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SUNNUDAGUR
1. júlí 2007 — 176. tölublað — 7. árgangur

Dellur fyrr og nú
20 EFTIRMINNILEGUSTU ÆÐIN 
SEM HELTEKIÐ HAFA ÞJÓÐINA

STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs, beitti 
sér með ýmsu móti fyrir myndun vinstri stjórn-
ar í aðdraganda og í kjölfar alþingiskosninganna 
12. maí. 

Hann skynjaði áhugaleysi meðal framsóknar-
manna á slíku stjórnarsamstarfi fyrir kosningar 
og eftir þær lýsti Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, efasemdum.

Steingrímur og Ingibjörg Sólrún áttu nokkur 
trúnaðarsamtöl um pólitísku stöðuna nokkrum 
vikum fyrir kosningar. 

Þau hittust meðal annars í tvígang á heimili 
Ingibjargar. 

Á þeim fundum sagðist Steingrímur vilja að 
bönd þeirra yrðu styrkt. Auk samkomulags um 

að stjórnarandstaðan talaði saman ef ríkisstjórn-
in félli myndu þau bindast fastmælum um að 
ræða ekki ríkisstjórnarsamstarf við aðra flokka 
án samráðs hvort við annað. 

„Þessu eyddi Ingibjörg en ræddi í staðinn 
möguleikann á að kanna hvort framsóknarmenn 
hefðu einhvern hug á samstarfi við okkur ef 
útkoman yrði slík að nauðsynlegt væri að horfa 
til þeirra,“ segir Steingrímur í viðtali við Frétta-
blaðið í dag.

Steingrímur tók að sér að kanna afstöðu Fram-
sóknar og varð þess áskynja að þar á bæ væri 
lítill áhugi á samstarfi við vinstri flokkana. 

Áður hafði Steingrímur fullvissað Ingibjörgu 
Sólrúnu um að hann hefði ekkert á móti því að 
Samfylkingin gerði kröfu um forsætisráðherra-

embættið í hugsanlegri ríkisstjórn flokkanna, 
með eða án þátttöku annarra. Sú krafa væri full-
komlega eðlileg.

Eftir kosningar lýsti Steingrímur áhuga á 
myndun minnihlutastjórnar VG og Samfylking-
ar – jafnvel með þátttöku Frjálslynda flokksins 
– sem nyti stuðnings Framsóknarflokksins. 

Ingibjörg Sólrún tók hugmyndinni með fyrir-
vörum. 

Hún taldi slíka stjórn of veika og hafði áhyggj-
ur af því að Framsóknarflokkurinn gæti haldið 
henni í gíslingu. „En þetta varð nú ekki, því 
miður, og þarna held ég að hafi kulnað síðustu 
möguleikarnir á að til yrði öðruvísi ríkisstjórn 
en sú sem varð,“ segir Steingrímur.

 - bþs / sjá síður 12 og 13

Steingrímur bauð Ingibjörgu 
að verða forsætisráðherra
Steingrímur J. Sigfússon taldi eðlilegt að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir yrði forsætisráðherra í hugsanlegri 
vinstri stjórn að loknum kosningunum í maí. Hann kannaði afstöðu Framsóknarmanna til þátttöku í 
slíkri stjórn fyrir kosningar og reifaði síðar hugmyndir um minnihlutastjórn með stuðningi Framsóknar.

Trabant á Glastonbury  
Strákarnir í hljómsveitinni 

Trabant fóru ekki var-
hluta af drullunni sem 
var á Glastonbury-tón-

leikahátíðinni fyrir 
skömmu. 

FÓLK 20

Laxinn mun koma 
Ingvi Hrafn Jónsson segir það 

aðeins tímaspursmál 
hvenær laxinn láti 
sjá sig. Júnímánuð-
ur er sá versti sem 

hann hefur 
upplifað. 

FÓLK 30

Mögnuð Miðja
Blaðamaður Fréttablaðsins skellti 
sér í KR-búninginn á dögunum 
og upplifði frá fyrstu hendi 
hvernig það er að vera 
hluti af Miðjunni, hinni 
rómuðu stuðnings-
mannasveit KR.

ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG

VIÐSKIPTI Marel hefur aukið við 
hlut sinn í hollensku samstæð-
unni Stork og situr nú á tæpum 
sautján prósentum. 

Fyrir átti Marel, sem hefur 
sóst eftir því að kaupa matvæla-
vinnsluvélahluta Stork, tæp 
ellefu prósent. 

Fjárfestingafélagið Candover 
hefur lýst yfir áhuga á að gera 
1,5 milljarða evra yfirtökutilboð 
í Stork. Það jafngildir 127 
milljörðum króna. 

Stuðningur er við tilboðið hjá 
stórum hópi hluthafa Stork en 
samþykki 80 prósent þeirra þarf 
til eigi það að ganga í gegn. 

Með eignarhlut Marels nú, 
sem er mótfallið tilboði Candov-
er, virðist sá stuðningur ekki til 
staðar.   - jab

Andstaða við yfirtöku eykst:

Marel eykur við 
hlut sinn í Stork 
samstæðunni

HÆGVIÐRI  Í dag verður hægviðri 
eða hafgola. Yfirleitt bjartviðri 
norðan til og á Vestfjörðum annars 
skýjað með köflum. Hætt við 
síðdegisskúrum og sums staðar 
þokulofti með ströndum. Hiti víðast 
10-17 stig, hlýjast til landsins.

VEÐUR 4
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Reykvískur 
„sundurleitismi“
„það er engum vafa undirorpið að 
fólk dregst að miðbænum meðal 
annars vegna gömlu húsanna,“ 
segir Oddný Sturludóttir.

Í DAG 8

BYGGÐAMÁL Fimm sveitarfélög af 
sjö sem seldu eignarhlut sinn í 
Hitaveitu Suðurnesja geta greitt 
upp allar skuldir og skuldbind-
ingar sínar. Sveitarfélögin eiga 
þrátt fyrir það milljarða í sjóði. 
Sveitarfélögin sem eiga í hlut eru 
Grindavík, Vestmannaeyjar, 
Sandgerði, Garður og Vogar. 
Eignarhlutur sveitarfélaganna í 
Hitaveitunni hefur rúmlega sjö-
faldast á einum og hálfum mán-
uði. Til dæmis hefur eignarhlut-

ur Grindavíkurbæjar vaxið úr 
634 milljónum í 4,5 milljarða. 
Skuldir sveitarfélagsins voru við 
árslok 2006 rúmlega milljarður 
króna.

„Ekkert hefur verið ákveðið 
ennþá en ljóst er að þetta eru áður 
óþekktar stærðir. Það sér það 
hver maður að þessar fjárhæðir 
breyta öllu fyrir sveitarfélögin 
sem eiga í hlut,“ segir Jóna Krist-
ín Þorvaldsdóttir, forseti bæjar-
stjórnar Grindavíkurbæjar. 

„Þetta gefur gríðarleg tæki-
færi til framtíðar, það er ekki 
hægt að neita því. Þetta breytir 
stöðunni fyrir samfélagið hér 
algjörlega,“ segir Óskar Gunn-
arsson, forseti bæjarstjórnar 
Sandgerðisbæjar. Óskar segir að 
öll sveitarfélögin sem í hlut eiga 
hafi hátt þjónustustig. „Það er 
mikill metnaður á Suðurnesjum 
en ég er viss um að þau sveitar-
félög sem hafa fengið þessa fjár-
muni munu draga að sér fólk. - sh

Sala eignarhluta í Hitaveitu Suðurnesja veldur straumhvörfum í rekstri:

Fimm sveitarfélög skuldlaus

PYNTINGAR Á AUSTURVELLI Fólk sem átti leið um Austurvöll í gær rak upp stór augu þegar það varð vart við hrottalegar pyntingar 
sem þar áttu sér stað. Þegar betur var að gáð kom í ljós að þarna voru á ferð fulltrúar Amnesty International sem vildu með 
uppátækinu vekja athygli á þeim pyntingaraðferðum sem notaðar eru í „stríðinu gegn hryðjuverkum“.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Lífið á 
landnámsöld

 Nokkrir Íslendingar lifa á því 
að spila póker á netinu. Um daginn 
vann Íslendingur 6,2 milljónir 
króna á vefsíðunni Betsson. Annar 
vann sér inn 10 milljónir króna á 
einum mánuði nýverið. 

Sá sem vann sér inn 10 milljónir 
hefur haft ágætar tekjur af spila-
mennskunni. Hann vill ekki koma 
fram undir nafni en hann er kunn-
ur afreksmaður í íþróttagrein ekki 
svo ólíkri pókernum. Hann byrjaði 
að spila póker á netinu fyrir tveim-
ur árum. Þá var hann lítillega búinn 
að gutla í póker með vinum sínum. 
Hann tapaði 200.000 krónum fyrsta 
mánuðinn en vann sig smám saman 
upp og hafði líklega um 5 milljónir 
króna í tekjur fyrsta árið. Hann 
spilaði mjög mikið þá, allt upp 
undir átta tíma á dag. Hann spilar 
mun minna núna en hefur þó mun 
meira upp úr krafsinu en hann 
gerði fyrsta árið. Hann vildi þó 
ekki nefna ákveðna tölu, sagðist 
ekki fylgjast mjög mikið með því 
hversu mikið hann ynni sér inn og 
héldi ekki utan um það. 

Hann telur að þótt hann hafi 
aldrei unnið jafn mikinn pening og 
þennan mánuð þegar hann vann tíu 
milljónir þá sé það lítið mál að 
endurtaka leikinn ef hann kæri sig 
um. Hann hafi náð þessum fram-
förum sem þarf til að græða svona 
mikið. Hann er þó ekki viss um að 
hann nenni að eyða þeim tíma sem 
þarf til að vinna sér inn þessar upp-
hæðir. Hann ætli sér þó að halda 
áfram að lifa á spilamennskunni. 

Georg Haraldsson, tölvufræð-
ingur og áhugamaður um póker, 
vill að pókermót líkt og það sem 
lögreglan stöðvaði um daginn verði 

leyfð. Pókermót séu ekki eins og 
hefðbundinn póker en í honum er 
veðjað um þá peninga sem spilað 
er með. „Þetta er bara spil eins og 
brids, sem er einnig hægt að veðja 
í,“ segir Georg. „Allir lögfræðing-
ar sem ég hef rætt við telja að lög-
reglan hefði ekki átt að stöðva 
mótið.“   

Póker er ólöglegur í Danmörku 

nema í spilavítum en þau eru ríkis-
rekin þar. Dómsmálaráðherra 
Dana ætlar að leggja til í haust að 
pókermót verði lögleg að því er 
fram kemur í Berlingske Tidende. 
Þetta sé orðinn vinsæll leikur og 
ráðherranum finnst fáránlegt að 
hinn almenni heimilisfaðir sé að 
brjóta lög fyrir það eitt að spila við 
félaga sína. 

Vann tíu milljónir á 
einum mánuði
Nokkrir Íslendingar lifa á því að spila póker á netinu. Pókeráhugamenn vilja 
leyfa pókermót og segja þau í engu frábrugðin skák- eða golfmótum. Dóms-
málaráðherra Danmerkur ætlar að leggja til að pókermót verði leyfð þar.

Kirkjugarðaráð og 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
hafa náð samkomulagi um 
skyldur sveitarfélaga og 
kirkjugarðsstjórna vegna nýrra 
kirkjugarða.

Með reglunum verður sveitar-
félögum skylt að afhenda lóðir 
undir kirkjugarða án gjalds, 
leggja til efni í girðingar og 
leggja vegi að kirkjugörðunum.

Kirkjugarðaráði er gert skylt 
að hafa samráð við sveitarfélög 
um nýframkvæmdir og leggja 
fram kostnaðaráætlanir. Þetta er 
í fyrsta sinn sem reglur af þessu 
tagi eru samþykktar.

Samkomulag 
um kirkjugarða

Rúmlega tvítugur 
karlmaður hefur verið dæmdur í 
þrjátíu daga skilorðsbundið 
fangelsi, í Héraðsdómi Norður-
lands eystra, fyrir að slá lögreglu-
konu hnefahögg í brjóstkassa 
þannig að mar hlaust af.

Atvikið átti sér stað í anddyri 
Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga. 
Lögreglukonan hafði afskipti af 
manninum vegna starfs síns með 
fyrrgreindum viðbrögðum af hans 
hálfu. Hann játaði sök fyrir dómi.

Maðurinn sem dæmdur var 
hefur ekki áður verið dæmdur til 
refsingar. Með hliðsjón af því, svo 
og verulegum, óútskýrðum drætti 
sem varð á rannsókn málsins, þótti 
ofangreind refsing hæfileg.

Sló og meiddi 
lögreglukonu

Allar fangageymsl-
ur lögregunnar á höfuðborgar-
svæðinu voru fullar á laugar-
dagsmorgun eftir erilsama nótt. 

Nokkuð var um eignaspjöll og 
voru tveir ungir menn hand-
teknir á Grettisgötu þar sem 
þeir höfðu skemmt átta bíla.

Þá voru tveir menn gómaðir 
við það að stela lítilli beltagröfu 
í Þverholtinu. Mennirnir höfðu 
komið gröfunni upp á kerru en 
lögregla náði til þeirra áður en 
þeir stungu af. 

Mikil ölvun var í miðborginni 
og fengu nokkir að sofa úr sér í 
fangaklefa.

Reyndu að stela 
beltagröfu

 Öll flugfélög Indónes-
íu verða sett á svartan lista 
Evrópusambandsins og meinað að 
fljúga til landa sambandsins.

„Listinn sýnir að hann er 
mikilvægur til að koma í veg 
fyrir að ótraust flugfélög fljúgi til 
Evrópu,“ sagði Jacques Barrot, 
varaforseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins.

„Við eigum eftir að skila inn 
nýjustu gögnum til framkvæmda-
stjórnarinnar. Þau sýna að öryggi 
indónesískra flugfélaga er að 
aukast,“ segir Budhi Mulyawan, 
yfirmaður flugmála í Indónesíu.

Fyrir bannið var 91 flugfélag á 
listanum, þar af 74 frá Afríku. 

Ótraust flugfé-
lög stöðvuð

Lögreglumanni í 
Fíladelfíu í Bandaríkjunum hefur 
verið vikið úr starfi fyrir að skipa 
tveimur konum sem voru í 
fangaklefa að halda fyrir sig 
kynlífssýningu.

Brotið átti sér stað árið 2003 
þegar lögreglumaðurinn skipaði 
konunum að kyssast, snerta hvor 
aðra og bera brjóstin.

Konurnar höfðu verið hand-
teknar vegna gruns um eitur-
lyfjamisferli. Þær höfðu hins 
vegar engin eiturlyf á sér og var 
því sleppt án ákæru.

Önnur konan höfðaði mál gegn 
lögreglunni sem dæmt var í fyrir 
skömmu. Hún fékk rúma milljón í 
skaðabætur.

Kynlífssýning í 
fangaklefa

Viðbúnaðarstig vegna hryðju-
verkaógnar var hækkað á Bretlandseyjum í gærkvöld 
eftir fund í neyðarnefnd ríkisins. Ákvörðunin var tekin 
í kjölfar tilrauna til sprengjuárása í Lundúnum og árás-
ar á flugvöllinn í Glasgow.  Gordon Brown, utanríkis-
ráðherra Bretlands, staðfesti í gær að um árás hefði 
verið að ræða þegar tveir menn óku logandi jeppabif-
reið inn í flugstöðvarbygginguna í Glasgow síðdegis.   

Miklar sprengingar urðu þegar bifreiðin hafnaði á 
byggingunni en mildi þykir að enginn slasaðist. Flug-
stöðin var rýmd í kjölfarið og öllu flugi aflýst. Þá var 
öryggisgæsla hert á öðrum breskum flugvöllum 
meðal annars á Heathrow og Stansted.  Tveir menn 
voru í bifreiðinni og voru þeir handteknir. Enginn 
hefur lýst árásinni á hendur sér. 

Enn hefur enginn verið handtekinn vegna sprengja 
sem fundust í bifreiðum í Lundúnum á föstudag. Fyrri 
sprengjan fannst í bifreið sem lagt hafði verið skammt 

frá Piccadilly Circus en sú síðari í bifreið skammt frá 
Hyde-garðinum. Stjórnvöld útiloka ekki að sprengjurn-
ar geti tengst þekktum hryðjuverkasamtökum á borð 
við al-Kaída.

Ekki er vitað hvort tengsl eru milli atburðanna í 
Lundúnum og Glasgow.

 Maður var fluttur með sjúkraflugi til 
Reykjavíkur eftir harðan árekstur á Höfn í Horna-
firði í gær. Þrír slösuðust en meiðsli tveggja voru 
minniháttar. 
Slysið varð með þeim hætti að bifreið var ekið eftir 
Víkurbraut í veg fyrir aðra bifreið sem ók eftir 
Hafnarbraut. Við áreksturinn kastaðist annar bíl-
anna upp á gangstétt og hafnaði þar á tveimur gang-
andi vegfarendum. Þeir slösuðust lítillega en sá sem 
slasaðist mest var farþegi í aftursæti bifreiðarinn-
ar. Fjórir voru í bílnum og sluppu hinir þrír ómeidd-
ir. Farþega í hinni bifreiðinni sakaði ekki. Að sögn 
lögreglu var maðurinn sem slasaðist ekki í bílbelti.
Mikill mannfjöldi er saman kominn á Humarhátíð-
inni á Höfn og þar hefur allt farið vel fram. Ein 
líkamsárás er þó til rannsóknar en hún átti sér stað 
á tjaldsvæðinu aðfaranótt laugardags. 

Ragnheiður, lifið þið þetta af?



Húsasmiðjan óskar eldri borgurumþessa lands til hamingju með nýja lagasetninguAlþingis

um almannatryggingar og málefni aldraðra. Skv. nýju lögunum skerða atvinnutekjur þeirra

sem eru 70 ára og eldri, ekki ellilífeyri frá Tryggingastofnun Ríkisins.

Húsasmiðjan hefur stutt baráttu eldri borgara fyrir þessum sjálfsagða rétti og vonumst

við til að halda starfsmönnum okkar lengur við störf auk þess sem við bjóðum nýja eldri

borgara velkomna í hópinn. Húsasmiðjan er stolt af því að hafa fólk með mikla reynslu

meðal starfsmanna, sem hjálpar okkur að veita viðskiptavinum enn betri þjónustu.

Til hamingju!



„Fjölskyldan er afar ánægð 
með störf björgunarsveitanna 
og lögreglu og viljum skila þakk-
læti til þeirra. Þeir brugðust vel 
við,“ segir Þorgrímur G. Daní-
elsson, sóknarprestur á Grenjað-
arstað og faðir Brands Þorgríms-
sonar, sextán ára pilts sem féll 
11 metra ofan í Laxá í Aðaldal á 
föstudag. 

Brandur kom að brúnni á reið-
hjóli á miklum hraða. Hann rakst 
á brúarhandriðið og steyptist 
yfir það. Það varð honum til 
happs að lenda á krónu birkitrés 
í gilinu sem tók af honum mesta 
fallið áður en hann hrapaði á 
klettasnös og þaðan út í ána. Um 

11 metra fall er fram af brúnni. 
Brandur var fyrst lagður inn á 

sjúkrahúsið á Húsavík en dvelur 
nú á Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri þar sem hann gekkst 
undir aðgerð í gær. Hann slapp 
furðu vel miðað við aðstæður, 
hlaut nokkur smábrot á hendi og 
við olnboga.    

Þorgrímur segir að foreldrun-
um hafi verið brugðið þegar þeir 
fréttu af slysinu en það hafi þó 
verið bót í máli að fá fréttirnar 
beint frá Brandi sem hringdi í 
móður sína úr GSM-síma sínum 
þegar hann hafði fikrað sig upp 
á árbakkann í gilinu.

Hringdi fyrst í móður sína

 Úrvalsvísitala Kaup-
hallar Íslands hækkaði um 29,5 
prósent á fyrri hluta ársins sem 
jafngildir 59 prósenta hækkun á 
ársgrundvelli. Á fyrri hluta 
ársins í fyrra lækkaði vísitalan 
um 1,2 prósent að sögn Vegvísis 
Landsbankans.

Á öðrum ársfjórðungi nam 
hækkunin um 10,8 prósentum.

Aukinn hagnaður og væntingar 
um frekari vöxt félaga, einkum 
fjármálafyrirtækja, skýra að 
stórum hluta þær hækkanir sem 
sést hafa á árinu.

Tvö félög hafa hækkað um 
níutíu prósent það sem af er ári 
en þetta eru Atlantic Petroleum 
og Vinnslustöðin. Hlutabréf í 365 
hf., útgáfufélagi Fréttablaðsins, 
og Flögu lækkuðu hins vegar 
mest á fyrri helmingi ársins, um 
rúm 27 prósent. 

Mikill viðsnún-
ingur á milli ára

Starfstengt diplómunám 
fyrir fólk með þroskahömlun 
verður í boði við Kennaraháskóla 
Íslands frá og með haustinu. 
Námið var kynnt á fjölmennum 
fundi á fimmtudag. Markmið 
námsins er að gefa fólki með 
þroskahömlun tækifæri til 
fullgildrar samfélagsþátttöku. 
Þetta er í samræmi við yfirlýsta 
alþjóðlega stefnu hagsmunasam-
taka fólks með þroskahömlun.

Námið fer fram við þroska-
þjálfa- og tómstundabraut KHÍ 
og miðar námið meðal annars að 
undirbúningi fyrir störf í skólum, 
félagsmiðstöðvum, frístunda-
heimilum og víðar. 

Starfsnám fyrir 
þroskahamlaða

Tvítug stúlka hefur í 
Héraðsdómi Norðurlands eystra 
verið dæmd til að greiða átján 
ára pilti 116 þúsund krónur í 
miskabætur vegna áverka sem 
hann hlaut þegar hún braut glas á 
höfði hans í febrúar. Stúlkunni 
var hins vegar ekki gerð refsing 
þar sem sýnt þótti að hann hefði 
byrjað með því að hrækja 
framan í hana.

Fólkið var statt á skemmtistað 
þegar stúlkan rakst utan í piltinn. 
Hann brást hinn versti við og 
hrækti framan í hana. Hún sagði 
það þá hafa verið ósjálfráð 
viðbrögð að slá til mannsins, en 
svo hafi viljað til að hún hafði 
glas í hönd. Við ákvörðun refsing-
ar var tekið tillit til þess að 
stúlkan „snöggreiddist vegna 
óforsvaranlegrar framkomu“ 
mannsins.

Hann byrjaði 
og svo sló hún

Milljarðasjóðir eftir söluna
Fimm sveitarfélög sem seldu eignarhlut í Hitaveitu Suðurnesja munu hafa milljarða til að spila úr, eftir að 
skuldir hafa verið greiddar. Sveitarstjórnarmenn segja söluna tryggja þjónustu og öryggi byggðarlaganna.

Fjárhagur fimm 
sveitarfélaga á Suðurnesjum og 
Suðurlandi hefur tekið stakka-
skiptum eftir samninga á sölu á 
eignarhluta í Hitaveitu Suður-
nesja.
Sveitarstjórnarmenn segja söl-

una tryggja að hægt sé að greiða 
niður skuldir og ráðast í fram-
kvæmdir. Hugmyndir eru uppi 
um að stofna sérstaka varasjóði 
með því fé sem fæst fyrir eignar-
hlutina.

Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra gekk að tilboði Geysir 
Green Energy í 15,2 prósent hlut 
ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja 
30. maí síðastliðinn. 

Tilboðið hljóðaði upp á rúma 7,6 
milljarða króna á genginu 6,7 
sem var margfalt matsverð fyr-
irtækisins. Capacent hafði þá 
metið fyrirtækið stuttu áður á 
genginu 3,1. 

Geysir Green Energy er alþjóð-
legt fjárfestingarfélag um sjálf-
bæra orkuvinnslu og er í eigu FL 
Group, Glitnis og VGK hönnunar 
og ætlar á næstu misserum að 
fjárfesta fyrir 70 milljarða um 
allan heim. 

Síðustu daga hafa verið mikil 
átök um eignarhald á Hitaveit-
unni. Orkuveita Reykjavíkur 
fékk tilboð frá nokkrum sveitar-
félögum um kaup á hlut þeirra í 
HS. OR gekk að því á genginu 7. 
Geysir Green Energy brást við 
því með að hækka tilboðið í 7,1 og 
að því gengu sjö sveitarfélög. 
Reykjanesbær og Hafnarfjarðar-
bær tóku þá ákvörðun að verja 
hagsmuni sína innan fyrirtækis-
ins með því að lýsa því yfir að 
nýta forkaupsrétt sinn að kaup-
um hlutafjár ríkisins og sveitar-
félaganna.

Um er að ræða 43 prósenta hlut 
sem metinn er á 23 milljarða 
króna. Eins og staðan er í dag 
lítur því út fyrir að aðkoma 

Geysir Green Energy sé úr sög-
unni í bili. 

Gangi kaup sveitarfélaganna 

tveggja á hlut ríkisins og sveitar-
félaganna eftir mun Reykjanes-
bær eignast 72 prósent í fyrir-

tækinu en Hafnarfjarðarbær um 
28 prósent. 

Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

5 kr. afsláttur
         þegar þú átt afmæli!
Þeir sem eru með dælulykil 
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.
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Metallica
– lærðu af þeim bestu

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is

• Tónleikar með Metallica í boði BYRS - sparisjóðs.
• Sá eða sú heppna fær að bjóða sínum besta vini eða ættingja með.
• Innifalið er flug, hótel og gjaldeyrir fyrir 50.000 krónur.
• Vinningshafi verður dreginn út í beinni á FM957 þann 10. júlí.

Taktu þátt á vefsíðu okkar www.byr.is

ATH! Skilyrði fyrir þáttöku er að annar aðili sem fer í ferðina sé orðinn fjárráða eða 18 ára og eldri.
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„Það er nauðsynlegt 
að fara af stað með nýja göngu-
deild fyrir spilafíkla,“ segir Júlí-
us Þór Júlíusson, formaður Sam-
taka áhugafólks um spilafíkn 
(SÁS). Hann segir að ætlunin sé 
að opna slíka deild í haust. Við-
ræður við fagmenn séu hafnar 
og undirtektir yfirvalda við 
beiðni um fjárstuðning góðar. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri er jákvæður í garð 
þessarar áforma. „Þetta er dulin 
fíkn en vandinn sem hlýst af 
henni er gríðarlega mikill,“ segir 
Vilhjálmur. Hann segir samþykki 
fyrir fjárstuðningi ekki enn fyrir 
hendi en hann telji sjálfur brýnt 
að starf til að sporna við fíkninni 
verði aukið.

„Ég veit sjálfur af fólki sem 
hefur lent í miklum vandræðum 
vegna þessarar fíknar og geri 
mér grein fyrir því hve alvarlegt 
málið er. Það er engin tilviljun að 
Norðmenn eru að breyta lagaum-
hverfi um spilakassa,“ segir Vil-
hjálmur. Hann vísar þá í nýlega 
ákvörðun Norðmanna um að ríkis-
væða rekstur spilakassa til að 
reyna að stemma stigu við spila-
fíkn þar í landi.

Borgarstjóri og Júlíus segjast 
báðir undrandi yfir þeim ummæl-
um sem Gunnar Þorgeirsson, 
gjaldkeri Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, lét nýverið falla í 
fjölmiðlum. Sagði hann að spila-
kassar væru ekki hættulegri en 
lottómiðar. Landsbjörg er einn 
þriggja eigenda Íslandsspila en 
aðeins Landsbjörg og Happ-
drætti Háskólans hafa leyfi fyrir 
rekstri spilakassa hér á landi.

Í lögum um happdrætti er sagt 
skilyrði að leyfishafar spilakassa 
leggi fram fé til rannsókna og 
aðgerða sem miða að því að 
sporna við spilafíkn og afleiðing-
um hennar. Júlíus segir að hing-
að til hafi samtök hans ekki hlot-
ið neina styrki en eitthvað fái 
SÁÁ en það er einn af eigendum 
Íslandsspila. Þórarinn Tyrfings-
son, yfirlæknir SÁÁ, segir að fé 
hafi verið veitt til meðferðarúr-
ræða við spilafíkn. Hann segir 
þó oft erfitt að veita spilafíklum 
aðstoð þar sem þeir sækist ekki 
mikið eftir henni sjálfir. „Það er 
samt ekki hægt annað en að 
gleðjast yfir því að fleiri úrræði 
muni standa til boða,“ segir Þór-
arinn. 

Júlíus segir að árlega leiti um 
þúsund manns, bæði spilafíklar 
og aðstandendur þeirra, til sam-
taka sinna. Þörf sé á að veita 
þessu fólki frekari aðstoð.

Göngudeild fyrir 
spilafíkla undirbúin
Borgarstjóri segist hlynntur áformum um að opnuð verði sérstök göngudeild 
fyrir spilafíkla. Formaður Samtaka áhugafólks um spilafíkn segir um þúsund 
manns leita árlega hjálpar samtakanna. Þörf sé á frekari úrræðum fyrir það. 

Veiðar á lunda hafa farið minnkandi í Vest-
mannaeyjum undanfarin tvö ár. Árangur af varpi 
hefur verið lítill sem hefur valdið því að lítið er til af 
ungfugli. Óskráð regla er að veiða helst ungfugl. Hann 
er tveggja til þriggja ára og ekki orðinn kynþroska og 
því er ekki verið að eyðileggja varp með því að veiða 
hann.

Lundinn er langlífur fugl og því skipta tvö til fjögur 
slæm ár ekki miklu máli að mati Páls Marvins Jóns-
sonar, líffræðings hjá Rannsókna- og fræðasetrinu í 
Vestmannaeyjum. 

„Aðaláhyggjuefnið er hins vegar þessi vöntun á 
fæðunni sem er sílið,“ segir Páll. „Síli virðist ekki vera 
hér á svæðinu en það er meginuppistaðan í fæði lund-
ans á Suðurlandi. Meðan hann er ekki í fæði hér er allt-
af sú hætta fyrir hendi að lunda fækki eða hann hverfi 
af svæðinu.“ 

Bjargveiðimannafélag Vestmannaeyja hefur álykt-
að að láta lundann njóta vafans og minnka veiðar á 
honum. Ívar Atlason, formaður félagsins, segir ætlun-
ina vera að ganga um náttúruna af skynsemi og veiða 
rétt svo í soðið meðan þetta ástand varir. „Þetta er 
ákveðin menning sem hefur skapast hér í Vestmanna-

eyjum og við viljum ekki að hún leggist af,“ segir Ívar. 
Hefðbundin veiði hefst 1. júlí og lýkur í ágúst en mælst 
er til þess að farið verði hægt í sakirnar. 

Lundaveiði í lágmarki í sumar

 Mál líbíska leyni-
þjónustumannsins, sem var 
dæmdur fyrir að sprengja upp 
flugvél yfir bænum Lockerbie í 
Skotlandi árið 1988, verður að 
öllum líkindum tekið upp að nýju. 
Sérskipuð dómnefnd í Skotlandi 
hefur mælt með því að málið fari 
fyrir áfrýjunardómstól vegna 
vafasamra sönnunargagna.

Líbíumaðurinn Abdel Basset Ali 
al-Megrahi hlaut lífstíðardóm 
fyrir verknaðinn. Hann var sá eini 
sem hlaut dóm, en 259 farþegar og 
ellefu manns á jörðu niðri létu 
lífið í sprengingunni. 179 þeirra 
voru Bandaríkjamenn.

Niðurstöðurnar voru reifaðar í 

800 blaðsíðna skýrslu. Fram kom 
að mögulega hefði rangur dómur 
fallið yfir al-Megrahi.

Al-Megrahi hefur alltaf haldið 
fram sakleysi sínu, en hann var 

dæmdur fyrir ódæðið árið 2001. 
Umsókn um áfrýjun var hafnað 
ári seinna. Samlandi hans var 
einnig ákærður, en sýknaður. 
Líbísk stjórnvöld buðust til að 
borga fjölskyldum hinna látnu 
sárabætur, en neituðu þó allri sök.

Lögmenn al-Megrahi halda því 
fram að yfirvöld hafi átt við sönn-
unargögn, hunsað yfirlýsingar 
vitna og hafnað sönnunargögnum 
þess efnis að sprengingin hafi 
verið fjármögnuð af Írönum og 
framkvæmd af Palestínumönnum 
í hefndarskyni fyrir að Banda-
ríkjaher hafði skotið niður íranska 
farþegaflugvél nokkrum mánuð-
um áður. 

Lockerbie-málið fyrir rétt á ný
Karlmaður hefur verið 

dæmdur í Héraðsdómi Suður-
lands í sjö mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir umfangsmikla 
kannabisræktun. Jafnframt fyrir 
að hafa ætlað að selja efnin.

Maðurinn var ákærður fyrir að 
hafa á tímabilinu ágúst 2005 til 
desember sama ár ræktað 163 
kannabisplöntur í gamla slátur-
húsinu í Laugarási á Suðurlandi. 
Þá var hann einnig ákærður fyrir 
að hafa um 1,3 kíló af marijúana 
og rúm fjögur kíló af kannabis-
laufum í vörslu sinni. 

Auk þessa var maðurinn 
ákærður fyrir að stela rafmagni 
til ræktunarinnar. 

Dæmdur fyrir 
kannabisræktun

Þarf að bæta öryggi á sund-
stöðum?

Eru sektir vegna umferðarlaga-
brota orðnar of háar?



„Það borgar sig að finna 
næstu Olís-stöð!“

Þeir sem versla hjá Olís dagana 28. júní til 2. júlí
fá hvorki meira né minna en fjórfalda Vildarpunkta
í kaupbæti.

Fellihýsi
1.vinningur!

Fleetwood-fellihýsi
að verðmæti

1.595.000 kr.

Risagasgrill
2.vinningur!

Permasteel-gasgrill
að verðmæti
228.000 kr.

2 x stimpilkort:
Nokia 2310
5.900 kr.

3 x stimpilkort:
Nokia 6080
9.900 kr.

Fjórfaldir Vildarpunktar
í farteskið!

Taktu þátt í Ævintýraeyjuleiknum og safnaðu stimplum hjá Olís. Glæsilegir vinningar í boði.

Lúxusgisting
3.vinningur!

fyrir tvo á Hótel Búðum
með kvöldverði og

morgunmat.

Farsímatilboð
fyrir stimpilkort!

Ævintýrakortin eru líka
lykill að frábærum
farsímatilboðum.

OLÍS – við höldum með þér!Vildarpunktar



greinar@frettabladid.is

Vandi Vestfjarða er djúpstæðari en 
svo að hægt sé að segja að hann sé 

staðbundinn vandi sem heimamenn eigi 
að leysa af sjálfsdáðum, hann krefst sér-
tækra aðgerða af hálfu stjórnvalda. Síð-
asta áratug fækkaði störfum á Vestfjörð-
um um mörg hundruð og íbúum líka.Tekj-
ur eru nærri 20% lægri á Vestfjörðum en 
á höfuðborgarsvæðinu og fasteignaverð 
hefur ekki hækkað þar svo nokkru nemi 
þó það hafi margfaldast á höfuðborgarsvæðinu.  

Sveitarstjórnarmenn hafa sjaldan hallað orð-
inu á stjórnvöld þrátt fyrir þessa þróun mála og 
yfirleitt lotið þeim í auðmýkt.  Viðbrögð þeirra 
við skrifum um að ástandið sé alvarlegt, eru oft-
ast á þá lund að segja að svartagallsraus hjálpi 
ekkert í stöðunni. Það er rétt, en það er ennþá 
verra að neita að horfast í augu við staðreynd-
ir. Það vekur líka ugg, ef sveitarstjórnarmenn 
halda að það sé heillaráð að fá olíuhreinsunarstöð 
í einn fegursta fjörðinn vestra, Dýrafjörð.  Vilja 
þeir virkilega eyðileggja ímynd Vestfjarða sem 
ósnortinnar náttúruperlu? Sú ímynd hefur verið 
markvisst efld á liðnum árum og verði hún eyði-

lögð, verður aldrei aftur snúið.
Meginorsök vanda Vestfirðinga er gríð-

arlegur samdráttur í aðalatvinnuvegin-
um, sjávarútvegi, vegna sölu kvóta burt af 
svæðinu. Þau fyrirtæki sem þraukað hafa, 
hafa barist í bökkum og lagt upp laupana 
eitt af öðru, nú síðast rækjuvinnslan Mið-
fell, sem var enn eitt reiðarslagið.

Löngu tímabært er að gera breyting-
ar á því sovéska kvótakerfi sem er að 
kæfa byggðirnar en það þarf líka að efla 
framsækinn atvinnurekstur á Vestfjörð-
um. Bættar samgöngur skipta sköpum og 
tryggja þarf aðgengi að fjarskiptum og 

háhraðaneti. Þá myndi stofnun háskóla á Ísafirði 
breyta miklu, hækka laun á svæðinu og hafa mikil 
og jákvæð áhrif á allt mannlíf. 

Íslandshreyfingin lagði það til fyrir kosningarn-
ar í vor að meðal sértækra aðgerða sem stjórnvöld 
gætu gripið til, væru skattaívilnanir til fyrirtækja 
á þeim svæðum sem standa höllum fæti. Hagstæð-
ara skattaumhverfi myndi laða fyrirtæki að svæð-
inu og atvinnulíf yrði fjölbreyttara. Er ekki tíma-
bært að athuga það á Vestfjörðum?

Margrét Sverrisdóttir, varaformaður 
Íslandshreyfingarinnar.

Vandi Vestfjarða 

Ásíðasta borgarstjórnarfundi 
fyrir sumarfrí lögðu borgar-

fulltrúar Samfylkingarinnar fram 
tillögur um heildarendurskoðun 
á húsverndaráætlunum í Reykja-
vík. Markmið þeirra er að stuðla 
að betri sátt milli sjónarmiða 
verndunar og uppbyggingar og 
ekki síður horfa til bygginga sem 
hafa þýðingu sem fulltrúar bygg-
ingarstíls eða tímabils, óháð aldri.

Tillögurnar kváðu einnig á um 
að eigendur gamalla húsa njóti 
aukins stuðnings við viðhald, 
fegrun og varðveislu eigna sem 
falla undir húsverndaráætlunina 
og að kannaðar yrðu leiðir til að 
húsverndaráætlanir hafi sterkari 
stöðu við útfærslu deiliskipulags. 

Það var eitt af fyrstu verk-
um Reykjavíkurlistans að setja 
á laggir samstarfsnefnd sem 
mótaði húsverndarstefnu fyrir 
Reykjavíkurborg og gerði tillögur 
um verndun þess hluta bygging-
ararfsins sem hefur varðveislu-
gildi. Sú vinna var í tengslum við 
endurskoðun Aðalskipulags og nú 
um mundir er enn verið að end-
urskoða Aðalskipulag Reykjavík-
ur og því lag að endurskoða hús-
verndaráætlanir í leiðinni. 

Húsvernd er í deiglunni um þess-
ar mundir og sitt sýnist hverjum 
um timburkofarómantík þeirra 
sem hana dýrka – og öðrum þykja 
nýbyggingar þær sem rísa í borg-
inni á hverju ári æði misjafnar 
og lítið augnakonfekt. Við höfum 
öll skoðun á útliti húsa og oft er 
sagt um hús, bæði gömul og ný, 
að þau séu ljót. Ég segi á móti; 
þá er sagan okkar ljót. Reykja-
vík er ung borg en hún á merka 
byggingarsögu. Það er okkar saga 
og sumum kann að þykja hún 
ómerkileg og ljót en hún er okkar. 
Það er okkar að viðurkenna hana, 
varðveita hana og hampa henni. 
Húsvernd í mínum huga er jafn-
vægislist á milli þess að byggja 

upp og vernda. Miðbærinn er ekki 
minjasafn, hann er staður sem 
þrífst á því að fólk vilji sækja 
hann heim, vera þar og njóta 
þess. En það er engum vafa undir-
orpið að fólk dregst að miðbæn-
um meðal annars vegna gömlu 
húsanna og andblænum sem þeim 
fylgir. Við sækjum í þétta byggð, 
mannlíf og hinn reykvíska „sund-
urleitisma“ eins og hann er stund-
um kallaður. Hann er séríslensk-
ur og við skulum vera stolt af 
honum.

Ótal verkefni eru framundan 
og því einsýnt að borgaryfirvöld 
verða að marka sér skýra stefnu 
í húsverndarmálum. Oft var þörf 
en nú er nauðsyn á að skerpa 
skilning okkar á samhengi milli 
fortíðar og nútíðar, þar sem varð-
veisla á byggingararfinum og efl-
ing byggingarlistar í samtíman-
um haldast í hendur. 

Uppbygging í miðborginni hefur 
verið ævintýraleg og draumur 
margra borgarbúa og landsmanna 
allra um tónlistarhús er loksins 
að rætast. Lækjartorg og næsta 
nágrenni mun taka stakkaskipt-
um á næstu árum og gerbreyta 
ásýnd miðborgarinnar. Ráðist 
hefur verið í að deiliskipuleggja 
reiti við Laugaveginn sem munu 
opna möguleikana á uppbyggingu 
verslunarrýma í miðborginni en 
reynslan erlendis frá sýnir fram 
á að uppbygging nýrra verslun-
arkjarna í miðborgum er ávísun 

á meiri viðskipti, líka fyrir smá-
kaupmenn. Aukin viðskipti kalla á 
fleira fólk, fjölbreyttari verslanir 
og blómlegra menningarlíf.

Miðbærinn og Kvosin hafa átt 
í vök að verjast, meðal annars 
vegna þróunar byggðar í austurs 
og tilkomu stórra verslunarmið-
stöðva. Ég held að það sé óhætt 
að tala um endurreisn miðborg-
arinnar með þeim framkvæmd-
um sem framundan eru. En borg-
aryfirvöld þurfa að vera vakandi 
fyrir því að uppbygging verslun-
ar, íbúða og þjónustu haldist hönd 
í hönd við sjónarmið húsvernd-
ar og að ætíð sé hlúð að bygging-
arsögunni, sama hversu gömul 
hún er. 

Það getur haft gildi í sjálfu sér 
að vernda gömul hverfi og hús 
en mikilvægt er líka að hafa í 
huga að hvert hús í Reykjavík er 
barn síns tíma og fulltrúi ákveð-
ins byggingarstíls á sama hátt og 
hverfaskipulag ber vott um hí-
býlahætti hvers tíma. Viðhorf 
okkar til þessa breytast í tím-
ans rás og því verða þau gögn 
og kannanir sem borgaryfir-
völd styðjast við þegar skipulag 
er unnið að vera í stöðugri end-
urskoðun. Þess vegna er tekið 
sérstaklega fram í tillögum um 
heildarendurskoðun á húsvernd-
aráætlunum Reykjavíkur að 
stefnumótun einskorðist ekki 
við gamla bæinn og miðborg-
ina, heldur skuli öll borgin vera 
undir, bæði hverfi og byggingar.

Ég vænti þess að tillögurnar 
fái jákvæða afgreiðslu við end-
urskoðun aðalskipulags og að 
þær komi til með að ná betri sátt 
milli sjónarmiða verndunar og 
uppbyggingar, borginni til hags-
bóta. 

Höfundur er borgarfulltrúi og tals-
maður Samfylkingarinnar í mál-

efnum miðborgarinnar.

Reykvískur „sundurleitismi“S
amband manns og dýra hefur í gegnum sögu og þróun 
mannsins verið með ýmsum hætti. Sambandið hefur 
löngum mótast af þeim notum sem maðurinn hefur 
haft af dýrum, en einnig hvort ógn stafar af þeim, ann-
ars vegar bein eða sem keppinautar um fæðu.

Hvort heldur sem maðurinn hefur sveigt dýr til þjónustu 
við sig eða veitt þau til fæðis og klæða, þá liggur í slíku sam-
bandi ákveðin virðing fyrir dýrunum. Góður bóndi fer vel með 
skepnur sínar og góður veiðimaður veldur veiðidýrum sínum 
engri óþarfa þjáningu.

Þegar vestræn vísindi nútímans voru í mótun höfðu menn 
ýmsar sérkennilegar hugmyndir um dýr og umgengni við þau. 
Franski heimspekingurinn René Descartes var eindreginn tví-
hyggjumaður og leit á sál og líkama sem óskyld fyrirbæri. Sárs-
auki var eigind sálar og þar sem dýr burðuðust ekki með sál 
væru þau einnig undanskilin sársauka. Í kjölfarið misþyrmdu 
fylgismenn hans dýrum í tilraunaskyni. Ekki af illgirni, heldur 
einfaldri blindu efalausrar sannfæringar sem því miður er oft 
rót verstu illvirkja mannskepnunnar.

Immanuel Kant snerist gegn þeirri hugmynd að fara mætti 
með dýrin hvernig sem manni sýndist. Forsenda þýska heim-
spekingsins var ekki sú að dýrin hefðu einhver réttindi, heldur 
var forsenda hans sú að með því að vera vond við dýr værum 
við að rækta í okkur vondar kenndir. Af þessum sökum væri 
það siðferðileg skylda okkar að koma vel fram við dýrin. 

Flestum þeim sem hefur tekist að rækta með sér nokkuð gott 
hjartalag og góða almenna siðferðisvitund býður við illri með-
ferð á dýrum. Það er einhvern veginn innbyggt í okkur sem 
hluti af því að koma vel fram almennt talað. Þess vegna er ekki 
skrítið að fréttir af tilgagnslausri misþyrmingu á hundi norð-
ur á Akureyri veki hörð viðbrögð. Misþyrming eins og henni 
hefur verið lýst í umræðunni er skelfileg ónáttúra og ber vott 
um vanþroskað tilfinningalíf þeirra sem að slíku standa. 

Hitt er svo annað að eftir því sem við fjarlægjumst notkun 
á dýrum til að fæða okkur og klæða, hafa orðið til ný not fyrir 
dýr sem farin eru að móta afstöðu okkar verulega. Þetta er fé-
lagsleg og tilfinningaleg notkun dýra sem gæludýra. Nú er það 
einmitt til marks um getu okkar til að mynda tengsl almennt að 
við bindumst gæludýrum okkar tilfinningaböndum. Við sýnum 
þeim væntumþykju og syrgjum þau að þeim gengnum. 

Þessi notkun dýra er hins vegar stundum full upphafin. Hún 
er ekki fyrir dýrin. Hún er fyrir okkur og á okkar forsendum. 
Þannig ræktum við burt dýrslega eiginleika og mótum dýrin 
til að þóknast okkur og þörf okkar fyrir einhverja skilgreinda 
eiginleika. Ekki skal amast við því, en velta má fyrir sér hvort 
slíkt eignarhald sé sprottið af sérstakri virðingu fyrir dýrum.

Siðferðissamband 
manna við dýr
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„Fjölskyldan er það mikil-
vægasta í heiminum.“

AFMÆLI

Landsbankinn opnar fyrsta útibúið

Ingunn Svavarsdóttir myndlistar-
kona verður með sýningu sem heitir 
Tilraunir í Bragganum við Öxarfjörð 
fyrstu tvær vikurnar í júní. Ingunn 
er núna í tveggja ára masters-námi í 
myndlist úti í Newcastle í Bretlandi 
svo hún stoppar stutt heima þetta sum-
arið.

„Ég kalla þessa sýningu tvennd-
arleiki því ég er með svona tvennt í 
gangi á þessari sýningu,“ segir Ing-
unn. „Á sýningunni er ég aðallega að 
fjalla um það að Kaninn sé að hverfa 
úr landinu og er svo með svona mót-
vægi við því. Verkin eru bæði gerð í 
tveimur hlutum og í tvöföldun á sama 
formi. Ég er líka svolítið að vinna með 
þetta nám sem ég er í og er með nokk-
urs konar óð til upplýsingarinnar. Til 
dæmis eitt rosalega stórt verk sem ég 
byrjaði á í fyrra og kláraði ekki fyrr 
en í janúar og svo annað pínulítið sem 
mótvægi við því.“

Ingunn og fjölskylda hennar búa í 
kúluhúsi rétt hjá Bragganum sem þau 
gerðu upp sjálf. „Mig langaði til þess 
að koma mér upp aðstöðu til þess að 
prófa mig áfram eftir að ég sá það 
að ég gæti eitthvað í myndlist og við 
keyptum því þennan bragga af tengda-
föður mínum og túnið í kring. Við 
fórum svo í það að rífa allt innan úr 
honum og byggja alveg upp á nýtt og 
nú er ég komin með þessa fínu aðstöðu 
og sýningarsal.“

Fyrsta sýningin í Bragganum var 
haldin sumarið 2003 og þá fékk Ingunn 
fleiri listamenn í lið með sér. „Ég hef 
verið í góðu sambandi við aðra lista-
menn eins og Hlyn Hallsson, Björgu 
Einarsdóttur, Yean Quai og fleira gott 
fólk sem var með mér á fyrstu sýn-
ingunni. Hlynur fékk þá hugmynd að 

við tækjum Maríu mey til umfjöllunn-
ar sem við gerðum. Við tókum heilan 
vetur í að undirbúa þetta og ég fór að 
lesa heilmikið í Biblíunni og um Maríu 
mey. Þegar við fórum svo að skoða 
hvenær við ættum að hafa sýninguna 
ákváðum við að hafa hana á þingmar-
íumessu sem er fyrstu tvær vikurnar 
í júlí. Síðan þá hef ég alltaf verið með 
sýningarnar á þessum tíma.“

Fjöldi fólks hefur komið á sýningarn-
ar hjá Ingunni og hún er mjög ánægð 
með gestaganginn. „Ég var sveitar-
stjóri hérna í tíu ár og því alltaf að vinna 
í því að fá þetta viðurkennt sem alvöru 
sveitarfélag með ýmsa möguleika. Ég 
hef verið alveg óskaplega ánægð með 
að fá hingað alls konar fólk sem sumt er 
ekkert vant að fara á sýningar, bændur, 
húsfreyjur og annað fólk úr nágrenn-
inu. Ferðamennirnir koma líka og ég 
hef fengið gesti 
frá, Sviss, Banda-
ríkjunum og Japan. 
Við erum miðja 
vegu milli Ásbyrg-
is og Kópaskers og 
Bragginn sést vel 
frá veginum. Hann 
er appelsínugulur 
svo það fer ekkert 
á milli mála hvar 
hann er,“ segir Ing-
unn og hlær.

Námið sem Ing-
unn er í er heils árs 
nám svo hún þarf 
því að fara aftur út 
fljótlega eftir sýn-
inguna en áður var 
hún búin með fjög-
urra ára nám við 
Myndlistarskólann 

á Akureyri. „Ég var mjög góð í teikn-
ingu hérna í gamla daga og hef alla tíð 
haft mikla hugmyndaauðgi og aldrei 
vílað fyrir mér að láta draumana ræt-
ast. Mig langaði að prófa hvort ég gæti 
þetta og síðasta árið sem ég var sveit-
arstjóri sótti ég kvöldnámskeið á Akur-
eyri á þriðjudögum til þess að komast 
að því hvort ég hefði eitthvað að gera í 
listnám. Þar sem þetta hafði blundað í 
mér svona lengi finnst mér svo gaman 
að geta eitthvað gert þó að ég sé ekkert 
að segja að ég sé einhver snillingur. Ég 
geri mér fullkomlega grein fyrir því 
hvað það eru margir góðir listamenn í 
kringum mig, en það er bara gaman að 
vera einn hlekkur í keðjunni. Þetta er 
náttúrulega bara alveg fullkomið líf að 
búa í svona sveit og geta sinnt listinni,“ 
segir Ingunn og hlær.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Konráð Guðmundsson
Holtagerði 42, Kópavogi,

lést 19. júní sl. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki hjúkr-
unardeildar Elliheimilisins Grundar fyrir einstaka
umönnun, og Magnúsi Tryggvasyni, Eiríki Magnússyni
í ORA og öðrum vinum og vandamönnum fyrir veittan
hlýhug.
Laufey Sigríður Karlsdóttir
Auður Konráðsdóttir Sigurður Stefánsson
Heimir Konráðsson    Eyrún Ingibjartsdóttir
Sigrún Halldóra Gunnarsdóttir
Áslaug Kolbrún Jónsdóttir Gunnar Harðarson
Kolbrún Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Sveinn Ágúst Haraldsson
Álfhólsvegi 121, Kópavogi,

sem lést fimmtudaginn 21. júní sl. verður jarðsunginn
frá Grensáskirkju þriðjudaginn 3. júlí kl. 13.00.

Ingibjörg Haraldsdóttir
Hulda Haraldsdóttir  Þorgeir Ólafsson
Hrönn Haraldsdóttir  Trausti L. Jónsson
systkinabörn og fjölskyldur.

MOSAIK
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Borgarnes lambagrillkótilettur
1.575 kr/kg. áður 2.100 kr/kg.

25%
afsláttur

Chicago Town American Super Supreme - 23 cm
299 kr/stk. áður 599 kr/stk.Kjötselslínan frá Borgarneskjötvörum

á ótrúlegu verði!

50%
afsláttur

25%
afsláttur

Þú sparar 525 kr/kg

Þú sparar 300 kr/kg

Þú sparar 417 kr/kg

Goða grísahnakki Piri Piri
1.252 kr/kg. áður 1.669 kr/kg.

New Yorker hamborgarar
310 kr/kg. áður 517 kr/kg.

Matfugl Sole míó kjúklingalæri
788 kr/kg. áður 1.125 kr/kg.

Bratz freyðibað - 473 ml.
249 kr/stk.

Blautklútar, Kalli Kanína, Tommi & Jenni og Tweety

199 kr/pk.
Disney eldhúsrúllur 3 stk.

299 kr/pk.

40%
afsláttur

30%
afsláttur

Þú sparar 338 kr/kg



Þ
eirri pólitísku söguskýr-
ingu hefur verið haldið 
á lofti að með ummæl-
um sínum um Framsókn-
arflokkinn hafi Stein-
grímur útilokað myndun 

vinstri stjórnar að loknum kosning-
um. Til dæmis hefur Össur Skarphéð-
insson litið þannig á og miðlað þeirri 
skoðun af nokkrum þrótti með skrif-
um og í viðtölum.

Steingrímur hafnar þessu og skil-
ur lítt í Össuri. „Hann var greini-
lega með það undirbúið að gera okkur 
að sökudólgi hvernig sem allt færi. 
Oftast er vitnað í það eitt að ég hafi 
kvartað undan auglýsingu Framsókn-
arflokksins í einum sjónvarpsþætti en 
það er smámál þegar stjórnarmyndun 
er annars vegar. Allir vita að einhver 
ein slík ummæli skipta ekki sköpum,“ 
segir Steingrímur og bendir á að sjálf-
ur hafi Össur í gegnum tíðina sagt 
ýmislegt um aðra, til dæmis um Geir 
Haarde, og ef skýringin stæðist sætu 
þeir nú varla saman í ríkisstjórn.

Steingrímur minnir á að hann hafi 
verið hvatamaður að myndun þess 
sem seinna var kallað kaffibandalag-
ið. Á landsfundi VG haustið 2005 kall-
aði hann eftir að stjórnarandstaðan 
myndaði bandalag og á flokksráðs-
fundi tæpu ári síðar ítrekaði hann 
hugmyndina.

Framhaldið er þekkt, formenn 
stjórnarandstöðuflokkanna hittust 
yfir molasopa og kynntu síðar sam-
eiginlegar tillögur í upphafi þings 
2006. „Það var ágætis samband og 
samstarf á milli okkar,“ segir Stein-
grímur. 

Hann segist þó hafa viljað ganga 
lengra en gert var, sinn hugur hafi 
staðið til að mynda skýran valkost 
gegn ríkisstjórninni og leggja fram 
sameiginlegan málefnaramma fyrir 
kosningarnar. Hann hafi ekki feng-
ið hljómgrunn en að niðurstöðu varð 
að stjórnarandstöðuflokkarnir skuld-
bundu sig til að tala saman ef tækist 
að fella stjórnina. „Samfylkingin var 
aldrei tilbúin til að ganga lengra og 
við það sat.“

Steingrímur segir að ýmislegt hafi 
orðið til þess að kaffibandalagið varð 
óstöðugt á fótunum. „Það urðu svipt-
ingar í Frjálslynda flokknum og það 
voru deilur innan Samfylkingarinn-
ar. Við vissum vel af hópum þar sem 
ekki var hrifning yfir þessu og það 
kom fram með ýmsum hætti. Mar-
grét Björnsdóttir sem er náin sam-
starfskona Ingibjargar Sólrúnar 
skrifaði mikla grein í Morgunblað-
ið og rökstuddi að Samfylkingin 
ætti að horfa til samstarfs við Sjálf-
stæðisflokkinn. Inn í þetta spilaði 
svo ýmislegt eins og þessi fáfengi-
lega umræða um forsætisráðherra-
stólinn í kryddsíldarþætti og merki-
legt hvernig lagt var út af. Varla geta 
menn ætlast til að slíkt mál sé útkljáð 
í beinni útsendingu yfir kampavíns-
glösum á gamlársdag. Það er fárán-
legt,“ segir Steingrímur sem nokkr-
um mánuðum síðar gerði Ingibjörgu 
Sólrúnu ljóst að hún væri eðlileg-
ur forsætisráðherrakandídat í sam-
starfi flokkanna. 

Í framhaldi af landsfundi VG í febrú-
ar fór fylgi flokksins á mikið flug og 
mældist á tímabili nokkuð yfir fylgi 
Samfylkingarinnar. Steingrímur segir 
að það hafi ekki orðið til að auðvelda 
sambúð flokkanna tveggja og reynst 
Samfylkingunni sálrænt erfitt. 

„Ég reyndi mitt besta til að full-
vissa þau um að þetta yrði ekki 
vandamál enda var mér ljóst að fullt 
traust myndi skipta sköpum, bæði til 
að gera stjórnarmyndun raunhæfa og 
til að samstarfið myndi heppnast. Það 
var mjög mikið í húfi.“

Af þessu leiddi að Steingrímur 
hafði ítrekað frumkvæði að samtöl-
um við Ingibjörgu vikurnar fyrir 
kosningar og hittust þau meðal ann-
ars tvisvar á heimili hennar skömmu 
fyrir kjördag.

„Þar fullvissaði ég hana um að ég 
hefði ekkert á móti því að þau gerðu 
kröfu um forsætisráðherraemb-
ætti í slíku samstarfi og að sú krafa 
væri fullkomlega eðlileg. Ég tala nú 
ekki um ef þau yrðu til mikilla muna 
stærsti flokkurinn í samstarfinu.“

Aðspurður segist Steingrímur 
hefði valið sér fjármálaráðuneytið í 
vinstri stjórn og VG gert kröfu um 
þungavigtarráðuneyti á sviði vel-
ferðar-, umhverfis- og atvinnumála.

Á fyrri fundi þeirra á heimili Ingi-
bjargar lagði Steingrímur til að þau 
reyndu að bindast enn sterkari bönd-
um enda útlit fyrir að úrslit kosning-
anna yrðu á þann veg að meirihluti 
yrði mjög naumur á annan hvorn veg-
inn. Við slíkar aðstæður væri hætta á 
taugaveiklun og að það brysti á flótti 
ef menn væru ekki búnir að binda 
sig betur saman. 

„Það átti þá að vera trúnaðar-
bandalag á bak við tjöldin um að við 
reyndum að skuldbinda okkur til að 
fara ekki í viðræður við aðra án sam-
ráðs við hinn flokkinn. Þessu eyddi 
Ingibjörg en ræddi í staðinn mögu-
leikann á að kanna hvort framsókn-
armenn hefðu einhvern hug á sam-
starfi við okkur ef útkoman yrði 
slík að nauðsynlegt væri að horfa til 
þeirra.“

Steingrímur segir Ingibjörgu ítrek-
að hafa spurt hvaða möguleika hann 
teldi á samstarfsvilja framsóknar-
manna og hann hafi ekki verið frá-
bitnari samstarfi við þá en svo að 
hann tók að sér að kanna ástand-
ið í flokknum í gegnum trúnaðar-
sambönd sem hann gat virkjað. Það 
var hálfum mánuði fyrir kosning-
ar. „Ég lét kanna með samtölum við 
ónefnda framsóknarmenn innarlega 
í flokknum hvort eitthvað þýddi að 
senda formlegar meldingar. Niður-
stöðurnar urðu þær að þar innan-
búðar væru mjög skiptar skoðan-
ir en það var mat þeirra sem best 
þekktu til að líklegast væri annað 
tveggja; að Framsókn hefði hug á 
að halda samstarfinu við Sjálfstæð-
isflokkinn áfram ef það væri í boði 
eða fara í stjórnarandstöðu. Ég kom 
því áleiðis til Ingibjargar og held 
að við höfum verið sammála um að 
það hefði ekkert upp á sig að reyna 
með formlegri hætti að melda til 
þeirra áhuga á viðræðum ef útkoma 
kosninganna yrði eitthvað á þessum 
nótum.“

Í kosningabaráttunni brutust út 
talsverð pólitísk átök á milli Fram-
sóknarflokksins og VG, um stór-
iðjustefnu Framsóknar og stóriðju-
stoppstefnu VG. Á endanum tap-
aði Framsóknarflokkurinn miklu 
fylgi og í ljósi allra aðstæðna skýrði 
Steingrímur Samfylkingunni frá 
þeirri skoðun sinni að hann sæi tor-
merki á að hefja viðræður um mynd-
un meirihlutastjórnar við Fram-
sókn. „Það má heldur ekki gleymast 
að stjórnin hélt velli og opinberlega 
var það hún sem var að ræða um 
samstarf. Það kom aldrei til þess að 
taka þyrfti formlega afstöðu til þess 
hvort fara ætti í formlegar viðræð-
ur við Framsókn.“ 

Steingrímur segir þessa atburðarás 
sýna að hvorki hann né flokkur hans 
hafi verið afhuga ríkisstjórnarsam-
starfi með Framsóknarflokknum, það 
sé þvættingur. „Því var aldrei hafn-
að af minni hálfu heldur beinlínis hið 
gagnstæða tekið fram. En við vorum 
heiðarleg í því að segja að við sæjum 
tormerki á að slík stjórn gæti orðið 
til.“

Samfylkingin finnur til tevatnsins
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri hreyfingar-
innar - græns framboðs, gerði ýmislegt svo unnt væri að 
mynda vinstri stjórn eftir kosningarnar 12. maí. Í sam-
tali við Björn Þór Sigbjörnsson hafnar hann ásökunum 
um að hafa ekki viljað vinna með framsóknarmönnum 
heldur hafi hann þvert á móti kannað hug þeirra til 
samstarfs. Steingrímur segir flokk sinn nú í fyrsta skipti 
frjálsan að því að gagnrýna Samfylkinguna. 
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Vinstri græn mátu pólitíska ástandið 
með þessum hætti daginn eftir kosn-
ingar og í vangaveltum um mögu-
lega leiki í stöðunni varð til hugmynd 
að minnihlutastjórn. „Það var upp-
haflega frá mér komið,“ segir Stein-
grímur, „að kanna hvort Framsóknar-
flokkurinn væri tilbúinn til að veita 
minnihlutastjórn okkar og Samfylk-
ingarinnar, eða þess vegna okkar, 
Samfylkingarinnar og Frjálslyndra, 
stuðning fyrst um sinn á meðan hlut-
irnir væru að jafna sig eftir kosning-
arnar. Á þeim tíma hefði Framsókn 
getað komið sínum málum í lag og við 
gert ráðstafanir gagnvart stóriðju-
framhaldinu sem hefðu orðið Fram-
sókn sem þátttakanda í ríkisstjórn 
mjög erfiðar. Flokkurinn hefði hins 
vegar frekar getað látið þær yfir sig 
ganga á hliðarlínunni sem óbund-
inn stuðningsaðili stjórnarinnar. Að 
baki bjó auðvitað sú hugsun að Fram-
sókn hefði getað komið inn í stjórnina 
síðar, kannski hálfu, einu eða einu og 
hálfu ári síðar.“

Steingrímur kveðst hafa borið hug-
myndina upp við Ingibjörgu Sólrúnu. 
Það gerði hann á fimmtán mínútna 
löngum fundi þeirra í Alþingishúsinu 
daginn eftir kosningar meðan þing-
flokkar beggja sátu á fundi. „Fjöl-
miðlar, þar á meðal Fréttablaðið, náðu 
myndum af þessum einkafundi okkar 
og greindu frá honum án þess að vita 
um fundarefnið fyrr en þá að ein-
hverju leyti síðar. Þetta var af fullri 
alvöru gert og hugsað sem aðferð til 
að brjóta ísinn. Kannski hefðu málin 
þróast þannig að Framsókn hefði 
hafnað boðinu en sagst vera tilbúin að 
ræða við okkur um meirihlutastjórn. 
Þá hefðu menn staðið frammi fyrir 
því. Þetta var sem sagt hugsað sem 

mildileg aðferð til að opna á aðkomu 
þeirra,“ segir Steingrímur. 

Að hans sögn hafnaði Ingibjörg 
Sólrún ekki hugmyndinni en hafði 
á henni fyrirvara. Hún taldi að slík 
minnihlutastjórn yrði of veik og hafði 
áhyggjur af að Framsóknarflokk-
urinn gæti haldið stjórninni í gísl-
ingu með því að hafa neitunarvald í 
öllum málum. „Slíkt er misskilning-
ur og ég treysti reyndar á að Sam-
fylkingin vissi eitthvað um minni-
hlutastjórnir. Það er alls ekki svo að 
stuðningsflokkar hafi tögl og hagldir 
og geti stillt stjórninni upp við vegg. 
Oft snýst þetta við og stjórnin stillir 
stuðningsflokknum upp við vegg og 
spyr hvort hann ætli að bera ábyrgð 
á að stjórnin falli og leiða um leið 
stjórnarandstöðuna til valda. En þetta 
varð nú ekki, því miður og þarna held 
ég að hafi kulnað síðustu möguleik-
arnir á að til yrði öðruvísi ríkisstjórn 
en sú sem varð.“

Hvað sem leið viðbrögðum Ingibjarg-
ar er ljóst að minnihlutastjórn með 
stuðningi Framsóknarflokksins var 
aldrei raunhæfur möguleiki því fram-
sóknarmenn sjálfir voru honum af-
huga. Og ætli það hafi ekki farið held-
ur illa í þá að hafa heyrt fyrst af hug-
myndinni í fjölmiðlum.

„Auðvitað hefði getað tekist betur 
til með kynninguna á þessu því fyrir 
tilviljun og slys fór þetta í fjölmiðla. 
En það er mikill misskilningur að það 
hafi staðið til að láta framsóknar-
menn frétta þetta þannig því ég setti 
samhliða í gang ferli sem var ætlað 
til að koma þessu til Framsóknar á 
mildilegri hátt. Ætlunin var að koma 
þessu í gegnum ákveðnar boðleið-
ir sem voru opnar en því miður tóku 



þeir þetta ekki til skoðunar held-
ur höfnuðu þessu fyrirfram og 
litu á þetta sem lítilsvirðingu eða 
móðgun.“

Þótt Steingrímur hafi aðhafst 
ýmislegt hvað varðar stjórnar-
myndun, bæði fyrir og eftir kosn-
ingar, er hann ekki viss um að 
þær tilraunir hafi verið til ein-
hvers. Hann grunar að núverandi 
ríkisstjórnarsamstarf hafi í raun 
verið komið á koppinn. „Ég velti 
fyrir mér hvort það hafi nokkru 
breytt hvað var sagt og gert, 
hvort þessi stjórn hafi ekki allt-
af verið í spilunum. Ég treysti þó 
á, vitandi af áhuga margra í Sam-
fylkingunni á að mynda þessa rík-
isstjórn að tvennt gæti aftrað því; 
annars vegar metnaður Ingibjarg-
ar Sólrúnar til að verða forsæt-
isráðherra og hins vegar andúð 
margra í Sjálfstæðisflokknum 
á að vinna með Samfylkingunni. 
Ég hélt að þetta tvennt til samans 
myndi kannski valda því að stað-
an yrði opnari en raun bar vitni 
og ég get alveg játað á mig þá 
bernsku að það kom mér á óvart 
hversu auðveldlega þetta rann 
svo saman hjá þeim.“ 

Þrátt fyrir ríka áherslu Stein-
gríms á að mynda vinstri stjórn 
voru send reykmerki milli VG og 
Sjálfstæðisflokksins. Steingrím-
ur segir ákveðnar boðleiðir hafa 
verið opnar en ekki hafi farið 
fram formleg samtöl. „Ég full-
yrði og legg heiður minn að veði 
gagnvart því að þau samskipti 
voru innan eðlilegra marka miðað 
við þær aðstæður sem voru uppi. 
Þessar boðleiðir voru þannig að 
sjálfstæðismenn sendu óformleg-
ar meldingar og voru með eftir-
grennslan en þeim var gert það 
alveg ljóst að ef til stjórnarmynd-
unarviðræðna kæmi yrðu það 
mjög harðar viðræður. Og ætli 
gæti ekki verið að eitt af því sem 
hafði áhrif á að sjálfstæðismenn 
völdu Samfylkinguna var að þeim 
var til dæmis ljóst að við mynd-
um segja þvert nei við virkjunum 
í neðsta hluta Þjórsár.“

Í ljósi þess að VG stendur utan 
ríkisstjórnar þrátt fyrir að hafa 
aukið fylgið talsvert í kosning-
unum hafa stjórnmálaspekúlant-
ar velt fyrir sér stöðu Steingríms 
í formannsembættinu og jafnvel 
sagt að hann hlyti að hætta. Sjálf-
ur segist Steingrímur lítið hafa 
velt þeim hlutum fyrir sér. „Það er 
ekkert fararsnið á mér. Ég er ný-
lega búinn að taka að mér að leiða 
flokkinn næstu tvö árin og það er 
ekkert annað á dagskrá hjá mér en 
gera það og þar á eftir þess vegna 
út kjörtímabilið og í gegnum næstu 
kosningar. Margir utanaðkomandi 
velta stöðu minni og okkar vinstri 
grænna fyrir sér. Morgunblað-
ið og mjög margir í Samfylking-
unni hafa mikinn áhuga á að losna 
við mig. Við segjum nú stundum 
í flokknum, svona hlæjandi, að 
það séu sjálfsagt bestu meðmæl-
in með okkur meðan þessir aðilar 
víkja ekki að okkur hlýlegu orði. 
Hvað mig varðar sé þetta sönn-
un þess að ég eigi að halda áfram 
lengi enn. En ég hef ekki orðið var 
við nokkra einustu rödd í flokkn-
um í þá veru að það hafi eitthvað 
gerst sem knýi á um uppstokkun í 
forystunni. Dauða mínum í stjórn-
málum hefur áður verið spáð, til 
dæmis, eftir að ég beið lægri hlut 
í formannskosningu í Alþýðu-
bandalaginu.“

Steingrímur segir nýja tíma 
hafna í stjórnmálunum, VG fái 
nú aukið svigrúm til að efla sig 
og sækja hart að ríkisstjórninni 
frá vinstri. Og Samfylkingin fái 
að finna til tevatnsins. „Menn 
kannski átta sig ekki á því rosa-
lega frelsi sem við höfum fengið. 
Við erum í fyrsta skipti frjáls að 
því að gagnrýna Samfylkinguna 
eftir því sem okkur lystir og efni 
standa til. Við erum ekki lengur 
samherjar sömu megin víglín-
unnar í stjórnmálum.“

Spurður hvort flokksmenn 
hans hafi þurft að halda aftur 
af sér í gagnrýni á Samfylking-
una svarar Steingrímur játandi. 
„Við höfum þurft að gera það 
mjög mikið og það er innibyrgð 
óánægja í okkar röðum með hve 
við forystufólkið höfum hald-
ið niðri gagnrýni á Samfylking-
una. Nú hafa þau valið sér þetta 
hlutskipti, þau gáfu upp á bátinn 

drauminn um að vera stóra mót-
vægið við Sjálfstæðisflokkinn, að 
leiða ríkisstjórn á móti Sjálfstæð-
isflokknum sem þau gerðu svo 
lengi út á og gerði okkar stöðu 
miklu þrengri en hún er nú.“

En aftur að upphafinu, ætli Stein-
grímur erfi tilskrif og bolla-
leggingar Össurar Skarphéðins-
sonar? „Nei, hann hefur alla tíð 
verið svona og er að mörgu leyti 
skemmtilegur félagi og ágætur 
svo lengi sem hann er í öðrum 
flokki og maður þarf ekki að eiga 
mikið undir honum. En ég viður-
kenni að það kemur mér á óvart 
hversu langt hann gengur. Hann 
kemur ekki fram opinberlega öðru 
vísi en að leggja lykkju á leið sína 
og reyna að sparka í vinstri græn 
og mig persónulega. Ef Össur 
heldur að þetta leiði til þess að ég 
gefist upp eða að smátt og smátt 

magnist upp óánægja í flokkn-
um gagvart mér út af gasprinu í 
honum þá er það mikill misskiln-
ingur. Ef ég þekki mitt heima-
fólk rétt þá þjappar þetta okkur 
saman frekar en hitt. Þrálátar 
tilraunir hans til að reka fleyga 
milli okkar Ögmundar hafa lengi 
verið aðhlátursefni í VG og sama 
gildir núna um mig og Svandísi. 
Hann og aðrir sem lifa í voninni 
um að stóraukinn styrkur VG 
muni ekki nýtast vegna væntan-
legra innri erfiðleika eiga í vænd-
um mikil vonbrigði.“

Allra ve›ra von
Vi›arvörn er ekki fla› sama og vi›arvörn. Kjörvari er 
sérstaklega flróa›ur fyrir íslenska ve›ráttu flar sem 
mikilvægt er a› gæ›in séu í lagi. 

Nota›u vi›arvörn sem flolir íslenskt ve›urfar

Ná›u flér í n‡ja Kjörvara litakorti›

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn.
Á Íslandi er allra ve›ra von.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i 
• Málningarbú›in Akranesi • Byko Akranesi • Axel fiórarinsson, málarameistari, Borgarnesi 
• Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík • Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i 
• Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • Byko Akureyri 
• Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi 
• Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík



Hver man ekki eftir sumarhúsa-
byggðunum í Hollandi, Þýskalandi 
eða Danmörku? Kempervennen 
hvað? Krúttlegum bústöðum, veit-
ingastöðum, tennisvöllum og leik-
völlum var hrúgað saman í virki. 
Sumarfrí var ekki sumarfrí nema 
fjölskyldan gæti notið guðsgrænn-
ar náttúrunnar eins og blómi í eggi 
án þess að eiga það á hættu að 
mæta betlurum eða öðru fólki úr 
raunveruleikanum. Í sumum til-
fellum var allt heila klabbið sett 
undir glerþak sem hleypti þó sól-
argeislunum í gegn. Allir komu því 
sólbrúnir heim eftir að hafa legið 
saman í laut og hlustað á fuglasöng 
– í bergmáli glerkúlunnar. 

Gufabað var ómissandi fyrir fólk 
sem var að byggja á 9. áratugnum. 
Í þá daga þótti það setja punkt-
inn yfir i-ið að enda vinnudaginn 
á góðri gufu með nokkra kalda 
úr fríhöfninni. Gult handklæði og 
megrunarkaramellur í nesti. Eftir 
gufuna skellti heimilisfólk sér svo 
í sólstofuna og lét hitann rjúka úr 
sér í nýju baststólunum úr Hús-
gagnahöllinni. Þegar á leið fylltust 
gufuböðin hins vegar af kössum 
og breyttust í geymslur. Basthús-
gögnin enduðu á brennunni. 

Matarboð sem snerust um að stinga 
matarbitum á prjónum ofan í pott 
fullan af sjóðandi olíu, súkkulaði 
eða osti voru vinsæl fyrir allmörg-
um árum. Á hátindi fondú-tíma-
bilsins var matarboð varla mat-
arboð án þess að boðið væri upp á 
fondú. Eftir tíð brunasár og ónýta 
borðdúka fékk þjóðin nóg. 

Bænum aðstandenda ístrubelgja 
var svarað þegar bumbubaninn 
kom á markaðinn. Jólagjöf ársins 
var reddað og fjölskyldan beið í of-
væni eftir því að ístran á húsbónd-
anum hyrfi fyrir gamlárskvöld. 
Þegar komið var fram á vor og 
pápi gamli ekki kominn niður fyrir 
hundrað kílóa múrinn var bumbu-
bananum hent á haugana á svipuð-
um tíma og McDonalds opnaði á 
Suðurlandsbrautinni.

Þetta er eitthvert undarlegasta 
æðið sem dunið hefur á landan-
um. Þegar fárið stóð sem hæst 
voru jafnvel dæmi um fimmtugar 
húsmæður í krumpu-
göllum sem höfðu 
ekki plantað einni 
stjúpu við bústað-
inn því þær voru 
of uppteknar við að 
þeysa á kvikindun-
um um holt og hæðir. 
Fermingarbörn fóru 
ekki varhluta af æðinu 
og góðærisbörn þessa 
tíma muna eflaust eftir 
að hafa verið dregin út 
á bílaplan í miðri ferm-
ingarveislunni þar sem 
fjórhjólið beið þeirra 
með rauðri slaufu. Lög-
reglan hafði í nógu að 
snúast að elta uppi börn 
í einbýlishúsahverfum 
sem tættu upp mosa og 
runna á tryllitækjunum. 
Þau voru alla vega ekki 
að kveikja í sinu á meðan. 

Þó að Soda Stream tækin hafi átt 
gott kombakk hérna um árið þá 
áttu sírópsdunkarnir með pump-
unum ekki afturkvæmt.

Ljósabekkir til einkanota – enginn 
vill kannast við að hafa átt þá. Það 
var ekki nóg með að fullorðna fólk-

ið hafi tekið smá rispu í bekkjun-
um fyrir jól og fermingarveislur 
heldur sluppu börnin ekki heldur. 
Ef Lilli litli þótti fölur, veiklulegur 
eða ekki nógu frambærilegur fyrir 
fimmtugsafmæli Dobbu frænku 
var honum bara skellt undir lamp-
ann og viti menn! Á fimm mínút-
um leit hann út eins og eftir fimm 
daga á eyðieyju við miðbaug. Allir 
sáttir. 

Þjóðin stóð á öndinni þegar Vala 
Matt leiddi okkur um heimili betri 
borgara landsins og sýndi okkur 
hvernig ætti að búa smekklega. Þar 
leyfðu þjóðþekktir einstaklingar 
Völu að sjá heimili sín og þáðu jafn-
vel góð ráð. Gott ef litatónarnir í 
málningarbúðum voru ekki nefndir 
eftir liðinu í þáttunum. „Ég ætla að 
fá fimm lítra af Stefán Karls-hrím-
hvítum takk.“ Kerlaugar, náttúru-
flísar, glerskilrúm, gegnheilt park-
et og fleira brilljant tryllti landann. 
En eftir nokkur ár fór gamanið að 
kárna og þátturinn var endanlega 
settur út af sakramentinu þegar 
Ásgeir Kolbeins og Arnar Gauti 
tóku þriggja ára gamla eldhúsinn-
réttingu og trérimlagardínur af 
lífi í beinni. Í dag ríkir ögn meira 
umburðarlyndi og það er í lagi að 
vera með innréttingu frá 1993 og 
húsgögn sem heita ekki eftir borg-
um í Suður-Evrópu. Auðvitað eru 
sumir ekki búnir að ná þessu og 
þurrka rykið af viðar-eplunum, 
stara út um gluggann á tólftu hæð 
í Skuggahverfinu og syrgja gamla 
tíma þegar allt var krómað, hvítt og 
beisað. 

Nuddnámskeið, olíur og bekkir 
voru vinsæl fyrir fimmtán árum 
eða svo. Margir fjárfestu í olíum, 
bekkjum og námskeiðum og hjón 
lífguðu upp á sambandið með nuddi 
og aftur nuddi. Síðan hætti fólk að 
nenna þessu og skildi bara. 

Bollan er forfaðir kokteilsins og 
þótti afar þægileg þegar von var 
á mörgum gestum. Það þurfti bara 
eina sterka flösku (tannlæknaspíri 
var vinsæll), nóg af gosi, ávexti 
og glerskál. Bollur voru þó ekki 
vinsælar daginn eftir. Hver hefur 
ekki heyrt einhvern segja, grænan 
í framan með höfuðið ofan í klós-
ettinu, „Æi, það var einhver bolla 
í partíinu í gærkvöldi...“ Í dag vill 
fólk frekar vita hvað það er að 
drekka. Það þýðir samt ekki að 

fólk drekki minna, það 
getur bara ekki leng-
ur kennt bollunni um 
hausverkinn heldur 
eigin stjórnleysi. 

Guðfaðir skotanna er 
án efa Gallíanó-drykk-
urinn Hot Shot. Sérstök 
glös og skeiðar feng-
ust með flöskunni til að 
auðvelda lagskipting-
una og í þau var líkjörn-
um, kaffinu og rjóman-
um hellt og síðan skál-
að í botn (áður en allir 
skelltu sér í gufuna).

Þegar radarvarar litu 
dagsins ljós vaknaði lítill 
glæpamaður í rólegustu 

heimilisfeðrum. Með börn-
in í aftursætinu var gefið í botn 
á þjóðvegum landsins á meðan 
adrenalínið þaut um æðarnar. 
Svo virðist sem löggan hafi unnið 
tæknistríðið við ökumenn sem 
keyra of hratt og reyna að kom-
ast upp með það. Nú er ekki leng-
ur hægt að gefa í eins og fjand-
inn sjálfur sé á eftir þér og kloss-
bremsa þegar fyrsta pípið í tækinu 
hljómar. Löggan er löngu búin að 
ná þér á radarnum. 

Beef Wellington þótti ekkert slor 
og í flestum fermingum og brúð-
kaupum á árum áður mátti sjá 
kjötflykki vafið deigi á öllum betri 
hlaðborðum. Hvers vegna réttur-
inn dó út er erfitt að segja til um 
en ætli pestó-brauðkörfur, ostar og 
pylsur frá bakarameisturum lands-
ins hafi ekki þótt sigurstranglegri 
fyrir aðhaldið sem hálf þjóðin virð-
ist vera í.

Fæðing Venusar, Ópið og hinar 
rauðhærðu konur Gustavs Klimt 
eru ódauðleg listaverk en eftir-
prentanir í römmum sjást varla 
lengur. Þær voru þó merkilega 
vinsælar hérna áður fyrr – á sama 

tíma og helsta prýði bókaskápsins 
var Kvennafræðarinn. 

Þú finnur varla meiri 80s sprengju 
en vatnsrúmin. Hver man ekki eftir 
öðrum í jólum – sex stórmáltíðum 
og sjö konfektkössum síðar – þegar 
heimilisfaðirinn hafði það flott og 
lagðist á meltuna í jólagjöfinni frá 
sveinka. Hvað gerðist? 

Og þá er komið að heilsudellunni. 

Grár sveppamassi var settur í 
vatnsglas og látinn standa í ísskáp. 
Safinn þótti hollur og góður og fólk 
drakk af bestu lyst. Bitar af her-
legheitunum gengu manna á milli 
enda var nóg að fá brot af sveppn-
um því hann óx hratt. Sögusagnir 
voru uppi um að ekki væri hægt að 
drepa sveppinn nema grafa hann 
í jörðu. Stundum dugði það held-
ur ekki til og fræg er sagan af rað-
húsalengjunni í Fossvogi þar sem 
sveppurinn teppalagði hvern bak-
garðinn á fætur öðrum vegna þess 
að einhver íbúinn hafði reynt að 
grafa hann og drepa í skjóli nætur.

Fyrir nokkrum árum voru stripp-
búllur um alla borg. Viðskipt-
in blómstruðu á stöðunum í skjóli 

fattlausra ráðamanna sem héldu 
að dansararnir væru listamenn en 
ekki þrælar. Eftir að einkadans-
inn var bannaður fækkaði búllun-
um enda ballið búið... og þó. Í verk-
smiðjuhverfi í Kópavogi er síðasta 
dansandi móhíkanann að finna. 
Þessi móhíkani stendur í ströngu 
þessa dagana við að verja rekstur 
sinn og segir sig ekki þrælahald-
ara heldur löghlýðinn borgara sem 
greiði vini sínum, bæjarfógetan-
um, skatta.

Það er ekki nóg með að þeir hafi 
fundið upp megrunarlyf heldur 
gat hver sem var grætt fúlgur fjár 
á því með því að gerast „sölumað-
ur megrunar“. Herbalife-kóng-
ar spruttu upp eins og sveppur-
inn góði og brátt gat fólk varla 
farið í skírnarveislu án þess að 
vera dregið út í horn af andsetn-
um sölumanni með megrunarduft-
ið í jakkavasanum og dollaramerki 
í augunum sem sannfærði það um 
að nú væri kominn tími til að hætta 
við fasta fæðu og fá sér duftdrykki 
og vítamíntöflur. Í dag eru Herba-
life-sölumenn annaðhvort flún-
ir land eða ganga á milli húsa og 
reyna að selja 100.000 króna vatns-
ryksugur. 

Stórmerkilegt hverfi sem var hann-
að með það í huga að vera snekkju-
paradís þeirra sem vildu njóta 
þess að búa við sjóinn og átti að 
minna á strandbæ í Suður-Frakk-
landi. Því miður voru íbúar hverf-
isins sviknir af borgaryfirvöldum 
sem lofuðu fyrir mörgum árum 
að flytja í burtu sandverksmiðj-
una sem stendur við hverfið. Verk-
smiðjan stendur þar enn og feyk-
ir sandi yfir íbúa þegar vindátt 
er óhagstæð. Þegar þannig viðrar 
má sjá þá ráfa um með klúta fyrir 
vitunum svona eins og íbúar Pek-
ing gerðu vorið 2005 þegar fuglaf-
lensan ógnaði mannkyninu.

Og talandi um fuglaflensuna. Því-
lík lumma! Það má segja að fugla-
flensan sé della sem náði yfir alla 
heimsbyggðina. Hver gleymir al-
varlegum yfirlýsingum fjölmiðla 
um að jarðarbúar stæðu frammi 
fyrir ólæknandi og bráðdrepandi 
inflúensu sem myndi láta svarta 
dauða líta út eins og vægan hósta? 
Áhyggjufullur landlæknir lýsti 
því yfir að ef allt færi á versta 

veg myndi heil kynslóð Íslendinga 
þurrkast út og aðeins gamalmenni 
og börn lifa af. Þeir sem höfðu 
efni á keyptu sér aukafrystikistur 
fullar af frosnu kjöti og húsmæð-
ur í Vesturbænum fylltu skápana 
af haframjöli ef stjórnleysi og al-
mennt anarkí myndi skapast af 
völdum flensunnar. Í dag er enn 
beðið eftir flensunni og hættan á 
útbreiðslu er til staðar. Það nennir 
bara enginn að hlusta lengur. Enda 
blaðran sprungin.

Rykið dustað af dellum þjóðarinnar
Sumarhúsaparadís í Hollandi, bumbubani og 
fjórhjól? Hringir þetta einhverjum bjöllum? Hvað 
með fondúpott og vatnsrúm? Lára Björg Björns-
dóttir fór í gegnum spjaldskrá íslenskra dellna og 
tíndi fram tuttugu drauga úr fortíðinni.

Í dag eru Herbalife-sölumenn annaðhvort flúnir land eða ganga 
á milli húsa og reyna að selja 100.000 króna vatnsryksugur. 
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  Rauð og
fullþroskuð

Í Ora tómatsósu eru eingöngu
notaðir fyrsta flokks tómatar 
sem eru rauðir og fullþroskaðir.
Það skilar sér í einstökum
gæðum því betri tómatar gera
betri tómatsósu.

Hefurðu prófað?



M
orri útskýr-
ir að MOMMS 
sé nafn dreg-
ið af upphafs-
stöfum félag-
anna en með 

honum starfa Guðmundur Hall-
grímsson (Mundi) og bandaríski 
myndlistarmaðurinn Schuyler 
Maehl. Mundi og Morri eru báðir 
í myndlistarnámi í Listaháskóla Ís-
lands. Ævintýrin hófust fyrir al-
vöru þegar þeir, fyrir staka tilvilj-
un, komust í kynni við austurrísku 
ólíkindatólin í listahópnum Gelit-
in sem settu upp rismikla sýningu 
í gallerí Kling & bang í fyrrasum-
ar. Vinskapur sá hefur leitt pilt-
ana víða, þar á meðal til New York 
og Vínar þar sem þeir hafa verið 
Gelitin innan handar við ýmis-
konar verkefni. Gelitin-hópurinn 
er heimsþekktur en fjórir félag-
ar hafa starfað undir þeim merkj-
um frá árinu 1993 og á ferli sínum 
meðal annars sýnt á Sjanghæ-tví-
æringnum, í Gagosian-galleríinu í 
New York og Pompidou í París. 

Gelitin er meðal þátttakenda í 
Feneyjatvíæringnum, einni elstu 
og virtustu nútímalistasýningu 
heims, sem nú stendur yfir en 
hátíð sú var opnuð í byrjun júní. 
„Þeir báðu okkur um að koma með 
til Feneyja en eins og áður viss-
um við ekkert hvað við vorum að 
fara að gera. Við mættum þangað 
alveg grænir,“ segir Morri og út-
skýrir að iðulega fylgi fjöldi fólks 
þessum víðförlu fjórmenningun-
um, til dæmis vinir, makar og koll-
egar. „Við héldum að við ættum að 
hjálpa þeim við að byggja skúlptúr 
sem þeir eru með á sýningunni en 
það kom fljótlega í ljós að þeir 
voru með þrjá þaulvana smiði með 
sér. Þess vegna byrjuðum við bara 
að byggja okkur bát í staðinn.“ 

Bátssmíðin vakti lukku í hópnum 
og félagar þeirra ákváðu einnig að 
smíða risastóran fleka en í kring-
um hann og bátinn spannst gjörn-
ingur sem MOMMS-arnir fylgdu 
eftir. „Við komum fram á daginn 
og sigldum með fólk um hundr-
að metra milli bakkanna. Flekinn 
og báturinn voru reyndar alveg 
hriplek hró og það þurfti að ausa 
úr bátnum á leiðinni. Fólki fannst 
þetta mjög spennandi – það var eig-
inlega alltaf röð við bakkann. Fólk 
sá kannski pínu eftir því meðan 
það var um borð en varð svo aftur 
ánægt þegar það komst í land.“

Gelitin-félagarnir eru þekkt-
ir fyrir fremur líkamlega list og 
í hitanum á Ítalíu var óheppilegt 
að vera fullklæddur. „Við vorum 
ekki alveg berrassaðir, en mjög 
lítið klæddir,“ útskýrir Morri hæv-
erskur en hann kveðst sjálfur ekki 
vera mjög strípihneigður. „Gelitin-
hópurinn er einhvers konar pönk-
hópur, þeir eru mikið fyrir nekt. 
Þeir gera margt sem er mjög fynd-
ið og skemmtilegt en þeir eiga það 
líka til að gera hluti sem eru alveg 
ótrúlegir og magnaðir.“

Sökum þess að Gelitin-hópurinn er 
afar hátt skrifaður hjá alþjóðlegu 
listaelítunni um þessar mundir var 
félögunum einnig boðið í móttökur 
og partí hjá ýmiss konar þotuliði. 
„Það var oft mjög fyndið,“ segir 
Morri kíminn. „Við þekkjum ekk-
ert þessi nöfn og þess vegna gátum 
við alveg hegðað okkur eins og 
venjulegt fólk á meðan aðrir voru 
alveg með kúkinn í buxunum yfir 
þessu.“ MOMMS-menn heimsóttu 
meðal annars myndlistarkonuna 
Sophie Call, einn þekktasta kons-
ept-listamann Frakka en margir 
hafa hampað framlagi hennar til 
tvíæringsins. Samkoman var hald-
in heima hjá sýningarstjóra henn-
ar sem var orðinn dálítið leiður á 
öllu saman undir lokin og ætlaði 
að henda fólki út. „Gaurinn var 
með svaka stæla og sagði okkur 
að hunskast burt þó við værum 

þarna sallarólegir og skælbros-
andi. Þegar við vorum á leiðinni út 
heyrðum við hann segja einhver 
rætin komment við félaga sinn um 
að þeir ættu kannski að fá okkur til 
að vaska upp. Svo við tókum hann 
á orðinu, drifum okkur inn í eldhús 
og fórum að vaska upp fyrir Sophie 
Call. Þau þorðu ekki að koma inn 
fyrr en eftir tíu mínútur – þá kom 
hún og sagði að þetta hefði bara 
verið grín.“

Morri segir að ómeðvitað hafi 
hópurinn staðið í hálfgerðum 
gjörningi á meðan á Feneyjaver-
unni stóð og þeir félagar hafi gert 
sitt til þess að „hræra aðeins upp 
í fólki“. „Við vorum alls ekki að 
reyna að hneyksla neinn, bara að 
hafa gaman,“ útskýrir Morri. 

Næturævintýrin enduðu víða, til 
dæmis ofan í sundlaug hjá Jeffrey 
Deitch þar sem ofurfyrirsætan 
Naomi Campell sást einnig á vappi. 
„Þetta var mjög óraunverulegt allt 
saman, svona bíómyndastemning. 
Reyndar kom það mér á óvart hvað 
það er mikill rembingur í tengsl-
um við þennan tvíæring. Ég hélt 
að þetta væri miklu meira sjokk-
erandi – að listin væri svo mögn-
uð. Það eru bara svo miklir pening-
ar í umferð þarna. Mikill hluti af 
listinni er mjög flottur en „save“. 
Og það er endalaust af galleristum, 
sýningarstjórum og safnafulltrú-
um þarna – alls konar lið með flott-
ar hárgreiðslur en ekkert sérlega 
skemmtilegt fólk.“

Morri segir að þeir hafi einn-
ig gefið sér tíma til að heimsækja 
nokkrar sýningar, þar á meðal 
formlegt framlag Íslands, sýningu 
myndlistarmannsins Steingríms 
Eyfjörð „Lóan er komin“. „Sýn-
ingin var mjög fín. Miðað við það 
sem ég sá fannst mér hann meðal 
þeirra tíu bestu þarna. Sjálfur er 
ég búinn að fá alveg upp í kok af ís-
lensku myndmáli en hann nálgast 
það öðruvísi. Steingrímur er mjög 
húmorískur og getur vel við unað 
með þessa sýningu.“

Sjálfur segist Morri alls ekki vita 
hvaða þýðingu þetta samstarf við 
heimþekktu Austurríkismennina 
hefur fyrir þá félaga. „Það eru 
allir að óska okkur til hamingju, 
þetta lítur ábyggilega vel út á feril-
skránni en fyrir okkur er þetta 
bara ótrúlega gaman og við erum 
búnir að hitta fullt af frábæru 
fólki. Ég held að þannig eigi það 
að vera – fólk á bara að vera það 
sjálft og vera til í að framkvæma 
hlutina því þá rúllar allt. Svo snýst 
þetta ábyggilega um heppni líka.“ 
Hann vill lítið láta uppi með fram-
tíðina og áréttar að hann og Mundi 
séu jú enn í skóla. „Það verður bara 
að koma í ljós,“ segir hann sposkur 
en upplýsir að MOMMS hafi verið 

boðið að taka þátt í sýningu á Ír-
landi á næsta ári og þá muni hlut-
verkin snúast aðeins við. „Gelitin-
hópurinn er alveg æstur í að fá að 
koma með og vera aðstoðarmenn. 
Þeir eru alltaf að gera okkur ein-
hverja greiða.“ Einnig er í bígerð 
að MOMMS verði Gelitin innan 
handar við sýningu í Nútímalista-
safninu í París í vetur svo það er 
greinilega nóg framundan. 

MOMMS-þríeykið undi sér vel í 
Feneyjum en svo kom að því að 
önnur verkefni kölluðu á krafta 
hópsins. Mundi og Morri héldu 
heim á leið og stefndu á Grundar-
fjörð en Schuyler fór til Bandaríkj-
anna. Á Grundarfirði tóku félagarn-
ir ásamt fleirum þátt í verkefninu 
Dýonísía sem var nokkurs konar 

grasrótarlistahátíð sem haldin var 
víða um land dagana 9.-19. júní. 

„Við ákváðum að reisa pitsustað 
og byggðum staðinn Vina-Pizzu á 
bílastæðinu fyrir framan Sögusetr-
ið á Grundarfirði,“ útskýrir Morri 
en auk Munda tóku hugsjónamenn-
irnir Finnbogi Péturs og Birgir 
frændi þátt í smíðinni. Staðurinn 
var byggður úr sextíu vörubrett-
um sem þeir félagar fengu lánuð 
niðri á höfn. „Þetta var alls ekki 
svo mikið púl, vörubretti eru mjög 
meðfærileg. Svo settum við park-
ett og náðum í húsgögn. Við feng-
um líka lánað grill.“ Listamennirn-
ir skreyttu pitsukassa og settu upp 
sýningu á þeim inni á „staðnum“. 
Hinn 16. júní var veitingastaður-
inn  Vina-Pizza  opnaður en fjöldi 
fólks nýtti sér þjónustu staðarins 
en þar voru seldar Goodfellas-pit-

sur á algjöru lágmarksverði. „Þetta 
voru frábærir dagar. Það var alltaf 
slatti af gestum hjá okkur og hópur 
af krökkum að sniglast í kringum 
Munda pitsubakara.“ Flaggað var 
kanarísku strandhandklæði og leik-
ið á orgel í tilefni dagsins.

Markmið Dýonísíu-verkefnis-
ins var að skapa tengsl milli lista-
fólks og heimamanna á landsbyggð-
inni en Morri segir að það hafi ekki 
allir verið meðvitaðir um hvað væri 
í gangi á þessu grundfirska bíla-
plani. „Bæjarbúar tóku þessu mjög 
vel. Sumir héldu að fólk myndi verða 
svekkt því það héldi að við værum 
að gera grín að þeim því Grundar-
fjörður er svo lítill bær,“ segir hann. 
Hópurinn frétti ekki fyrr en síðar 
að það er reyndar einn annar stað-
ur í bænum sem selur pitsur. Þar 
á bæ sögðust menn ekki hafa orðið 

varir við virka samkeppni í pitsusölu 
á þessum tíma en eigandi veitinga-
staðarins Kaffi 59, Anna Guðrún Að-
alsteinsdóttir, segir að sér þyki fram-
tak þeirra félaga afar sniðugt. 

Morri segir að víst séu Grundar-
fjörður og Feneyjar ólíkir staðir en 
þeim félögum hafi þótt hinn fyrr-
nefndi ólíkt vinalegri auk þess sem 
Grundfirðingar státi af einu falleg-
asta fjalli Íslands, Kirkjufellinu sem 
gnæfir yfir bænum. „Það sköpuðust 
þó nokkrar umræður um þetta verk-
efni en við útskýrðum fyrir gestum 
okkar að þetta væri hluti af lista-
hátíð sem stæði yfir um allt land. 
Ég heyrði síðan að gestir okkar út-
skýrðu fyrir öðrum að þetta væri 
ekki beint veitingastarfsemi held-
ur gjörningur. Það tóku okkur allir 
mjög vel og meira að segja „tjokkó-
gaurarnir“ komu og versluðu við 
okkur.“

Að kvöldi 17. júní var staðurinn 
síðan rifinn aftur og tóku starfs-
menn unglingavinnunnar á staðn-
um að sér að koma brettunum 
aftur niður á höfn. „Okkur lang-
ar að koma á framfæri þökkum til 
þeirra og áhaldahússins á Grund-
arfirði, Jónasar sem var tengiliður-
inn okkar og Sögusetrinu sem leyfði 
okkur að nota planið. Svo langar 
okkur líka að þakka Gísla götudans-
ara sem var einn af fyrstu gestun-
um okkar,“ segir Morri. 

Grundarfjörður var einn af átta 
bæjum sem hýstu Díonýsíu-verk-
efnið og segir Morri að dagskráin 
hafi heppnast vel í flestum þeirra. 
Framundan er vinna við bók um 
framtakið og síðan er fyrirhug-
uð sýning á afrakstri þess í vetur. 
Morri segir að sig langi tvímæla-
laust aftur til Grundarfjarðar. „Ég 
hugsa að við förum þangað aftur, 
við eignuðumst góða vini þarna. 
Það eru líka alveg frábærir krakk-
ar á Grundarfirði og við vonum að 
heimsókn okkar hafi kveikt ein-
hvern listaáhuga hjá þeim.“

Frá Feneyjum til Grundarfjarðar
Júnímánuður hefur verið viðburðaríkur fyrir listaþríeykið MOMMS. Félagar þess hafa siglt á síkjum Feneyja, sprellað hálfnaktir 
með heimsþekktu fyrirfólki og opnað pitsustað á Grundarfirði. Kristrún Heiða Hauksdóttir heyrði einstaka ferðasögu hjá Morra, 
Friðriki Svani Sigurðarsyni.

Fólk á bara að vera það sjálft og 
vera til í að framkvæma hlutina 
því þá rúllar allt.



Störf hjá IKEA
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum

í útstillingadeild IKEA.

Útlitshönnuðir
Okkur vantar þrjá útlitshönnuði sem vinna að sýnilegri 
framsetningu á vöruúrvali IKEA. Skipuleggja og koma í 
framkvæmd breytingum á verslun og starfsmannasvæðum
í samræmi við stefnu og viðskiptadagatal IKEA.

Hæfniskröfur:
  • Menntun á sviði hönnunar/útstillinga
  • Smekkvísi
  • Áhugi á innanhússhönnun
  • Áhugi á nýjum stefnum og straumum á sviði
  hönnunar og húsbúnaðar
  • Samstarfs- og samskiptahæfni
  • Frumkvæði
  • Álagsþol

Grafísk hönnun
Laust er til umsóknar starf sem felur meðal annars í sér 
skiltagerð og myndræna framsetningu upplýsinga innan 
verslunar. Viðkomandi verður að geta tileinkað sér 
nýjungar á sviði grafískrar hönnunar og  skiltagerðar.

Hæfniskröfur:
  • Menntun í grafískri hönnun eða sambærilegt
  • Áhugi á innanhússhönnun
  • Áhugi á nýjum stefnum og straumum á sviði
  hönnunar og húsbúnaðar
  • Samstarfs- og samskiptahæfni
  • Frumkvæði
  • Álagsþol

IKEA býður upp á fjölbreytt og lifandi starfsumhverfi. Starfsfólki gefst tækifæri 
til að vaxa í starfi, axla ábyrgð og vera mikilvægur hlekkur í 

kraftmiklu og ört vaxandi fyrirtæki.
Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á 

www.IKEA.is fyrir 8. júlí. Nánari fyrirspurnir skal senda á netfangið fjola@ikea.is

Lífeindafræðingur óskast til starfa
Rannsóknastofan í Mjódd óskar eftir að ráða lífeindafræðingi 
til starfa sem fyrst.  Um er að ræða fullt starf. 

Umsóknir með upplýsingum um umsækjanda og sendist til 
Rannsóknastofunnar í Mjódd, Þönglabakka 6, 109 Reykja-
vík, eða á solrun@setrid.is fyrir 9. júlí n.k.
Upplýsingar ekki veittar í síma.



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%
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

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
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari yngsta stig
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Kröfur til umsækjenda: Fjölbreytt og lifandi starf tollvarða felur m.a í sér:

LANGAR ÞIG
AÐ VERÐA
TOLLVÖRÐUR

Til að fá inngöngu í skólann þarf að þreyta þríþætt inntökupróf.



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. 

                   Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
  Veffang gtverktakar@gtverktakar.is -  www.gtverktakar.is



Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78   220 Hafnarfirði s 530 3300 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Actavis á Íslandi framleiðir og selur lyf og lyfjahugvit bæði innanlands sem utan. Fyrirtækið rekur verksmiðju í Hafnarfirði sem uppfyllir strangar kröfur um góða 
framleiðsluhætti í lyfjagerð (Good Manufacturing Practice) og hefur hlotið verðlaun fyrir framúrskarandi hönnun. 

Fyrirtækið er hluti af Actavis Group sem er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund 
einstaklingar í 40 löndum, sem eru reiðbúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

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

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

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

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

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

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Hjá Actavis bjóðum við uppá:

• Gott mötuneyti á sanngjörnu verði 

• Fræðslu- og íþróttastyrki

• Kröftugt starfsmannafélag og fjölbreytt félagslíf

V i l t u  v e r a  í  o k k a r  l i ð i ?

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is undir . Nánari upplýsingar veita  agardarsdottir@actavis.is
og agrunarsdottir@actavis.is

Starf við lyfjapökkun

• Pökkun á töflum í glös og þynnur
• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði
• Eftirlit með pökkunarlínum
• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði
• Skjalfesting
• Sýnataka 
• Merkingar á vörum til útflutnings

• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur

• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á
þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga
vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir

Starf í undirbúningsteymi

• Undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu
• Regluleg þrif á framleiðslusvæðum
• skjalfesting

• Almenn menntun
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að vinna vel í hóp

• Í undirbúningsteymi er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er
á tvískiptum vöktum. Unnið er tvær vikur á dagvakt og þriðju
vikuna á kvöldvakt

Starf við töfluslátt

• Framleiðsla á töflum og hylkjum
• Sýnataka og framleiðslueftirlit
• Samsetning og umsjón með vélbúnaði
• Skjalfesting 

Starf við lyfjablöndun

• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni til að tileinka sér
starfsemi á flóknum vélbúnaði

• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum iðnaði
er kostur

• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er æskileg 

:
• Í lyfjablöndun og töfluslætti er um að ræða vaktavinnu þar sem

unnið er á þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á dag- og
kvöldvöktum og 6. hverju viku á næturvakt

Rafvirkjar - rafvirkjanemar
Rafrún ehf. óskar að ráða rafvirkja og eða rafvirkjanema 

til starfa sem fyrst, mikil vinna framundan.

 samband við skrifstofu Rafrúnar ehf. 
rði, í síma 555 6060 - 896 1012 

eða sendi umsókn í tölvupósti rafrun@rafrun.is.

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

- vi› rá›um

Skrifstofustjóri

Fallegt og fjölskylduvænt sveitarfélag á Vestfjör›um
óskar eftir a› rá›a skrifstofustjóra til starfa.

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is
fyrir 11. júlí nk.

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

Starfssvi›:
Bókhald og afstemmingar
Skil á uppgjöri til endursko›anda
Útreikningur launa
Innheimta
Móttaka og svörun fyrirspurna
Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Hæfniskröfur
Haldbær reynsla af færslu bókhalds
fiekking á bókhaldi sveitarfélaga 
æskileg
Gó› tölvuflekking, s.s. á Word
og Excel
Gó›ir samskipta- og 
skipulagshæfileikar
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Um er a› ræ›a fjölbreytt og krefjandi starf í fallegu sveitarfélagi me›
öflugu íflrótta-og menningarstarfi.



Nánari upplýsingar um starfið veita Jónína Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður markaðssviðs SPRON sparissjóðs, og Tomasz 
Þór Veruson, sérfræðingur á markaðssviði SPRON sparisjóðs,
í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, 
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 15. 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.

Viðskiptastjóri
SPRON óskar eftir að ráða öflugan og kraftmikinn 
viðskiptastjóra til starfa til að sinna ört vaxandi hópi 
erlendra viðskiptavina sem eru búsettir á Íslandi. 
Starfshlutfall og vinnutími er samkomulagsatriði.
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Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina SPRON
• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum SPRON
• Ýmis sérverkefni í sölu- og markaðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og áhugi á markaðs- og sölumálum
• Mjög góð pólsku-, íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Menntun á sviði viðskipta er kostur
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og þjónustulund
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

-

Podstawowe zadania:

•
•
•

Wymogi dotyczące wykształcenia i zdolności:

•
•
•
•
•



Ferðaskrifstofan Íshestar ehf. er framsækið fyrirtæki í ferðaþjónustu sem 

hefur starfað í 25 ár rði og áhersla er lögð á 

stengda ferðaþjónustu. 

Ferðaskrifstofustarf
Íshestar auglýsa lausa til umsóknar fulla stöðu á skrif-

ð felur í sér skipulag, sölu og úr-
vinnslu ferða sem og almenna þjónustu við viðskiptavini. 

Hæfniskröfur
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg, 
bæði í töluðu og rituðu máli, eitt Norðurlandamál er 
æskilegt og ekki myndi frönskukunnátta skemma. 
Aðrir mikilvægir þættir eru: Góð tölvukunnátta, sjálfstæð 

, stjórnunar-
leikar og góð samskiptahæfni. 

Íshestar eru að leita að starfskrafti í framtíðarstarf sem 
hefur reynslu úr ferðaþjónustu eða menntun á sviði 
greinarinnar ð störf sem 
fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendast eigi síðar en 10. júlí 
nk. á einar@ishestar.is eða Íshestar ehf., Sörlaskeið 26, 
220 Hafnarfjörður, merkt starfsumsókn. 



Áhugaverð störf
í Súðarvogi

Húsasmiðjan hf. er stærsti

söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu

fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir

eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum

við á boðstólnum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa

að jafnaði um 1000

manns á öllum aldri. Við

leggjum mikla áherslu á að

starfsmenn eigi þess kost  

að eflast og þróast í starfi.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur,
atvinna@husa.is, fyrir 6. júlí n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is. www.husa.is

Framtíðarstarfsmaður á trésmíðaverkstæði
Viljum ráða trésmið eða mann vanan trésmíðavinnu
til framtíðarstarfa

Sumarstarfsmaður á trésmíðaverkstæði
Viljum bæta við sumarstarfsmanni
Viðkomandi þarf að vera fæddur 1989 eða fyrr

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Nánari upplýsingar veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021, 
eða Sigríður Harðardóttir mannauðssviði, í síma 440 1173.

Áhugasamir geta sótt um starfið á www.N1.is fyrir 10. júlí n.k.

STÖÐVARSTJÓRI
Á SELFOSSI

Hæfniskröfur:

Menntun sem nýtist í starfið
Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
Rekstrarþekking
Almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Leiðtogahæfni og samskiptalipurð

 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur stöðvarinnar
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál

Innkaup og samskipti við birgja
Birgðastýring og kostnaðareftirlit
Önnur tilfallandi verkefni

N1 vill ráða stöðvastjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðvarinnar Fossnesti á Selfossi.

Sími: 5351100  Fax: 5351111  www.dhl.is



::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar

515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

Leikskólinn Montessori setrið í Garðabæ er einkarekinn 
leikskóli í anda Montessori stefnunnar.
• Hefur þú gaman að börnum?  Ef svo er þá erum við með
 lausa stöðu fyrir þig 1. ágúst 2007.
• Við leitum eftir leikskólakennurum eða öðru 

uppeldismenntuðu starfsfólki.
• Einnig er óskað eftir áhugasömum einstaklingum sem
 a  með börnum, starfsfólki til 

síðdegisstarfa og starfsfólki í eldhússtörfum.
• Góð laun í boði.
Nánari upplýsingar veitir Beverly Gíslason, leikskólastjóri í 
síma 846 0831.

LEIKSKÓLINN MONTESSORI SETRIÐ

Síminn óskar eftir kraftmiklum og framtakssömum einstaklingi til að sinna
starfi þjónustufulltrúa í verslun fyrirtækisins á Egilsstöðum. Um er að ræða
fullt starf. Starfið felst í ráðgjöf, sölu og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

800 7000 - siminn.is

Umsóknarfrestur er til 14. júlí.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans
hafa þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum
sínum.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14-16 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

Við leitum að einstaklingi eldri en 20 ára með stúdents-
próf eða sambærilega menntun.

Viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi þjónustulund,
eiga gott með að starfa í hópi, hafa metnað til að gera
vel í starfi og vera opin(n) fyrir nýjungum.

Tölvuþekking er nauðsynleg og reynsla af þjónustu-
störfum æskileg.

Þjónustufulltrúi
í verslun Símans

á Egilsstöðum

OPERATORA KOP rma
Klæðning ehf.

Wysoka pensja, pelne wyzywienie, 
dobre warunki pracy.

Informacja w jezyku polskim 6647038, 
dariusz@klaedning.is



Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf. er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn
eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er
með starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a.
að byggja hæsta hús landsins. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með
því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Öryggisfulltrúi
JÁVERK óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf öryggisfulltrúa. 
Öryggisfulltrúi ber ábyrgð á þróun og mótun öryggisstefnu fyrirtækisins og hefur 
yfirsýn og eftirlit með þessum málaflokki. 

Helstu verkefni:
Stýring starfsmanna og undirverktaka
Efnisinnkaup
Ábyrgð á gæðum vinnu bæði eigin starfsmanna og undirverktaka
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum

Hæfniskröfur:
Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg
Reynsla af vinnu við öryggismál er æskileg
Góð almenn tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Enskukunnátta er kostur
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skulu sendast á netfangið gylfi@javerk.is fyrir 9. júlí næstkomandi.
Allar nánari upplýsingar um starfið veita Gylfi í síma 860 1707 og Guðmundur í 
síma 860 1730. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Móttökuritari
JÁVERK óskar eftir að ráða líflegan einstakling í móttöku á skrifstofum 
fyrirtækisins í Reykjavík. Vinnutími er frá kl. 9-16 alla daga. Um er að ræða nýtt
starf þannig að sá sem verður ráðinn mun taka þátt í að móta starfið í samráði 
við stjórnendur fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Símsvörun
Móttaka viðskiptavina og umsjón með kaffistofu
Ritvinnsla og vinna á Excel töflureikni
Skjalavarsla
Önnur störf í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur:
Stúdentspróf er æskilegt
Góð almenn tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Enskukunnátta er kostur
Nám í tækniteiknun er kostur
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skulu sendast á netfangið gylfi@javerk.is fyrir 9. júlí næstkomandi.
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Gylfi í síma 860 1707. Farið verður með 
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir Staða íþróttakennara.

Tónmennt 50% staða.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri.

olina@seltjarnarnes.is

Bókfærsla Tvær kest. í vali á elsta stigi.

Náttúru- og samfélagsfræði Hálf staða í
náttúrufræði og 10 kest. í samfélagsfræði
á elsta stigi.

Upplýsingar/umsókn:
Sigfús Grétarsson, skólastjóri.

sigfus@seltjarnarnes.is

Sérkennsla Lausar eru stöður sérkennara,
þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is

Skólaliðar
Upplýsingar/umsókn:

Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna,
sími 822-9120.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

- við ráðum



SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Nánari upplýsingar veitir Lórenz Þorgeirsson rekstrarstjóri vöruhúsa, í síma 440 1250/660 3430.
Áhugasamir geta sótt um störfin á www.n1.is fram til 10. júlí n.k.

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á lagerstörfum
og hjólbörðum 
Þjónustulipurð 

 Stundvísi 
Ökuréttindi 

Helstu verkefni:

Öll almenn lagerstörf á hjólbarðalager
Útkeyrsla

N1 vill ráða starfsmann í hjólbarðavöruhús að Bíldshöfða í Reykjavík.

LAGER OG ÚTKEYRSLA

N1 vill ráða starfsmenn í vöruhús að Gelgjutanga í Reykjavík. Störfin eru eftirfarandi:

Æskilegir eiginleikar:

Almenn tölvuþekking
Þekking á starfsemi vörulagers
Samskiptafærni og stundvísi

Helstu verkefni:

Bókanir reikninga og verkefni því tengt

BÓKANIR REIKNINGA

Æskilegir eiginleikar:
Þekking á starfsemi vörulagers
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni og stundvísi

Helstu verkefni:

Móttaka vöru
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

VÖRUMÓTTAKA



KANNT ÞÚ Á
MÓTORHJÓL?

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS 

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

N1 vill ráða bifvélavirkja til mótorhjólaviðgerða
á þjónustuverkstæðið að Funahöfða, Reykjavík.

Helstu verkefni:
Almennar mótorhjólaviðgerðir
Önnur tilfallandi störf á verkstæðinu

Hæfniskröfur:
Próf í bifvélavirkjun
Þjónustulipurð
Samskiptafærni og stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni 
Finnbogason, þjónustuverkstæðinu Funahöfða,
í síma 440 1240. Áhugasamir geta sótt um
á www.n1.is fyrir 10. júlí n.k.





Gnitakór 2
Kópavogi
Glæsilegt einbýli

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

Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000
Glæsilegt  og vandað einbýlishús á útsýnis  stað í  Kórahverfinu.  Húsið skilast  fullbúið  að utan og rúmlega
tilbúið til  innréttingar að innan og gæti  verið til  afhendingar fljótlega. Þriggja metra lofthæð í húsinu og er
bílskúrinn 44 m2, með fjögurra metra lofthæð. Bílskúrshurð er fimm metra breið og þrír metrar á hæð. 35
fermetra suður svalir eru útaf stofu á efri hæð með fallegu útsýni til suðurs. Einstaklega flott eign á góðum
stað. Upplýsingar gefur Sigurður í s:662 1646

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður Oddur
Sölufulltrúi

sos@remax.is

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

662 1646

Fensalir 12
201 Kópavogur
Falleg íbúð laus 20. júlí!

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000

RE/MAX  Torg  kynnir:  Glæsileg,  rúmgóð 3  herb.íbúð á  þriðju  hæð  með  útsýni í  Salahverfinu í  Kópavogi.  Rut
Káradóttir  innanhúsarkitekt  aðstoðaði  við  skipulagningu  íbúðar.  Nánari  lýsing:  Gengið  er  inn í  gott  hol  með
fataskáp. Á hægri hönd er gott barnahergergi með innbyggðum fataskáp og parket á gólfi. Hjónaherbergi er með
innbyggðum fataskáp, halogenlýsingu og parket á gólfi. Á vinstri  hönd er stórt  þvotta- geymslu og fataherbergi
með  flísum á  gólfi,  vinnuborði,  vaski  og  geymsluhillum.  Góð  stofa  með  innfelldri  lýsingu  frá  LUMEX,  góðum
svölum  og  víðáttumiklu  útsýni.  Eldhús  er  flísalagt  með  AEG  tækjum  og  eldhúsborðkróki.  Parket,  innihurðir,  og
innréttingar eru úr MAHOGONY. Gótt skápapláss! Mjög barnvænt hverfi, skólar, íþróttahús, sundlaug, leiksvæði
allt í göngufæri. Falleg og björt íbúð á vinsælum stað í Kópavogi! Eignin laus 20. júlí næstkomandi!!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 2. júlí kl. 18:00-18:30

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

898 6106

Hæðarsel 2
109 Reykjavík
Einbýlishús með vinnustofu.

Stærð: 209,8 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 30.550.000

Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000
Rúmgóð  forstofa  með  flísum,  gestasnyrting  þar  innaf.  Gestaherbergi á  fyrstu  hæð.  Eldhús  með  góðum
borðkrók.  Þvottahús með innréttingu og útgengi  út í  garð.  Stofan og borðstofa  eru rúmgóðar  og bjartar
með  suðurverönd. Á  efri  hæð  er  stórt  herbergi  með  skápum,  auðveldlega  hægt  að  breyta í  tvö.
Hjónaherbergi  með  parketi.  Sjónvarpshol  með  útgengi  út á  svalir.  Baðherbergi  flísalagt  með  sturtu  og
baðkari. Bílskúr nú notaður sem vinnustofa. Falleg eign í fjölskylduvænu umhverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 2.júlí kl.19:00-19:30

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

898 3326

Álfhólsvegur 41
200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð með bílskúr.

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.035.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.300.000
Komið er inn í opna forstofu, flísar á gólfi. Baðherbergi með sérstaklega rúmgóðri sturtu, flísalagt í hólf og
gólf.  Eldhús  er  opið  við  stofu  með  nýrri  innréttingu  úr  eik  og  nýjum  tækjum  úr  stáli.  Þvottahús  er  innaf
eldhúsi með hvítri innréttingu. Stofa parketlögð með útgengi út á svalir með góðu útsýni. Hjónaherbergi er
með skápum og parketdúk á gólfi.  Barnaherbergi  með parketdúk á gólfi.  Sérgeymsla í  sameign.  Bílskúr
18,3 fm af heildarfermetrum eignar með 3 fasa rafmagni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 2.júlí  kl.18:00 - 18:30

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

898 3326

Bollagarðar 89
Seltjarnarnes
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 232,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 37.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.900.000

Glæsilegt  232,9  fm  einbýlishús á  tveimur  hæðum í  botnlanga  með  innbyggðum  bílskúr  og  fallegu  útsýni  á
Seltjarnarnesi.  5.  svefnherbergi,  2.stofur  og  2.  baðherbergi.  Neðri  hæð:  Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu.
Innangengt  er  úr  henni í  tæplega  22fm bílskúr.  Flísalagt  eldhús  með  rúmgóðum borðkrók,  ný  uppþvottavél  og
stáltæki  frá  AEG.  Parketlagðar  stofur.  Sólstofa  með útgengi  út í  suður  garð.  Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og  gólf
með sturtuklefa.  Tvö rúmgóð parketlögð svefnherbergi  með fataskápum. Flísalagt þvottaherbergi.  Geymsla eða
búr undir stiga. Teppalagður steyptur stigi upp á efri hæð. Efri hæð: Stórt parketlagt sjónvarpsherbergi. Tvennar
svalir.  Litlar  austur  svalir  og  rúmgóðar  suður  svalir,  frábært  útsýni. 3  parketlögð  svefnherbergi.  Stórt  Master
svefnherbergi með fataherbergi og sérbaðherbergi. 2. önnur rúmgóð herbergi. Háaloft yfir öllu húsinu. Allt parket
á  efri  hæð  nýlegt.  Nýir  varmaskiptakútar.  Upphitað  bílaplan.  Bílskúr  með  rafknúnum  hurðaropnara.  Gróinn  vel
hirtur suðurgarður.  Frábært tækifæri til að eignast fallegt hús á þessum eftirsótta stað.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

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

861 0444 

Múlabyggð
Borgarbyggð
Fallegt sumarhús í Borgarbyggð

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Fallegt 100 fm sumarhús i grónu og fallegu landi rétt fyrir utan Borgarnes Aðalhúsið er 76,4fm, þar af 64
fm á 1.  hæð en 12,4 fm svefnloft,  gestahús sem er  14 fm og geymsla  sem er  10fm.  Aðalhúsið  er  með
tveimur  svefnherbergjum,  stofu,  WC  og  eldhúsi  og  borðstofu. Í  gestahúsinu  er  svefnherbergi  og
baðherbergi. Stór og mikill pallur umlykur húsið og fylgir rafmagshitapottur með. Til greina kemur að skipta
á annari eign eða taka 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



Miklabraut 70
105 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð.

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

Brunabótamat: 8.980.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.500.000
Falleg  2ja  herbergja  íbúð í  hálf  niðurgrafin.  Forstofa  og  svefnherbergi  eru  með  nýlegu  parketi á  gólfi.
Svefnherbergið er  mjög stórt  með upprunalegum skápum. Baðherbergið er  flísalagt  með stórri  sturtu og
fallegum  opnum  viðarhillum.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegri  upprunalegri  innréttingu  með  miklu
skápaplássi. Einnig er pláss fyrir eldhúsborð. Stofa er góð með parketi á gólfi.  Þvottahús er sameiginlegt
en hver og einn er með sína vél.

Torg

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

Lundarbrekka 2
200 Kópavogur
Rúmgóð 5 herbergja íbúð.

Stærð: 122 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Rúmgóð  og  velskipulögð 5  herbergja  íbúð á  frábærum  stað í  Kópavogi.  Fjögur  herbergi  eru í  íbúðinni.
Hjónaherbergið  og  eitt  barnaherbergjanna  eru  jafnstór,  eitt  herbergið  er  meðal  stórt  og  svo  er  eitt  lítið
forstofuherbergi. Stofa, borðstofa og eldhús eru samliggjand. Eldhús innrétting er með miklu skápaplássi
og  við  góðan  glugga  með  fallegu  útsýni.  Tvær  geymslur  fylgja  íbúðinni  ein  lítil  innan  íbúar  og  ein  stór  í
sameign með góðum glugga. Bæði frysti og kælihólf fylgir eigninni og eru þau staðsett í sameign.

Torg

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

Lindarberg 50
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning efst í Setberginu.

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

Brunabótamat: 31.000.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl.18.30-19.00

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

694 4000

895 6107

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Mjög falleg og rúmgóð 3-4 herbergja endaíbúð á fyrstu hæð. Forstofa er rúmgóð með eikarfataskápum.
Eldhús er með fallegri eikarinnréttingu, stáltækjum og keramikhelluborði frá AEG. Borðkrókur er við glugga
með  útsýni  til  norðurs.  Stofur  eru  rúmgóðar  og  rúma  bæði  stofu  og  borðstofu.  Búið  er  að  stúka  af  3ja
herbergið  úr  hluta  af  stofu.  Útgengt  er á  flísalagðar  svalir.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  og  við  hlið  því  er
barnaherbergi.  Þvottahús er innan íbúðar og baðherbergi er flísalagt með baðkari.  Gólfefni er eikarparket
og náttúrusteinn. Topp eign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Mánudag kl 19:30-20:00

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

694 4000

895 6107

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Rúmgóð eign með frábæru útsýni! 

Stærð: 145,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

Falleg og rúmgóð eign á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli á efstu hæð með frábæru útsýni á þessum vinsæla
stað í  Salahverfi.  Lýsing  Eignar:  Forstofa  er  rúmgóð  með  náttúrusteini á  gólfi  og  góðum  kirsuberja  fataskáp.
Eldhús  er í  opnu  rými  með  kirsuberjainnréttingu  og  stáltækjum og  keramikhelluborði.  Borðkrókur  er  við  glugga
með  góðu  útsýni.  Stofur  eru  bjartar  og  samliggjandi  með  parketi á  gólfi  og  einstaklega  stórum  glugga  með
frábæru  útsýni.  Útgengt  er á  svalir  frá  borðstofu.  Baðherbergi á  neðri  hæð  er  flísalagt  með  sturtuklefa  og
innrétingu við  vask.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með góðum skápum.  Gengið  er  upp fallegan parketlagðan stiga
með stálhandriði á  efri  hæð. Þar  er  komið inn á gott  sjónvarpshol  og tvö rúmgóð herbergi  með parketi á  gólfi.
Baðherbergi er rúmgott með baðkari og tengi fyrir þvottavél. Sér geymsla er í sameign. Þetta er falleg og góð eign
á barnvænum stað þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag frá kl 18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Fjóluvellir 3
221 Hafnarfjörður
TILBOÐ ÞESSA VIKU!

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

Brunabótamat: 35.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000

Af  sérstökum  ástæðum  fæst  eignin á  tilboðsverði  þessa  vikuna  *****49.800.000.-*****  Um  er  að  ræða  sérlega
glæsilegt  og  fallega  hannað  hús á  einni  hæð með innbyggðum bílskúr.á  barnvænum stað  þar  sem örstutt  er  í
skóla og leikskóla. Forstofa rúmgóð með náttúrusteini á gólfi og mikilli lofthæð. Eldhúsið er sérlega glæsilegt með
sérsmíðuðum innréttingum og vönduðum stáltækjum. Stór eyja með granít er í eldhúsinu. Stofa og borðstofa eru
einstaklega skemmtilegar,  bjartar  með síðum gluggum og arni.  Tveir  útgangar  úr  stofu  út á  ca 80fm verönd.  4
svefnherbergi  eru í  húsinu  og 2  glæsileg  baðherbergi,  annað  með  stóru  nuddbaðkari  og  hitt  með  sturtuklefa.
Þvottahús  er  rúmgott  með  innréttingu.  Allar  innréttingar  og  skápar  eru  sérsmíði,  innihurðar  eru  yfirfelldar  og
gólfefni og flísar eru náttúrusteinn frá Parka. Hiti er í gólfi með þráðlausri hitastýringu. Gluggar eru viðhaldsfríir og
húsið  er  klætt  að  mestum  hluta  með  harðvið  og  steinað.  EKKI  MISSA  AF  ÞESSU  TÆKIFÆRI,  LÁTTU  ÞESSA
GLÆSIEIGN EKKI FRAM HJÁ ÞÉR FARA!

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



Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Ein besta staðsetning í Reykjavík.

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.19:30-20:00

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

694 4000

895 6107

Gerðakot 6
225 Álftanes
Einbýli með auka íbúð

Stærð: 222 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 24.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.600.000
Einbýli  með  aukaíbúð  innst í  botnlanga á  rólegum  stað á  Álftanesinu.  Aðalíbúð  er  með  fjórum
svefnherbergjum, stórri  stofu og mjög rúmgóðu eldhúsi með góðum borðkrók og búrherbergi. Þvottahús
og gestasalerni  er  inn af  forstofu.  Húsið er  byggt á stórri  lóð.  Pallur  bak við hús snýr í  suður  og er  mikil
veðursæld þar í góðu veðri. Gengið er inn í aukaíbúðina á bak við hús. Þar er eitt herbergi, eldhúskrókur,
setustofa og baðherbergi.  Tvöfaldur góður bílskúr fylgir eigninni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind 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

Stórikriki 32
270 Mosfellsbær
Einbýlishús, öll skipti möguleg !

Stærð: 323,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 59.800.000
Tilbúið  til  sandspörslunar  að  innan,einangraðir  útveggir,  fullklárað  að  utan.  Útihurðir  og  gluggar  úr  PVC.
Gólfhiti  er kominn, með stýrikerfi. Gólf eru flotuð. Loft tilbúið fyrir innfellda halogen lýsing.Kaupendur geta
skipulagt innrými, því milliveggir verða ekki komnir upp. Gert er ráð fyrir aukaíbúð í húsinu með sérinngangi.
Eignin  skiptist í  forstofu,  sjónvarpshol, 3  svefnherbergi ,  stóra  stofu  sem  opin  er  yfir í  stórt  eldhús,
baðherbergi, þvottahús og geymslu.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Mánudag kl 18:00-18:30

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

898 8889

692 9532

Opið
Hús

Freyjubrunnur 11
Úlfarsfell, Reykjavík
Einbýlishús á útsýnislóð.

Stærð: 249,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000
249,4  fm  einbýli,  þ.a.  25,5  fm  bílskúr á  útsýnislóð.  Jarðhæð  skiptist  í
forstofu,sjónvarpshol,baðherbergi,stofu,geymslu,þvottahús  og  þrjú  svefnherbergi.Gengið  út á  stóran  pall.
Efri hæð er opið eldhús,stofa,samtengt sjónvarpsholi, svefnherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Tvær
góðar svalir. Möguleiki á sér íbúð.Húsið skilast rúmlega fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. Fullbúið að utan.
Álgluggar. Möguleiki er að kaupa á ýmsum byggingar stigum. Stuutur afhendingar tími.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Allar upplýsingar veitir Högni kjartan Þorkelsson í síma 692-9532

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

898 8889

692 9532

Múlabyggð
Borgarbyggð
Fallegt sumarhús í Borgarbyggð

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Fallegt 100 fm sumarhús i grónu og fallegu landi rétt fyrir utan Borgarnes Aðalhúsið er 76,4fm, þar af 64
fm á 1.  hæð en 12,4 fm svefnloft,  gestahús sem er  14 fm og geymsla  sem er  10fm.  Aðalhúsið  er  með
tveimur  svefnherbergjum,  stofu,  WC  og  eldhúsi  og  borðstofu. Í  gestahúsinu  er  svefnherbergi  og
baðherbergi. Stór og mikill pallur umlykur húsið og fylgir rafmagshitapottur með. Til greina kemur að skipta
á annari eign eða taka 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

Kristnibraut 81, íbúð 31
113 Reykjavík
Útsýnisíbúð á fjölskylduvænum stað!!

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.700.000

Remax Búi kynnir: Glæsileg 4ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi við Kristnibraut í Grafarholti  með miklu útsýni
yfir Esjuna, Sundin, Úlfarsfell og alla leið upp að Reynisvatni. Íbúðin er opin og björt með vönduðum innréttingum
og  tækjum.  Eikarparket  og  mahóní-innréttingar.  Stór  og  björt  stofa,  rúmgóð  herbergi  og  mikið  skápapláss.
Garðurinn, sem er með skemmtilegum leiktækjum fyrir börn, fékk viðurkenningu frá Reykjavíkurborg fyrir að vera
sérlega barnvænn. Skólahverfi Ingunnarskóla. Nánari lýsing: forstofa með góðum skáp, rúmgott miðrými eða hol.
Stór,  opin  og  björt  stofa /  borðstofa  með  útgengi á  tvennar  svalir,  aðrar  með  útsýni í  átt  að  Úlfarsfelli  og
Reynisvatni, hinar eru skjólgóðar suðursvalir með útsýni yfir garðinn og leiksvæðið. Eldhús með stórum glugga og
fallegum mahóní innréttingum. Vönduð rafmagnstæki frá AEG, span helluborð. Flísalagt baðherbergi með fallegri
mahóní  innréttingu,  bæði  sturta  og  baðkar.  Þvottahús  með  glugga  innan  íbúðar.  Þrjú  stór  svefnherbergi  með
miklu  skápaplássi.  Góð  geymsla í  sameign  með  miklu  hilluplássi.  Frábær  eign á  barnvænum  stað.  Stutt í  alla
þjónustu. Fyrstur kemur fyrstur fær!!!

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 16-16:30

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

520 9400

892 0684

662 4462

Kvíslatunga 7-9
Leirvogstungur í Mosfellsbæ
Lúxus hús á fallegum stað!

Stærð: 244,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAX  Búi  kynnir:  Stórglæsileg  parhús á 2  hæðum  m. 7 m  háum  útsýnisglugga á  fallegum  stað  í
Leirvogstungunum. Esjan og Leirvogurinn blasa við í allri sinni dýrð. Nálægð við fagra náttúru en samt stutt
frá miðbæ Mosfellsbæjar. Meira lagt í húsin en gengur og gerist. Flottur gasarinn, 3-5 á svefnherbergi, fer
eftir  útfærslu,  50  fm  svalir. Í  Leirvogstungunum  sameinast  þægindi  þéttbýlisins,  kyrrð  og  fegurð
sveitarinnar. Stutt í skóla og alla þjónustu. Húsin skilast fokheld.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Verðtilboð óskast!

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

520 9400

892 0684

662 4462



Vesturholt
Hafnarfjörður
Eign á frábærum stað

Stærð: 157,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 25.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000

RE/MAX Stjarnan/Haukur og Anton kynna: Fallega Efri  sérhæð ásamt bílskúr í  mjög barnvænni botnlangagötu í
Hafnarfirði, mikið útsýni er frá eigninni og fallegur bakgarður.  ELDHÚSIÐ er með fallega kirsuberja innréttingu og
er gólfið flísalagt með náttúruflísum frá Agli Árnasyni og er simens eldhústæki.  STOFAN er stór og björt ca 3,5m
lofthæð og er parketlögð með parketi frá Agli Árnasyni, útgegnt er út frá stofu út á rúmgóðar svalir og er fallegt
útsýni frá eigninni.  Baðherbergi er með hornbaðkari og flísalagðri sturtu einnig snirtilegri baðinnréttingu.  Bílskúr
er á neðri hæð og er hann mjög rúmgóður og er geymsla inn af skúrnum. Í næsta nágrenni við eignina má fynna
leikskóla,grunnskóla og mjög fallegan gólfvöll og er allt í göngufæri.    Eign sem vert er að skoða.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 16:00 til 17:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Vatnsholt 18
Reykjanesbær
Sjón er sögu ríkari

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

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

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

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 13:30 til 14:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Hverfisgata
Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning

Stærð: 65,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 8.135.000
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
RE/MAX  Stjarnan/Haukur  og  Anton  kynna: 2  herbergja  íbúð á  jarðhæð á  góðum  stað í  gamlabænum  í
Hafnarfirði  Forstofan er flísalögð og er baðherbergið inn af henni. Í baðherberginu er sturta  Eldhus er med
parket  sem  er  slitið  og  bráðabyrða  innrettingu  Stofa  med  nylegu  plastparketi  Að  sögn  eiganda  var
endurnýjað  glerið  fyrir  um 4  árum  Rumgott  herbergi  med  plastparketi a  golfi  og  med  opnum  skapum
Sameiginlegur gardur er ásamt sameiginlegu þvottahusi og sér geym

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 17:30 til 18:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Holtsgata 3
101 Reykjavík
Glæsileg eign í nýju húsi.

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Falleg íbúð á annarri  hæð í  nýju  fjölbýlishúsi í  Vesturbænu.  Björt  og rúmgóð stofa  þar  sem útgengt  er  á
einkar  góðar  suður  svalir.  Eldhúsið  er  með  fallegum  eikarinnréttingum.  Gott  skápapláss  er í  öðru
svefnherberginu.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  fallegri  eikarinnréttingu  og  baðkari.
Þvottaherbergi  er í  íbúðinni.  Eikarparket er á gólfum nema baðherbergi  og þvottaherbergi  er með ljósum
flísum. Íbúðinni fylgir merkt bílastæði í bílageymslu.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

vj@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 19.30 - 20.00

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

899-9493

Engjasel 86
109 Reykjavík
Falleg eign.

Stærð: 107,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 16.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Mjög  vel  skipulögð  eign á  1.  hæð.  Komið  er  inní  flísalagða  forstofu  með  stórum  skáp.  Baðherbergi  er
flísalagt í  hólf  og  gólf  með  nýjum  vask  og  nýrri  innréttingu.  Eldhúsið  er  með  snyrtilegri  innréttingu.
Svefnherbergin eru með eikarparketi á gólfi og er eitt þeirra með góðu skápaplássi. Stofa og borðstofa eru
mjög  bjartar  og  rúmgóðar.  Útgengt  er á  svalir  úr  borðstofu.  Þvottaherbergi  er í  íbúðinni.  Merkt  stæði  í
bílageymslu fylgir eigninni ásamt geymslu í sameign.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

vj@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 18.00 - 18.30.

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

899-9493

Háteigur 2
230 Reykjanesbær
Gott verð miklir möguleikar

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.700.000
Fjagraherbergja íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi.Íbúðin er 92,4fm og bílskúrinn er 27,2fm.Eignin skiptist
í stóra stofu, hol og 3svefnherb Eldhúsið er með upprunalegum tækjum og innréttingu,  dúkur er á gólfi.
Þvottaherb. er inn af eldhúsi. Baðherb. er með flísum á gólfi og veggjum,innrétting og tæki eru upprunaleg
og  baðkar  með  sturtuaðstöðu.  Stofan  er  með  plastparket á  gólfum,hol  og  herbergi  er  einnig  með
plastparketi.Geymsla er inn af bílskúr.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

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

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

821 4644

Birkiteigur 22
Reykjanesbær
Eign á rótgrónum stað í Reykjanesbæ

Stærð: 179,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 20.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Hellulögð innkeyrsla er við eignina, aðal inngangur med dúk á gólfi, fatahengi og gestaklósett með dúk á
gólfi, stór og björt stofa med stafaparketi á gólfi. Gangur med stafaparketi á gólfi og geymslu undir stiga.
Eldhús med plastparketi á gólfi og upprunalegri eldhús innréttingu og flisalagt á milli skápa. Eitt herbergi er
inn af eldhúsinu og er stafaparket á gólfi og er möguleiki á að opna á milli herbergisins og stofunnar. Stigi
upp á efri hæð er teppalagður. A efri hæd er plastparket a golfum 4 svefnherbergi og er stafaparket I einu
af  herbergjunum  annars  plastparket,  Innbiggdur  skapur  er í  einu  af  herbergjum.  Baðherbergi  er á  efri

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 12:00 til 12:30

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

517 3629

866-9954

699 4431



Vitastígur 18
101 Reykjavík
Tilboð óskast

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1905

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

RE/MAX SENTER - Rúnar s. 697-4881 Óska eftir tilboði í Einbýlishús á eignarlóð í 101, hjarta Reykjavíkur.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

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

697 4881

Bláskógabyggð
840 Laugarvatn
Fyrirsögn..

Stærð: 53,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 9.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.800.000

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

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Kaffi og Kleinur í dag á milli 15:00-16:00

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

697 4881

Ásbraut 3
200 Kópavogur
Fyrirsögn..

Stærð: 98,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 11.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.600.000
RE/MAX  SENTER -  Rúnar  s.697-4881  Kynna  Rúmgóða  4her.  íbúð.  Opin,  björt  og  rúmgóð  stofa  með
suðursvölum.  Opið  er á  milli  eldhús  og  borðstofu,  eldhús  er  með  nýlegri  eldhúsinnréttingu.  Tvö
svefnherbergi,  hjónaherbergi  með  stórum  skápum  og  rúmgott  barnaherbergi.  Baðherbergið  er  með
glugga, ljósum innréttingum og baðkar með sturtuhaus og flísum á gólfið. Á gólfum íbúðar er nýlegt ljóst
parket. Sérgeymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

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

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

697 4881

Krummahólar 8
111 Reykjavík
Góð fyrstu kaup. Frábært útsýni

Stærð: 48,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 8,1

Bílskúr: Já

Verð: 11,9
Komið er  inn í  hol  með lausum skáp.  Eldhús og stofa  eru í  opnu rými.  Eldhúsið er  með eldri  innréttingu
sem þarfnast  lagfæringar.  Stofa með frábæru útsýni.  Plast  parket á holi,  eldhúsi  og stofu.  Svefnherbergi
með  lausum  skáp  og  útgengi  út á  norður  svalir  með  frábæru  útsýni. Á  íbúðarhæð  er  sér  geymsla.  Á
jarðhæð  er  sameiginlegt  þvottahús  með  góðum  tækjum.  Sér  frystihólf  og  sameiginleg  hjóla-og
vagnageymsla. Lyfta og Húsvörður. Barnvænt umhverfi. Frábært útsýni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Pantaðu tíma fyrir skoðun

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

898 4596

Hraunbær 188
110 Reykjavík
Rúmgóð íbúð á góðum stað.

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

Brunabótamat: 15,5
Bílskúr: Nei

Verð: 20,9
RÚMGÓÐ 4RA HERBERGJA 96,4 FM. ÍBÚÐ Á  ANNARI HÆÐ. SUÐUR SVALIR.  Komið inn í forstofu og
hol  með  góðum  fataskáp.  Stofa  með  útgengi  út á  suður  svalir.  Samfellt  eikar  parket á  forstofu,  holi  og
stofu. Eldhús með ágætri beyki innréttingu, flísar á milli skápa, kork flísar á gólfi. Baðherbergi með flísum á
gólfi  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Hjónaherbergi  með  góðum  fataskápum.  Tvö  ágæt  barnaherbergi.  Öll
svefnherbergi með plastparketi á gólfi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og i verslunarkjarna. Barnvænt umhverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Pantaðu tíma fyrir skoðun.

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

898 4596

Blöndubakki 7
109 Reykjavík
Eign með góðu útsýni

Stærð: 93,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15,0
Bílskúr: Nei

Verð: 19,9
Komið inn í hol og gang með flísum á gólfi og góðum fataskáp. Í holi er lítil geymsla. Stofa með parketi á
gólfi og útgengi út á vestur svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhús með nýlegri Ikea innréttingu. Eik
Rustik  parket á gólfi.  Hjónaherbergi  með fataherbergi.  Tvö góð barnaherbergi.  Eik  Rustik  parket á öllum
svefnherbergjum.  Baðherbergi  með  ágætri  innréttingu,  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Mjög  stutt í  er  í
skóla, leikskóla og í Mjóddina. Frábært útsýni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. 2-7 frá Kl.18:00 til 18:30

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

898 4596

Staðarbakki 16
109 Reykjavík
Raðhús á góðum stað

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag. milli kl. 20:00 og 20:30 

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

821 4644

SELD





Guðrúnargata 8
105 Reykjavík
Falleg hæð á góðum stað

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 16.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000
Skemmtileg 4ja herbergja íbúð á 1. hæð á frábærum stað. Íbúðin er 103 fm. og bílskúr 24 fm. Komið er
inn í  hol  úr  forstofu  þar  sem  gott  eldhús  er á  hægri  hönd. Á  vinstri  hönd  er  rúmgott  hjónaherbergi  og
baðherbergi  við  hliðina á  því.  Tvær  stórar  samliggjandi  stofur  og  barnaherbergi  við  hliðina á  þeim.
Þvottahús og geymsla eru í kjallara. Eign sem vert er að skoða.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 2 júlí. kl: 17:30-18:00

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

863 0402

867 1516

Fífurimi 48
112 Reykjavík
Fallegt raðhús

Stærð: 131,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.500.000
Komið er inn í rúmgóða forstofu þar sem er fatahengi og flísar á gólfi.  Eldhús er með ljósri innréttingu og
flísum á gólfi. Gestasnyrting og þvottahús eru á hæðinni. Borðstofa og stofa eru samliggjandi með parketi
á gólfum og útgengt í garð. Beykistigi liggur upp á aðra hæð þar sem komið er i rúmgott hol. Þar eru tvö
barnaherbergi og hjónaherbergi með parketi og rúmgott baðherbergi. Í risi er gott geymslupláss sem nýta
má sem herbergi. Fallegt hús á rólegum og góðum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 2 júlí kl: 19:30-20:00

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

863 0402

867 1516

Drápuhlíð 33
105 Reykjavík
Glæsileg hæð á góðum stað

Stærð: 120,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Efsta  hæð í  þríbýlishúsi  með  sérinngangi.  Komið  inn í  forstofu  með  flísum  og  síðan  gengið  upp
teppalagðan stiga. Efst er pallur með góðum fataskápum. Þegar komið er inn í íbúðina er fallegt eldhús á
hægri hönd. Stór borðkrókur.  Tvær samliggjandi stofur, rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Tvö
barnaherbergi. Baðherbergi er með fallegum ljósum flísum og hvítri innréttingu. Íbúðin er mikið endurnýjuð.
Glæsileg hæð á góðum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 2. júlí kl. 18:30-19:00

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

863 0402

867 1516

Vallarhús 5
112 Reykjavík
Nýkomið í sölu

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.800.000
RE/MAX MJÓDD KYNNIR:  120,2  fm 4-5  herbergja  íbúð á tveimur  hæðum með sérinngangi.  Flísalögð
forstofa með skápum. Úr fostofu er gengið inn í flísalagt þvottahús með góðum skápum og borði. Flísalögð
gestasnyrting með flísum á gólfi.  Flísalagt  hol  með góðum beykiskápum. Opið flísalagt  eldhús með hvítri
innréttingu. Parketlögð stofa/borðstofa.Þrjú rúmgóð svefnherbergi á efri hæð með plastparketi og skápum,
ennfremur flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuklefa.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 2. júlí kl. 17:30-18:00

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

863 0402

896 1093

Hverfisgata 52 b
220 Hafnarfjörður
í miðbæ Hafnarfjarðar

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1908

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
RE/MAX MJÓDD kynnir: Einbýlishús á þremur hæðum á grónum og góðum stað í Hafnarfirði.  Komið er
inn í  forstofu á miðhæð með litlu herbergi sem nýta mætti sem fataherbergi. Elhús er gengt forstofu með
eldri  innréttingu,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Plastparket á  gólfi.  Við  hlið  eldhúss  er  stór  l-laga  stofa  með
plastparketi. Á  hæðinni  er  ennfremur  baðherbergi  með hornbaðkari.  Dúkur á gólfi. Á  efstu  hæð eru tvö
herbergi. Nánari upplýsingar gefur Ingimundur í síma 896-1093 ingimundur@remax.is

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 2. júlí kl. 20:30-21:00

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

863 0402

896 1093

Æsufell 4
111 Reykjavík
Laus fljótlega 

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
RE/MAX  MJÓDD  KYNNIR Í  EINKASÖLU.  Snyrtilega  3ja  herbergja  92,4  fm  íbúð á 5  hæð.  Komið  inn  í
teppalagða  forstofu  með  stórum  skápum.  Teppalögð  rúmgóð stofa.  Dúklagt  eldhús.  Tvö  svefnherbergi
eru í íbúðinni, bæði með dúk á gólfi og upprunalegum skápum.  Úr hjónaherbergi og stofu er útgengið út á
svalir  með góðu útsýni.  Baðherbergi  er með dúk á gólfi  og veggjum, baðkar og góðir  skápar.  Tengi  fyrir
þvottavél. Sérgeymsla í sameign ásamt frystiklefa. Gott þvottahús er í sameign.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ingimundur
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

ingimundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 2.júlí kl. 18:30-19:00

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

863 0402

896 1093

Búðagerði 7
108 Reykjavík
Glæsileg 2ja herbergja íbúð, 3 sérinngangar

Stærð: 63,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 11.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Falleg og algjörlega endurnýjuð 2ja  herbergja  íbúð í  rólegu og góðu hverfi, 3  sérinngangar  eru í  íbúðina.
Forstofa með flísum á gólfi.  Eldhús og stofa er opið rými, viðarinnrétting á einum vegg með efri og neðri
skápum.  Útgengt á lítinn sérpall frá stofu, sérbílastæði í beinu framhaldi. Á neðri hæð er gott vinnuhol og
rúmgott svefnherbergi.  Innaf svefnherbergi er fataherbergi og þaðan er einnig útgengt.  Sérstaklega falleg
og vönduð íbúð í rótgrónu hverfi.

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

Reykjarhólsvegur 2b
Varmahlíð
Sölusýning 1.júlí

Stærð: 50 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 9.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.200.000
Kíkið í  pönnukökur.  Flott  bjálkahús  með  mjög  fallegu  umhverfi í  Varmahlíð.  Afhendist  með  húsgögnum,
heitum  potti  og  grilli.  Stutt  er í  alla  þjónustu,  hestaleigu  og  rafting.  Frekari  upplýsingar  Svanlaug  s:  697
8381 eða svanlaug@remax

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 1.júlí. milli kl. 14.00 og 17.00

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

520 9400

697 8381



Þórufell 8
111 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stóra stofu með
parketi á gólfi og útgengi á svalir, tvö svefnherbergi með dúk á gólfum, eldhús og baðherbergi, bæði alveg
endurnýjuð. Í eldhúsi er falleg mahogny innrétting með miklum skápum og skúffum. Helluborð og ofn frá
Brandt. Korkflísar á gólfi. Á baðherbergi er sturtuklefi, upphengt klósett og tengi fyrir þvottavél. Geymsla í
sameign, sem öll er mjög þrifaleg. Skoðið þessa.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

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

698 7695

Stigahlíð 2
105 Reykjavík
Ertu í fínu formi?

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 20:30-21:00

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

698 7695

Laugateigur 13
105 Reykjavík
Flott hæð rétt hjá Laugardalnum

Stærð: 136,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
Mikið endurnýjuð, stílhrein og falleg sérhæð í vel við höldnu húsi. Íbúðin skiptist í tvær samliggjandi stofur,
tvö svefnherbergi, stórt hol og endurnýjað eldhús og baðherbergi. Parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í
hólf  og  gólf  með  hornbaðkari. Í  eldhúsi  er  borðplata  úr  fallegum  náttúrusteini.  Tæki  fylgja.  Gaseldavél.
Sérgeymsla  og  sameiginlegt  þvottahús í  sameign.  Bílskúr.  Fallegur  og  vel  hirtur  garður  með  gnótt
rifsberjarunna. Yndislegeur staður - rétt við Laugardalinn.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

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

698 7695

Austurberg 10
111 Reykjavík
Fín íbúð á 1. hæð m/bílskúr

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.700.000
Góð og mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð (80,4 fm.) á 1. hæð ásamt litlum bílskúr (18,7 fm.)í næsta
nágrenni við alla þjónusta sem fjölskyldan þarfnast. Stofa með parketi á gólfi. Ný eldhúsinnrétting og verið
er að leggja flísar á gólf. Tvö svefnherbergi - ágætlega rúmgóð - sem verða með nýjum gólfefnum. Tengt
fyrir þvottavél á baði. Þetta er fínasta íbúð á mjög barnvænum stað í Breiðholtinu.

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

Víðibrekka 36
Grímsnes
Stórglæsilegt heilsárshús 

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 43.000.000
173 m²  heilsárshús í  Búrfellslandi í  Grímsnesi.  Stórglæsilegt  útsýni  er  úr  húsinu  sem stendur á  5262 m²
eignalóð í hlíðum Búrfells. Húsið skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, svefnloft,
geymslu og yfirbyggða og einangraða verönd. Gólfgeisli  er í  plötu hússins og verandar sem er steypt og
stimpluð. Mikil og skemmtileg lýsing er í húsinu og þakskeggi sem stjórnað er af fjarstýringu. Lækur rennur
í gegnum lóðina rétt við húsið.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16.00 - 17.00

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

865 4039

822 3702

Snæfoksstaðir - Vaðnes
Grímsnes
Fallegt sumarhús

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

Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Sumarhús  við  Snæfoksstaði í  Grímsnesi.  Nánari  lýsing:  Fallegt  sumarhús á  þessum  skemmtilega  stað  í
Grímsnesinu. Í  kringum  húsið  er  stór  pallur  og  heitur  pottur.  Lóðin  er  hektari  að  stærð  og  er  leigulóð  í
fallegu skógrækrarsvæði. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu og svefnloft. Stofa og eldhús eru samliggjandi en
útgengt er á pall úr stofu. Baðherbergi er með sturtu og innréttingu. Spónaparket er á gólfum. Útigeymsla
er við útgang. Stutt er í golfvöll og alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17.30 - 18.00

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

865 4039

822 3702

Sléttahraun 25
220 Hafnarfjörður
3ja herbergja íbúð á góðum stað

Stærð: 107,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 14.140.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000
84,4 m² endaíbúð á annarri hæð ásamt 23,3 m² bílskúr. Forstofa er með góðu skápaplássi. Eldhús er með
hvítri/viðar  innréttingu.  Stofa  er  með  útgengi á  suður  svalir,  eikarparket  er á  gólfum.  Barnaherbergi  er
rúmgott  með  parketi á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  með  gegnheilu  parketi á  gólfi  og  góðu  skápaplássi.
Baðherbergi  var  uppgert  fyrir  tveim  árum  en  það  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Nýjar  hurðir  eru í  íbúðinni.
Þvottahús er á hæðinni. Nýbúið er að endurnýja þak.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18.00 - 18.30

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

865 4039

822 3702

KLETTAGLJÚFUR 5
801 Selfoss
LÓÐ MEÐ TEIKNINGUM

Stærð: 5681 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 12.000.000
RE/MAX  LIND  kynnir:  Klettagljúfur 5  mjög  góð  5681  m²  lóð.  Búið  er  að  grafa  fyrir  púða.  Teikningar  af
fallegu  233,3m²  húsi  með  bílageymslu  sem  er  44,5m²  liggja  fyrir.  Húsið  er á  einni  hæð  og  skiptist  í
hjónaherbergi  með  fataherbergi  og  baðherbergi, 2  stór  barnaherbergi, 3  baðherbergi  til  viðbótar.
Sjónvarpshol, geymsla, þvottahús og bílskúr. Stórt eldhús og rúmgóð stofa. Gert er ráð fyrir arni.  Frábær
staðsetning rétt fyrir utan Hveragerði á leið til Selfoss.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

5681 fm lóð á fallegum stað mill Selfoss og Hveragerðis

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

822 3702

865 4039



Nökkvavogur 8
104 Reykjavík
Einbýli á frábærum stað

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

Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 47.900.000
Einbýlishús á tveimur hæðum við Nökkvavog í Reykjavík. Efri hæð: Andyri og hol liggja saman. Eldhús er
með nýlegri innréttingu, 6 hellu gaseldavél, uppþvottavél og ísskápur geta fylgt. Baðherbergi með sturtu og
skápum. Svefnherbergi með skápum. manngengt geymsluloft yfir öllu húsinu. Stofa með útgengi á stórar
suður  svalir.  Innaf  stofu  er  góð  borðstofa.  Neðri  hæð:  Hol  með  góðu  skápaplássi, 3  svefnherbergi,
þvottahús og baðherbergi með baðkari. Þakið og rennur eru nýjar.

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. 2. júlí kl 18:00-18:30

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

699-4407

822 3702

Naustabryggja 54
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð við sjávarbakkann

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

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
RE/MAX  LIND  kynnir  íbúð á  4.hæð í  lyftuhúsi.  Komið  er  inn í  forstofu/gang  með  skápum.  Stofa  og
borðstofa eru samliggjandi með mikilli lofthæð og útgengi út á svalir sem snúa út að bryggjunni. Eldhúsið
er með fallegri innréttingu og granít borðplötu  Þvottahús er innaf eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf með innréttingu, upphengdu salerni og baðkari. Svefnherbergin eru tvö, bæði með mikilli  lofthæð og
skápum. Svalir út frá öðru herberginu. Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

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

699-4407

822 3702

Lautasmári 5
201 Kópavogur
Efsta hæð með miklu útsýni

Stærð: 133,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Falleg "penthouse" íbúð á 2.hæðum í góðu lyftuhúsi miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með
skápum, borðstofu, eldhús með fallegri innréttingu, rúmgóða stofu með útgengi út á svalir, 2 svefnherbergi
með góðum skápum, baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkari og sturtuklefa, þvottahús. Á efri
hæðinni er rúmgóð sjónvarpsstofa/herbergi með útgengi út á stórar sameiginlegar svalir. Þetta er glæsileg
eign í alla staði sem vert er að skoða. Góð lán geta fylgt.

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 2. júlí kl 19:00-19:30

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

699-4407

822 3702

Kleppsvegur 56
104 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 84,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 11.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Vel skipulögð íbúð í kjallara í góðu húsi með snyrtilegri sameign og þvottahúsi innan íbúðar. Íbúðin er 82,9
fm. og skiptist í 3 svefnherbergi,  stofu,  eldhús, baðherbergi  og þvottahús. Sér geymsla er í  sameign 1,5
fm.  Íbúðin  er  mjög  snyrtileg  með  parketi á  gólfum í  stofu  og  eldhúsi  en  dúk í  herbergjum.  Baðkar  í
baðherbergi og þvottahús með glugga. Aðkomu hússins hefur verið gjörbreytt og er til fyrirmyndar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
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824 3934

822 3702

Grensásvegur
108 Reykjavík
Frábær skifstofuhæð til sölu

Stærð: 226,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.300.000
Mjög góð skrifstofuhæð til sölu. Rýmið er allt opið sem einn salur, nokkuð hátt til lofts með frábæru útsýni.
Fallegt nýlegt gólfefni prýðir gólfin og rafmagnsstokkar eru á veggjum ásamt öflugri  loftræstingu. Salernis
aðstaðan er nýleg og snyrtileg.  Húsi er vel viðhaldið og stutt síðan farið var í  framkvæmdir s.s. endurnýjuð
lagnagrind  hússins,  sett  hitalögn í  gangstétt  fyrir  utan  og  stigagangurinn  málaður.  Eignin  er  laus  til
afhendingar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
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824 3934

822 3702

Birtingakvísl 22
110 Reykjavík
Endaraðhús, nýlega endurnýjað

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 1.790.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Fallegt  endaraðhús á  eftirsóttum  stað,  mikið  endurnýjað  að  innan  og  gott  viðhald  að  utan.  Búið  er  að
endurnýja  nánast  alla  neðri  hæðina  og  setja  upp  fallegar,  afar  vandaðar  eikar  innréttingar  ásamt
sérpöntuðum stiga frá  Danmörku.  Húsið  skiptist  þannig  að á neðri  hæð er  forstofa,  gestasalerni,  stofa,
borðstofa, eldhús og geymsla. Úr stofunni er gengið út í garðinn. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, miðrými,
baðherbergi ásamt manngengu rislofti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 2.júlí kl 18.00-18.30
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824 3934

822 3702

Álfaskeið 127
Hafnarfjörður
Opið hús mánudag kl 18-18.30

Stærð: 73 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Eldhúið  er  flísalagt  með  glæsilegri  viðarinnréttingu  með  góðu  skápaplási.  Hjónaherbergið  er  rúmt  með
góðu  skápaplássi,dúkur  er á  gólfi,  Útgengt  er  úr  hjónaherbergi  út í  garð.  Barnaherbergi  dúkur á  gólfi.
Baðherbergi  er  mjög  vandað  með flísalögðu  gólfi,hornbaðker  og  innrétting.  Þvottahús  er  inn  af  eldhúsi  í
skáp.  Garðurinn  er  sameiginlegur í  fallegri  hraunlóð  með  hellulagðri  verönd  Forstofa  er  ekki  inni  í
fermetratölu

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudagur kl 18-18.30
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6934085

Háabarð 8
Hafnarfjörður
Opið hús mánudag kl 19-19.30

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 19-19.30

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

6934085



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. 02/07  kl. 17:30 og 18:00 
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690 9425

Laugarnesvegur 78
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

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

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Komið  er  inn í  opna  forstofu,  til  hægri  er  baðherbergi í  hráum  stíl  með  sturtu  og  svefnherbergi  með
innbyggðum skápum.  Eldhús og stofa eru í einu rými með góðum gluggum og útgengt á svalir frá eldhúsi.
Hvít  eldri  innrétting er í  eldhúsi,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Hringstigi  liggur  upp á óskráð 35 fm risloft  með
þrem þakgluggum sem nýtt er sem risastórt hjónaherbergi í dag.  Ekkert mál að skipta í fleiri  herbergi. Á
allri íbúðinni er nýtt Síberskt lerki, mjög fallegt.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 2. júlí milli kl.18-18:30
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699 5008

864 0803

Hverafold 23
112 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 56 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 11.030.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000
REMAX LIND kynnir fallega 2 herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvoginum. Stutt er í alla þjónustu. Komið
er  inn í  anddyri  með  hvítum  skápum.  Miðrými  íbúðar  er  mjög  bjart  og  vel  opið.  Eldhúsið  er  með  hvítri
innréttingu.  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

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 02/07 milli kl.19-19:30
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699 5008

669 1005

Gunnarsbraut 40
105 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 16.105.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
REMAX LIND kynnir  glæsilega og mikið endurnýjaða 4 herb. hæð með sérinngangi  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

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 2 júlí milli k.19-19:30
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699 5008

694 9900

Flétturimi 1
112 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 95,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.415.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
REMAX  LIND  kynnir  glæsilega  eign í  Grafarvoginum.  Forstofa  er  flísalögð  með  stórum  fataskáp.
Svefnherbergin  eru  rúmgóð  og  stór.  Eldhúsið  er  flísalagt  og  með  góðu  skápaplássi  og  inn  af  því  er
þvottahús.  Stofa og borðstofa mynda skemmtilegt rými sem býður upp á fjölbreytta möguleika.  Úr stofu
er útgengt á stórar 11 fm svalir.  Baðherbergið er flísalagt í  hólf og gólf með góðri sturtu.  Fallegt dökkt
parket er á stofu og herbergjum.  Fataskápar og hurðar eru úr Mahoney.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 02/07 milli kl.18-18:30
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699 5008

669 1005

Blásalir 22
200 Kópavogur
Góð eign

Stærð: 78 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
REMAX  LIND  kynnir 2  herbergja  íbúð á 4  hæð í  lyftuhúsi  með  frábæru  útsýni.  Forstofa  er  flíslögð  með
góðum  skápum.  Baðherbergi  með  hvítri  innréttingu,  flísalagt  með  dúk á  gólfi  og  góðri  sturtu.  Gott
svefnherbergi  með skápum.  Þvottahús með glugga er  inni í  íbúðinni.  Stofa  og eldhús eru  samliggjandi.
Eldhús er með Mahoney eldhúsinnréttingu og borðkrók.  Útgengi er úr stofu á suðursvalir. Eikarparket er á
stofu, gangi og hluta af eldhúsi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 2 júlí milli kl.19-19:30
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699 5008

824 4031

Þórðarsveigur 20
113 Reykjavík
Flott íbúð á góðum stað

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

Brunabótamat: 22.890.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Opin og björt 4 herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað í Grafarholti. Forstofa er flísalögð með fataskáp. Inn
af forstofu er þvottahús. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol mynda stórt og rúmgott fjölskyldurými. Eldhús er
með  sérhannaðri  innréttingu,  borðkrók  og  góðu  skápaplássi.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með
upphengdu salerni, baðkari, sturtu og góðri innréttingu. Svefnherbergi eru rúmgóð með góðu skápaplássi.
Sérinngangur og bílageymslu. Góð geymsla fylgir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Bókaðu skoðun í síma: 669-1005
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669 1005

699 5008

Krummahólar
111 Reykjavík
Falleg íbúð, frábært útsýni

Stærð: 72,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 9.610.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Þriggja herbergja íbúð á sjöttu hæð í lyftublokk. Frábært útsýni.  Komið er inn í rúmgott anddyri/hol með
skáp.  Baðherbergi  er  með  baðkari  og  ágætis  innréttingu,  dúkur á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðu
skápaplássi, svefnherbergi með skáp. Eldhús nýuppgert með borðkrók við glugga, ný tæki. Stofa er með
útgengi á  svalir.  Fallegt  plastparket á  gólfum. Á  hæð í  sameign  er  sameiginlegt  þvottahús  með  nýjum
vélum.  Geymsla í kjallara 5,1 fm. Sameiginleg hjólageymsla. Húsvörður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Bókið skoðun í síma 847 8001
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847 8001

8999-427



Litlikriki 34
270 Mosfellsbær
Einbýlishús á EINNI hæð. Frábært útsýni.

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma 823-1990
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823 1990

Rauðamýri 3
270 Mosfellsbær
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð!

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

Brunabótamat: 20.150.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16.30
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823 1990

Stakkholt 11
Bláskógarbyggð
LAUS STRAX - INNBÚ FYLGIR

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Fallegur bústaður á frábærum stað rétt við Reykholt. Fallegt útsýni til allra átta. Húsið er 3ja herbergja og
stendur á ca 0.7 hektara eignalóð. Húsið var byggt 1989 en var nýlega flutt á lóðina. Góð verönd og pallur
með heitum potti. Danfoss stýrikerfi fyrir heita pottinn heldur honum alltaf mátulega heitum. Laus strax og
innbú fylgir. Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Í NÁGRENNI REYKHOLTS

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

821 0808

HELGASTAÐIR STOKKSEYRI
825 Stokkseyri
SVEIT Í BÆ - BYGGT 1910

Stærð: 234 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1910

Brunabótamat: 27.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
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 70 fermetra bílskúr með
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 stóru óbyggðu svæði.
25fm kjallari sem ekki er í notkun og ekki í fm tölu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

GÓÐ VINNUAÐSTAÐA HEIMA FYRIR

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

821 0808

Hallkelshólar
Grímsnes
NÝR OG FLOTTUR BÚSTAÐUR

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fallegt sumarhús, fullbúið, á frábærum stað í landi Hallkelshóla í Grímsnes-
og  Grafningshreppi. 2  góð  svefnherbergi,  stofa,  eldhús,  forstofa,  baðherbergi  með  útgengt á  verönd,
geymsluloft  og útigeymsla.  Glæsilegar  innréttingar  og gólfefni.  Steyptur  sökkull,  hiti í  gólfum.  Falleg  lóð.
Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

FRIÐSÆLL STAÐUR - MIKIÐ ÚTSÝNI

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

821 0808

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

LAUS STRAX - BÓKAÐU SKOÐUN

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

821 0808



Álftarimi 3
Selfoss
Góð íbúð á frábærum stað.

Stærð: 87,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.100.000
Remax heimili og Jarðir Kynna:  Íbúð á 2 hæð í fjölbýli á Selfossi. Eingin telur Forstofu með flísum á gólfi og
skáp, Eldhús með góðri  eldhúsinnréttingu og björtum borðkrók, góð stofa og borðstofa, 2 svefnherbergi
með skápum og vönduðu parketi,  baðherbergi með þvottaaðstöðu og geymslu. Stórar og góðar svalir  á
móti suðri. Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu. Smart eign sem vert er að skoða nánar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Gott verð !

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

8977027

Sóltún 31
Selfoss
Gott raðhús á góðum stað.

Stærð: 138,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Fallegt  raðhús  úr  timbri,  klætt  hvítri  steni  klæðningu,  sem  stendur á  eignarlóð á  góðum  stað  í
botnlangagötu. Eignin telur forstofu með flísum á gólfi og skáp, eldhús með góðum borðkrók og vandaðri
innréttingu,  góða  stofu  þar  sem  gengið  er  út á  frábærann  sólpall,  bað  með  sturtu  og  baðkari,tvö
svefnherbergi með dúk á gólfi og annað með skápum, hjónaherbergi með dúk á gólfi og skápum, ágætt
þvottahús og góður bílskúr með góðri geymslu. Lóð er fullfrágengin með hellulögðu plani

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

8977027

Leiðhamrar 5
Grafarvogi
2.íbúðir 1niðri og 1uppi

Stærð: 195,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 28.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Remax Búi kynnir:Parhús á 2 hæðum,í Hamrahverfinu með tveimur íbúðum. Komið er inn á flísalagt anddyri, góðir
fataskápar.Lítið þvottahús er inn af anddyri.  Úr forstofu er gengið inná lítinn gang og af gangi inn í íbúðina á neðri
hæðinni en upp stigann í íbúð á efri hæð. Á neðri hæð. Gengið er inná plastparketlagt hol.Baðherbergi flísalagt í
hólf  og  gólf,hiti í  gólfi,  baðkar  og  lítil  innrétting.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  góðum  tækjum,tengi  fyrir
uppþvottavél,dúkur á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi,annað inn  af  stofu.Bæði  með plastparketi  og  annað með góðum
skápum.Útgengi  er  úr  stofu,á  gamlan  sólpall.Sér  geymsla  undir  stiga. Á  efrihæð.Komið  er  upp  stiga  og  upp  á
plastparketlagt  hol  að  hluta  og  flísalagt  að  hluta.Í  holinu  er  borðstofa  og  sjónvarpsstofa,úr  sjónvarpsstofunni  er
gengið  út á  svalir  með góðu útsýni  til  suðurs.  Tvö  rúmgóð svefnherbergi,bæði  með skápum og dúk á  gólfum.
Geymsluloft  sem  er  yfir  allri  íbúðinni.Bað  er  rúmgott,með  sturtu  og  baðkari,  flísalagt  gólf  og  veggir,  tengi  fyrir
þvottavél,  fallegur  vaskaskápur.  Eldhús  að  hluta  til  undir  súð,flísalagt  gólf,hvít  innrétting,góð  tæki,  tengi  fyrir
uppþvot

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag. milli kl. 18 og 18,30 

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

520 9400

895 5643

Ljósheimar 8-12
Reykjavík
Góðstaðsetning

Stærð: 98,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Remaxbúi kynnir:Komið inn í flísalagt anddyri með fataskáp,úr anddyri er gengið inn á parketlagðan gang
sem  tengir  alla  íbúðina,eldhúsið  er  með  gamalli  innréttingu  og  flísum á  gólfi.  Stofan  er  með  parketi  á
gólfi,svalir  til  suðvesturs  ,þrjú  svefnherbergi  eru í  íbúðinni  með  parket á  gólfum,  skápar  eru  í
hjónaherberginu.  Baðherbergi  er  flísalagt  að  hluta,baðkar,  vaskur í  borðplötu í  litlum  skáp.Þvottahús  og
geymsla eru innan íbúðar,gluggi er í þvottahúsi

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

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

520 9400

895 5643

Njarðvíkurbraut 23
Reykjanesbær
Miljón í pening og yfirtaka á láni

Stærð: 115,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Yfirtaka á láni  og miljón í  peningum. Remax Búi  kynnir:3-4 herbergja íbúð á góðum stað í  innri  Njarðvík.
Það er sér inngangur. Nánari  lýsing:Komið er inná flísalagt anddyri,þar er fatahengi og þaðan gengið inná
parketlagðan  gang.Rúmgott  hjónaherbergi,góðir  skápar,falleg  gólfefni.  Barnaherbergin  eru  tvö,  parket  á
gólfi.Baðherbergið  er  með  flísalagt  gólf  (náttúrusteinn),baðkar ,  baðvaskur  er í  fallegri  mahóní
innréttingu,tengi fyrir þvottavél er á baði

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

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

520 9400

895 5643

Reyðarkvísl 16
110 Reykjavík
Glæsilegt raðhús með útsýni

Stærð: 240 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 33.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000
Fallegt raðhús ásamt bílskúr 38 fm. á besta staði í Ártúnsholtinu með frábæru útsýni yfir Reykjavík. Neðri
hæð: forstofa með fataskáp. Stórt hol. Gestasalerni með marmara á gólfi. Eldhús með hvítri innréttingu og
borðkrók. Stofa og borðstofa með útgengi út í garð. Efri hæð: Fjögur góð svefnherbergi öll með skápum.
Baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa.  Sjónvarpshol  með  útgengi  út á  svalir  með  frábæru  útsýni.
Þvottahús og geymsla.Húsið er í góðu ásigkomulagi að öllu leyti.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 2.júlí kl. 18 - 19

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

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 2.júlí kl. 17 - 17:30

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

520 9400

698 87 33



Tröllateigur 10
270 Mosfellsbær
Háklassa endaraðhús

Stærð: 164,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 34.630.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.000.000

RE/MAX Borg kynnir stórglæsilegt 164,9 fm endaraðhús á tveimur hæðum í teigunum í Mosfellsbæ.Gengið er inn
í fallega flísalagða forstofu með stóru fataherbergi. Flísalagt vinnuherbergi er á vinstri hönd og aðgangur að bílskúr
á  hægri.  Stofa  er  rúmgóð,  parketlögð  með  hlyn,  og  opin  inn í  eldhús.  Lýsing í  stofu  er  stillanleg  og  fjarstýrð.
Aðgangur út í garð er frá stofu. Búið er að hljóðeinangra stofuvegg nágrannamegin. Eldhúsið glæsilegt með granít
borðplötum,  flísalagt  gólf  og  granít  mósaík  flísar  milli  skápa.  Eldhúsinnrétting  er  sérstaklega  smekkleg.
Baðherbergi  er  með  sturtuklefa  og  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  granít  mósaík  flísum.  Pláss  fyrir  þvottavél  og
þurrkara inni á baðherbergi.Efri hæðin er parketlögð með hlyn. Gengið er inn í stofu með aðgang að hellulögðum
suðursvölum  með  frábært  útsýni.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott,  parketlagt  með  innbyggðum  skápum  og
fatahengisherbergi.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi,  parketlögð  með  meðfylgjandi  skápum.  Baðherbergið  er  með
nuddbaði,  flísað í  hólf  og  gólf  með  granít  mósaík  flísum,  tveimur  vöskum  og  granít  borðplötu.Bílskúr,  20  fm
innifalinn, er flísalagður með rafmagni.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 17.30-18.00

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

699 7372

897 7744

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 19.30-20.00

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

699 7372

897 7744

Reykás 12
110 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús

Stærð: 200,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 27.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

RE/MAX  Borg  kynnir  glæsilegt  200  fm  tveggja  hæða  endaraðhús.  Gengið  er  inn í  flísalagða  forstofu  með
flísalagðri gestasnyrtingu og stórum innbyggðum skáp. Á neðri hæðinni er rúmgóð stofa með tiltölulega nýlögðu
parketi. Opið er út í garð frá stofu. Viðarpallur er úti í garði sem nær meðfram húsinu með sólarpalli að framhlið.
Eldhúsið  er  flísalagt  og  opið  innan  úr  stofunni  með  nýlegum  innréttingum.  Aflokað  þvottahús  er  staðsett  milli
forstofu og eldhús(tvær hurðir að þvottahúsi). Þvottahúsið er plássgott og flísað í hólf og gólf. Á efri hæðinni er
gengið  inn í  stórt  sjónvarpshol  með  góðri  lofthæð.  Baðherbergið  er  flísalagt í  gólf  og  hólf  með  baðkari  og  sér
sturtu  herbergi.  Hjónaherbergið  er  mjög  rúmgott,  parketlagt  með  stórum  skápum  og  geymslulofti í  súð.
Aðgangur  að  útsýnissvölum  úr  hjónaherbergi.  Barnaherbergin  þrjú  eru  þægileg  að  stærð  með  plastparketi  á
gólfum.  Bílskúr, 21 fm að stærð innifalinn, með hita og rafmagni. Hellulögð innkeyrsla með hitalögnum. Frábært
aðgengi að margvíslegum útivistarstöðum nálægt húsi. Glæsileg eign á góðum stað í ásahverfinu í Árbænum.

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

Lækjasmári 6
201 Kópavogur
Flott staðsetning

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.400.000
RE/MAX  Borg  kynnir  fallega  og  bjarta  96,9  fm  íbúð á  þriðju  hæð í  fjölbýli  með  lyftu  við  Smárann  í
Kópavogi.Komið  er  inn í  parketlagða  forstofu  með  fatahengi.  Aðgengi  að  þvottahúsi  úr  forstofu.
Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott  með  parketi á  gólfum  og  stórum  innbyggðum  skáp.  Barnaherbergi  er
rúmgott með innbyggðum skáp. Parketlagður gangur úr forstofu liggur að sjónvarpsholi sem er opið inn í
eldhús og stofu. Eldhúsið er parketlagt og opið í gegn. Stofan er björt.

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

Engihjalli 11
200 Kópavogur
Góð íbúð með flottu útsýni

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
114,2  fm,  þar  af  6,2  fm geymsla,  4ra  herbergja  íbúð á fimmtu hæð í  fjölbýli  með lyftu.  Húsið  var  tekið  í
gegna  að  utan  sem  innan  fyrir  tveimur  árum.  Nánari  lýsing:  Rúmgóð  forstofa  með  góðum  skáp.
Hjónaherbergi og annað barnaherbergið eru stór með góðum skápum og plastparket. Þriðja herbergið er
með dúk og skápalaust.  Eldhúsið er  upprunalegt  að mestu með góðum borðkrók og er  mjög snyrtilegt.
Baðherbergið er með kork flísum, flísað að hluta í hólf og er með baðkari.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 17.30-18.00

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
Fallegt endaraðhús í grónu hverfi með flott útsýni úr garði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi auk lofts fyrir ofan
eldhúsið  sem  nýtt  er  sem  svefnloft  eða  tómstundarými.  Góð  lofthæð  er í  eigninni  og  bílskúrinn  er
innbyggður og úr honum er gengið inn í eignina í gegnum þvottahús og geymslu. Góð lofthæð er í eigninni.
Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og gólf.  Úr  hjónaherberginu er  útgengt í  garðinn þaðan sem er  útsýni  yfir
Snæfellsjökul. Virkilega barnvæn gata í fallegu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 19.30-20.00

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

699 7372

897 7744



Stóragerði 34
108 Reykjavík

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 12.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Björt og falleg 3ja herb. íbúð á þriðju hæð ásamt auka herbergi í kjallara. Íbúðin skiptist í hol með góðum
skápum. Eldhús með góðri mahogni innréttingu og borðkrók, 2 herbergi með skápum, baðherbergi með
baðkari og litlum skáp, stofu með sjónvarpskrók og útgengi á stórar suður svalir. Á gólfum eru eikarparket
og  flísar á  eldhúsi  og  baði. Í  kjallara  er  herbergi  með  aðgangi  að  sameiginlegu  salerni,  sér  geymsla  og
sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla. Húsið er í góðu standi

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl: 17:00 til 17:30 

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

512-3400

869-8150

Klapparstígur 12
101 Reykjavík
Til sölu

Stærð: 307 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 35.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000
REMAX LIND Kynnir í Skuggahverfi 101, Rvk til sölu alla húseignina Klapparstíg 12 fyrir neðan Lindargötu
alls 307 fm. Í húsinu eru þrjár íbúðir og 3 stór sér herbergi. Húsið stendur á eignarlóð.  allar upplýsingar
veitir Árni s. 893 4416 eða arnilar@remax.is.

Lind

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

arnilar@remax.is

Til sölu

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

893 4416

Lóurimi 27
800 Selfoss
Eign á vinsælum stað!

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Um er að ræða mjög bjarta 117,4 fm íbúð og 30,9 fm bílskúr sem búið er að innrétta sem íbúð og, tilvalið
að leigja út. Anddyri er með flísum á gólfi og fatahengi. Stofa er stór með mikilli loftahæð eða allt að 4,5m.
Gegnheilt  parket  er á  stofu.  Útgengt  er  út á  verönd  úr  stofu.  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  eru í  íbúðinni.
Baðherbergi er einnig með 4,5m lofthæð, flísar hólf  og gólf,  baðkar, sturta. Búið er að innrétta bílskúrinn
sem íbúð og er svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Egill Sigurðss
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

egillsig@remax.is

Bókið skoðun í síma 663 0680

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

663 0680

Vesturhús 13
112 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 02.07.07.

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 sér garði. Komið er inn í
samliggjandi  stofu og eldhús sem er  parketlagt  með merbau parketi.  Eldhúsið er  með hvítri  innréttingu.
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.  Stutt í alla þjónustu.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

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

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

512-3400

898 0066



Ennishvarf 15A
203 Kópavogur
Gæða eign með flottu útsýni

Stærð: 168,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 28.594.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000

RE/MAX BORG kynnir:  Glæsilega  4ra  herbergja,  168,9  fm  íbúð,  þar  af  er  24,4  fm  bílskúr  og  6,8  fm  geymsla.
Stórbrotið  útsýni.  Tvennar  svalir.  Nánari  lýsing:  Góð flísalögð forstofa  með skápum,  þar  er  einnig  gestasnyrting
sem er flísað í hólf og gólf, sturta, hiti í gólfi og upphengt salerni. Komið er inn í parketlagt hol sem tengir saman
stofu  og  eldhús.Eldhúsið  er  bjart,  flísalagt  með  góðum  borðkrók,  eldhúsinnréttingum  frá  HTH,  gaseldavél,
innbyggðri uppþvottavél, sjónvarpstengla á tveimur stöðum og útgengi á stórar svalir. Stofan er með eikarparketi
sem er með sér hljóðeinangrandi efni. Hún er mjög björt með útgengi á svalir með stórkostlegu útsýni. Herbergin
eru þrjú og liggja inn af gangi. Öll  parketlögð, rúmgóð, með skápum og sjónvarpstenglum og mjög björt. Inn af
hjónaherbergi er fataherbergi. Baðherbergið er flísað í hólf og gólf, hiti í gólfi, hornnuddbaðkar og góð innrétting.
Þvottahúsið er flísalagt og rúmgott.  Skúrinn er upphitaður. Stutt í alla þjónustu, einnig er leiksvæði í grennd.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 17.30-18.00

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

699 7372

897 7744

Leynisbraut 5
Akranes
Glæsilegt einbýli

Stærð: 166,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 27.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
RE/MAX Borg kynnir glæsilegt 167 fm álklætt einbýlishús úr timbri með bílskúr á Akranesi.Húsið lítur vel út
að  utan  með  hellulagðri  innkeyrslu.Flísalagt  andyri,  stofa  með  aðgang  að  eldhúsi,  svefnherbergjum  og
baðherbergi. Eldhúsið er aflokað, parketlagt og rúmgott. Möguleiki er að opna eldhús inn í stofu. Garðurinn
er stórglæsilegur með stórum viðarpalli  að suðurhlið. Útsýni er frábært. Húsið er glæsilegt og sérlega vel
frágengið í fallegu hverfi á Akranesi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 19.00-19.30

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

699 7372

897 7744

Selvogsgata 26
Hafnarfirði

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000

RE/MAX BORG kynnir  fallega neðri  hæð í  tvíbýlishúsi.  Eignin  skiptist í  tvær hæðir.  Komið er  inn á efri  hæðinni.
Komið er í stórt fallegt eldhús með nýlegri innréttingu, opið er inn í parketlagða borðstofu/stofu. Innaf eldhúsinu er
góður  sjónvarpskrókur,  þaðan  liggur  stigi  niður á  neðri  hæðina.  Neðri  hæðin  skiptist í  tvö  góð  svefnherbergi,
rúmgott hol og gott flísalagt baðherbergi með baðkari og aðstöðu fyrir sturtu. Í sameign er gott geymslu rými og
stórt  þvottahús. Garðurinn er allur  hinn glæsilegasti,  góður pallur.  Þetta er eign á góðum stað í  Hafnarfirði  með
alla helstu þjónustu í næsta nágreni.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-15:30

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

891 6670

Tryggvagata 32
800 Selfoss
Fokheld efri hæð - miðsvæðis

Stærð: 132,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
Efri hæð í tvíbýlishúsi miðsvæðis á Selfossi. Fullbúið að utan, fokhelt að innan. Um er að ræða nýja hæð
sem er byggð ofan á eldra hús (byggingarár 1963). Skráðir fm eru 132,1 en gólfflötur hæðarinnar er 175,8
fm.  Hitalagnir í  gólfi.  Samkvæmt  innra  skipulagi  eru  þrjú  góð  herbergi,  baðherbergi  og  lítið  salerni,
þvottahús,  eldhús  og  stofa,  stórt  rými  yfir  bílskúr  sem  má  nýta  sem  stofu/sjónvarpshol  eða  sem  fjórða
herbergið. Spennandi möguleikar í innra skipulagi.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 2. júlí kl. 20 - 20:30

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

512-3400

8648090

Laugarnesvegur 58
105 Reykjavík
Hæð í fallegu húsi

Stærð: 80,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 11.874.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Þriggja herbergja íbúð á annari hæð í húsi sem er í góðu ástandi. Íbúðin er á annari hæð og er 70,6 fm.
Geymsla í  bakhúsi  er  10  fm.  Samtals  80,6  fm. Í  húsinu  eru 3  íbúðir.  Lýsing  íbúðar.  Forstofa  með
plastparketi,  baðherbergi  flísalagt,  baðkar.  Eldhús  með  gamalli  innréttingu,  lítið  herbergi/borðstofa  með
glugga inn af eldhúsi.  Stofa með plastparketi, Tvö stór og rúmgóð herbergi með fataskápum. Íbúðina þarf
alla að taka í gegn að innan en er í góðu ástandi að utan.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun hjá Snorra s. 8648090 

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

512-3400

8648090

Bláskógarbyggð
Á bökkum Brúarár
Tilboð óskast

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Nýtt 150 fm. glæsilegt og bjart sumarhús/heilsárshús,  þar af með góðu opnu rými á efri hæð um 50 fm.
sem  nýtist  sem  setustofa  og  svefnloft  ásamt  svölum  og  mjög  stórri  um  120  fm.  verönd á  7838  fm.
eignarlandi í  landi  Leynis  Kaldakinn á bökkum Brúarár  Bláskógarbyggð,  en landið nær niður  að bökkum
árinnar við Böðmóðsstaði.  Ásett verð er miðað við  húsið eins og það er í dag án innréttinga og gólfefna
ofl.  Tilboð óskast. Fáið leiðarlýsingu í gegnum síma 659 034 og 861 7757.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 1. júlí frá kl. 13 til 19

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

659 0034

861 7757



FISKVINNSLA Í HAFNARFIRÐI.

Okkur í Hamrafelli vantar duglegt fólk í snyrtingu og 
pökkun. Ef þú hefur áhuga, hafðu þá vinsamlegast 

samband í síma 5670830 á virkum dögum.

Við hlökkum til að sjá þig.

                       Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
      Veffang gtverktakar@gtverktakar.is -  www.gtverktakar.is 

Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilsstö›um - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Fljótsdalshéra›
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Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs auglýsir eftir aðstoðar-
manni á tæknisviði í fullt starf.

Umsókn með ferilskrá skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12, 
700 Egilsstöðum eigi síðar en 12. júlí 2007.

Upplýsingar um starfið gefur skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs í síma
4 700 700 og 863 3620, eða á omar@egilsstadir.is.

Hægt er að sækja um starfið á job.is.

Aðstoðarmaður
á tæknisviði 

Hæfniskröfur:

• Tækni- eða verkfræðimenntun

• Góð þekking á byggingarframkvæmdum

• Góð tölvukunnátta

Æskilegir eiginleikar:

•  Lipurð í samskiptum

•  Metnaður og frumkvæði

•  Skipulagshæfileikar og sjálfstæði

Við leitum að raunvísindafólki til starfa
Verksvið:
Jarðvísindi, landupplýsingar, umhverfismál og skipulagsmál vegna verkefna 
sem tengjast rannsóknum og nýtingu jarðhita. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði raunvísinda, landfræði, umhverfis- eða skipulagsfræði.
Starfsreynsla og/eða mastersnám er kostur.
Góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði.

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

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

www.vgkhonnun.is

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og
þekkingarfyrirtæki með yfir 250 starfsmenn
á 7 starfsstöðvum. Fyrirtækið var stofnað 1963
og er stærsta verkfræðistofa landsins.

Taktu þátt í
hönnun framtíðar

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2a
300 Akranesi
Sími 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akureyri
Sími 464 7500

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

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími 470 4000

VGK-Hönnun Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími 487 4840

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími 480 4200



Sævar Sigurðsson er einn 
eigenda margmiðlunar-
fyrirtækisins Kapital. 
Starf Sævars innan fyrir-
tækisins felst aðallega í 
því að leikstýra auglýs-
ingum.

Kapital er tiltölulega nýtt 
fyrirtæki sem varð til 
þegar fyrirtækin Þeir tveir 
og Prax sameinuðust fyrir 
nokkrum mánuðum síðan. 
„Ég var þá búinn að vera hjá 
Þeim tveimur síðan 2002 og 
fylgdi með,“ segir Sævar.

Starfsemi Kapital er mjög 
fjölbreytt að sögn Sævars. 
„Kapital er svona auglýs-
ingaframleiðslufyrirtæki
skástrik vefsíðu- og hugbún-
aðarfyrirtæki og þessir tveir 
geirar blandast svolítið í því 
sem við erum að gera. Við 
framleiðum sjónvarpsaug-
lýsingar og útvarpsauglýs-
ingar og í rauninni auglýs-
ingar í allt nema prentmiðla. 
Svo erum við líka í vefsíðum 
og svoleiðis og höfum svolít-
ið verið að nýta vídeókraft-
ana og vefsíðukraftana í að 
sameina vídeóið vefnum.“

Sævar segist hafa farið 
að vinna hjá Þeim tveimur 

strax að loknu námi í Versl-
unarskóla Íslands. „Ég hef 
alltaf verið að gera stutt-
myndir, bæði þegar ég var í 
Versló og eftir það svona til 
hliðar, og get því í rauninni 
gert allt, myndað, klippt og 
leikstýrt. Það hefur svona 
þróast með árunum hvað ég 
hef verið að gera innan fyr-
irtækisins. Þegar ég byrjaði 
var ég klippari en núna leik-
stýri ég sjónvarpsauglýs-
ingum.“

Sævar segist vera mjög 
ánægður í vinnunni og telur 
það vera forréttindi að fá að 
vinna við áhugamálið sitt. 
„Ég vakna að minnsta kosti 
aldrei á mánudagsmorgni og 
hugsa um að hringja mig inn 
veikan,“ segir hann og hlær. 
„Þetta er líka svo lifandi því 
það eru alltaf ný verkefni 
og nýjar áskoranir,“ bætir 
hann við.

Þó Sævar sé ánægður í 
vinnunni er hann farinn að 
hugsa um að halda áfram 
í námi. „Draumurinn er að 
læra kvikmyndaleikstjórn 
en til þess þarf ég að fara út. 
Ég ætla að fara að skoða það 
sem fyrst, því það er nátt-
úrulega ekki hægt að bíða 
endalaust,“ segir hann og 
hlær.

Byrjaði ferilinn í 
stuttmyndunum

Bændur huga að slætti 
fyrr en ella þar sem 
þurrkar kunna að hafa 
neikvæð áhrif á grasvöxt.

Þurrkurinn sem hefur verið 
undanfarnar vikur hefur 
haft neikvæð áhrif á vöxt 
og viðkomu túngrasa. Þetta 
kemur fram á vef Bænda-
samtakanna www.bondi.is.

Samkvæmt mælingum 

á fóðurgildi grassýna, sem 
tekin eru vikulega víðsveg-
ar um land, er ljóst að grös 
munu að öllum líkindum taka 
fyrr að skríða og því fellur 
fóðurgildi þess fyrr en ella.

Því velta bændur því fyrir 
sér þessa dagana hvort ekki 
sé rétt að slá áður en full 
uppskera næst, bera köfnun-
arefni á tún og freista þess 
að uppskera næsta sláttar 
verða bitastæðari.

Þurrkurinn slæmur

Auglýst er eftir starfsmanni til umsjár launavinnslu og 
bókhaldsverkefna á aðalskrifstofu SHA.  Um er ræða 
fullt starf.
Helstu viðfangsefni eru launavinnsla, umsjón með 
fjárhagsbókhaldi, greiðslu reikninga, upplýsingamiðlun 
og ráðgjöf ásamt ýmsum verkefnum er varða daglegan 
rekstur aðalskrifstofu.
Menntun á rekstrarsviði er æskileg ásamt góðri 
reynslu af launavinnslu, túlkun kjarasamninga 
og bókhaldsvinnu.  Leitað er eftir sjálfstæðum og 
metnaðarfullum einstaklingi með mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum.  Lögð er áhersla á frumkvæði 
og sjálfstæði í star .
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Starfsmanna-
félags Akraness.

Umsóknum sem greini frá menntun, reynslu og fyrri 
störfum skal skilað til skrifstofustjóra í síðasta lagi 15. 
júlí 2007.   Öllum umsóknum verður svarað.
Æskilegt er að viðkomandi geti ha ð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Ásgeirsson 
skrifstofustjóri eða Guðjón S. Brjánsson 
framkvæmdastjóri í síma 430-6000.

Launa- og
bókhaldsumsjón

Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi (SHA) skiptist í sjúkrasviði og  heilsugæslusvið. 
Á heilsugæslusviði er veitt almenn heilsugæsluþjónusta fyrir íbúa í heilsugæsluumdæmi Akra-
ness með forystuhlutverk varðandi almenna heilsuvernd og forvarnarstarf.  SHA tekur þátt í 
menntun heilbrigðisstétta í samvinnu við Háskóla Íslands og aðrar menntastofnanir.
Á sjúkrasviði er starfrækt fjölgreinasjúkrahús með örugga vaktþjónustu allan sólarhringinn 
árið um kring. Sjúkrahúsið veitir almenna og á vissum sviðum sérhæfða sjúkrahúsþjónustu á 
ly  ækninga-, handlækninga-, kvenna- og öldrunarlækningadeildum og á vel búnum stoðdeil-
dum  Starfsmenn stofnunarinnar eru um 240 talsins. Sjá nánar heimasíðu www.sha.is

::: VEFUMSJÓNARMAÐUR

Birtíngur útgáfufélag

Nánari upplýsingar

515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is



H e i l d v e r s l u n .

Lagermenn

Leitað er eftir jákvæðum
einstaklingum sem búa yfir
góðri reynslu af lagerstörfum
og eru tilbúnir að tileinka sér
vönduð vinnubrögð í góðum hópi
starfsmanna.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fi nna á heimasíðu 
þess www.innnes.is

Vegna aukinna umsvifa óskar INNNES EHF.
eftir að bæta við starfsfólki.

Innnes er ein stærsta og öflugasta matvöru-
heildverslun landsins þar sem fl est af vörumerkjum
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði.
Innnes á ekki síst velgengni vörumerkja sinna að
þakka góðu og samhentu starfsfólki sem nú í ár
fagnar 20 ára starfsafmæli fyrirtækisins.
Starfstöð fyrirtækisins er að Fossaleyni í
Grafarvogi, í nýlegum og góðum húsakynnum,
þar sem starfsmönnum er boðið uppá góða starfs-
aðstöðu og gott mötuneyti. Einnig er fyrirtækið
með starfstöð á Akureyri og Egilsstöðum.

Innnes er eigandi að Selecta fyrirtækjaþjónustu
og er einnig stærsti eigandi að Haugen-Gruppen,
sem er stór heildverslun á Norðurlöndunum með
matvæli og vín. Hjá Innnes og dótturfélögum starfa
alls um 260 starfsmenn, þar af starfa 170 erlendis
en 90 starfsmenn hjá Selecta og Innnes.

Innnes ehf. leitar eftir duglegu og 
samviskusömu fólki í lagerstörf.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af sambærilegu starfi
og geti hafi ð störf sem fyrst .
Lyftarapróf er kostur.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí
2007.

Umsóknir óskast sendar á netfangið
vs@innnes.is eða í pósti merktar:
Innnes ehf, Fossaleyni 21,
112 Reykjavík “atvinnuumsókn”

www.innnes.is



Þær breytingar urðu á 
almannatryggingakerf-
inu 1. júlí að bætur til 
eldri borgara skerðast 
ekki lengur þótt þeir hafi 
tekjur af atvinnu. 

„Ég tel að nýju lögin legg-
ist vel í eldra fólk og finnst 
minna um gagnrýni á kerf-
ið síðustu mánuði en oftast 
áður,“ segir Borgþór Kjærn-
ested framkvæmdastjóri 
landssambands eldri borg-
ara um þær breytingar á al-
mannatryggingalögum sem 
ganga í gildi í dag. „Þeir sem 
eru sjötugir og eldri mega 
vinna án þess að bætur 
þeirra skerðist. Um leið er 
skilið á milli hjóna þannig 
að annar aðilinn hefur ekki 
lengur áhrif á bætur hins. 
Því verður eldri borgari 
ekki lengur fyrir skerðingu 
bóta vegna maka sem er á 
vinnumarkaði. Þetta teljum 
við mjög jákvætt. Við erum 
líka sannfærð um að fleira 
gott komi í kjölfarið svo sem 
að allt verði fram talið. 

Sjónarmið okkar er það að 
menn eigi ákveðinn pakka 
þegar þeir fara á eftirlaun 
sem byggist á grunnlífeyri, 
almennum lífeyrissjóði og 
séreignasparnaði og að þessi 
pakki sé hvers og eins. Það 

sé ekkert sem skerði hann 
og fólki sé ekki refsað fyrir 
ráðdeildarsemi.“

Borgþór segir hinar nýju 
aðgerðir aðeins fyrsta skref-
ið á langri leið og telur að af-
komutrygging þurfi að vera 
til fyrir þá eldri borgara 
sem ekki hafi haft aðstöðu 
til að leggja í sjóði. Nefnir til 
dæmis bændur, heimavinn-
andi húsmæður, ýmsa ein-
yrkja og fleiri. Hann hefur 
fulla trú á nýjum ráðherrum. 
„Við erum sannfærð um að 
í hinum nýja stjórnarsátt-
mála sé vilji til að bæta hag 
aldraðra á næstu fjórum 
árum. Mikilvægast er að 
stjórnmálamenn séu ekki 
stöðugt að þræta við okkur 
um þennan rétt heldur líti 
á hann sem eðlilegan hlut 
og finni leiðir til að eldra 
fólk búi að minnsta kosti við 
sömu forsendur og þeir sem 
eru á vinnumarkaði. Það er 
enginn að agnúast út í mann 
sem á eitthvað á bankabók 
þó hann sé með gott kaup.

Flokkarnir settu margir 
hagsbætur til aldraðra á 
oddinn í síðustu kosningum 
og við trúum því að þeim 
hafi verið alvara enda trúir 
enginn illu um aðra fyrir-
fram. Það er líka svo mikið 
sólskin núna að það er ekki 
hægt annað en vera bjart-
sýnn.“

Hefur fulla trú á 
nýjum ráðherrum

Nýtt starf hefur skapast 
fyrir menningarfulltrúa á 
Norðurlandi vestra. 

Hinn nýi menningarfull-
trúi mun fá það hlutverk að 
móta starfið í samráði við 
Menningarráð Norðurlands 
vestra sem auglýsir eftir 

hæfum umsækjanda á vefn-
um www.huni.is. 

Starfið er sett á fót í kjöl-
far undirritunar sérstaks 
samnings ríkisins við sveit-
arfélögin á svæðinu. Eins 
og vænta má er það gert til 
þróunar og eflingar menn-
ingunni í héraðinu. 

Menningin vex í 
lundi nýrra skóga

Grunnskóli Vestmannaeyja
auglýsir lausar kennarastöður

Næsta skólaár eru lausar stöður: 
• Enskukennara
• Dönskukennara
• Sérkennara til að sjá um og starfa í nýju námsveri 

unglingadeildar

Einnig vantar kennara í hlutastöður í íþróttum og hönnun og 
smíði.

Nánari upplýsingar gefa: Fanney Ásgeirsdóttir, skólastjóri, í síma 
846-4797 og aðstoðarskólastjórarnir Björn Elíasson í síma 
694-2776 og Sigurlás Þorleifsson í síma 868-4350.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

 Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita 
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 
kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Deildarstjóri
• 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
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Dagræsting
Grænatún:  554 6580
• 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)
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

Aðeins kemur til greina að ráða reynslumikið fólk

í síma 515 8659 eða sendið umsóknir á tölvupóstfangið

Sælkerabúð Gallerí Kjöt og Fiskisögu við Dalveg
óskar eftir starfskrafti vönum afgreiðslu og
framsetningu í kjöt- og fiskborð.

Gallerí Kjöt og Fiskisaga eru metnaðarfullar sælkerabúðir. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.



Magnús Hreggviðsson





Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
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Afar glæsilegt finnskt bjálkar-
hús frá Vulkatti með einstöku
útsýni á besta stað við Stutt-
árbotna 26 í landi Húsafells.
Eignin sem er 120fm og þar af
gestahús. Allt í húsinu er sér-
staklega vandað og í mikið í
lagt. Stór verönd u.þ.b 150fm.
Heitur pottur. Lóðin er 0.5 hektara leigulóð skógi vaxinn og er
bústaðurinn vel varin umferð. Einstakt útsýni er úr bústaðnum.
Verð 39,9 millj.

Allar nánari upplýsingar
veitir sölufulltrúi Fasteignakaupa

Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022.

Eigendur Ásdís Rósa og Kristinn
símar 895 7784 og 825 6177 

sýna bústaðinn í dag á milli 15 og 17. 
Sjón er sögu ríkari. 

Opið hús í dag 
Stuttárbotnar 26 
í landi Húsafells

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Thai-veitingarekstur
Til sölu Thai-veitingarekstur í eigin húsnæði á topp stað
í vesturborginni. Flottur Thai-matseðill með Take-away
þjónustu, einnig söluturn. Fín afkoma. Góð bílastæði og
aðkoma. Leitið nánari upplýsinga.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

17. júní torg 7, íb. 0414 GBÆ - Opið hús 14-16 
Til sölu stórglæsileg íbúð, 144,3 fm, ásamt stæði í bíla-
geymslu, á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi, sem er ætlað 50 ára og
eldri. Mikil lofthæð er í íbúðinni, sem gerir hana opna og
skemmtilega. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Tvennar sval-
ir, suður og norðvestur. Mynddyrasími. Á aðalhurðum eru
sjálfvirkir hurðaopnarar. Frábært útsýni. Húsið er byggt af
BYGG, Byggingarfélagi Gylfa og Gunnars. 
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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

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 16 - 18
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Fjarðargötu 19

Nýkomið í einka-
sölu glæsilegt tvílyft
raðhús á þessum
vinsæla stað í
Garðabænum.
Húsið er alls 157
fm. að stærð, þ.m.t.
innbyggður 20 fm.

bílskúr. Mjög gott skipulag, glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Á efri hæð eru fjögur góð svefnher-
bergi, tvö baðherbergi eru í húsinu, björt og falleg
stofa. Innangengt í bílskúr.  Mjög fallegur og rúm-
góður suður pallur með skjólgirðingu. Þetta er ein-
staklega fallegt hús á góðum og vinsælum stað.
Verð kr. 56,5 milljónir.

DRAUMAHÆÐ 3 - GBÆ
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!



Gerum gott úr flessu
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Pappír er frábært efni. Eftir a› hafa fært okkur fréttir og anna›
lesefni getur pappírinn ö›last n‡tt hlutverk. fia› eina sem vi›
flurfum a› gera er a› flokka hann og skila í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.



Góð og gáfuð kona 
sagði eitt sinn við mig 
að snobb væri með því 
kjánalegasta sem hún 

vissi því öll störf væru 
hvort sem er þjónustu-
störf. Þetta þótt mér 

stórmerkileg sýn á til-
veruna og fór að velta þessu fyrir 
mér. 

Auðvitað eru öll störf þjónustu-
störf. Það er í raun sama hvað það 
er sem við fáumst við með starfi 
okkar, allir eru á einn eða annan 
hátt að reyna að verða öðrum til 
gagns eða gamans. 

Sum störf flokkast sérstaklega 
undir þjónustustörf og þá er átt við 
það þegar fólk sinnir öðru fólki á 
augljósan máta. Til dæmis með því 

að færa kaffi, skipta á rúmum eða 
finna vörur í hillu. 

En af hverju ekki að bæta þessu 
heiti við fleiri störf? 

Nú sit ég til dæmis hér og skrifa 
þennan pistil svo að þú getir hvílt 
kollinn þinn frá öðrum hugsunum. 
Þannig er ég pistlahöfundur í þjón-
ustustarfi.

Skrítlurnar hér að neðan voru 
teiknaðar af fólki sem fékk list-
ræna hæfileika í vöggugjöf og 
notar þá til að skemmta þér og mér. 
Alþingismenn og rafvirkjar skoða 
líka skrítlurnar og flissa andartak 
en svo fara þeir að þjónusta okkur 
á sinn hátt. Þetta segir sig sjálft. 
Það er sama hvert við lítum. Öll 
störf eru þjónustustörf. 

Hvers vegna þá að snobba meira 

fyrir einu starfi en öðru? Hvers 
vegna er „fínna“ að vinna á lög-
fræðistofu en hjúkrunarheimili 
fyrir aldraða? Við getum ekki án 
hvors annars verið. Hvað myndum 
við gera ef allir rakarar heimsins 
hentu skærunum? Við litum út eins 
og hænurassar í vindi. Tannlækn-
ar leggja niður störf. Við mynd-
um hætta að brosa. Sorphirðufólk, 
halda sig heima. Það myndi allt 
fyllast af rusli.

Og því er drambið falli næst. 
Hugsanlega endum við á hjúkrun-
arheimilum þar sem náð okkar og 
miskunn er í höndum þeirra starfs-
manna sem síst er snobbað fyrir og 
því er um að gera að láta af þeim 
ljóta sið sem fyrst því öll störf, já... 
öll störf eru þjónustustörf.

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á 
síðustu sætunum til Costa del Sol 
þann 4. júlí í tvær vikur. Þú bókar 

og tryggir þér sæti og 4 dögum fyrir 
brottför færðu að vita hvar þú gistir. 

Gríptu tækifærið og tryggðu þér 
sumarfrí á frábærum kjörum á vin-
sælasta sumarleyfi sstað Íslendinga.

Verð kr. 49.990
Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi/stúdíó/
íbúð í 2 vikur.

Allra síðustu sætin

Verð kr. 39.990
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn,
2-11 ára, í íbúð í 2 vikur.

4. júlí í 2 vikur





Hljómsveitin Trabant er 

nýkomin heim úr mánað-

arlangri tónleikaferð um 

Bretlandseyjar þar sem hún 

spilaði á rúmlega tuttugu 

tónleikum.

Doddi trommari játar að vera orð-
inn ansi lúinn eftir törnina. „Það 
er ekki mikill tími til að slappa 
af. Menn eru komnir á fullt í alls 
konar dóterí annað. Manni hefði 
ekki veitt af því að fara í mánaðar 
sumarfrí út á land en það er ekki 
alveg í boði,“ segir Doddi.

Lokatónleikarnir í reisunni voru 
á Glastonbury-hátíðinni, þar sem 
Björk og Gus Gus komu einnig 
fram. „Það gekk ágætlega. Þetta 
er svo fáránlegur staður og ekk-
ert sem maður hefði getað ímynd-
að sér. Þetta var algjört drullu-
mall og algjört kaos en ógeðslega 
gaman eftir á. Við komum heim 
drullugir upp fyrir haus. Allar 
töskurnar voru drullugar og þarna 
er engin aðstaða nema fyrir topp-

band. Allir aðrir voru þarna í skítn-
um saman. Þetta var mjög fallegt, 
þannig séð, og fyndin stemning á 
þessari hátíð,“ segir hann.

Dodda eru minnisstæðir tónleikar 

á Rockness-hátíðinni í Skotlandi 
við hliðna á Loch Ness-vatninu. 
„Daft Punk var á eftir okkur og 
við spiluðum inni í þessu frábæra 
setti þeirra. Þeir eru með brjálæð-
islegt „show“ og þarna var tölvert 
meira af fólki að horfa á okkur. Við 
spiluðum í furðulegustu skúma-
skotum í þessum túr og lentum í 
alls konar aðstæðum. Stundum 
kom enginn að horfa á okkur og 
stundum kom slatti af fólki. Það 
var rosalega gaman í London enda 
höfum við verið að spila mest þar. 
Þar var frábær stemning en ann-
ars var þetta gott fyrir auðmýkt-
ina.“

Síðasta plata Trabant, Emotion-
al, kom út í Bretlandi um miðjan 
júní á vegum Southern Fried Rec-
ords og hefur fengið góðar viðtök-
ur. Framundan hjá sveitinni er að 
halda áfram að semja efni á nýja 
plötu, auk þess sem hún spilar á 
listahátíðinni LungA á Seyðisfirði 
laugardaginn 21. júlí. Þar koma 
einnig fram Bloodgroup, Skátar, 
Jeff Who? og Mínus. 

Paris Hilton hefur verið sökuð um að hafa logið 
að spjallþáttastjórnandanum Larry King 
í viðtali sem tekið var við hana nokkrum 
dögum eftir að henni hafði verið sleppt úr 
fangelsi. Í viðtalinu sagðist Paris aðspurð 
aldrei hafa prófað eiturlyf á sinni ævi en í 
kjölfarið hafa ýmsir fjölmiðlar ytra rifjað 
upp gamlar sögur af stúlkunni. 

Á internetinu má finna myndbrot af 
Paris þar sem hún talar við vini sína um að 
prófa hinar og þessar grastegundir sem og 
að reykja svokallaða „töfrasveppi“ sem 
valda yndislegri vímu. Einnig voru rifj-
aðar upp lýsingar sjónarvotta á því 
þegar hún spurði 
systur sína Nicky 
að því hvort hún 
hefði áhuga á að 
reykja „besta gras 
í heimi“. 

Paris sökuð um lygar

Út er komin platan 100 íslensk 80´s lög í út-
gáfu sem aðeins er hægt að nota fyrir iTunes og 
iPod. Er þetta í fyrsta sinn sem útgáfa sem þessi 
kemur út hér á landi.

„Þetta er diskur til að setja í tölvu og hlaða inn 
á iPod. Þarna koma allar upplýsingarnar fram 
með mynd af disknum og þarna sést hverjir 
semja lögin og flytja þau,“ segir Höskuldur Hös-
kuldsson hjá Senu. „Við erum búnir að gæla við 
þetta lengi og þessi pakki er sniðinn fyrir þetta, 
enda er þetta músík fyrir alla.“

Bara fyrir iPod

Brúðkaups-
veislur

Önnumst alla
þætti veislunnar

Leggðu sumarlaunin þín inn á XY reikning og þú
getur unnið Playstation 3 leikjatölvu eða 10.000 kr.!

Allir fá 4 bíómiða og ef þú ert að stofna XY reikning
í fyrsta skipti færðu líka flottan XY Ósómabol.

Þeir sem leggja laun inn á XY reikning í júní fá 4 bíómiða senda heim til
sín í byrjun júlí. Aðalvinningarnir verða dregnir út 6. ágúst.



Ferðalögin 22 sem hér eru samankomin voru flestöll 
sungin inn í upptökuveri austur í Kína síðastliðinn vetur 
og því sjálfsagt að kalla diskinn „Langferðalög“. Þetta er 
þriðja og síðasta platan í þrílógíunni  „Ferðalög“og án efa 
sú besta. Hún inniheldur mörg af ástsælustu sönglögum
síðustu áratuga í einföldum og alþýðlegum útsetningum.

Eins og á fyrri „ferðalaga“plötunum eru allir textar og
gítargrip í bæklingnum.

Úr Plötudómi Morgunblaðsins um 22 Ferðalög:

Þjóðargersemi

… lögin sem mamma söng, amma líka og jafnvel
langamma sumra okkar.

… öll verða þau að nýfægðum gljáandi perlum í 
meðförum tvíeykisins.

… plata sem kynslóðirnar eiga eftir að geta sameinast 
um og sungið með á gleðistundu.

… hér kominn kjörgripur fyrir ferðamenn og erlenda 
Íslandsvini.

… þökk sé þessu gulli af plötu. .....Hafið þakkir fyrir 
þjóðargersemina

KK og Maggi Eiríks spila og árita plötuna á eftirtöldum stöðum um næstu 
helgi:

Bókabúð Máls og Menningar, Laugavegi 18    Föstudaginn 6. júlí kl. 17
Hagkaup, Smáralind       Laugardaginn 7. júlí kl. 15
Hagkaup, Kringlunni      Laugardaginn 7. júlí kl. 16 

Útgáfutónleikar í dag
Fossatúni, Borgarbyggð
Kl.15 – Verð 1500 kr.

7-14 ára 750 kr.
6 ára og yngri frítt



EVAN ALMIGHTY kl. 12-MasterCard Forsýning L
DIE HARD 4.0 kl. 4.30, 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 3.50, 5.40 og 8 L
FANTASTIC FOUR 2 kl. 2 og 10 L

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

ÁLFABAKKA

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

SHREK, Fíóna, Stígvélaði kötturinn og 
Asninn eru mætt aftur í skemmtilegasta 

ævintýri allra tíma

www.SAMbio.is 575 8900

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL

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

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

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

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

BLIND DATING kl. 8 - 10:10 10

PIRATES 3 kl. 2 10

ástin er blind
stefnumótamynd ársins!

DIE HARD 4 kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

SHREK HINN ÞRIÐJI kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

FANTASTIC FOUR kl. 2 L

HOSTEL 2 kl. 10 16

OCEAN´S 13 VIP kl. 3 - 5:30
PIRATES 3 kl. 2 - 5:30 - 9 10

ZODIAC kl. 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

BLIND DATING kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 10

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. 12 - 2 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 10:30 7

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

DIE HARD 4.0 kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
SHREK THE THIRD kl. 1* - 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10

SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 1* - 3 - 5 - 7
FANTASTIC FOUR 2 kl. 1.30-3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

HOSTEL 2   kl. 9

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DIE HARD 4.0 kl. 3 - 5.40 - 8.20 - 11
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
28 WEEKS LATER kl. 10.30

14

18

14
12

12
16

14
12

18
14

DIE HARD 4.0 kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20*
PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6
EVAN ALMIGHTY** kl. 4
*KRAFTSÝNING *2 fyrir 1 Mastercard

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DIE HARD 4.0 kl. 2.30 - 5.15 - 8 - 10.45

PREMONITION kl. 3.45 - 5.45 - 8 -10

FANTASTIC FOUR 2 kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 3 - 5.30

Martröð eða 
raunveruleiki?

JOHN MCCLANE ER 
MÆTTUR AFTUR!

ÞORIR ÞÚ AÐ 
MÆTA?

YIPPEE KI YAY

*450 kr.

2 FYRIR 1

„Hátíðin er alltaf að vaxa. Í fyrstu 
var þetta ein kvöldskemmtun en 
nú er þetta þriggja daga hátíð með 
öllu tilheyrandi,“ segir Gísli Rúnar 
Gíslason, aðalskipuleggjandi Blús-
hátíðarinnar á Ólafsfirði, en hún 
var haldin í áttunda sinn um helg-
ina 

Margir landsþekktir tónlistar-
menn komu fram á hátíðinni í ár  og 
þó að blúsinn hafi verið í forgrunni 
eins og ávallt er óhætt að segja að 
boðið hafi verið upp á tónlist af 
ýmsu tagi á Ólafsfirði um helgina. 
„Það var farið út í flesta sálma um 
helgina og djassarar og popparar 

ættu að hafa getað fundið eitthvað 
við sitt hæfi.“

Á meðal þeirra sem komu fram 

á hátíðinni í ár voru Pálmi Gunn-
arsson, Friðrik Ómar Hjörleifsson, 
Guðrún Gunnarsdóttir og margir 
fleiri. Hápunktur hátíðarinnar var 
síðan í gærkvöldi þar sem blús-
drottningin Deitra Farr kom fram 
ásamt stórsveitinni The Riott, sem 
Jón Ólafsson, Björn Thoroddsen 
og fleiri mætir listamenn skipa. 
Samhliða blúshátíðinni var hald-
inn stærðarinnar útimarkaður í auk 
þess sem leiktæki voru á staðnum 
fyrir yngri kynslóðina. „Þessi hátíð 
er farin að skipta sífellt meira máli 
og blæs miklu lífi í þetta bæjarfélag 
á hverju ári,“ segir Gísli Rúnar. 

Blúsinn trekkir að á Ólafsfirði

Einar Þór Jóhannesson, gítar-

leikari Dúndurfrétta, fór á 

kostum þegar sveitin spilaði 

The Wall í Laugardalshöll 

á miðvikudagskvöld. Einar 

Þór er örvhentur, rétt eins 

og átrúnaðargoð sitt Jimi 

Hendrix.

„Við vorum alveg í skýjunum hvað 
þetta kom vel út,“ segir Einar Þór 
um tónleikana. „Stemningin var 
engu lík og betri en maður hefur 
komist í tæri við áður. Að sjá næst-
um fulla Laugardalshöll í bandbrjál-
uðu stuði, það var ekki leiðinlegt.“  

Dúndurfréttum til halds og trausts 
var Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
var Einar Þór himinlifandi með 
framlag hennar. „Þessi Sinfóníu-
hljómsveit er alveg rosalega góð og 
maður var með gæsahúð frá upp-
hafi til enda. Stjórnandinn Bern-
harður Wilkinson stóð sig líka eins 
og hetja. Ég er búinn að spila The 
Wall nokkrum sinnum en þetta var 
eins og maður væri að spila hana í 
fyrsta sinn.“

Einar Þór segir það ofboðslega 
langt síðan hann hlustaði á plötu 
Pink Floyd, The Wall og hann hafi 
því spilað lögin eftir minni í Höll-
inni. Hann er mikill aðdáandi Pink 
Floyd og segist einu sinni hafa 
verið nálægt því að sjá hana á tón-
leikum. „Ég náði næstum því að 
sjá þá í Hyde Park fyrir tveimur 
árum á Live Eight. Ég stóð fyrir 
utan ásamt fimmtíu þúsund öðrum 
og heyrði tónana en sá ekki neitt. 
Það var voðalega sárt en þetta gekk 
næstum því.“

Einar Þór byrjaði að spila á gítar 
þrettán ára og heillaðist fljótlega 
af gítarsnillingunum Jimi Hendrix, 
David Gilmore, Gary Moore og 
Steve Lukather úr Toto. Allir þess-
ir kappar hafa eða höfðu sinn eig-

inn stíl en Einar segist eiga erf-
itt með að skilgreina eiginn gítar-
leik. „Maður spilar bara eftir því 
í hvernig skapi maður er. Maður 
getur verið sæmilegur og maður 
getur verið fínn,“ segir hann af ein-
skærri hógværð.

Björk Guðmundsdóttir segir í við-
tali við tímaritið Plan B að rödd 
hennar hafi verið aðalmálið í gegn-
um tíðina, ekki hverja hún hitti eða 
hvað hún gerði. 

„Allir segja: „Hún er svo heppin: 
hún klæddist svanakjólnum og 
lamdi blaðamanninn,“ og allt þetta 
klisjukennda bull. Málið er að alveg 
síðan ég var í Sykurmolunum hefur 
allt snúist um röddina mína,“ segir 
Björk. „Sumir Íslendingar halda að 
ég hafi ákveðið ferilinn fyrirfram 
og að ég hafi komist í kynni við 
rétta fólkið en það er alrangt. Eftir 
að ég gaf út Debut vildi fólk vinna 
með mér og tala við mig eða láta 
mynda sig með mér, að mér fannst 
vegna raddarinnar, ekki vegna alls 

hins. Fólk eyðir samt miklum tíma 
í að spá í hina hlutina.“

Björk segist aldrei hafa haft 
áhuga á meginstraumnum í tónlist-
arsköpun sinni. Hefði hún viljað 

fylgja honum hefði hún gert hlut-
ina allt öðruvísi en hún hefur gert. 
„Ég hefði tekið þátt í fullt af aug-
lýsingum. Ég hefði samið alls konar 
tónlist fyrir Hollywood-myndir. Ég 
hefði eytt einum mánuði í að búa 
til hverja plötu og 23 mánuðum í 
að kynna hana í fjölmiðlum,“ segir 
hún. „Innst inni trúi ég því að tón-
list sé fyrir alla. Eins mikið og ég 
hef gaman af öðruvísi, sérvitri tón-
list og fíla fólk sem gerir plötur 
sem seljast bara í þremur eintök-
um, trúi ég á þennan milliveg þar 
sem hægt er að fara báðar leiðir. 
Uppáhaldstónlistin mín snýst um 
að sérkennunum er ekki fórnað og 
í staðinn nær hún þessum töfrastað 
í miðjunni.“

Rödd Bjarkar aðalatriðið



Hin 19 ára gamla græneygða Robyn 
Rihanna Fenty frá Barbados sló í 
gegn fyrir tveimur árum með Kar-
íbahafslitaða r&b sumarsmellinum 
Pon De Replay og fylgdi honum 
eftir með S.O.S. í fyrra. Good Girl 
Gone Bad er hennar þiðja plata 
og það er ekkert lát á smellunum. 
Lagið Umbrella sem hún syngur 
ásamt Jay-Z stefnir í að verða eitt 
af lögum sumarsins 2007.

Rihanna er á samningi hjá hinni 
fornfrægu hip-hop útgáfu Def Jam 
sem Jay-Z stýrir, en þrátt fyrir 
það og þá staðreynd að Timbaland 
stjórnar upptökum á nokkrum lag-
anna á Good Girl Gone Bad þá er 
tónlistin á henni hreinræktað popp. 
Taktarnir eru einfaldir og útsetn-
ingarnar eiga meira sameiginlegt 
með stúlknasveita-poppi Atom-
ic Kitten og Girls Aloud heldur en 
Missy Elliott eða Mary J. Blige. En 
þetta er mjög vel heppnuð popp-
plata. Hún samanstendur af kraft-
miklum og dansvænum lögum 
og ballöðum. Lagasmíðarnar eru 
grípandi og útsetningarnar eru 
nógu frískar til að halda athygl-
inni. Og þetta er ekki plata með ör-
fáum smellum og fyllt upp í með 
rusli eins og er svo algengt í iðn-
aðarpoppinu. Hér er fullt af fínum 
lögum og platan hefur góðan heild-
arsvip.

Rihanna er líka ágæt söng-
kona. Hljómurinn í röddinni henn-
ar minnir svolítið á Beyoncé. Hún 
skilar sínu vel þó að hún sé ekki að 
vinna nein söngafrek.

Velheppnað popp

„Við stefnum að sjálfsögðu að því 
að fylla húsið enda er þetta metn-
aðarfullt prógramm,“ segir Áskell 
Heiðar Ásgeirsson sem stendur 
fyrir tónleikum á Borgarfirði 
eystri 28. júlí næstkomandi. Á tón-
leikunum verður Magni Ásgeirs-
son í aðalhlutverki ásamt Megasi 
og meðlimum Hjálma. Auk þeirra 
koma fram Lay Low, Jónas Sig-
urðsson og Aldís Fjóla Ásgeirs-
dóttir sem er heimamanneskja 
sem verið hefur í söngnámi í Dan-

mörku. Svo skemmtilega vill til 
að Aldís Fjóla og Magni eru bæði 
systkini tónleikahaldarans Áskels 
Heiðars.

Þetta er þriðja árið í röð sem 
stórtónleikar eru haldnir í gömlu 
bræðslunni á Borgarfirði eystri 
helgina fyrir verslunarmanna-
helgi. Það var Emilía Torrini sem 
reið á vaðið fyrir tveimur árum og 
í fyrra sneri hún aftur en þá með 
skosku hljómsveitina Belle & Se-
bastian með í för. 

Áskell Heiðar er ánægður með 
dagskrá tónleikanna í ár. „Já, held-
ur betur. Þetta er það ferskasta í 
íslenskri tónlist í dag. Magni verð-
ur með efni af nýju plötunni sinni 
og Megas líka. Lay Low er auð-
vitað búin að slá í gegn og Jónas 
gaf út áhugaverða plötu fyrir síð-
ustu jól, hann kemur með hljóm-
sveit með sér frá Danmörku. Þetta 
verður mjög flott.“

Miðasala á tónleikana er hafin á 
Miði.is.

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA DHF
  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!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

9. HVER
VINNUR!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Nú er einstakt tækifæri til að ná afar góðum samningum við sölumenn
okkar sem eru í sólskinsskapi og veita aldeilis frábær tilboð á síðstu

Camplet tjaldvögnunum og Starcraft fellihýsunum. Fyrstur kemur fyrstur
fær. Þetta er tækifæri ársins til að ná sér í kostagrip á frábæru verði!

Draumavagninn þinn á 
frábæru sumartilboði!

Á von á tilboði frá Brann og IFK Göteborg

 Brasilíumaðurinn Fel-
ipe Massa keyrði manna hraðast 
á rauða Ferrari-bílnum sínum í 
tímatökunni fyrir franska kapp-
aksturinn í gær. 

Hinn magnaði Lewis Hamilton 
á McLaren var með næstbesta 
tímann og félagi Massa, Kimi 
Raikkonen, varð þriðji í tímatök-
unni. Heimsmeistarinn Fernando 
Alonso lenti í vandræðum með 
vélina og endaði í tíunda sæti. 
Fari svo að Alonso þurfi að skipta 
um vél fyrir keppnina fellur hann 
sjálfkrafa niður í tuttugasta sæti.

„Það er ekki alltaf hægt að hafa 
hlutina fullkomna en liðið stóð 
sig frábærlega,“ sagði Hamilton 
sem getur aukið forskot á Alonso 
í dag.

Robert Kubica á BMW er fjórði 
á ráslínunni og Fisichella á Ren-
ault fimmti. Nico Rosberg á Willi-
ams endaði með níunda besta tím-
ann í Frakklandi í gær.

Frábær akstur 
hjá Massa

 Flest bendir til þess 
að unglingalandsliðsmaður-
inn Rúrik Gíslason muni semja 
við danska úrvalsdeildarfélag-
ið Viborg í næstu viku. Félag-
ið hefur boðið Rúrik álitlegan 
þriggja ára samning sem hann er 
að fara yfir þessa dagana.

„Tilboðið hljómar mjög vel og 
það kom mér á óvart hversu gott 
það er. Það er betra en önnur til-
boð sem ég hef fengið. Það er 
ekki að skemma fyrir og sýnir 
einnig að félagið hefur greinilega 
mikinn áhuga á að fá mig,“ sagði 
Rúrik við Fréttablaðið í gær en 
hann mun svara danska liðinu í 
næstu viku.

„Þetta er áhugaverður klúbbur 
sem mér leist vel á. Ég æfði með 
liðinu í nokkra daga og líkaði það 
sem ég sá og þeim virðist einn-
ig hafa líkað það sem þeir sáu af 
mér,“ sagði Rúrik en hann hefur 
undanfarin ár verið í herbúðum 
Charlton en tókst ekki að brjóta 
sér leið í aðallið félagsins. Hann 
segist ekki geta setið á bekknum 
mikið lengur.

„Nú er kominn tími fyrir mig 
að fara að spila. Það er mjög mik-
ilvægt ef ég ætla að taka skref-
ið frá því að vera efnilegur yfir í 
að vera góður leikmaður. Það er 

ekki alltaf auðvelt skref að taka,“ 
sagði Rúrik en fjölmörg félög 
í Skandinavíu hafa sýnt honum 

áhuga síðustu vikur en Viborg 
virðist ætla að hafa vinninginn.

Unglingalandsliðsmaðurinn Rúrík Gíslason er að öllum líkindum á leið til 
danska úrvalsdeildarfélagsins Viborg. Danska liðið hefur boðið honum góðan 
þriggja ára samning. Tilboðið er betra en Rúrik gerði ráð fyrir.

 Breskir fjölmiðlar 
greindu frá því í gær að Fern-
ando Torres væri á leið til Liver-
pool og að enska félagið myndi 
greiða Atletico Madrid 26,5 
milljónir punda fyrir kappann. 
Torres yrði þar með dýrasti leik-
maður í sögu félagsins en Djibril 
Cisse er dýrasti leikmaðurinn en 
hann kostaði 14 milljónir punda.

Það sem ýtir enn undir að 
þetta sé rétt er sú staðreynd að 
Atletico keypti Diego Forlan í 
gær frá Villarreal á 14 milljón-
ir punda en hann á að leysa Tor-
res af hólmi.

Liverpool er einnig talið vera 
á höttunum eftir Gabriel Heinze, 
varnarmanni Man. Utd, en það 
gæti tekið tíma enda fara leik-
menn sjaldan á milli þessara 
erkifjenda.

Á leið til 
Liverpool

 Mörkin tvö sem Valur 
fékk á sig á heimavelli gegn írska 
liðinu Cork City reyndust liðinu 
dýrkeypt því þau felldu liðið úr 
Intertotokeppninni á endanum. 
Valur stóð sig vel í síðari leiknum 
sem fram fór ytra í gær og vann 1-
0 með marki Helga Sigurðssonar 
en það dugði ekki til þar sem Cork 
vann fyrri leikinn á Laugardals-
velli 2-0.

Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals, stillti upp sama liði og vann 
FH á eftirminnilegan hátt á dögun-

um. Hlíðarendapiltar byrjuðu leik-
inn geysilega vel og eftir aðeins 
tuttugu mínútur var Helgi búinn 
að koma þeim yfir. Eitt mark í við-
bót hefði tryggt Val framlengingu 
og nóg eftir. Því miður fyrir Val 
náði liðið ekki að bæta við marki.

Cork mætir sænska liðinu 
Hammarby í næstu umferð en 
með liðinu leika Framararnir 
Gunnar Þór Gunnarsson og Heið-
ar Geir Júlíusson en Hammarby 
sló út færeyska liðið Klakksvík. 

Valur úr leik þrátt 
fyrir sigur í Írlandi
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11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna

þótt hann sé á leiðinni.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



 Ég vissi varla almenni-
lega hvað ég var að hella mér út í 
þegar ég samþykkti að taka þetta 
verkefni að mér. Knattspyrna er 
ekkert án stuðningsmannanna 
og blessunarlega eru litríkir og 
skemmtilegir hópar starfræktir 
hjá mörgum félögum. Ég ákvað að 
skella mér í hóp vöskustu stuðn-
ingsmanna deildarinnar sem er 
hin margrómaða stuðningsmanna-
sveit KR, Miðjan. 

Ég tek það fram að ég er ekki 
stuðningsmaður KR, ég er stoltur 
Leiknismaður. Engu að síður var 
það með mikilli eftirvæntingu að 
ég mætti „út í KR“ eins og það er 
kallað í Vesturbænum, einum og 
hálfum klukkutíma fyrir leik. 

Þar tók hinn bráðskemmtilegi 
Ingvar Örn Ákason á móti mér, 
betur þekktur sem Byssan, og 
fyrsta verk var að finna treyju 
handa blaðamanninum. Tók það 
nokkra stund en ég fékk að lokum 
forláta keppnistreyju, númer 3. 
Tók ég mig bara vel út í henni verð 
ég að segja. Það er rétt sem þeir 
segja, maður er grennri í teinóttu. 
Það er jú toppurinn að vera í tein-
óttu.

Miðjan fékk nafn sitt af nokkr-
um strákum sem stóðu í miðri 
stúkunni fyrir tíma sæta og ann-
arra þæginda. Þar var kominn 
saman vinahópur en nú hefur held-
ur betur fjölgað í hópnum en lík-
lega er aðalkjarninn um 20 manns. 
Mér er sagt í spjalli við strákana 
fyrir leikinn að þetta séu nokkrir 
vinahópar, eða einn stór, en fjöld-
inn sem mætir á leiki sé frekar 
misjafn.

„Það er alltaf auðveldara að 
smala saman fólki þegar vel geng-
ur,“ segja þeir og mér finnst það 
ekki skrítið. Það var samt eitthvað 

við þennan leik, það hlaut bara að 
vera að lukkudísirnar sýndu sig 
hjá KR, og það var vel mætt hjá 
Miðjunni.

Fjölmennið kom saman í KR-
klúbbnum í Frostaskjólinu þar 
sem ég gerði mig heimakominn. 
Formaður KR-Sport tjáði mér að 
ég liti vel út í treyjunni. Ánægð-

ur að heyra það. Þarna sitja menn 
og fá sér sannkallaðan lúxus-
mat að borða á kostakjörum og 
sporðrenna svo einum eða tveim-
ur köldum til að velgja raddbönd-
in og losa aðeins um taumana. 

Þarna var karpað um byrjun-
arliðið sem kom mörgum í opna 
skjöldu. Skemmtilegar umræður 
sköpuðust og menn höfðu mismun-
andi skoðanir á þeim leikmönnum 
sem byrjuðu leikinn.

Ég rölti síðan upp í stúku um 
fimmtán mínútum fyrir leik. Eitt 
af aðalsmerkum Miðjunnar er 
að þeir nota engar trommur eða 
önnur hljóðfæri, bara raddbönd-
in. Það skapar að mínu mati virki-
lega skemmtilega stemningu, sér-
staklega þegar menn eru jafn dug-
legir að syngja og þessi hópur, 
sem samanstendur af strákum og 
stelpum og er talsverður aldurs-
munur á þeim sem í hópnum eru.

Mér leið skringilega í KR-treyj-
unni, mjög skringilega. Ég kannað-
ist varla við sjálfan mig í speglin-
um en ég ákvað þegar ég tók verk-
efnið að mér að gefa mig allan í 
það og því tók ég rækilega undir 
þegar söngurinn hófst. 

„Við erum KR, Reykjavíkur 
stoltið, sanna stórveldið,“ og svo 

framvegis. Það er líka magnað 
að heyra Óla stóra, eins og hann 
er gjarnan kallaður, kyrja allt 
byrjunarlið KR og svo endurtek-
ur Miðjan nafnið svo glymur um 
Vesturbæinn. Stórskemmtilegt. 
Ég sá að vinir mínir í blaðamanna-
stúkunni skemmtu sér konunglega 
yfir því að sjá mig og sjálfur glotti 
ég við tönn við að heyra mig öskra 
„Áfram KR!“

Miðjan situr ekki, hún stendur, 
og það allan leikinn. Hún syngur 
líka allan tímann á meðan á leikn-
um stendur. Það kom mér reyndar 
ekki á óvart að söngurinn stopp-
aði ekki og ég var orðinn vel hás 
eftir leikinn, ekkert að því. Eitt af 
mögnuðustu augnablikum þessar-
ar upplifunar fannst mér þegar við, 
fólkið í miðjunni, sungum um Teit 
Þórðarson í nokkra stund. Í miðju 
lagi veifar hann síðan til okkar eins 
og hann sé að þakka fyrir hollust-
una sem honum er sýnd. Teitur er 
mikils metinn innan KR og ég fann 
það á stuðningsmönnunum að þeir 
vilja ekki sjá það að hann fari.

„Eitt stig fyrir stóveldið,“ var 
sungið þegar KR jafnaði leikinn 
í 1-1. Þegar sigurmark KR kom á 
lokasekúndum leiksins ætlaði svo 
allt um koll að keyra og ég lifði 
mig svo mikið inn í verkefnið að ég 

stóð mig að því að fagna markinu 
eins og óður maður. Hálf Miðjan 
var komin niður að vellinum þar 
sem fagnað var þar til flautað var 
til leiksloka og skemmtanahöld-
in héldu áfram fram eftir, að mér 
skilst. Ekki nema von þegar fyrsti 
sigur sumarsins er staðreynd.

Það sem einkenndi Miðjuna var 
samheldnin, sem greinilega er 
ríkjandi innan KR. Bubbi segir, í 
að mínu mati langbesta stuðnings-
mannalagi sem heyrst hefur á Ís-
landi, að „Við stöndum saman allir 
sem einn“. Klárlega orð að sönnu 
eftir því sem ég kynntist. 

Mér var mjög vel tekið, ég út-
skýrði fyrir mönnum hvað ég var 
að gera, og var strax orðinn einn 
af þessari risastóru svart/hvítu 
fjölskyldu. Það er þó ekki tekið út 
með sitjandi sældinni að vera KR-
ingur. Gengið í sumar hefur verið 
dapurt og því er ótrúlegt að heyra 
Miðjuna syngja allan leikinn og 
styðja sína menn áfram.

Ég heyrði Teit hrósa Miðjunni í 
KR-útvarpinu eftir leikinn og þá 
hugsaði ég með mér hvort ég væri 
einhvers konar happafengur fyrir 
KR í leiknum gegn Fram? Spurn-
ing hvort KR kaupi krafta mína 
áfram? Ég væri líklega til enda 
skemmti ég mér konunglega í
góðum félagsskap.

Stuðningsmannasveit KR, Miðjan, hefur vakið mikla athygli fyrir vasklega framgöngu í sumar. Strákarnir og stelpurnar í Miðjunni hætta 
aldrei að syngja og skiptir engu hver staðan er á vellinum. Hjalti Þór Hreinsson, íþróttafréttamaður Fréttablaðsins og Leiknismaður, 
ákvað að finna hvernig það er að vera hluti af Miðjunni og gerðist KR-ingur í fyrsta sigurleik liðsins gegn Fram.

„O-óóóó!! O-óóóó!!
Við erum KR
Reykjavíkurstoltið
Sanna stórveldið
O-óóóó!! O-óóóó!!“

„Steiiiiiiiiiiiini Gísla,
eins og hrísla. Já, það er aðeins 

einn Steini Gísla...“

„Við erum KR - Reykjavík,
klæddir í svart og hvítt
Þið getið ekkert sagt því við 

höfum unnið allt
Við erum KR - Reykjavík.“

„Teitur, Teitur Þórðarson,
Teitur, Teitur Þórðarson...“

„Deyja fyrir klúbbinn, ég sagði 
deyja fyrir klúbbinn.“

„Við erum svo miklu betri,
Já, við erum svo miklu betri.“

„Við erum KR, Reykjavíkurstoltið“



14.891 8.145 5.896* ** ***

HARÐUR DISKUR

301103E-LAC
500GB LACIE F.A. PORSCHE USB2

BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD
AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár
- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring
512MB DDR2 vinnsluminni (533)
80GB SATA Harður Diskur
Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer

7.056 3.896 2.843* ** ***

15,4” CrystalView skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

69.999AMD Sempron
Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn
PowerNow! Technology.

HARÐUR DISKUR

ST3320620A
Seagate Barracuda 320GB
 ATA100 7200rpm
16MB cache flýtiminni

9.999
ST3320620A
Seagate Barracuda
500GB SATA2 16MB
7200rpm 16MB cache flýtiminni

14.999 19.999

500GB FLAKKARI

22. 999

SPA AÐU

3.000 KR

CCN:ISL-110103-001
FSC AMILO PI CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust skjákort
Firewire - DV Ready
Kortalesari 4 - 1 

IPOD 2GB

k aukiFrábær

119.999
Intel Core 2 Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin
afkasta-geta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

ATI Radeon X1400 128MB
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

11.953 6.552 4.751* ** ***

21. 999

15,4”

15,4”

PSAECE-00U00HN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1CZ
Intel® Core 2 Duo T5500
- 1.66 GHz / 667 MHz / 2 MB
- 1280 x 800 upplausn
nVidia GeForce Go 7300 320MB
2GB Vinnsluminni (1024x2-667)
200GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Nýtt A4 lyklaborð (Full Size)
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2.72kg á þyngd
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

Innbyggð netmyndavél og mic
Tölvan kemur útbúinn netmyndavél og
hljóðnema. Nú þarftu ekki að kaupa þetta
aukalega.

nVidia GeForce 7300
Aflmikið skjákort fyrir myndvinnslu og
tölvuleiki. Gerðu kröfur um það besta.

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

Intel Core 2 Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin
afkasta-geta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

200GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 200GB hörðum
disk.

300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

15,4”

NÝJA TOSHIBA LÍNAN

149.999

14. 999

PA NIN,

TAKTU AFRIT!

320GB

961556-0509
Upplausn 640 x 480
Heyrnatól fylgja
Sjálfvirk uppsetning
Einfalt að festa á fartölvu
eða tölvuskjá

3.999

NETMYNDAVÉL

500GB

ER LENT Í BT!



Skoskur hreimur og ágætir eftirmenn





Vann við að skera púrrulauk

„Ég hef ekki nokkrar áhyggjur af 
ástandinu. Ég er sannfærður um 
að það kemur sprenging á næst-
unni, spurningin er aðeins hvenær 
hún verður,“ segir sjónvarps-, lax-
veiði- og athafnamaðurinn Ingvi 
Hrafn Jónsson, sem eins og und-
anfarin ár er við stjórnvölinn í 
Langá í Borgarfirði í sumar. 

Sem kunnugt er hefur laxveiði 
á landinu verið með minnsta móti 
það sem af er sumri og er Langá 
þar engin undantekning. Að sögn 
Ingva hafa 20 laxar veiðst það 
sem af er, sem er það minnsta 
sem hann hefur upplifað á þeim 
35 árum sem hann hefur hrærst 
í bransanum. „Laxinn er núna um 
tíu dögum seinni en í meðalári og 
það gerist einfaldlega stundum að 
hann er seinna á ferðinni. Stund-
um er hann tíu dögum fyrr, eins 
og gerðist hjá mér fyrir nokkrum 
árum, og þá gaf júnímánuður 200 
laxa. Meðalmánuður er um og yfir 
100 laxar,“ segir Ingvi Hrafn.

Margar kenningar hafa verið 
uppi um mögulegar orsakir þess 
að laxgengdin er eins lítil og raun 
ber vitni en ljóst þykir að miklir 
þurrkar og sólríkur júnímánuður 
hafi áhrif, enda flestar ár vatns-
minni en venjulega á þessum árs-
tíma. Ingvi Hrafn hefur fulla trú á 

að laxinn skili sér.
„Einu áhrifin sem 

þetta hefur er að 
veiðin í júní er léleg 
en þá verður þeim 
mun meira í hinum 
mánuðunum. Og ég 
hef opið til 20. sept-

ember þannig 
að það er 
nægur tími 
til stefnu,“ 
sagði Ingvi 

Hrafn og 
glotti.

Ingvi Hrafn óttast ekki laxaleysið

„Ég er ráðin inn sem ljósmyndari 
en þetta er reyndar svo nýskeð 
að það á eftir að koma betur í ljós 
hvernig starfinu verður háttað,“ 
segir Aldís Pálsdóttir, ljósmynd-
ari í Danmörku. Aldís var í vik-
unni ráðin til starfa hjá Steen 
Evald sem er annar tveggja op-
inberra ljósmyndara dönsku kon-
ungsfjölskyldunnar. 

„Steen hefur bæði það hlut-
verk að taka myndir fyrir þau 
persónulega og svo opinberar 
myndir. Það eru til dæmis mynd-
ir sem sendar eru til allra sendi-
ráða, þessar innrömmuðu kónga-
myndir, myndir á frímerki og 
fleira. Þetta eru sem sagt myndir 
sem þau vilja birta,“ segir Aldís 
sem er spennt fyrir nýja starfinu. 
Steen Evald er henni reyndar að 
góðu kunnur því hún vann með 
honum sem nemi fyrir nokkrum 
misserum, þegar hún var að ljúka 
námi í ljósmyndaskóla í Kaup-
mannahöfn.

Næg verkefni bíða Aldísar á 
nýja vinnustaðnum því Evald er 
bókaður upp fyrir haus að hennar 
sögn. „Það eru einhverjar tökur í 
gangi á hverjum degi,“ segir hún 
og viðurkennir að hún hafi ekki 
einu sinni enn haft tíma til að 
kynna sér hvenær næsta mynda-
taka fyrir konungsfjölskylduna 
væri skipulögð. „Seinast þegar 
ég vann hér fórum við kannski 
annan hvern mánuð. Þá var Steen 
reyndar bara að vinna fyrir Frið-
rik krónprins og Mary. Nú mynd-
ar hann líka drottninguna sem 
ætti að verða skemmtilegt. Ég er 
annars mjög spennt fyrir þessari 
vinnu. Ég fékk að upplifa mjög 
margt þegar ég var hér síðast og 
áhuginn virðist vaxa ár hvert svo 
það verður mjög spennandi að sjá 
hvernig þetta verður núna.“

Aldís byrjaði í ljósmyndaskóla 
í Viborg á Jótlandi árið 2001. Frá 
2004 hefur hún síðan verið búsett 
í Kaupmannahöfn ásamt kær-
asta sínum, Sindra Birgissyni, 
sem nýlega lauk námi í leiklistar-
skóla. Aldís kláraði skólann í okt-
óber 2005 en uppgötvaði um svip-
að leyti að hún var ófrísk. Síðan 
hún útskrifaðist hefur Aldís því 
að mestu leyti verið í fæðingaror-
lofi og eytt tímanum með dóttur-
inni Magneu. 

Hún hafði einmitt verið að 

velta því fyrir sér hvað hún ætti 
að taka sér fyrir hendur nú þegar 
dóttirin er komin á leikskólaald-
ur. Aldís segist hafa velt því fyrir 
sér að hafa samband við Steen 
Evald en hafði ekki enn komið sér 
til þess þegar hann hóaði í hana 
og bauð henni vinnu. „Ég sat bara 
heima og var að klóra mér í haus-
num þegar hann hafði samband. 
Ég var svo mætt daginn eftir.“

Fram að þessu höfðu Aldís og 
fjölskyldan verið að íhuga að 
flytjast til Íslands enda viður-

kennir hún að þau séu komin með 
svolitla heimþrá. „En það verður 
víst að bíða aðeins.“ 

Nýju vinnunni fylgja talsverð 
ferðalög og ekki er útilokað að Al-
dísi takist að sannfæra hinn kon-
unglega ljósmyndara um að koma 
til Íslands. „Hann átti víst að taka 
tískuþátt á Íslandi í júní en það 
fékkst ekki hótelpláss fyrir allan 
hópinn enda var þetta í kringum 
17. júní. Ég get örugglega hvatt 
hann til að gera aðra tilraun.“

Ætli góða veðrið sem hefur 
ríkt á höfuðborgarsvæðinu sé 
hreinlega ekki stóra fréttin. Ég 
hef verið í fríi allan seinnipart 
vikunnar og notið þess að 
smíða, mála og taka til í garð-
inum. Eflaust er hægt að draga 
þann lærdóm af þessu öllu að 
sólin kemur fyrir rest og að ég 
gæti hvergi annars staðar búið 
sé tekið tillit til veðurfars.



Nú er opið alla sunnudaga
á Dalvegi 4. í Kópavogi.

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Ljúffengar lambalundir á grillið.

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Mikið úrval að girnilegum fiskréttum hönnuðum
af fremstu matreiðslumeisturum landsins.

Ævintýralegar sælkerabúðir

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

20
mínútna eldunartími

Þægindi!
aðeins

Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið.
Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Ljúff l b l ddi á illið

MMMi
aaaff

Láttu matreiðslumenn okkar aðstoðaa þig vviðððð

Opið virka daga frá kl.  10:00 - 18:30
Laugardaga frá kl. 11:00 - 17:00
Sunnudaga frá kl. 11:00 - 17:00

Smáratorg

Dalvegur
Digranesvegur

Vínbúð

Dalvegur 4



Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil
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Billund
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Eskilstuna
Karlstad

Mora

Kalmar

Malmö

Árósar

Óðinsvé

Kiel

Álaborg

Dalen

Stafangur

Kristiansand

Flug með Iceland Express, bíll frá Budget og heim frá öðrum áfangastað
Skandinavía er dásamleg og Iceland Express býður þér ódýrt flug til Stokkhólms, 
Gautaborgar, Óslóar, Kaupmannahafnar og Billund. Skelltu þér út, leigðu ódýran 
bílaleigubíl og kannaðu fögur svæði Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur, allt í sömu 
ferðinni. Svo er ekkert mál að fljúga til eins áfangastaðar og fara heim frá öðrum.

Þú bókar ódýrt fargjald til Skandinavíu á www.icelandexpress.is og
bílaleigubílinn á www.icelandexpress.is/bilaleiga

HEILSÁRSFLUGTIL KØBENOG BILLUND!!

BEINT FLUG 

FRÁ AKUREYRI OG 

EGILSSTÖ‹UM

TIL KØBEN

Flogið til 31. ágúst

Budget borgar sig!
Bókaðu bílaleigubílinn á www.icelandexpress.is/bilaleigaog tryggðu þér besta verðið

www.icelandexpress.is/afangastadir

Farðu þvers og kruss
um Skandinavíu!

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600

50%
BÖRN:

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

OMXI15 var 8.279,60, þegar 
Elzbieta kom með morgun-

kaffi út á austursvalirnar við 
Smáragötuna, og S&P500 var 
1.502,56 þegar ég var búinn að 
koma Elzbietu í skilning um 
með hjálp pólsk-íslenska orða-
listans frá pólsk-íslensku vinnu-
miðluninni í Grudziadz að vant-
aði smjör og marmelaði. Elzbi-
eta varð miður sín út af þessu á 
þriðja degi í vistinni og tautaði í 
sífellu „przepraszam“ um leið og 
hún hvarf inn um svaladyrnar. 
Huggulega vaxin, hún Elzbieta. 
Ótrúlegt að eitthvað sem hægt er 
að horfa á og drímabát skuli geta 
leynst á pólskri „Flateyri” eins 
og Grudziadz. En væ nott? Mallí 
er frá Raufarhöfn. Mér þótti hún 
fín. Þá. 

Við 
hjá Chinese Viking Ventures 
hækkuðum í gær yfirtökutilboð 
í smokkaverksmiðju í Lianyung-
ang. Rússarnir eiga að fá það í 
dag. Iwaunt Moore segir að þeir 
séu harðir en eigi eftir að linast. 
Hann sér mikla peninga í þessu; 
það stefni alltaf allt upp á við 
þegar smokkar séu annars vegar. 
Ég vildi að við Mallí gætum sagt 
það sama. Smokkaverksmiðjan á 
Kópaskeri var algjört flopp fyrir 
mig og Byggðastofnun og íbúun-
um hætti að fjölga.

 kom í síð-
degisöllara, þykir gott að gleyma 
samfélagslegu ábyrgðinni yfir 
glasi af bjór. Hann er þjakaður af 
samfélagslegri ábyrgð. Það stór-
sér á honum. Hann getur ekki 
keypt bindi hjá Sævari Karli án 
þess að millifæra strax á eftir 
1.000 kr. til Mæðrastyrksnefnd-
ar. Ég útskýrði fyrir honum að 
„samfélagsleg ábyrgð“ væri bara 
branding konseft eins og Kolvið-
ur. Enginn ætlaðist til – og síst 
af öllu Viðskiptaráð Íslands – að 
menn létu þetta eyðileggja fyrir 
sér ánægjuna af því að geta veitt 
sér allt sem hugurinn girnist og 
aðrir verða að borga fyrir þá. 
Samfélagsþroski gerði ekki neitt 
fyrir EBITDA.

hefur núna mest-
ar áhyggjur af því að vera 
ekki í nógu kolefnisjafnvægi. 
Hann hellti yfir mig sótsvört-
um skömmum þegar ég sagði 
að við Mallí hefðum ekki látið 
hræra okkur út í þennan kolefn-
isjafning. Þegar ég bauð honum 
kótilettur af viðarkolagrillinu 
sagðist hann því miður ekki geta 
verið þekktur fyrir að borða 
grillmat hjá fólki sem hefði ekki 
áhuga á að kolefnisjafna sig. 

 ekki fengið neitt boð 
í laxveiði í sumar. Ég skil ekk-
ert í þessu. Baddi er búinn að fá 
níu boðskort, maður sem er alltaf 
til vandræða í veiðihúsum, tætti 
upp í fyrra rándýrt leðursófa-
sett við Vatnsdalsá. En það var 
ekkert boðskort til mín í póstin-
um í dag. Getur verið rétt, sem 
Gunni sagði, að bíssnessmenn, 
sem væru ekki að kolefnisjafna, 
færu á svartan lista?

Biljónsdagbók 
1.7.2007


