttir
Hanna Dóra Magnúsdóttir Trausti Sigurðsson
Ólafur Stefán Magnússon Anna Rúnarsdóttir
Helgi Magnússon Geirlaug D. Oddsdóttir
Skúli Magnússon og barnabörn.

MOSAIK

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is



Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Áttu erindi í RSF?Námsfyrirkomulag
Rekstur smærri fyrirtækja (RSF) er nám sem 

þú getur stundað með vinnu og þannig bætt 

þekkingu þína. Námið nýtist frá fyrsta degi í 

rekstri fyrirtækis þíns. 

• Eins árs fjarnám með vinnu

• Námið hefst með sameiginlegri vinnuhelgi á Bifröst

• Hver námsgrein er kennd í lotu

• Próf eru í lok hverrar lotu

• Námið hefst í ágúst 2007 

• Námskjár er einfalt fjarnámsumhverfi 

   sem hentar fólki á öllum aldri

Kennslugreinar
Allir nemendur í RSF taka 
eftirtalin kjarnanámskeið:

• Bókhald 

• Innkaup og vörustjórnun

• Gæðamál, þjónusta og sala

• Starfsmannastjórnun

Auk kjarnanámskeiða geta 
nemendur í RSF valið um:

• Upplýsingatækni eða viðskiptaensku

• Lögfræði eða rekstrarfræði

RSF - Rekstur smærri fyrirtækja
Auknar kröfur um hagræði í rekstri og skilvirka þjónustu fyrirtækja kalla á haldgóða 
menntun rekstraraðila. Háskólinn á Bifröst býður eigendum og rekstraraðilum smærri 
fyrirtækja upp á sérhæft nám sem svar við þeirri þörf sem skapast hefur á markaði 
sem smærri fyrirtæki starfa á. 

Allar frekari upplýsingar er að finna hjá Huldu Ingibjörgu Rafnarsdóttur, 
umsjónarmanni RSF-námsins, í síma 433 3000 eða hulda@bifrost.is eða á vef skólans

• Ertu með lítið fyrirtæki (2-10 starfsmenn)?

• Ertu með einstaklingsrekstur?

• Viltu ná betri tökum á rekstrinum?

• Viltu auka arðsemi fyrirtækisins?

• Viltu bæta rekstrarþekkingu þína?

• Viltu auka ánægju starfsmanna og

   viðskiptavina?

Þá átt þú erindi til okkar.

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2007

Árangur í eigin rekstri



S
ólveig á ekki langt að 
sækja leikhúsástríðu 
sína en hún er dótt-
ir hjónanna Arnars 
Jónssonar og Þórhild-
ar Þorleifsdóttur sem 

sett hafa svip á íslenskt leikhúslíf 
í áratugi. Hún deilir tíma sínum 
milli starfa á meginlandinu og hér 
heima en hún menntaði sig í leik-
list í Berlín og starfaði þar í nokk-
ur ár áður en hún sneri aftur heim. 
Á dögunum kláraði hún tökur á 
nýrri íslenskri bíómynd, Heiðinni, 
í leikstjórn Einars Þórs Gunn-
laugssonar, en á næstunni ligg-
ur leiðin til Þýskalands þar sem 
hún mun leika í einni bíómynd og 
tveimur sjónvarpsmyndum. „Ég 
hef verið svo brjálæðislega hepp-
in eftir að ég flutti heim að ég hef 
eiginlega meira að gera í Þýska-
landi heldur en þegar ég bjó þar,“ 
segir hún hæversk. 

Óhætt er að segja að fáir ís-
lenskir leikarar hafi verið jafn af-
kastamiklir og Sólveig á erlendri 
grundu en hún hefur til að mynda 
leikið í yfir fjörutíu sjónvarps- og 
kvikmyndum. „Ég hef nóg að gera 
í Þýskalandi og svo lengi sem það 
gengur að gera hvoru tveggja – að 
vinna hér heima og úti þá er ég 
afar sæl. Ég hefði aldrei haldið 
að þetta gæti gengið svona vel en 
þetta smellur einhvern veginn,“ 
segir hún. 

Það vill svo skemmtilega til að 
nú lítur út fyrir að Sólveig muni 
í fyrsta sinn vinna með bróður 
sínum Þorleifi Erni sem stundar 
leikstjórnarnám í Berlín. „Hann er 
reyndar í sama skóla og ég lærði 
í á sínum tíma,“ segir Sólveig og 
þvertekur þó fyrir að hún hafi á 
nokkurn hátt rutt honum brautina. 
„Fólki sem þekkir mig finnst dá-
lítið fyndið þegar þau átta sig á að 
hann er bróðir minn – þegar það 
þekkir hreiminn. Honum hefur 
gengið afskaplega vel upp á eigin 
spýtur,“ segir hún stolt. Þorleifur 
mun leikstýra sýningu í leikhús-
inu Sophiensaale, einu framsækn-
asta leikhúsi Berlínar, í haust. Ef 
allt gengur upp mun Sólveig taka 
þátt í sýningunni sem er nýjasta 
verk sænska leikskáldsins Lars 
Norén sem íslenskir leikhúsgestir 
kannast vel við því hér á landi hafa 
verið sett upp eftir hann verk, þar 
á meðal verkin Laufin í Toscana 
og Hræðileg hamingja. 

Að þeirri Þýskalandstörn lokinni 
mun Sólveig snúa aftur í Þjóðleik-
húsið og leika undir stjórn móður 
sinnar í verkinu Engisprettunum 
eftir serbneska leikskáldið Bilj-
ana Srbljanovic en líkur standa 
til að faðir hennar og móðurbróð-
ir, Eggert Þorleifsson, verði einn-
ig með sýningunni. „Þetta er pínu-
lítið fyndið hvernig þetta raðast 
upp,“ segir hún glettnislega en 
bætir við að það sé ekki óalgengt 
að fjölskyldutengsl liti íslensk 
leikhúslíf.

Sólveig grínast með útlegðar-
mánuði sína í Þýskalandi og líkir 
þeim við veru á frystitogara. „Ef 
maður er búinn að leika á Íslandi í 
einn vetur og á kannski ekki maka 
sem þénar þeim mun betur verð-
ur maður að grípa til einhverra 
ráða,“ segir hún enda alkunna að 
leikaralaun hérlendis hrökkva 
ekki langt.

Í ljósi nýafstaðinnar uppskeru-
hátíðar leikhúsanna, Grímuverð-
launanna sem afhent voru um síð-
ustu helgi, berst talið að íslensku 
leikhúslífi. Sólveig segir að margt 
spennandi eigi sér stað í leikhúsum 
landsins en áréttar að hún upplifi 
dálítið stefnuleysi í greininni. „Við 
erum eins og milli vita. Það er eins 
og við vitum ekki alveg fyrir hvað 
við stöndum eða í hvaða átt við 
ætlum að stefna – hvort við ætlum 
að vera afþreyingarmiðill eða með 
einhverskonar speglun eða gagn-
rýni á samtíma okkar. Það er eins 
og leikhúsið sé dálítið týnt og ekki 
nógu leitandi,“ segir hún.

Sólveig bendir á að starfsvett-
vangur leikara hafi breyst veru-
lega á síðustu fimm árum og til 
dæmis hafi föstum stöðugildum 
þeirra við íslensk atvinnuleikhús 
fækkað úr rúmlega sjötíu niður 
fyrir tuttugu. „Þá tel ég ekki með 
þá sem eru með árssamninga,“ 
útskýrir hún og áréttar að marg-
ir í leikarastéttinni hafi áhyggj-
ur af minnkandi starfsöryggi 
því sífellt fleiri leikarar séu ein-
göngu með tímabundna samn-
inga. Þróun þessi sé ennfremur 
slæm fyrir framtíð leiklistarinn-
ar hér á landi því ekki sé hugað 

að uppbyggingu „ensamble-leik-
hópa“ innan húsanna líkt og þekk-
ist í nágrannalöndum okkar og 
þekktust áður bæði í Þjóðleikhús-
inu og Borgarleikhúsinu. „Á þeim 
byggja leikhúsin,“ segir Sólveig 
en slíkir leikarahópar starfa náið 
saman um árabil við sama hús. 
„Hjá þeim býr reynslan og þekk-
ingin og þar færist hún milli kyn-
slóða. Það virkar í báðar áttir, 
eldri leikararnir miðla til hinna 
yngri sem koma inn í starfið með 
sinn drifkraft.“ 

Sólveig telur það miður ef stefn-
an er sú að leikarar starfi ein-
göngu með lausa samninga og 
finnst þær áherslur einkennast 
af skammsýni. „Þetta er líka lítill 
vinnumarkaður og erfitt að ætla 
sér að lifa lengi á lausamennsku, 

með tímanum þarf fólk meira ör-
yggi – til dæmis þegar það stofn-
ar fjölskyldu, þá er fólk ekki jafn 
tilbúið í að vinna jafn mikið fyrir 
jafn lítið. Ef allir eiga að vera 
lausráðnir verðum við mögulega 
að sætta okkur við að eftir nokk-
ur ár verði fólk yfir fertugu hrein-
lega hætt. Við ættum að staldra 
við og skoða betur hvernig við 
viljum hafa þetta.“ 

Sólveig fagnar atorku og drif-
krafti íslensks leikhúsfólks en 
setur spurningarmerki við þessa 
þróun. „Ef listafólk á almennt að 
vera samningslaust þá tel ég að 
við verðum að styrkja sjálfstæðu 
leikhópana miklu betur. Hrein-
lega svo fólk geti unnið þar en 
ekki bara stundað leiklist eins og 
dýrt „hobbí“. Margir vinna þar því 
þeim finnst það skemmtilegt en 
þurfa að sinna annarri vinnu þess 
utan,“ segir hún og áréttar mikil-
vægi þess að hafa val.

Það gilda ekki önnur lögmál 
um leikara og aðrar starfsstéttir 
þar sem tíminn færir verðmæta 
reynslu. „Ef þú heldur áfram að 
vera leitandi og gjöfull listamaður 
verður þú einfaldlega betri lista-
maður með árunum. Ég held að við 
yrðum ósköp aum menningarþjóð 

ef við búum svo í haginn að hér geti 
enginn starfað að list sem þarf að 
lifa af því – heldur eingöngu ungt 
fólk sem gerir slíkt af hugsjón.“

Hún segir að listamenn þurfi 
mögulega að taka sig aðeins alvar-
legar og að ríki og borg þurfi einn-
ig að ákveða hver þeirra stefna sé 
í þessum málum. „Ætlum við að 
hafa menningar- og listalíf í land-
inu? Ef já – þá verðum við að styðja 
almennilega við það. Það ger-
ist ekkert að sjálfu sér.“ Sólveig 
segir mikilvægt að ræða fram-
tíðarsýn íslensks leikhúsfólks og 
tekur fram að orð séu til alls fyrst. 
„Kannski er verið að gera tilraun-
ir með annað form – við verðum að 
bíða og sjá. Það er heldur ekki far-
sælt að setja sig alltaf upp á móti 
öllu strax.“

Sólveig segir athyglisvert að hún 
heyrði lítt rætt um menninguna á 
þjóðhátíðardaginn. Máski er það 
til marks um breyttar áherslur því 
áður var þó í það minnsta rætt um 
hana á tyllidögum. 

Hún naut sín þó vel í sínu nýja 
hlutverki á sunnudaginn og segir 
dagurinn hafa verið afar skemmti-
legur. „Þetta var hátíðleg og falleg 
stund og ég var afar heppin með 
kvæðið,“ segir hún en ljóð þjóð-
hátíðardagsins var að þessu sinni 
eftir Þórarin Eldjárn. „Kannski 
var það líka vegna þess að bún-
ingurinn er svo fagur og mér varð 
hugsað til allra þeirra sem hafa 
borið hann. Það eru margar konur 
sem ég ber virðingu fyrir og eru 
miklar vinkonur mínar.“ 

Að lokinni athöfninni fór Sólveig 
síðan ásamt fjölskyldunni í þjóð-
hátíðarkaffi til ömmu. Þar barst 
fjallkonuhlutverkið í tal. „Ég var 
búin að útskýra fyrir yngsta syni 
mínum hver fjallkonan væri – ég 
sagði honum að hún væri einhvers 
konar táknmynd, eins og verndari 
landsins og náttúrunnar. Svo erum 
við komin í kaffið til ömmu, þá allt 
í einu horfir litli maðurinn alvar-
lega á mig og spyr svo: „Mamma, 
ætlar þú ekki að fara niður í bæ 
og vernda fólkið? Honum fannst 
þessi fjallkona ekki alveg vera að 
standa sig. Bara sitjandi að drekka 
kaffi og allt fólkið eftirlitslaust í 
bænum. Svo ég dreif mig auðvit-
að af stað aftur og varði deginum í 
að reyna að vernda fólkið í hoppu-
köstulunum.“

Ekkert gerist af sjálfu sér
Sólveig Arnarsdóttir 
brá sér í nýtt hlutverk 
á dögunum og las þjóð-
inni ljóð á Austurvelli í 
líki fjallkonunnar. Hún 
deilir nú tíma sínum 
milli sviðs og tjalda á 
Íslandi og í Þýskalandi. 
Kristrún Heiða Hauks-
dóttir ræddi við hana 
um hugsjónir og hopp-
ukastala.

Ef þú heldur áfram að vera leit-
andi og gjöfull listamaður verður 
þú einfaldlega betri listamaður 
með árunum.



Við höfum opnað í Leifsstöð nýjan og glæsilegan bar,
Panorama Bar, með útsýni yfir flugbrautirnar.
Byrjaðu ferðina með ljúfri hressingu í fallegu umhverfi.

Góða ferð!

ÞÆGILEG STUND
FYRIR FLUGTAK

ÍS
L

E
N

S
K

A
S

IA
.I

S
 I

G
S

 3
79

43
 0

6/
07



É
g tek heilshugar 
undir það með Haf-
rannsóknastofnun að 
staðan er mjög alvar-
leg. Engir góðir ár-
gangar eru í augsýn 

og þegar við höfum veitt úr ár-
göngunum sem eru uppistaðan í 
aflanum núna þá vitum við ekki 
hvað við höfum í höndunum. Þeir 
kveða sterkt að orði en réttilega 
að mínu mati. Við verðum að fara 
eftir veiðiráðgjöf Hafrannsókna-
stofnunar fyrir næsta fiskveiðiár 
og jafnframt að setja upp áætlun 
til langs tíma um hvernig staðið 
verður að rannsóknum og nýtingu 
stofnsins til framtíðar, segir Guð-
rún Marteinsdóttir, prófessor í 
fiskifræði við Líffræðistofnun 
Háskóla Íslands. 

Hver eru aðal hættumerkin og af 
hverju er svo mikilvægt að draga 
úr veiðum án tafar? Það sem ég sé 
alvarlegt í þorskstofninum er að 
nýliðun er búin að vera léleg í 21 ár 
og það er alveg sama hvort stærð 
stofnsins er metin rétt eða ekki, 
það er augljóslega eitthvað mikið 
að þegar nýliðun bregst í svo lang-
an tíma. Vert er að benda á að mat 
Hafrannsóknastofnunarinnar á ný-
liðun annars vegar og aldursdreif-
ingu í stofni hinsvegar er gerð 
með góðri nákvæmni. Báðir þess-
ir þættir benda til að stofninn sé í 
lélegu ásigkomulagi. Það sem veld-
ur mestum áhyggjum er að á þessu 
og næsta ári ætlum við aðallega að 
veiða fjögurra til sjö ára fisk sem 
að megninu til er ekki orðinn kyn-
þroska. Því munum við veiða þessa 
fiska áður en þeir hafa haft tæki-
færi til að hrygna og gefa eitthvað 
af sér inn í nýliðunina. Telja má 
víst að þetta sé ein ástæðan fyrir 
því að nýliðun hefur verið léleg. 
Hin ástæðan er að við erum með 
fáa fiska í eldri árgöngum en þeir 
skipta mestu máli í framleiðslu á 
ungviði. Þetta eru stærstu viðvör-
unarbjöllurnar í mínum huga og 
það er ljóst að við verðum að laga 
aldursdreifinguna en það getur 
hinsvegar orðið mjög erfitt.

Margir spyrja sig hversu al-
varlegt ástand þorskstofnsins sé. 
Eru engir ljósir punktar? Kannski 
hefðum við átt að vera búin að 
skera mun meira niður í veiðum 
einungis vegna þessara þátta sem 
ég nefndi og það sem kemur fram 
í skýrslu Hafrannsóknastofnun-
ar í ár er ekkert nýtt. Óneitanlega 
spyr maður sig hvort þetta sé von-
laust. Hvort okkur muni ekki tak-
ast að byggja upp stofn með góða 
aldursdreifingu. Í þessu sambandi 
er þó vert að benda á að fjöldi tíu 
ára þorska í ár, eða 1997 árgang-
urinn, er meiri en sést hefur lengi. 
Ástæðan fyrir þessu er sú að þessi 
árgangur var aðeins stærri en þeir 
sem á undan komu og að þetta sama 
ár jókst streymi hlýs Atlantssjáv-
ar upp að landinu. Þessi árgangur 
hefur enst nokkuð vel meðal ann-
ars vegna þess að tekist hefur að 
draga úr sókn á þessu tímabili. Síð-
ast þegar við fengum góða nýlið-
un, um miðjan níunda áratuginn, 
fór fjöldinn tíu ára og eldri upp í 
6,3 milljónir fiska. Í ár er áætlað 
að 2,5 milljón þorska séu tíu ára og 
eldri. Kannski er þetta þröskuldur-
inn sem við þurfum að ná; viðmið-
unarstærð sem við getum horft til 
þó málið sé mun flóknara en það.

Hvað þarf vísindasamfélagið á Ís-
landi til að takast á við allar þær 
spurningar sem nauðsynlegt er að 
svara. Miðað við hagsmuni íslensks 
samfélags erum við að leggja allt of 
litla fjármuni í hafrannsóknir. Ég 
vona að skilningurinn hjá stjórn-
völdum og samfélaginu öllu sé að 
aukast á því hvað rannsóknirnar 
eru mikilvægar. Það er svo margt 
sem við getum gert núna sem ekki 
var hægt fyrir nokkrum árum. 

Tækniframfarir hafa verið miklar 
og í dag er komin tækni sem  gefur 
okkur tækifæri til að rannsaka fisk-
stofna á nýjan hátt. Það má nefna 
merkingar með gagnaskráningar-
merkjum, hlustunarstöðvar til að 
staðsetja merkta fiska, strauma-
líkön er líkja eftir flæði sjávar og 
reki ungviðis og jafnvel fiskmerki 
er skrásetja hljóð sem fiskar gefa 
frá sér til dæmis þegar þeir eru að 
hrygna. Hvað varðar þorskinn þá 
er ákaflega mikilvægt að efla rann-
sóknir á stofngerð, útbreiðslu, at-
ferli og lífssögu undirstofna sem og 
athuganir á hrygningarslóð og upp-
eldisslóð. Fiskirannsóknir eru dýrar 
og til að standa vel að slíkum rann-
sóknum þyrfti að veita 70-100 millj-
ónum á ári í þorskinn einan sér. 

Ef við tölum um heildarmyndina 
þá þurfum við örugglega milljarð í 
hafrannsóknir til viðbótar á hverju 
ári til þess að geta virkilega staðið 
að þessu með glæsibrag. Við erum 
þó ekki að tala um svo mikinn kostn-

að samanborið við það sem auðlind-
in er að gefa okkur til baka. Ef sú 
ákvörðun væri tekin að stórefla haf-
rannsóknir og þá sérstaklega rann-
sóknir á þorskinum þá væri æski-
legt að samhæfa þau verkefni sem 
nú eru í gangi; meta skort á þekk-
ingu og setja upp heildrænar rann-
sóknir sem tækju á sem flestum 
þáttum bæði hvað varðar þorskinn, 
tengsl hans við aðra stofna og það 
umhverfi sem þeir lifa í. 

Það er þá ekki ofsagt að illa sé búið 
að vísindamönnum til að afla þeirr-
ar vitneskju sem við þurfum nauð-
synlega á að halda? Nei, í raun held 
ég að flestir vísindamenn standi 
frammi fyrir því að eyða stórum 
hluta af sínum tíma í að sækja um 
styrki sem oft á tíðum eru smáir 
og duga skammt. Þó svo að styrk-
umsóknir gegni mikilvægu hlut-
verki þá er ljóst að nýting tíma 
til rannsókna væri betri ef minni 
tími færi í umsóknir. 

Hver er staða Hafrannsókna-
stofnunar í fræðilegum saman-
burði á alþjóðlegan mælikvarða? 
Hafrannsóknastofnun er virt um 
allan heim. Við erum ein af fáum 
þjóðum sem hafa ennþá nothæf-
an þorskstofn og því er oft horft 
til Íslands sem dæmi um góða fisk-
veiðistjórnun og sjálfbæra nýtingu 
fiskstofna. Mjög mikil gagnasöfn-
un fer fram á stofnuninni og í því 
sambandi býr stofnunin yfir mik-
ilvægum tímaseríum eins og til 
dæmis vorrallið. Þó að stofnun-
in hafi legið undir miklum þrýst-
ingi um að breyta aðferðum hvað 
varðar rallið þá hefur þeim tekist 
að halda því óbreyttu í öll þessi ár. 
Þetta er mjög mikilvægt og í raun 
aðdáunarvert. Aðrar þjóðir hafa 
breytt sinni aðferðafræði og eyði-
lagt tímaseríur í leiðinni. Það verð-
ur einfaldlega að gera þetta alltaf 
eins, til að hafa samanburð á milli 
ára. 

Hvernig fellur Háskóli Íslands inn 
í þessa mynd? Næsta stóra skref-
ið okkar í hafrannsóknum er meðal 

annars að nýta þá möguleika sem 
hafa skapast með tilkomu rann-
sóknarnámsins. Ásókn í masters- 
og doktorsnám í fiski- og sjávar-
líffræði hefur aukist mjög á síð-
ustu árum og í dag erum við með 
fjölda bæði innlendra og erlendra 
nemenda sem stunda rannsóknir 
á mjög víðu sviði. Þetta er tiltölu-
lega nýtt fyrir okkur en erlendis 
eru haf- og fiskirannsóknir stund-
aðar af miklu kappi við háskól-
ana.  Sú reynsla sem við höfum nú 
þegar sýnir að gögn og vitneskja 
sem safnast hefur á Hafrann-
sóknastofnuninni nýtist ákaflega 
vel í nemendaverkefni. Aðgangur 
nemenda að gögnum og sérfræð-
ingum stofnunarinnar hefur nú 
þegar leitt til þess að mörg verk-
efni eru í gangi sem erfitt hefði 
verið að koma við vegna fjárskorts 
og manneklu. Ég tel að það sé mik-
ilvægt að efla þetta samstarf enn 
frekar og ég er viss um að það á 
eftir að að færa okkur mikla þekk-

ingu sem mun nýtast við stjórnun 
auðlindarinnar.

Vandinn sem liggur fyrir verð-
ur ekki leystur á stuttum tíma. 
Hvernig má vinna úr stöðunni sem 
komin er upp? Það þarf þjóðarátak. 
Við þurfum að horfast í augu við þá 
staðreynd að það verður að draga 
úr veiðum í samræmi við veiðiráð-
gjöf Hafrannsóknastofnunar. Við 
þurfum jafnframt að nýta mótlæt-
ið til að auka skilninginn í samfé-
laginu fyrir því hvað rannsókn-
irnar eru mikilvægar. Við höfum 
dæmi frá Nýfundnalandi þar sem 
þorskstofninn hrundi árið 1993. 
Þeir treystu ekki þeirri þekkingu 
og upplýsingum sem þeir höfðu. 
Þeir gerðu þjóðarátak þegar stofn-
inn hrundi með því að setja fjár-
magn í rannsóknir, meðal annars í 
háskólunum. Það skilaði vissulega 
mikilli þekkingu en rannsóknirnar 
voru gerðar á stofni sem var horf-
inn. Við höfum mun betri upplýs-
ingar en þeir höfðu þá og erum á 
þeim tímapunkti að það er hægt að 
snúa við.

Gera þarf þjóðarátak 
í hafrannsóknum
Guðrún Marteinsdóttir, prófessor í fiskifræði 
við Líffræðistofnun Háskóla Íslands, tekur heils-
hugar undir veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar 
um samdrátt í þorskveiðum á næsta ári. Svavar 
Hávarðsson komst að því að hún vill þjóðarátak í 
hafrannsóknum með samvinnu háskólasamfélags-
ins og Hafrannsóknastofnunar. Hröð tækniþróun 
síðustu ára hefur opnað nýja möguleika hvað 
varðar rannsóknir á lífríki hafsins.

Miðað við hagsmuni íslensks samfélags erum við að leggja allt of litla fjármuni í 
hafrannsóknir. Ég vona að skilningurinn hjá stjórnvöldum og samfélaginu öllu sé 
að aukast á því hvað rannsóknirnar eru mikilvægar. Það er svo margt sem við get-
um gert núna sem ekki var hægt fyrir nokkrum árum.

+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: 22. júní–13. júlí.
Ferðatímabil: 17. júlí–10. desember.

Takmarkað sætaframboð.
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Frá 9.900 kr. aðra leiðina



Grænn hlunkur

Ananas hlunkur

Lúxus vanillu íspinni

Lúxus karamellu 
íspinni

Lúxus lakkrís íspinniLúxus súkkulaði íspinni

Ávaxta hlunkur

Appelsínu hlunkur
Lakkrís hlunkur

Ananas hlunkur mínus
Grænn hlunkur mínus

Súkkulaði shake
Jarðarberja shake

Magnum með súkkulaði
Magnum piparmyntuís 
með dökku súkkulaði

Magnum með súkkulaði 
og möndlum

Trúðaís með tyggjókúlu

Púkaskott með
 hlaupkúlum

Calippo
 appelsínuklaki

Calippo klakakúlur með 
jarðarberja- og sítrusbragði

Twister með berja- 
og sítrusbragði

Magnum með hvítu súkkulaði

Magnum með 
karamellu og 

tvöföldu dökku 
súkkulaði

Lúxus súkkulaði toppís

Lúxus konfekt toppís

Lúxus karamellu toppís



Íslenskur stíll:
Hvernig ég eyddi 
sumarfríinu mínu!

(Og hafðu í huga að þetta 
eru tveir dýrmætir mánuðir 
af ungdómi þínum, sem erfitt 
er að verðleggja)

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Vasta hux’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Á föstudaginn fór ég 
í banka. Það var tals-
verð röð og það pirr-
aði mig. Ég beið samt 

rólegur en þegar 
röðin kom að mér var 
mér tjáð að tölvu-
kerfið væri bilað og 

það væri ekki hægt að 
afgreiða mig. Það pirr-

aði mig jafnvel enn meira en röðin 
hafði gert. Síðar um daginn var ég 
staddur í þungri umferð og þurfti 
að horfa á græna ljósið birtast 
þrisvar sinnum áður en ég komst 
sjálfur yfir. Það pirraði mig líka. 

Svona litlir hlutir í daglegu lífi 
manns eru ófáir og þegar þeir 
safnast allir saman hlýtur maður 
að vera búinn að eyða gríðarlega 

mikilli orku í það eitt að vera pirr-
aður. Pirraður út af hlutum sem 
þegar upp er staðið, skipta litlu 
sem engu máli. Ein mínúta til 
eða frá í umferðinni, það að fá 
sér göngutúr í næsta banka. Ekki 
mikið mál.

Þetta vakti mig til umhugsun-
ar. Ég hef það gott. Ég er heilsu-
hraustur, er í vinnu sem mér líkar 
og fæ nægju mína af mat og drykk. 
Ég er einn af þeim heppnu sem 
hafa ekki orðið fyrir stórum missi 
í lífinu. Mér semur við alla í fjöl-
skyldunni og á stóran hóp traustra 
vina. Af hverju ætti ég yfir höfuð 
að láta einhverja smáhluti fara í 
taugarnar á mér? 

Ég held að við sem erum ekki 
búin að upplifa það að missa ein-

hvern okkur kærkominn eða verða 
fyrir líkamlegu eða andlegu tjóni 
séum líka þau einu sem getum 
látið svo ómerkilega hluti eins og 
að bíða í umferð fara í taugarnar á 
okkur, allavega eitthvað af ráði.

Það er líka svo miklu betra að 
brosa við lífinu. Það eru flestir 
að gera sitt besta og það að pirra 
sig mun ekkert stytta biðtíma á 
skiptiborðum eða raðir í matvöru-
verslunum.

Einhvern daginn getur verið að 
maður hætti að hafa það svona 
gott og þá mun maður sjá eftir 
þeim tíma sem maður eyddi í að 
pirra sig á ómerkilegum hlutum.

Ég ætla héðan í frá að vera 
ánægður með það sem ég hef og 
brosa mínu breiðasta í biðröðum.





Umsóknir sendist til Elísabetar
á netfangið elisabet@hbu.is

Umsóknarfrestur er til og
með 4. júlí 2007

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



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

hjá Capacent (sigurlaug.thorsteinsdottir@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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Framtíðartækifæri 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 vinnuviku að meðaltali. 
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 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. 



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

- vi› rá›um

Verslunarstjórar

Vegna aukinna umsvifa óska Samkaup eftir a› rá›a verslunar-
stjóra til starfa. Samkaup rekur fjölda verslana um allt land og
er starf verslunarstjóra bæ›i fjölbreytt og krefjandi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 2. júlí nk.
Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is

Samkaup hf. rekur yfir 40 verslanir

undir merkjum Samkaup úrval,

Samkaup strax, Kaskó og Nettó og

eru flær bæ›i á höfu›borgarsvæ›inu

og ví›a um landi›. Hjá Samkaupum

hf. starfa í dag um 800 manns og

margir me› langan starfsaldur. Frekari

uppl‡singar má finna á heimasí›u.
www. Samkaup.is

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla af starfsmannahaldi
Reynsla af verslunarstörfum
Gó›ir skipulagshæfileikar
Rík fljónustulund

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
 sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og
 tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 
Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%
• Afgr./laugarv./baðvarsla karla 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



www.marelfoodsystems.com

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk. 
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marels: www.marel.is/atvinna 

Marel Food Systems
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Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | www.tm-software.com

Við leitum að einstaklingum í eftirtalin störf:

 • Vefþróun
Unnið er með CSS/XHTML, Ajax, javascript, xml/xsl og annarri Web 2.0 tækni.

 • Hugbúnaðarþróun í .NET / ASP.NET 
 Unnið er í C#, Visual Studio, MS SQL, BizTalk og SharePoint.

 • Gagnagrunnsforritun í Oracle
 Unnið er í PL/SQL og Delphi.

 • Hugbúnaðarþróun í Java 
 Unnið er í Spring, Hibernate, JSR-168 o.fl.

 • Umsjón þjónustuborðs veflausna
 Starfið felst í skipulagningu og þjónustu við viðskiptavini.
 Reynsla af þjónustu við upplýsingakerfi og góð tækniþekking nauðsynleg.

 • Sérfræðingum í samþættingu
 Leitað er eftir einstaklingum með víðtæka reynslu í SOA arkitektúr 
 og þekkingu á samþættingartólum. 

 • Ráðgjafar í Microsoft lausnum
 Unnið er í Sharepoint, BizTalk, CRM, SQL ofl. 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis-, verk- eða viðskiptafræði eða sambærileg 
menntun/reynsla. Við leitum að einstaklingum sem vilja takast á við ný og krefjandi 
verkefni í öflugum og framsæknum hópi.  

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir. Nánari upplýsingar
veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri, í síma 545 3000 eða torfi@t.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 10. júlí nk.

Sérfræðingar óskast
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
leitum við að góðum liðsmönnum 

Nýlega unnu verk okkar til verðlauna fyrir vefsvæði 

Icelandair árið 2006. Vefsvæðin voru valin í flokknum 

„Best hannaða veflausn ársins“ á hinni aljóðlegu 

ráðstefnu Technology for Marketing & Advertising. 

Einnig hafa vefsvæðin hlotið verðlaunin sem Samtök 

vefiðnaðarins og Ímark standa fyrir, „Besti íslenski 

vefurinn“ og „Besti fyrirtækjavefurinn.“ 

„Best hannaða veflausn ársins“
„Besti íslenski vefurinn“
„Besti fyrirtækjavefurinn“

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild
•  Góða starfsaðstöðu
•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
•  Símenntun í starfi og virka endur-
 menntunarstefnu

•  Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi
•  Gott mötuneyti

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 280 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

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



Helstu verkefni:

• Stjórnun útibúa á vestursvæði SPRON
• Áframhaldandi uppbygging útibúa vestursvæðis
• Samskipti við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra viðskiptavina

úr hópi einstaklinga og fyrirtækja/félaga
• Markaðs- og sölustýring á svæðinu
• Stjórnun lánamála á svæðinu
• Þátttaka í stjórnunarteymi Spron sparisjóðs

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, stjórnunar eða sambærilegt
• Reynsla af stjórnun skilyrði
• Reynsla/þekking á rekstri fyrirtækja
• Reynsla og/eða mikill áhugi á markaðs- og sölumálum skilyrði
• Reynsla af fjármálamarkaði æskileg
• Góð enskukunnátta æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Frumkvæði, kraftur og leiðtogahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri SPRON sparisjóðs, 
í síma 550 1200 eða í tölvupósti, olafur@spron.is.

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti, starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir  22. júlí nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi,
ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu.

Útibússtjóri á vestursvæði SPRON

SPRON óskar eftir að ráða kraftmikinn útibússtjóra á vestursvæði SPRON sparisjóðs.
Leitað er að metnaðargjörnum aðila með mikla fagþekkingu og mikið frumkvæði.
Útibú SPRON, sem tilheyra vestursvæði, eru á Skólavörðustíg og Borgartúni í Reykjavík
og Austurströnd á Seltjarnarnesi. Vestursvæði SPRON fellur undir sparisjóðssvið SPRON.
Útibússtjóri vestursvæðis er staðsettur á Skólavörðustígi.
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800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir að ráða jákvæðan einstakling
með góða þjónustulund í reikningaþjónustu.
Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini símleiðis
vegna reikninga.

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

Umsóknarfrestur er til 30. júní.

Viðkomandi þarf að vera stundvís og sýna sjálfstæði í
vinnubrögðum. Tölvuþekking er kostur og æskilegt er að
viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum. Viðkomandi
þarf að vera 20 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.
Vinnutími er frá 9-17.

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

Ertu lipur
á línunni?
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Vinnustofa
Óskum eftir að ráða starfsmann á vinnustofu Hrafnistu í Hafnar-
 r  reynslu að vinna með fólki. 

Kunni að mála, vinna með gler og búa til skemmtilega hluti úr 
margvíslegu efni. Upplýsingar gefur Magnea í s-585-9529 eða á 
magnea @hrafnista.is

Umsóknareyðublöð liggja frammi á símavakt.
Einnig er hægt að sækja um atvinnu á heimasíðu hrafnistu.
www.hrafnista.is

HRAFNISTA
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Viltu slást
  í hópinn?

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi. Viðkomandi þarf að hafa góða 

tölvuþekkingu, góð tök á íslensku og ensku máli, 
hafa brennandi áhuga á kvikmyndum, vera 
sjálfstæður í vinnubrögðum og skipulagður.

 Um fullt starf er að ræða.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
starfsferilskrá á umsokn@skjarinn.is

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2007

SkjárBíó óskar eftir að ráða starfsmann við
skráningu og innsetningu á efni á bíókerfi

Skjásins (VOD) sem er einstök tækninýjung í
heiminum frá sterkum hópi frumkvöðla

á sviði myndmiðlunar.

Erlend viðskipti:
Starfssvið:

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn SPRON
á sviði erlendra viðskipta.

• Umsjón og gerð skuldabréfa, lánasamninga og 
annarra skuldaskjala í tengslum við lánveitingar
í erlendum myntum.

Menntun og hæfniskröfur:

• Reynsla af erlendum viðskiptum og gerð 
lánasamninga.

• Menntun á sviði viðskipta æskileg.

• Góð þekking á upplýsingakerfum, s.s Libra Loans 
og/eða Flexcube er kostur.

• Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfsstæði
og skipulagshæfni.

Útlánaverkefni:
Starfssvið:

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn SPRON
á sviði útlána.

• Umsjón og gerð skuldabréfa, lánasamninga og 
annarra skuldaskjala í tengslum við lánveitingar.

• Önnur verkefni tengd útlánamálum.

Menntun og hæfniskröfur:

• Reynsla og þekking á útlánamálum
og skjalagerð.

• Menntun á sviði viðskipta æskileg.

• Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfsstæði
og skipulagshæfni.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna Björk Haraldsdóttir, forstöðumaður innri þjónustu,
í síma 550 1200 eða annah@spron.is.
Umsóknir óskast sendar á starfsmannaþjónustu SPRON á netfangið starfsmannathjonusta@spron.is
fyrir 6. júlí nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Innri þjónusta SPRON

Vegna aukinna umsvifa óskar SPRON eftir að ráða starfsmenn í innri þjónustu.

Innri þjónusta annast margvísleg bakvinnsluverkefni fyrir starfseiningar SPRON
heildarinnar. Innri þjónusta heyrir undir Þjónustusvið SPRON og hefur aðsetur
í Ármúla 13a.



Vaktstjóri óskast sem fyrst til 
framtíðastarfa í Hyrnunni.

  
þar sem létt lund, þjónustulipurð heiðarleiki, snyrtimenska og 
dugnaður skiptir máli.

Vakstjóri gengur í öll störf og ber ábyrgð á versluninni í fjar-
 reynslu af 

 þekkingu á verslunar rekstri.

Grillari óskast sem fyrst til framtíðarstarfa í Hyrnunni.

 í 
eldhúsi Hyrnunnar.

Unnið er á vöktum.

eys-
ingar.Ýmskonar vinnutími kemur til greina

Starfsfólk óskast í sal og uppvask   Unnið er á vöktum.

n gefur
Berglind Hallgrímsdóttir Rekstarstjóri Hyrnunnar í síma 899-
1965.

Upplýsingar:

Tímaritið Vikan hefur verið í mikilli sókn undanfarna
mánuði og nú vantar fleiri sölumenn auglýsinga. 
Vikan er gefin út af Birtíngi, umfangsmestu
tímaritaútgáfu landsins.

Æskilegir eiginleikar: Nánari upplýsingar
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Þjónustuver og nethjálp

Starfslýsing
Vodafone óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa til starfa í 
þjónustuver og nethjálp fyrirtækisins. Um er að ræða fullt starf 
í vaktavinnu. Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að
veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu Vodafone, verðskrá, 
tilboð, dreifingu og fleira.

Hæfniskröfur
• Umsækjandi verður að hafa náð 21 árs aldri 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði 
• Góð tölvukunnátta 
• Góð enskukunnátta 
• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum 
• Mikil þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Ósk Einarsdóttir, 
katrine@vodafone.is, sími 599 9000. 

Umsóknir óskast sendar um vef Vodafone, www.vodafone.is 
fyrir 9. júlí 2007.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Radíó og þráðlaus aðgangur

Starfslýsing
Starfið felur í sér rekstur á radíókerfum Vodafone, víða um 
landið, svo sem GSM-búnaði, örbylgjukerfi og endurvarpa.
Unnið er í nánu samstarfi við aðrar rekstrar- og uppsetninga-
einingar félagsins. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í
skemmtilegu starfsumhverfi.

Hæfniskröfur
• Leitað er að einstaklingi sem lokið hefur menntun í

rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði. 

Hugbúnaðarstýring 

Starfslýsing
Starfið felur í sér þátttöku í krefjandi og fjölbreyttum verk- 
efnum sem teygja sig þvert í gegnum starfsemi fyrirtækisins. 
Vodafone útvistar stórum hluta af sinni hugbúnaðarvinnu en 
þarf á móti á öflugum starfsmönnum að halda til þess að
hanna hugbúnaðarlausnir og verkstýra aðkeyptum verktökum.

Hæfniskröfur 
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða 

sambærilegs náms 
• Reynsla af greiningu, hönnun og innleiðingu hugbúnaðar 
• Þekking á SOA, EAI og hlutbundinni aðferðarfræði 
• Reynsla af verkefnastjórn æskileg 
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar nauðsynlegir
• Góð enskukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar um ofangreind störf veitir Kristín 
Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is, 
sími 520 4700.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 9. júlí 2007.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að áhugasömum einstaklingum til starfa hjá okkur í spennandi verkefnum.
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- vi› rá›um

Sterkur stjórnandi

Hyrnan í Borgarnesi óskar a› rá›a sterkan stjórnanda til starfa.

Um áhugavert starf er a› ræ›a og eru gó› laun í bo›i fyrir drífandi og kraftmikinn
einstakling.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 2. júlí nk.

Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is

Samkaup hf. rekur Hyrnuna flar sem

starfrækt er m.a. verslun, veitingasala,

söluturn og bensínstö›. Hjá Hyrnunni

starfa allt a› 25 manns. Samkaup

rekur auk flessa yfir 40 verslanir bæ›i

á höfu›borgarsvæ›inu og ví›a um

landi›. Hjá Samkaupum starfa í dag

um 800 manns og margir me› langan

starfsaldur. Frekari uppl‡singar má

finna á heimasí›u.
www. Samkaup.is

Starfssvi›:
Ábyrg› á rekstri verslunarinnar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla af starfsmannahaldi
Reynsla af verslunarstörfum
Gó›ir skipulagshæfileikar
Rík fljónustulund

Leita› er a› metna›arfullum einstaklingi, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.

ÍSTAK  |  Engjateigi 7  |  105 Reykjavík sími  |  530 2700 
www.istak.is.

GISTIAÐSTAÐA ÓSKAST
ÍSTAK óskar eftir gistiaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir 15 - 20 starfsmenn.

Áhersla er lögð á snyrtilegt húsnæði.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband í síma 

530 2700 á skrifstofutíma kl. 8:15 – 17:00 

eða sendi netpóst á istak@istak.is

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

Vörubílstjóri
Atafl óskar eftir að ráða vörubíl-
stjóra til starfa á höfuðborgar-
svæðinu. Viðkomandi þar að hafa 
auk ökuréttinda, réttindi á krana 
bifreiðarinnar.
Upplýsingar um starfið gefur 
María Þorgrímsdóttir í síma 420 6400 
á skrifstofutíma

Umskókum skal skila á heimasíðu Atafls, 
www.atafl.is eða sendast til skrifstofu 
Atafls, Lyngás 11, 210 Garðabær

FR
U

M





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

Bókið skoðun í síma 895 8525

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

895 8525

Goðheimar 8
104 Reykjavík
Frábær staðsetning!

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 16.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000

Vel  staðsett  4ra  herbergja  íbúð í  Vogahverfinu.  Íbúðin  er á  4.hæð  en  þó  er  gengið  aðeins  upp  þrjár  hæðir.
Sameiginlegur  stigagangur.  Komið  er  inn í  hol  þar  sem  gengið  er  út á  góðar  svalir.  Eldhúsið  er  með  hvítri
innréttingu, korkur á gólfi. Gott pláss er í eldhúsinu til að hafa eldhúsborð. Stofan og borðstofan eru við hlið hols.
Fallegt  útsýni  er  úr  gluggum í  stofunni. Á  herbergisgangi  eru  þrjú  herbergi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  og  með
góðum  skápum,  gólfið  málað.  Barnaherbergin  eru  tvö,  annað  minna.  Dúkur  er á  gólfum  barnaherbergjanna.
Baðherbergið er flísalagt, létt innrétting og baðkar. Parket er á stofu, holi og herbergisgangi. Það er orðið slitið og
þarfnast endurnýjunar. Tvær góðar geymslur fylgja íbúðinni í sameign. Sameiginlegt þvottahús.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 25.júní kl 17:30-18:00

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

895 8525

Grenimelur 35
107 Reykjavík
Laus til afhendingar fljótlega!

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 13.104.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000

Falleg  3ja  herbergja  íbúð á  góðum  stað í  gamla  góða  Vesturbænum.  Íbúðin  sjálf  er  92,8  fm  og  henni  fylgir
geymsla í  sameign  sem er  4,6  fm.  Gengið  er  inn  sameiginlegt  anddyri.  Komið  er  inn í  forstofu  með  fatahengi.
Eldhúsið er með fallegri eldri innréttingu og borðkrók. Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Stofan er opin
og  björt.  Annað  herbergið  er í  dag  nýtt  sem  sjónvarpsherbergi,  opið  er  úr  því  inn í  stofu.  Úr  því  er  útgengt  á
suðursvalir. Baðherbergið er flísalagt, sturtuklefi og hvít innrétting. Geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús.
Parket er á forstofu, herbergjum og stofu.  Húsinu hefur verið vel við haldið á undanförnum árum, gler, skólp og
drenlagnir  hafa  verið  endurnýjaðar.  Þetta  er  falleg  eign  sem  vert  er  að  skoða.  Sjáið  fleiri  myndir  á
www.remax.is/senter

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 18:30-19:00

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

895 8525

Hólaberg 56
109 Reykjavík
Vel staðsett parhús!

Stærð: 159,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 22.360.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.800.000

Parhús á  góðum  stað í  Hólabergi í  Breiðholti.  Komið  er  inn í  forstofu  með  flísum á  gólfi.  Inn  af  forstofu  er
þvottahús  með  glugga. Á  neðri  hæðinni  er  gestasnyrting.  Eldhúsið  er  með  eldri  ljósri  innréttingu.  Góður
borðkrókur er í  eldhúsinu. Borðstofa og stofa með plastparketi.  Úr stofunni er útgengt á hellulagða verönd og í
garð. Tréstigi er á milli  hæðanna. Undir honum er gott geymslupláss. Á efri hæðinni eru fjögur góð herbergi. Öll
með skápum og nýlegu plastparketi á gólfum. Baðherbergið er nýlega tekið í gegn. Flísar á gólfi og veggjum, hiti í
gólfi.  Falleg létt  innrétting og skápur.  Baðkar er á baðherberginu. Geymsla er á efri  hæðinni.  Geymsluloft  er  yfir
allri  eigninni,  einangrað  og  plastað.  Þetta  rými  er  hægt  að  nýta  sem  geymslu  eða  leikherbergi.  Bílskúr  fylgir
eigninni, stendur þó ekki við húsið. Húsið stendur skemmtilega og gott útsýni er af efri hæðinni.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudaginn 26.júní kl 18:00-18:30

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

895 8525

Klapparstígur 5
101 Reykjavík
Falleg eign í miðbænum

Stærð: 91,3 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 18.010.000

Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Falleg 2-3ja herbergja íbúð á þremur hæðum í lyftuhúsi á vinsæla stað í miðbænum. Opið inn í rúmgóða
stofu/borðstofu.  Útgengt á  suðvestur  svalir.Eldhús með ljósri  innréttingu og keramik  helluborði.  Rúmgott
herbergi  með  þakgluggum,  mikil  lofthæð.  Vinnuaðstað á  3.hæð(ekki  inn í  fm  tölu).  Baðherbergi  með
baðkari/sturtuaðstaða. Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Gólfefni: Olíuborið beykiparket á forstofu, stofu
og  eldhúsi,flísar á  baði.  Beykiparket á  efri  hæð.  Stæði í  bílageymslu.  Geymsla í  kjallara.  Húsvörður  í
húsinu.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Bókið skoðun í síma 895 8525

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

895 8525



Álfkonuhvarf 67
203 Kópavogur
Stæði í bílageymslu!

Stærð: 78,8 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 1.5,3

Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Falleg og björt 2-3ja herbergja íbúð á góðum stað í Kópavogi. Sér inngangur. Íbúðin er upphaflega 2ja herbergja
en í  dag  er  geymslan  nýtt  sem herbergi.  Þvottahúsið  er í  dag  nýtt  sem geymsla  líka.  Komið  er  inn í  flísalagða
forstofu  með  góðum  skáp.  Þaðan  er  gengt í  þvottahús/geymslu  og  annað  herbergið.  Herbergið  er  með
plastparketi á gólfi. Þó þetta hafi upphaflega verið hugsað sem geymsla er stór gluggi á rýminu. Eldhúsið er með
fallegri  eikarinnréttingu. Eldhúsið er opið inn í stofuna og því gott pláss til  að hafa borðstofuborð. Úr stofunni er
útgengt á  stóran  afgirtan  sólpall.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum skápum.  Baðherbergið  flísalagt  bæði
gólf  og  veggir.  Upphengt  klósett  og  sturtuklefi.  Stæði í  bílageymslu  fylgir  íbúðinni.  Sameiginleg  hjóla  og
vagnageymsla.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 25.júní kl 19:00-19:30

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

895 8525

Andrésbrunnur 1
113 Reykjavík
Hér væri hægt að byggja pall!

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.220.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á góðum stað í Grafarholtinu. Íbúðin er staðsett á fyrstu hæð, en þó er
gengið upp eina hæð. Lyfta er í húsinu. Komið er inn í forstofu með fatahengi. Við hlið forstofu er gegngið inn í
flísalagt þvottahús og inn af þvottahúsi er geymsla.  Stofan, borðstofan og eldhúsið er opið rými sem nýtist vel.
Falleg  dökk  innrétting  er í  eldhúsi,  með  góðu  skápaplássi.  Úr  stofunni  er  útgengt á  hellulagða  verönd.  Á
herbergisgangi  eru  tvö  góð  barnaherbergi,  hjónaherbergi  og  baðherbergi.  Öll  herbergin  eru  með  skápum.
Baðherbergið  flísalagt,  innrétting  og  baðkar.  Gegnheilt  parket  er á  allri  íbúðinni.  Snyrtileg  sameign  og  góð
hjólageymsla. Eigninni fylgir stæði í lokaðri þriggja bíla bílageymslu. Vel staðsett og falleg íbúð sem vert er að kíkja
á.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudaginn 26. júní kl 19:00-19:30

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

895 8525

Móabarð 6
220 Hafnarfjörður
Gott fermetraverð!

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000

Góð  4ra  herbergja  efri  sérhæð á  góðum  stað í  Hafnarfirði.  Aðeins  þrjár  íbúðir  eru í  húsinu.  Sér  inngangur  er  í
íbúðina.  Þegar komið er  inn er  gengið upp stiga og á stigapalli  er  eitt  herbergi.  Annað barnahergi  er  svo innan
íbúðarinnar  sem  og  gott  hjónaherbergi.  Dúkur á  gólfi  herbergja.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Góð  innrétting  og
sturtuklefi. Á baðherberginu er tengi fyrir þvottavél. Eldhúsið er mjög rúmgott með góðri innréttingu. Borðkrókur er
í  eldhúsi.  Stofan er  opin  og björt,  þaðan er  útgengt á góðar  svalir.  Gott  útsýni  er  af  svölum. Parket  er á  stofu,
eldhúsi og holi.  Geymsla og þvottahús eru í kjallara. Kíkið á fleiri myndir á www.remax.is/senter

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 20:30-21:00

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

895 8525

Sandavað 11
110 Reykjavík
Glæsileg penthouse íbúð

Stærð: 119,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000

Björt  og  falleg  3ja  herbergja  íbúð á  efstu  hæð í  þessari  fallegu  lyftublokk.  Mikið  og  gott  útsýni  er  af  svölum
íbúðarinnar.  Flísalögð  rúmgóð  forstofa  með  góðum  skápum.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru í  íbúðinni,  bæði  með
skápum. Stofan og eldhúsið eru opið rými. Eldhúsið er með eikar innréttingu. Úr stofu er útgengt á stórar svalir
sem  bjóða  uppá  mikla  möguleika  og  mikið  útsýni.  Baðherbergið  er  flísalagt,  gólf  og  veggir.  Baðkar  er  á
baðherberginu.  Úr  því  er  útgengt á  svalirnar.  Þvottahús  er í  íbúðinni.  Stæði í  lokaðri  bílageymslu  fylgir.  Inn  af
bílastæði er geymsla. Íbúðin er mjög björt og mikil lofthæð. Eikar parket er á stofu, eldhúsi og herbergjum. Þetta
er síðasta íbúðin í þessari glæsilegu blokk. Ekki láta hana fram hjá þér fara. Komdu í heimsókn og skoðaðu.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kalli@remax.is

SELD

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

895 8525



Fróðengi 10
112 Reykjavík
Fyrirsögn..

Stærð: 116,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.600.000

RE/MAX BORG kynnir fallega 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt bílskúr. Sérinngangur er í íbúðina og henni
fylgir  sér  garður.  Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu  með  skáp.  Eldhúsið  er  rúmgott  með  fallegri  innréttingu  og
góðum  borðkrók.  Baðherbergið  er  flísalagt,  baðkar  og  sturta.  Svefnherbergin  eru  parketlögð.  Geymsla  og
þvottahús  er  innan  íbúðar.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt  með  útgengi í  garðinn.  Þetta  er  eign á  góðum
fjölskylduvænum stað í Grafarvoginum. Sjón er sögu ríkari.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00-16:30

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

891 6670

Garðarsnes 1A
Við Apavatn
Bókaðu Skoðun í síma 891 6670

Stærð: 56,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Nýlegt  fullfrágengið  sumarhús á  vel  ræktaðri  5.000  fm eignarlóð  úr  landi  Vatnsholts.  Húsið  var  fullklárað
árið  1998,  skiptist í  tvö  svefnherbergi,  baðherbergi,  stofu  og  eldhús.  Rafmagn  er í  húsinu,  heitt  og  kalt
vatn. Húsinu er mjög vel við haldið. Stutt er í alla þjónustu í Reykholti og Laugarási.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

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

891 6670

Sunnubúð
105 Reykjavík
Mávahlíð

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fyrirtæki í  góðum  rekstri.  Sunnubúð  við  Mávahlíð  er  skemmtileg  verslun,  vel
skipulögð með öllum þeim þægindum sem þurfa að vera og góðu aðgengi. Verslunin er í rótgrónu hverfi
með fasta viðskiptavini. Þetta er ein af þessum verslunum sem allir þekkja og fara aftur og aftur þangað.
Veltan er stöðug og vaxandi, góðir samningar eru við birgja og Lottó. Gott geymslu rými fyrir vörulager og
góðir kælar fyrir mjólkur- og gosvörur. Verslunin býður upp á marga m

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 891 6670

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

891 6670

Víðibrekka
Grímsnes Búrfellsland
Sumarhús og lóðir með Glæsilegu útsýni á góðum stað

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð:  tilboð

Um er  að ræða 89 fm hús fullbúin að utan sem standa á eignarlóðum með glæsilegu útsýni.  Húsin standa við
Víðubrekku  11  og  13  en  lóðin  við  Víðibrekku  15  er  einnig  til  sölu  með  eða  án  húss.  Einnig  eigum  við  til  sölu
lóðirnar að þrastarhólum 32 og 34 sem eru neðar í hlíðinni í skemtilegu landslagi með góðu útsýni. Lóðinrar eru
frá rúmlega 6000 fm og uppí 9000 fm og skilast með púða undir hús, hluti lagna komin og rotþró. Mögulegt er að
fá hús á þær lóðir einnig. Eins og áður segir þá skilast húsin tilbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan, sé
þess  óskað  getur  seljandi  látið  klára  húsin  að  innan,  byggja  pall  og  setja  heitan  pott  fyrir  utan.  Höfum  fleiri
sumarhús á skrá og getum útvegað tilbúinn hús á lóðir ef óskað er.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið Hús í dag milli 15:00 og 17:00

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

821 7337

898 0419

Skólastræti 5
101 Reykjavík
Falleg eign á rómantískum stað í 101.

Stærð: 115,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1850

Brunabótamat: 15.594.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR. Glæsilega 115,3 fm , 4ra til 5 herbergja hæð í Skólastræti, í 101 Reykjavík.
Hæðin er í glæsilegu timburhúsi sem var byggt árið 1850 og hefur verið endurnýjað að miklu leiti og á mjög
smekklegan hátt  og er  með fallegum og vel  hirtum garði  og sameiginlegum geymsluskúr á bak við  hús.
Einkabílstæði fylgir eigninni. Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 14:00-15:00

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

821 7337

898 0419

Þorláksgeisli 47
113 Reykjavík
Eign sem vert er að skoða!

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.490.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR  GULLFALLEGA  111,4  FM  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ Á  2.  HÆÐ  MEÐ
SÉRINNGANGI  AF  SVÖLUM, Á  GÓÐUM  STAÐ Í  GRAFARHOLTINU.  27,7  FM  BÍLSKÚR  FYLGIR
EIGNINNI.  HEILDAR  FM  FJÖLDI  SKV.  FMR  ER  139,1  FM.  FALLEG  EIGN Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
GRAFARHOLTINU  Nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Bergur  Heiðar  GSM:  898-0419  og  Stefán  Páll
Gsm: 821-7337

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 15:00 og 15:30

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

821 7337

898 0419



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Beinn sími: 578 8800

www.bjarkaras.is

www.remax.is/fasteignir

VERÐUM Á STAÐNUM Í DAG GRILLUM PYLSUR
ÍSPINNAR OG BLÖÐRUR FYRIR BÖRNIN

EINUNGIS 13 ÍBÚÐIR AF 30 EFTIR

OPIÐ HÚS

Í DAG

 MILLI 16-18 

Bjarkarás 1-29 í Garðabæ

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX



Álfkonuhvarf 19
203 Kópavogur
Laus við kaupsamning

Stærð: 128,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.180.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð á  1.  hæð  við  Álfkonuhvarf í  Kópavogi.  Úr  íbúðinni  er  mjög  fallegt  útsýni  yfir
Elliðarvatn  og  fögur  fjallasýn.  Íbúðin  er  með: 3  rúmgóðum  svefnherbergjum,  rúmgóðri  stofu  með  opnu
eldhúsi  og  eldhúskrók,  baðherbergi  með  baðkari,  sturtuklefa  og  fallegri  innréttingu  og  þvottahúsi.
Forstofan,  baðherbergið  og  þvottahúsið  eru  flísalögð  en  gangur,  svefnherbergin,  stofan  og  eldhúsið  eru
með fallegu parketi. Á jarðhæð 8 fm sérgeymsl og sérstæði í bílageymslu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

16.30-17.00

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

699 7372

897 7744

Ásbrekka 1
225 Álftanes
Fjórbýli-laus við kaupsamning

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.600.000
Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

14.30-15.00

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

699 7372

897 7744

Bárugata 40
Gamli Vesturbær
Góð íbúð í virðulegu húsi

Stærð: 103,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 13.990.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.500.000
RE/MAX BORG kynnir 84,6 fm 4ra herb íbúð á 1. hæð í þessu fallega húsi við Bárugötu ásamt 18,8 fm
bílskúr. Íbúðin samanstendur af tveimur svefnherbergjum og tveimur stofum, eldhúsi með eldri innréttingu
og baðherbergi með sturtubaðkari. Bílskúrinn er óupphitaður og hefur hvorki rafmagn né vatn verið tengt
við  hann.  Íbúðinni  fylgja  að  auki  tvær  geymslur í  kjallara  og  aðgangur  að  sameiginlegu  þvottahúsi.
Sameignin er sérlega snyrtileg og húsið í góðu ástandi, enda vel byggt.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

16.30-17.00

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

699 7372

897 7744

Klukkuberg 37
Hafnarfjörður
Magnað útsýni

Stærð: 106,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.400.000
4ra  herbergja  íbúð á tveimur  hæðum með frábæru útsýni  yfir  Heiðmörk  og Hafnarfjörðinn.  Íbúðinni  fylgir
stæði í bílageymslu.Á neðri hæð er flísalögð forstofa með skápum, flísalögð gestasnyrting,parketlögð stofa
og  borðstofa  og  eldhús  með  fallegri  innréttingu. Á  efri  hæðinni  eru 3  parketlögð  svefnherbergi  með
skápum,  13,5 fm suðursvalir með mjög flottu útsýni yfir Hafnarfjörð, og baðherbergi með flottri innréttingu,
baðkari, sturtu og þvottaaðstöðu. Húsið var málað fyrir ári.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15.30-16.00

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

699 7372

897 7744

Laugarnesvegur 54
105 Reykjavík
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 11.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000
Glæsileg 4ra herbergja, 80 fm íbúð á annarri hæð í fallegu húsi. Sér bílastæði fyrir tvo bíla.Nýuppgerð og
falleg  eldhúsinnrétting.  Baðherbergið  er  mikið  endurnýjað  og  er  flísað í  hólf  og  gólf.  Barnaherbergið  er
rúmgott  með  parketi,  skápum og  útgengi á  svalir.  Stofan  er  einnig  parket  lögð  og  björt  með  útgengt  á
svalir.  Hjónaherbergið  er  með skápum,  bjart  og  þar  er  búið  að  hanna lítið  herbergi  sem getur  nýst  sem
tölvu-barna eða fataherbergi. Stór sameiginlegur garður.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

14.30-15.00

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

699 7372

897 7744

Ofanleiti 19
103 Reykjavik
Efsta hæð með bílskúr

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.500.000
RE/MAX BORG kynnir glæsilega 109,8 fm íbúð, með 21,4 fm bílskúr, við Leitahverfið nálægt Kringlunni .
Þrjú svefnherbergi og eitt baðherbergi á fjórðu hæð í blokk. Íbúðin er opin og björt og hafa eigendur unnið í
íbúð  til  að  losa  um  rými.Gengið  er  inn í  rúma  forstofu  með  aflokað  þvottahús á  vinstri  hönd.  Stofan  er
sérstaklega opin með hvíttuðu eikarparketi sem nær inn í eldhús. Aðgangur að svölum sem snúa í suður úr
stofu. Eldhús er opið inn í stofu. Snyrtileg sameign.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15.30-16.00

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

699 7372

897 7744

Stóragerði 30
108 Reykjavík
Eign í Gerðunum

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð 103,9 fm, 3ja - 4ra herb. íbúð í góðri blokk í Gerðunum. Íbúðin er með fljótandi
eikar-parketi og hita í gólfi. Gengið inn í opið rými sem sameinar eldhús, borðstofu og sjónvarpshol. Nýleg
innr. er í eldhúsi. Baðherb. er með baðkar, sturtu, upphengt klósett og ágætum skápar. Tekinn var niður
veggur  til  að  mynda  sjónvarpshol í  stað  herbergis.  Lítið  mál  er  að  mynda  herbergi  aftur.  Íbúðin  er  opin,
snyrtileg, björt og falleg. Fjölbýlið var nýlega tekið í gegn að utan sem innan.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

16.30-17.00

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

699 7372

897 7744

Stórholt 16
105 Reykjavík
Góð efri hæð í Holtunum

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

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
RE/MAX BORG kynnir flotta tveggja herbergja 67,3 fm íbúð á 2. hæð í Holtunum ásamt 12,8 fm geymslu.
Stórt  svefnherbergi,  rúmgóð  stofa  með  opnu  eldhúsi  og  glæsilegt  nýuppgert  baðherbergi  með
nuddbaðkari.  Íbúðin  er  parketlögð  að  undanskyldu  baðherbergi  og  eldhúsi  sem eru  flísalögð. Á  neðstu
hæðinni er geymslan og sameiginlegt þvottahús.  Eignin er laus við kaupsamning.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15.30-16.00

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

699 7372

897 7744



Álakvísl 11
110 Reykjavík
Árbær

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 17.190.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Falleg og björt  4ra herbergja endaíbúð í  Álakvísl  11,  með stæði í  bílageymslu.  Íbúðin samtals 115 fm en
auk  þess  er  óskráð  risherbergi  sem nýtt  er  sem tómstundarými.  Íbúðin  hefur  verið  endurnýjuð  að  miklu
leyti. Á neðri hæðinni er eldhús, búr, gestasnyrting og björt stofa með útgengi á svalir. Á efri hæðinni eru
þrjú svefnherb og baðherb með baðkari,sturtu og þvottaaðstöðu. Í bílageymslunni er auk bílastæðis, 5-6
fm geymsla.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18.00-18.30

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

699 7372

897 7744

Brúnastaðir 24
112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús með flottum garði

Stærð: 171,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 28.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.000.000

RE/MAX BORG KYNNIR: Endaraðhús. 171,4 fm þ.m.t  37,7 fm bílskúr. Gott og gróið hverfi  og fallegt útsýni úr
garði.  Nánari lýsing: Í forstofu er sísal-teppi. Úr forstofunni er gengið í stórt teppalagt hol. Stofan er björt. Eldhúsið
er  stórt,  dúkur á  gólfi,  fallegar  innréttingar  úr  hlyn  frá  Brúnás  og  góður  borðkrókur.  Þaðan  er  svo  innangengt  í
vinnuherbergi/svefnherbergi .Ofan við eldhús er óskráð svefnloft sem hentar vel fyrir börn eða sem sjónvarpshol.
Tvö  rúmgóð  og  björt  barnaherbergi  og  hjónaherbergi  með  svefnlofti  sem notað  er  sem fataherbergi,  þaðan  er
útgengt á pall út í garðinn. Úr hjónaherbergi og úr garði er flott útsýni yfir Snæfellsjökul.  Baðherbergið er flísað í
hólf og gólf með mosaík flísum. Upphengt klósett, bað og sturta. Mjög hátt til lofts er í húsinu. Úr bílskúrnum er
gengið inn í þvottahús og geymslu. Garðurinn er snyrtilegur og trjám vaxinn. Allar hurðir eru úr hlyn og teppið á
íbúðinni er hágæða ullarteppi sérinnflutt frá Svíþjóð.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

18.30-19.00

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

699 7372

897 7744

Fljótshlíð
861 Hvolsvellir
Glæsilegt heilsárshús

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

897 7744

Kjarrvegur 15
Fossvogur
Frábær staðsetning, glæsilegt útsýni

Stærð: 143,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 44.500.000

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

17.30-18.00

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

699 7372

897 7744

RE/MAX  BORG  KYNNIR:  Glæsileg  4ra  herbergja,  116,2  fm  íbúð  ásamt  27,3
fm  bílskúr,  Samtals  143,5  fm. Stórkostlegt  útsýni  yfir  Fossvogsdalinn  af  stórum
svölum.    Nánari  lýsing:  Komið inn í  stóra  stofu  og borðstofu með  góðum
skápum.  Útgengt  er á  svalir  úr  stofu  og  einnig  hjónaherbergi.  Íbúðin  er  með
Merbau  parketi. Rúmgott  og  bjart  eldhús  ásamt  góðum  borðkrók.  Búrið  er
með  dúk á  gólfi  og  þar  er  þurrkarinn.  Tvö barnaherbergi og hjónaherbergi
eru af gangi. Baðherbergið er flísað í hólf og gólf, sturta, bað og inn í innréttingu 
er þvottavél. Bílskúrinn er hinn snyrtilegasti með rafmagnshurð og er nýbúið að
setja slitsterkt epoxy efni á gólfið. Heitt og kalt vatn í skúr. Frábært hverfi og mikið 
útsýni af svölunum.

Rjúpnasalir 14
203 Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.800.000
Komið  inn í  forstofu,  baðherbergi  er á  hægri  hönd  sem  er  flísað í  hólf  og  gólf,  upphengt  salerni,
hornbaðkar,  handklæðaofn  og  góð  innrétting.  Eitt  herb.  er  opið  inn í  stofu  og  þarf  bara  að  skella  upp
millivegg til að búa til herbergi. Úr borðstofu er gengið út á suð-vestur svalir með góðu útsýni. Öll íbúðin er
með  fljótandi  eikarparketi  fyrir  utan  bað,  eldhús  og  þvottahús.Í  eldhúsi  er  náttúrusteinn,  borðkrókur  og
góðar  innréttingar.  Þaðan  er  innangengt í  þvottahús  sem er  flísalagt.  Góð  umhirða  er í  og  við  blokkina.
Íbúðin er hin fallegasta.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18.30-19.00

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

699 7372

897 7744

Suðurgata 80
220 Hafnarfjörður
Sérhæð

Stærð: 190 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Mjög  falleg  ca.157  fm efri  sérhæð í  fjórbýli  auk  21,7  fm bílskúrs  með  10,8  fm geymslu.  Íbúðin  er  skráð
143,9 hjá FMR en skiptalýsingin á eigninni sýnir að sú skráning á ekki við rök að styðjast. Hæðin skiptist í:
forstofu á neðri hæð og stigagang þaðan upp í íbúðina, eldhús, stofu með svölum sem snúa til suðvesturs,
gestasnyrting,  sjónvarpshol,  svefnherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  baðkari  og  steyptum
sturtuklefa. Húsið verður málað á næstu vikum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudagin 17.30-18.00

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

699 7372

897 7744



Akursbraut 9
300 Akranes
Rúmgóð tveggja herbergja íbúð

Stærð: 79,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.900.000
RE/MAX MJÓDD kynnir: Rúmgóða tveggja herbergja íbúð á annarri hæð í nýuppgerðu fjölbýlishúsi.  Komið
inn í stofu og eldhúsi sem myndar sameiginlegt rými. Útgengi er út á svalir úr stofu sem snúa í suðvestur.
Eldhúsinnrétting  er  úr  eik,  keramikhelluborð.  Rúmgott  svefnherbergi  með  góðum  skápum  úr  eik.
Plastparket á  öllum gólfum nema á baðherbergi.  Baðherbergi  sem er  með kari  er  flísalagt í  hólf  og gólf.
Nánari upplýsingar gefur Ingimundur 896-1093 ingimundur@remax.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 24. júní kl. 16:00-16:30

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

863 0402

896 1093

Akursbraut 9
300 Akranes
Rúmgóð tveggja herbergja íbúð

Stærð: 71,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 13.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.500.000
Íbúðin sem er nýuppgerð samanstendur af stofu og elhúsi sem myndar sameiginlegt rými. Útgengi er út á
svalir  úr  stofu í  suðvestur.  Edhúsinnrétting  er  úr  eik,  keramikhelluborð.  Rúmgott  svefnherbergi  er  með
góðum skápum úr  eik.  Plastparket á  öllum gólfum nema á baðherbergi  sem er  flísalagt í  hólf  og gólf.  Á
jarðhæð  er  sameiginlegt  þvottahús,  sameiginleg  geymsla  og  lokuð  sérgeymsla.  Húsið  sem  er  mikið
endyrnýjað, er klætt með báruáli og allt hið snyrtilegasta.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 16:00-16:30

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

867 1516

Ásakór 1
203 Kópavogur
5 herbergja íbúð með bílskúr

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Frábærar  fjölskylduíbúðir í  Ásakór  1-3,  eingöngu  eftir  2, 5  herbergja  íbúðir.  Öll  rými  eru  sérstaklega
rúmgóð. 4  stór  herbergi,  sjónvarpshol  og  opið  rými:  eldhús  og  stofa,  útgengt á  mjög  stórar  svalir.
Barnaherbergin eru allt að 13 fm.  Íbúðir afhentar með gólfefnum frá Harðviðarval.  LYFTUHÚS.  Barnvænt
hverfi  sem  verður  með  mikilli  þjónustu  og  skemmtilegum  gönguleiðum.  SÉRSTAKLEGA  HAGSTÆTT
FERMETRAVERÐ = 203.000 FM.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Ingimundur
Sölufulltrúi

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 20:00-20:30

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

863 0402

896 1093

Barmahlíð 14
105 Reykjavík
Efri sérhæð með bílskúr og rislofti

Stærð: 160,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 21.396.999
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
4ra herbergja efri  sérhæð með sérinngangi og bílskúr, einnig er aukaherbergi í  kjallara.  Stærð hæðar er:
108, séreign í kjallara: 22 fm. og bílskúr 32,2 fm. Geymsluris með byggingarrétti yfir íbúð. Íbúðin og húsið
hefur  verið  mikið  endurnýjað:  Öll  gólfefni,  dregið í  rafmagn,  skipt  um  hitaveitulagnir,  ofnar  endurnýjaðir,
skolp  endurnýjað.  Bílaplan  að  framanverðu  hellulagt.  Verið  að  endurnýja  drenlagnir,  og  taka  garðinn  í
gegn.  Einnig verður húsið viðgert og málað í sumar.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 20:30-21:00

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

863 0402

867 1516

Grófarsel 16
109 Reykjavík

Stærð: 252 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 33.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000
Aðalíbúð:  Flísalögð  forstofa.  Þrjú  barnaherbergi  og  rúmgott  hjónaherbergi  með  fataherbergi.  Flísalagt
baðherbergi  með  baðkari.  Eldhús  með  búri,  stofa  með  arni  og  stórum svölum.  Aukaíbúð:  Tvö  herbergi,
stofa,  nýlegt  eldhús  og  flísalagt  baðherbergi  með  sturtuklefa.  Góður  bílskúr  með  manngengri  geymslu
undir. Stór og gróinn garður. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og fallegar gönguleiðir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25. júní kl 17:30-18:00

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

863 0402

896 1093

Laugarásvegur 1
104 Reykjavík
Falleg íbúð í mikið endurnýjuðu húsi

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi sem nýlega er lokið við að endurnýja.  Komið inn í
forstofu  með  stórum  skápum,  eldhús  með  stórglæsilegri  eldri  innréttingu.  Rúmgott  svefnherbergi  með
skápum.  Baðherbergi  er flísalagt í  hólf  og gólf  með baðkari.  Stofan er parketlögð með útgengi á svalir.
Endurbætur:  Verið var að klára að taka húsið í gegn að utan, miklar steypuviðgerðir, steining endurnýjuð,
allt nýmálað, svalir endurgerðar og þak viðgerð.

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

Sólarsalir 2
201 Kópavogur
4ra herb. íbúð með bílskúr og útsýni

Stærð: 160,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Mjög  falleg  og  vel  skipulögð  135  fm.  íbúð á  3ju  og  efstu  hæð í  5íbúða  húsi,  með  25,6  fm.  bílskúr  og
frábæru  útsýni.  Forstofa  með  parketi  og  skápum. 3  svefnherbergi,  öll  með  parketi  og  skápum.
Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  bæði  baðkari  og  sturtuklefa,  stór  ljós  innrétting  og
handklæðaofn.  Þvottahús er mjög rúmgott með flísum á gólfi og opnanlegum glugga.  Stofa, borðstofa og
eldhús er eitt alrými.  Falleg innrétting úr öl, mikið útsýni frá alrými.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags.  mánudag kl. 19:30-20:00

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

863 0402

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Ingimundur
Sölufulltrúi

ingimundur@remax.is

Víkurás 1
110 Reykjavík
íbúð á jarðhæð m. bílskýli

Stærð: 58 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 10.445.000
Bílskúr: Já

Verð: 16.500.000

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

Opið
Hús

Opið hús mánud. 4 júní kl. 19:30-20:00

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

863 0402

896 1093



LÚXUSSÉRHÆÐIR MEÐ SÉRINNGANGI

www.afhus.is/klettakor

Mögulegt er að gera breytingar innanhúss.
Afhending 2 mánuðum eftir kaupsamning.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25.06.07 KL. 18:30-19:00

896 1093 867 1516863 0402

OPIÐ
 H

ÚS



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

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Dreymir  þig  um  hús í  heillandi  sveit  sem  er  margrómuð  fyrir  fegurð,  veðursæld  og  öflugt  félags-og
mennigarlíf?  Nú  gefst  þér  einstakt  tækifæri  að  eignast  hús í  hinu  sögufræga  menningarsetri  Reykholti  í
Borgarfirði!! RE/MAX Búi kynnir glæsilegt, vandað, opið, bjart og nýtískulegt einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr. Húsið er úr timbri klætt járni og standandi máluðum við. Afhendist fullbúið að utan og innan
með grófjafnaðri lóð, palli og potti. Kaupendur geta haft samráð um val á innréttingum.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Bókið skoðun í s: 892 0684 og 662 4462
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892 0684

662 4462

Hallveigartröð 7
Reykholt í Borgarfirði
Sveitarómantík í nágrenni Reykjavíkur

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 32.920.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Afar  vandað  187,7  fm,  nýstískulegt  einbýlishús  úr  timbri á  einni  hæð.  Húsið  verður  klætt  steni.  Allar
innréttingar af vönduðustu gerð frá Innex. Fallegt eldhús, granít borðplata og vönduð stáltæki frá Gorenje,
spam helluborð. Þrjú góð barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með miklu skápaplássi. Glæsilegt flísalagt
baðherbergi  búið  tækjum  af  vönduðustu  gerð  frá  Agli  Árnasyni.  Innfelld  lýsing.  Vel  útbúið  þvottahús.
Innangengt í vandaðan flísalagðan bílskúr sem má með sanni kalla draumabílskúr jeppaáhugamannsins.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Bókið skoðun í s: 8920684 og 6624462

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

892 0684

662 4462

Asparholt 2
Álftanes
Björt útsýnisíbúð !!!

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Falleg, björt og rúmgóð íbúð með góðu útsýni af svölum. Náttúruflísar í forstofu og baðherbergi. Stór sturta
er í baðherbergi með mósaík flísum í sturtubotni. Tvö rúmgóð svefnherbergi með góðu skápaplássi. Eldhús
er með mósaík flísum milli skápa, háfi úr burstuðu stáli og uppþvottavél. Þvottahús er inni í íbúð og einnig
geymsla sem nýtt er sem skrifstofa. Stutt er í alla þjónustu og umhverfið er einstaklega fallegt.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

SELD
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520 9400

697 8381

Suðurhólar 14
111 Reykjavík
Pönnukökur í boði !!!

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Mjög  mikið  endurnýjuð  með  sérsmíðuðum  innréttingum  og  hurðum  úr  kirsuberjavið.  Allar  borðplötur  og
gluggakistur  eru  úr  harðplasti  með  viðarkanti.  Baðherbergi  algjörlega  endurnýjað,  flísalagt  hólf  og  hólf,
sturtuklefi úr ítölsku hertu gleri og blöndunartæki Mora. Lýsing frá Lumex. Parket úr kirsuberjavið er á allri
íbúðinni nema baðherbergi og forstofu en þar eru náttúruflísar.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 25.júní kl.18:00-19:00

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

520 9400

697 8381

Rein Krókabyggð 7
Mosfellsbæ
Einstök staðsetning

Stærð: 325 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 43.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 84.000.000

325fm  flott  einbýlishús á  tveimur  hæðum á  2000fm  eignarlóð á  frábærum  stað í  Mosfellsbæ.  Húsið  stendur
innarlega á skógi vöxnu landi í kyrrðinni og friðsældinni, aðkoman að húsinu er hin flottasta, mikið útsýni úr stofu.
Yfirbyggð bogadregin verönd er að framanverðu húsi sem gefur dálítið erlent yfirbragð. Stór upphitaður garðskáli
sem  er  hellulagður  og  með  risavaxinni  fíkusplöntu.  Tvær  stofur  með  stórum  gluggum,  báðar  með  arni.  Stórar
svalir. Á efri hæð er gott svefnherbergi með sér baðherbergi og útgengi á svalir. þrjú til fjögur svefnherbergi eru á
neðri  hæð  og  tvö  góð  baðherb,  annað  með  gufubaði  og  sturtu  og  hitt  með  sturtu  og  baðkari  og  fallegum
innréttingum. Söluvernd frá VÍS fylgir þessari eign.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Svana
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

svana@remax.is

NÁTTÚRUPERLA

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

866 9512

Eyjahraun 24
Þorlákshöfn
Einbýli innst í botnlanga

Stærð: 147,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 19.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 22.500.000
5herb.  einbýlishús  innst í  botnlanga í  mjög  barnvænu  umhverfi í  sveitasælunni  austan  fyrir  fjall.  Stór
leikvöllur  nálægt,  stutt í  hesthúsin  og útivistarsvæði.  Skipt  var  um þak á húsi  síðasta  sumar,  gluggar  og
póstar hafa verið endurnýjaðir að mestu. Stór garður í rækt í kringum húsið. Stutt í flottan 18 holu golfvöll,
og í fjöruna. Stofa og borðstofa er björt og opin með nýlegum gluggum. Búið er að endurnýja að hluta til
að innan. Nýleg gólfefni á öllum gólfu

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Svana
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

svana@remax.is

Opið
Hús

Sunnud.24 kl.17-18 og Mánud.25 kl.20-21

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

866 9512

Álfhólsvegur 97
200 Kópavogur
Vel skipulögð neðri sérhæð

Stærð: 117,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.500.000
Forstofa  er  flísalögð  og  með  fatahengi.  Innaf  forstofu  er  lítið  barnaherbergi. Á  gangi  er  gott  baðherbergi
sem  er  nýlega  búið  að  gera  upp,  flísalagt í  hólf  og  gólf,  hiti í  gólfi,  baðkar  með  sturtugleri.  Tvö  góð
barnaherbergi með skápum og parket á gólfi. Hjónaherbergi með góðum skápum. Eldhúsið er með góðu
skápaplássi og borðkrók, matarbúr er innaf eldhúsi. Stofan er mjög rúmgóð og með parket á gólfi. Falleg
verönd fylgir eigninni. Í sameign er sérgeymsla.

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. 25.júní Kl.18:00 - 18:30

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

822 3702

699-4407



Álfkonuhvarf 49
203 Kópavogur

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

Brunabótamat: 19.520.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 25. Júní kl 18:00-18:30

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

864 1813

822 3702

Breiðás 7
210 Garðabær
Glæsileg sérhæð í Garðabæ

Stærð: 170,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 25

Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Mjög  falleg  efri  sérhæð í  tvíbýli  ásamt  bílskúr á  góðum  stað í  Garðabænum.  Íbúðarými  er  149,6  fm  og
bílskúr 21,1 fm, samtals 170,7 fm. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, þvottaherbergi, borðstofu, stofu, fjögur
svefnherbergi,  baðherbergi  og  geymslu.  Bílskúrinn  er  rúmgóður  með  heitu  og  köldu  vatni  og  er  með
rafmagnsopnara.  Stór  og  vel  við  haldin  sameiginlegur  garður  er  fyrir  aftan  húsið.  Þetta  er  falleg  og  vel
skipulögð eign sem vert er að skoða.

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. 25.júní Kl.19:00 - 19:30

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

822 3702

699-4407

Dverghólar 14
800 Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
119 m² raðhús ásamt 28 m² bílskúr. Forstofa er með flísum á gólfi,inn af forstofu er herbergi.Eldhús er með
dökkri innréttingu með miklu skápaplássi,innbyggð uppþvottavél og tvöfaldur ísskápur fylgja. Stofa er björt
með  flísum á  gólfi-  útgengt  er í  garð.  Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og  sturtuklefa.  Gert  er  ráð  fyrir
baðkari.  Herbergi  eru með parketi á gólfum og skápum. Þvottahús er með og góðum innréttingum með
vask. Innangengt er í bílskúr úr þvottahús

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

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

865 4039

822 3702

Fagrabrekka 18
200 Kópavogur
Fallegt einbýlihús í Kópavogi

Stærð: 227,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Húsið  er  203,6  fm  þremur  pöllum +  23,5  fm  bílskúr.  Húsið  liggur  neðan  við  götu  þar  sem  er  einkar
skjólsælt.  Eignin  skiptist  í:  Forstofu,  eldhús  með  góðu  skápaplássi  og  borðrkók,  stofu  og  borðstofu,
gestasalerni, fjögur svefnherbergi, baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa. Þvottahús með innréttingu.
Samkvæmt eiganda er búið að halda húsinu mjög vel við og m.a. búið að mála húsið nýlega, setja dren,
skipta um skolplagnir, neysluvatnlagnir, skipta um þakjárn og rennur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 25. júní kl 19:00-19:30

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

699-4407

822 3702

Hraunbraut 41
200 Kópavogur
Sérhæð.

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

Brunabótamat: 21.300.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bth@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 25. júní KL 18-18:30.

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

865 6565

822 3702

Hverafold 21
112 Reykjavík
Björt og skemmtileg íbúð

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 14

Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.25.júní Kl.18:00 - 18:30

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

822 3702

699-4407

Lækjasmári 4
201 Kópavogur
Björt og snyrtileg eign á góðum stað

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Forstofa er með flísum á gólfi, fatahengi og skáp. Stofa er björt með útgengi á suðaustur svalir. Eldhús er
með kirsuberjainnréttingu- t.f  uppþvottavél. Borðkrókur við glugga. Framan við eldhús er gott hol sem er
hægt að nýta fyrir síma og tölvuaðstöðu. Tvö barnaherbergi bæði með skápum. Hjónaherbergi er rúmgott
með miklu skápaplássi.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, bæði með sturtuklefa og baðkari. Þvottahús
er innan íbúðar, flísar eru á gólfi. Sérgeymsla í kjallara

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 25.júní Kl.19:00 - 19:30

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

822 3702

865 4039

Vesturberg 96
111 Reykjavík
Snyrtileg eign

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Góð  fjögurra  herbergja  íbúð  við  Vesturberg í  Reykjavík.  Eignin  skiptist í  Flísalagða  forstofu.  Eldhús  með
góðri  innréttingu  og  borðkrók.  Rúmgóð  stofa  með  útgengi á  flísalagðar  svalir  með  glæsilegu  útsýni  til
vesturs. Gott hjónaherbergi með nýjum skápum. Tvö barnaherbergi. Baðherbergi var tekið allt í gegn fyrir 3
árum og er það flísalagt í hólf og gólf og með sturtu, baðkari og tengi fyrir þvottavél. Fallegt plastparket er
á allri íbúðinni.Geymsla í kjallara.

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. 25.júní Kl.18:00 - 18:30

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

822 3702

699-4407



Reyðarkvísl 16
110 Reykjavík
Raðhús með stórkostlegu útsýni 

Stærð: 240 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 33.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000

Fallegt  raðhús á  tveimur  hæðum ásamt  38  fm.  bílskúr á  frábærum útsýnisstað í  Ártúnsholtinu.  Eignin  skiptist  í
tvær hæðir. Neðri hæð 100 fm.: forstofa með fataskáp og flisum. Gestasalerni með flísum. Rúmgott eldhús með
parketi. Stórt hol með fallegum stiga upp á efri hæð. Stofa með arni og borðstofa með útgengi út í garð.  Efri hæð
100  fm.:  Fjögur  svefnherbergi,  öll  með  skápum  og  parketi á  gólfi.  Sjónvarpshol  með  möguleika á  að  breyta  í
herbergi með útgengi út á vestur svalir með frábæru útsýni yfir Reykjavík. Baðherherbergi með marmara á gólfi og
veggjum,  baðkari  og  sturtuklefi.  Þvottahús  og  geymsla.  Fallegur  verönd  fyrir  framan  hús  og  gróðursæll  garður
með palli á bak við hús. Bílskúrinn er verulega rúmgóður. Aðeins nokkrir metrar í Ártúnsskóla og leikskóla.  Topp
staðsetning.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.: 15:00 - 16:00

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

520 9400

698 87 33

Grundarstígur 10
101 Reykjavík
Glæsieign í Þingholtunum

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1915

Brunabótamat: 38.255.000
Bílskúr: Já

Verð:  tilboð 

RE/MAX Búi  kynnir  Sögulegt  hús í  hjarta  Reykjavíkur  reist  af  Hannesi  Hafstein  þjóðskáldi  og  ráðherra  en  hann
flutti inn í húsið í október 1915 og bjó þar til dauðadags 1922.  Húsið er íslensk steinsteypuklassík með Mansard
þaki.  Húsið skiptist kjallara,tvær hæðir og ris.  Stærð hússins og bygginarár: Skv. skráningu FMR teljast hæðirnar
hvor um sig 110 fm. eða samtals 220 fm. Flatarmál kjallara  og riss er ekki skráð. Má því ætla að fm. fjöldi hússins
sé eitthvað á fjórðahundrað fermetra.1.hæð er  með mikilli  lofthæð u.þ.b.  2.95 cm.  Hæðin skiptist í :  hol,  þrjár
stofur, forstofuherbergi, eldhús, stigahús og gestasalerni. Gengt er á milli allra stofa og forstofuherbergis.  2. hæð
er með upprunalegum gipslistum og rósettum. Hæðin skiptist í  rúmgott hol, fjögur stór svefnherbergi og eitt stórt
hjónaherbergi  með  útgengi  út á  suður  svalir.Þar  er  aðalbaðherbergi  hússins  og  er  með  baðkari  og  sturtu.
Baðherbergið er  flísalagt í hólf og gólf. Lítið eldhús er á hæðinni.  Risið er að mestu óinnréttað þurrkloft en í risinu
er lítið herbergi og geymsla. Í kjallaranum eru þrjár stórar geymslur, ein lítil, gangur, þvottahús og anddyri sem er
undir útitröppum. Kjallari er ekki með fullri lofthæð. ---------------BÓKIÐ SKOÐUN----------------------

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

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

520 9400

698 87 33

Katrínarlind 6-8
113 Reykjavík
3ja herb.með sérgarði og bílgeymslu

Stærð: 95,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.300.000
Verulega góð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum, sérgarði og stæði í bílageymsl á fínum staði í
Grafarholtinu rétt við Reynisvatn.  Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp. Eldhús með eikarinnréttingu og
flísum á  gólfi.  Stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út í  suður  garð.  Hjónaherbergi  með  parketi  og  fínu
skápaplássi.  Barnaherbergi  með  parketi  og  fataskáp.  Baðherbergi  er  með  eikarinnréttingu,  baðkari  og
flísum í hólf og gólf. Þvottahús inní íbúð. Geymsla í sameign.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

HAGSTÆÐ LÁN  -  LAUS FLJÓTLEGA

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

520 9400

698 87 33

Flúðasel 95
109 Reykjavík
4ra herbergja með bílskýli.

Stærð: 96,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 16.430.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Rúmgóð íbúð á 1. hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi í Seljahverfinu. Forstofa með flísum á gólfi og fatahengi.
Eldhús með viðarinnréttingu, flísum á gólfi og borðkrók. Stofa og borðstofa með parketi á gólfi og útgengi
út á yfirbyggðar svalir sem snúa í suður. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi bæði með baðkari og sturtuklefa.
Flísar á gólfi. Rúmgott þvottahús ínní íbúð. Stór geymsla í sameign. Stæði í bílgeymslu fylgir eigninni. Búið
er að klæða blokkina og lítur hún vel út.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Yfirbyggðar svalir - góð lán áhvílandi

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

520 9400

698 87 33

Herjólfsgata 24
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning 

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Verulega  góð  4ra  herbergja  íbúð á  jarðhæð  (1.hæð  )á  hreint  frábærum  stað  við  sjávarsíðuna.  Fallegur
bakgarður  sem  er  umvafni  hrauni.  Pallur  er  fyrir  framan  hús.  Íbúðin  er í  göngufæri  við  miðbæinn  og
þjónustu.  Eignin skiptist í : hol með fataskáp. Eldhús með eldri innréttingu, tengi f. þvottavél og borðkrók.
Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi.  Stofa  og  borðstofa  með  bogadregnum  glugga  með  útsýni  út á  sjóinn.
Baðherbergi með baðkari.  Miklar endurbætur hafa átt sér stað á húsinu þak,gler/gluggar/klæðning.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

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

520 9400

698 87 33

Ferjuvogur 19
104 Reykjavík
4ra herbergja í Vogahverfi

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Vel  skipulögð  og  rúmgóð  4ra  herb.  íbúð í  tvíbýlishúsi  aðeins í  nokkra  metra  fjarlægð  frá  grunnskóla  og
menntaskóla.  Íbúðin  skiptist í 3  rúmgóð  svefnherbergi,  eldhús  með  borðkrók,  stofu  og  borðstofu,
baðherbergi  með  sturtu  og  vinnurými.  Stór  geymsla  fylgir  íbúðinni  sem  hægt  væri  að  breyta í  herbergi.
Innangengt  er  úr  íbúð í  þvottahús.  Miklar  endurbætur  hafa  átt  sér  stað  m.a.  nýlegt  dren,  þak,  gler  og
gluggapóstar, pípulagnir og klæðning á húsi. Fallegur og vel hirtur garður í kringum hús.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

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

520 9400

698 87 33



Gerðhamrar 19
112 Reykjavík

Opið hús sunnudag og mánudag kl.18:00 - 18:30

Stærð: 182,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 27.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000

Sérlega fallegt Parhús á tveim hæðum á frábærum stað í grafarvogi.  Komið er
inn í rúmgott anddyri með flísum á gólfi. Úr anddyri er gengið inn í stórt hol sem
er  flísalagt.  Úr  holi  er  gengið  niður í  stofuna og borðstofuna sem eru  eitt  stórt
rými með mikilli lofthæð og úr borðstofunni er gengið inn í eldhúsið. Eldhúsið er
sérlega  glæsilegt  með  nýlegri  innréttingu,  gaseldavél,  sérsmíðuðum  háf  og
graníti á  borðum.  Úr  borðstofu  er  svalahurð  út á  hellulagða  verönd.  Flísar  og
parket á gólfum. Á neðri hæðinni eru einnig, gestasalerni með sturtu. Þvottahús
með góðum skápum. Úr þvottahúsi er gengið inn í bílskúrinn. Inn af bílskúrnum
er  töluvert  mikið  rými  sem  er  ekki  inn í  fm  tölu  eignarinnar  að  sögn  eiganda.
Flísar á  gólfum.  Úr  holi  er  gengið  út í  sér  garð  með  timburverönd  og  heitum
potti. Góður stigi er upp á efri hæðina. Þar eru tvö stór herbergi og sjónvarpshol
(voru  áður 4  herbergi).  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  innangengt  í
fataherbergi,hitt  herbergið  er  mjög  stórt.  Auðvelt  væri  að  breyta  aftur í  fjögur
svefnherbergi.  Parket  og  flísar á  gólfum.  Rúmgott  baðherbergi  með  fallegri
innréttingu og stórum sturtuklefa. Sér suður svalir. Þetta er sérlega falleg eign á
frábærum stað.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.18:00 - 18:30 og 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: 29.900.000
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

Sunnudag og mánudag kl.20:00-20:30

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

692 3344

822 8283

Geithamrar 11
112 Reykjavík
Sérlega 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  grafarvogi.  Stutt í  skóla og leikskóla.  Fallegt  eldhús með nýrri,
sérsmíðaðri hvítri innréttingu, tækjum úr burstuðu stáli og ljósum flísum á gólfi. Svefnherbergin eru fjögur.
Tvö barnaherbergi á neðri hæð og eitt á efri. Rúmgott hjónaherbergi með parketi á gólfum. Stofan er með
parketi á  gólfi  og  mikilli  lofthæð.  Gengið  úr  stofu  út í  fallegan  suðurgarð  með  timburverönd.  Rúmgóður
bílskúr. Ekki láta þessa eign framhjá þér fara.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag og mánudag kl.19:00-19:30

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

692 3344

822 8283

Glaðheimar 14A
104 Reykjavík
Falleg 2-3 herb. með bílskúr

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.990.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð
Mjög mikið  endurnýjuð  3ja  herb.íbúð  með bílskúr á  þessum eftirsótta  stað.  Stórt  herbergi  með fallegum
skáp,  falleg  stofa  með  útgengi á  svalir,  borðstofa  /gæti  verið  sér  herbergi,  opið  eldhús  og  fallegt
baðherbergi. Ný gólfefni á allri íbúð, nýtt eldhús, nýtt bað, nýjar hurðir og innréttingar, nýtt rafmagn og talfa,
nýlegt gler og hús mikið tekið í gegn að utan. Td.nýtt  þak og nýlega málað. Rúmgóður bílskúr. Þvottahús
og geymsla í sameign. Laus við kaupsamning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá kl 19:00-19:30

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

822 8283

692 3344

Langholtsvegur 182
104 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.18:00 -18:30

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

692 3344

822 8283



Háaleitisbraut 30
108 Reykjavík
Fjölskylduvæn með bílskúr

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

Brunabótamat: 18.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
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. 25/06  kl. 17:30 og 18:00 

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

690 9425

Tunguvegur 100
108 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.500.000
Skemmtilegt 3ja hæða 4-5 herbergja 132,6 fm endaraðhús á besta stað í bænum. Komið er inn í flísalagða
forstofu, á miðhæðinni er gott eldhús með nýlegri innréttingu, uppþvottavél fylgir. Fín stofa með útgengi í
skjólgóðan  afgirtan  suðurgarð. Á  efri  hæðinni  eru 2  barnaherbergi,  baðherbergi  og  hjónaherbergi  með
flottu útsýni. Í kjallara eru 2 herbergi,geymsla og þvottahús. Góð eign miðsvæðis í bænum í barnvænu og
grónu hverfi. ** Vertu velkominn í opið hús á morgun **

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ht@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 25/06 kl:18:30 - 19:00

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

690 9425

Hraunbær 92
110 Reykjavík
Eign í barnvænu umhverfi!

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Góða 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í einni barnvænustu blokkinni í Hraunbænum. Eldhús er með nýlegri
innréttingu og flísum á gólfi.  Stofa  er  rúmgóð með flísum á gólfi  og útgengt  út á  stórar  svalir.  Tvö minni
svefnherbergi  eru í  íbúðinni,  með  plastparketi á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  með  miklu  skápaplássi  og
plastparketi á gólfi.  Baðherbergi er með baðkari  og flísum. Góð geymsla er í  sameign og þvottaaðstaða.
Garðurinn bakvið húsið er einstaklega barnvænn og góður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16.30

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

823 1990

Gunnarsbraut 40
105 Reykjavík
Glæsileg íbúð

Stærð: 130,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 16.105.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX LIND kynnir glæsilega og mikið endurnýjaða 4 herb. hæð með sérinngang og bílskúr. Komið er
inn í  forstofu  með  kókosteppi á  gólfi.  Rúmgott  hol.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  t.f  uppþvottavél.
Eldhúsið er opið að hluta til inn í stofu. Björt og rúmgóð stofa/borðstofa. Útgengt er úr stofu á flísalagðar
suðursvalir.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  skápum.  Ágætis  barnaherbergi -  möguleiki á  að  bæta  þriðja
herberginu við. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 25/6 milli kl.18-18:30

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

864 0803

699 5008

Hverafold 23
112 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 56 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 11.030.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000
RE/MAX  LIND  kynnir  fallega 2  herbergja  íbúð á  góðum  stað í  Grafarvoginum.  Stutt  er í  skóla  og  alla
þjónustu. Komið er inn í anddyri með hvítum skápum. Miðrými íbúðar er mjög bjart og vel opið. Eldhúsið er
með  hvíti  innéttingu.  Eldhús  og  stofa  eru  samliggjandi.  Baðherbergið  er  með  brúnum  flísum á  gólfi  en
hvítum á  veggjum.  Hvít  innrétting  er  inni á  baðherberginu.  Svefnherbergið  er  mjög  rúmgott  með
einstaklega góðu skápaplássi, hvítir skápar. Eikarparket á gólfum. Bílskýli.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 25/6 milli kl. 18-18:30

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

864 0803

699 5008

Mávahlíð 15-17
105 Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Remax  Lind  kynnir;  fallega  mikið  endurnýjaða  íbúð á  1.hæð í  litlu  fjölbýli.  Komið  er  inn í  forstofu  með
fatahengi.  Eldhús  er  með  nýlegri  eldhúsinnréttingu,  flísar á  milli  skápa  og  gaseldavél.  Stofan  er  björt,
rúmgóð  og útgengt á suðursvalir.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, falleg nýleg innrétting og baðkar
með  sturtuaðstöðu.  Barnaherbergi  er  með  skápum.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  nýlegum  skápum.
Eikarparket og náttúruflísar á gólfum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 25/6 milli kl.18-18:30

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

699 5008

694 9900

Miðvangur 12
220 Hafnarfjörður
Góð kaup 

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Remax Lind kynnir:  Bjarta 4 herbergja  íbúð.  Komið er  inn í  stórt  flísalagt  hol.  Stofan er  stór  og hægt að
nýta  bæði  sem  borðstofu  og  stofu.  Útgengi  er  út á  flísalagðar,  yfirbyggðar  svalir.  Eldhús  er  með  hvítri
innréttingu og flísum milli  skápa.  Inn  af  eldhúsi  er  stórt  þvottahús  sem einnig  er  hægt  að  nýta  sem búr.
Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  baðkari.  Hjónaberbergi  er  með  góðu  skápaplássi.
Barnaherbergin eru góð og annað með skáp.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 25/6 milli kl.18-18:30

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

669 1005

699 5008

Traðarberg 5
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 70,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 10.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
RE/MAX LIND kynnir: Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð við Traðarberg í Hafnarfirði. Anddyri með gráum
flísum.  Rúmgott  herbergi  með  góðum  gluggum.  Baðherbergi  með  baðkari,  hvítum  flísum  og
eikarinnréttingu.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,  opið  inn í  stofu.  Rúmgóð  stofa.  Þvottahús  með  góðum
hirslum.  Afgirtur  lítill  garður  með  skjólveggjum.  Plastparket  er á  allri  íbúðinni.  Hússjóður  er í  kringum
5000kr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 26/6 milli kl. 18-18:30

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

699 5008

864 0803



Bakkastígur 3
Sögufrægt hús í Gamla Vesturbænum

BÓKAÐU SKOÐUN Í S. 699 5008

Stærð: 177,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 26.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 71.700.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

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

864 0803

699 5008

RE/MAX LIND kynnir sjarmerandi 177,3 fm sögufrægt hús á einstökum stað í Gamla Vesturbænum.  Þetta 
hús býður upp á marga möguleika.   Húsið er bárujárnsklætt timburhús - þrjár hæðir.  Húsið er fullfrágengið 
að utan og er  með fallega girðingu umhverfis  garðinn.

Jarðhæð/kjallari  samanstendur af  rúmgóðu opnu eldhúsi með vönduðum eldhústækjum s.s SMEG gas-
eldavél og tvöföldum ísskáp.  Vönduð eldhúsinnrétting frá  HABITAT  og  flísar á  gólfi.  Frá  eldhúsi  er
útgengt  út í  hellulagðan  garð  með  útiarin.  Parketlagt svefnherbergi er einnig á jarðhæðinni ásamt
þvottahúsi og geymslu með glugga.

Aðalinngangurinn í húsið er á fyrstu hæðinni.  Komið er inn í anddyri og þaðan er gengið inn í stóra stofu með
fallegum gólfborðum á gólfum.  Útgengt  er  úr  stofu  út á  svalir  og  niður í  fallegan  gróinn  garð.

Á  annarri  hæð  eru  tvö  góð svefnherbergi með fallegum gólfborðum á gólfum og gluggum sem snúa í
suður.  Smekklegt baðherbergi með vönduðum hvítum tækjum, gamaldags baðkari á fótum og góðum
glugga.  Fataherbergi með glugga er á hæðinni.     Frá 2. hæð er gengið upp á risloft sem nær yfir allt húsið
- lofthæð ca. 1,7 m upp í mæni. Risið  er í  dag  notað  sem  svefnloft.

Í  garðinum  er  geymsluskúr  og  fánastöng.  Geymslurými  er  undir útitröppum.  Bílastæði  er  við  aðal-
inngang  og  er  það  lagt  með  steini.

Að  sögn  eiganda  eru  allar  lagnir nýlegar  s.s  rafmagns,  hita,  frárennslis  og  neysluvatnslagnir.

Allar  nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir sölufulltrúi í s. 699 5008. 



Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

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

8977027

Árbakki 13
Selfoss
Smart hús, flott útsýni

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000

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

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Birkihólar 2
Selfoss
Glæsileg og vönduð raðhús

Stærð: 176,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
- Við bjóðum upp á vönduð og vel hönnuð hús á einni hæð sem henta flestum fjölskyldum. - Þegar komið
er að húsinu er lóðin fallega hellulögð sem nýtist sem bílastæði og morgunsólpallur fyrir framan eldhús. -
Húsið er klætt með fallegu lerki og álklæðningu, við aðalinngang er lárétt reistur lerkiviður sem gefur húsinu
skemmtilegan stíl. - Breið og góð sjálfvirk bílskúrshurð er inn í bílskúrinn sem er stór og rúmgóður.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Grenigrund 19
Selfoss
Frábær staðsetning

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 25.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  kynna :  Einbýli á  besta  stað.  Um  er  að  ræða  einbýlishús,  staðsett  við
Grenigrund  19 á  Selfossi.  Húsið  er  allt  hið  huggulegasta  og  telur  íbúðin  forstofu  með  flísum á  gólfi,  3
svefnherbergi  öll  með skápum, baðherbergi  er rúmgott með baðkari  og sturtu, eldhús með fallegri  hvítri
innréttingu,  stofan  er  niðurgrafin  með  viðarparketi á  gólfi,  ágæt  þvottahús  og  geymsla.  Stór  og  góður
bílskúr  með  stóru  geymslulofti  og í  bílskúrnum  er  búið  að  innrétta  auka  herbergi.  Þetta  er  góð  eign  á
frábærum stað sem vert er að skoða nánar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

FOSSVEGUR 4
800 Selfoss
3-4 herb. á eftirsóttum stað

Stærð: 91,4 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 20.100.000

Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Mjög  rúmgóð  3ja  til  4ra  herbergja  endaíbúð á  eftirsóttum  stað.  Íbúð  nr.  201,  skiptist í  forstofu,  flísalagt
þvottaherbergi  með  góðum  glugga  (nýtist  sem  herb.)  rúmgott  hjónaherbergi  með  stórum  fataskáp,
barnaherbergi  með  fataskáp,  stofa  með  útgengi á  svalir,  eldhús  með  góðri  innréttingu  úr  mahogny,
keramik helluborð og útdregin vifta. Plastparket á gólfum og flísar á baði, andyri og þvottahúsi. Fataskápar
í svefnherbergjum í kirsuberjalit. Tengi fyrir þvottav./þurrk. á baði.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

sigrun@remax.is

LAUS STRAX - BÓKAÐU SKOÐUN

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

821 0808

820-9610

HELGASTAÐIR
825 Stokkseyri
SVEIT Í BÆ - BYGGT 1910

Stærð: 270 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1910

Brunabótamat: 27.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000

Um er að ræða einbýlishús með mikla sögu sem byggt var árið 1910. Húsið hefur nánast allt verið endurnýjað en
heldur sínum gamla sjarma. Svefnherbergisálma var byggð við húsið fyrir  10 árum. Nýr 80 fermetra bílskúr og í
honum  er  búið  að  stúka  af  20  fm  sér  herbergi  með  tengingar  fyrir  þvottavél  ofl.  Tilvalin  eign  fyrir  þá  sem  vilja
upplifa  sveitarómantíkina í  þéttbýlinu.  Húsið  er  staðsett í  enda  götunnar,  stór  og  gróinn  garður  sem  liggur  að
óbyggðu  svæði.  Sannarlega  sveit í  bæ. 3  svefnherbergi,  nýleg  innrétting í  kirsuberjalit  eldhúsi  með  Gorenje
tækjum, tvær rúmgóðar stofur, þvottahús, baðherbergi, geymsla inni og úti. Undir hluta hússins er kjallari sem er
ekki  nýttur í  dag.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
STÓR OG GÓÐUR BÍLSKÚR FYRIR ÞÁ SEM VILJA HAFA AÐSTÖÐU TIL AÐ VINNA HEIMA FYRIR, LISTAFÓLK,
HANDVERKSFÓLK O.S.FRV.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI!!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 16:00 TIL 16:30

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

821 0808

Lyngheiði 6
800 Selfoss
Rólegt og gróið hverfi.

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000

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

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Einbýli hjá miðbænum á ótrúlegu verði!

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

8691078



Lækjarbakki 6
800 Selfoss
Glæsilegt Einbýli!

Stærð: 206 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 36.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.700.000
Re/Max Heimili  og Jarðir  kynna :  Glæsilegt  Steypt  einbýli á  Selfossi.  Eignin  telur:  Forstofu,  sjónvarpshol,
stofu,  eldhús, 2  baðherbergi, 4  svefnherbergi,  þvottarhús,  geymslu  og  bílskúr.  Mjög  vandaðar  og  góðar
hurðir og innréttingar úr mahogny. Mahogny parket á gólfum en náttúrusteinsflísar á forstofu, þvottarhúsi
og baðherbergjum. Stór og góður 54 m2, flísalagður bílskúr með góðu geymslulofti. Rúmgóð herbergi, og
fataherbergi innaf hjónaherbergi. Æðislegt útsýni!

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Sjávar-ústýni!

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

8691078

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

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

8691078

Sóltún 10
800 Selfoss
Gott verð!

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

Brunabótamat: 25.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

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

Góðir leigumöguleikar!

Brjánsstaðir
801 Selfoss

Góð jörð á friðsælum stað!

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0

Re/Max heimili og Jarðir kynna: Jörð í Skeiða-og Gnúpverjahreppi, (c.a 20 mín.
akstur frá Selfossi) landnúmer 166456. Um er að ræða u.þ.b 110 ha. Búið er að
planta skjólbeltum á jörðinni og er jörðin í verkefninu Suðurlandsskógar. Ræktað
land  er  u.þ.b.  29  ha.  Vélageymsla  300  fm.  og í  enda  hennar  eru  tvær  góðar
íbúðir,  ein á  hvorri  hæð,  u.þ.b.  80  fm.  hvor,  hlaða  325  fm.  með reiðaðstöðu  í
helmingi hennar, hesthús með góðri kaffiaðstöðu 327 m2 samtals. Í hesthúsinu
eru  góðar  stíur  fyrir  35  hesta  og  15-20 trippi.  Gerði  eru  við  hesthúsið  samtals
830 m2 og einnig er 200 metra hringvöllur. Á jörðinni er einkareiðvegur sem er 1
km.  Gripahús  111,5  fm.  C.a  30  prósent  eignarréttur  að  heitu  vatni  úr  borholu
með sjáfrennsli.  Eigandi er opin fyrir því að selja líka minna af jörðinni og halda
einhverju  eftir  (þar  af  leiðandi  lækkar  verðið)  ef  fólk  óskar  eftir.  Sniðugt  fyrir
fjárfesta því þessi jörð bíður uppá mjög marga möguleika! Bókaðu skoðun strax
hjá sölufulltrúa í  síma 869 1078 og taktu bíltúr í  sveitasæluna að skoða þessa
fínu jörð!

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Mjög sniðugt dæmi fyrir fjárfesta!

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

8691078

Þrastarimi 16 
800 Selfoss
Gott verð.

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 22.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000
Re/max  Heimili  og  Jarðir  Kynna:  Gott  einbýli  ásamt  bílskúr á  góðum  stað á  selfossi.  Eignin  telur:
Þvottarhús,  stofa,  hol, 3  svefnherbergi,  eldús,  borðstofa,  forstofa,  og  sjónvarpsherbergi/rými.  Ný
eikareldúsinnrétting í eldúsi sem kemur vel út. Góð staðsetning nálægt skóla og leikskóla. Gróið hverfi.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Barnvænt hverfi.

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

8691078

Traðir Laugarási
801 Selfoss
Heilsárshús eða Heimili í sveitasælunni!

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Re/Max Heimili og jarðir kynna: Fallegt einbýli ásamt bílskúr á þeim fallega stað Laugarási í bláskógabyggð.
Eignin telur: Eldhús, búr, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, baðherbergi, forstofu, 4 svefnherbergi, þvottarhús,
geymslu og hol. Nýleg eldúsinnrétting úr kirsuberjavið. Innaf eldhúsi er búr með góðum hillum. Innangengt í
bílskúr af gangi.  Eignin stendur á 2075 fm lóð og mjög fallegt útsýni allt í  kring. Vert að skoð þessa því
hún er á flottum stað og á góðu verði !

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Ótrúlegt verð!!

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

8691078



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.  Húsið er vel skipulagt með eldhúsi og stofum á neðri hæð ásamt gestasalerni en á efri hæð eru
svo 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi.   Góð eign á góðum og 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.25.06 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

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

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

Klapparstígur 5a m/bílskýli
101 Reykjavík
Glæsieign í miðbænum.

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 17.445.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Remax Lind kynnir  skemmtilega hannaða 2ja  herbergja  íbúð með bílskýli í  miðbæ Reykjavíkur.  Íbúðin  er
staðsett á  efstu  hæð í  nýlegu  lyftuhúsi á  horni  Klapparstígs  og  Skúlagötu.  Eldhúsið  er  með  fallegri
kirsjuberjainnr.  og  tækjum  úr  burstuðu  stáli,  gaseldavél.  Stofa  og  elhús  eru  með  náttúrusteini á  gólfi,
útgengt á svalir með stórkostlegu útsýni. Á efri hæð er rúmgott svefnherb. og bað, einnig ónýtt rými ca 8
m2 með glugga. Geymsla og sér bílastæði í lokuðu húsi. Glæsileg lóð.

Lind

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 26. júní kl. 18.30 - 19.00

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

663 3300

695 9500

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

Víðibrekka 8
Grímsnes
Sumarhús

Stærð: 72,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 16.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallegt  fullbúið  heilsárshús í  Landi  Búrfells í  Grímsnes-  og  Grafningshreppi.  Húsið  er
mjög  vel  staðsett í  hlíðum  Búrfells  með  stórfenglegu  útsýni  yfir  Álftavatn  og  Sogið.  Lóðin  er  7.530  m2
eignarlóð. Í húsinu eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, anddyri og þvottahús, eldhús og stór stofa. Verönd
er  við  húsið  og  gott  bílastæði.  Hér  er  um að  ræða  fallegt  hús á  góðum útsýnisstað.  Öll  þjónusta  innan
seilingar.

Lind

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 663-3300

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

695 9500

663 3300

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

thorarinn@remax.is

Urriðakvísl 1
110 Reykjavík
Fallegt einbýlishús á góðum stað

Stærð: 227 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 37.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Opið
Hús

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

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

8999-427

847 8001

Háabarð 8
Hafnarfjörður
Opið hús mánudag kl 18-18.30

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.530.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.700.000
Einbýlishús á  góðum  og  rólegum  stað í  Hafnarfirði.Góður  suðurgarður  með  heitum  potti  og
verönd.Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplássi.Þrjú svefnherbergi eru í húsinu tvö þeirra eru
með  parketi á  gólfum  og  skápum  en  eitt  með  dúk á  gólfi.Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og
gólf(baðkar).Stofan og borðstofa er með parketi á gólfi og  er útgegnt í garðhús úr stofu.Þvottahús er innaf
eldhúsi og er útgegnt út í garð úr þvottahúsi.Fínn bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 18-18.30

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

6934085

Suðurhvammur 5
Hafnarfjörður
Opið hús mánudag kl 19-19.30

Stærð: 106,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
REMAX LIND kynnir þriggja herbergja íbúð en með möguleika á fjórða herbergi í hvömmunum í Hafnarfirði.
Íbúðin er á jarðhæð og er afgirtur pallur á bakvið. Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Eldhúsið
er með fallegri hvítri innréttingu og gott skápapláss og borðkrókur.Gegnheilt parket er á allri íbúðinni nema
á baði, eldhúsi og forstofu. Nýtt baðkar er á baði og er góð innrétting, ljósar flísar á gólfi og upphengt wc.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 19-19.30

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

6934085



Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Verð frá 20,500.000

Stærð: 70,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000

Glæsilegar 2ja til 4ra herbergja 70,2fm til 144,7fm íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi í
hjarta Hafnarfjarðar.  Tvær lyftur  eru í  húsinu og fylgir  stæði í  bílageymslu öllum
íbúðum  hússins.  Húsið  er  byggt  með  forsteyptum  einingum  með  endanlegri
yfirborðsmeðhöndlun.  (kvarsi)  Húsið  er  þannig  úr  garði  gert  að  það  sé  sem
viðhaldsminnst.  Allir  gluggar  eru  smíðaðir  hérlendis  úr  stálrömmum  og  plasti
(PVC) það sama á við um útihurðir.  Lóð frágengin og bílastæði malbikuð með
hitalögn.  Um  það  bil  helmingur  íbúðanna  er  með  sér  inngangi  af  svalagangi.
Mynddyrasími fylgir öllum íbúðum. Þvottahús er í öllum íbúðum, flísalagt ásamt
borði  og  skolvaski  og  geymsla í  flestum,  þó  fylgja  nokkrum íbúðum geymsla  í
kjallara. Vagna-og hjólageymsla er í sameign.  Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án
gólfefna, þó er baðherbergið flísalagt í hólf og gólf.  Bað og blöndunartæki eru
frá Sturta.is,  eldhúsinnréttingar eru HTH innréttingar frá Bræðrunum Ormsson.
Innihurðir og innréttingar eru úr eik. Uppþvottavél fylgir öllum íbúðum. Sameign
er öll með flísalögðum gólfum og frágangur á húseigninni glæsilegur.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17:00-19:00

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

512-3400

820-8080

893-6001

Suðurhvammur 22
220 Hafnarfjörður

Stærð: 170 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.500.000

Efri  sérhæð í parhúsi  með bílskúr í  lokuðum botnlanga á rólegum stað í  Hafnarfirði.  Komið er inn í  andyri  með
flísum á gólfi og skáp. Í andyrinu er gengið inn í forstofuherbergi með dúk á gólfi og skáp.  Gengið er inn á stórt
hol /  borðstofu  með  flísum á  gólfi  sem  halda  áfram  inn í  eldhúsið.  Eldhúsið  er  með  nýlegri  eikarinnréttingu.
Stofan  er  rúmgóð  með  olíubornu  gegnheilu  stafaparketi á  gólfi  og  útgengi á  stórar  suðvestur  svalir.
Hjónaherbergið er rúmgott með dúk á gólfi og skápum.  Barnaherbergið er með dúk á gólfi og skáp.  Gengið er
upp á  efri  hæðina  úr  holinu  og  er  þar  um  30fm  óskráð  rými  sem  er  nýtt í  dag  sem  eitt  svefnherbergi  og
sjónvarpshol.  Baðherbergið er stórt, með sturtuklefa, baðkari og innréttingu.  Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf.  Þvottahúsið er innan íbúðar og er það flísalagt.  Bílskúrinn er rúmgóður með aukinni lofthæð.  Bílaplanið er
hellulagt.  Tröppurnar  upp  utanhús  eru  flísalagðar  og  með  hitalögn.  Húsið  afhendist  nýmálað  að  utan.
Fjölskylduvæn eign á góðum stað.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 16:00-16:30

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

512-3400

820-8080

893-6001

Flétturimi 16
112 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 25.06.07

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Vel skipulögð 88,1 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð við Flétturima, með útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö
svefnherbergi,  eldhús,  baðherbergi,  stofu  og  borðstofu.  Forstofan  er  með  góðum  fataskáp.  Eldhúsið  er
með hvítri innréttingu og borðkrók. Stór borðstofa opin inn í stofu sem er björt með útgengi á suð-vestur
svalir.  Baðherbergið  er  með  baðkari,  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  eru  rúmgóð  og  annað  með
góðum skáp og skrifborði.  Eikarparket  er á  stofu  og herbergjum.  Sér  geymsla,  hjóla  og vagnageymsla  í
kjallara.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl. 19:30-20:00

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

512-3400

820-8080

893-6001

Óðinsgata 18b
101 Reykjavík
Þingholtin

Stærð: 38 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 5.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.800.000
38,2 fm parhús í miðbæ Reykjavíkur með sér sólpalli við Óðinsgötuna. Gengið niður frá Óðinsgötu niður í
port. Einnig fylgir lítill garður með eigninni. Komið er inn í forstofu og þaðan gengið inn í opið rými þar sem
liggur  saman  björt  stofa  og  eldhús.  Svefnherbergið  er  rúmgott  með  hillueiningu.  Baðherbergið  er  með
flísum á gólfi, sturtu og tengi fyrir þvottavél. Parket á stofu- og eldhúsgólfi. Nýtt járn, pappi og flasningar á
þaki.  Húsið stendur á eignarlóð.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 19:30-20:00

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

512-3400

820-8080

893-6001



Bergstaðastræti
Reykjavík
Miklir möguleikar

Stærð: 172,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 17.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Frábært  tækifæri!  Um er  að ræða húsnæði  skráð sem tannlæknastofur.  Húsnæðið er á  jarðhæð og er  í
dag er leigt út sem 7 herbergjum og sameiginlegri aðstöðu. Herbergin eru leigð út á 40 þús hvert. Búið er
að samþykkja  tvær  íbúðir á  hæðinni  og liggja  fyrir  drög að teikningum af  þeim.  Miklir  möguleikar  felast  í
húsnæðinu.  Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá Remax Esju. Verð tilboð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

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

898 9979

Garðhús
Grafarvogur
Glæsileg íbúð

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000
Frábær  staðsetning  gagnvart  skóla,  sundlaug,  leikskóla  og  þjónustu.  Örstutt í  Spöngina.  Íbúðin  er  með
sérinngang  frá  svölum.  Lýsing:  Gott  anddyri  með  skáp  og  flísalagt.  Tvö  barnaherbergi  með  parketi  og
góðum skápum. Þvottahús flísalagt. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, bað og sturta. Svefnherbergi með
miklum  skápum  en  vantar  hurðar.  Parket á  gólfi.  Stofa  og  eldhús  samliggjandi  og  suðursvalir.  Parket  á
gólfum. Stór og rúmgóð innrétting í eldhúsi. Bílskúr 26 fm.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

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

898 9979

Las Ramblas-Calle Mayor
Spánn
Einbýli 2 íbúðir

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 30.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 45.000.000
Glæsilegt  tveggja  íbúða  einbýli á  Las  Ramblas  golfvellinum.  Húsið  er  um  200  fm.  Efri  íbúðin  er á  tveim
hæðum ca. 130 fm með  tveim svölum um 16fm og 6 fm og solarium uppi á þaki ca 32 fm. Stórkostlegt
Panorama útsýni . Aðalhæð er með 3 svefnherbergi, stofu, eldhús og tvö baðherbergi.  Neðri íbúðin er um
65 fm með tvö svefnherbergi og góða verönd. Aðgangur að 4 sundlaugum og afsl á Ramblas gofvöllinn.
Verið er að klára glæsilegt klúbbhús á golfvellinum. Verð 530.000@

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

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

898 9979

Stuðlaberg 74
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt raðhús til sölu

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 21.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.200.000
REMAX-Esja kynnir:Til sölu glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. NEÐRI HÆÐ: Forstofa, gesta
snyrting, eldhús, geymsla og stofa. Eldhús er með Gram bakarofni, keramik helluborði, háfi, ofl. Gengið út
á pall  úr  rúmgóðri  stofu.  EFRI  HÆÐ: Gott  sjónvarpshol  með sérsmíðuðum sjónvarpsskáp,  hjónaherbergi
með  skápum  upp í  loft.  Útgengt  er á  suður  svalir,  tvö  barnaherbergi  með  skápum,þvottahús  með
geymslulofti. Flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu og baðkari með sturtu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25.júní milli 18:00 og 18:30

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

660 7761

Fossheiði 56
800 Selfoss
Tvær íbúðir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 18.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Góð 4 herb. íbúð á 1. hæð í nýlega standsettu fjölbýli við Fossaheiði á Selfossi, ásamt 2 herb. ósamþykktri
íbúð í  kjallara.  Búið  er  að  klæða  húsið  að  utan  með  viðhaldslítilli  klæðningu.  Þrjú  svefnherbergi  með
skápum,  baðherb.  með  sturtu  og  baðkari.  Íbúð á  1.  hæð  þarfnast  lagfæringar.  Skipt  verður  um  teppi  í
sameign og hún máluð á kostnað seljanda. Stærri íbúðin er laus við kaupsamning. 2 herb. íbúðin er í leigu,
hægt að yfirtaka leigusamning. Eign með mikla möguleika.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 14:00 - 14:30

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

534 4040

699 4994

Grundartjörn 9
800 Selfoss
Opið hús

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
RE/MAX Eignastýring kynnir: Fallegt 145 fm einbýlishús ásamt 42 fm bílskúr, alls 187 fm, á góðum stað í
jaðri byggðar á Selfossi. Eignin skiptist í rúmgóða og bjarta stofu með aðgengi í fallegt sólhús og þaðan út í
fallegan og gróinn garð. Eldhús er með nýlegri kirsuberjainnréttingu frá Fagus, rúmgóður borðkrókur. Þrjú
stór  svefnherbergi  með  skápum.  Baðherbergi  með  ljósri  innréttingu,  sturtubotn  og  baðkar.  Ágætt
sjónvarpshol. Þvottahús með útgengi út í 40 fm bílskúr.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl: 15:00 og 15:30

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

534 4040

699 4994

Kríuás 19
221 Hafnarfjörður
4 herbergja

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Rúmg.  forstofa  með  tvöf.  skáp,  flísar á  gólfi.  Tvö  barnaherb.  með  fataskápum.  Rúmg.  hjónaherb.  með
góðum  fataskáp.  Baðherb.  flísal. í  hólf  og  gólf,  baðkar  með  sturtu,  lítil  innr.  með  innf.  vaski.  Stórt
þv.hús/geymsla er innan íbúðar, með skolvaski, flísar á gólfi. Eldhús með mahogny innr. og AEG tækjum
úr  burstuðu  stáli  sem  fylgja  með  íbúðinni.  Björt  stofa/borðstofa  með  gluggum á  tvo  vegu  og  frábæru
útsýni, suðv. svalir. Sér geymsla ásamt sameiginlegri hjóla- og vagnageymslu.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

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

534 4040

699 4994

Öndverðarnes 2
801 Selfoss
Sumarhús á 2ha. eignarlandi

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 9.940.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.000.000
Gott sumarhús á 2 hektara eignalandi, rétt við Sogið, staðsett hátt í landinu og umleikið fallegum trjálundi.
Komið  er  inn í  rúmg.  sólstofu  og  þaðan  er  gengið  inn í  forstofu.  Tvö  svefnherb.  annað  með  kojum.
Baðherb.  með  stórri  viðarinnr.  Björt  og  rúmgóð  stofa  með  kamínu.  Eldhús  með  ljósri  viðarinnr.  Köld
geymsla innaf eldhúsi.  Frá Reykjavík:  Ekið fram hjá Þrastarlundi,  fyrsti  afleggjari  til  hægri  og strax aftur  til
hægri niður einkaveg. Ekið inn um hlið og að bílastæði.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl: 16:00 og 17:00

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

534 4040

699 4994



Naustabryggja 22
110 Reykjavík
Opið hús í dag

Stærð: 213,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 41.570.000
Bílskúr: Nei

Verð: 53.000.000

Glæsilegar 213,4 m2 samliggjandi 3ja herbergja íbúðir í tvíbýlishúsi í bryggjuhverfinu í Reykjavík. Eigninni fylgja tvö
stæði í bílageymslu. Komið er inn í anddyri þar sem er rennihurð inn í íbúðina á neðri hæðinni beint af augum og
stigi upp á efri hæðina á vinstri hönd. Á neðri hæð er gengið inn á hol sem er opið inn í borðstofuna og eldhúsið.
Stofan, borðstofan og eldhúsið eru allt samliggjandi og er rýmið opið og bjart. Úr stofu er gengið út á suður svalir
og  er  þaðan  útsýni  yfir  fallegan  listigarð.  Parket  er á  gólfum í  alrými.  Herbergin  eru  rúmgóð  og  með  parketi  á
gólfum og góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, með tengi fyrir þvottavél og innréttingu. Þegar
komið er upp stigann á efri hæðina er komið inn á hol og er þaðan opið inn í eldhúsið, borðstofuna og stofuna. Í
alrými er parket á gólfi og aukin lofthæð. Eldhúsið er með sprautulakkaðri hvítri innréttingu og tækjum úr burstuðu
stáli.  Baðherbergið  er  með hvítri  innréttingu,  flísum í  hólf  og gólf  og tengi  fyrir  þvottavél.  Herbergin  eru  einnig
rúmgóð á efri hæðinni, með parketi á gólfum og skáp í hjónaherbergi.   Skemmtileg eign sem vert er að skoða

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15:00-16:00

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

512-3400

898 0066

Borgarhólsstekkur 3
801 Selfoss
Við Þingvallavatn

Stærð: 50,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.000.000
Fallegt og vel smíðað sumarhús í Bláskógabyggð. Húsið stendur á stað þar sem víðáttufallegt útsýni er yfir
vatnið og Hengilinn. Parket lögð gólf og panel klæddir veggir. Tvö svefnherbergi, stofa , eldhús og svefnloft
eru í  húsinu.  Fyrir  utan  er  stór  og  mikil  verönd  með  heitum  potti  og  grillturni.  Einnig  fylgir  eigninni
Frístundarhús  (nýtt  bátaskýli)  24  fm.  Húsið  stendur á  grónu  landi  með  trjám  og  róluvelli.  Veiðiréttindi  í
vatninu fylgja eigninni. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

Bær

Sigmundur
Sölufulltrúi

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00-17:00

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

898 0066

Ágústa
Lögg. fasteignasali

agusta@remax.is
512-3400

Brekkubraut 13
300 Akranes
Einbýli

Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 26.930.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Komið inn í flísalagða forstofu og gang á aðalhæð húsins. Flísalagt eldhús með hvítri innréttingu og flísum
milli skápa. Stofa, borðstofa og vinnuherbergi eru með parketi á gólfum. Einnig er gestasnyrting á hæðinni.
Parketlagt  hjónaherbergi  með  skáp  og  útgengi  út á  svalir.  Önnur  herbergi  eru  undir  súð á  efri  hæð.
Baðherbergið er flíslagt í hólf og gólf og með viðarinnréttingu. Sérinngangur er í kjallara og þar er þvottahús
og geymsla. Tvöfaldur 56fm bílskúr.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 18:00-19:00

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

512-3400

898 0066

Sogavegur 136
108 Reykjavík
Sérhæð

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

Brunabótamat: 16.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Íbúð á  efri  hæð með  sérinngangi,  góðum sólpalli  og  sérgarði.  Komið  upp  stiga í  miðri  íbúð  inn á  gang.
Rúmgott  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  með  sturtu  og  tengingum fyrir  þvottavél  og  þurkara  með  dúk  á
gólfi. Eldhús er með flísum á gólfi, tengi er fyrir uppþvottavél og borðkróku  við glugga. Björt og falleg stofa
með  glæsilegu  útsýni.  Borstofan  er  rúmgóð  og  hægt  er  að  breyta  henni í  herbergi.  Parket  er á  öllum
gólfum nema eldhúsi og baði.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.14:00-14:30

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

512-3400

898 0066

Vesturhús 13
112 Reykjavík
2ja herbergja

Stærð: 59,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Björt  2ja  herbergja  íbúð á  neðri  hæð í  tvíbýlishúsi  með  sérinngangi,  bílastæði  og  garði.  Komið  er  inn  í
samliggjandi  stofu og eldhús sem er  parketlagt  með merbau parketi.  Eldhúsið er  með hvítri  innréttingu.
Inn af stofunni er baðherbergið.  Baðherbergið er með flísum á gólfi, hvítri innréttingu og með sturtuklefa.
Svefnherbergið  er  með  parketi á  gólfi  og  skápum.  Innaf  svefnherberginu  er  samliggjandi  geymsla  og
þvottahús. Skemmitleg íbúð inn í enda á rólegri botngötu.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:30-17:00

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

512-3400

898 0066

Álfhólar 15
Selfoss
Tilbúin til innréttinga

Stærð: 155,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 24.000.000
Vönduð íbúð í endaraðhúsi. Tilbúin til innréttinga en mögulegt að kaupa hana fullbúna. Íbúðin er 114,2 fm
og bílskúr 41 fm. Teikning hússins er einkar vel útfærð og nýting íbúðar mjög góð þar sem hver fermeter
hefur  sitt  hlutverk. Í  íbúðinni  eru  þrjú  svefnherbergi,  stofa,  eldhús  og  sjónvarpshol.  Hurð  er  úr  stofu  út  í
bakgarð.  Baðherbergi.  Úr  þvottahúsi  er  innangengt í  bílskúr.  Geymsla  er í  enda  bílskúrs  og  er  hurð  út  í
bakgarðinn. Lóð þökulögð. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

512-3400

8648090

Dverghólar 19
Selfoss
Vönduð íbúð á góðum stað 

Stærð: 149,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
4ja  herb  parhús  með  bílskúr,  grónum garði  og  stórum sólpalli.  Flísalögð  forstofa  með  skápum.  Eldhús
flísalagt, með ljósum innréttingum og eyju. Stofan er björt með stórum gluggum.  Opið er milli eldhúss og
stofu  og  er  hátt  til  lofts.  Lagt  fyrir  skjávarpa í  sjónvarpsholi.  Hjónaherb  er  rúmgott  og  með  góðu
skápaplássi.  Barnaherb  tvö  eru  einnig  rúmgóð  með  góðum  skápum.  Flísalagt  baðherb  með  fallegri
innréttingu.  Örstutt í skóla. Húsið er innst í botnlanga. Góð lán fylgja.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

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

512-3400

8648090



Heiðarholt 13 - 15
250 Garður
Sölusýning

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 17.500.000
RE/MAX Bær  Kynnir:  Nýtt  146,6  fm parhús,  sem skilast  með mjög  stuttum afhendingartíma.  Skilalýsing
sem hér segir. Útveggir: Standandi timburklæðning, lektur síðan 10mm krossviður, grind 2 sinnum7 tm, að
innan  spónaplötur  og  gifs  yfir,  með  150mm  steinull  og  200mm í  lofti.  Efni  fylgir í  Innveggi,  grindarefni
spónaplötur og Gifs, 70mm einangrun. Þak: Aluzink. Gólf: Gólfhiti komin upp og hitalagnir verða komnar í
gólfin svo að gólfin verða tilbúin undir gólfefni.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

kristjan@remax.is

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

villi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús? Þriðjudag 26-06 frá 19.00 - 20.00

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

512-3400

699-6949

848-1200

Kirkjuvogur 11
233 Reykjanesbær
Einbýlishús á rólegum stað 

Stærð: 172,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 17.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
RE/MAX BÆR kynnir : Einbýlishús á þremur hæðum og stór bílskúr. Frábær staðsetning. Húsið er sem hér
segir.  Gengið  inn í  forstofu á  miðhæð,  þaðan í  hol.  Eldhús  er  með  góðri  innréttingu.  Baðherbergi  á
hæðinni. Stofa sem er í vinkil mjög rúmgóð. stigar eru á milli hæða. þrjú svefnherbergi eru á efstu hæð og
sjónvarpshol. Á  neðstu  hæð  er  svefnherbergi,  sturtuklefi,  geymsla,  þvottahús.  Húsið  hefur  allt  verið
endurnýjað í gegnum árin. Stórara svalir, frábært útsýni.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

kristjan@remax.is

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

villi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?Þriðjudag 26-06 frá 18.00 - 18.30

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

512-3400

699-6949

848-1200

Grófarsel 19
109 Reykjavík
Frábært sérbýli !

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.300.000
Falleg hæð með risi með sérinngangi í botnlanga í Seljahverfi.  Gengið er inn í forstofu með flísum á gólfi.
Gott hjónaherbergi, með föstum skápum og annað svefnherbergi með lausum skáp sem fylgir. Björt stofa
með  stórum  gluggum,  parket á  gólfi.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  baðkar  m/sturtu.  Risið  er
aðstæða  fyrir  krakka,  mjög  rúmgott.  Mikið  geymslupláss  er  að  finna í  íbúðinni.  Innan  íbúðar  er  rúmgott
þvottahús. Skemmtilegur lokaður garður með leikaðstæðu.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 24.Júní 15:30-16:00

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

898 8889

692 9532

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

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

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

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

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Sunnnudaginn 24. Júní Kl 14:00-14:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

898 8889

692 9532

Múlabyggð
310 Borgarnes
Fallegt sumarhús í Borgarbyggð

Stærð: 76,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
Fallegt  76,4 fm sumarhús i  grónu og skemtilegu landi,  rétt  fyrir  utan Borgarnes.  Eignin samanstendur  af
aðalhúsi sem er 76,4fm, þar af 64 fm á 1. hæð en 12,4 fm svefnloft. Auk þess er 14 fm gestahús og jafn
stórt geymsluhús. Aðalhúsið er með tveimur svefnherbergjum, stofu, baðherbergi og eldhúsi. Í gestahúsinu
er  svefnherbergi  og  baðherbergi.  Stór  og  mikill  pallur  umlykur  húsið  og  fylgir  rafmagshitapottur  með.
Hagstætt lán getur fylgt og möguleiki er að taka íbúð eða bíl uppí

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

tas@remax.is

gs@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma 8930082

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

898 8889

893 0082

Sveighús 12
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli

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

Brunabótamat: 32.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

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

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 19:00-19:30

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

663 3219

Tröllateigur 9
270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús

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

Brunabótamat: 28.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Afar glæsilegt raðhús ásamt bílskúr í góðu hverfi. Neðri hæð: Flísalögð forstofa, eikar skápar, innangengt í
flísalagðan  bílskúr.  Forstofuherbergi,  parket.  Stofa  og  eldhús í  opnu  rými,  parket á  stofu  flísar á  eldhús,
falleg eikar innrétting, útg.á stóran pall með heitum potti. Gesta wc, flísar. Efri hæð: Sjónvarpshol, parket,
útg. á svalir.  Hjónaherbergi, parket, skápar. Tvö rúmgóð barnaherbergi, parket, skápar. Þvottahús, flísar,
innrétting. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Mánudag 18:00-18:30

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

663 3219



Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

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

698 7695

Álfheimar 31
101 Reykjavík
Vantar þig íbúð m/sérinngangi?

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

Brunabótamat: 9.540.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000

Rúmgóð  og  mikið  endurnýjuð  tveggja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi í  kjallara í  glæsilegu  húsi í  Heimunum
vinsælu. Bæði stofa og svefnherbergi eru rúmgóð og geymsla sem er inn í íbúðinni gæti nýst sem vinnuherbergi.
Í eldhúsi eru nýir neðri skápar, vaskur og borðplata. Nýtt plastparket á öllum gólfum í íbúðinni nema á eldhúsi og
baði. Verið er að ljúka við endurnýjun á skólplögn. Þetta er fín íbúð á góðum og vinsælum stað og hún er laus við
kaupsamning.

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

Hringbraut 97
107 Reykjavík
Góð 3ja herbergja í Vesturbænum

Stærð: 82,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.400.000
Mjög vel skipulögð og rúmgóð þriggja herbergja íbúð í gamla, góða  Vesturbænum. Rúmgott hol. Eldhús
með upprunalegri innréttingu og rými fyrir eldhúsborð. Barnaherbergi með fallegum, upprunalegum skáp.
Endurnýjað  baðherbergi,  flísalagt í  hólf  og  gólf  m/sturtu.  Stór  stofa  og  hjónaherbergi  með  lausum skáp.
Svalir í suð-vestur. Plastparket. Endurnýjaðir gluggar. Sameiginlegt þvottahús og 2 sérgeymslur. Búið er að
skipta um skólplagnir í kjallara. Tilvalin íbúð fyrir háskólafólk.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

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

698 7695

Búlgaría
Við Svartahafið
Fjárfestinga tækifæri

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: frá 6 m
Um  er  að  ræða  fjárfestingatækifæi í  Búlgaríu,  nánartiltekið  við  strendur  Svartahafsins.  RE/MAX  er  í
samstarfi  við  Proxima  Finance  Ltd  sem  er í  eigu  íslendinga  og  hefur  starfað  um  nokkura  ára  skeið  við
góðan orðstýr.  Í boði eru flestar stærðir íbúða og bygginga verkefna.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

hilmar@remax.is

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

821 7337

820-6677

Einiholt
Árnessýsla
193 ha land til sölu

Stærð: 193 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Re/max  fasteignir  óskar  eftir  tilboðum í  193  ha  land,  Einiholt.  Landið  er  staðsett í  næsta  nágrenni  við
Gullfoss og Geysi.  Landið er að hluta kjarrivaxnir ásar en einnig eru grónar flatir.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

hilmar@remax.is

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

821 7337

820-6677

Skógarlundur 11.
Garðabæ.
Glæsilegt hús í Garðabæ

Stærð: 202 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 25.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.000.000

****** Remax Stjarnan kynnir*****                                   Einbýlishús á eftirsóttum stað í Garðabæ  Húsið  var 151.3
samkvæmt fasteignarmati en er í dag 165,8 fm auk bílskúrs 36,2 fm samtals 202 fm. Staðsetningin á eiginni er
mjög góð, lítil umferð( barnvænt), ca 1000 fm glæsilega ræktuð lóð með miklum gróðri. Gengið er inn í glæsilegan
nýlegan  garðskála  sem er  panelklæddur  með Indverskum nátturú  flísum og hita í  gólfi,  þaðan er  einnig  tvöföld
hurð út á fallega verönd. Innangengt er í góðan bílskúr með geymslu. Í dag eru 3 svefnherbergi í húsinu öll mjög
stór þar af hjónaherbergi með fataherbergi. Gott þvottarými með góðum innréttingum.Nýlegur sólpallur ca 85 fm
með  heitum potti og geymsluskúr. Fallegt eldhús ljósri innrétting hvít og beiki, flísar á gólfi og milli skápa, góður
borðkrókur. Stór og björt stofa og borðstofa með parketi á gólfi. Baðherbergi nýlega endurnýað flísalagt í hólf og
gólf, baðkar með sturtu, falleg innréttin.                        Sjón er sögu ríkari Nánari upplýsingar veitir Karl Daníelsson
sölufulltrúi í síma 895-6406 eða á karl@remax.is

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

karl@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 25 júní kl 18.30 til 19.00

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

517 3629

895 6406

Túngata 12 
Grindavík
Góð fyrstu kaup

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 14.650
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
******* Remax Stjarnan kynnir******* Gott talsvert endurnýjuð 90,2 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í tvíbýli sem búið er
að  klæða  að  utan á  góðum  stað  miðsvæðis í  bænum.  Sameiginlegur  inngangur  með  rishæð.  Hol  með
parket. Tvö rúmgóð svefnherbergi, nýlegir skápar í hjónaherbergi, dúkur og parket á gólfum. Eldhúsið var
endurnýjað  1998,  með  fallegri  innréttingu,  ljósar  flísar á  milli  skápa,  Nánari  upplýsingar  veitir  Karl
Daníelsson í síma 895-6406 eða á karl@remax.is

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

karl@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag 26. júní frá 18.00 til 18.30

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

517 3629

895 6406

Reykjavíkurvegur 35 A
Hafnarfjörður
Góðir möguleikar á leigutekjum

Stærð: 90,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 12.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
RE/MAX Bær kynnir 90,2fm íbúð á tveimur hæðum í Hafnarfirði. Eignin skiptist í tvær 45fm íbúðir. Gott fyrir
fólk sem að er að leita sér að íbúð með möguleika á leigutekjum. Komið er í  forstofu með flísum á gólfi.
Stofan er með parketi. Eldhús er flísalagt góðri nýlegri innréttingu. Hjónaherbergið er stórt og rúmgott með
góðum  skápum.  Baðherbergi  flísalagt  með  sturtu.  Nýlega  skipt  um  allt á  efrihæð.  Neðri  hæð  skiptist  í
stofu, herbergi eldhús og baðherbergi.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

skari@remax.is

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi

bjossi@remax.is

Opið
Hús

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

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

512-3400

659 0322

822 1003 



Birkiskógar 5
300 Akranes
Frábær staðsetning!

Stærð: 214,1 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 og er
samtals  stærð  214,1  fm.  Húsið  skilast  með  viðhaldsfrírri  Hardi  plank  klæðningu,  ál  þakkanti  og  asfalt
þakklæðningu.  Gluggar  eru  PVC  gluggar  og  húsið  því  nánast  viðhaldsfrítt  að  utan.  Lóð  verður  grófjöfnuð  og
innkeyrsla  malarborin.  Nánari  lýsing:  Upphitun  hússins  er  með  gólfhitun.  Húsið  afhendist  tilbúið  til  málunar  en
einnig er hægt er að fá húsið fullbúið án gólfefna og afhendist þá eignin með heitum potti, ca 65fm timburverönd
og innréttingum úr hvíttaðri eik. Gert er ráð fyrir eikarhurðum og AEG stáltækjum. Mögulegt er að hafa áhrif á val
innréttinga  og á  baðherbergi  verður  vandaður  sturtuklefi  með  fótanuddi  og  gufu.  Gert  er  ráð  fyrir  3
svefnherbergjum en hægt er að bæta við 4ja herberginu. Verð á húsinu fullbúnu án gólfefna er 42.500.000.- Þetta
er fallegt og gott fjölskylduhús á góðum stað á Akranesi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun

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

694 4000

895 6107

Asparholt 4
225 Álftanes
Frábært útsýni!

Stærð: 76,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 13.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Rúmgóð og falleg íbúð með óhindruðu og glæsilegu sjávarútsýni. Sérinngangur er frá svölum. Forstofan er
rúmgóð með góðum maghony fataskáp og flísum á gólfi. Stofa, borðstofa og eldhús eru í opnu rými með
fallegum gráum flísum á gólfi og í eldhúsi er maghony innrétting og stáltæki. Gengið er út á rúmgóðar svalir
úr stofu og frábært útsýni er frá íbúðinni.  Svefnherbergi er rúmgott með góðum skápum. Baðherbergi er
flísalagt með baðkari og innréttingu. Þvottahús innan íbúðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.17.30-18.00

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

694 4000

895 6107

Fannafold 52a
112 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!

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

Brunabótamat: 29.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000
Fallegt  raðhús  með  innbyggðum bílskúr á  þessum vinsæla  stað í  Grafarvogi.  Húsið  er á  þremur  pöllum
með  fjórum  svefnherbergjum, 2  baðherbergjum  og  samliggjandi  stofum  ásamt  sólstofu.  Forstofa  með
nýlegum flísum á gólfi, gestasalerni er inn af forstofu. Gólfefni eru flísar og gegnheilt olíuborið parket. Dökk
innrétting  er í  eldhúsi  og  nýlegt  keramikhelluborð  og  ofn.  Búr  er  inn  af  eldhúsi.  Stofa  og  sólstofa  eru
samliggjandi borðstofu. Fallegt útsýni er frá rúmgóðum svölum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús máudag kl 19.30-20.00

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

694 4000

895 6107

Hraunbær 12
110 Reykjavík
Mjög falleg með útleiguherbergi

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

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.400.000
Falleg 3ja herbergja íbúð ásamt útleiguherbergi í  Hraunbæ. Komið er inn í hol með eikarparketi.  Tvö stór
svefnherbergi á hægri hönd með eikarparketi og skápum. Baðherbergi er flísalagt og með baðkari. Eldhús
er  flísalagt  og  með  stáltækjum  og  innréttingu  úr  kirsuberjavið.  Stofa  er  með  eikarparketi.  Vestursvalir.
Útleiguherbergi í kjallara. Þetta er falleg eign í eftirsóknaverðu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@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

899 4193

895 6107

Kjalbraut 5B
801 Selfoss
Fallegt sumarhús á eignarlóð

Stærð: 64,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Rúmgott sumarhús á eignalóð í Vaðnesinu í Grímsnes- og Grafningshreppi. Húsið skiptist í forstofu, stofu,
eldhús,  geymslu,  baðherbergi, 3  svefnherbergi  með  svefnplássi  fyrir  10  manns.  Eldhúsið,  borðstofa  og
stofa eru í  aðalrými hússins.  Baðherbergi  með sturtuklefa,  klósetti  og lítilli  innréttingu,tengi  fyrir  þvottavél.
Stór  afgirtur  pallur  með  heitum potti.  Húsið  stendur á  8.240  fm  eignarlóð  með  fallegum gróðri.  Fallegur
bússtaður í aðeins um 45mín fjarlægð frá Reykjavík.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun.

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

694 4000

895 6107

Lundarbrekka 2
200 Kópavogur
Falleg og vel staðsett  eign.

Stærð: 106,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Snyrtileg og vel staðsett 4ra herbergja íbúð. Komið er inní forstofu með flísum á gólfi og fataskáp. Eldhús
með upprunalegri innréttingu og með góðu skápaplássi. Parketlögð stofa við hlið eldhúss með útgengi á
svalir.  Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og gólf,  skápar  fyrir  ofan og við  hlið  vasks,  baðkar  með sturtuaðstöðu.
Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni, öll með fataskápum. Lítil geymsla innan íbúðar og önnur 14 fm á jarðhæð.
Sameiginlegt þvottahús er á hverri hæð. Góð eign.

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

Naustabryggja 16
110 Reykjavík
Mjög falleg m/bílskýli

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Mjög falleg 4ja herbergja íbúð á 2.hæð í Bryggjuhverfi  ásamt stæði í  bílageymslu. Komið er inn í forstofu
með flísum á gólfi. Á ganginum eru 3 svefnherbergi öll með hlynparketi á gólfum. Baðherbergi er flísalagt
með  vandaðri  innréttingu  og  baðkari.  Þvottahús  með  flísum  inn  af  gangi.  Stofa  og  borðstofa  með
hlynparketi og með útgengi á vestursvalir. Eldhús er flísalagt og með fallegri innréttingu og góðum tækjum.
Allar innréttingar og innihurðir eru úr mahogany. Þetta er falleg eign í góðu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL.17:30-18:00

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

899 4193

895 6107



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Aðstoðarskólastjóri

• Starf aðstoðarskóla er laust til umsóknar 

frá 1. ágúst nk.

 Auk kennaramenntunar er æskilegt að 
viðkomandi hafi framhaldsnám í stjórnun 
og/eða reynslu af skólastjórn.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.

Upplýsingar gefur Árni Þór Hilmarsson 
í síma 570 1600.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um starfið.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

LEIKSKÓLAKENNARAR 
OG FÓLK MEÐ REYNSLU
Lausar stöður í Náttúruleikskólanum. 
Grunntónninn í starfsmannastefnu 
leikskólans er hlýja og faglegur 
stuðningur.

Kennsluskylda leikskólakennara er 8 til 15 auk 
klukkustundar á dag í undirbúningsvinnu.

Við leitum eftir...
· Deildarstjórum
· Leikskólakennurum svo og öðrum
· Aðstoðarfólki í starf með börnum
· Aðstoð í eldhús frá 11 til 14
· Starfsfólki til síðdegisstarfa
· Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Leikskólinn er staðsettur við Álfkonuhvarf í 
Vatnsendahverfum í Kópavogi. Sjá nánar á: 
www.natturuleikskolinn.is

Áhugasamir hafa samband við Áslaugu 
leikskólastjóra eða Kristínu aðstoðarleik-
skólastjóra í síma 570 4900 eða með því að senda 
tölvupóst í aslaug@natturuleikskolinn.is

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn
Kópasteinn

óskar eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf:

• Sérkennslustjóra 50%, frá 1. ágúst
• Stuðningaðila á deild, sem fyrst
• Leikskólakennara 50% á eldri deild eftir 

hádegi
• Leikskólakennara 100% á yngri deild
• Aðstoðarmatráð 70%, frá 1. september
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 
564 1565.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• 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:
• Aðstoðarskólastjóri
• 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:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
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%
Kópasteinn:  564 1565
• Sérkennslustjóri 50% 1. ágúst
• Stuðningsaðili á deild, sem fyrst
• Leikskk. 50% eftir hádegi á eldri deild
• Leikskk. 100% á yngri deild
• Aðstoðarmatráður 70% 1. sept.
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
• Deildarstjóri á yngri deild
• 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 550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

- við ráðum

Seltjarnarnesbær

Verkstjóri.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Aðstoðarskólastjóri

• Starf aðstoðarskóla er laust til umsóknar 

frá 1. ágúst nk.

 Auk kennaramenntunar er æskilegt að 
viðkomandi hafi framhaldsnám í stjórnun 
og/eða reynslu af skólastjórn.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.

Upplýsingar gefur Árni Þór Hilmarsson 
í síma 570 1600.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um starfið.



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 7. júlí 2007.

Samvinna
leik- og grunnskóla

Vilt þú taka þátt í því að móta og 
byggja upp skólastarf í nýju hverfi?

HRAUNVALLASKÓLI
SAMVINNA -ÁBYRGÐ – VINÁTTA

Mótaðu framtíðina
með okkur… Viltu vinna uppbyggilegt starf, taka 

virkan þátt í breytingarferli og leyfa
áhugsviði þínu að njóta sín?Við Vesturkot eru lausar eftirfarandi stöður :DeildarstjórarLeikskólakennararUppeldismenntað starfsfólkÍ skólanum er gengið út frá nýjum hornsteinum:

„FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI“. Mótun nýrrar stefnu er 

í gangi og því kjörið tækifæri fyrir metnaðarfulla

einstaklinga að hafa áhrif og setja mark sitt á

starfið. Sjá nánar á vesturkot@hafnarfjordur.is.Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri
í síma 565 0220.

VESTURKOTFLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI

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

Setbergsskóli
Sími 664 5880 - gudosk@setbergsskoli.is
Sérkennari í nýja deild fyrir einhverfa nemendur
Deildin tekur til starfa í haust og verður rekin í nánu
samstarfi við almennar bekkjardeildir í skólanum. 

Víðistaðaskóli
(Sími 664 5890 – sigurdur@vidistadaskoli.is eða
sími 6645891 – annakr@vidistadaskoli.is)
Samfélagsfræði
Stærðfræðikennsla
Náttúrufræðikennsla
Almenn kennsla á miðstigi

Öldutúnsskóli
Sími 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla á yngra stigi og miðstigi
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
Aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólakennarar
Aðstoð í eldhús – eftir hádegi

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

Hraunvallaskóli
Sími 664 4535 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar
Kennarar með aðra uppeldismenntun
Starfsfólk með reynslu af uppeldisstörfum

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
Kennarar með aðra uppeldismenntun
Starfsfólk með reynslu af uppeldisstörfum
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
 sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og
 tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 
Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%
• Afgr./laugarv./baðvarsla karla 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Evans leitar eftir ábyrgu sölufólki
í fullt starf (virka daga) og hlutastarf.

Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu og reynslu í 
sölumennsku, vera góðir í mannlegum samskiptum
og gæddir þjónustulund.

ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI

Við leitum eftir ábyrgu sölufólki
í fullt starf og hlutastarf.

Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu og reynslu í 
sölumennsku, vera góðir í mannlegum samskiptum
og gæddir þjónustulund.

Umsóknir sendist til Elísabetar á netfangið elisabet@hbu.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2007

Umsóknir sendist til Elísabetar á netfangið elisabet@hbu.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2007

Þrastarlundur í landi þjóna, B-gata 3 (land á milli Þing-
vallavegar og Kóngsvegar). Samtals er húsið 69,3 fm. þ.e. sum-
arhús auk útigeymslu, ca 4 fm. Húsið er 52,5 fm. og gestahús
er 16,8 fm. Um er að ræða vandaðan bústað á frábærum stað.
Innbú fylgir. Verð 16,5 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

Þrastarlundur, B-gata 3
Opið hús sunnudaginn 24. júní

milli klukkan 14-16

Fr
u

m

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Arnarhraun 33 – Hafnarfjörður
Opið hús í dag á milli kl. 14-15

Góð 40 fm risíbúð í fallegu þríbýli tilbúin til afhend-
ingar. Grunnflötur íbúðar mælist meiri þar sem hluti
er undir súð. Stofa og svefnherbergi m. parketi.
Þvottahús í sameign. V. 13,5 millj. 7651

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

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

Óskum eftir að kaupa 
fasteignafélög eða eignasöfn. 

Vi ð samband í s. 897 4693
eða á arni@icemail.is

Sólheimar lyftuhús 
Til sölu 4ra herbergja íbúð. 101,4 fm. Skipti 

 óasvæðinu.
Upplýsingar í síma: 553-6190.

Fallegt og frábærlega staðsett 223,4 fm steinhús sem skiptist í
tvær samþykktar íbúðir með sameiginlegum inngangi. Annars veg-
ar er um að ræða 5 herbergja 94,9 fm hæð og ris sem skiptist í
tvær stofur, rúmgott eldhús, þrjú svefnherbergi og rúmgott baðher-
bergi með þakglugga. Íbúðin er með svölum til suðurs og hurðum í
gömlum stíl og fallegri gluggasetning. Verð 27,9 millj. Hins vegar er
um að ræða 5 herbergja 128,5 fm íbúð á tveimur hæðum sem
skiptist í tvær stofur, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
Frá íbúðinni er gengið út í sameiginlegan hellulagðan og skjólgóðan
garð til suðurs. Verð 32 millj.

Nánari upplýsingar veita
Reynir Björnsson hjá Húsavík fasteignasölu

og Einar Guðmundsson hjá Heimili fasteignasölu

Hallveigarstígur 4 - Tvær íbúðir

Fr
um

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Síðumúla 13
Sími 530 6500

Einar Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali



Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16
Reykás 27 - 110 Reykjavík

Um er að ræða 95,30 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Forstofa
með skápum, flísar. Gangur með parketi. Hjónah. með skápum, parket, útgengt
út á svalir. Herb. með skáp, parket. Nýlega standsett baðh. með baðkari og
sturtukl., innrétt. við vask, upphengt salerni, flísar á gólfi og veggjum. Eldh. með
sprautulakkaðri innrétt., flísar á milli skápa, t.f. uppþ.vél, borðkr., flísar. Stofa og
borðst. með parketi, útgengt út á svalir með glæsilegu útsýni. Innaf eldhúsi er
þv.hús með flísum. Í kj.er sérgeymsla með hillum, ásamt sam. hjóla- og vagna-
geymslu. Baðherbergið var einnig tekið í gegn 2006. Verð 23,5 millj. (5021)

Borgþór og Arna taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-16.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

160 fm gott einbýlishús á einni hæð þ.m.t. 45 fm bíl-
skúr á þessum gróna og eftirsótta stað í vesturbæ
Kópavogs. Eignin skiptist í anddyri, rúmgott hol, eldhús
með eldri innréttingu, þvottaherbergi og geymslu innaf
eldhúsi, bjarta stofu, 3 herbergi auk forstofuherbergi og
baðherbergi. Gengið úr stofu í stóran suðurgarð sem er
í góðri rækt. Hellulögn fyrir framan hús. Verðtilboð.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16
Verið velkomin.

Fr
um

Vallargerði 31 - 200 Kópavogi
Einbýlishús í vesturbæ Kópavogs
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Um er að ræða 3ja
herbergja 112 fm sér-
hæð á annari hæð
með sérinngangi  í 3ja
hæða húsi og bílskúr.
Hæðin skiptist í flísa-
lagða forstofu og hol.
Baðherb. er ný tekið í
gegn með flísum á
gólfi og veggjum.

Stórt eldhús með nýlegri innréttingu. Hjónaherb. með útgengi
á svalir, eitt barnaherbergi. Tvær rúmgóðar og bjartar stofur
með teppi á gólfi. Bílskúrinn er 40 fm. Þvottaherbergi og stór
sér geymsla er á fyrstu hæð hússins. Ásett verð 36,0 millj.

Sölumaður frá Kletti fasteignasölu tekur á móti fólki, 
696 1388 Svavar

Fr
um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 14:30
AUSTURBRÚN 37, ÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ

Norðurtún 9
245 Sandgerði
Verið velkomin í opið hús..

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 32.020.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Getur verið laust fljótlega!. Húsið er með tvöföldum bílskúr og stór verönd ásamt heitum potti. Innréttingar í
eldhúsi og hurðir eru nýlegar og úr kirsuberjavið. Eldhús er rúmgott með flísum á gólfi fallegar innréttingar,
ofn, spanhelluborð, vifta og uppvöskunarvél fylgir. Inngengt frá eldhúsi í þvottahús og þaðan út á snúrur.
Tvö salerni eru í húsinu. 4 svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum. Tvískipt stofa með útgengi út á
glæsilega verönd með heitum potti.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 17.00 - 18.00

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

4200800

693 2080

8440040

Brekkubraut 5
230 Reykjanesbær
Verið velkomin í opið hús.

Stærð: 150,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Nýlega búið að skipta um innréttingu og gólfefni í eldhúsi. Skipt um glugga í stofu. Íbúðin er staðsett fyrir
miðju í  botnlangagötu í  nálægð  við  miðbæ  Keflavíkur.  Stutt  í  Íþrótt-  og  sundmiðstöð,  þar  er
líkamsræktarstöð og sólbaðsaðstaða. Tveir skólar eru í nálægð, Holtaskóli og Myllubakkaskóli. Fjögur stór
herbergi, parket á gólfum og skápar í þremur. Mögulegt er að loka svefnherbergisálmu frá stofu. Góð og
velmeðfarin eign.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 15.00 - 15.45

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

4200800

693 2080

8440040

OPIÐ HÚS Í DAG – 14.00 – 16.00
FRAMNESVEGUR 65 / 101 RVK.

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð í mikið endurnýjuðu
húsi alls 122,6 fm - 5 herb. á 2. hæð á þessum vinsæla
stað á Framnesvegi, við Lágholtsveg Vesturbæjarmegin
við Hringbraut. Möguleiki á 4 svefnh. Mjög eftirsóknaverð
staðsetning. Verð 30,9 millj.

Guðrún Arna 820 0675 býður
þig og þína velkomna. 

Alma og Ásgeir á bjöllu!

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Heiðarból 27
230 Reykjanesbær
Verið velkomin.

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 26.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Húsið er allt nýlega málað. Hús sem vel hefur verið hugsað um, fallegur gróður í kringum húsið. Þak var allt
meitlað og málað í fyrrasumar. Bílskúr er rúmgóður með bílskúrshurðaropnara og stórri geymslu innaf. Stór
verönd bakatil með heitum potti. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi sem áður voru 4, tvö hafa verið sameinuð,
eldhús, tvískipt stofa, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Heiðarskóli  er í  næstu götu, ekki þarf að ganga
yfir umferðargötu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 16.00 - 16.45

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

4200800

693 2080

8440040

Fífumói 8
Njarðvík
Getur verið laus fljótlega!

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Íbúðin er  skráð skv.  fmr 140 fm en búið er  að mæla upp alveg eins íbúð í  næsta húsi  og var  skráningu
hennar breytt í 163 fm. Eldhús var endurnýjað fyrir 4 árum, gólf, innréttingar og tæki. Baðherbergi var verið
að klára að endurnýja. Stigagangur var endurnýjaður á sama tíma og baðherbergi. Veggir voru málaðir, rifin
veggur,  flísalagt  og  sett  upp  plexilger á  hluta  handriðs.  Verið  er  að  skipta  um  öll  ónýt  gler.  Parket  var
pússað og lakkað og lítur út eins og nýtt. Stórfín eign.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 14.00 - 14.45

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

4200800

693 2080

8440040

Sóltún 7 - 105 Reykjavík                
Skemmtileg 2 herbergja íbúð á 6. hæð 79 fm að stærð
ásamt stæði í bílakjallara í 7 hæða húsi. Mjög snyrtileg
og rúmgóð eign með frábæru útsýni. Rúmgóð lyfta og
anddyri með dyrasíma. Húsið er steinsteypt með ál-
klæðningu að utan. Öll tæki í eldhúsi fylgja.
Verð 30 millj. Laus strax.

Fr
um

30.000.000

Hafnargötu 51-55, 230 Reykjanesbæ - s. 420 4050 - fst@fst.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Vel staðsettur 56 fm sumarbústaður í Úthlíð í fallegu
umhverfi með útsýni yfir golfvöllinn. Bústaðurinn skipt-
ist í anddyri, 3 herbergi, opið eldhús, stofu með útgangi
á verönd og baðherbergi með sturtuklefa. Rafmagn er í
bústaðnum og hitaveita. Heitur pottur á verönd. Spöl-
korn frá réttinni. Stutt í vinsæla áningastaði Geysi, Gull-
foss, Reykholt, Slakka með börnin!, golfvöll, Skálholt,
Laugarvatn o.fl. Verðtilboð

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Nánari upplýsingar í síma 660 7317

Verið velkomin.

Fr
um

Sumarbústaður í Úthlíð,
Bláskógabyggð - Kóngsvegur 4

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16



FÉLAG FASTEIGNASALA FÉLAG FASTEIGNASALA

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 6,9 miljón isl kr.

Íslenskur
byggingaraðili

Pantið kynningu: Rós Navart 847 7323
Ingvar Ragnarsson 822 7300 – Eiríkur Hilmarsson 822 7303 

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Vandaðar eignir við baðstrendur
Svartahafsins í Búlgaríu

Reglulegar skoðunarferðir

Fr
um

BIRKIHÓLAR 2 – 4 – 8 SELFOSSI
SÖLUSÝNING Í DAG 14.00 – 16.00

Sérlega glæsileg fullbúin raðhús með stórum bílskúr. Mjög vandaðar inn-
réttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Gott baðherb. með glugga.

Þvotth. innan íbúðar. Möguleiki á að útbúa vinnuaðstöðu/herb. með sér
útgangi og glugga innaf bílskúr. Eldhús opið inn í stofu. Mikil lofthæð.
Hellulagt og tyrft, komin skjólgirðing.

VANDAÐAR EIGNIR Á GÓÐUM STAÐ. VERÐ FRÁ 32,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Álfkonuhvarf 27, 2.h.h. - Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14-15.

4ra herb. 120 fm glæsileg endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er byggð af ÞG-verk og er vönduð í alla staði. Fallegt útsýni. Sér
þvh. Hornbaðkar. Stór geymsla. Hagstæð kjör. EIGNIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 14-15. V. 28,8 m. 6530
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Þungarokkssveitin Trassar 
hélt útgáfutónleika á Gauki 
á Stöng í tilefni af útkomu 
fyrstu plötu sinnar, Amen. 
Sýndu þeir félagar að þrátt 
fyrir að vera ein fyrsta 
þungarokkssveit landsins 
hafa þeir engu gleymt. 

Hljómsveitin Trassar var stofn-
uð fyrir tuttugu árum. Eftir fjór-
tán ára hlé tók sveitin upp þráð-
inn á ný fyrir sex árum og er af-
raksturinn nú kominn út. Trassar 
tóku þrisvar þátt í Músíktilraun-
um Tónabæjar á árunum 1989 til 
1991 og lenti í öðru sæti 1991 á 
eftir dauðarokkssveitinni Infusor-
ia, sem síðar breytti nafni sínu í 
Sororicide.

Leikkonan Angelina Jolie féll 
gjörsamlega fyrir Brad Pitt 
skömmu eftir að hún kynntist 
honum við tökur á myndinni Mr. 
& Mrs Smith. Kom það henni á 
óvart hversu margbrotinn per-
sónuleiki hann var.

„Fyrirfram hefði ég aldrei 
trúað því að þessi maður gæti 
verið yndislegur faðir sem vill 
hjálpa fólki og einhver sem ég 
gæti talað við um stjórnmál,“ 
sagði Jolie. „Hann er miklu marg-
brotnari en fólk gerir sér grein 
fyrir.“

Jolie segir að Pitt hafi verið sér 
stoð og stytta. „Þegar er ég lendi 
í vandræðum vil ég oft vera ein-
sömul en hann er frábær hlust-
andi og hefur gefið mér mörg 

Pitt kom Jolie á óvart

Woody Allen ætlar að leikstýra 
óperu í september á næsta ári. 
Placido Domingo, stjórnandi óp-
eruhússins í Los Angeles, hefur 
reynt að plata Allen í starfið í fjög-
ur ár og tókst loksins ætlunarverk 
sitt.

„Ég hef ekki 
hugmynd um 
hvað ég er að 
gera en van-
kunnátta hefur 
aldrei aftrað 
mér frá því að 
prófa hlutina,“ 
sagði Allen, 
sem mun leik-
stýra Gianni 
Schicchi, hluta 
af óperu Pucc-
ini Il Trittico. 
William Fried-
kin, sem leik-
stýrði The Exorcist og The French 
Connection, mun leikstýra hinum 
tveimur hlutunum af Il Trittico.

Stýrir óperu

J.K. Rowling, höfundur bókanna 
um galdrastrákinn Harry Potter, 
neitar að gefa nokkrum manni 
vísbendingar um endinn á 
síðustu bókinni í séríunni 
nema eiginmanni sínum.

Miklar umræður 

hafa verið uppi að undanförnu 
um það hverjir deyi í síðustu bók-
inni, Harry Potter and the Deat-

hly Hallows, eftir að Row-
ling tilkynnti að tvær 

persónur myndu fara 
yfir móðuna miklu. 

Meira að segja 
Daniel Radcliffe, 
sem leikur Harry 
í kvikmyndunum 
um galdrastrák-
inn, hefur ekkert 

fengið að vita. „Enginn okkar fær 
að vita nokkurn skapaðan hlut,“ 
sagði Radcliffe. „Ég held að bara 
maðurinn hennar J.K. Rowling 
hafi fengið að vita hvað gerist. Ég 
held að enginn annar viti það.“

Radcliffe hefur áður lýst því 
yfir að hann vonist til að Potter 
deyi í bókinni en vill ekki taka svo 
djúpt í árinni nú. „Fyrir tveimur 
árum sagðist ég vilja að Harry 
myndi deyja vegna þess að mér 
fannst það viðeigandi endir. Ég 
ætla samt ekki að segja það núna 
vegna þess að ég veit hvernig fyr-
irsagnirnar verða í fjölmiðlum. 
Ég held samt að það gæti verið 
líklegur endir vegna spádómsins 
sem var gerður um hann og Vol-
demort um að annar þeirra yrði að 

deyja. Ég held að Potter gæti dáið 
en ég hef samt ekkert fyrir mér í 
þeim efnum.“

Eiginmaðurinn veit endinn

Erfidrykkjur
Smurt brauð

Kaffihlaðborð

Ef þú kaupir Miele þvottavél eða þurrkara færðu 
kaupverðið endurgreitt með betri meðferð á þvottinum

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr.106.600

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS

Þurrkari T223
Verð frá kr. 78.540



SENDU SMS JA DHV
  Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

   VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
  DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
       OG MARGT FLEIRA!

SMS
LEIKUR

Yippee-Ki-Yay, Mo...!

JOHN MCCLANE ER MÆTTUR AFTUR! ÞARF AÐ SEGJA MEIRA!

HEIMSFRUMSÝND 27. JÚNÍ UM LAND ALLT!
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SHREK 3 enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4, 6 og 8 L
FANTASTIC FOUR 2 kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
HOSTEL 2 kl. 10 18

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

DIGITAL
DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

ÁLFABAKKA
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

SHREK 3 VIP kl. 8 - 10:10
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

OCEAN´S 13 VIP kl. 3 - 5:30
PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 2 - 4 -6 - 8 - 10 10

ZODIAC kl. 6 - 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

KRINGLUNNI

SHREK, Fíóna, 
Stígvélaði

kötturinn og 
Asninn eru 

mætt aftur í 
skemmtilegasta
ævintýri allra 

tíma

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

DIGITAL
DIGITAL

AKUREYRI
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 - 10:10 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 2 10

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 12 - 3 - 8:15 - 10:20 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2:15 - 4:15 - 6:15 L

CODE NAME CLEANER kl. 12 - 2-4 - 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES  3 kl. 5 10 KEFLAVÍK
SHREK THE THIRD kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

FANTASTIC FOUR kl. 2 - 4 - 6 L

CODE NAME... kl. 8 - 10 L

HOSTEL 2 kl. 10 12

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr
á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SHREK THE THIRD (ENSKT TAL) kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK THE THIRD LÚXUS kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 1.30-3.40-5.50-8-10.10
HOSTEL 2   kl. 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 1 - 3
SPIDERMAN 3 kl. 5

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

PREMONITION kl. 3 - 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 318

10

12

12
16
10

12

18
16
16
14

PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE LAST MIMZY kl. 4 - 6

12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Smárabíó merktar með rauðu

PREMONITION kl. 3.45-5.50-8-10.10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 4 - 6
28 WEEKS LATER kl. 10.30
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8

SHREK, FÍÓNA, ASNINN OG STÍGVÉLAÐI 
KÖTTURINN ERU MÆTT AFTUR Í

SKEMMTILEGASTA ÆVINTÝRI ALLRA TÍMA. 

STÆRSTA OPNUN Á 
TEIKNIMYND FYRR OG SÍÐAR. 

Martröð eða raunveruleiki?
Mögnuð spennumynd um

konu sem missir eiginmann
sinn í bílslysi... eða ekki?

“...besta sumar-
afþreyingin til þessa.”

SV- MBL

“...besta sumar-
afþreyingin til þessa.”

SV- MBL

“Grípandi atburðarás 
og vönduð umgjörð, 

hentar öllum”
Ó.H.T. - Rás 2

“Grípandi atburðarás 
og vönduð umgjörð, 

hentar öllum”
Ó.H.T. - Rás 2

Vafasöm síðmótun er hljómsveit 
ættuð úr Breiðholti og var platan 
tekin upp á fyrstu æfingu sveit-
arinnar. Engan kjarneðlisfræðing 
þarf því til þess að átta sig á að hér 
er pönkhljómsveit á ferð. Ef þetta 
er ekki nóg til að sannfæra ykkur 
þá eru lög á borð við Glue Room, 
Forsetinn er svín!, Ríkisstjórnar-
rassgat og Allsherjar samsæri 
að finna á plötunni. Ég veit ekki 
hvað þarf meira til þess að búa til 
pönk.

Jú, auðvitað þarf tónlistin að 
fylgja með og þar er Vafasöm 
síðmótun svo sannarlega sam-
kvæm sjálfri sér. Reyndar, sé 
miðað við þau ömurlega upptöku-
skilyrði sem platan var tekin upp 
í, þá er voðalega erfitt að annað 
komi út en pönk. Og hljómur-
inn er svo sannarlega pönkað-
ur á þessari plötu. Gítarinn urgar 
skemmtilega, bassinn þéttur og 
grófur og trommurnar einfaldar 

en háværar. Síðan er það söngurinn 
sem sveiflast úr dökku, hefðbundnu 
pönki yfir í æpandi gaul og á milli 
fléttast inn talað mál sem virkar oft 
hressilega vel (Uppáhalds: „Ég er 
andismaisti í andismaismaheimi.”). 

Vafasöm síðmótun minnir auð-
vitað mikið á þessar helstu pönk-
sveitir en er á margan hátt tilrauna-
kenndari. Ég meina, hér eru mörg 
lög yfir þrjár mínútur, og meira að 
segja eitt lag sem er nærri fimm 
mínútur og annað sem er yfir ellefu 
mínútur! Mörg lög finnst mér sér-
staklega minna á Big Black nema 
að Steve Albini er augljóslega ekki 
upptökustjórinn.

Útgáfa plötunnar er til styrktar 
góðu málefni sem er ekkert annað 
en gott mál. Platan fæst í Smekk-
leysu plötubúð og 12 tónum, kost-
ar aðeins 500 krónur og allur ágóði 
plötunnar rennur til félagsins 
Ísland-Palestína. Lifi pönkið!

Andismaismapönk

Leikarinn Isaiah Wash-
ington, sem var rekinn úr 
læknaþættinum Grey´s Ana-
tomy vegna ummæla sinna 
um samkynhneigða, segir 
sjónvarpsstöðina ABC hafa 
rekið rangan náunga. 

Washington segir að fyrrum koll-
egi sinn T.R. Knight hafi ýtt undir 
það að hann skyldi vera rekinn og 
í raun og veru hefði Knight átt að 
vera rekinn í stað hans. Var það 
einmitt Knight sem kom út úr 
skápnum skömmu eftir ummæli 
Washington baksviðs á Golden 
Globe-verðlaunahátíðinni í janúar 
síðastliðnum.

„Ég verð að hreinsa nafn mitt,“ 
sagði Washington í samtalið við 
dagblaðið The Cronicle. „Ég vil 
byrja á byrjuninni. Ég ætla að 
leysa frá skjóðunni.“ 

Washington, sem er að íhuga 
málshöfðun, hefur sakað Knight 
um að hafa nýtt sér ummæli sín 
til að fá launahækkun og stækka 
hlutverk sitt í þættinum. 

Washington segist ekki hafa 
talað niður til Knight vegna kyn-
hneigðar hans er hann reifst við 
meðleikara sinn Patrick Dempsey, 
þrátt fyrir að Knight hafi hald-
ið því fram í spjallþætti Ellen De-
Generes. „Það er algjör lygi,“ sagði 
Washington. „Ég notaði þetta orð í 
rifrildi við Patrick og baðst afsök-
unar á því. Við tókumst í hendur 
og héldum áfram að vinna.“

Washington var harðlega gagn-
rýndur fyrir ummæli sín á Gold-
en Globe-hátíðinni af samtökum 
samkynhneigðra. Baðst hann af-

sökunar á hegðun sinni og sagðist 
ætla í meðferð. Auk þess gaf hann 
út yfirlýsingu þar sem hann lýsti 
yfir iðrun sinni. 

„Ég var ekki rekinn fyrir að tala 

illa um samkynhneigða. Ég gerði 
allt sem ég sagðist ætla að gera. 
Ég vildi að allir sæju að ég iðrað-
ist. Ég er ekki reiður, heldur mjög 
vonsvikinn.“



Ítalski tískuhönnuðurinn Roberto 
Cavalli er næsti hönnuður sem 
hannar línu fyrir verslanakeðjuna 
H&M. Cavalli er frægastur fyrir 
að hafa hannað föt á stjörnur eins 
og Madonnu, Beyoncé og Jennifer 
Lopez auk Victoriu Beckham en 
hönnuðurinn er einstaklega hrif-
inn af þeirri síðastnefndu sem oft 
hefur komið fram í tískusýningum 
hans. „Roberto Cavalli hefur skap-
að sinn eigin heim fullan af fant-
asíu í litum, mynstrum og stíl,“ 
segir Margareta Van Der Bosch, 
listrænn stjórnandi H&M. 

Cavalli mun hanna línu með 
tuttugu karlmannsflíkum, 25 kven-
mannsflíkum auk undirfatnaðs og 
fylgihluta sem mun koma í um tvö 
hundruð H&M verslanir um allan 
heim 8. nóvember í haust. „Ég er 
stoltur af því að vera fyrsti ítalski 
hönnuðurinn sem hannar fyrir 
H&M og hlakka til að kynna hönn-
un mína fyrir nýjum viðskiptavin-
um,“ sagði Cavalli en áður hafa 

Karl Lagerfeld, Stella McCartney 
og Victor&Rolf hannað línu fyrir 
H&M.

Cavalli til H&M

Leikarinn Morgan Freeman hefur 
samþykkt að leika mannréttinda-
leiðtogann Nelson Mandela í nýrri 
kvikmynd sem nefnist The Human 
Factor. Er myndin byggð á vænt-
anlegri bók Johns Carlin, The 
Human Factor: Nelson Mandela 
and the Game that Changed the 
World.

Myndin gerist í Suður-Afríku árið 
1995 eftir endalok aðskilnaðarstefn-
unnar, þegar þjóðin var gestgjafi 
heimsmeistarakeppninnar í ruðn-
ingi. Reyndi Mandela að nota 
keppnina til að binda endi á hatrið 
á milli þeldökkra og hvítra í land-
inu. Freeman sést næst á hvíta 
tjaldinu í framhaldsmyndinni Evan 
Almighty. 

Í hlutverki Mandela

Noel Gallagher vill nefna ófætt barn 
sitt Golíat eða Ghandi. Gallagher, 
sem er gítarleikari bresku sveitar-
innar Oasis, og unnusta hans Sara 
MacDonald eiga von á sínu fyrsta 
barni í sumar og Noel vill að nafnið 
stuðli við eftirnafnið. „Ég er hrifinn 
af Gandhi eða Golíat - pælið í því, 
Gandhi Gallagher. En það skiptir í 
raun ekki máli svo lengi sem nafn-
ið byrjar á G,“ sagði Noel. Hann 
hefur verið að velta nafni barnsins 
fyrir sér um nokkurt skeið. Fyrir 
skömmu var hann að íhuga að skýra 
barnið Chutney eða Gizmo þar sem 
hann vildi ekki að barnið myndi 
heita asnalegu nafni. Gallagher á 
fyrir sjö ára gamla dóttur, Anais, 
með Meg Matthews fyrrverandi 
eiginkonu sinni.

Vill nefna barn sitt Golíat

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Jónsmessutónleikar

Kvaka hópinn skipa þau Þorvaldur Kristinn Þorvaldsson; bassi, Geirþrúður Ása 
Guðjónsdóttir; fiðla, Matthildur Anna Gísladóttir; píanó og Björg Þórsdóttir; sópran, 
en þau stunda öll nám við Listaháskóla Íslands.
Dagskrá tónleikanna samanstendur eingöngu af íslenskri tónlist, t.d. eftir Karl O.
Runólfsson, Tryggva M. Baldvinsson, Jórunni Viðar ofl. 

Allir velkominir – aðgangur ókeypis.

Tónlistarhópurinn Kvaka heldur tónleika í Ljósafossstöð,
sunnudaginn 24. júní kl. 15.
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Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Frá 9.900 kr. aðra leiðina

+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: 22. júní–13. júlí.
Ferðatímabil: 17. júlí–10. desember.

Takmarkað sætaframboð.
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+ Nánari upplýsingar og bókaðu á www.icelandair.is

Sölutímabil Special Offer tilboða: 22. júní–13. júlí.
Ferðatímabil: 17. júlí–10. desember.

Takmarkað sætaframboð.
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A-riðill B-riðill C-riðill D-riðill

 Milliriðill 1 Milliriðill 2

 Ingemar Linnéll, þjálf-
ari sænska landsliðsins, vill hefna 
ófaranna frá því að Ísland sló út 
Svíþjóð í forkeppni HM í Þýska-
landi sem fór fram fyrr á árinu. 
Ísland og Svíþjóð drógust saman í 
riðil í EM í handbolta sem fer fram 
í Noregi á næsta ári ásamt Frakk-
landi og Slóvakíu. Íslendingar og 
Svíar mætast strax í fyrsta leik.

„Aftur Ísland!“ voru fyrstu við-
brögð sænska landsliðsþjálfarans 
við drættinum. „Við töpuðum fyrir 
Íslandi í umspili um laust sæti á 
HM í Þýskalandi og nú höfum við 
tækifæri til að hefna þess. Okkar 
takmark er að komast í milliriðil-
inn,“ sagði Linnéll síðar.

Sænskir fjölmiðlar fjölluðu í 
gær um dráttinn og segja sumir 
að um draumariðil sé að ræða. 
Það verði að vísu erfitt að vinna 
Frakka en liðið eigi að vinna Sló-
vaka. Svo verði það leikurinn gegn 
Íslandi sem gæti farið á hvorn 
veginn sem er.

„Upphafsleikurinn verður gríð-
arlega mikilvægur. Bæði lið eiga 

jafna möguleika á sigri,“ sagði 
Ljubomir Vrjanes, leikmaður 
sænska landsliðsins, við Express-
en. „Slóvakíu eigum við að vinna. 
Við erum alla vega mun sigur-

stranglegri aðilinn í þeim leik.“
Linnéll vildi ekki taka svo 

sterkt til orða. „Við þekkjum vel 
til Frakka og Íslendinga. Á móti 
kemur að ég þekki ekki jafn vel 
til Slóvakíu og er þess vegna óviss 
um þann leik.“

Þrjú lið komast áfram í milli-
riðlakeppnina en þar sem liðin 
taka stigin úr innbyrðisviðureign-
um með sér er ljóst að hver einasti 
leikur er gríðarlega mikilvægur.

Ísland var einnig í riðli með 
Frökkum á HM í Þýskalandi og 
þá bar liðið sigur úr býtum á eft-
irminnilegan máta. Það er einn-
ig stutt síðan að Ísland vann Svía 
þannig að fordæmin fyrir sigrum 
eru vissulega til staðar.

Svíar hafa misst af síðustu 
tveimur stórmótum í handbolta 
og má því búast við hörkurimmu 
er íslenska landsliðið mætir þeim 
strax í fyrstu umferð riðlakeppn-
innar í Noregi.

Ingemar Linnéll, landsliðsþjálfari Svía, segir að nú sé kærkomið tækifæri fyrir 
sína menn að hefna ófaranna frá því í fyrra er Ísland sló út Svíþjóð í undan-
keppni HM 2007. Svíar eru afar ánægðir með riðilinn sem liðið var dregið í.

Ellefta umferð norsku 
úrvalsdeildarinnar fór fram í vik-
unni en sú tólfta hófst reyndar í 
gær með leik Álasunds og Våler-
enga.

Veigar Páll Gunnarsson fékk 
bestu dómana í einkunnagjöf 
fjögurra stærstu miðla Noregs 
fyrir frammistöðu sína í 2-1 sigri 
liðsins á Viking. Hann lagði upp 
fyrra mark sinna manna.

Garðar Jóhannsson var eini Ís-
lendingurinn sem skoraði í um-
ferðinni en hann gerði jöfnunar-
markið í 2-2 jafntefli Fredrikstad 
og Sandefjord. Hann lagði reynd-
ar líka upp fyrra mark Fredrik-
stad.

Brann náði sér aftur á strik 
eftir 6-0 tap fyrir Lyn með 2-
1 sigri á Álasund. Kristján Örn 
Sigurðsson þótti standa sig vel í 
leiknum.

Veigar bestur

Verðum að treysta á menn sem treysta sér sjálfir

 Jónas Kristinsson, for-
maður KR Sports, segir að stjórn 
félagsins leiti nú allra leiða til 
að leiða KR úr þeim ógöngum 
sem liðið er komið í eins og hann 
orðar það sjálfur.

KR hefur einungis fengið eitt 
stig úr þeim sjö umferðum sem 
lokið er í Landsbankadeild karla 
það sem af er og situr langneðst 
á botni deildarinnar. 

„Við erum staddir með bakið 
upp við vegg og menn eru ein-
faldlega að ráða sínum ráðum, 
sjá hvaða brögðum við getum 
beitt til að koma stórveldinu á 
réttan kjöl á nýjan leik,“ sagði 
Jónas við Fréttablaðið í gær.

Áður hefur verið greint frá því 
að áhrifamenn í KR eru ósam-

mála um hvort Teitur Þórðarson, 
þjálfari liðsins, eigi að taka poka 
sinn. Jónas vildi aðspurður ekki 
útiloka það að Teitur yrði rek-
inn.

„Það eina sem ég get sagt í bili 
er að menn eru að meta stöðuna, 
það er allt og sumt.“

Allra leiða leitað til að 
koma KR á rétta braut

 Davíð Már Vilhjálmsson, 
kylfingur úr golfklúbbnum Kili í 
Mosfellsbæ, hefur þriggja högga 
forystu eftir annan keppnisdag á 
móti á Hólmsvelli sem er liður í 
Kaupþingsmótaröðinni.

Haraldur Hilmar Heimisson 
kemur næstur á einu höggi yfir 
pari ásamt Sigurþóri Jónssyni.

Ragnhildur Sigurðardótt-
ir hefur örugga forystu í flokki 
kvenna og er samtals á sex högg-
um yfir pari. Hún hefur níu högga 
forystu á Nínu Björk Geirsdóttur 
og Eygló Myrru Óskarsdóttur.

Davíð Már enn 
með forystu

Þessa helgina fer fram 
Evrópubikarkeppni landsliða í 
Óðinsvéum í Danmörku en Ísland 
keppir þar í 2. deild. Eftir fyrri 
keppnisdaginn eru bæði karla- og 
kvennalandsliðið í sjöunda sæti í 
stigakeppninni.

Eini íslenski keppandinn sem 
vann sína grein var Þórey Edda 
Elísdóttir sem stökk slétta fjóra 
metra í stangarstökki.

Þórey Edda 
vann sína grein





 Enska 1. deildarfélagið 
Charlton hefur lagt kvennalið fé-
lagsins niður sem og allt það starf 
í félaginu sem fylgir því. Það er 
liður í kostnaðarniðurskurði fé-
lagsins eftir að það féll úr ensku 
úrvalsdeildinni í vor.

Harpa Þorsteinsdóttir, leikmað-
ur Stjörnunnar, lék með liðinu í 
nokkra mánuði í vetur og nú eru 
tveir leikmenn frá Charlton í láni 
hjá Stjörnunni.

„Þær urðu auðvitað fyrir miklu 
áfalli,“ sagði Harpa. „Það var 
búið að lofa þeim að þær fengju 
að minnsta kosti eitt ár í viðbót 
en það var greinilega ekki stað-
ið við það.“

Harpa segir að leikmennirnir 
sem eru hjá Stjörnunni séu eftir-
sóttir af öðrum liðum og ættu því 
að geta spilað áfram í heimalandi 
sínu. En vera þeirra hjá Stjörn-
unni er í hættu.

„Þær áttu að fá að vera út júlí-
mánuð hjá okkur en fyrst þær 
þurfa að skipta um félag gæti 
verið að þær þurfi að fara fyrr 
frá okkur til að taka þátt í undir-
búningstímabilinu hjá sínu nýja 
liði frá upphafi.“

Kvennalið Charl-
ton lagt niður

 Sænska úrvalsdeildarlið-
ið Hammarby vann í gær nauman 
1-0 sigur á KÍ Klaksvík í Intert-
oto-keppninni á heimavelli í gær. 
Heiðar Geir Júlíusson og Gunnar 
Þór Gunnarsson voru báðir í byrj-
unarliði Hammarby en þeir voru 
teknir af velli í síðari hálfleik.

Mark Hammarby kom strax á 
þriðju mínútu en sigurvegari við-
ureignarinnar mætir annaðhvort 
Val eða Cork City í næstu umferð. 

Hammarby rétt 
marði Klaksvík

Haraldur Freyr Guð-
mundsson og félagar í norska úr-
valsdeildarfélaginu Álasund unnu 
í gær góðan sigur á Vålerenga, 1-
0. Markið kom snemma leiks en 
Haraldur lék allan leikinn sem og 
Árni Gautur Arason í marki Vål-
erenga.

Með sigrinum kom Álasund sér 
úr fallsæti í norsku deildinni en 
liðin sem þar sitja eiga reyndar 
leik til góða.

Álasund úr fall-
sæti í Noregi

Fullvíst er talið að Sven-
Göran Eriksson verði næsti 
stjóri Manchester City og talið 
er að það verði tilkynnt snemma 
í næstu viku. Taílendingurinn 
Thaksin Shinawatra er við það 
að eignast félagið og mun vera á 
góðri leið að semja við Eriksson 
sem síðast þjálfaði enska lands-
liðið.

Tekur við City

 Valur tapaði í gær fyrir 
írska liðinu Cork City, 2-0, á Laug-
ardalsvellinum. Liðin mætast á 
nýjan leik á Írlandi um næstu 
helgi og ljóst að þar verður róður 
Valsliðsins afar þungur. Skelfi-
leg mistök Valsmanna, bæði hjá 
markverði og í sókn, urðu liðinu 
að falli.

Valsmenn urðu fyrir miklu 
áfalli strax á fimmtu mínútu leiks-
ins er gestirnir komust yfir. Rene 
Carlsen gaf Írunum hornspyrnu 
að óþörfu og úr henni kom mark-
ið. Boltinn kom inn á teig og hætti 
Kjartan Sturluson markvörð-
ur sér út í langt úthlaup og kýldi 
boltann fram. Boltinn barst þá á 
miðjumanninn Colin O’Brien sem 
lét vaða að marki og hafði boltinn 
viðkomu í varnarmanni Vals áður 
en hann hafnaði í netinu. Kjartan 
var ekki búinn að ná sinni stöðu 
aftur við marklínuna.

Á 33. mínútu átti sér stað ótrú-
legt atvik. Valsmenn fengu horn 
og úr því náði Dennis Bo Mor-
tensen að skalla að marki og var 
boltinn á leiðinni inn. Helgi Sig-
urðsson tók hins vegar boltann og 
stýrði honum yfir markið. Þetta 

var fyrsta marktilraun Valsmanna 
í leiknum og argasta synd að nýta 
hana ekki betur.

Ekki mikið meira markvert 
gerðist í fyrri hálfleik en leikur-
inn einkenndist fyrst og fremst af 
baráttu en þó verður að segjast að 
Írarnir vörðust vel. 

Greinilegt var að leikmenn Vals 
fengu vænt tiltal í hálfleik því þeir 
komu mun sprækari til leiks í síð-
ari hálfleik. 

En það fjaraði fljótlega undan 
því og aftur gerði vör við sig þessi 
sama stöðubarátta og var í fyrri 
hálfleik.

Á 65. mínútu komust leikmenn 
Cork City í sókn. Barry Smith 
braut af sér á hættulegum stað og 
Írum var dæmd aukaspyrna. Liam 
Kearney tók spyrnuna og stefndi 
boltinn á markið. Kjartan var hins 
vegar vel staðsettur og virtist 
engin hætta á ferð. En hann gerði 
þau skelfilegu mistök að slá bolt-
ann í eigið mark. Það er óvenju-
legt í hæsta máta að sjá markvörð 
eins og Kjartan gera tvenn svo 
skelfileg mistök í einum og sama 
leiknum.

Þar með komu Írarnir sér í afar 
þægilega stöðu og ljóst að róður-
inn verður þungur á Írlandi þar 
sem Cork City er yfirleitt mjög 
erfitt heim að sækja. Möguleik-
ar Vals á að komast áfram í næstu 
umferð verða að teljast litlir sem 
engir. 

Fáir leikmenn Vals áttu góðan 
leik í gær. Þeim gekk afar illa að 
byggja upp hættulegar sóknir og 
varnarleikurinn var á köflum ekki 
góður. Írarnir voru þó ekki það 
góðir að lið eins og Valur á hæg-
lega að geta unnið þá, sérstaklega 
á heimavelli. 

Valsmenn hlutu í gær slæma útreið á Laugardalsvellinum er liðið tók á móti Cork City frá Írlandi í fyrri leik 
liðanna í Intertoto-keppninni. Skelfileg mistök Kjartans Sturlusonar markvarðar kostuðu Val tvö mörk. 



40”

MD30058
MEDION 40” LCD SJÓNVARP 30058
Skjástærð: 40 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
3D Comb Filter
Borðstandur og veggfesting fylgir
Contrast: 1:1000
Birta cd/m2: 450
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
A/V tengi: 1
Tengi fyrir heyrnartól: 1
Hátalarar: 2x5W

18.808 10.270 7.243* ** ***

HDMI tengi
Tækið er búið stafrænu
hljóð & mynd tengi fyrir
háskerpumynd og næstu
kynslóð dvd spilara.

VGA tengi
Notaðu sjónvarpið sem 40”
tölvuskjá eða sem hluta af
mediacenter.

8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.

6.566 3.630 2.652* ** ***

DCRSR32
800.000 HAD  myndflaga
Allt að 20 klst. upptaka á 30 GB harðan disk
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
40x optical aðdráttur
2000x stafrænn aðdráttur
3G fallvörn á hörðum diski
2,5” LCD snertiskjár
Super SteadyShot - hristivörn
Super NighShot Plus - myndaðu í myrkri í lit
MemoryStick Duo -  fyrir kyrrmyndir
USB 2.0
Tengistöð fylgir

64.999

40x aðdráttur
Carl Zeiss
Vario Tessar-linsa.

40x

30GB harður diskur
Allt að 20 klst. upptaka
á 30GB harðan disk.

30GB

3G Fallvörn
Ver harða diskinn fyrir
falli og hnjaski.

3G
fallvörn

DSCS650
7.2 Megapixla Super HAD CCD myndflaga
3x optical aðdráttur (6x Precision digital)
2” LCD litaskjár
24MB innbyggt minni
460 myndir á hleðslu (CIPA)
ISO 80-1000
“Anti-blur” ISO1000 High Sensitivity
Sjálfvirkar stillingar:
Twilight, Twilight Portrait, Landscape, Beach
High sensitivity, Soft snap
MemoryStick Duo

3.246   *

KOMINAFTUR!

24. 999

Panasonic DVD upptökutæki og spilari
DMRES15
Spilar og tekur upp á allar gerðir DVD diska
Timeslip - spilaðu á meðan þú tekur upp
MP3 og jpg afspilun
500 línu LP mode - long play með fullum myndgæðum

ENGINN K ÐUR

ENGAR SPÓLUR

Sony hönnun og gæði
Notendavæn og smart vél.

460 myndir á hleðslu
Sparsöm á rafhlöðuna.

7.2 Megapixlar
Super HAD CCD myndflaga.

16.999

COLIN MCRAE : DIRT
Colin McRae snýr aftur í leik
sem er í alla staði hreynt út
sagt magnaður. Colin McRae
snýr aftur með einn besta
og flottasta rallý leik sem
gerður hefur verið. Slær út
allt sem áður hefur sést.
Alger skyldueign bíla og
rallý unnenda.

        Xbox360

6.499
 PC

4.499

Upprunalega Marvel súperhetju
grúppan kemst í hann krappan
þegar Silver Surfer kemur til
jarðarinnar til að undirbúa hana 
undir eyðingu. Um leið og hann
þýtur heimshorna á milli þurfa
Fantastic Four að komast að því
hvernig hægt sé að koma í veg
fyrir endalokin.

FANTASTIC FOUR:
RISE OF THE SILVER SURFER

PS3/Xbox360

6.499
PS2

5.499
DS

3.999

189.999



 Það kom ekki mörgum á 
óvart að David Beckham skyldi 
kjósa að ljúka ferli sínum í Banda-
ríkjunum. Miðjumaðurinn var orð-
inn langþreyttur á bekkjarsetunni 
hjá Real Madrid og 32 ára gamall 

ákvað hann að 
söðla um og 
eyða síðustu 
árum ferils-
ins á svim-
andi háum 

launum í Kaliforníu. LA Galaxy 
borgar Beckham um 50 milljónir 
Bandaríkjadala á ári næstu fimm 
ár.

Beckham skrifaði undir samn-
inginn í janúar en síðan þá hefur 
hann unnið sér sæti í liði Real 
Madrid á ný og átti stóran þátt í að 

liðið tryggði sér Spán-
artitilinn í vor. Var 
það fyrsti og væntan-
lega síðasti titill 
Beckhams hjá félag-
inu. Hann hefur þótt 
standa sig svo vel að 

forseti Real Madrid 
hefur lýst því yfir 
að hann vilji gera 
allt sem í hans 
valdi stendur til 
að halda Beck-
ham.

En Beckham er 
að öllu óbreyttu á 
leið til Bandaríkj-
anna. Auk þess er 
LA Galaxy með 
einn besta leik-

mann Bandaríkjanna fyrr og 
síðar innan sinna raða, fyrirliðann 
Landon Donovan, og að hafa feng-
ið hinn litríka Abel Xavier til liðs 
við sig. Stefna eigendur félagsins 
á að hala enn fleiri stjörnum til 
sín á komandi misserum. Félag-
ið er nefnt Galaxy vegna þess að 
stjörnufans ræður ríkjum í Holly-
wood og ætlar það að gera sitt í 
að halda uppi nafni félagsins og 
borgarinnar.

Timothy Leiweke, forseti AEG 
sem á félagið, segir að stefnan 
sé að jafna tekjur félaga á Eng-
landi á næstu árum. Þetta verður 
gert með því að fá fleiri stór nöfn 
til Bandaríkjanna sem reyndar er 
ekkert nýtt. Nokkur stærstu nöfn 
knattspyrnusögunnar, menn á 
borð við Pele, Franz Beckenbau-
er, Johan Cruyff og George Best, 
spiluðu allir í Bandaríkjunum á 
sínum ferlum.

„Hér hjá Galaxy setjum við 
stefnuna á að verða eins og eitt 
af toppliðunum á Englandi og það 
þýðir að innkoma okkar þarf að 
vera við 100 milljón dollara markið 
á hverju ári. Við eigum möguleika 
á því eftir nokkur ár,“ sagði Lei-
weke. Með því að fá fleiri stjörnur 
inn telur hann að þetta sé hægt en 
áhorfendatölur LA Galaxy þurfa 

einnig að rísa. Leikvangur félags-
ins, Home-Depot Center, tekur um 
27.000 manns í sæti en hafa verð-
ur í huga að félagið er aðeins ell-
efu ára gamalt, stofnað árið 1996.

Knattspyrnan í Bandaríkjunum 
tók kipp eftir að Heimsmeistara-
mótið var haldið þar í landi árið 
1994 en dalaði eftir það. Nú er í 
gangi mikið átak til að rífa þessa 
óhemju vinsælu íþróttagrein aftur 
upp og Galaxy mun leggja sitt af 
mörkum ef marka má orð eig-
andans. „Við erum þegar farn-
ir að hugsa um hvaða leikmenn 
við munum fá þegar ferill Davids 
mun taka að síga á seinni hlutann. 
Þannig verður þetta hjá klúbbun-
um í Bandaríkjunum, sérstaklega 
hér hjá Galaxy. Það er mikilvægt 
að halda áfram að finna heims-
klassaleikmenn sem vilja koma til 
Bandaríkjanna,“ sagði Leiweke.

Fjölmiðlafárið í kringum Beck-

ham verður gríðarlegt, en það er 
stór liður í því að auka vinsældir 
knattspyrnunnar. Leiweke óttast 
þó greinilega að fárið muni taka 
sinn toll á öllu öðru í kringum 
klúbbinn. „Lykillinn hjá okkur er 
að David verði ekki eina stjarnan, 
það er lykilatriði að þetta breytist 
ekki í einhvern sirkus.“

Áhrif Beckhams eru þegar farin 
að láta á sjá. Kaliforníubúar halda 
vart vatni yfir honum og þegar 
hann kemur loksins frá Spáni er 
ljóst að hann verður hylltur sem 
þjóðhetju. „Hann hefur þegar 
haft mikil áhrif á tekjur okkar og 
þetta sýnir hvað við getum gert 
sem klúbbur,“ sagði eigandinn en 
líklegt er að Beckham spili sinn 
fyrsta leik með LA Galaxy í æf-
ingaleik gegn Chelsea í lok júlí-
mánaðar. 

Los Angeles Galaxy ætlar sér stóra hluti í framtíðinni. Eftir að hafa lokkað 
David Beckham til sín er markmiðið að fá fleiri stór nöfn í sólina í Kaliforníu og 
halda þannig áfram að auka veg og vanda knattspyrnunnar í Bandaríkjunum.
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Er þitt fyrirtæki að fá það besta sem við höfum að bjóða?
Persónuleg og vönduð þjónusta, sérsniðin að þörfum hvers og eins er það besta sem við höfum að bjóða. 
Með lipru skipulagi og stuttum boðleiðum bjóðum við þér skýrar og einfaldar þjónustuleiðir og þú velur 
það sem þér hentar hverju sinni. Kynntu þér málið – við leitum lausna.

 Franski sóknarmaðurinn 
Thierry Henry hefur ákveðið að 
ganga til liðs við Barcelona sem 
hefur þegar komist að samkomu-
lagi við Arsenal um kaupverð. Það 
er talið nema um 16 milljónum 
punda. Henry mun gangast undir 
læknisskoðun á morgun og ef ekk-
ert óvænt kemur upp verður hann 
kynntur sem nýr leikmaður Bar-
celona í kjölfarið. 

Fyrir landsliðsfyrirliðann Eið 
Smára Guðjohnsen þýðir koma 
Henry að hann mun fá mun meiri 
samkeppni um stöðu í byrjun-
arliði Börsunga. Hann hefur fá 
tækifæri fengið í byrjunarliðinu 
síðan að Samuel Eto‘o jafnaði sig 
af meiðslum sínum í vetur en auk 
hans eru þeir Ronaldinho og Lion-
el Messi fastamenn í sóknarlínu 
Barcelona.

Eiður hefur nú í vor verið 
sterklega orðaður við lið eins og 
Manchester United, Tottenham og 
West Ham. Koma Henry til Bar-
celona mun væntanlega ýta enn 
frekar undir sögusagnir þess eðlis 
að hann sé á leið frá félaginu.

Thierry Henry lét í gær birta 
opið bréf sitt í The Sun í Englandi 
og L‘Equipe í Frakklandi þar sem 
hann skýrir ástæður sínar fyrir 
því að yfirgefa Arsenal, aðeins ári 
eftir að hann framlengdi samning 
sinn við félagið.

Aðalástæðurnar segir hann vera 
brotthvarf varastjórnarformanns 
Arsenal, David Dein, og óvissu 

um framtíð Arsene Wengers hjá 
félaginu. Wenger hefur neitað 
að framlengja samning sinn við 
Arsenal sem rennur út í lok næstu 
leiktíðar.

„Það er núna eða aldrei,“ sagði 
Henry í bréfi sínu. „Því miður 
verður það að vera núna. Þetta 
er algerlega mín ákvörðun, eng-
inn hefur þvingað mig til að gera 
neitt. Ég mun sjálfur sjá um mín 
mál í félagaskiputunum. Mér 
finnst að þetta sé eitthvað sem ég 
verð að gera,“ skrifaði Henry.

Eiður Smári fær enn 
meiri samkeppni
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„Ætli þetta flokkist ekki að ein-
hverju leyti undir elliglöp,“ segir 
bæklunar- og handaskurðlæknir-
inn Magnús Páll Albertsson, sem 
útskrifaðist nýlega með Masters-
gráðu í lögfræði frá Háskólanum í 
Reykjavík, 54 ára að aldri. 

„Ég og kollegi minn, bæklunar-
skurðlæknirinn Ragnar Jónsson, 
störfum að mestu í matsstörfum, 
sem eru á mörkum læknisfræðinn-
ar og lögfræðinnar. Okkur langaði 
að öðlast meiri þekkingu í lögfræði-
hlutanum og ákváðum því að skella 
okkur saman í námið,“ segir Magn-
ús, spurður um hvað hafi valdið því 
að miðaldra maður með 12 ára sér-
þekkingu í læknisfræðum ákvað 
að setjast á skólabekk á nýjan leik. 
Eins og áður segir útskrifaðist 
Magnús nú í sumar en Ragnar út-
skrifast á næsta ári. 

„Þetta var mjög strembið en ég 
rek eigin stofu og gat ráðið mínum 
vinnutíma þannig að nokkru sjálf-
ur. En þetta var vel þess virði og 
námið hefur gefið mér nýja sýn á 
störf lögfræðinga,“ segir Magnús.

Ef 14 ára grunn- og framhalds-

skólanámi er bætt ofan á háskóla-
námið fást út samtals 26 ár sem 
Magnús hefur verið í skóla, eða rétt 
um helming ævinnar. „Það er alltaf 
gaman að læra eitthvað nýtt,“ segir 
Magnús og hlær.

Spurður um hvort sé skemmti-
legri, læknisfræðin eða lögfræð-
in, segist Magnús ómögulega geta 
gert upp á milli. „En ég held að 
þessi blanda fari mjög nálægt því að 
mynda hinn fullkomna kokteil.“

Úr lækninum í lögfræði

Jákvæður keppnismaður

„Hún er alin upp í Eyjum og það 
hefur alltaf mikil áhrif,“ segir 
Guðmunda Bjarnadóttir, móðir 
Margrétar Láru Viðarsdóttur, 
framherja íslenska kvennalands-
liðsins í knattspyrnu. Margrét 
Lára hefur farið mikinn í íslenskri 
kvennaknattspyrnu undanfarin 
ár og nú er svo komið að þessi 
21 árs gamla knattspyrnukona er 
orðin markahæsti leikmaður liðs-
ins frá upphafi. „Hún er alin upp í 
stórum systkinahópi við Strembu-
götu sem er rétt hjá knattspyrnu-
vellinum og því var alltaf stutt út 
á völlinn,“ bætir Guðmunda við 
en Margrét lék oft á tíðum knatt-
spyrnu við eldri bræður sína. 
Og fékk lítið af sénsum út á það 
að vera „litla systir“. „Þeir gáfu 
henni aldrei neitt auka enda var 
hún líka svo leikin að hún lék oft-
ast á þá,“ segir Guðmunda og 
hlær. Á sumrin stóð síðan Mar-
grét Lára við færibandið hjá fisk-
vinnslufyrirtæki fjölskyldunnar 
og flakaði fisk. „Hún gekk eigin-
lega í öll störf,“ segir Guðmunda 
og hún segir dóttur sína hafa 
verið í öllum íþróttum, bæði 
frjálsum og handbolta auk knatt-
spyrnunnar. Faðir hennar, Viðar 
Elíasson, þótti liðtækur leikmað-
ur á árum áður og því snerist 
allt heimilishaldið eiginlega um 
fótbolta og aftur fótbolta. „Hún 
hefur eiginlega alltaf verið með 
boltann á tánum frá því hún byrj-
aði að ganga og kannski fyrr,“ 
segir Guðmunda sem fylgdi Mar-
gréti á nánast alla leiki og öll mót 
sem hún tók þátt í. 

Og þrátt fyrir að kvennaknatt-
spyrna hafi farið halloka í um-
fjöllun og fjáraustri undanfarin 
ár þá dylst engum hverjar það 
eru sem halda merki íslenskrar 
knattspyrnu á lofti. „Þetta er 

náttúrulega alveg frábær hópur 
og þessi stóri sigur gegn Serbum 
kom alveg skemmtilega á óvart,“ 
segir Guðmunda sem var að sjálf-
sögðu á vellinum.

Margrét Lára hefur spilað með 
öllum yngri landsliðunum og segir 
Guðmunda að það hafi alltaf verið 
markmið hennar að komast í A-
landsliðið. Æskuvinkona hennar, 
Karítas Þórarinsdóttir, lék með 
henni í gegnum öll árin en hún 

meiddist síðan illa og varð að láta 
af knattspyrnuiðkuninni. Guð-
munda segir það hafa verið tölu-
vert áfall fyrir hana og Margrét 
Lára tekur undir það. „Karítas 
er sú eina sem sendir mér alltaf 
sms fyrir leiki og óskar mér góðs 
gengis. Það var mjög erfitt að 
missa hana úr knattspyrnunni og 
kannski má segja að ég sé alltaf 
að spila svolítið fyrir hana.“
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„Ég fékk sýkingu í hálsinn vegna 
þess að ég er búinn að nota 
röddina of mikið. Ég hef lært 
það síðustu vikuna að ég þarf 
að taka því rólega inn á milli.“  

Tónlistarmaðurinn Toggi.



Fatnaður og skór 

á alla
fjölskylduna



ÍOfvitanum segir Þórbergur 
Þórðarson frá því þegar af-

greiðslustúlka spyr hann: „Var 
það eitthvað fleira fyrir yður?“ 
Hann varð felmtri sleginn og fór 
að velta því fyrir sér hvað í ósköp-
unum hún gæti átt við með þessari 
spurningu. Niðurstaða hans var 
sú að hún hlyti að hafa verið að 
gera honum ósæmilegt tilboð og 
kætti það hann talsvert. „Var það 
eitthvað fleira fyrir yður,“ hugs-
aði hann með sér þegar hann hélt 
áfram býsna rogginn í bragði. 
„Skyldu margir hafa fengið svona 
tilboð í dag?“ 

 er öll með Þór-
bergi. Það er erfitt að vera rifinn 
upp úr þungum þönkum um æðstu 
rök tilverunnar til þess eins að 
vera inntur eftir einhverju jafn-
lítilmótlegu og því hvort maður 
þurfi mjólkurlítranum meira eða 
einn snúð enn. Ég á það sjálfur til 
að missa hugann á sveim og þurfa 
smá ráðrúm til að stilla hann 
aftur inn á víddina sem almennt 
er skilgreind sem raunveruleik-
inn. Þetta er líka stundum kallað 
að vera viðutan.

húsinu þar sem ég bý er 
lítil kjörbúð sem er opin allan sól-
arhringinn. Ég hef komist upp á 
lag með að nýta mér þjónustu 
hennar, enda vanhagar mig all-
oft um eitthvað smáræði akkúrat 
þegar ég ætla að grípa til þess, 
einkum við matseld. Þá er gott að 
geta skotist yfir götuna og orðið 
sér úti um það. Reyndar hafa ein-
hverjir íbúar hverfisins horn í 
síðu þessarar verslunar af því að 
þarna safnast víst ungt og annað 
vafasamt fólk saman án þess að 
hafa hljótt. Þetta er stundum kall-
að iðandi mannlíf og þykir eftir-
sóknarvert þegar það er annars 
staðar en beint fyrir utan heimili 
manns.

 fór ég út í búð-
ina. Við kassann var ég einmitt 
spurður: „Viltu eitthvað meira?“ 
Ég var annars hugar og kveikti 
ekki alveg strax á perunni. „Vil 
ég eitthvað meira?“ Var þetta 
existensíalísk spurning? Í einni 
svipan fór ég yfir hlutskipi mitt 
í lífinu og hugleiddi vonir mínar 
og væntingar til tilverunnar. 
Niðurstaðan var sú að ég svaraði 
„nei“ af slíkri sannfæringu að fát 
kom á afgreiðslupiltinn.

er ánægður með þessa versl-
un, hún léttir mér lífið. Ég er 
þakklátur fyrir að geta hvenær 
sem er skotist út eftir því sem 
mér hefur láðst að eiga nægar 
birgðir af. Einkum er ég þó þakk-
látur fyrir að vera minntur á hvað 
það er gott að vilja ekkert meira.

Viltu eitthvað 
meira?

GautaborgStokkhólmur
Karl Johan, Akershus-höllin og 
Akersbryggjan me› allar sínar
fínu verslanir. Holmenkollen,
Munch-safni›, Grieg, síld og
glæn‡ rækja.

Ósló

Skandinavía er dásamleg og Iceland Express b‡›ur flér a› fljúga til fimm 
áfangasta›a á flessu eftirsóknarver›a svæ›i. Gautaborg, Stokkhólmur,
Kaupmannahöfn, Billund og Ósló, hvert sem hugurinn leitar! Kynntu 
flér undur Skandinavíu á www.icelandexpress.is/afangastadir 

fiú bókar ód‡rt flug á www.icelandexpress.is!

www.icelandexpress.is/afangastadir

Far›u
skandinavísku
lei›ina!

Skandinavía

BEINT FLUG

FRÁ AKUREYRI OG

EGILSSTÖ‹UM

TIL KØBEN

Flogið til 31. ágúst

Gamli Stan, djass, Sturebadet,
Gallerian verslunar- mi›stö›in,
veitingahús eins og KB, Prinsen 
og Beluga. Svo er Skerja- 
gar›urinn skammt undan.

Vinaleg og sívinsæl me›al
Íslendinga. Nordstan, Arkaden 
og Kompassen geyma allt sem 
hugurinn girnist. Lisebjerg 
skemmtigar›urinn og huggu-
leg sumarhús í næsta
nágrenni. Heimsborg me› 
smábæjarsjarma.

Stockholm Jazz Festival

Rod Stewart á Stadion 

Stockholm Pride 

Scandinavian Masters 

17.–21. júlí

30. júlí

30. júlí–5. ágúst

16.–19. ágúst

Øya Rock Festival

Oslo Jazz Festival 2007 

7.–11. ágúst

13.–18. ágúst

Gothenburg City Festival

Way out West Music Festival

The Gothenburg Jazz Festival

14..–19. ágúst

10.–11. ágúst

10.–12. ágúst

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

Verð á mann í tvíbýli

59.900 kr.
Stokkhólmur – Besta kynning í heimi 8.–11. júlí 

A›ra lei› me› sköttum og öðrum greiðslum. Valdir áfangastaðir.

TILBOÐSVER‹ FRÁ:

6.295 kr.
BÓKUNARTÍMABIL:

BROTTFÖR Á TÍMABILINU
20.–25. JÚNÍ

20.–30. JÚNÍ

HEILSÁRSFLUGTIL KØBENOG BILLUND!!

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil


