BESTU DÆGURLÖG 20. ALDARINNAR
Landslið tónlistarspekúlanta kaus um bestu
íslensku dægurlögin.

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

8. júlí 2007 — 183. tölublað — 7. árgangur

Logi í bóndastarfið
Fyrrum landsliðsþjálfarinn Logi Ólafsson
lét gamlan draum
rætast og keypti
jörðina Arnarhól í
Flóahreppi.
FÓLK 30

Fallega ljótur hundur
Íslenska tíkin Foxy
er tvífari ljótasta
hunds heims. Eiganda hennar finnst
hún fallega ljót.
FÓLK 30

Söfn fyrir alla
fjölskylduna
Rakel Halldórsdóttir
hefur umsjón með
íslenska safnadeginum sem er í dag.
Ókeypis aðgangur
er á velflest söfn
landsins.
TÍMAMÓT 10

Mafían stóð fyrir sínu
Blaðamaður Fréttablaðsins gekk
í vikunni í raðir FH-Mafíunnar,
stuðningsmanna FH, þar sem
hann studdi Íslandsmeistarana í
einn dag.

Sími: 512 5000

Mýrin fékk aðalverðlaunin
Kvikmyndin Mýrin eftir Baltasar Kormák hlaut aðalverðlaun Karlovy Vary hátíðarinnar í Tékklandi. Baltasar
var á Pollamóti þegar hann fékk að vita af verðlaununum. Bandarískir framleiðendur vilja endurgera myndina.
MENNING Kvikmyndin Mýrin eftir
Baltasar Kormák hlaut Crystal
Globe Grand Prix verðlaunin á
Karlovy Vary kvikmyndahátíðinni
í Tékklandi í gærkvöld.
Þetta er í fyrsta sinn sem íslensk
mynd vinnur aðalverðlaun á hátíð
úr svokölluðum A-flokki kvikmyndahátíða.
„Ég átti ekki von á þessu,“ segir
Baltasar Kormákur. Hann og kona
hans, Lilja Pálmadóttir, framleiðandi myndarinnar, tóku við verðlaununum úr höndum leikarans
Danny DeVito.
„Ég var á Pollamótinu á Akureyri þegar var hringt í mig og ég
dreif mig upp í vél,“ segir Baltasar.
„Maður verður að sýna þá virðingu að taka á móti þessu.“
Meðal þeirra mynda sem kepptu
við Mýrina um verðlaunin voru

nýjar myndir leikstjóranna Jan
Sverák, sem fékk Óskarsverðlaun
fyrir Kolya, bestu erlendu mynd
ársins 1997, og Ferzans Ozpetek,
sem leikstýrði meðal annars kvikmyndinni Hamam.
Mýrin, sem ber heitið Jar City
á ensku, fékk einnig verðlaun
samtaka kvikmyndaklúbba, en
þau eru minni verðlaun sem veitt
eru á hátíðinni.
„Eftir fyrstu sýninguna fór
umtalið eins og eldur í sinu og það
var troðið á báðum sýningunum,
fólk þurfti að sitja á gólfinu,“
segir Baltasar.
Baltasar segist hafa fengið bréf
frá framleiðendum kvikmyndarinnar A History of Violence, þar
sem þeir óskuðu eftir að fá réttinn
til að endurgera Mýrina á ensku.
Mýrin var ekki eina framlag

Íslendinga á hátíðinni en kvikmyndirnar Börn og Foreldrar eftir
Ragnar Bragason voru sýndar.
Verðlaunaféð er 20.000 dalir og
deilist það á leikstjóra og framleiðendur myndarinnar. Meðal
annarra kvikmynda sem hafa
unnið kristalskúluna eru Amelie,
kvikmynd franska leikstjórans
Jean-Pierre Jeunet, og Ma vie en
rose, í leikstjórn Alain Berliner.
Baltasar segist munu senda
Mýrina á fleiri kvikmyndahátíðir.
„Þetta er bara rétt að byrja,“ segir
leikstjórinn.
- sgj
HAMPAÐI KRISTALSKÚLUNNI

Baltasar Kormákur var sigurreifur, en
nokkrum klukkustundum áður var hann
á Pollamóti á Akureyri, einskis vís um
að honum myndi hlotnast heiðurinn.
NORDICPHOTOS/AFP
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SIGRUÐU DANI MEÐ EINU MARKI Fyrsti Old Boys landsleikurinn sem fram hefur farið á Íslandi endaði með 1-0 sigri íslenska liðsins á því danska á Akureyrarvelli í gærkvöldi.
Heimamaðurinn Siguróli Kristjánsson skoraði eina mark leiksins. Sigfús Ólafur Helgason, formaður Íþróttafélagsins Þórs, segir leikinn hafa verið stóra stund í knattspyrnusögu
Akureyrar. Stuðmenn spiluðu fyrir fjögur þúsund áhorfendur fyrir leik og slógu svo upp balli á Sjallanum.

Bankastjóri Landsbankans telur kvótaskerðingu ekki hafa mikil áhrif á lánastarfsemi:

Flestir geta staðið við skuldbindingar
SJÁVARÚTVEGUR Sigurjón Þ. Árna-

son, bankastjóri Landsbankans,
segist telja að flest sjávarútvegsfyrirtæki sem bankinn lánar fé
geti staðið við sínar skuldbindingar, þrátt fyrir þá skerðingu á
þorskkvóta sem ríkisstjórnin
kynnti í fyrradag. Hins vegar
hafi hann áhyggjur af því hversu
lítið fé sé sett í rannsóknir á
sjávarútveginum.

„Við hvetjum til þess að meiri
peningar verði settir í rannsóknir svo að ákvarðanir á borð við
þessa verði teknar á enn traustari grunni. Miðað við verðmæti
sjávarútvegsins er allt of litlu
eytt í að rannsaka hann.“
Sigurjón lætur í ljósi efasemdir um þá vaxtapólitík sem rekin
er um þessar mundir. „Krónan er
of sterk og það hjálpar klárlega

ekki þessari atvinnugrein, frekar
en öðrum. Ég efast um að það séu
rétt skilaboð að menn ætli ekki
að lækka stýrivexti, eins og
Seðlabankinn
tilkynnti
fyrir
nokkrum dögum.“
Samkvæmt nýrri skýrslu verða
efnahagsleg áhrif kvótaskerðingarinnar á Vesturlandi um fimm
milljarðar á ári. Snæfellsbær
verður einna verst úti. - sþs / sjá síðu 6
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Þokuloft norðan- og austanlands.
Það má búast við áframhaldandi
þoku norðan- og austan til í dag,
en þó bjartara inn til landsins. Á
Suður- og Vesturlandi birtir til og
verður hlýtt, en þó má búast við
síðdegisskúrum.
VEÐUR 4
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Arthur, er íslenska þjóðin
þorskaheft?
b.EI ÖAÈ ER (AFRANNSËKNASTOFNUN
SEM ER ÖORSKAHEFTm
¶ORSKKVËTINN VERÈUR SKORINN NIÈUR UM
 ÖÒSUND TONN ¹ N¾STA FISKVEIÈI¹RI EFTIR
R¹ÈLEGGINGAR (AFRANNSËKNASTOFNUNAR
!RTHUR "OGASON ER FORMAÈUR ,ANDS
SAMBANDS SM¹B¹TAEIGENDA

3VAFA 'RÎNFELDT REKTOR (2

Þurfum þekkingarvinnuafl
-%..4!-, „Það er íslensku

atvinnulífi mikilvægt að flytja
ekki aðeins til landsins erlenda
verkamenn heldur einnig erlent
þekkingarvinnuafl,“
segir Svafa
Grönfeldt,
rektor
Háskólans í
Reykjavík.
Hún segir
marga
forsvarsmenn
36!&! '2®.&%,$4
fyrirtækja
hérlendis segja að skortur á
sérfræðingum og stjórnendum
standi þeim fyrir þrifum.
„Sú hugmyndafræði sem við
vinnum eftir felst í því að
stöðva þekkingartap sem
verður þegar hæfir einstaklingar flytja úr landi, og snúa því
upp í það sem kalla mætti
þekkingargróða, þar sem við
löðum til okkar erlenda einstaklinga jafnt sem Íslendinga
sem starfað hafa erlendis,“
segir Svafa.
BJ  SJ¹ SÅÈU 
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 MANNS M¾TTU TIL AÈ SL¹ST

-ANNSK¾È SJ¹LFSMORÈS¹R¹S

Heimsmet í
vatnbyssuslag

Hundrað fórust
í sprengingu

,!.$3-«4 Rúmlega tvö þúsund
manns á öllum aldri voru mættir
til leiks í vatnsbyssuslag í
Kópavogi í gær. Slagurinn var
hluti af dagskrá Landsmóts UMFÍ
og markmiðið var að slá gildandi
heimsmet.
Til þess að metið teljist gilt urðu
allir þátttakendur að sprauta úr
vatnsbyssum sínum á sama tíma.
Metið féll og heimsmethafar voru
að vonum ánægðir í Kópavoginum
í gær að sögn Björns Hermannssonar, framkvæmdastjóra mótsins.
Björn segir jafnframt aðsókn hafa
farið fram úr björtustu vonum og
segir um 15.000 manns hafa sótt
mótið frá mótssetningu.
RH

¥2!+ !0 Yfir hundrað manns
fórust, bílar brunnu og mörg hús
urðu rústir einar þegar Íraki
sprengdi vörubíl fullan af
sprengiefnum á götumarkaði í
hverfi sjía-múslima norður af
Bagdad í gær. Árásarmaðurinn
var einn þeirra sem fórust.
Stuttu áður varð sprenging yfir
20 manns að bana í öðru sjíaþorpi. Talið er að súnníar hafi
staðið að báðum sjálfsmorðsárásunum.
Bandaríski herinn tilkynnti
jafnframt að átta hermenn hefðu
farist í bardögum í gær og í
fyrradag.

¥3!&*®2¨52 Tveir ungir Ísfirðingar, Skafti Elíasson og Úlfur Þór
Úlfarsson, hafa stofnað fjárfestingafélag með það að markmiði að
koma dráttarkláfi upp Eyrarfjall
og reisa þar veitingahús.
Ísafjarðarbær
stendur
við
Eyrarfjall, sem er um 640 metra
hátt. Kostnaðaráætlun hljóðar upp
á 450 til 500 milljónir en Skafti og
Úlfur er bjartsýnir á að fjárfestingin gefi af sér arð. „Okkur reiknast að við þyrftum um 30 þúsund
ferðamenn á ári til að þetta borgi
sig,“ segir Skafti. „Og teljum það
raunhæfan möguleika. Hingað
koma um 20 þúsund ferðamenn á
ári úr skemmtiferðaskipunum
einum saman. Fjöldi slíkra siglir
líka fram hjá en kæmi líklega í
land ef eitthvað þessu líkt væri á
boðstólunum.“

Ölvun, óspektir
og fíkniefnamál

¶EIR ²LFUR ¾TLA
AÈ REYNA AÈ
SAFNA 
MILLJËNUM KRËNA
¹ TVEIMUR ¹RUM

,®'2%',5-, Nokkuð hefur verið

Baðherbergi
þekur 3.000 m²
0%+).' !0 Yfirvöld í Chongqing í
suðvesturhluta Kína hafa opnað
stærsta baðherbergi heims, sem
þekur yfir þrjú þúsund fermetra
á fjórum hæðum og inniheldur
meira en þúsund klósett.
Baðherbergið er með egypsku
ívafi og hljómar róandi tónlist á
meðan gestir ganga örna sinna.
Hyggjast yfirvöld í borginni
láta heimsmetabók Guinness
vita af mannvirkinu og fá það
staðfest sem stærsta baðherbergi heims.
Aðgangur að baðherberginu
er ókeypis og getur fólk valið
milli þess að sitja undir berum
himni, horfa á sjónvarp á meðan
það teflir við páfann eða kasta
vatni í þvagskálar í krókódílslíki.
SGJ
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Skafti á steypustöð á Ísafirði en
Úlfur rekur verslun. Þeir hafa nú
stofnað fjárfestingafélagið Eyrarkláf og gera sér vonir um að safna
250 milljónum króna á næstu
tveimur árum. „Við miðum við að
ná 50 prósenta eiginfé á næstu
tveimur árum. Ef það gerist verð-

SGJ
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Tveir ungir Ísfirðingar hafa ráðist í fjármögnun á dráttarkláfi og veitingahúsi
á Eyrarfjalli. Framkvæmdin kostar 450 til 500 milljónir króna. Um 30 þúsund
viðskiptavini á ári þarf til að fjárfestingin borgi sig. Það telja þeir raunhæft.

3+!&4) %,¥!33/.

+ÅNVERJAR SETJA HEIMSMET

SLAG ¹ LANDSMËTI 5-&¥ ¹ LAUGARDAG

Vilja kláf og veitingahús á Eyrarfjall

¥RSKIR DAGAR ¹ !KRANESI

um ölvun og ólæti á Írskum
dögum sem fram fara á Akranesi
um helgina. Tólf fíkniefnamál
komu upp aðfaranótt laugardags
og voru tveir látnir gista fangaklefa yfir nóttina vegna óspekta.
Þær upplýsingar fengust hjá
lögreglunni á Akranesi að
öldurnar hefði að mestu lægt í
gærmorgun og gærdagurinn
sjálfur hefði verið ósköp friðsæll.
Eftir atburði föstudagskvöldsins
var fjölgað lítillega í mannskap
lögreglunnar á hátíðinni. Fékk
hún aðstoð frá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu, Borgarnesi
og Snæfellsnesi.
SÖS

(%)-3-%4)¨ &%,,4 4VÎ ÖÒSUND VATNSBYSSUEIGENDUR FELLDU HEIMSMET Å VATNSBYSSU

34!#9 $2%'). 4), (!&.!2 &ËLKIÈ SEM

VAR UM BORÈ VAR Å TÎLUVERÈRI H¾TTU AÈ
SÎGN LÎGREGLU
&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52

3TEYTTI ¹ SKERI VIÈ !KRANES

Níu bjargað úr
strönduðum bát

%92!2+,&52 4EIKNING AF KL¹FNUM EINS OG HANN K¾MI TIL MEÈ AÈ LÅTA ÒT &ÁLAGARNIR
TELJA RAUNH¾FT AÈ HANN MYNDI LAÈA AÈ FLEIRI EN  ÖÒSUND GESTI ¹ ¹RI

"*®2'5. Níu manns var bjargað
úr skemmtibát sem strandaði
rétt fyrir utan Akranes aðfaranótt laugardags. Báturinn steytti
á skeri um miðnætti og voru
björgunarsveitir kallaðar út
stuttu seinna. Engan sakaði þrátt
fyrir að fólkið hafi verið í
töluverðri hættu, að sögn
fulltrúa lögreglunnar á Akranesi.
Báturinn, sem nefnist Stacy,
sat eftir á skerinu þangað til um
hádegi í gær, þegar hann var
dreginn í land á flóði. Orsök
strandsins er ekki ljós, en
enginn grunur leikur á að
skipstjórinn hafi verið ölvaður
eða undir áhrifum fíkniefna.
SÖS

ur kýlt á þetta, annars fær fólk
endurgreitt.“
Hugmyndina segir Skafti upphaflega mega rekja til Hannibals
Valdimarssonar ráðherra. „Fyrir
um ári var Úlfur að rifja þessa
hugmynd hans upp. Þá vildi svo til
að ég var nýkominn frá London,
þar sem ég fór með kláfi í London
Eye og sá hverslags peningavél
það er. Þannig að ég lagði til að við
réðumst bara í þetta.“
Eftir að hafa leitað til bæjar- og
flugmálayfirvalda og gengið úr
skugga um að ekkert væri því til
fyrirstöðu að leggja kláf upp fjallið
höfðu Skafti og Úlfur samband við

tvö fyrirtæki og báðu þau um að
gera tilboð. Í vor kom fulltrúi austurríska kláfaframleiðandans Doppelmeyer til Ísafjarðar og gerði
úttekt á aðstæðum. Í kjölfarið barst
Skafta og Úlfi tilboð og þeir settu
fjárfestingafélagið á laggirnar.
Skafti játar að þeir hugsi stórt
en þó innan marka raunsæis. „Ef
við ætlum að græða pening á
ferðamennsku verðum við að hafa
eitthvað bitastætt til að laða ferðamennina að. Sóknarfærin á Vestfjörðum er mörg. Við getum ekki,
þurfum ekki og ættum ekki að
stóla eingöngu á fisk.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

 HEIMILI Å «LAFSVÅK FER MIKIÈ FYRIR FJÎRLEGU UNGVIÈI Å VEÈURBLÅÈUNNI
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3JÒKRAFLUTNINGAMENN BERA VEIKAN
FARÖEGA ÒR BREIÈÖOTU 6IRGIN !TLANTIC ¹
+EFLAVÅKURFUGVELLI

&LUGVÁL LENT VEGNA VEIKINDA

6ILLTIR G¾SARUNGAR VERÈA G¾LUDÕR

Farþegi og flugfreyja veiktust

$µ2!(!,$ „Hver ungi hefur sinn

3!-'®.'52 Tvær erlendar

karakter,“ segir Erna Rós Aðalsteinsdóttir, íbúi í Ólafsvík, en
hún og fjölskylda hennar hafa
fóstrað sjö villta gæsarunga.
Erna segir fjölskylduna í raun
ekki hafa fundið ungana heldur
hafi ungarnir fundið þau. „Við
vorum á gangi í Grasagarðinum í
Reykjavík fyrir um mánuði þegar
litlir ungar byrjuðu að elta okkur.
Við reyndum allt hvað við gátum
til að losna við þá og ræddum
meðal annars við starfskonu í
Húsdýragarðinum en hún var að
loka og vildi ekkert hafa með þá,“
segir Erna.
Þar sem hvorki fuglar né menn
vildu taka við ungunum varð
þrautalendingin sú að þeir voru
settir í kassa og teknir með á
heimili fjölskyldunnar í Grafarvogi. Stuttu seinna fluttist fjölskyldan svo til Ólafsvíkur og enn
fylgdu ungarnir. „Hér erum við
með risastóra lóð og meira að

farþegaþotur lentu með skömmu
millibili á Keflavíkurflugvelli á
föstudag til að láta af sjúklinga.
Fyrri vélin var þýsk vél af
gerðinni Airbus A319 sem lenti
um klukkan 13.30 með flugfreyju
sem veiktist í fluginu.
Tæpum tveimur tímum síðar
eða klukkan klukkan 15.10 lenti
Boeing B-747 breiðþota flugfélagsins Virgin Atlantic með
veikan farþega. Bæði voru flutt á
sjúkrahús til aðhlynningar.
Vélarnar héldu áfram förinni
eftir stutta viðdvöl í Keflavík. RH

+*.!,).'!2 '¾SARUNGARNIR GANGA JAFNAN UNDIR HEITINU KJ¹NALINGARNIR HJ¹ FJÎL
SKYLDUNNI Å «LAFSVÅK "REGÈUR UNGVIÈIÈ OFT SAMAN ¹ LEIK Å VEÈURBLÅÈUNNI OG FAGURRI
N¹TTÒRUNNI EINS OG SJ¹ M¹ ¹ ÖESSARI MYND
-9.$3+%335(/2.

segja rennur lækur hér í gegn.
Það væsir því ekki um neinn,“
segir hún.
Erna segir börnin hennar þrjú,
þau Ellen, Brynjar og Ágúst, hafa
mikla ánægju af samneyti við
fiðraða ungviðið. Voni fjölskyldan að hægt verði að merkja fuglana svo hægt verði að fylgjast

með ferðum þeirra eftir að leiðir
skilji í haust. Hún segir að takist
ungunum að komast í hóp annarra
villtra gæsa bíði þeirra margar
hættur en þó vonist fjölskyldan
til þess að einhverjir kjánalinganna, eins og gæludýrin
óvenjulegu eru kölluð, snúi aftur
síðar.
KDK

¶«23-®2+
%LLEFU FERÈAMENN Å SJ¹LFHELDU
¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR VAR KÎLL
UÈ ÒT TIL AÈ AÈSTOÈA  FERÈAMENN
SEM FESTUST ¹ GÎNGUSTÅG EFTIR GRJËTHRUN
Å (VANNAGILI Å ¶ËRSMÎRK 6EGNA ÖOKU
ÖURFTI AÈ SENDA BJÎRGUNARSVEITARMENN
FËTGANGANDI TIL AÈ N¹ FËLKINU ÒR GILINU
&ËLKIÈ KOMST HEILT ¹ HÒFI Å SK¹LA

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 7480

SIMPLY CLEVER

Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

SkodaOctavia
Skoda Octavia er þekktur fyrir að vera áreiðanlegur og eyðslugrannur.
Nú bjóðum við með í kaupum á nýjum Skoda Octavia kort fyrir alla
fjölskylduna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í heilt ár.
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl og
hagkvæmni geta farið saman. Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan
er einungis 4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.
Skoda Octavia – skemmtilegur fjölskyldumeðlimur

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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Vekja athygli á
hlýnun jarðar
!0 Tónleikaröðin Live
Earth hófst í Sydney í Ástralíu og
Tókýó í Japan í gær 07.07.07.
Tónleikarnir stóðu yfir í einn
sólarhring í öllum heimsálfunum til
að vekja athygli á baráttunni gegn
hlýnun andrúmsloftsins.
Bein sjónvarpsútsending frá
tónleikunum, sem náði til tveggja
milljarða áhorfenda, hófst aðfaranótt
laugardags og lauk sólarhring síðar.
Alls tóku um 150 listamenn þátt á
níu stöðum í heiminum.
Helsti forsprakki tónleikanna er

"2%4,!.$

Al Gore, fyrrverandi varaforseti
Bandaríkjanna, sem segir tónleikana
vera tilraun heimsins til að takast á
við vandamál sökum hlýnunar
jarðar.
Mikið fjölmenni var á flestum
tónleikanna,
en
fámennustu
tónleikarnir voru sennilega tónleikar
húsbands breskrar rannsóknastofu
á Suðurskautslandinu, Nunatak.
Tónleikunum sem áttu að fara
fram á Copacabana-ströndinni í Rio
de Janeiro í Brasilíu var í fyrstu
aflýst vegna öryggisráðstafana. Á

fimmtudag var því banni aflétt,
heimamönnum til mikillar ánægju.

Gjörsamlega gáttaðir á þessum lögum
Rafiðnaðarsambandið varar við rafmagnsslysum í íbúðum á Keflavíkurflugvelli
sem leigðar verða 350 íslenskum fjölskyldum. Ríkisstjórnin setti bráðabirgðalög um
að ekki yrði skipt um raflagnir, þó að þær standist ekki kröfur íslenskra laga.
.%94%.$52 Heimilt verður að nota
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NAUTAHLAUPINU ¹TTU FËTUM FJÎR AÈ LAUNA Å
HLAUPI G¾RDAGSINS
./2$)#0(/4/3!&0

RLEGT NAUTAHLAUP Å 0AMPLONA

Um hundrað
hafa slasast
30.. !0 Einn var stangaður í

rassinn og 96 hlutu minniháttar
meiðsl í nautahlaupinu í
Pamplona á Spáni í gær. Að sögn
spænskra yfirvalda hafa engir
þátttakendur hlotið alvarleg
meiðsl.
Hlaupin fara fram daglega á
meðan hátíðin San Fermín
stendur yfir og eru árlegur
viðburður. Hlaupið hefst að venju
snemma að morgni þar sem
þátttakendur hlaupa um steini
lagðar götur borgarinnar á flótta
undan æstum bolum. Hvert hlaup
varir að jafnaði um tvær mínútur
og eru þátttakendur um tvö
þúsund talsins í ár.
RH

,%)¨2¡44).'
2ANGT VAR HAFT EFTIR "IRNI "JARNA
SYNI DËMSM¹LAR¹ÈHERRA Å G¾R AÈ ÒR
SKURÈUR -ANNRÁTTINDADËMSTËLS %VR
ËPU V¾RI EKKI ENDILEGA ¹LITSHNEKK
IR FYRIR (¾STARÁTT (IÈ RÁTTA ER AÈ HANN
SAGÈI AÈ MENN GETI DREGIÈ Ö¹ ¹LYKT
UN SJ¹LFIR HVORT DËMAR SÁU ¹LITSHNEKK
IR EÈA EKKI

raflagnir og raftæki í íbúðunum á
Keflavíkurflugvelli til haustsins
2010, þrátt fyrir að það brjóti í
bága við íslensk lög og reglugerðir. Ríkisstjórnin samþykkti bráðabirgðalög þess efnis á föstudag.
„Það eru allir í rafmagnsbransanum gjörsamlega gáttaðir á þessum lögum,“ segir Guðmundur
Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands.
„Ef íslensk fjölskylda flytur
með sitt innbú þarna suður eftir
og fer í hugsunarleysi að stinga
rafmagnstæki eins og hárþurrkunni eða sjónvarpinu í samband
skemmist það,“ segir Guðmundur.
Um 350 fjölskyldur flytja inn í
ágúst, en íslenska ríkið fékk
íbúðirnar þegar bandaríski herinn
yfirgaf svæðið haustið 2006.
„Neytendastofa sagði síðastliðinn vetur að það mætti undir
engum kringumstæðum setja
íslenskar fjölskyldur þarna inn,“
segir Guðmundur. „Spurningin er,
hver á að bera ábyrgðina þegar
allt kaosið byrjar í vetur? Þegar
allar íslensku fjölskyldurnar eru
fluttar inn og allt fer í steik?“
Guðmundur segist spyrja sig
hvort viðskiptaráðherra þurfi að
segja af sér ef illa fari. „Þeir eru
búnir að hafa heilt ár til að lagfæra
þetta, en hafa ekkert gert í málinu,“
segir Guðmundur. „Þegar börnin
fara að fikta í tenglunum þá dettur
lekastraumsrofinn hjá okkur út á
nokkrum millisekúndum, en það
gerist ekki þarna suður frá.“
Fjóla Einarsdóttir, 29 ára nemi
við Háskóla Íslands, og sonur
hennar Óðinn hyggjast flytja inn í

Tónleikarnir voru sendir beint út á
Skjá einum og á netinu.
RH

&JÎGURRA ¹RA STÒLKA

Hringdi 300
sinnum í 911
"!.$!2¥+). !0 Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa haft hendur í hári
fjögurra ára stúlku sem hringdi
tæplega þrjú hundruð sinnum í
neyðarlínuna 911 í júní.
Stúlkan hringdi oft á dag í
neyðarlínuna úr farsíma án
vitundar móður hennar. Þrátt
fyrir að heyra í stúlkunni gátu
starfsmenn neyðarlínunnar
aðeins rakið símtalið til fjölbýlishússins sem stelpan býr í.
Loks spurðu starfsmenn
neyðarlínunnar stúlkuna hvað
hún vildi. Hún sagðist vilja
McDonald‘s hamborgara. Henni
var þá lofað hamborgara ef hún
segði til um hvar hún ætti heima.
Hún tók því tilboði.
SGJ

&RESTAÈI %RMARSUNDI

Lafleur stefndi
á nætursund
¥"²¨)2.!2  6%,,).5- .EYTENDASTOFA SAGÈI Å VETUR AÈ UNDIR ENGUM KRINGUMST¾È

UM M¾TTU ¥SLENDINGAR FLYTJA INN Å ÅBÒÈIRNAR

Hver á að bera ábyrgðina
þegar allt kaosið byrjar í
vetur?
'5¨-5.$52 '5..!233/.
&/2-!¨52 2!&)¨.!¨!23!-"!.$3
¥3,!.$3
'5¨-5.$52
'5..!233/.

eina af íbúðunum í haust.
„Við höfum ekki fengið neitt að
heyra um að við getum ekki notað
okkar eigin búnað, tölvur og
sjónvörp og svona,“ segir Fjóla.
„Þetta hefur aldrei komið upp í
umræðunni um að við séum að
flytja þarna. Mér datt ekki í hug að
við þyrftum að lenda í einhverju
svona. Það liggur við að maður
hætti bara við,“ segir Fjóla.
„Fyrir okkur er þessi gagnrýni
hin mesta fjarstæða,“ segir
Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóri Þróunarfélags Keflavíkur-

&*«,!
%).!23$«44)2

flugvallar. „Áfangaskipting verkefnisins gengur út á að hægt verði
að nýta þau raftæki sem fólk
hefur.“
Kjartan segir að skipulagning sé
löngu hafin. „Við höfum verið að
vinna mjög skipulega í þessum
málum með verkfræðinga og
rafvirkja í útfærslu á hvernig er
hægt að vinna þetta í skynsömum
skrefum svo að fyllsta öryggis sé
gætt,“ segir Kjartan.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

&«,+ Sundgarpurinn
Benedikt Lafleur
varð að fresta
fyrirhugaðri
sundferð yfir
Ermarsund.
Til stóð að
sundið hæfist á
"%.%$)+4 ,!&,%52
hádegi í gær,
laugardag, en var frestað vegna
öldugangs og mikilla vinda.
Benedikt stefndi á að hefja sundið
klukkan fjögur í nótt að staðartíma.
Sundið er átak í baráttunni gegn
mansali og alþjóðlegri klámvæðingu og er áheitum safnað í
söfnunarsíma, 905-2020.
RH

*%-%.
'RUNAÈUR UM 3P¹NARVÅGIN
%GYPTI SEM GRUNAÈUR VAR UM AÈILD AÈ
HRYÈJUVERKA¹R¹S ¹ BÅLALEST SP¾NSKRA
FERÈAMANNA Å LANDINU LÁST Å SKOTBAR
DAGA VIÈ LÎGREGLU Å *EMEN (ANN ER
TALINN HAFA VERIÈ Å AL +AÅDA SAMTÎKUN
UM 3EX 3P¹NVERJAR LÁTUST Å ¹R¹SINNI
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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.
Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is
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Tækni

ÁFRAM - Landsmót UMFÍ
Morgundagurinn tilheyrir þeim sem æfir sig í dag.
Árangur krefst undirbúnings, einbeitingar og krafts á hárréttu augnabliki.
Um allt land hefur fólk á öllum aldri undirbúið sig fyrir keppni á Landsmóti
UMFÍ sem fram fer í Kópavogi dagana 5. - 8. júlí. Loksins er komið að sjálfri
keppninni þar sem árangur þrotlausra æfinga brýst út í formi styrks, tækni
og snerpu.

Toyota óskar UMFÍ til hamingju með 100 ára afmæli sambandsins og óskar
öllum þátttakendum, gestum og skipuleggjendum ánægjulegra stunda á
Landsmóti.
Hægt verður að skoða myndir og fylgjast með léttri og skemmtilegri
umfjöllun um Landsmót á Toyota.is alla mótsdagana.
ÁFRAM Landsmót!
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(LUTFALL RÅKISINS Å TEKJUM (¹SKËLA ¥SLANDS L¾KKAÈI UM  PRËSENTUSTIG MILLI ¹RA

Sértekjur Háskólans um 40% af tekjum

3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Horfðir þú á Live Earth
tónleikana?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Fótunum hefur verið
kippt undan okkur
Efnahagsleg áhrif kvótaskerðingar nema fimm milljörðum árlega á Vesturlandi, samkvæmt nýrri skýrslu. Snæfellsbær verður einna verst úti af sveitarfélögum á landinu. Þeir kippa undan okkur fótunum, segir forseti bæjarstjórnar.
Skerðing þorskafla, sem stjórnvöld tilkynntu í
fyrradag, kostar Vesturland fimm
milljarða króna árlega. Mest verða
áhrifin í Snæfellsbæ, eða sem
nemur tveimur milljörðum á ári.
Gera má ráð fyrir brottflutningi
fólks úr sjávarbyggðum, sér í lagi
á Snæfellsnesi.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í nýrri skýrslu Samtaka
sveitarfélaga á Vesturlandi, sem
kynnt var í gær. Skýrslan var gerð
í
tilefni
af
veiðiráðgjöf
Hafrannsóknastofnunar frá því
fyrr í sumar. Miðað var við 30
prósenta samdrátt í þorskveiðum,
eins og stjórnvöld tilkynntu í
fyrradag.
Á Akranesi verða efnahagsleg
áhrif kvótaskerðingarinnar 1,6
milljarðar, í Grundarfjarðarbæ
tæpur milljarður og um 350 milljónir í Stykkishólmi.
„Þeir kippa bara undan okkur
fótunum, alveg sama hvort um er
að ræða sveitarfélagið, sjómenn
eða landverkafólk,“ segir Ásbjörn
3*6!2²46%'52

 !DRÅANA 0ÁTURSDËTTIR OG %INAR
*ËHANNES )NGASON GIFTU SIG Å $ËMKIRKJ
UNNI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

-ARGIR GIFTU SIG Å G¾R

Dæmi um
kirkjubókun á
undan bónorði
"2²¨+!50 Brúðkaupsdagurinn
mikli fór fram í gær, laugardag.
Að sögn Hjálmars Jónssonar
dómkirkjuprests voru fjórar
giftingar í Dómkirkjunni þennan
dag en níu pör höfðu bókað
daginn. „Eitt af þessum pörum
ákvað að flýta brúðkaupinu,
annað par ákvað að seinka því,
það þriðja hætti að vera par og
síðan voru dæmi um að fólk fengi
ekki sal og enn eitt þar sem
gleymdist að láta vita að fólk
hefði bókað líka hjá öðrum
presti,“ segir Hjálmar sem segist
ekki hafa á tilfinningunni að fleiri
hafi gift sig í dag á Íslandi en
aðra laugardaga í sumar.
Hann segir mun fleiri hafa
komið með fyrirspurn varðandi
gærdaginn en þá sem í raun giftu
sig. Jafnvel segir hann dæmi þess
að fólk hafi pantað kirkjuna áður
en bónorðið var borið upp.
RH

&RÅVERSLUN MILLI ¥SLANDS OG +ÅNA

Góður gangur
í viðræðunum
54!.2¥+)3-, Ágætur gangur er í
fríverslunarviðræðum við Kína,
og eftir tvo samningafundi segir
aðalsamningamaður Íslands að
hann sé hóflega bjartsýnn á að
niðurstöður náist á næsta ári, þótt
fullsnemmt sé að spá um það.
Viðræðurnar hófust í apríl, og
hafa samninganefndirnar átt tvo
fundi. Reiknað er með að næsti
fundur fari fram í október en þá
er ráðgert að ræða frjáls þjónustuviðskipti, segir Benedikt Jónsson, sendiherra og aðalsamningamaður Íslands í viðræðunum.
BJ

35¨52.%3
.ÕR HJÒKRUNARFORSTJËRI
¶ËRUNN "ENEDIKTSDËTTIR HEFUR
VERIÈ R¹ÈIN HJÒKRUNARFORSTJËRI VIÈ
(EILBRIGÈISSTOFNUN 3UÈURNESJA (ÒN
FER ÖANGAÈ FR¹ (EILSUG¾SLUSTÎÈ
(LÅÈASV¾ÈIS Å 2EYKJAVÅK ÖAR SEM HÒN
VAR EINNIG HJÒKRUNARFORSTJËRI

Það þýðir ekki að röfla
um þetta, nú reynir bara
á að gera eitthvað. Það
sem þarf að byrja á að gera er að
jafna sveitasjóðinn og flytja störf
til okkar.
3"*®2. «44!233/.
&/23%4) "*!234*«2.!2 ¥ 3.&%,,3"

Óttarsson, forseti bæjarstjórnar í
Snæfellsbæ. „Sjómenn koma til
með að missa tekjur og landverkafólkið fær ekki vinnu. Hjá okkur
eru fimm fiskvinnslufyrirtæki,
þar af fjögur sem vinna aðeins í
þorski.“




























milljarðar á síðasta ári, sem er um
7 prósenta aukning milli ára. Á
sama tíma hækkuðu sértekjurnar
um rösklega 36 prósent og voru
3,3 milljarðar á árinu 2006. Fram
kemur í tilkynningu frá HÍ að þrír
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Telur þú rétt að skerða þorskkvótann í 130 þúsund tonn?

fjórðu hlutar heildarútgjalda hafi
runnið til kennslu og rannsókna,
17 prósent til reksturs og framkvæmda og 7 prósent hafi farið í
stjórnsýsluna.
Á ársfundinum ræddi Kristín
það markmið HÍ að komast í hóp
100 bestu háskóla í heimi. Hún
segir að þegar hafi verið stigin
mikilvæg skref, ekki síst sú
endurskipulagning
á
deildum
skólans sem nú standi yfir. Einnig
hafi styrkir til handa doktorsnemum
margfaldast, birtingar greina í
ritstýrðum vísindatímaritum hafi
aukist um 17 prósent milli ára og
tengsl HÍ við atvinnulífið séu sífellt
að aukast.
BJ



Sértekjur Háskóla
Íslands (HÍ) jukust verulega á síðasta ári og eru nú um 40 prósent
tekna skólans. Hlutfallið hefur
hækkað á milli ára, en árið 2005
voru sértekjurnar 34 prósent
tekna skólans. Þeta kemur fram í
Árbók skólans, sem kynnt var á
ársfundi á fimmtudag.
Með sértekjum er átt við tekjur
aðrar en fjárveitingar frá ríkinu,
segir Kristín Ingólfsdóttir rektor.
Þar er einkum um að ræða tekjur
sem vísindamenn afla með sókn í
erlenda og innlenda samkeppnissjóði, tekjur frá Happdrætti HÍ og
styrki frá atvinnulífinu.
Framlag ríkisins til HÍ var um 5

-%..4!-,
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Hluti áskrifenda
borgaði tvisvar
6)¨3+)04) Hluti áskrifenda Stöðvar

2 greiddi tvöfalt mánaðargjald
fyrir júlímánuð vegna mistaka.
Jafnstór hluti
greiddi ekkert
gjald fyrir júlí.
Þeim sem
greiddu of
mikið verður
ekki endurgreitt
heldur fá þeir
ágústmánuð
ókeypis.
!2) %$7!,$
Sömuleiðis
þurfa þeir sem greiddu ekkert í
júlí að borga tvöfalt í ágúst.
„Það er mjög leiðinlegt að þessi
mistök hafi átt sér stað, en ég
held að það hafi gengið ágætlega
að vinna úr þessu,“ segir Ari
Edwald, forstjóri 365. Hann segir
áskriftargreiðslurnar byggjast á
mánaðarlegum sendingum
greiðslukortafyrirtækja og því sé
erfitt að leiðrétta þær fyrr en
mánuði síðar.
SÖS

&ERÈAMENN SVIPTIR BÅLPRËFI

Sömu reglur
gilda um alla
,®'2%',5-, Erlendur ferðamað",!¨!-!..!&5.$52 3KÕRSLAN VAR KYNNT ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å G¾R  MYNDINNI ERU

FR¹ VINSTRI SBJÎRN «TTARSSON FORSETI B¾JARSTJËRNAR «LAFUR 3VEINSSON FORSTÎÈUMAÈUR
ATVINNUR¹ÈGJAFAR 6ESTURLANDS OG 6ÅFILL +ARLSSON HÎFUNDUR SKÕRSLUNNAR

Hann segir stjórnvöld þurfa að
sýna í verki að þau ætli að færa
störf til byggðarinnar. „Það þýðir
ekki að röfla um þetta, nú reynir
bara á að gera eitthvað. Það sem
þarf að byrja að gera er að jafna
sveitasjóðinn og flytja störf til
okkar. Til dæmis eru hæg
heimatökin
fyrir
Einar
K.
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra
að færa Hafrannsóknastofnun til
okkar, hann er með hana í
kjallaranum hjá sér.“
Í skýrslunni segir að Snæfellsnes
standi eitt og sér undir níu
prósentum fiskveiða landsins.

Fiskveiðar séu um fjörutíu prósent
af þáttatekjum Snæfellsness og
fiskvinnsla ein þrjátíu prósent.
Þáttatekjur fást þegar laun eru
lögð saman við rekstrarhagnað
atvinnugreina.
Höfundur skýrslunnar, Vífill
Karlsson, segir erfitt að giska á
hversu mikill brottflutningur
fólks verður í kjölfar kvótaskerðingarinnar, en þeir útreikningar
séu í bígerð. „Það er ljóst að Snæfellsbær er meðal þeirra tíu sveitarfélaga sem fara verst út úr
þessari kvótaskerðingu,“ segir
hann.
SALVAR FRETTABLADIDIS

ur var sviptur ökuréttindum
sínum þegar hann ók á 171 km
hraða í Öxnadalnum þar sem
hámarkshraði er 90 kílómetrar á
klukkustund. Að sögn lögreglu er
ekkert einsdæmi að útlendingar
missi prófið fyrir umferðarbrot á
Íslandi.
„Það eru sömu lög í gildi fyrir
alla, sama hvort það eru Íslendingar eða erlendir ferðamenn,“
segir Óli Ingi Ólason, lögfræðingur hjá lögreglustjóranum í
Reykjavík. Hann segir að yfirleitt
sé reynt að afgreiða sektir hratt
þegar ferðamenn eiga í hlut og ef
um ökuleyfissviptingu sé að ræða
sé málið sent til lögregluyfirvalda
í heimalandi ferðamannsins sem
ganga frá sviptingunni.
ÖO
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.ÕJAR TÒNÖÎKUR Å &OSSVOGSDAL SP¾NDAR UPP
5-(6%2&)3-, „Við vorum að
reyna að stoppa þetta með því að
leggja þökur en síðan hefur greinilega einhver keyrt þarna um,“
segir Þórólfur Jónsson, garðyrkjustjóri
Reykjavíkurborgar,
um
miklar
skemmdir sem
unnar voru á
fimmtudag á
nýlögðum túnþökum í Fossvogsdal.
Túnþökurnar
eru við enda
¶«2«,&52
götunnar
*«.33/.
Bjarmalands
og eru rétt ofan við Skólagarða
Reykjavíkur í dalnum. Þökurnar
voru lagðar einmitt til að stemma

stigu við endurteknum utanvegaakstri á þessum stað.
„Það eru alls konar aðilar, bæði
verktakar og íbúar, sem hafa keyrt
þarna alveg linnulaust án leyfis,“
segir Þórólfur sem kveðst ekki
vita hverjir voru að verki en að
hann hafi ákveðnar grunsemdir
um það sem kannaðar verði betur.
„Við sjáum stundum á sporunum
hvert þau liggja,“ bendir garðyrkjustjórinn á.
Gróðurskemmdirnar eru í næsta
nágrenni við göngu- og hjólreiðastíginn í Fossvogsdal. Akandi
umferð skapar hættu fyrir þá sem
fara um stíginn grunlausir um að
þeir geti ef til vill fengið vinnuvél
eða vörubíl í fangið.
„Það á auðvitað ekki að vera
umferð um stígana. En því miður
sýna sumir þessu virðingarleysi.
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Það þyrfti kannski að loka þessu
betur en það þarf samt stundum
að komast þarna um, til dæmis að

Skólagörðunum og til að hreinsa
settjarnir sem eru í dalnum,“ segir
Þórólfur Jónsson.
GAR
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Toppaði Viðey!

Það tekur 3,5 klst. að blása upp bát

Brimbrettið nýttist helst sem sólhlíf...!
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Komið að landi með kvöldmatinn

Busl og vitleysa!

Bærinn sem við máluðum rauðan
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Ég var ekkert eðlilega þreyttur
daginn eftir!

Það var komin grilllykt af Danna!

Sendum börnin út af örkinni!
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Ferðalán BYRS
• Hagstætt lán
• Lán til allt að 4 ára
• Lán allt að 500.000 kr.
• Afsláttur af lántökugjaldi fyrir aðila sem eru í Vildarþjónustu BYRS
ATH! Þú þarft ekki að vera í viðskiptum við BYR til að fá hagstæð ferðalán.
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Er þögn sama
og samþykki?
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ýknudómur Héraðsdóms Reykjavíkur yfir manni sem
ákærður var fyrir naugðun á stúlku á Hótel Sögu olli
talsverðum titringi þar sem mörgum þótti sannað að
naugðun hefði átt sér stað. Atli Gíslason lögmaður var
meðal þeirra sem sýndu viðbrögð við dómnum og sagði
í kvöldfréttum Stöðvar 2 á föstudagskvöldið að dómurinn væri
skelfilegt afturhvarf til fortíðar.
Í dómnum kemur fram að veilur eru í frásögn hins ákærða en
frásögn stúlkunnar þykir gloppótt sökum þess að hún var ölvuð.
Dómurinn treysti sér ekki til að taka afstöðu til þess sem gerðist áður en kynmökin áttu sér stað þar sem framburði þeirra
beggja ber ekki saman. Heldur halla sér að því sem gerist eftir
að þau hefjast. Í niðurstöðu dómsins er talið að frásögn stúlkunnar sé alveg ótvíræð um það að ákærði fór öllu sínu fram við
hana án þess að hún veitti athæfi hans viðnám eða mótmælti því.
Frásögnum beggja aðila ber saman í þeim efnum. Ekki tekur
dómurinn heldur mark á viðbrögðum stúlkunnar eftir atburðinn
né skýrslu lækna á líkamlegu og andlegu ástandi hennar. Dómurinn er alfarið byggður á því að hún veitti ekkert viðnám né
sýndi að hún væri kynmökunum andhverf. Þögn hennar er túlkuð sem samþykki. Þrátt fyrir að það sé alþekkt í sálfræðinni,
eins og geðlæknir sem kallaður var fyrir dóminn sagði, að sumir
bregðist við eins og stúlkan gerði þegar þeir verði fyrir árás. Að
þeir frjósi eða jafnvel gefi eftir og veiti ekki mótspyrnu. Er því
vafasamt að viðbrögð stúlkunnar, eða öllu heldur skortur á vissum viðbrögðum, valdi úrslitum dómsins. Þögn getur táknað svo
margt annað en samþykki, enda er þögn ætíð túlkunaratriði.
Dómurinn styðst aðeins við verknaðarlýsingu eins og Atli
Gíslason gagnrýnir hann jafnframt fyrir. Taka má undir með
Atla þegar hann segir einnig að heldur hefði átt að líta til viðbragða stúlkunnar og ástands hennar þegar hún kom á bráðamóttöku. Samkvæmt þeim viðbrögðum stemmi ekki að stúlkan
hafi samþykkt kynmök. Enda sá hún ástæðu til að leggja fram
kæru.
Dómurinn taldi að hinum ákærða hefði ekki verið ljóst að
stúlkan vildi ekki eiga við hann samræði. Vegna þess að stúlkan
hvorki mótmælti né veitti viðnám þegar kynmök hófust.
Látlaus barátta hefur átt sér stað um allan heim til að breyta
viðhorfi til nauðgana. Eitt helsta baráttumálið er að gera fólki
ljóst að ábyrgðin er ekki þolandans. Taka verður undir með Atla
þegar hann segir þennan dóm afturhvarf til fortíðar því ekki er
hægt að sjá annað en að stúlkan sé talin bera ábyrgð á atburðunum, með því að hafa ekki brugðist rétt við og hafa sýnt með afgerandi hætti að hún væri andhverf samræði við manninn. Hún
varð semsagt að hafa sagt nei en engu virtist skipta að hún sagði
ekki já.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um að vísa málinu til Hæstaréttar. En það væri vissulega áhugavert að sjá hvort málið fengi
þar sömu málsferð og hjá þeim Pétri Guðgeirssyni, Ásgeiri
Magnússyni og Sigríði Ólafsdóttur í Héraðsdómi Reykjavíkur.
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réttir af slysum ungmenna
við akstur síðustu daga hafa
vakið athygli mína. Oftar en ekki
er um afleiðingar ofsaaksturs
að ræða. Óhörnuð og reynslulítil
ungmenni að gera hluti í umferðinni sem ekki eiga heima þar. Það
vekur spurningar um orsök þess
að þetta gerist. Er þetta afleiðing
af agaleysi samfélagsins eða
rangri uppbyggingu ökunáms?
Líklega hafa báðir þættir áhrif en
mér er nær að ætla að skipulag
ökunáms vegi þar þyngra.
En hvers vegna er ég að skrifa
þessa grein? Jú, því mig langar
að segja frá hvernig hluti mestu
bílaþjóðar heimsins þjálfar og
fræðir sína nýju ökumenn. Dóttir
mín sem verður 17 ára í september nk. hefur ekið bíl löglega í tæp
tvö ár!! Nú fyrir skemmstu fékk
hún heimild til að aka bíl og jafnframt að hafa jafnaldra sína sem
farþega. Það kom sér reyndar
vel því að fjórir vinir frá Íslandi
voru að koma í heimsókn.
Maine-ríki í Bandaríkjunum
breytti fyrir nokkrum árum
áherslum í þjálfun nýrra ökumanna. Tilgangur breytinganna
var að stemma stigu við ótímabærum dauða ungs fólks og alvarlegum slysum. Kerfið hefur verið
það árangursríkt að Alríkisstjórnin hefur litið til þess í leiðbeiningum til annarra fylkja um úrbætur. Grunnhugmyndin er sú að
ungmennunum er gert að þjálfa
sig í akstri í minnst eitt ár áður
en þeim er heimilt að aka ein með
jafnöldrum sínum.
Aðstæður til aksturs í meginhluta Maine eru ekki ósvipaðar okkar. Vetur eru snjóþungir
og hálka á vegum ekki óalgeng.
Þá leiðir nálægð sjávar til þess
að hitastig er oft við frostmark
í fjölmennustu byggðarlögunum. Vetrardekk eru óalgeng og
því flestir sem aka á griplitl-

4EIKNINGAR AF VINNINGSTILLÎGUM UM
NÕJA ,ANDSPÅTALANN HAFA VERIÈ BIRTAR
!LLT VIRKAR ÖETTA METNAÈARFULLT OG
GRAND 3¹ GALLI ER ÖË ¹ GJÎF .JARÈAR AÈ
NÕJA SPÅTALABYGGINGIN BYRGIR AÈ MESTU
SÕN ¹ ELSTA HÒS SPÅTALASV¾ÈISINS 'UÈ
JËN 3AMÒELSSON HANNAÈI HÒSIÈ SEM
REIST VAR ¹ ¹RUNUM  TIL  .Ò
BLASIR ÖAÈ VIÈ VÅÈA EN EFTIR AÈ NÕI SPÅT
ALINN RÅS SÁST ÖAÈ AÈEINS FR¹ 'ÎMLU
(RINGBRAUT 5NNENDUM ÖEIRRA TILTÎLU
LEGA F¹U HÒSA Å 2EYKJAVÅK SEM HAFA
SÎGULEGT GILDI ÖYKIR ÖETTA  JA HELDUR
VERRA
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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um sumardekkjum. Þetta leggur
því hættur fyrir ökumenn og því
nauðsynlegt að þjálfa þá vel áður
en þeir fá full réttindi til aksturs.
En hættur eru ekki bara á veturna og því er þjálfun ökumanna
við almenn akstursskilyrði mikilvægust til að geta brugðist við
margbreytileika umferðarinnar.

!UKIN ÖJ¹LFUN
Þessi þörf fyrir þjálfun er grunnurinn að því kerfi sem komið
hefur verið á í Maine. Þar byggir
ökukennsla og réttindi nýrra ökumanna á eftirfarandi:
1. Bóklegt nám, gjarnan kvöldskóli í 2-3 vikur sem lýkur með
skriflegu prófi. Kennslubókin er
lögð til af yfirvöldum án endurgjalds.
2. Samhliða bóklegu námi er
verkleg ökukennsla undir leiðsögn kennara minnst 10 ökutímar.
Nemanda er heimilt að byrja
námið þegar hann hefur náð 15
ára aldri.
3. Hafi nemandi lokið ofangreindu og staðist bóklega prófið fær hann leyfi til æfingaaksturs. Æfingaakstur fer fram undir
handleiðslu ökumanna sem eru
eldri en 21 árs og hafa haft ökuréttindi í tilgreindan lágmarkstíma. Haldin skal dagbók yfir
aksturinn, lágmarksfjöldi ökutíma er 35 klst og skulu þar af

minnst 5 klst hafa farið fram í
myrkri.
4. Verklegt ökupróf fá þeir að
þreyta sem hafa náð 16 ára aldri
og hafa stundað æfingaakstur að
lágmarki í 6 mánuði.
5. Standist ökumaður prófið fær hann samstundis ökuleyfi.
Sé ökumaður yngri en 21 árs fær
hann takmarkað leyfi fyrstu 6
mánuðina. Honum er óheimilt að
hafa jafnaldra sína (yngri en 21)
aðra en fjölskyldumeðlimi með
sér í bílnum.
6. Þegar þessi 6 mánuðir eru útrunnir og ekkert hefur borið upp
á þá hefur þessi nýi ökumaður
öðlast full réttindi.
Líklega þykir einhverjum þetta
flókið kerfi, en það hefur gefið af
sér betri ökumenn og lægri slysatíðni. Árangur hefur verið langt
umfram væntingar.

&YRSTU SKREFIN ¹N ÖRÕSTINGS
Helstu kostir þessa kerfis eru í
meginatriðum tveir. Í fyrsta lagi
að þjálfunarkrafan er mikil sem
færir okkur reyndari nýja ökumenn. Þá finna unglingarnir ekki
þrýsting frá félögunum á meðan
þeir eru að ná tökum á þeim
fjölda atriða sem móta góðan ökumann Í öðru lagi tel ég að yngri
nemendur séu ekki eins mótaðir
einstaklingar og taka betur leiðsögn. Reyndar nota margir áþekk
rök til þess að hvetja til hækkunar ökuleyfisaldurs.
Grein þessi er einvörðungu sett
fram til upplýsinga því mér þykir
rétt að vekja athygli á nýrri hugsun. Það von mín að hún nýtist
þeim sem um málið fjalla.
Þá er að lokum gaman að geta
þess að hinir ungu gestir okkar
frá Íslandi, allir 17 ára, öfunduðu
heimasætuna af því að hafa verið
skylduð í alla þessa þjálfun. Þau
hefðu gjarnan kosið sama kerfi.
Höfundur er tæknifræðingur.

Við komum hingað fyrst!
Á

– Mest lesið
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Lækkum ökuleyfisaldur
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SKËINN AF VÅSINDA OG FR¾ÈIMÎNNUM
Ö¹ LOKSINS ÖEGAR STJËRNM¹LAMENN FARA
EFTIR R¹ÈLEGGINGUM ÖEIRRA

rið 1978 samþykkti norska
Stórþingið með miklum
meirihluta að virkja ána Alta.
Ljóst var að virkjunin myndi
skaða umhverfið, hreindýrarækt og laxveiði auk þess sem
stærstu gljúfrum Norður-Evrópu yrði sökkt. Allt að 20.000 !,-! ,¥3!
manns skráðu sig í Þjóðar- *«(!..%3$«44)2
hreyfinguna gegn virkjuninni
og slagorð mótmælanna var „Vi kom først!“. Árið
1982 var ljóst að stjórnvöld höfðu sigrað í stríðinu
um ána og mótmælendur gáfu eftir en virkjunin var
gangsett í maí 1987.
Tveim árum síðar viðurkenndi þáverandi forsætisráðherra og fyrrum umhverfisráðherra, Gro
Harlem Brundtland, að virkjunin hefði verið óþörf
og þvinguð fram gegn betri vitund. Nú er ljóst
að hún olli óþörfum og óafturkræfum umhverfisspjöllum sem eyðilögðu ómetanlegar auðlindir og
að ekki yrði farið í sambærilega byggingu í dag. Á
sama tíma byggja Íslendingar Kárahnjúkavirkjun,
okkar Alta. Umhverfisverndarsinnar töpuðu baráttunni um Kárahnjúka en önnur barátta er tekin
við. Þetta er ekki einungis barátta um umhverfi og

framtíð Þjórsár heldur snýr hún að rétti fólks til
að hafa áhrif á umhverfi sitt og ákvarðanir stjórnvalda. Lýðræðinu í landinu er ógnað.
Aukið vald til innlendra og alþjóðlegra stórfyrirtækja eykur árásir á auðlindir okkar. Togstreitan er
á milli ráðandi skammtíma fjárhagslegra viðhorfa
og langtíma umhverfis- og samfélagslegra viðhorfa. Milli gróðahyggju og sjálfbærrar þróunar.
Náttúruperlur okkar eru verðmætar í sjálfu sér
og við höfum hag af því að vernda þær. Ef stefna
stjórnvalda og fjárhagslegra hagsmunaaðila nær
fram að ganga munu erlend og innlend fyrirtæki,
sem hafa það eina markmið að græða sem mest á
auðlindum kjördæmisins, bora í sundur Reykjanesskaga, Hellisheiði, virkja Þjórsá og henda upp
a.m.k. einni álbræðslu í Þorlákshöfn. Ásókn þeirra
sem sjá sér fjárhagslegan ávinning í nýtingu auðlinda okkar hefur aukist og það sér ekki fyrir endann á þeim ósköpum. Við getum ekki leyft þessa
aðför.
Ég hvet alla íbúa Suðurkjördæmis til að standa
vörð um verðmæti svæðisins. Þetta varðar okkur
öll frá Reykjanesi að Vatnajökli. Verndum ímynd
Suðurlands, eflum blómlega byggð á grundvelli
sjálfbærrar þróunar og heyjum sterka baráttu
fyrir kjördæminu okkar. Látum engan hirða af
okkur lifibrauðið, við komum hingað fyrst!
Höfundur er varaþingkona VG í Suðurkjördæmi.
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Fyrsta konan kosin á þing

 'RUNDARBARDAGI VAR H¹ÈUR

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  VAR
TIL !LÖINGIS !UK ÖESS VORU ¹
)NGIBJÎRG ( "JARNASON  ¹RA
ÖESSUM TÅMA ENGAR KONUR EFTIR
Å B¾JARSTJËRNUM LANDSINS EN
SKËLASTJËRI KJÎRIN ¹ ÖING FYRST
ÅSLENSKRA KVENNA )NGIBJÎRG
ÖAR HÎFÈU EINHVERJAR KONUR
SKIPAÈI EFSTA S¾TI SÁRSTAKS
SETIÈ FR¹ ÖVÅ AÈ KONUR HLUTU
KVENNALISTA SEM VAR BOÈINN
KOSNINGARÁTT OG KJÎRGENGI TIL
FRAM Å KOSNINGUNUM ÖETTA ¹R
B¾JARSTJËRNARKOSNINGA ¹RIÈ
EN AÈRAR KONUR ¹ LISTA VORU
 EÈA FJËRT¹N ¹RUM ¹ÈUR
+VENNALISTINN SEM VAR
)NGA ,¹RA ,¹RUSDËTTIR KENNARI
KALLAÈUR # LISTI HLAUT  
OG RITSTJËRI (ALLDËRA "JARNA
PRËSENT ATKV¾ÈA OG EINN
DËTTIR KENNARI OG RITSTJËRI OG
MANN KJÎRINN AF SEX LANDS
4HEËDËRA 4HORODDSEN RITHÎF
KJÎRNUM ÖINGMÎNNUM EN
UNDUR OG HÒSFREYJA
).')"*®2' ( "*!2.!3/. VAR FYRST
ÖAÈ VAR )NGIBJÎRG  ÖEIM ¹TTA
ST¾ÈA ÖESS AÈ KONUR
ÅSLENSKRA KVENNA KOSIN ¹ ÖING
¹RUM SEM HÒN SAT ¹ ÖINGI
¹KV¹ÈU AÈ BJËÈA FRAM SÁR
STAKAN KVENNALISTA Å ÖESSUM KOSNINGUM VAR SÒ AÈ BARÈIST HÒN FYRIR MÎRGUM MIKILV¾GUM M¹LUM Å
Ö¹GU ÖEIRRA SEM MINNA M¹TTU SÅN OG KOM MEÈAL
ENGIN KONA HAFÈI KOMIST INN ¹ ÖING Å KOSNINGUN
ANNARS Å GEGN EINU HELSTA BAR¹TTUM¹LI SÅNU SEM
UM ¹RIÈ  SEM VORU FYRSTU KOSNINGARNAR SEM
VAR BYGGING ,ANDSPÅTALANS
ÅSLENSKAR KONUR HÎFÈU KOSNINGARÁTT OG KJÎRGENGI








AÈ 'RUND Å %YJAFIRÈI EFTIR
AÈ %YFIRÈINGAR GERÈU AÈFÎR
AÈ 3MIÈI !NDRÁSSYNI HIRÈ
STJËRA OG FYLGDARLIÈI HANS
3MIÈUR OG ¹TTA ÒR HANS
LIÈI FÁLLU EN %YFIRÈINGAR
MISSTU FIMM
&YRSTA TÎLUBLAÈ 7ALL 3TREET
*OURNAL KOM ÒT
3ÅLDAR¾VINTÕRIÈ HËFST MEÈ
SÅLDARSÎLTUN ¹ 3IGLUFIRÈI
EFTIR AÈ NORSKT SKIP KOM
MEÈ  TIL  TUNNUR AF
SÅLD Å LAND
.!4/ BAUÈ 4ÁKKLANDI
5NGVERJALANDI OG 0ËLLANDI
AÈ GANGA Å BANDALAGIÈ

&LUGVÁL FR¹ 3UDAN !IRWAYS
HRAPAÈI Å 3ÒDAN MEÈ 
FARÖEGA INNANBORÈS ENG
INN LIFÈI SLYSIÈ AF NEMA
TVEGGJA ¹RA BARN

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

Anders Guðmundsson
vélstjóri, Boðahlein 19, Garðabæ,

lést á heimili sínu sunnudaginn 1. júlí. Jarðarför hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir
viljum við færa starfsfólki heimahlynningar Karitas.
Guðrún S. Þóroddsdóttir
Hólmfríður Andersdóttir
Úlfar Hauksson
Bára Andersdóttir
Borgar L. Jónsson
Oddur S. Andersson
Freyja Jóhannsdóttir
Anna G. Andersdóttir
Guðmundur Andersson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri og yndislegi

Hafþór Sveinjónsson,
Burwell, Cambridge, Englandi,

sem lést 22. júní, verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju,
mánudaginn 9. júlí og hefst athöfnin kl. 15.00.
Elsa Jensdóttir
Kristján Hafþórsson
Tinna María Hafþórsdottir
Alexandra Hafþórsdóttir
Hrefna Pétursdóttir
Sveinjón Björnsson
og aðrir aðstandendur.

Við þökkum einstakan hlýhug og samúð
við andlát elskulegrar eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elínar Sigurðardóttur,
Fögrukinn 9, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarþjónustu Karitas og
hjúkrunarfólks LSH, deild 13 G.
Trausti Ó. Lárusson
Auður Traustadóttir
Guðmundur Á. Tryggvason
Anna Kristín Traustadóttir
Sigrún Traustadóttir
Óskar Lárus Traustason
Guðrún Pálsdóttir
Elín Ósk, Trausti, Svava Dís, Bjarni, Tryggvi, Páll Arnar
og barnabarnabörn.
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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3ÎFNIN FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
Íslenski safnadagurinn er árlegur viðburður og er alltaf haldinn annan sunnudaginn í júlí. „Íslandsdeild ICOM, sem
er alþjóðaráð safna, sá áður um kynningu á þessum degi en 2005 tók Safnaráð yfir, þannig að þetta er í þriðja skipti
sem við höldum utan um kynningu á
deginum,“ segir Rakel Halldórsdóttir,
framkvæmdastjóri Safnaráðs.
Í tilefni af Safnadeginum eru flest
söfn á Íslandi með einhverja sérstaka
dagskrá að sögn Rakelar. „Starfshópur
sem hefur verið settur í kringum kynninguna á Safnadeginum ákvað í fyrra að
hafa þema dagsins „Fyrir fjölskylduna“
og það var ákveðið að hafa sama þema
í ár. Söfn eiga að vera staðir þar sem öll
fjölskyldan getur notið skemmtunar og
fræðslu og þess að vera saman. Flest öll
söfn á landinu taka þátt og líka mörg
setur og eru þá með einhverja dagskrá í
tilefni dagsins og eitthvað skemmtilegt
í gangi. Aðgangur er ókeypis á flestum
stöðum og er það gert með það að markmiði að gera fólki kleift að koma og sjá
hvað söfnin eru að bjóða upp á. Þegar
fólk áttar sig á því hvað þetta er fræðandi og skemmtilegt kemur það kannski
aftur,“ segir Rakel og hlær.

Rakel segir að í ár sé svolítið
skemmtilegt að sjá söfn taka sig saman
með dagskrá á Safnadaginn. „Þrír
reyndir safnamenn, Örlygur Kristinsson hjá Síldarminjasafninu á Siglufirði, Pétur Kristjánsson hjá Tækniminjasafninu á Seyðisfirði og Jón Sigurpálsson hjá Byggðasafni Vestfjarða
hafa til dæmis tekið sig saman og eru
með samstillta dagskrá og hafa auglýst
sig svolítið saman. Á þeirra dagskrá
er meðal annars leikur fyrir börn sem
þeir kalla Karlinn í tunglinu, Karlinn
í tunnunni og Karlinn í turninum eftir
því á hvaða safni hann fer fram,“ segir
Rakel og hlær.
Safnadagurinn hefur gengið mjög vel
síðustu ár að sögn Rakelar og forsvarsfólk safnanna verið mjög ánægt með
þátttöku. „Mjög margir notfæra sér
þennan dag til þess að kynna sér hvað
er í gangi. Ragnar Karlsson hjá Hagstofunni sem sér um að safna saman tölfræði um söfn, gestafjölda og svoleiðis,
hefur einmitt birt þessar upplýsingar
fyrir 2005 í tilefni af deginum. Tölfræðin
sýnir það að Íslendingar eru mjög duglegir að notfæra sér söfnin sín, sem er
mjög jákvætt.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

GULLBRÚÐKAUP

2AKEL (ALLDËRSDËTTIR ER FRAMKV¾MDASTJËRI
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Hinn 13. júlí 1957 lögðu leið sína upp
að altarinu í Hóladómkirkju þau

María Pálsdóttir
frá Hoﬁ og Þórarinn
Þórarinsson
frá Vogum til að vinna hvort öðru ævilangt hjúskaparheit. Síðan hafa
þau búið búi sínu í Vogum og meðal annars fætt og alið upp ﬁmm mannvænleg börn. Í tilefni þessara tímamóta verða þau hjón með opið hús
til gestamóttöku í Skúlagarði föstudaginn 13. júlí næstkomandi frá kl.
19.00 og vænta þess að sem allra ﬂestir vinir og vandamenn sjái sér
fært að gleðjast með þeim þessa kvöldstund.
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Næsta útrásarverkefnið er innrás
Háskólinn í Reykjavík mun á næstunni leggja
minni áherslu á að stækka og meiri áherslu á að
dýpka. Svafa Grönfeld, rektor HR, sagði Brjáni
Jónassyni hvað hún eigi við með þeim orðum, og
hvernig hún sjái skólann þróast á næstu árum.

N

ú hefur þú setið í
hálft ár í sæti rektors Háskólans í
Reykjavík
(HR)
og haft tíma til að
móta stefnu skólans. Hver er þín framtíðarsýn
fyrir skólann?
„Það eru gríðarlega margir sem
koma að stefnumótun HR og undanfarna mánuði höfum við unnið
markvissa upplýsingaöflun og
greiningu á núverandi stöðu og
framtíðarmöguleikum
skólans.
Stór hópur nemenda, kennara og
fólks úr atvinnulífinu hefur komið
að þeirri vinnu.
Á Íslandi eru mikil ónýtt tækifæri fólgin í útrás í menntun. Útrásin er að miklu leyti fólgin í innrás erlendra nemenda og kennara
til Íslands, bæði af því atvinnulífið
þarf á því að halda, en ekki síður
af því íslenskir nemendur þurfa á
því að halda.
HR hefur á að skipa einvala liði
innlendra og erlendra kennara í
dag og við viljum auka enn frekar
fjölbreytni þessa hóps.
Íslenskir nemendur þurfa að
geta verið í sambúð við fólk af
allskyns þjóðernum til þess að
efla sína alþjóðlegu hæfni. Bæði
tungumálakunnáttu og eins hæfni
til að greina og leysa vandamál á
meðan námi stendur er nauðsynleg. Við viljum eiga möguleika á
því að senda þetta fólk til útlanda
til að vinna fyrir öll þessi íslensku
fyrirtæki sem starfa um allan
heim.
Okkar markmið er að gera verðmæti úr þekkingunni, og okkar
næsta útrásarverkefni er innrás,
ef svo má taka til orða. Við höfum
sett okkur það markmið að hafa
þriðjung af kennurum við skólann
erlenda, og um fjórðung nemenda.
Það markmið er ekki sett út í bláinn, íslenskt atvinnulíf vill að alþjóðleg færni nemenda sé tryggð.
Nemendur verða að hafa sérfræðiþekkingu, vera góðir lögfræðingar,
viðskiptafræðingar
eða verkfræðingar, en þeir þurfa
einnig að hafa alþjóðlega færni.
Þeir þurfa að hafa framúrskarandi samskiptaleikni. Tækniþekk-

ingin nýtist mun verr ef fólk hefur
ekki þá færni.“
Þú sem rektor setur ekki bara
markmiðin, það er þitt að koma
fram með þá leið sem farin verður til að ná markmiðunum. Hvernig ætlar HR að nýta þessi ónýttu
tækifæri?
„Markmiðið núna er ekki að
stækka HR heldur dýpka. Á undanförnum árum höfum við verið
að leggja alla okkar krafta í að
stækka skólann. Nú ætlum við að
einbeita okkur að því að dýpka
hann. Við ætlum að laða til okkar
hæfustu einstaklingana bæði hér
heima og erlendis. Við ætlum að
leggja heilmikið af okkar fjármunum í rannsóknir innan skólans til
þess að við stöndumst þau markmið sem við höfum sett okkur um
fjölda greina sem okkar kennarar ætla að birta í ritrýndum fræðitímaritum. Við höfum stofnað vísindaráð innan skólans og sett á
stofn rannsóknarþjónustu. Báðar
þessar einingar hafa það að markmiði að auka þekkingarsköpun
innan HR.
Þrátt fyrir þessa áherslu á uppbyggingu á akademískri stöðu
skólans ætlum við áfram að leggja
áherslu á dýnamíska kennsluhætti,
sem hafa verið sérstaða HR. Samkvæmt úttekt ríkisendurskoðunar
er HR í forystu hvað varðar alla
þætti sem varða gæði kennslu og
upplifun nemenda á náminu.
Við höfum laðað að okkur
sterkan kjarna fastra kennara í
HR sem allir eru kennarar af lífi
og sál, þeim finnst svo gaman að
kenna að það smitar út frá sér.
Utan um þennan kjarna erum við
með um 250 manns sem starfa í
atvinnulífinu – forstjóra, framkvæmdastjóra og sérfræðinga
– sem kenna ákveðnar greinar
í HR. Svo erum við með 70 útlendinga sem fljúga til landsins
og kenna í ýmsum námskeiðum.
Þannig búum við til þetta dýnamíska andrúmsloft; með föstum
kjarna, fólki úr atvinnulífinu og
erlendum kennurum.“
Þú talar um að fá fólk erlendis
frá til að kenna við HR, hvernig
hefur það gengið?
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Þótt það væri að vissu leyti freistandi að óska þess að HR
fengi svipaða rannsóknarstyrki frá ríkinu er það trúlega
öllum fyrir bestu að fénu væri veitt í samkeppnissjóði.
„Á síðustu misserum höfum við
verið að fá fólk úr ýmsum áttum.
Nýjasti deildarforsetinn starfaði áður hjá NASA, og við vorum
að ráða inn doktora frá Stanford,
MIT, Boston University og London Buisness School. Við erum svo
heppin að það er mikið af Íslendingum sem hafa starfað lengi erlendis sem eru tilbúnir að koma
heim, ef til staðar eru spennandi störf. Þess vegna viljum við
byggja upp alþjóðlegan háskóla í
HR með spennandi störfum fyrir
þetta fólk. Við viljum að það geti
flutt til Íslands og notið alls þess
besta sem landið hefur upp á að
bjóða, en haft á sama tíma möguleika á að vinna að alþjóðlegum
rannsóknarverkefnum, svo fólki
finnist það ekki vera að fara á mis
við eitthvað við að koma heim.
Sú hugmyndafræði sem við
vinnum eftir felst í því að stöðva
þekkingartap sem verður þegar
hæfir einstaklingar flytja úr
landi, og snúa því upp í það sem
kalla mætti þekkingargróða, þar
sem við löðum til okkar erlenda
einstaklinga jafnt sem Íslendinga
sem starfað hafa erlendis.
Almennt hefur þessi hugsunarháttur ekki verið ráðandi hér á
landi. Ég ræddi við marga stjórn-

endur fyrirtækja þegar ég tók við
stöðu rektors og þeir töluðu meðal
annars um að það sem standi
þeirra framþróun hvað mest fyrir
þrifum sé skortur á hæfum sérfræðingum og stjórnendum.
Því er afar mikilvægt að við
höldum áfram að mennta hæft
fólk hér á landi, sem og laða að
sem flesta þeirra sem hafa stundað nám erlendis aftur heim að
námi loknu, ásamt því að laða til
landsins sérfræðinga af ýmsum
þjóðernum.
Það þekkja aðrar þjóðir að stór
hluti nýsköpunar í Bandaríkjunum
hefur verið knúin áfram af svona
þekkingargróða áratugum saman.
Við sem þjóð þurfum að hugsa á
þá leið að við séum ekki bara að
flytja inn erlenda verkamenn, þó
það sé auðvitað afar mikilvægt,
heldur flytjum við líka inn erlent
þekkingarvinnuafl.“
Ef HR á að þróast frá því að
vera fyrst og fremst kennsluháskóli í það að verða alhliða háskóli
er ljóst að efla þarf rannsóknir
við skólann. Hefur HR það sem
þarf til að geta boðið hæfum vísindamönnum upp á möguleika á að
sinna rannsóknum?
„Spurningin sem vaknar í okkar
huga er sú að nú þegar sýnt hefur

verið fram á að hægt sé að auka
gæði kennslu með tilkomu einkarekinna háskóla eins og HR, hvað
myndi þá gerast ef við myndum
njóta sama frelsis í rannsóknum?
Það er kannski pínulítið einkennilegt að þegar útdeilt er úr
þeim potti sem ætlaður er til rannsókna að þá skipti máli í hvaða
byggingum menn sitji. Framlög
ríkisins til rannsókna innan Háskóla Íslands hafa verið aukin, og
verða aukin enn meira á næstu
árum. Þó að það væri að vissu
leyti freistandi að óska þess að HR
fái svipaða rannsóknarstyrki frá
ríkinu er það trúlega öllum fyrir
bestu að fénu væri veitt í samkeppnissjóði.
Fyrir
fræðimennskuna
er
margfalt betra að þurfa að sækja
um í slíka sjóði. Þá þurfa vísindamennirnir að sýna fram á hvað
þeir ætla að gera, hvers vegna
þeir ætla að gera það og hvaða
framlag það muni hafa fyrir samfélagið. Þess vegna erum við alls
ekki að hvetja til þess að einkaskólarnir fái háar upphæðir til
rannsókna, við viljum fyrst og
fremst að það sitji allir við sama
borð og keppi um þessa fjármuni.
Svo sjáum við bara hvað frelsið
gefur af sér.“

EINBEITTUR VILJI ER ALLT SEM ÞARF
Oscar Pistorius er heimsmeistari fatlaðra í 100, 200 og 400 metra hlaupi. Hann vakti heimsathygli fyrr á þessu
ári er hann vann til silfurverðlauna í 400 metra hlaupi á Suður-Afrísku frjálsíþróttaleikunum en þar keppti hann
við ófatlaða hlaupara. Með einbeittum vilja hefur Oscar náð afburðaárangri í sinni grein og stefnir nú að því að
verða fyrsti aﬂimaði hlauparinn sem keppir á Ólympíuleikum.

Oscar mun etja kappi við íslenska hlaupara á alþjóðlegu frjálsíþróttamóti
sem verður haldið á vegum Landsmóts UMFÍ.
Keppnin verður háð á Kópavogsvelli sunnudaginn 8. júlí kl. 11:30.

Össur hf. er stoltur styrktaraðili
Íþróttasambands fatlaðra
og Oscar Pistorius
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Söknuður besta
íslenska dægurlagið
Meðal íslenskra dægurlaga má finna margar perlur og nú á aðal útilegutímanum eru Íslendingar í óða önn að rifja upp bestu slagarana. Júlía Margrét
Alexandersdóttir hringdi í fríðan hóp tónlistarfólks, lagahöfunda, útvarpsmanna og -kvenna sem hún fékk til að velja bestu dægurlög 20. aldarinnar.
Því hefur stundum verið fleygt
að Íslendingar hafi minnimáttarkennd gagnvart tónlistinni sinni.
Hún sé hallærisleg og jafnist ekkert á við það sem er í gangi úti í
heimi. Þessi fullyrðing heldur þó
engu vatni enda eru íslenskar plötur alltaf í efstu sætum vinsældalistanna og þegar gítarinn er rifinn upp í tjaldútilegum eða góðum
partíum er oftast beðið um „eitthvað með Ný Dönsk eða Sálinni“.
Athygli vakti að aldur álitsgjafa virtist ekki hafa nein áhrif
á val þeirra. Yngri kynslóðin tilgreindi oftar en ekki sígilda slagara og fólkið af eldri kynslóðinni
leyfði einu og einu nýju lagi að
fljóta með. Og ekki virtist heldur
neinu máli skipta hvernig tónlist
álitsgjafarnir eru vanir að spila.

fyrir utan Vetrarsól. Átti erfitt með að velja á milli þeirra.
Jóhann Helgason er að mínu mati
einn af okkar bestu lagahöfundum,“ sagði einn viðmælandinn.
Í nokkuð öruggu öðru sæti
hafnaði síðan hinn hugljúfi ástaróður Hljóma til stúlkunnar með
bláu augun. Bítlahljómsveit Íslands með Gunnar Þórðarson
fremstan í flokki fór létt með
að framleiða dægurlög sem eru
löngu orðin samgróin íslenskri
menningarsögu. Þar á eftir komu
tvö lög í þriðja til fjórða sæti en
það er fyrsta „útrásarpopplagið“
Ammæli með Sykurmolunum
sem gefið var út fyrir tuttugu
árum og Fjöllin hafa vakað sem
Egó samdi og textinn er sköpunarverk Bubba.

«6.4 %. '!-!. *ËHANN (ELGASON SEGIST EKKI HAFA GERT SÁR GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ LAGIÈ
3ÎKNUÈUR YRÈI SVONA MIKILL SMELLUR
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Erfiðast fannst fólki samt að velja
þrjú bestu lögin og töldu það nánast ógjörning. Einn nefndi hátt í
tuttugu lög og annar leyfði sér að
senda tíu laga lista með nákvæmum útskýringum á vali sínu. „Ég
gæti haldið áfram … „forever“,“
sagði einn viðmælandi blaðsins.
Ef marka má þessar niðurstöður er greinilegt að lagahöfundar á borð við Bubba Morthens,
Megas og Magnús Eiríksson eiga
sér dyggan aðdáendahóp en jafnframt að skiptar skoðanir eru um
hvaða lög þeirra séu best heppnuð.
Þannig voru ein fimm lög tengd
Bubba nefnd, jafnmörg úr smiðju
Megasar og fjögur lög Magnúsar
Eiríkssonar komust á lista.
Þegar öll atkvæði höfðu verið
talin skar eitt lag sig bersýnilega úr og virðist það hafa fest
sig í sessi sem eitt af ástsælustu
dægurperlum þjóðarinnar. Lagið
Söknuður hafði mikla yfirburði
og var jafnt á lista rappara, plötusnúða sem og reyndasta útvarpsfólks. „Eitt fallegasta og sorglegasta lag sem samið hefur verið

%IGN ÖJËÈARINNAR
Um þessar mundir eru þrjátíu ár
liðin síðan lagið Söknuður kom út
á plötunni Hananú með Vilhjálmi
Vilhjálmssyni. Vilhjálmur hafði
árin áður aðeins haft sönginn sem
aukastarf á milli þess sem hann
var að fljúga en ákvað að taka tónlistina með trompi og gefa út plötu
með sínum eigin lagasmíðum og
textagerð. „Vilhjálmur samdi
textana sjálfur og sendi þá alla
til nokkurra lagahöfunda en valdi
síðan úr það sem honum fannst
best,“ segir Jóhann Helgason.
„Ég var ekki nema 27 ára þarna
og var nýkominn frá London,“
bætir hann við. Þegar lagið varð
til segist Jóhann ekki hafa gert
sér í hugarlund að lagið myndi ná
þeim miklu vinsældum og raun
ber vitni. „Ég leit einhvern veginn öðrum augum á smellinn. Við
Magnús höfðum aðallega verið
að semja texta á ensku á þessum
tíma og því var þetta verkefni algjörlega nýtt fyrir mér,“ útskýrir Jóhann og viðurkennir um leið
að lagið sé að vissu leyti komið úr
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EFTIR *ËHANN ' *ËHANNSSON
!LL OUT OF LUCK
EFTIR ¶ORVALD "JARNA ¶ORVALDSSON

hans höndum. „Lagið er eiginlega
orðið að hálfgerðri þjóðareign.“
Jóhann sjálfur upplifði hins vegar
aldrei sjálfur þessar miklu vinsældir lagsins því árið sem lagið
byrjaði að hljóma í útvarpi flutti
hann út til Bandaríkjanna. „En ég
fékk fregnir af því úti.“

3TRAX SMELLUR
„Lagið er samið haustið 1963 og
ég man eiginlega ekkert eftir því
hvernig lagið varð til,“ segir Gunnar Þórðarson. Sannkallað Bítlaæði hafði þá gripið um sig á Íslandi og íslenskir strákar tóku sig
til og söfnuðu hári, lokuðu sig af
inni í bílskúrum og reyndu að líkjast fjórmenningunum frá Liverpool. Keflavík varð miðpunkturinn í þessu öllu saman og Hljómar gerðu allt vitlaust. „Bláu augun
hefur náttúrlega lifað í fjörutíu og
fjögur ár þótt maður hafi á þessum árum ekki gert sér neina grein
fyrir því að maður væri með svona
lag í höndunum,“ útskýrir Gunnar
en lagið varð strax mikið spilað og
naut gríðarlegra vinsælda. Gunnar kann engar skýringar á því
þegar hann er spurður af hverju
„sígildu“ lögin lifi svona sterkt í
huga þjóðarinnar.
¶RIÈJA S¾TIÈ
Þriðja sætinu deila tvö lög. Annars vegar er það eitt kraftmesta
rokklag sögunnar: Fjöllin hafa
vakað með Egó og það sannaðist á
afmælistónleikum Bubba 06.06.06
að nær hvert Íslandsbarn kann
textann. Þeir eru ófáir trommararnir sem hafa æft sig undir
öruggum bumbuslætti Magnúsar Stefánssonar en Bubbi sjálfur samdi textann. Hins vegar er
það Ammæli Sykurmolanna sem
náði þriðja sætinu en það lag er
að líkum brautryðjandi íslenskrar tónlistarsögu. Útkoma þess
opnaði áður óþekktar dyr fyrir íslenska tónlistarmenn inn á erlendan markað og enn í dag standa
þær dyr galopnar fyrir aðra íslenska tónlistarmenn.
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-ÁR FINNST ÁG VARLA HEILL NÁ H¹LFUR MAÈUR
OG HELDUR ËSJ¹LFBJARGA ÖVÅ ER VERR
%F ÖÒ V¾RIR HJ¹ MÁR VILDI ÁG GLAÈUR
VERÈA BETRI EN ÁG ER

"L¹U AUGUN ÖÅN BLIKA DJÒP OG SK¾R
LÕSA LEIÈINA MÅNA LÅKT OG STJÎRNUR TV¾R
¶Ë AÈ LIGGI LEIÈ MÅN UM LANGAN VEG
ALDREI AUGNANNA ÖINNA ELDI GLEYMI ÁG

%ITT SINN VERÈA ALLIR MENN AÈ DEYJA
EFTIR BJARTAN DAGINN KEMUR NËTT
¡G HARMA ÖAÈ EN SAMT ÁG VERÈ AÈ SEGJA
AÈ SUMARIÈ LÅÈUR ALLT OF FLJËTT

¶AU MINNAl ¹ FJALLAVÎTNIN FAGURBL¹
FEGURÈ Ö¹ EINN ÁG ¹

25%

afsláttur

749 kr/kg. áður 999 kr/kg.
Humar 1 kg.

40%

afsláttur

989 kr/kg. áður 1.099 kr/kg.

779 kr/kg. áður 1.298 kr/kg.

1.759 kr/kg. áður 2.199 kr/kg.

1.679 kr/kg. áður 2.099 kr/kg.

Fjörﬁsks laxabitar með roði og beinhreinsaðir

Kjötsels grill lambakótilettur

Goða lambaofnsteik

Kjötsels grillsneiðar úr lambalæri

30%

48%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

1.399 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.
SS nautakótilettur

afsláttur

299 kr/kg. áður 575 kr/kg.
Svið

allt í matinn á einum stað
!&%#"!#"
&'(!'(&)&& !
$$$!!
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Gæti vanist því að búa í borg
B
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orghildur Freys býr á
Stóra-Dunhaga með eiginmanni sínum og tveimur
börnum.
„Ég kalla mig frekar bónda en
bóndakonu enda vinn ég úti og
inni og geng í þau störf sem þarf
að vinna. Ég segi alltaf við leikskólabörnin sem koma hingað í
heimsókn að ég heiti Bogga bóndi.
Við hér á Stóra-Dunhaga tökum
á móti börnum ásamt tengdaföður mínum og móður minni. Þetta
er samstarfsverkefni við Bændasamtökin sem heitir „Bændur
bjóða heim“ en þetta er sjötta árið
okkar í því samstarfi. Reyndar
hefur verið tekið á móti fólki hér
á Stóra-Dunhaga í áratugi. Við
fáum leikskólabörn, fyrstu bekki
í grunnskólum og fólk af hæfingarstöðum í heimsókn. Allir fá að
ganga hér um húsin, skoða skepnurnar, fara á hestbak og grilla.“
Borghildi blöskrar ekki fákunnátta fólks þegar kemur að sveitastörfum. Hún segir að fólk viti í
raun meira um þau í dag heldur
en fyrir áratug.
„Fyrst þegar við tókum á móti
börnum hérna var ekki algengt
að foreldrar kæmu með þeim. En
síðan fórum við að hvetja foreldra
og aðra til að koma með börnunum og fylgja þeim um og fræðast

um störfin í sveitinni. Þetta hefur
gengið vel eftir og núna koma
fleiri foreldrar með og um leið
finnst mér börn í dag mun betur
upplýst heldur en fyrir fimm eða
tíu árum.“
Borghildur segist hafa gerst
bóndi þegar hún kynntist eiginmanni sínum, Árna Arnsteinssyni
bónda. Hún er þó fædd í sveit og
fluttist ekki á mölina fyrr en hún
var tólf ára gömul. Hún segir að
búskapurinn sé samstarfsverkefni hjóna og fjölskyldna.
„Þetta er bara eins og að reka
fyrirtæki þar sem allir taka virkan þátt í störfunum. Bóndabýlin í dag eru misstór en á bóndabýli af okkar stærð vinnur ekki
einn maður öll störfin án þess
að verða örþreyttur og gefast
upp. Auðvitað taka konur jafnan þátt í störfunum eins og karlarnir þó að út á við séu karlarnir
frekar bændurnir og fólk líti á þá
sem aðalbóndann. Mér finnst fólk
ekki alveg meðvitað um þessa oftast jöfnu þátttöku kvenna í störfunum. Síðan eru líka til býli þar
sem kona er ein og þá er hún augljóslega aðalbóndinn. En yfirleitt
skiptir fólk þessu jafnt á milli sín,
annars ganga hlutirnir ekki upp.“
Hvað finnst þér skemmtilegast
við að vera bóndi?

„Ég er nú bara þannig gerð að
mér finnst allt skemmtilegt. Ég
hef ofsalega gaman af lífinu og
finnst tímasóun að láta eitthvað
fara í taugarnar á mér. Ef veðrið
er til dæmis ekki gott þá pirra ég
mig ekki á því. Það er bara hluti
af lífinu og ef veðrið er svona
eða hinsegin í dag þá er það bara
þannig og ekkert við því að gera.“
Þrátt
fyrir
tækniframfarir í landbúnaði segir Borghildur
vinnuálag ekki hafa minnkað en
vinnan sjálf hafi þó breyst.
„Fólk getur auðvitað byggt
upp hjá sér og farið í betri fjós
og hagrætt störfunum. Á StóraDunhaga erum við með básafjós
og mjólkum á hefðbundinn hátt
og beygjum okkur undir kúna, en
auðvitað mjólkum við með tækjum, kona mín!“
Gætir þú hugsað þér að flytja í
þéttbýli?
„Ég gæti alveg vanist því að búa
í borg enda hef ég prófað það og
búið í stærri kaupstöðum. Ég er
alveg viss um að ég gæti það því
ég hef gaman af öllu og ég myndi
sennilega fíla mig vel hvar sem
er. Ég verð samt að segja að það
er ótrúlega gott að komast heim í
sveitina þegar ég er búin að vera
einhvers staðar þar sem margt er
um manninn og mikið áreiti.“

Sólarhringsvaktir

í sveitinni

Borghildur Freys, Ólöf Björg Einarsdóttir og Sigríður Kristín Sverrisdóttir
eru bændur en ekki bóndakonur. Þær segja sveitalífið vera í blóðinu frekar
en uppeldinu. Þær eru sammála um að landbúnaðarstörf séu skapandi og
fjölskylduvæn. Lára Björg Björnsdóttir hitti þessar þrjár konur og fékk að
heyra hvernig líf bóndans gengur fyrir sig.

Tíminn er afstæður í sveitinni

Ó

löf Björg ólst upp á Lambeyrum í Laxárdal og býr í
dag á Heiðarbæ við Selfoss. En hvers vegna ákvað hún að
verða bóndi?
„Ég er alin upp við þetta frá
blautu barnsbeini. Ég hef yndi af
dýrum, sveitamennsku og starfinu
í kringum búskapinn. Síðan þarf ég
visst pláss í kringum mig. Ég held
að þetta hugarfar sé ekki óalgengt
hjá þeim sem stunda búskap. Uppeldið hefur líka sín áhrif á hvað
maður getur hugsað sér að starfa
við í framtíðinni. En þótt maður
alist upp í sveit þá er ekki þar með
sagt að maður geti hugsað sér að
starfa við búskap í framtíðinni.
Þetta er miklu frekar eitthvað sem
býr innra með manni. Þetta er lífsstíll,“ segir Ólöf Björg en bætir við
að það hafi alltaf blundað í henni að
starfa við búskap.
„Mig langaði alltaf að vera
bóndi en mig hefur líka langað til
að verða ýmislegt annað. Stundum
veldur röð atvika því að maður
lendir á sínum stað. Eftir stúdentspróf frá Menntaskólanum í
Reykjavík stundaði ég nám við
Bændaskólann á Hvanneyri. Ég
kynntist manninum mínum þar,
Jóhannesi Sveinbjörnssyni, og við
fórum saman til Uppsala í Svíþjóð
í framhaldsnám í landbúnaðarháskóla. Ég lauk mastersprófi þaðan
í kynbótafræði og maðurinn minn
lauk doktorsgráðu.“
Ólöf Björg og Jóhannes tóku við
búi foreldra Jóhannesar, Heiðarbæ, og eru með sjö hundruð fjár
sem telst þokkalega stórt bú á
Suðurlandi en Ólöf Björg er alin
upp á einu stærsta fjárbúi landsins. Ólöfu Björgu finnst starfið
hafa breyst mikið frá því hún var
lítil stelpa vegna tækniframfara
sem hafa létt og auðveldað vinnuna, bæði varðandi vélakost og
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Ung kona með fjögur börn
– ekki hinn týpíski bóndi

S
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hirðingu og því er ekki eins mikil
þörf á vinnuafli í dag eins og í
gamla daga.
Hvað finnst þér skemmtilegast
við starfið?
„Fjölbreytnin og samvistin við
skepnurnar. Þá er ég ekki bara að
tala um sauðféð heldur líka hestana, hundana og allt sem þessu
fylgir. Mér finnst líka ómetanlegt að fá að vera í beinum tengslum við náttúruna sjálfa. Einnig
finnst mér vega þungt hversu gott
og skemmtilegt það er að ala upp
börn við þessar aðstæður. Ætli það
sé ekki ein af ástæðunum fyrir því
að við fórum út í þetta en börnin
okkar eru níu og tólf ára gömul.“
Gætir þú hugsað þér að búa í
þéttbýli?
„Ég er nú þannig gerð að ég get
vanist hverju sem er en það væri
ekki nein óskastaða að búa í borg.
Mér líður einfaldlega betur í sveitinni. Í sveitinni er tíminn afstæð-

ur og enginn að velta sér upp úr
því hvað klukkan sé orðin. Vinnudagurinn er samt langur og það er
kannski eini lösturinn á að vera
bóndi því frístundirnar eru fáar.
Á móti kemur að börnin okkar eru
með okkur í þessu þannig að við
njótum fjölskyldusamveru þótt
við séum kannski að vinna. Auðvitað væri fínt að eiga meiri frítíma og það er einmitt markmiðið
hjá okkur hjónunum að hagræða
og laga vinnuaðstöðuna hérna hjá
okkur til að svo geti orðið. Við finnum mikinn mun síðan við tókum
við búinu af foreldrum mannsins
míns hvað störfin hafa breyst. Búskapur er skapandi vinna. Maður
hefur þúsund hugmyndir í kollinum og fullt af verkefnum sem
maður vill hrinda í framkvæmd
eins og jarðrækt, skógrækt og
landgræðslu. Ég þyrfti helst að
hafa meiri tíma fyrir þetta allt,
það kemur að því einn daginn.“

igríður Kristín Sverrisdóttir ólst upp á Skriðu þar sem
hún býr í dag með eiginmanni
sínum, Þór Jónsteinssyni og fjórum börnum.
„Mig langaði alltaf að vera bóndi
frá því ég man eftir mér. Ég vissi
það nánast frá fyrstu tíð en ég fór
í Bændaskólann að loknu stúdentsprófi. Ég hef aldrei búið í þéttbýli
utan fjóra vetur þegar ég var í
Menntaskólanum á Akureyri.“
Sigríður Kristín segir marga
kosti við það að búa í sveit.
„Störfin eru fjölbreytt en við
erum með hross, kýr og kindur.
Einnig er eitthvað um vélavinnu
og við höfum nóg pláss í kringum
okkur og erum í nánum tengslum
við náttúruna. Mér finnst líka frábært að geta alið upp lítil börn í
sveit. Þau hafa gott af því að læra
að umgangast dýrin og vera úti
í náttúrunni. Ég er kannski ekki
hlutlaus því ég ólst upp við þetta
sjálf en ég gæti varla hugsað mér
að ala þau upp í borg. Mér þætti
þau svo innilokuð.“
Hvernig hefur starfið breyst
síðan þú varst lítil stelpa á Skriðu?
„Allt er orðið vélvæddara. Mér
finnst það hafa sína kosti og galla
en stundum saknar maður gömlu
heyverkunaraðferðanna þegar allt
var heyjað í þurrhey og allir voru í
böggum. Fjölmargir voru í vinnu á
býlunum og mikið fjör. Í dag erum
við kannski þrjú úti á túni og allir
inni í vélum. Það er mun minni

stemning í vélvæðingunni,“ segir
Sigríður Kristín hlæjandi og bætir
við að fólk hafi oft mjög skondnar hugmyndir um hinn dæmigerða
bónda.
„Þegar ég segist vera bóndi þá
hváir fólk og ég er spurð hvernig
mér hafi nú eiginlega dottið þetta
í hug og hvernig bóndi geti verið
ung kona með fjögur smábörn. Ég
hef líka heyrt að þetta þyki frekar hallærislegt en mér finnst það
bara fyndið. Mér finnst leiðinlegast að heyra skoðanir fólks um að
við eigum ekki að vera að standa
í þessum landbúnaði því þetta sé
allt svo dýrt og það eigi frekar að
flytja vörurnar inn frá útlöndum.
Ég stefni á að búa áfram hérna á
Skriðu. Auðvitað veit maður aldrei
hver þróunin verður og hvort það
verði hægt að búa við þetta í framtíðinni en á meðan ég get verð ég
hér.“
Sigríður Kristín segir störfin
auðvitað misskemmtileg og þetta
sé bara eins og hver önnur vinna
en stærsti gallinn sé að það er lítið
um frí.
„Nokkrum dögum eftir að ég
átti börnin fór ég strax út í fjós
að mjólka. Frá því þau voru vikugömul hafa þau sofið úti í vagni
og verið með mér í fjósinu. Mér
finnst þetta vera lítið mál. Kýrnar gera þetta, þær standa á fætur
um leið og þær eru búnar að bera,
af hverju ættum við ekki að gera
það?“
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KÓPAVOGSBÆR
Framtíðarstarf við
Íþróttamiðstöðina
Versali
• Laust er til umsóknar starf við laugarvörslu/baðvörslu karla við Íþróttamiðstöðina Versali.
Um er að ræða 100% stöðugildi. Unnið er
í vaktavinnu.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf
þann 1. ágúst eða fyrr.
Laun eru samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur Guðmundur
Harðarson forstöðumaður í síma 570 0480,
896 4375 og gudmundurh@kopavogur.is

Vilt þú hafa jákvæð áhrif á lífsgæði annarra?
Heimaþjónusta InPro veitir einstaklingum persónulega þjónustu í heimahúsum sem ávallt
er sérsniðin að þörfum viðskiptavinarins og fjölskyldu hans.

Þ.

Íþróttamiðstöðin Versalir var tekin í notkun í apríl 2005 og er staðsett í Salahverfi í
Kópavogi.
Þar er að finna sundlaugar, heita potta,
íþróttahús með séraðstöðu fyrir fimleika,
heilsurækt o.fl.
Um 35 manns vinna í miðstöðinni, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.
Helstu notendur þjónustunnar eru sundgestir á öllum aldri, skólabörn, heilsuræktarfólk, fimleikafólk og aðrir íþróttaiðkendur.
Íþróttamiðstöðin er reyklaus vinnustaður.
Við leitum að reglusömu
starfsfólki með góða
samstarfseiginleika
og þjónustulund.

www.kopavogur.is - www.job.is

Þjónustunni sinna einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn sem eiga það sameiginlegt
að hafa metnað til að veita gæðaþjónustu með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á
lífsgæði fólks.
Hæfniskröfur:

• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi
• Rík þjónustulund

• Þolinmæði
• Sveigjanleiki
• Heiðarleiki

InPro hvetur sérstaklega einstaklinga fjörtíu ára og eldri til að sækja um
Umsókn ásamt starfsferilsskrá skal senda til elisa.ingvarsdottir@inpro.is
Nánari upplýsingar veitir Elísa í síma 555 7600
InPro er þjónustufyrirtæki á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og heilbrigðisþjónustu.
Stefna fyrirtækisins er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Hjá fyrirtækinu starfa
um 90 starfsmenn með fjölbreytta menntun og reynslu. Sjá nánar á www.inpro.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

ÍSLENSKA /SIA.IS ALC 38182 06/07

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 viðbótartekjum 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 Fjarðabyggðarhöllinni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og nuddari heimsækir 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.

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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Fjármálastjóri
Traust innflutnings- og framleiðslufyrirtæki í Kópavogi vill
ráða fjármálasjóra í fullt starf.
Leitað er að reynslumiklum einstaklingi sem getur unnið
sjálfstætt.

Ráðningarþjónusta

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.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Starfið felst í eftirfarandi:
x
x

Yfirumsjón og færsla bókhalds
Afstemmingar og vinnsla gagna fyrir
endurskoðanda

x

Gerð og útfærsla greiðsluáætlana og eftirlit
með greiðslu reikninga

x

Samskipti við lánadrottna og viðskiptamenn,
bæði innanlands og erlendis

x

Launavinnsla

x

VSK uppgjör

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.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
x

Víðtæk bókhaldsreynsla s.s. færsla
bókhalds,afstemmingar, launavinnsla, vsk
uppgjör og áætlanagerð

x

Viðskiptamenntun er kostur

x

Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð

x

Þekking á Axapta og H-Laun kostur

Umsóknir sendist á halldor@landvelar.is
LANDVÉLAR var stofnað 1967
Markmið fyrirtækisins við stofnun þess var
að láta að sér kveða á markaði og í
þjónustu fyrir landbúnað og iðnað
almennt.
Í áranna rás hefur markmiði fyrirtækisins
vissulega verið náð, um leið og þjónusta
og vöruúrval þess hefur vaxið og eflst í
alla staði.

landvelar.is – 580 5800

Í dag eru LANDVÉLAR handhafar og
umboðsaðillar fyrir vörumerki,
samanber Bosch Rexroth, Casappa, Sunn
Hydraulics, Permabond, Legris,
Pentair Water, Poclain Hydraulics og fjölda
annara þekktra merkja innan vélbúnaðar
geirans.

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI
N1 vill ráða starfsmann í hjólbarðavöruhús að Bíldshöfða í Reykjavík.

.- ¥ &,5'&*!23+)045&LUGFJARSKIPTI EHF HAFA ¹KVEÈIÈ AÈ HALDA N¹MSKEIÈ
Å ÚUGFJARSKIPTUM .¹MSKEIÈIÈ HEFST Å OKTËBER 
¾TLUÈ N¹MSLOK MEÈ STARFSÖJ¹LFUN ERU Å APRÅL 
¶EIM SEM STANDAST LOKAPRËF VERÈUR BOÈIÈ STARF
ÚUGFJARSKIPTAMANNA VIÈ )CELAND 2ADIOn
3TARFSSTÎÈ VERÈUR Å 2EYKJAVÅK
.¹MIÈ ER TVÅÖ¾TT &YRRI HLUTINN SEM ER BËKLEGT OG VERKLEGT
N¹M FER FRAM Å SKËLA &LUGSTOÈA OHF EN SEINNI HLUTINN SEM
ER STARFSÖJ¹LFUN FER FRAM HJ¹ &LUGFJARSKIPTUM EHF
.EMENDUR ERU ¹ LAUNUM ¹ N¹MSTÅMANUM
(¾FNISKRÎFUR
5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ STÒDENTSPRËÙ EÈA SAMB¾RI
LEGRI MENNTUN HAFA GËÈA ENSKUKUNN¹TTU TALA SKÕRT M¹L
AUK ÖESS AÈ FULLN¾GJA TILSKYLDUM HEILBRIGÈISKRÎFUM
&LUGFJARSKIPTI LEITA STARFSMANNA MEÈ GËÈA SAMSKIPTAH¾ÙLEIKA
LIPRA OG Ö¾GILEGA FRAMKOMU SEM SÕNA FRUMKV¾ÈI Å STARÙ OG
SEM GETA UNNIÈ UNDIR ¹LAGI
¥ BOÈI ER SPENNANDI STARF Å ÎRUGGU OG GËÈU
STARFSUMHVERÙ
&REKARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFUR 2EYNIR %GGERTSSON
DEILDARSTJËRI ÚUGAFGREIÈSLU Å SÅMA   EÈA ¹
RE GANNETIS

LAGER OG ÚTKEYRSLA
Helstu verkefni:
Öll almenn lagerstörf á hjólbarðalager
Útkeyrsla

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á lagerstörfum
og hjólbörðum
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökuréttindi

N1 vill ráða starfsmann í vöruhús að Gelgjutanga í Reykjavík.

VÖRUMÓTTAKA
Helstu verkefni:
Móttaka vöru
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

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

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

3KRIÚEGAR UMSËKNIR MEÈ ÅTARLEGUM UPPLÕSINGUM UM FYRRI
STÎRF OG REYNSLU ¹SAMT MYND OG NÕJU SAKARVOTTORÈI SENDIST
&LUGFJARSKIPTUM EHF 3ËLEYJARIMA   2EYKJAVÅK FYRIR
 ¹GÒST N¾STKOMANDI (¾GT ER AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈU
BLÎÈ ¹ HEIMASÅÈU &LUGFJARSKIPTA WWWGANNETIS
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ
&LUGFJARSKIPTI EHF ER AÈ FULLU Å EIGU &LUGSTOÈA OHF OG SINNIR TAL OG
GAGNAVIÈSKIPTUM VIÈ ALÖJËÈAÚUG Å ÅSLENSKA ÚUGSTJËRNARSV¾ÈINU
3TARFSMENN FYRIRT¾KISINS ERU UM  OG STARFSEMIN ER ¹ ¥SLANDI Å
&¾REYJUM OG ¹ 'R¾NLANDI &LUGFJARSKIPTI EHF LEGGJA ¹HERSLU ¹ JAFNAN
RÁTT KARLA OG KVENNA TIL STARFA

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

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS
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6ANTAR SMIÈI OG SENDIL
%ININGAVERKSMIÈJUNA EHF VANTAR SMIÈI OG SENDIL NÒ ÖEGAR
®RT VAXANDI FYRIRT¾KI ¹ GËÈUM STAÈ
4EKIÈ VERÈUR VIÈ UMSËKNUM HJ¹ (ELGU Å SÅMA  
FR¹ KL   EÈA ¹ EMAIL HELGA EVIS

,EIKSKËLAKENNARAR ÖROSKAÖJ¹LFAR OG
ANNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
ËSKAST Å LEIKSKËLANN *ÎRFA VIÈ (¾ÈARGARÈ

*ÎRFI ER FIMM DEILDA LEIKSKËLI Å "ÒSTAÈARHVERFI ¥ FAGLEGU STARFI
LEIKSKËLANS ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ LÅFSLEIKNI TILFINNINGATJ¹NINGU OG STERKA
SJ¹LFSMYND 3ÅÈASTLIÈIN ÖRJÒ ¹R HEFUR VERIÈ UNNIÈ AÈ ÖRËUNARVERKEFNI
Å LEIKSKËLANUM ÖAR SEM ÖESSAR ¹HERSLUR ERU Å BRENNIDEPLI HERSLA
VERÈUR LÎGÈ ¹ GERÈ EINSTAKLINGSN¹MSKR¹ FYRIR ÎLL BÎRN Å LEIKSKËLANUM

-¾LINGAMAÈUR
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR (EIMIR OG ¶ORGEIR HF EFTIR AÈ
R¹ÈA M¾LINGAMANN 5PPLÕSINGAR VEITIR 'EIR 3¾MUNDSSON Å
SÅMA   OG GEIR HOGTHIS EÈA *ËN ¶ËR $ANÅELSSON Å
SÅMA   OG JON HOGTHIS %INNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA
UM ¹ HEIMASÅÈU FÁLAGSINS WWWHOGTHIS
(EIMIR OG ¶ORGEIR ER ÎRT VAXANDI FÁLAG SEM BÕÈUR GËÈA
AÈSTÎÈU FYRIR STARFSMENN
(EIMIR OG ¶ORGEIR HF
$UGGUVOGI   2EYKJAVÅK SÅMI  

6ERTU VELKOMIN Å HEIMSËKN Å *ÎRFA EÈA HAFÈU SAMBAND Å SÅMA
  
6IÈ LEITUM AÈ FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
AF B¹ÈUM KYNJUM MEÈ MARGS
KONAR MENNTUN OG REYNSLU

,EIKSKËLASVIÈ

&JÎLBREYTT SKRIFSTOFUSTÎRF
-3 2EYKJAVÅK /STAR OG SMJÎR "ITRUH¹LSI  ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA Å TV¾R LAUSAR STÎÈUR 5M ER AÈ R¾ÈA ALMENN
SKRIFSTOFUSTÎRF EN HELSTU VERKEFNI ERU EFTIRFARANDI

Spennandi störf
í boði...

o -ËTTAKA OG AFGREIÈSLA PANTANA TIL VIÈSKIPTAVINA
o -ËTTAKA OG AFGREIÈSLA VIÈSKIPTAVINA
o ²TSKRIFT ÕMISSA REIKNINGA
o 5PPLÕSINGAGJÎF TIL VIÈSKIPTAVINA
o µMIS KONAR UPPGJÎR
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI
,EITAÈ ER AÈ EINSTAKLINGUM MEÈ GËÈA TÎLVUKUNN¹TTU OG
ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ GËÈA FRAMKOMU
OG ÖJËNUSTULUND
3TARFSHLUTFALL ER  Å B¹ÈUM ÖESSUM STÎÈUM OG ER
¾SKILEGT AÈ VIÈKOMANDI GETI BYRJAÈ SEM FYRST
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR !ÈALSTEINN -AGNÒSSON Å SÅMA
 
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒLÅ NK OG SKULU UMSËKNIR BERAST
TIL STARFSMANNASTJËRA -3 "ITRUH¹LSI   2EYKJAVÅK EÈA ¹
NETFANGIÈ STARFSMANNASVID MSIS

Þjónusta og forritun fyrir TrackWell Tímon
Starfssvið
Þjónusta og forritun fyrir viðskiptavini Tímon, tíma- og verkskráningarkerfisins, ásamt daglegum samskiptum við viðskiptavini
TrackWell og ábyrgð á afhendingu lausna.
Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa reynslu og menntun á sviði kerfis- eða tölvunarfræði. Viðkomandi þarf að vera skipulagður og
hafa ríka þjónustulund. Kostur er að viðkomandi hafi unnið við viðskiptalausnir eða mannauðsstjórnun.

Kerfisstjórn og þjónusta
Starfssvið
Rekstur og þjónusta við Windows og Linux rekstarkerfi; innkaup, umsjón og uppsetningar á vélbúnaði auk samskipti við birgja.
Þjónusta og uppsetning á sérhæfðum tækjum fyrir viðskiptavini TrackWell.
Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa góða reynslu á sviði rekstrar og umsjón vélbúnaðar. Viðkomandi þarf að vera skipulagður og hafa ríka
þjónustulund. Æskilegt er að viðkomandi hafi vottun á borð við MCSA.

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun
Starfssvið
Þróun á hugbúnaðarlausnum. Aðstoð við þarfagreiningu fyrir viðskiptavini TrackWell og ábyrgð á afhendingu lausna.
Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á uppbyggingu vefþjónustu í
Java J2EE eða .NET. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á Linux eða Unix stýrikerfum, C/C++ og einu eða fleiri skriftarmálum.
Allir umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði og verða að geta unnið sjálfstætt, agað og eiga auðvelt með samskipti
við aðra. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að vinna í tæknilega krefjandi umhverfi og læra nýja hluti.
Nánari upplýsingar má fá hjá framkvæmdastjóra hugbúnaðarsviðs, Sigurði E. Guttormssyni. Tekið er á
móti ferilsskrám á job@trackwell.com eða á skrifstofu félagsins. Umsóknir skulu berast fyrir 16. júlí.

Laugavegur 178 · 105 Reykjavík · sími.:+354 510 0600 · fax:+354 510 0601 · job@trackwell.com · www.trackwell.com

Fosshótel Reykholt auglýsir spennandi
atvinnutækifæri:
Gestamóttaka
Hæfniskröfur:
5H\QVODDIVYLSXèXVWDU¿ æskileg
6DPVNLSWDK ¿leikar íslensku og ensku
Þjónustulund og gestrisni
Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
Vingjarnleiki
20 ára lágmarksaldur

<¿rmatreiðslumaður
Hæfniskröfur:
Hæfni til að elda bragðgóðan mat
6NLSXODJVRJVDPVNLSWDK ¿leikar
0HQQWXQRJHèDUH\QVODVHPQêWLVWtVWDU¿
Reynsla af innkaupum æskileg
Vingjarnleiki
Fosshótel Reykholt er menningartengt ferðamannahótel sem byggir á
þríþættu þema: norrænni goðafræði, íslenskum bókmenntum og klassískri
tónlist. Hótelið var nýlega enduropnað eftir víðtækar breytingar á húsnæðinu. Einnig er starfrækt heilsulind á Fosshóteli Reykholti þar sem
boðið er upp á margvísleg meðferðarherbergi og heitar laugar.
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is Nánari upplýsingar
veitir Vladimir Brezovski, hótelstjóri, í síma 435-1260, eða í gegnum
tölvupóstfangið vladimir@fosshotel.is
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Matselja óskast í Söluskála
KHB á Egilstöðum.
Vinnutími frá 8-16, virka daga.
6WDU¿ð felst í:
• að matreiða staðgóðan heimilismat í hádeginu, alla virka daga.
• að hafa umsjón með smurbrauði og kökum.
• að taka þátt í innkaupum á matvörum fyrir staðinn.
Áhugasamir leitið ykkur upplýsinga um laun og aðstæður
RJKD¿ð samband við Guðrúnu í síma 470-1230 eða 861-7756.

"ËKARI HJ¹ &J¹RM¹LASKRIFSTOFU 2EYKJAVÅKURBORGAR
3TARF BËKARA ¹ SKRIFSTOFU "ORGARBËKHALDS &J¹RM¹LASKRIFSTOFU
2EYKJAVÅKURBORGAR ER AUGLÕST LAUST TIL UMSËKNAR

m 'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
m &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM SKIPULAGSH¾ÙLEIKAR FRUMKV¾ÈI
¹HUGI OG METNAÈUR TIL AÈ N¹ ¹RANGRI Å STARÙ

,EITAÈ ER EFTIR METNAÈARFULLUM OG SAMVISKUSÎMUM EINSTAKLINGI
SEM ER OPINN FYRIR T¾KIF¾RUM OG REIÈUBÒINN TIL AÈ SÕNA FRUMKV¾ÈI
Å STÎRFUM OG SAMSKIPTUM

5MSËKNARFRESTUR ER TIL JÒLÅ 
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG 3TARFSMANNA
FÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR 3IGRÅÈUR
"JÎRK 'UNNARSDËTTIR DEILDARSTJËRI SIGRIDURBJORKGUNNARSDOTTIR REYKJA
VIKIS Å SÅMA   EÈA 'ÅSLI ( 'UÈMUNDSSON BORGARBËKARI Å SÅMA
  5MSËKNIR SKULU SENDAR RAFR¾NT TIL DEILDARSTJËRA ¹ NETFANGIÈ
SIGRIDURBJORKGUNNARSDOTTIR REYKJAVIKIS OG VERÈUR MËTTAKA UMSËKNA
STAÈFEST

BYRGÈARSVIÈ
m 3KR¹NING BËKHALDS
m 2¹ÈGJÎF VIÈ BËKUNARSTAÈI HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG

+ENNARAR

(ELSTU VERKEFNI
m -ËTTÎKUSKR¹NING OG LYKLUN
m "ËKUN MILLIF¾RSLNA OG YÙRFERÈ
m 2¹ÈGJÎF TIL BËKUNARSTAÈA VIÈ BËKANIR
m 5PPLÕSINGAGJÎF TIL INNRI OG YTRI VIÈSKIPTAVINA
m ®NNUR TILFALLANDI STÎRF

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMA KENNARA TIL STARFA
¹ N¾STA SKËLA¹RI

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
m 6IÈEIGANDI MENNTUN
m .¹KV¾MNI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARÙ

'RUNNSKËLINN ¹ (ELLU AUGLÕSIR

-EÈAL KENNSLUGREINA
+ENNSLA YNGRI BARNA KENNSLA ¹ MIÈSTIGI TËNMENNT SMÅÈAR OG
ÅÖRËTTIR

,EIÈARLJËS &J¹RM¹LASKRIFSTOFU ER AÈ ÖRËA OG INNLEIÈA HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG
NÕJUSTU OG BESTU VINNUBRÎGÈ Å STJËRNUN FJ¹RM¹LA REIKNINGSHALDI OG
FJ¹RHAGS¹¾TLUNARGERÈ OG VEITA VIÈSKIPTAVINUM &J¹RM¹LASKRIFSTOFU ÖE
SVIÈUM OG FYRIRT¾KJUM 2EYKJAVÅKURBORGAR BORGARFULLTRÒUM OG BORGARBÒ
UM ¹VALLT EINS GËÈA ÖJËNUSTU OG KOSTUR ER MEÈ HAGKV¾MUM H¾TTI 5M
 STARFSMENN STARFA HJ¹ &J¹RM¹LASKRIFSTOFU

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

5PPLÕSINGAR UM SKËLANN M¹ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
HTTPHELLAISMENNTIS
6INSAMLEGAST HAÙÈ SAMBAND VIÈ UNDIRRITAÈA OG F¹IÈ UPPLÕSINGAR
UM KJÎR OG AÈSTÎÈU
3IGURGEIR 'UÈMUNDSSON SKËLASTJËRI Å SÅMA    
3TEINAR 4ËMASSON AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA    

::: SUMARSTARF

3ÁRFR¾ÈINGUR HJ¹ &J¹RM¹LASKRIFSTOFU 2EYKJAVÅKURBORGAR
"ORGARBËKHALD ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VIÈSKIPTAFR¾ÈINGHAGFR¾ÈING TIL STARFA
VIÈ REIKNINGSSKILAGERÈ OG REIKNINGSHALD 5M ER AÈ R¾ÈA SPENNANDI STARF
ÖAR SEM VIÈKOMANDI STARFSMAÈUR MUN TAKA Ö¹TT Å ÖRËUN OG INNLEIÈINGU
¹ VERKFERLUM VIÈ UPPGJÎR OG BËKHALD

Birtíngur útgáfufélag!%""&"'
(#) )"( "%)"** !+
(" !
Starfslýsing:
"!(* !  ! #
%%! #)(#"  '%*" !"
"!$(%  '%""*%
% !%()"#"
Nánari upplýsingar* !*" " '% '"
!  !'( (515 5500%(!)#"' !
ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

3TARFSSVIÈ
o 2EIKNINGSSKIL 2EYKJAVÅKURBORGAR
o 3KÕRSLUGERÈ
o 'REINING OG EFTIRLIT
o 2¹ÈGJÎF OG ÖJËNUSTA VIÈ SVIÈ OG FYRIRT¾KI BORGARINNAR

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒLÅ  5MSËKNIR OG FERILSKR¹R ËSKAST
SENDAR RAFR¾NT ¹ NETFANGIÈ SIGRIDURBJORKGUNNARSDOTTIR REYKJAVIKIS
OG MUN MËTTAKA UMSËKNA VERÈA STAÈFEST
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITA 'ÅSLI ( 'UÈMUNDSSON BORGARBËK
ARI Å SÅMA   OG 3IGRÅÈUR "JÎRK 'UNNARSDËTTIR DEILDARSTJËRI Å SÅMA
 
,EIÈARLJËS &J¹RM¹LASKRIFSTOFU ER AÈ ÖRËA OG INNLEIÈA HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG
NÕJUSTU OG BESTU VINNUBRÎGÈ Å STJËRNUN FJ¹RM¹LA REIKNINGSHALDI OG
FJ¹RHAGS¹¾TLUNARGERÈ OG VEITA VIÈSKIPTAVINUM &J¹RM¹LASKRIFSTOFU ÖE
SVIÈUM OG FYRIRT¾KJUM 2EYKJAVÅKURBORGAR BORGARFULLTRÒUM OG BORGAR
BÒUM ¹VALLT EINS GËÈA ÖJËNUSTU OG KOSTUR ER MEÈ HAGKV¾MUM H¾TTI
5M  STARFSMENN STARFA HJ¹ &J¹RM¹LASKRIFSTOFU

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN ¹ SVIÈI VIÈSKIPTA EÈA HAGFR¾ÈI EÈA
SAMB¾RILEGA MENNTUN
o ¶EKKING OG REYNSLA AF REIKNINGSHALDI OG UPPGJÎRSVINNU ER KOSTUR
o 3KIPULAGSH¾FNI OG FRUMKV¾ÈI
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG METNAÈUR TIL AÈ N¹ ¹RANGRI
o 4ÎLVUÖEKKING OG KUNN¹TTA TIL AÈ NÕTA UPPLÕSINGAKERÙ SEM STJËRNT¾KI
o 'ËÈ ÅSLENSKU OG ENSKUKUNN¹TTA

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

=hhi_gc
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/RGANISTI
!KUREYRARKIRKJU
3TARF ORGANISTA VIÈ !KUREYRARKIRKJU ER LAUST TIL UMSËKNAR
/RGANISTI STARFAR MEÈ AÈAL ORGANISTA KIRKJUNNAR OG FELUR
STARÙÈ M A Å SÁR STJËRN BARNAKËRA KIRKJUNNAR OG
HLJËÈF¾RALEIK VIÈ HELGIHALD ¹ VEGUM SAFNAÈARINS
SKILEGT ER AÈ UMS¾KJANDI HAÙ LOKIÈ +ANTORS PRËÙ
FR¹ 4ËNSKËLA ÖJËÈKIRKJUNNAR EÈA SAMB¾RILEGU N¹MI
5MSËKNIR SENDIST TIL 3ËKNARNEFNDAR !KUREYRARKIRKJU
PËSTHËLF   !KUREYRI OG ER UMSËKNARFRESTUR
TIL  JÒLÅ 

VILTU VIN NA
ME Ð BÖ RN UM

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFUR %YÖËR )NGI *ËNSSON
ORGANISTI KIRKJUNNAR Å SÅMA   EÈA NETFANG
EYTHOR AKIRKJAIS

Í SK EM MTI LEG U
STAR FS U M H VE RF I?

3TAÈAN VEITIST FR¹  SEPT 

FRÍ STU ND AR ÁÐ GJA FAR
/
LEI ÐB EIN EN DU R Á
FRÍ STU ND AH EIM ILU M
ÍTR leggur áherslu á jafnrétti og starfsmannastefnu.

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt
fyrsta flokks þjónustu við viðskiptavini sína.

Til starfa óskast fólk Í hlutastörf sem hefur náð
20 ára aldri og getur tekið að sér skapandi starf
með 6–9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinum, s.s. tónlist,
ÍTR leggur mikla áherslu á fræðslu og
símenntun fyrir sitt starfsfólk, jafnrétti og
starfsmannastefnu.
Allir starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR
og eru upplýstir um jafnréttisáætlun og
starfsmannastefnu fyrirtækisins og
Reykjavíkurborgar.
ÍTR leggur áherslu á fræðslu og símenntun
fyrir sitt starfsfólk.

myndlist, leiklist, smíði, textíl.

Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni (hópastarf,
barnafundir, vinátta og samvera)
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar og
sækja um störfin á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Bæjarhálsi 1,
í síma 411 5000.
.

STU
STUÐNINGSFULLTRÚAR
frístundaheimili Reykjavíkurborgar
á fr
Frístundamiðstöðvar ÍTR óska eftir að ráða
stuðningsfulltrúa á frístundaheimilin í Reykjavík
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða 30–50% stöður
eftir hádegi virka daga. Umsækjendur þurfa að
vera orðnir 20 ára.

F í t o n / S Í A

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg
menntun en einnig kemur til greina áhugasamt
fólk með reynslu.
• Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Í sumum tilfellum er krafist af stuðningsfulltrúa
að hann kunni táknmál, tákn með tali eða hafa
reynslu af vinnu með einhverfum.
Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á
heimasíðu ÍTR, www. itr.is og hjá frístundamiðstöðvum í hverfum borgarinnar.

3ËKNARNEFND !KUREYRARKIRKJU

HÁRSNYRTAR OG NUDDARAR
Langar þig að vinna á íslenskri hár- og
snyrtistofu í miðbæ Kaupmannahafnar?
Spennandi möguleikar fyrir réttan aðila.
Hafðu samband í síma 0045 3369 0989
á milli kl. 8 - 16 og eftir kl. 16 í
0045 2690 9757

www.zenzo.dk

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborgar.
Frístundaheimili ÍTR bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6–9 ára börn þegar hefðbundnum
skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er
að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroska
félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og
starf. Frístundaheimili eru starfrækt við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar.
Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskiptavinum sínum fyrsta flokks þjónustu. ÍTR leggur
mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir sitt
starfsfólk, jafnrétti og starfsmannastefnu. Allir
starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR og eru
upplýstir um jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu
fyrirtækisins og Reykjavíkurborgar.

6ÁLFR¾ÈINGUR

/RKUVEITA (ÒSAVÅKUR ËSKAR EFTIR VÁLFR¾ÈINGI TIL STARFA
3TARÙÈ FELST MA Å UMSJËN MEÈ /RKUSTÎÈ SEM BYGGIR ¹ +ALINA T¾KNI OG
ER EINA STÎÈIN Å HEIMINUM SEM NÕTIR ÖESSA T¾KNI TIL RAFORKUFRAMLEIÈSLU
/RKUVEITA (ÒSAVÅKUR HEFUR ÖRËAÈ ÖESSA T¾KNI ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM OG
MUN NÕR VÁLFR¾ÈINGUR TENGJAST ÖVÅ VERKEFNI ¹SAMT FJÎLMÎRGUM ÎÈRUM
KREFJANDI VERKEFNUM HJ¹ FYRIRT¾KINU
6IÈKOMANDI AÈILI ÖARF AÈ SINNA BAKVÎKTUM
3TARÙÈ KREFST GËÈRAR KUNN¹TTU ¹ TÎLVUR OG F¾RNI Å ERLENDUM SAMSKIPTUM
5PPLÕSINGAR UM /RKUVEITU (ÒSAVÅKUR ERU ¹ mOHISn
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FRAMKV¾MDASTJËRI /RKUVEITU (ÒSAVÅKUR
Å SÅMA  

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

6INSAMLEGA SENDIÈ SKRIÚEGAR UMSËKNIR FYRIR  JÒLÅ MERKTAR
/RKUVEITA (ÒSAVÅKUR
+ETILSBRAUT   (ÒSAVÅK
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,AGNAMENN
(EIMIR OG ¶ORGEIR HF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMENN Å RÎRA
LAGNIR 'REITT SAMKV¾MT M¾LINGU 'ËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR FYRIR
SAMHENTA OG KRAFTMIKLA MENN 5PPLÕSINGAR GEFUR 'UÈMUNDUR
3IGURÈSSON Å SÅMA   OG GUDMUNDUR HOGTHIS
(EIMIR OG ¶ORGEIR HF
$UGGUVOGI   2EYKJAVÅK SÅMI  

=Z[jgÄ{]j\V{VÂk^ccVZ[i^g=_VaaVhiZ[cjcc^4
=Z[jgÄ{]j\V{VÂk^ccV{a^iajbaZ^`h`aVÄVghZb]kZghiVg[hbVÂjg
[¨gVÂc_iVhc4
=Z[jgÄ{]j\V{VÂk^ccV{YZ^aYbZÂ[{jbWgcjb4
=Z[jgÄ{]j\V{VÂk^ccV{aZ^`h`aVÄVghZbhiÂj\iZgkZg^ÂVÂÄgV
WVgcVhiVg[^Âd\Äch`dÂjch`^ei^gb{a^4

K^Âh`jbZ[i^gaZ^`h`aV`ZccVgV#
ÌÓh^ZgjZ^cjc\^h'+Wgcd\{iiVhiVg[hbZccd\Zg
b^`^a{]ZghaVa\Â{\ÂVcVcYVd\jeeWn\\^aZ\ihiVg[#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gBVgVaZ^`h`aVhi_g^hbV++(,'(.

KÓPAVOGSBÆR

:[Z``^[¨hi[V\a¨gÂjghiVg[hbVÂjgkZgÂjg[V\a¨gÂjghiVg[hbVÂjgg{Â^cc#

7VgcV]Z^b^a^ÂÓh7Zg\Ägj\ij'%&%&GZn`_Vk`hb^**'(',,dh&5h^bcZi#^h

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir
Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í
kjarasamningum Félags leikskólakennara
og Launanefndar sveitarfélaga.

Gx@IGH5F:ÝH9??!7CAD5BM
Húsgagna og gjafavöruverslunin TEKK COMPANY
óskar eftir traustum og áreiðanlegum starfsmanni til
sölustarfa. Viðkomandi þarf vera stundvís og skipu-

Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún: 564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI: 570 1600
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Matráður

lagður, hafa frábæra þjónustulund og áhuga á öllu
TEK K C OM PA NY ER H Ú S G A G NA - OG G JA FAV ÖR U V ER S LU N
M EÐ H EIM S Þ EK K T V ÖR U M ER K I FR Á ÖLLU M H EIM S H ÖR NU M .
OK K A R A Ð A LS M ER K I ER EINS TA K LEG A FA LLEG T

sem viðkemur húsbúnaði.
Tekk Company er reyklaus vinnustaður.

V ÖR U Ú R VA L OG FR A M Ú R S K A R A ND I Þ JÓNU S TA .

Við biðjum alla áhugasama um að senda umsóknir á
skrifstofu Tekk-Company, Bæjarlind 14-16,
200 Kópavogi eða á tekk@tekk.is, merkt: „Sölustarf“.

Dalur: 554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli: 554 6150
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.

6¡>5F@=B8%(!%*p&$%?áD5JC;=pGÝA=)*((($$p:5L)*(((')pH9??4H9??"=G

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
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

9ÙRMAÈUR Å ELDHÒS
ËSKAST Å LEIKSKËLANN (AMRABORG 

!LLUR MATUR ¹ AÈ FARA UPP Å
MUNN OG OFAN Å MAGA c
(AMRABORG ER FJÎGURRA DEILDA LEIKSKËLI Å (LÅÈUNUM ¥ LEIKSKËLANUM
ERU  BÎRN OG  STARFSMENN ,ÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ HOLLAN OG
HEIMILISLEGAN MAT
6ERTU VELKOMIN Å HEIMSËKN Å (AMRABORG EÈA HAFÈU SAMBAND VIÈ
"RYNDÅSI LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA  

6IÈ LEITUM AÈ FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
AF B¹ÈUM KYNJUM MEÈ MARGS
KONAR MENNTUN OG REYNSLU

,EIKSKËLASVIÈ
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,EIKSKËLASVIÈ

,EIKSKËLINN 3ËLHLÅÈ
,EIKSKËLINN 3ËLHLÅÈ %NGIHLÅÈ 
ËSKAR EFTIR DEILDARSTJËRA
LEIKSKËLAKENNURUM OG ÎÈRU
UPPELDISMENNTUÈU STARFSFËLKI
3ËLHLÅÈ ER Å GÎMLU VINALEGU HÒSI Å (LÅÈUNUM
¶AR ER UNNIÈ ÎÚUGT STARF SEM ER Å STÎÈUGRI ÖRËUN
FRAMUNDAN ER MA #OMENIUSARVERKEFNI ÖAR SEM
UNNIÈ VERÈUR AÈ SAGNARHEFÈ OG MENNINGU
LANDANA SEM TAKA Ö¹TT
6ERTU VELKOMIN Å HEIMSËKN Å 3ËLHLÅÈ EÈA HAFÈU
SAMBAND VIÈ %LÅSABETU LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA
 

Luxor er tækjaleiga og söludeild Saga film, stærsta framleiðslufyrirtæki landsins á sviði sjónvarpsframleiðslu,
kvikmyndaframleiðslu og atburðastjórnunar. Hjá Luxor starfa nú um 12 manns
auk þess sem verktakar taka þátt í stærri verkefnum á borð við XFactor.

Lagerstjóri

Tæknimaður

Óskum eftir að ráða lagerstjóra til starfa í fullt starf sem fyrst í
tækjaleigu fyrirtækisins. Starfið felst í því að skrá tæki út og inn, sinna
lagerhaldi og öðru sem til fellur. Starfsmaðurinn þarf að vera skipulagður,
röskur og nákvæmur. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu, fjölbreytt og
skemmtilegt starfsumhverfi og góð laun.

Óskum einnig eftir ráða tæknimann. Starfið felst í því að vinna í verkefnum
fyrirtækisins við ljósa- og vídeóvinnu, sviðsvinnu og öðru sem til fellur.
Starfsmaðurinn þarf að vera röskur, samviskusamur og þarf að geta unnið
sjálfstætt. Vinnutími er óreglulegur. Starfið er mjög fjölbreytt, krefjandi
og skapandi. Reynsla af þessari vinnu kostur en ekki nauðsynleg. Boðið er
upp á góða vinnuaðstöðu, fjölbreytt og skemmtilegt starfsumhverfi og góð
laun.

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA
Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA
¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI
2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹
STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

Frístundaklúbbar fyrir börn og unglinga
með fötlun á aldrinum 10–16 ára

Áhugasamir sendi umsókn til Péturs Óla Gíslasonar á petur@luxor.is

Nýtt og spennandi verkefni
Í haust hefur ÍTR starfsemi þriggja frístundaklúbba í borginni fyrir börn og unglinga
með fötlun á aldrinum 10–16 ára. Klúbbarnir
verða á þremur stöðum í Reykjavík og verða
opnir frá skólalokum til kl. 17.15 alla virka daga.
Meginmarkmið með starfinu er að gefa kost á
fjölbreyttum og spennandi frístundum þar sem
uppeldisgildi eru höfð að leiðarljósi. Stefnt er að
því að tengja þetta frístundastarf því sem
þessum aldurshópi stendur til boða nú þegar.
Umsjónarmenn óskast í frístundaklúbbana í
Grafarvogi, Breiðholti og í miðborg Reykjavíkur.

Öryggisfulltrúi

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, skapandi og skemmtilegu fólki sem
er áhugasamt um faglegt starf á vettvangi
frítímans.

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.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf um
miðjan ágúst 2007.

Helstu verkefni:
Mótun öryggisstefnu í samráði við aðra stjórnendur
Gerð öryggisáætlana fyrir einstaka byggingavinnustaði
Eftirlit með að farið sé eftir öryggisáætlunum.
Fræðsla og forverndarstarf í öryggis og vinnuverndarmál
Samskipti við aðila á sviði öryggismála

Ábyrgðarsvið umsjónarmanns:
• Umsjón með frístundaklúbbnum, ásamt
öðrum verkefnum tengdum tómstundastarfi í
hverfinu.
Menntunar og/eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg menntun.
• Stjórnunarreynsla og hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópi.
• Góð reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta.

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.

F í t o n / S Í A

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.

Umsóknarfrestur er til 23. júlí. Umsóknum skal
skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1, merkt:
Umsjónarmannastarf, Frístundaklúbbar.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701
www.javerk.is

Nánari upplýsingar veitir Steingerður Kristjánsdóttir,
verkefnastjóri
hjá
ÍTR
í
steingerdur.kristjansdottir@reykjavik.is eða á
Skrifstofu tómstundamála, síma 411-5000.
Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar við Reykjavíkurborg.

Vesturgata 53B
101 Reykjavík
Góð eign í 101 með bílakjallara

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Mánudag milli 17:00-17:30

Kársnesbraut 87
Lind

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

110 Reykjavík
Fallegt einbýlishús á góðum stað

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

oskar@remax.is

oskar@remax.is

Mánudag milli 19:00-19:30

Mánudag milli 20:00-20:30

thorarinn@remax.is

Ásvallagata 31
101 Reykjavík
Lind

101 Reykjavík
Komið og kíkið á þessa

Þriðjudag milli 19:00-19:30

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

oskar@remax.is

oskar@remax.is

þriðjudag milli kl. 18:00 - 18:30

112 Reykjavík
Glæsileg íbúð, frábært útsýni.

Verð: 33.900.000

Falleg og vönduð íbúð í hjarta Reykjavíkur. Eignin hefur verið endurnýjuð á fallegan hátt að innan og
blandast nýjar línur við gamlar á afar fallegan hátt. Nýbúið er að taka sameign að innan rækilega í gegn og
húsið málað að utan. Vandaðar ítalskar innréttingar frá Aran eru í eldhúsi, baði og hjónaherbergi. Gólfefni
eru plankaparket úr eik. Baðherbergið er með hvítum flísum á veggjum og svörtum á gólfi, innréttingu,
upphengdu salerni og flísalagðri sturtu. Lofthæð er 270 cm.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Suðurgata 9
Lind

220 Hafnarfjörður
Söguleg eign í topp standi

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1890
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

oskar@remax.is

oskar@remax.is

Þriðjudag milli 20:00-20:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 86,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Við kynnum eina af fyrstu eignum landsins sem fékk rafmagn, endurgerð á fallegan hátt. Íbúðin er efri hæð
í tvíbýli í miðbæ Hafnarfjarðar með frábært útsýni yfir miðbæinn og hafið. Gengið er inn um sér inngang á
jarðhæð og er forstofa flísalögð og með hita í gólfi. Á aðalhæð íbúðar er góð stofa með útsýni yfir fjörðinn,
tvö rúmgóð barnaherbergi með sér smíðuðum kojum og eldhús. Á gólfum er eikar plastparket. Rishæð er
tvískipt. Annars vegar er gott sjónvarpsrými með útgang út á uþb 20m² útsýnissvalir og hins vegar er gott
hjónaherbergi. Fallegir franskir gluggar eru í allri eigninni.
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Goðaborgir 3

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Verð: 26.500.000

Skemmtileg íbúð sem vert er að skoða. Íbúðin er afskaplega björt og falleg og í topp ástandi. Húsið var
nýlega klætt að utan. Íbúðin er á fyrstu hæð og er afskaplega stílhrein og snyrtileg. Svefnherbergi er stórt
og með góðu skápaplássi. Eldhús er með ljósum innréttingum, efri skápar með glerhurðum. Stofa er björt
og falleg, með eikarparketi á gólfi. Útgangur er úr stofu á litlar suður svalir. Gott og opið herbergi er aðskilið
frá stofu með fallegum rennihurðum. Salerni er ný uppgert.

Lind

hannes@remax.is

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

thorarinn@remax.is

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
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Sólvallagata 43

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Verð: 67.000.000

Húsinu hefur verið haldið vel við í gegnum árin. Allt ytra byrði var málað fyrir 2 árum síðan ásamt þaki. Allar
innréttingar og skápar eru vönduð sérsmíði. Stofa er rúmgóð og björt með fallegum arni. Eldhús er með
fallegum innréttingum og stórum borðkróki. Baðherbergi á efri hæð er mjög stórt, með hita í gólfi,
hornbaðkari og góðri innréttingu. 4 svefnherbergi eru á efri hæð ásamt sjónvarpsholi og fataherbergi. Hiti
er á bílastæði við bílskúr og að inngangi. Garður er mjög stór og fallegur.

Verð: 46.900.000

Heillandi hús í vesturbæ Kópavogs. Á aðalhæð (miðhæð) er lítil forstofa en þaðan er gengið inn í eldhús,
borðstofu, gestasalerni og stofu. Þaðan er líka útgangur í garðinn út frá borðstofu. Á efstu hæð eru 4
herbergi og opið rými sem nýtist til dæmis vel sem tölvuherbergi eða setustofa. Herbergin eru flest með
föstum skápum og er útgengt út á svalir úr einu þeirra. Svalirnar snúa út í garðinn. Í kjallara er ný uppgert
baðherbergi með sauna, baðkari og sturtuklefa. Lóðin er mjög stór og falleg

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 226 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 33.500.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is
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Urriðakvísl 1

Lind

hannes@remax.is

Verð: 36.900.000

Skemmtileg eign í á rólegum stað í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er
björt og falleg og er gengið inn í opna forstofu þegar komið er inn. Stofan er stór, en úr henni er útgengt á
stórar svalir sem liggja að hjónaherbergi, en þar eru aðrar dyr. Íbúðin er með þremur góðum
svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsholi, eldhúsi og baðherbergi. Eignin er í góðu ástandi að innan sem utan.
Stigagangur er stór og mjög snyrtilegur. Stæði í lokuðu bílskýli og geymsla í sameign

200 Kópavogur
Einbýlishús með glæsilegum garði

Stærð: 219 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Víðibrekka 4
Lind

801 Selfoss
GLÆSILEGT SUMARHÚS

Stærð: 126,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind
Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407
snorri@remax.is

Mánudag kl. 18.00 - 18.30

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi
847 8001

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

billi@remax.is

gv@remax.is

TILBOÐ ÓSKAST

Verð: 21.500.000

Falleg þriggja herb. íbúð annarri hæð í Goðaborgum 3. Frábært útsýni. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu
með mjög góðu skápaplássi. Baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél og þurrkara, flísar á gólfi.
Hjónaherbergi og barnaherbergi með skápum. Eldhús með hvítri smekklegri innréttingu ásamt
uppþvottavél sem getur fylgt. Stofan er opin ámóti eldhúsi og er útgengi á svalir sem snúa í suðaustur. Á
jarðhæð er lítil geymsla og hjólageymsla. Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Verð: TILBOÐ

RE/MAX LIND Kynnir: Nýtt glæsilegt 126,6m2 heilsárshús með steyptri plötu og hita í öllum gólfum,
fullbúið og sérlega vandað á 8362 m2 eignalóð með frábæru útsýni á þessum vinsæla stað í Grímsnesinu
skammt frá Selfossi. Stutt í alla þjónustu og afþreyingu. Húsið stendur í suðurhlíð á mjög fallegum stað í
landi Búrfells.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Stærð: 885 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 13.100.000
Bílskúr: Nei

Sléttahraun 19
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í hrauninu

Opið
Hús

Funalind 5
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

snorri@remax.is

snorri@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUD 9.JÚLÍ KL 19:00-19:30 Verð: 22.500.000
Björt og falleg íbúð á annarri hæð Lindahverfinu í Kópavogi . Húsið hefur nýlega verið málað að utan og
sameign tekin í gegn. Eignin skiptist í: Forstofu með skápum. Eldhús með góðri innréttingu, nýlegum ofni
og eldavél og stórum borðkrók. Stofu með útgengi út á suð-vestur svalir. Tvö svefnherbergi með skápum.
Baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu og baðkari. Þvottahús er innan íbúðar.
Sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign. Örstutt er í alla Þjónustu.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 70,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

201 Kópavogur
Glæsileg 2.herbergja íbúð

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD FRÁ KL 19-19:30

Lind

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18.00- 18.30

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

gv@remax.is

baldur@remax.is

Opið hús sunnud 8. Júlí kl 15:00-17:00

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 18 - 18:30

thorarinn@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Frostafold 163
Lind

112 Reykjavík
3ja herbergja ásamt bílskýli

Stærð: 95,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 16.310.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús mánudag kl.19.00 - 19.30

Verð: 22.900.000

95,6 m² endaíbúð á þriðju og efstu hæð ásamt stæði í bílageymslu Nánari lýsing: Sér inngangur er af
svölum. Forstofa er með flísum á gólfi, skápur. Eldhús er með flísum á gólfi. Góð hvít innrétting, flísar á milli
efriskápa og eldhúsbekkja - t.f. uppþvottavél. Góður borðkrókur við glugga. Stofa er rúmgóð með parketi
á gólfi og útgengt er á svalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og Baðkar með sturtuaðstöðu og innrétting.
Sérgeymsla er í kjallara.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Grensásvegur
Lind

108 Reykjavík
Frábær skifstofuhæð til sölu

Stærð: 226,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: Nei

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934

lo@remax.is

lo@remax.is

Verð: 24.900.000

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt bílastæði í bílageymslu. Húsið er neðsta húsið í
Katrínarlindinni og engar byggingar fyrir framan og því óhindrað útsýni yfir Helgafellið og Esjuna. Húsið var
byggt af verktakanum, Gissur og Pálmi og því mjög vandað. Eignin skiptist í forstofu með skápum,
þvottahús, eldhús, tvö góð svefnherbergi, baðherbergi. Sérgeymsla og bílastæði á jarðhæð.

Verð: 21.900.000

Neðri hæðin skiptist í lokað verönd, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og geymslu. Frá stofu er
gengið út á lokaða verönd sem er jafnframt notuð sem inngangur í húsið. Efri hæðin er opið rými sem
hægt er að skipta í eitt eða tvö svefnherbergi, útgengt er á svalir með frábæru útsýni yfir hvalfjörðinn. Hiti er
í gólfum. Húsið er hitað upp með rafmagni í dag, lagnir klárar fyrir heitt vatn sem stefnt er að tengja í
hverfinu í sumar. Til staðar er internet. Búið er í húsinu allt árið.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 94,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 18.100.000
Bílskúr: Nei

113 Reykjavík
Glæsileg 3.herb + bílskýli

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is
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Katrínarlind 3

Lind

snorri@remax.is

Verð: 27.900.000

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

Kjósahreppur
Í landi Háls í Kjós

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 17.900.000
Bílskúr: Nei

201 Kópavogur
Snyrtileg eign á góðum stað

thorarinn@remax.is

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Berjabraut 10
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Lækjasmári 4

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Verð: 19.900.000

RE/MAX LIND Kynnir: Mjög fallega og vel skipulagða tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með ca 40 fm
sólpalli við Núpalind í Kópavogi. Nánari lýsing: Forstofa með góðum skápum. Baðherbergi sem er flísalagt í
hólf og gólf, baðker og möguleiki á að setja sturtu. Innaf baðherbergi er þvottahús. Rúmgott hjónaherbergi
með góðum skápum. Eldhús sem er opið að hluta inn í stofu. Stofan er rúmgóð og með útgengi á ca 40
fallegan sólpall sem snýr í suður. Gólfefni er plastparket. Sérgeymsla er í kjallara.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is
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Núpalind 4

Lind

gv@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUD 9.JÚLÍ KL 18:00-18:30 Verð: 18.900.000
3 herbergja íbúð á 3.hæð í góðu fjölbýli í Hafnarfirði. Húsinu hefur verið vel við haldið og m.a klætt 2003
og sameign öll tekin í gegn 2007. Nýlegt gler er í íbúðinni. Eignin skiptist í: Forstofu með skápum.
Glæsilegt nýtt eldhús með innréttingu frá INNX, uppþvottavél og flísum á gólfi. Samliggjandi stofu og
borðstofu með útgengi út á svalir. Tvö góð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi sem er flísalagt í hólf
og gólf með baðkari. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni og sérgeymsla í sameign.

201 Kópavogur
Falleg íbúð í hjarta Kópavogs

Stærð: 87 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.300.000
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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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.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Bakkastígur 3
101 Reykjavík
Sögufrægt hús á einstökum stað

Stærð: 177,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 26.950.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 275 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 32.650.000
Bílskúr: Já

Fannafold 57
Lind

112 Reykjavík
Tilvalið fyrir stóra fjölskyldu

Lind

Opið
Hús

BÓKAÐU SKOÐUN Í S:699 5008

Verð: 71.900.000

RE/MAX LIND kynnir mjög skemmtilegt 177.3 fm sögufrægt hús á einstökum stað í gamla vesturbænum. Húsið
er bárujárnsklætt timburhús - 3 hæðir. Húsið er fullfrágengið að utan með fallegri girðingu umhverfis húsið.
Aðalinngangur er inn á fyrstu hæð. Komið er inn í anddyri. Gengið er inn í stóra stofu með gólfborðum og er
þaðan útgengt út á svalir og niður í fallegan garð. Á annari hæð eru 2 góð svefnherbergi með gólfborðum og
gluggum í suður. Fallegt baðherbergi með vönduðm hvítum tækjum og glugga. Fataherbergi með glugga. Af
annari hæð er gengið upp á svefnloft/geymsluloft sem nær yfir allt húsið, lofthæð ca. 1.70 m upp i mæni.
Jarðhæð er með fullri lofthæð og góðum gluggum. Eldhús er rúmgott og opið með vönduðum eldhústækjum,
s.s. stórri SMEG gaseldavél, tvöföldum ísskáp og eldhúsinnrétting frá Habitat, eldhús er flísalagt. Úr eldhúsi er
útgengt út í hellulagðan garð með útiarni. Svefnherbergi er með parketi. Þvottahús með sturtu. Geymsla með
glugga. Í garði er geymsluskúr og fánastöng. Bílastæði er við aðalinngang og er það lagt með steini. Að sögn
eiganda eru allar lagnir nýlegar.

112 Reykjavík
Flott eign

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

berglindg@remax.is

hannes@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Remax Lind kynnir einstaklega fallega innréttað 2ja hæða einbýlishús með einstöku útsýni yfir Reykjavík og
nágrenni. Íbúð á efri hæð er 80,7 fm, neðri hæð 141,2 fm og bílskúrinn er 53,3 fm. Aðkoman að húsinu er eins
snyrtileg og á verður kosið - bílaplanið fyrir framan bílskúrinn er steypt og stimplað. Gengið er inn á efri hæð sem
samanstendur af forstofu með góðum skápum, gestasalerni, eldhúsi með glæsilegri innréttingu og innbyggðum
ísskáp, borðstofu og stofu. Flísar á forstofu og gegnheil rauðeik á stofu/borðstofu og eldhúsi. Eikarstigi liggur á
milli hæða.
Á neðri hæð eru fjögur svefnherbergi, stórt þvottahús með góðri innréttingu, stór geymsla með
hillum og baðherbergi með hornbaðkari og stórri sturtu. Sjónvarpshol er á neðri hæð með útgengi út á pall í
skjólgóðum garði. Bakvið hús úti er einnig útigeymsla. Bílskúrinn er tvöfaldur með bílskúrshurðaopnara á báðum
hurðum. Gólfið er flotað. Rennandi vatn er í skúr, ásamt upphengdri brunaslöngu. Bílskúrinn er 53,3 fm.
Innangengt er á efri hæðina úr bílskúrnum. Þetta er falleg eign fyrir stóra fjölskyldur - nóg pláss fyrir alla.

hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 19.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús þriðjud 10 júlí kl.18.30-19

101 Reykjavík
Glæsileg eign

berglindg@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Miðvangur 12
Lind

220 Hafnarfjörður
Góð kaup

Opið
Hús

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

gunnarolason@remax.is

hannes@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

hannes@remax.is

gj@remax.is

Opið hús mánud. 9/7 milli kl.18-18:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929
Brunabótamat: 16.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000

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

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

Öldugata 11

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

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

Verð: 34.900.000

Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og fatahengi. Skápur er á gangi. Gestasalerni með flísum á gólfi. Hol
með flísum á gólfi. Eldhús er með hvítri innréttingu, flísum á milli skápa og flísum á gólfi. Stofan er með
flísum á gólfi og með útgengi á stórann pall sem snýr í suður. Þrjú barnaherbergi eru á efri hæðinni, öll með
skápum. Hjónaherbergi er með skápum og útgengi á suðursvalir. Baðherbergi er með flísum á veggjum og
dúk á gólfi, baðkar með sturtu. Geymsla með hillum.

Verð: 64.900.000

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

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

Laufengi 172

Opið hús mánudag milli kl. 18-18:30

thorarinn@remax.is

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

Stærð: 177,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 30.565.000
Bílskúr: Nei

Naustabryggja 25
Lind
Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

110 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Bryggjuhverfinu

Senter

Opið
Hús

gunnarolason@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S: 699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

hannes@remax.is

kalli@remax.is

Opið hús mánudaginn 9.júlí kl 18-18:30

Verð: 41.900.000

REMAX LIND KYNNIR: Eignin skilast á eftirfarandi hátt: Komið er inn forstofu. Tvö svefnherbergi með
hvítum sprautulökkuðum skápum. Björt og stór stofa , möguleiki að búa til 3 svefnherbergið. Eldhúsið er
með hvítri sprautulakkaðri innréttingu. Stórt baðherbergi, baðkar með sturtu. Baðherbergið er flísalagt
með ljósum flísum í hólf og gólf, tengi er fyrir þvottavél og þurrkara. Bílskúr og stæði fylgja eigninni.
Geymsla í sameign. Þvottahús er í sameign. Plankaeik á gólfum.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Verð: 43.900.000

Penthouse íbúð á tveimur hæðum. Neðri hæð: Anddyri með mustang flísum á gólfi, fataskápar.
Hjónaherbergi er stórt, gegnheilu parketi og góðum skápum. Baðherbergi með fallegri innréttingu og
baðkari. Þvottahús með flísum á gólfi. Eldhús er opið inn í borðstofuna og stofuna. Það er með mustang
flísum á gólfi, sérsmíðaðri innréttingu, uppþvottavél og góðum tækjum. Eldunareyja með helluborði og
háfi. Svalir út af borðstofu. Á efri hæð er gott rými, sjónvarpshol. Tvö góð herbergi.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Fellahvarf 1
203 Kópavogur
Mjög glæsileg íbúð í 5 íbúða húsi

Stærð: 119,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

Laugarásvegur 1
Mjódd

104 Reykjavík
Falleg íbúð í endurnýjuðu húsi

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Opið
Hús

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516
runarthor@remax.is

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Verð: 23.900.000

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

Víkurás 1
Opið hús mánudag kl. 20:30-21:00

Verð: 34.900.000

110 Reykjavík
2ja herbergja íbúð með bílageymslu

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Stærð: 58 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 10.445.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Falleg og stílhrein 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með útsýni. Núverandi eigandi gerði töluverðar breytingar frá
upphaflegum innréttingum og er niðurstaðan glæsileg og vönduð íbúð. Lýsing íbúðar: Komið er inn í forstofu
með parketi á gólfi og hvítsprautulökkuðum fataskápum. Eldhús og stofa er opið rými. Eldhúsinnrétting er
u-laga og hvítsprautulökkuð, efri og neðri skápar, einnig er eyja sem stúkar eldhús og stofu af, vönduð tæki,
granít á borðplötum og á eyju og hvítar fallegar flísar á milli efri og neðri skápa og upp í loft. Stofan er með parketi
og útgengt á stórar flísalagðar svalir, fallegt útsýni frá íbúðinni. 3 svefnherbergi eru í íbúðinni, 2 með
hvítsprautulökkuðum skápum, bætt var við skápum í hjónaherbergi frá upphaflegri teikningu. Baðherbergi er
sérlega glæsilegt, flísalagt í hólf og gólf, handklæðaofn og stærri gerðin af baðkari. Mjög vandaður ljósabúnaður
frá Lúmex í allri íbúðinni. Í heildina sérstaklega falleg og vönduð íbúð og vel staðsett með tilliti til barnafjölskyldna.
Hvarfahverfi er mjög skemmtilegt hverfi þar sem stutt er í náttúruna og skemmtilegar gönguleiðir.

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Verð: 16.500.000

2ja herbergja íbúð á 2.hæð með stæði í lokuðu bílahúsi. Komið inn í forstofu með parketi og
fataskáp. Mjög rúmgott svefnherbergi með parketi og fataskáp. Baðherbergi er með flísum á
gólfi og baðkari. Eldhús og stofa er opið rými, útgengt á svalir frá stofu. Þvottahús og geymsla
á hæðinni. Virkilega vel skipulögð eign sem hentar vel einstaklingi eða barnlausu pari.

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is
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Vogasel 7
109 Reykjavík
Stórt einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 365,3 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 43.400.000
Bílskúr: Já

Öldugata 14
Mjódd

620 Dalvík
Einbýlishús með potti

Stærð: 186,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 29.380.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

620 Dalvík
Frábært tækifæri !!!

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Verð: 61.000.000

Stórt einbýlishús með 80 fm. aukaíbúð í kjallara, staðsett innarlega í litlum botnlanga. Aðalíbúð: 4
svefnherbergi, eldhús, stofa, 2 baðherbergi og vinnustofa. Kjallari: Aukaíbúð: sérinngangur, 2
svefnherbergi, eldhús, stofa og baðherbergi, auk þess er innangengt í aðalíbúð. Stórt þvottahús, gott
vinnurými með sérinngangi og bílskúr. Þetta er hús sem hentar mjög vel fólki sem vill vinna heima, þar
sem möguleiki er á 2 vinnurýmum og annað mjög bjart og með mikla lofthæð.

Böggvisstaðir

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Verð: 17.900.000
Einbýlishús á einni hæð með bílskúr, góðri verönd og heitum potti. Forstofa með flísum á gólfi og
fataskáp. 4 svefnherbergi, öll með parketi og fataskápum. Eldhús með hvítri innréttingu. Stofa og
borðstofa eru samliggjandi, parket á gólfi og þaðan er útgengt á timburlagaða verönd með potti.
Sjónvarpshol er flísalagt og mögulegt að breyta því í svefnherbergi. Þvottahús með dúk á gólfi og
innréttingu, gengið upp á háaloft yfir öllu húsinu. Bílskúr var byggður 1992.

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Stærð: 400 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 27.754.000
Bílskúr: Já

Ásakór 1
Mjódd

203 Kópavogur
5 herbergja íbúð með bílskúr

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Mjódd

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Verð: tilboð
Íbúð og verkstæði sem eru 2 eignarhlutar ásamt óinnréttuðu risi yfir öllu húsinu, samtals um 400 fm. Risið
býður upp á gífurlega möguleika. Verkstæði:Innangengt frá íbúð í verkstæði, stórt alrými með
innkeyrsluhurð. Böggvisstaðir eru staðsettir yst í Svarfaðardalnum, næst Dalvík. Örstutt í alla þjónustu og
afþreyingu. Í Svarfaðardal er golfvöllur og mikil náttúrufegurð. Glæsileg sundlaug er á Dalvík og eitt besta
skíðasvæðið á landinu. Einstakt tækifæri fyrir framtakssamt fólk.

Verð: 38.900.000
Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

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

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Maríubakki 4
Breiðholt
Mikið endurnýjuð eign

Stærð: 86,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 09.07. kl 18:00

Suðurhóp 8 og 10
Lind

Opið
Hús

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

Spennandi fjárfestingakostur

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

skuli@remax.is

eythorj@remax.is

Opið hús mánudaginn 9.júlí kl.20:00

thorarinn@remax.is

101 Reykjavík
3ja herb í miðbænum

Höfðasel 3
Lind

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.00

eythorj@remax.is

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798

skuli@remax.is

skuli@remax.is

Atvinnuhúsnæði á ört vaxandi stað
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Opið hús mánud.25.06 kl: 17:30-18:00

thorarinn@remax.is

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 17.445.000
Bílskúr: Já

Klapparstígur 5a m/bílskýli
Lind

101 Reykjavík
Glæsieign í miðbænum.

Opið
Hús

Lind
Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

hj@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300

sb@remax.is

sb@remax.is

Sunnudaginn 10 júlí kl. 16.30 - 17.00

Verð: 29.900.000

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 205,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 28.070
Bílskúr: Já

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

Glæsileg heilsárshús !!!
Lind

Tilbúin til flutnings fjótlega.
Til sýnis í Mosfellsbæ.

Stærð: 67 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Lind

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

sb@remax.is

hj@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300

hj@remax.is

sb@remax.is

Bókið skoðun í síma 663-3300.

Verð: 44.900.000

REMAX Lind kynnir fallegt endaraðhús með bílskúr á góðum stað í Bústaðahverfi. Húsið er á grónum stað
með fallegum garði og sólpalli. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara þar sem er séríbúð ca. 60fm. í
útleigu. Húsið er vel skipulagt með eldhúsi og stofum á neðri hæð ásamt gestasalerni en á efri hæð eru
svo 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi. Góð eign á góðum og skjólsælum stað í hjarta Reykjavíkur.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

Opið
Hús

Verð: 74.900.000

Höfðasel 3 er stórt og vel frágengið 1162,1fm atvinnuhúsnæði. Sérinngangur í öll hólf öll með stórum
innkeyrsludyrum o.fl. ATH: Rekstur að Höfðaseli 3 býður upp á: •Lægri fasteignagjöld en í Rvk •Hagstætt
fermetraverð •Möguleika á að hólfa niður í smærri einingar til leigja út eða selja sér •Heimild til að byggja
við húsið •Stóra 5.000 fm leigulóð o.fl. Þarna er gott tækifæri fyrir fyrirtæki sem leita eftir góðri og ódýri
aðstöðu fyrir rekstur sinn.

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

108 Reykjavík
Endaraðhús

Lind

eythorj@remax.is

Verð: 19.900.000

Ásgarður 2

Akranes
Gott atvinnuhús

Stærð: 1162 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 76.500.000
Bílskúr: Nei

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

Stærð: 72 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1935
Brunabótamat: 10.200.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin skiptist í anddyri/gang, stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Í kjallara er sér geymsla og
sameiginlegt þvottahús. Eldhúsið er með góðri sprautulakkaðri innréttingu, baðherbergið er flísalagt með
ljósum flísum og baðkari. Skápar eru í forstofu og í svefnherbergi. Parket er á allri íbúðinni nema á
baðherbergi. Íbúð í góðu ástandi og öll hin snyrtilegasta. Hús og sameign einnig í góðu ástandi, þakjárn
nýlegt, nýleg rafmagnstafla ofl.

thorarinn@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

Verð: 120.000.000

Opið
Hús

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Barónsstígur 43

Verð: 26.900.000

Flott 147 fm 4ra herbergja parhús með rúmlega 34 fm innbyggðum bílskúr. Annað húsin er fullbúið með
öllum innréttingum og tækjum og hitt langt komið og skilast einnig fullbúið. Góður frágangur og vandaðar
innréttingar. Gott skipulag. Þetta er falleg eign sem vert er að skoða fyrir fjölskyldu sem sækir í rólegt og
gott bæjarfélag fyrir börnin. Stutt er í íþróttahús, sundlaug, skóla og aðra þjónustu í þessu ört vaxandi
bæjarfélagi. Verið velkomin í opið hús á mánudaginn. Hlökkum til að sjá ykkur.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 491,2 fm
Fjöldi herbergja: 22
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 42.900.000
Bílskúr: Nei

Um ræðir atvinnuhúsnæði á 2.hæð, innréttað sem 10 íbúða leiguhúsnæði. Öll herbergi eru í útleigu. Í hverri
íbúð er svefnaðstaða, stofa, eldhús og baðherbergi. Baðherbergi með sturtu, eldhúsaðstaða með vask,
ískáp og örbylgjuofn ásamt sjónvarpi í stofu. Öll herbergi með þráðlausu neti. Sameiginlegt þvottaherbergi
með þvottavél og þurrkara. 2 geymslur eru á 1.hæð sem ekki eru í fermetratölu eignar) Ath: Einfallt er nýta
íbúðirnar enn betur með því að skipta nokkrum þeirra betur niður.

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is
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105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði

Lind

eythorj@remax.is

Verð: 19.500.000

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í Bökkunum. Eldhúsið er allt endurnýjað með mjög
fallegri innréttingu, góðum tækjum. Frá stofu er útgengt á svalir með útsýni yfir garðinn. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf, allt endurnýjað. Mjög hlýleg íbúð í nálægð við Mjóddina. Leikskóli við hliðina og
leiktæki á bakvið blokk. Snyrtileg sameign. Sérmerkt bílastæði og góð geymsla fylgir. Íbúð fyrir
fjölskyldufólk sem vert er að skoða. Ath: Mjög hagstæð lán áhvílandi.

Dugguvogur 10

240 Grindavík
Flott parhús

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 24.580.000
Bílskúr: Já

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
thorarinn@remax.is

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

Verð: 7.600.000

Remax Lind kynnir : 67 fm heilsárshús í smíðum. Húsin verða afhent tilbúin að utan með kúptri
bjálkaklæðningu, búið verður að setja í glugga, gler og hurðir og þakkantur frágenginn. Að innan verða
húsin afhent fulleinangruð og plöstuð tilbúin til klæðningar, gólf frágengið og sperrur fyrir milliloft klárar. Allar
teikningar fylgja með. Húsin eru staðsett við Völuteig í Mosfellsbæ og verða fljótlega tilbúin til afhendingar.
Byggingaraðili með áratugareynslu í smíði heilárshúsa.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Kambsvegur 6
104 Reykjavík
Björt og falleg eign.

Stærð: 130,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 17.600.000
Bílskúr: Já

Stærð: 190,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 29.800.000
Bílskúr: Já

Fannafold 52a
Torg

112 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!

Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00

Verð: 46.500.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Bjarkarás 7
Opið hús mánudag kl 18:30-19:00

Verð: 33.900.000

210 Garðabær
Falleg neðri sérhæð.
Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Einstaklega falleg og vel skipulögð sérhæð. komið er inn í forstofu með fatahengi og gegnheilu parketi á gólfi.
Stofan er með fallegum frönskum glugga. Borðstofa er einnig með fallegum frönskum glugga og snýr út í garðinn.
Tvöföld glerhurð skilur á milli borðstofu og stofu en nýlegt gegnheilt parket er á báðum stofum. Eldhús er með
hvítri U-laga innréttingu, efri og neðri skápar með hvítum flísum á milli og korkur á gólfi. Góður borðkrókur er í
eldhúsinu við glugga. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi og góðu skápaplássi. Barnaherbergi eru tvö í minni
kantinum en búið að opna á milli og gera eitt rúmgott herbergi, útgengi er út á svalir frá herberginu. Baðherbergi
er með dökkum flísum á gólfi og ljósum á veggjum. Hvít innrétting er undir og við vask, sturtabotn með hengi er á
baðherberginu. Bílskúr fylgir eigninni og er geymslan stúkuð af inn af honum. Við hlið bílskúrs er lítill pallur sem
fylgir eigninni og snýr hann í suður út í einstaklega fallegan gróinn garð.

111 Reykjavík
Endaraðhús á einni hæð

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús mánudag kl 17:30-18:00

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00

311 Borgarnes
Heilsárshús!

Stærð: 78,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929
Brunabótamat: 11.350.000
Bílskúr: Nei

Njálsgata 79
Torg

101 Reykjavík
Góð staðsettning.

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

Verð: 34.900.000

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Torg

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Stærð: 324 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

SELT

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Verð: 59.700.000

Verð: 23.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stórikriki 32

hafdis@remax.is

Verð: 20.900.000

Falleg og vel staðsett íbúð með góðri lofthæð. Gangur með kókosteppi á gólfi og fatahengi. Eldhús með
hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Stofur eru samliggjandi með rennihurð á milli. Loftæð í stofu er ca 270cm,
og mjög fallegir upprunalegir listar eru í lofti sem setja sérlega skemmtilegan svip á stofurnar.
Hjónaherbergi er með fataskápum. Baðherbergi er nýlega tekið í gegn og er sérlega glæsilegt og teiknaði
af Valgerði Sveinsdóttir innanhúsarkitekt. Í sameign er sér geymsla og þvottahús.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Hringdu og bókaðu skoðun !

Torg

hafdis@remax.is

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

Stóraborg 2

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

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

Verð: 0

Glæsilegt tvíbýlishús í Ásahverfi Garðabæjar. Arkitekt hússins er Kristinn Ragnarsson. Um er að ræða neðri
sérhæð með sérinngangi og góðri lofthæð. Íbúðin skilast með vönduðum innréttingum frá HTH, AEG
tækjum og flísalögðu baðherbergi og þvottahúsgólfi en án gólfefna að öðru leyti.. Svefnherbergin eru tvö
og eru þau sérstaklega rúmgóð. Vandaðir fataskápar verða í öðrum herbergjum. Baðherbergið er rúmgott
með glugga og skilast með baðkari og upphengdu salerni. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 154,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 20.400.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

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

Vesturberg 68

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Grýluhraun/Dvergahraun
Grímsnes og Grafningshrepp
Flottir Sumarbústaðir

Hjallabraut 33
Stjarnan

220 Hafnarfjörður
Frábær eign fyrir eldri borgara

Opið
Hús

Sunnudag frá kl:14 til 15

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi
895 6406

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi
895 6406

karl@remax.is

karl@remax.is

Mánudaginn 09.07.07 kl: 19-19:30

Verð: frá. 12.900.000
Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629
runar@remax.is

Stærð: 106,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Barónsstígur 63
Stjarnan

101 Reykjavík
Góð fyrsta eign þessi íbúð.

karl@remax.is

bjorn@remax.is

í dag kl: 15 - 15:30.

Verð: 26.900.000
Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629

Stærð: 99,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 14.150.000
Bílskúr: Já

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629
runar@remax.is

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

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 18.440
Bílskúr: Já

Álakvísl 67
Stjarnan

110 Reykjavík
Bílskýli og risherbergi.

Borg

Opið
Hús

Björn S Ingólfsson
Sölufulltrúi
860 0299

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi
694 1799

bjorn@remax.is

heidar@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17,30 - 18,00

Verð: 21.900.000

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á efstu hæð með góðum svölum sem liggja í suður. Björt íbúð og góð
staðsetning í Hafnarfirði. Þetta er eign sem býður upp á þann möguleika að breytta henni í 3 herbergja.
Nánari lýsing. Forstofa/hol. Komið inn á annari hæð og farið upp um stiga inn í íbúð. Eldhús. Gott
vinnupláss, flísar á gólfi. Stofa. Falleg og björg stofa með parketi á gólfi, útgengt á suður svalir.
Svefnherbergi er stórt með góðu skápaplássi. Baðherbergi er stórt. Þvottahús.

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629
runar@remax.is

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

Verð: 31.700.000

Fjögurra herbergja raðhús á tveimur hæðum með innréttuðu risi og bílastæði í bílageymslu. Gengið er inn í
flísalagða forstofu með fatahengi. Gestabaðherbergi er inn af forstofu. Parketlagt eldhús. Borðkrókur er í
eldhúsi.Góð stofa með svalahurð út í sér garð. Á efri hæð eru þrjú góð svefnherbergi og baðherbergi með
baði og sturtu aðstöðu. Risherbergi hefur verið tekið í gegn frá a-ö. Risherbergið er ekki í fermetrafjölda
íbúðarinnar.

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

110 Reykjavík
Falleg eign, laus strax

Verð: 13.600.000

Fallega nýuppgerð íbúð við Barónsstíg. Þetta er góð íbúð sem fyrsta eign enda vel staðsett í hverfi 101.
Stutt í allar áttir hvort sem niður í miðbæ eða í skóla í næsta nágrenni. Góður garður á baklóð sem gott er
að slappa af á góðum sumardegi eða til að grilla. Frammi á gangi fylgir líka aukaherbergi sem hægt er að
nýta sem vinnuherbergi, auka svefnbergi, er parketlagt. Stofa og eldhús mynda eitt rými. Svefnherbergi
með fataherbergi. Baðherbergi flísalagt með góðri sturtu.

Opið
Hús

Hvassaleiti 14

Stjarnan

Björn S Ingólfsson
Sölufulltrúi
860 0299

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

í dag kl: 14-14:30

Stærð: 43 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1932
Brunabótamat: 6.070.000
Bílskúr: Nei

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi
895 6406

runar@remax.is

220 Hafnarfjörður
Stór og góð íbúð.

runar@remax.is

Opið
Hús

Flott 4 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi á 4 hæð. Nánari lýsing. 3 svefnberbergi, þar er
aðalsvefnherbergi með fataherbergi. Eldhús með fallegri innréttingu. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Þvottahús er innan íbúðar. Þetta er íbúð sem er vel þess viðri að kíkja á og hún gæti vel hentað þér og
verið þín draumaíbúð.

Kelduhvammur 14

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629

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

Opið
Hús

Mánudaginn 09.07.07 kl: 20-20:30

Verð: tilboð

Frábær eign fyrir eldri borgara í Hafnarfirði. Mjög björt og falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í þessu
vinsæla fjölbýli fyrir eldri borgara. Lýsing. Góð forstofa með skáp. Baðherbergi er rúmgott með stórum
sturtuklefa. Svefnbergi. Stofa er stór og björt með útgengi á góðar svalir.. Eldhús með ljósri innréttingu og
borðstofa þar innaf. Mötuneyti er staðnum og góð tómstundaraðstaða. Húsvörður. Stutt í alla þjónustu.
Mjög góð eign og vel staðsett.

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

201 Kópavogur
Þessa verður þú að sjá

Stjarnan

Opið
Hús

Nú er rétti tíminn að eignast sumarhús!!! Er með í sölumeðferð glæsileg sumarhús á eignarlóð í landi
Miðengis í Grímsnes og Grafningshreppi. Dvergahraun 9, hús sem er á 6200 fm eignarlóð og Grýluhraun
2, 7200 fm. Húsin eru ca 70 fm að grunnfleti og 35 fm svefnloft, góður sólpallur. Það er gert ráð fyrir
forstofu, þrem herbergjum, rúmgóðu baðherbergi með sturtu. Rúmgóð stofa,borðstofa og eldhús. Eigandi
á staðnum í síma 8669621. Verð frá 12,9 til 19,9 fer eftir byggingarstigi

Funalind 7

Stærð: 87,9 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

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

Stærð: 51 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1906
Brunabótamat: 6,7
Bílskúr: Nei

Njálsgata 43a
Borg

101 Reykjavík
Falleg ósamþykkt íbúð á besta stað

Borg

Opið
Hús

Bókið skoðun í síma 694-1799

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi
694 1799

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi
694 1799

heidar@remax.is

heidar@remax.is

Opið hús í dag milli kl 16 - 16.30

Verð: 24.900.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Verð: 12.700.000

Komið er inní flísalagt anddyri. Stofa er björt með gluggum í tvær áttir, parket á gólfi. Eldhús er opið inn í
stofu og er með góðu skápaplássi og borðkrók. Gangur liggur úr stofu í svefnherbergi. Svefnherbergi er
með góðum gluggum og lítilli vinnuaðstöðu. Gengið er inn í baðherbergi frá gangi. Baðherbergi er með
sturtu og er flísalagt. Inn af baðherbergi er sér geymsla með aðstöðu fyrir þvottavél.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Blásalir 1
201 Kópavogur
Glæsileg sérhæð á besta stað !

Stærð: 156,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 24.740.000
Bílskúr: Já

Geithamrar 11
Torg

112 Reykjavík
Sérlega fallegt raðhús !

Stærð: 164,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 23.000.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús mánudag og þriðjudag kl.18:30 - 19:00

Glæsileg efri sérhæð í sérlega fallegu fjórbýli á frábærum stað í Lindunum í kópavogi. Komið er inn í rúmgott
anddyri með flísum á gólfi og mjög góðum skápum. Gengið er inn í stórt alrými sem er stofa og borðstofa og opið
eldhús að hluta. Mjög mikil lofthæð er í öllu rýminu með innfelldri lýsingu. Parket á gólfum. Út úr stofu er gengið út
á stórar flísalagðar suðursvalir með hreint ótrúlegu útsýni. Hjónaherbergið er rúmgott með fallegum skápum og
mikilli lofthæð. Sér baðherbergi er inn af hjónaherberginu. Sér svalir eru einnig út af hjónaherberginu. Innfelld
lýsing er í öllum loftum íbúðarinnar. Barnaherbergin eru rúmgóð með góðum skápum og parketi á gólfum.
Gestabaðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með góðri sturtu. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og litlum
borðkrók. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. Flísalagt þvottahús er á
hæðinni. Bílskúrinn er flísalagður og mjög rúmgóður með góðum vaski og sjálvirkum hurðaopnara. Öll aðkoma að
húsinu er hin snyrtilegasta og húsið er klætt að utan með viðhaldsfrírri járnklæðningu. Þetta er einstaklega falleg
eign sem vert er að skoða.

Opið
Hús

Verð: 42.900.000

112 Reykjavík
Glæsileg eign innst í botnlanga.

Opið hús mánudag og þriðjudag kl.20:30 - 21:00

Verð: 43.900.000

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

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

ghronn@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Gerðhamrar 19

Torg

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

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
ghronn@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Galtalind 17
Torg

Kópavogur
Falleg 4ra herbergja endaíbúð.

Stærð: 111,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
ghronn@remax.is

Opið hús mánudag kl.17:30 - 18:00

Verð: 29.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Kleppsvegur 26
Opið hús mánudag kl.19:30 - 20:00

Verð: 46.900.000

105 Reykjavík
Góð tveggja herbergja íbúð.

Opið
Hús

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

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

Stærð: 51 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 7.590.000
Bílskúr: Nei

Torg
Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

ghronn@remax.is

ghronn@remax.is

Opið hús mánudag kl.17:30 - 18:00
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 14.800.000

Björt og snyrtileg tveggja herbergja íbúð við Kleppsveg. Komið er inn í rúmgott hol með skápum og þaðan
er gengið inn í aðrar vistaverur íbúðarinnar. Eldhús og stofa er eitt opið rými sem nýtist einkar vel. Nýlegt
plastparket er á gólfum. Stórir gluggar gefa mikla birtu inn í þetta rými. Mjög góð eldhúsinnrétting.
Baðherbergið er snyrtilegt. Svefnherbergi er rúmgott með skápum. Sér geymsla íbúðarinnar er staðsett
gengt íbúðinni og nýtist því afar vel. Frábær fyrstu kaup !

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Grundargerði 1E
AKUREYRI
ALLT Á EINNI HÆÐ

Stærð: 106,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 17.408.000
Bílskúr: Nei

Kristnibraut 81, íbúð 31
Búi

Grafarholt í Reykjavík
Flott íbúð á þægilegum stað

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Búi
Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi
662 4462
helga@remax.is

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892 0684
annamargret@remax.is

Mánudaginn 9. júlí kl. 20 - 20:30

Verð: 32.700.000

Glæsileg, grand, opin og björt 4ja herb. íbúð í vönduðu lyftuhúsi við Kristnibraut með miklu útsýni yfir
Esjuna, Sundin, Úlfarsfell og að Reynisvatni. Vandaðar mahóní innréttingar. AEG tæki í eldhúsi.
Eikarparket. Þvottahús innan íb. Stór stofa, tvennar svalir, rúmgóð herbergi og mikið skápapláss. Flísalagt
baðherb. með mahóní innréttingu, sturta og baðkar. Garður með leiktækjum, fékk viðurkenningu frá
Reykjavíkurborg fyrir að vera barnvænn. Stutt í Ingunnarskóla og þjónustu.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Klapparhlíð 11
Opið hús dags. Sunnud 8 Júlí milli kl. 13 og14

Verð: 21.000.000

270 Mosfellsbær
Frábær 3ja herbergja íbúð

Stærð: 81,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Þing

Opið
Hús

Áhugasamir hafi samband við Pálma Þór s.895-5643, Remax Búi kynnir. Gott raðhús á rótgrónum stað á
Akureyri. Nánari lýsing: Gengið inn í flísalagða forstofu. Eldhúsi með snyrtilegri upprunalegri innréttingu og dúk á
gólfi. Stofa og gangur með parketti, loft eru panelklædd. Búið er að skipta um gler í stofu. Baðherbergi með
nýlega sprautulakkaðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf, baðkar. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum, parket
á gólfi. Innaf forstofu er gott þvottahús og geymsla með hillum. Að auki er geymsla í kjallara sem er sameign
húsanna. Úr stofu er gengið út á sólpall til suðurs og snyrtilegan garð. Búið að setja hitalögn í stétt framan við
húsið Opið hús 8.júlí kl. 13:00-14:00 Áhugasamir hafi samband við Pálma Þór s.895-5643, palmi@remax.is

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532

palmi@remax.is

hogni@remax.is

Mánudaginn kl 19:00-19:30
Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Verð: 22.300.000

Glæsileg íbúð með sérinngangi af svölum á fjölskylduvænum stað.Forstofu með flísum á gólfi. Eldhús er
með fallegri dökkri innréttingu. Stofan er björt og rúmgóð með útgang út á góðar svalir. Baðherbergið er
flísalagt ljósum flísum. Baðkar og falleg innrétting. Þvottahús innan íbúðar flísum á gólfi,þvottavél og
þurrkara. Rúmgott barnaherbergi. Hjónaherbergi með góðum skápum. Sér geymsla á sömu hæð fylgir
íbúðinni. Dökkt merbau plastparket er á herbergjum og eldhúsi.

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali
898 8889
tas@remax.is

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

Skipasund 16
104 Reykjavík
Glæsilegt einbýli

Stærð: 203,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 27.240.000
Bílskúr: Já

Álakvísl 11
Borg

110 Reykjavík
Árbær

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 17.190.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið
Hús

Borg
Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Mánudaginn 18.00-18.30

Verð: 28.900.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Fljótshlíð
18:00-19:00

Verð: 61.000.000

861 Hvolsvellir
Glæsilegt heilsárshús

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

RE/MAX Borg kynnir sérlega glæsilegt 203 fm einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr. Gengið er inn í
flísalagða forstofu með skáp. Forstofugangur er opinn inn í stofu og eldhús með gestasnyrtingu og aðgengi á efri
hæð. Eldhúsið er þægilegt, opið inn á forstofugang og í stofu, með eldhúskrók og aðgang inn í bílskúr. Stofurými
er sérstaklega rúmgott og vel hannað. Stofurýmið er að hluta til lagt með lútuðum gegnheilum furuborðum og
hinsvegar með marmara. Garður og verönd eru aðgengileg frá tveimur stöðum úr stofurými. Garðurinn er
glæsilegur og vel snyrtur með hellulögðum veröndum og stíg sem liggur meðfram húsi. Efri hæðin er sérlega björt
þökk sé stórum þakgluggum. Hjónaherbergi er parketlagt með eik og einstaklega rúmgott með góðu skápaplássi
og litlar svalir sem snúa út í garð. Tvö minni svefnherbergi eru parketlögð með gegnheilum beykiborðum, rúmgóð
og með stórum skápum. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með fallegri innréttingu og baðkari með sturtu. Bílskúr
er aðgengilegur úr eldhúsi og er þvottahús/geymsla innan af bílskúr með aðgengi út í garð. Eign fyrir vandláta í
rólegu og rótgrónu hverfi.

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

sigurpall@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

220 Hafnarfjörður
Góð íbúð með flottu útsýni

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Mánudaginn 9. júlí 18:00-18:30

Ofanleiti 19
Borg

105 Reykjavík
Góð efri hæð í Holtunum

Mánudaginn 9.júlí 19:00-19:30

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 19.330.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Borg
Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Mánudaginn 9.júlí 18:00-18:30

Verð: 32.500.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Suðurgata 80
Borg

220 Hafnarfjörður
Sérhæð

Stærð: 190 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

Borg
Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

sigurpall@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Mánudaginn 19:00-19:30

Verð: 20.900.000

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

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Stærð: 80,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

103 Reykjavik
Efsta hæð með bílskúr

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

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

Stórholt 16

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 23.800.000

Falleg og spennandi fjögurra herbergja, 112,6 fm, íbúð á þriðju hæð í fjölbýli í Hafnarfirði. Gengið er inn í
flísalagt andyri. Eldhús er fallegt og rúmgott með flísar á gólfi og klassískar viðarinnréttingar. Eldhúsið er
opið inn í stofu og andyri en einnig með aðgang að rúmgóðu þvottahúsi/búri. Stórt svefnherbergi með
stórum skápum. Tvö rúmgóð barnaherbergi. Flísalagt í hólf og gólf á baðherbergi. Opin stofa með fallegu
viðarparketi á gólfum. Aðgangur úr stofu að suðursvölum með sérstaklega glæsilegu útsýni.

Verð: 15-19,9

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

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

Hjallabraut 41

Borg

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Verð: 34.900.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Á bökkum sogsins
Grímsnes
Frístundalóðir í fallegu umhverfi

Kleifasel 3
Senter

109 Reykjavík
Afar fallegt hús í góðu hverfi.

Stærð: 203,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 26.550.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Mánudag 18:00-18:30

Verð: 43.900.000

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

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Bjargartangi 9
270 Mosfellsbær
Einbýlishús með stórum bílskúr

Verð: tilboð

Stærð: 288 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 35.210.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Opið hús mánudag 19-19:30
Svava Júlía
Sölufulltrúi
8983023
svava@remax.is

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

112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli.

Tröllateigur 9
Senter

270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús

Opið
Hús

mánudag 20:00-20:30

112 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 891 6670

Bókaðu skoðun í síma 891 6670

Senter

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Mánudag 20-20:30

Verð: 46.900.000

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

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

Stærð: 116,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Já

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Garðarsnes 1A
Borg

Við Apavatn
Bókaðu Skoðun í síma 891 6670

Stærð: 56,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Borg

Emil Örvar
Sölufulltrúi
891 6670

Emil Örvar
Sölufulltrúi
891 6670

emil@remax.is

emil@remax.is

Verð: 29.600.000

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

Stærð: 160,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 28.160.000
Bílskúr: Já

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

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

Fróðengi 10

vj@remax.is

Opið
Hús

Verð: 79.000.000

Húsið allt endurnýjað fyrir ári síðan. Neðri hæð: Forstofa. Svefnherbgi með skápum. Gesta wc. innangengt
úr forstofu í flísalagðan bílskúr. sjónvarps og fjölskyldurými, innnaf er stórt herbergi. Efri hæð:
Hjónaherbergi með fataherbergi,parket, útg. á pall með heitum potti. þvotthús. Baðherbergi, stór sturta.
Stofa og eldhús í opnu rými, útg. á svalir, fallegt útsýni. Falleg eldhúsinnrétting og vönduð tæki. Gólfefni;
flísar og parket. Einstaklega falleg eign sem vert er að skoða.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 280,7 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 3.2,7
Bílskúr: Já

Sveighús 12

Verð: 51.000.000

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

Verð: 15.900.000
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Sólbakki, Karlsbraut 19
620 Dalvík
Uppgert einbýlishús norðan heiða.

Stærð: 163,2 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1943
Brunabótamat: 20.200.000
Bílskúr: Nei

Fensalir 12
Torg

201 Kópavogur
Laus 20. júlí!

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 17.000.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Torg
Sigurður Oddur
Sölufulltrúi
662 1646
sos@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106
sg@remax.is

Opið hús mánudag kl 18:00-18:30

Verð: 25.900.000

Glæsileg íbúð á þriðju hæð með víðáttumiklu útsýni. Rut Káradóttir innanhúsarkitekt aðstoðaði við
skipulagningu íbúðar. Gengið er inn í hol með fataskáp. Svefnherbergi eru bæði parketlögð og með
innbyggðum fataskápum. Þvotta- geymslu og fataherbergi er flísalagt. Stofa er með innfelldri lýsingu frá
LUMEX, frá svölum er fallegt útsýni. Eldhús er með mahogany innréttingu, flísum á gólfi og
eldhúsborðkróki. Mjög barnvænt hverfi, skólar, íþróttahús, sundlaug, leiksvæði allt í göngufæri.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Dalsel 25
Hringið og bókið skoðun í síma 8983326

Fallegt uppgert einbýlishús á Dalvik. Húsið allt tekið í gegn 1995, klætt að utan með Steni, skipt um glugga, skipt
um rafmagn, endurnýjaðar hitalagnir og skolp. Að innan var húsið einnig allt endurnýjað. Rúmgóð forstofa, ljósar
flísar á gólfi. Stofa með parketi og panelklædd uppá hálfan vegg. Hægt að stækka stofu inn í unglingaherbergi á
neðri hæð og opna út á sólpall. Eldhús með sérsmíðaðri innréttingu, sprautulökkuð og úr kirsuberjavið. Eldavél er
bæði fyrir rafmagn og gas. Innaf eldhúsi er búr. Borðkrókur mjög rúmgóður með ljósum flísum. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, baðkar og hvít innrétting. Geymsla þar við hliðina. Hiti er gólfi í forstofu, holi, eldhúsi og
borðstofu. Gengið er inní þvottahús af holi, útgengt út í garð. Rúmgott unglingaherbergi, spónarparket á gólfi. Á
efri hæð er sjónvarpshol. Hjónaherbergi með skápum og spónarparketi á gólfi. Þrjú barnaherbergi með skápum,
spónarparket og plastparket á gólfi. Baðherbergi með sturtu og hvítri innréttingu með flísum á milli,dúkur á gólfi.
Nýlegur sólpallur og garðhús. Sérlega vel skipulagt og heillandi hús við eina af elstu götum bæjarins.

Verð: 18.900.000

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

Hafnarfjörður
Opið hús Mánudag kl 17.30-18.00

dorothea@remax.is

blondal@remax.is

Verð: 37.900.000
Mjög rúmgott 213fm raðhús á tveimur hæðum, þ.a. 35,4fm stæði í bílageymslu með aukaíbúð í kjallara.
Forstofa með fataskápum. Rúmgott eldhús, flísar á gólfi. Stofa og borðstofa með útgengi út á vestur svalir.
Fjögur svefnherbergi á efri hæð. Hjónaherbergi með vestur svölum, frábært útsýni. Góð barnaherbergi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með, baðkar með sturtuaðstöðu. Í kjallara er sér íbúð með sér inngangi
(einstaklingsíbúð) sem er í útleigu. Stæði og geymsla í bílageymslu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Mánudagur kl 17.30-18.00

Borgarleynir 6
Lind

Hafnarfirði
Bókið skoðun í s. 6934085

Getur verið laus fljótlega

Lind
Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
6934085

pallb@remax.is

gylfi@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
6934085

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

gylfi@remax.is

pallb@remax.is

Bókið skoðun í s. 6934085

Verð: 3.900.000

REMAX LIND kynnir skemmtilega lóð að Borgarleyni 6 í landi Miðengis. Miðengi er alveg við Kerið í
Grímsnesi. Þetta er eignarlóð 8100 fm. Mikið kjarrr og fallegt útsýni er á lóðinni. Kalt vatn og rafmagn eru í
lóðarmörkum og er heitt vatn er á næsta leyti að sögn eiganda. Upplysingar um eignina veitir Gylfi s.
6934085 gylfi@remax.is og Páll s. 8619300 pallb@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 136,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 19.530.000
Bílskúr: Já

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Þrastarhólar 1
Lind

Í landi Búrfells
sumarhúsalóð með hagstæðu láni

Stærð: 7869 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Lind

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
6934085

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
6934085

gylfi@remax.is

gylfi@remax.is

Bókaðu skoðun s. 6934085 / 8619300

Verð: 26.900.000

REMAX LIND kynnir fallega íbúð við Stekkjarhvamm 50 í Hafnarfirði. Þetta er efri hæð og ris í
raðhúsalengju. Íbúðin er 136,4 fm með bílskúr.Lýsing eignar; Komið er inn í forstofu með flísum og gengið
er upp parketlagðar tröppur inní íbúðina. Mjög fallegt flísalagt baðherbergi með fallegri innréttingu. Stofan
er með góðri lofthæð og parket á gólfi. Gengið er útá svalir úr stofu og er þaðan gott útsýni.Stórt
hjónaherbegi er á hæðinni og tvö ágætis barnaherbergi í risi.

Miðengi Grímsnesi
Sumarhúsalóð

Stærð: 8100 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

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

Stekkjarhvammur 50

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 23.900.000

REMAX LIND kynnir fallega 4 herbergja íbúð á góðum stað í Setbergi. Íbúðin er á 3.hæð í litlu
fjölbýli.Forstofa er parketlögð og með skáp. Eldhúsið er með hvítri beyki innréttingu og eru flísar á milli
skápa, borðukrókur og nýleg gaseldavél.Plastparket er á stofu og borðstofu, útgengt er á svalir úr
stofu.Svalirnar eru rúmgóðar og snúa í suðvestur.Þrjú góð svefnherbergi og eru öll með skápum og
gólfefni eru einnig plastparket.Baðherbergi með fallegri innréttingu og baðkar m/ sturtu.Flísar eru á gólfi á
baði.Þvottahús og geymsla eru innan íbúðar.

Torg

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi
861 0444

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

Sóleyjarhlíð 3

Reykjavík
Raðhús

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 27.635.000
Bílskúr: Já

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Verð: 4.900.000

Þrastarhólar 1 í Grímsnes og Grafningshreppi í landi Búrfells. Um er að ræða 7869 fm eignarlóð með mjög
góðu útsýni. Búið er að setja upp rotþró og púða og er lóðin því tilbúinn að setja sumarhús á lóðina. Búið
er að leggja vegi og er heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum. Ath möguleiki er á allt að 90 @ láni frá
seljanda. Upplysingar veitir Gylfi s. 6934085 eða gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Mýrargata 9

Stærð: 216,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 27.700.000
Bílskúr: Já

Vogar Vatnsleysuströnd
Opið
Hús

Opið hús Mánudaginn 9/7 milli kl 18-19

Verð: 47.000.000

Eitt glæsilegasta húsið í Vogunum.
Remax Lind kynnir glæsilegt einbýlishús í Vogunum. Erum með í einkasölu eitt glæsilegasta einbýlishúsið í
Vogunum. Þessi eign er í algjörum sérflokki. Hvergi hefur verið sparað til í í byggingu þessa hús, Húsið er
216,7 fm og er hver fermetri vel nýttur Komið er inn í fallega flísalagða forstofu. Gestaklósett er flísalagt og
upphengt wc og falleg handlaug. Eldhúsið er sérlega glæsilegt stórt og rúmgott með borðstofu.
Eldhúsinnréttingin er sérlega falleg úr kirsuberjavið, breið gaseldavél í herragarðsstíl . Eldhúsið er bjart með
ljósum flísum á gólfi. Stofan er með uppteknu lofti og halogen lýsingu. Ljósar flísar eru á gólfi. Útgengt er út í
garð úr stofu, teiknaður hefur verið sólskáli þar og hefur verið gert ráð fyrir heitum potti. Baðherbergið er
sérlega glæsilegt með nuddhornbaðkari og sturtu. Góð viðarinnrétting og falleg handlaug, flísar eru á gólfi.
Barnahebergin eru rúm með mahony parketi. Hjónaherbergið er með innangengnu fataherbergi. Þvottahús
og geymsla eru með ljósum flísum og innréttingu. Bílskúrinn er sérlega rúmgóður og er epoxí á gólfi. Eign í
allgjörum sérflokki. Aðeins 15 akstur frá Hafnarfirði. Upplýsingar um eignina veita Gylfi 693-4085 eða
gylfi@remax.is og Páll sími 861-9300 eða Pallb@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
6934085
gylfi@remax.is




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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Lind

Fálkahraun 14
220 Hafnarfjörður
Opið hús mánudaginn 09.07.2007

Stærð: 181,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 30.830.000
Bílskúr: Já

Stærð: 170 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Suðurhvammur 22
Bær

220 Hafnarfjörður
Opið hús mánudaginn 09.07.2007

Bær

Opið
Hús

Opið
Hús

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080
binni@remax.is

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

Verð: 35.500.000

Glæsileg efri sérhæð í parhúsi með bílskúr í rólegri botngötu í Hafnarfirði. Anddyri með flísum og skáp. Hol
flísalagt. Eldhús með nýlegri innréttingu og flísum á gólfi. Stofan er björt og með stafaparketi á gólfi.
Hjónaherbergið er rúmgott með skápum. Barnaherbergin eru með skápum. Á efri hæð er herbergi og
sjónvarpshol. Gengið er upp á efri hæðina úr holinu. Þvottahús innan íbúðar. Bílskúrinn er rúmgóður með
aukinni lofthæð. Húsið afhendist nýmálað að utan. Eign sem vert er að skoða.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is

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

Stærð: 82 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Lækjabrekka 9
Opið hús mánudag milli kl. 19:30-20:00

Verð: 47.900.000

Syðri-Brú Grímsnesi
Fallegt hús á eignarlóð

Bær

Opið
Hús

Einbýlishús á tveimur hæðum, með bílskúr í hjarta Hafnarfjarðar. Afar sjarmerandi og barnvæn, lokuð botngata.
Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Úr forstofu er gengið inn í þvottahús á hægri hönd. Úr forstofu er
gengið inn á stórt og bjart hol og er þar stiginn upp á efri hæðina. Úr holinu er opið inn í eldhúsið og stofuna.
Eldhúsið er rúmgott með sprautulakkaðri hvítri innréttingu, tækjum úr burstuðu stáli og borðkrók. Á eldhúsi og holi
er korkur á gólfum. Baðherbergið á neðri hæðinni er með hvítri innréttingu, sturtuklefa og er flísalagt í hólf og gólf.
Hjónaherbergið er rúmgott, með skápum og plankaparketi á gólfi. Ein trappa er úr holinu niður í bjarta og
rúmgóða stofu og borðstofu. Úr stofu er útgengi út í garði. Plankaparket er á gólfum í stofu og borðstofu. Þegar
komið er upp stigann er gengið inn á sjónvarpshol með parketi á gólfi og útgengi á stórar og glæsilegar 30fm
suðvestur svalir með viðargólfi. Barnaherbergin eru á efri hæðinni og eru þau rúmgóð með plankaparketi á
gólfum. Baðherbergið á efri hæðinni er með baðkari og flísum á gólfi. Húsið stendur við rólega og fallega lokaða
botngötu í burtu frá umferð.

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

binni@remax.is

ss@remax.is

í dag kl. 16:00 - 16:30 s. 8648090
Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is

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

Hjaltabakki 32
109 Reykjavík
Frábær fyrsta eign.

Stærð: 74,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 10.758.000
Bílskúr: Nei

Bær

104 Reykjavík
Skemmtileg hæð og bílskúr

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
869-8150

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

hrafnhildur@remax.is

gully@remax.is

Opið hús mánudag,9 júlí, 19.00-19,30
Guðbergur
Lögg. fasteignasali

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

Sandgerði
Nýtt vandað einbýlishús og bílskúr

Stærð: 196,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 29.500.000
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Verð: 36.800.000

Stórskemmtileg björt og falleg íbúð með bílskúr sem búið er að innrétta sem einstaklingsíbúð í vinsælu
fjölskylduhverfi við Laugardalinn. Tvær rúmgóðar stofur, má gera aðra að herbergi,eldhús með stórum
borðkrók,tvö stór og góð herbergi. Fallegt bað. Arinn í holi. Þvottahús í sameign. Frábær aðstaða ofan á
bílskúr, einnig svalir. Eignin er laus nú þegar. Öll þjónusta, skóli o.fl. innan seilingar. Glæsileg hæð í
yndislegu grónu og barnvænu hverfi við útivistarperlu Laugardalsins.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Ósbraut 6

Verð: 33.500.000
Nýtt stórglæsilegt 164 ferm. einbýlishús ásamt 32 ferm. bílskúr. Glæsileg gólfefni og vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar er í húsinu. Eign sem vert er að skoða. Hagstæð lán áhvílandi. Getur verið laus fljótlega.

Mjódd

Opið
Hús

beggi@remax.is

Lækjamót 18

beggi@remax.is

Stærð: 141 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 23.080
Bílskúr: Já

Sólheimar 1

Verð: 16.500.000

Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð með stórum sólpalli. Hol með skáp. Rúmgott herbergi með skáp. Eldhús
með ágætri eldri innréttingu og tækjum. Flísalagt baðherbergi með baðkari, innréttingu og tengi fyrir
þvottavél. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og útgengi er á ca 40 fm sólpall úr borðstofu. Nýlegt parket
á gólfum. Þak og útveggir málað fyrir u.þ.b. 3 árum.
Frábær fyrsta eign.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl: 17:30 til 18:00

Verð: 21.900.000

TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR. Húsið er 82 fm með 35 fm manngengu svefnlofti. Húsið er fullbúið utan sem
innan. Stór pallur með heitum potti. Eignarlóð tæpir 5000 fm. Innra skipulag. Flísalögð forstofa, gangur
eldhús og stofa í opnu rými, útgengt á pall. Falleg eldhúsinnrétting með góðum tækjum. Þrjú
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með sturtu og einfaldri innréttingu. Flísalagt þvottahús með
sérinngangi. ÝMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA. Hringið og fáið leiðarlýsingu S 8648090

Garði
Nýtt einbýlishús ásamt bílskúr.

Stærð: 186,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 26.500.000
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Verð: 30.000.000
Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
420 0800
tab@remax.is

Nýtt stórglæsilegt 148 ferm. einbýlishús ásamt 38 ferm. bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Öll
eldhústæki fylgja með húsinu. Mjög hagstæð há lán áhvílandi. Getur verið laust fljótlega. Skipti á eign í
Reykjanesbæ möguleg.

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
420 0800
tab@remax.is

Beykidalur 2 & 4
260 Reykjanesbær
Fullbúnar 2ja-4ra herb. íbúðir

Stærðir frá 70 - 120 fm

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 2-4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Brekkubraut 5
Heimili & Skip

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

gbb@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun
Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Fífumói 8
Njarðvík
Getur verið laus fljótlega!

Hringdu og bókaðu skoðun

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Garður
6 herbergja einbýli byggt 2001

Hringdu og bókaðu skoðun!

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Já

250 Garðar
Ný einbýlishús í byggingu

Hægt að fá á mismunandi byggingastigum

Heimili & Skip

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun!
Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

Heimili & Skip

Verð: 35.900.000

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

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Norðurtún 9
245 Sandgerði
Óskað er eftir Tilboði í eignina

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 32.020.000
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

gbb@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

Getur verið laust fljótlega
Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800

Heimili & Skip

Verð: tilboð

Komin tími til að skipta út íbúðinni fyrir drauma einbýlishúsið aðeins 30 min frá höfuðborginni!!. Húsið er
með tvöföldum bílskúr og stór verönd ásamt heitum potti. Innréttingar í eldhúsi og hurðir eru nýlegar og úr
kirsuberjavið. Eldhús er rúmgott með flísum á gólfi fallegar innréttingar, ofn, spanhelluborð, vifta og
uppvöskunarvél fylgir. Inngengt frá eldhúsi í þvottahús og þaðan út á snúrur. Tvö salerni eru í húsinu. 4
svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum. Tvískipt stofa.

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Vesturhóp 29
240 Grindavík
Nýtt vel skipulagt einbýli

Stærð: 205 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

gbb@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

Lán frá Íls áhvílandi 15,8millj.kr

Verð: 29.900.000

Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, gang, fjögur svefnherbergi, fataherbergi inn af
hjónaherbergi,og baðherbergi sem er innangengt í úr hjónaherbergi, gestabaðherbergi, bílskúr og geymsla.
Eikarinnréttingar frá RH innréttingum í Reykjanesbæ, öll hreinlætistæki eru frá Tengi. Tæki í eldhús eru frá
Bræðrunum Ormsson (ísskápur fylgir ekki). Rúmlega fokhelt að innan en fullklárað að utan er verð
19,9millj.kr. Vöruúttekt að eigin vali fyrir 500.000 þúsund krónur fylgir.

230 Reykjanesbær
Gott einbýlishús í rólegri götu

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 26.710.000
Bílskúr: Já

gbb@remax.is

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

Stærð: 198 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

gbb@remax.is

tab@remax.is

Ósbraut 2 & 4

tab@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

Verð: 25.400.000

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

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

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

Klapparbraut 5

Verð: 23.900.000

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

Heiðarból 27

Verð: 23.500.000

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

Heimili & Skip

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

Verð: frá. 15.500.000

Allur frágangur er eins vandaður og kostur er og sérstök áhersla er lögð á að hver sé út af fyrir sig og hafi
sitt sér þrátt fyrir að búið sé í fjölbýli. Til dæmis má nefna sérgarðar fyrir neðri hæðir. Sérinngangar eru fyrir
hverja íbúð og hlóðeinangrun milli húsa langt umfram þær kröfur sem gerðar eru til fjölbýlis. Einnig er lögð
áhersla á sameiginlegt útivistarsvæði með leiktækjum fyrir börn og aðstöðu fyrir útigrill. Ahending á
Beykidal 2 er Febrúar 2008, en Beykidal 4 er Mai 2008.

230 Reykjanesbær
Snyrtileg neðri sérhæð

Stærð: 150,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
420 0800
tab@remax.is

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

Verð: 33.900.000

Húsið er 205 fm á stærð samtals, Íbúð er 178,6 fm og skiptist í rúmgott baðherbergi, gestasalerni,
þvottahús, geymsla, eldhús, stofa, 4 svefnherbergjum og bílskúrinn er 26,4 fm. Fullgerð skilalýsing er á vef
www.remax.is. Verð miðast við fullbúið hús að innan og utan en grófjöfnuð lóð. Mögulegt að fá afhent á
öðrum byggingarstigum. Eikarinnréttingar frá RH í Reykjanesbæ, öll hreinlætistæki í baði og eldhúsi eru frá
Tengi. Tæki í eldhúsi eru frá Bræðrunum Ormsson (ísskápur fylgir ekki).

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Stærð: 106,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Langahlíð 19
105 Reykjavík
Klassísk og falleg 4ra herbergja

Hringbraut 97
Mjódd

107 Reykjavík
Góð 3ja herbergja í Vesturbænum

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Verð: 26.500.000

Gullfalleg og klassísk fjögurra herbergja íbúð í einu af fallegustu fjölbýlishúsum borgarinnar. Glæsileiki,
fallegir gluggar, birta og víðsýni gefa íbúðinni sterkan karakter. Íbúðin skiptist í hol, rúmgóða stofu,
borðstofu og svefnherbergi, eldhús og baðherbergi, sem er algjörlega endurnýjað og hægt að tengja
þvottavél. Í eldhúsi er upprunaleg vel með farin innrétting. Aukaherbergi í risi. Stofur og herbergi rúmgóð.
Linoleum dúkar á gólfum. Sameign líka falleg.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 63,7 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: Nei

101 Reykjavík
Flott 2-3ja í Vesturbænum

Verð: 18.400.000

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

Álfheimar 31
Mjódd

101 Reykjavík
Vantar þig íbúð m/sérinngangi?

Opið
Hús

Stærð: 69,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 9.540.000
Bílskúr: Nei

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695
jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

Verð: 18.700.000

Flott, algjörlega endurnýjuð 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð á frábærum stað í Vesturbænum. Íbúðin var öll
tekin í gegn fyrir tæpum þremur árum. Gengið er beint inn í opið rými sem er stofa/eldhús/borðstofa.
Eldhúsinnrétting úr hlyn með miklu skápaplássi og fínum tækjum. Baðherbergi flísalagt m/sturtu. Rúmgott
svefnherbergi með skápum úr hlyn. Annað lítið herbergi. Á öllum gólfum er hlynparket nema á baðherbergi.
Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í sameign. Flott íbúð á flottum stað.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 53,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932
Brunabótamat: 7.290.000
Bílskúr: Já

101 Reykjavík
Viltu búa nálægt miðbænum?

SELD

Mjódd

Verð: 16.300.000
Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

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

Krummahólar 6
111 Reykjavík
Íbúð á jarðhæð

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 10.690.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Ingi Már
Sölufulltrúi
821 4644
ingim@remax.is

Opið hús Mánudag kl. 18:00 og 18:30

Verð: 18.300.000

Góð 73,3 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt 24,5fm stæði í bílageimslu. Komið inn í forstofu þaðan inn í
stofu.Eldhúsið er með hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Borðkrókur við glugga. Barnaherbergi er með dúk á
gólfi. Hjónaherbergi er með skáp og dúk á gólfi. Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi og veggjum
ásamt hvítri innréttingu og er nýlega tekið í gegn. Plastparket er á gólfi í stofu. Húsið lítur mjög vel út að
utan. Sameign er snyrtileg.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695
jkt@remax.is

Tveggja herbergja kjallaraíbúð í virðulegu húsi í Þingholtunum. Rúmgott og bjart eldhús með horngluggum. Stofa
og herbergi dúklögð og er herbergið innaf stofunni. Baðherbergi með sturtu. Þak var endurnýjað árið 2001.
Rafmagn endurnýjað að hluta. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Hlutur í geymslurisi á háalofti.
Sameiginlegur garður m/garðhúsi sem nýtt er sem hjólageymsla. Tilvalin íbúð fyrir þá sem vilja vera í miðbænum
og eru að kaupa í fyrsta skipti.

Verð: 18.700.000

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

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

Freyjugata 34

Mjódd

Opið
Hús

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

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

Fálkagata 34

Mjódd

Opið
Hús

Opið
Hús

Í dag kl. 17:00-17:30

Stærð: 82,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Álftarimi 1 íbúð 401
Selfoss
Góð íbúð á góðu verði

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Stærð: 134,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Já

Heimili & Jarðir

113 Reykjavík
Falleg 5 herbergja íbúð til sölu

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Stærð: 126,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 21.470.000
Bílskúr: Já

snorrisig@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027
Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Heimili & Jarðir

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

Selfoss
Gott raðhús á góðum stað.

snorrisig@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027
Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

Heimili & Jarðir

800 Selfoss
Mjög vandað einbýlishús

Stærð: 175 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 29.300.000
Bílskúr: Já

Stærð: 186 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 29.450.000
Bílskúr: Já

800 Selfoss
LÆKKAÐ VERÐ !!

Heimili & Jarðir

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

valdimar@remax.is

valdimar@remax.is

Í DAG KL 15:00 - 15:30
Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

Heimili & Jarðir

Verð: 31.900.000

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

Úthlíð - Bláskógarbyggð
801 Selfoss

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

halfdan@remax.is

Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Torg

Lárus
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

LÁTTU DRAUMINN RÆTAST
Sölufulltrúi
8969565
le@remax.is

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

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

NÚTÍMA FRÍSTUNDAHÚS

Verð: 32.900.000

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

halfdan@remax.is

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

Hálfdán
Loftur Erlingsson
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

Athugaðu þetta nánar!

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Opið
Hús

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

Fosstún 6

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

Kálfhólar 25

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

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 7027

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16:00-16:30

Stærð: 138,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Já

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027

HELGASTAÐIR STOKKSEYRI
825 Stokkseyri
SVEIT Í BÆ - BYGGT 1910

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

Sóltún 31

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

Stærð: 234 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1910
Brunabótamat: 27.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 12.800.000

Ágæt 2ja herbergja íbúð á góðum stað. Íbúð nr. 402. skiptist í forstofu með fatahengi, stofu, rúmgott
hjónaherbergi með fataherbergi og viðarparketi á gólfi, salerni með sturtu og tengi fyrir þvottavél, þvottahús
í sameign, góð geymsla í sameign og eldhús með góðri eldhúsinnréttingu. Ágætur bílskúr fylgir íbúðinni.
Þetta er góð eign í fjölbýli, stutt í alla skóla og verslanir.

halfdan@remax.is

Verð: 32.900.000

Mjög rúmgóð 5 herbergja íbúð á góðum stað. Íbúð nr. 201. skiptist í forstofu með góðum skáp, borðstofu,
stofu, rúmgott hjónaherbergi með stórum fataskáp og viðarparketi á gólfi, þrjú rúmgóð barnaherbergi öll
með góðum skápum og viðarparketi á gólfum, salerni með flísum á veggjum og gólfi, sturtu og baðkari,
þvottahús með góðri innréttingu,góð geymsla í sameign, og eldhús með stórri og góðri eldhúsinnréttingu.
Þetta er mjög góð eign í fjölbýli, stutt í alla skóla og verslanir.

Heimili & Jarðir

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027

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

Andrésbrunnur 1

Selfoss
2ja herbergja á góðum stað.

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027

Verð: 18.900.000

Mjög rúmgóð 4ra herbergja íbúð á góðum stað. Íbúð nr. 401. skiptist í forstofu með skáp, stofu, rúmgott
hjónaherbergi með stórum fataskáp og viðarparketi á gólfi, tvö rúmgóð barnaherbergi bæði með góðum
skápum og viðarparketi á gólfum, salerni með sturtu, baðkari og tengi fyrir þvottavél, þvottahús í sameign,
góð geymsla í sameign, og eldhús með stórri og góðri eldhúsinnréttingu sem er ný. Ágætur bílskúr fylgir
eigninni. Þetta er mjög góð eign og mikið endurnýjuð í fjölbýli, stutt í alla skóla

Stærð: 92,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 12.850.000
Bílskúr: Já

Álftarimi 1 íbúð 402

Verð: 26.900.000

Stórglæsilegt 125 fm glæsilegt nútíma frístundahús á nýju svæði í Úthlíð. Í húsinu er hjónaherbergi og tvö
svefnherbergi, tvö baðherbergi, tengibygging og glæsilegt alrými. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt
að innan eða semja um húsið allt að fullbúnu. Verðið miðast við 5 þús. fm. leigulóð í Úthlíð. En kaupendur
geta valið milli glæsilegra leigu- eða eignalóða á kjarrivöxnum útsýnisstað þar sem stutt í fjölbreytta
þjónustu sjá www.uthlid.is Afhending eftir 6.mán frá kaupsamningi.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is
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Vönduð einbýlishús á einni hæð

Frábær staðsetning

Húsin afhendast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Í húsunum er mjög gott skipulag, stór herbergi, mikil lofthæð, glæsilegar
stofur/alrými og stór bílskúr. Garður skilast tyrfður og með léttum trjágróðri.
Þú getur einnig samið um að fá húsið þitt á því byggingarstigi sem þú óskar.
Í þessum húsum er ekkert til sparað hvorki hvað varðar hönnun, efnisval
eða frágang. Ef þú leitar að glæsilegri og vandaðri eign á besta stað.

Akralandið við Arnarneshæð í Garðabæ er einstakt svæði til að búa á.
Þetta er svæði fyrir þá sem vilja búa í skjólsælli suðurhlíð með skemmtilegum gönguleiðum og fallegri náttúru. Mjög stutt í alla þjónustu í næsta
nágrenni. Barnvænt umhverfi þar sem börn geta farið í skóla og íþróttir án
þess að fara yfir umferðagötur.

HAFÐU SAMBAND NÚNA 862

Bergsteinn
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

5999

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi
GSM 862 5999
larus@remax.is
RE/MAX TORG // Garðatorgi 5 // 210 Garðabæ // s: 520-9595
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3NYRTIFR¾ÈINGUR ËSKAST ¹ SNYRTI OG HEILSUSTÒDÅË Å +ËPAVOGI
3PENNANDI NÕJUNGAR GOTT ANDRÒMSLOFT SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI
5MSËKNIR SENDIST ¹ HELGA FYRIROGEFTIRIS

&/332!& EHF 3ELFOSSI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL STARFA 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG VERA VANUR VIÈHALDS
VINNU OG NÕLÎGNUM 5M FRAMTÅÈARSTARF ER AÈ R¾ÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITTAR Å SÅMA 

TRÉSMIÐIR

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

um 650 manns, víðsvegar um landið

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

sem og erlendis.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast

Næg vinna í boði.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU
Tannlæknastofa óskar eftir aðstoðarmanni í fullt starf.
VNLOHJWHUDèXPV NMDQGLKD¿ starfsmenntun, tölvukunnáttu,
JHWLVWDUIDèVMiOIVW WWRJJHWLKD¿èVW|UIÀjótlega.

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí og sendist á box@frett.is,
merkt ,,Tannlæknastofa-103”

::: PRÓFARKALESARI

Birtíngur útgáfufélag#$%&%#
%'%(#%)  &* 
&!.  % )! (% 

til starfa á hraðþjónustustöðvum Max1 í Reykjavík

% #)) %" 
#
! %.%)+,,- 
Nánari upplýsingar!   #%#*)
)+,,,%)(! #ingahuld@birtingur.is.

)  5& 4   )5& 
/".%   5 5 6 )  '    Nýtt Líf, Gestgjaﬁnn,
Mannlíf, Hús og híbýli, Séð og Heyrt, Vikan, Ísafold, Sagan öll og
GOLFblaðið2) () (%#!.
)
3)5& 4%0"&)1"!)

6j\aÅh^c\VYZ^aY(+*b^ÂaVaZ^iVgVÂhaj"d\bVg`VÂh[jaaigV
i^aVÂhZa_VVj\aÅh^c\Vg;giiVWaVÂ^Â#Jbh¨`_ZcYjgÄjg[V
VÂ]V[V[gjb`k¨Â^!bZicVÂd\\ÂVÄ_cjhijajcY#ÃZ^gÄjg[V
VÂkZgVh`^ejaV\Â^g!h_{a[hi¨Â^gk^ccjWg\Âjbd\\ZiVjcc^Â
jcY^g{aV\^#ÌgVc\jghiZc\YaVjcZgjWdÂ^#

HyAJ"D<
B6G@6ÁH;JAAIGÖ>

6j\aÅh^c\VYZ^aY(+*b^ÂaVZgZ^c[aj\VhiVd\[gVbh¨`cVhiV
hajYZ^aYaVcYh^chd\]Z[jg{VÂh`^eV]¨[^aZ^`Vg`jhiVg[h[a`^#
K^aiÄ`dbVhiÄVcc]e4
Jbh`cjbh`Vah`^aV{(+*b^YaVg#^hjcY^gÈhiVg[hbZcc"hig[
]_{(+*¸#Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&(#_ac#`#
(+*Zg[aj\VhiV[_ab^ÂaV[ng^gi¨`^ÂhZbhiVg[Vg{haZch`jbbVg`VÂ^#
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bmvalla.is

Sölumaður
BM Vallá auglýsir eftir sölumanni í múrvöruverslun
fyrirtækisins á Breiðhöfða.

BM Vallá hf er traust og
þjónustudrifið sölu- og
framleiðslufyrirtæki á
byggingamarkaðnum sem
leggur áherslu á að uppfylla
þarfir viðskiptavina sinna á
sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirtækið er með starfsemi
sína á 11 starfsstöðvum
víða um landið.

Leitað er að einstaklingi, gjarnan múrara, sem hefur reynslu
af múrverki og þekkingu á þeim vörum og áhöldum sem
notuð eru.
Frekari upplýsingar um starfið gefur Gunnar Þór Ólafsson í
síma 412 5052.

AÐALSKRIFSTOFA Bíldshöfða 7 :: 110 Reykjavík
,AUNAFËLK ER MISJAFNLEGA VEL AÈ SÁR UM RÁTTINDI TIL ORLOFS OG ¹HERSLUR
STÁTTARFÁLAGA Å ORLOFSM¹LUM ERU EKKI ALLAR Ö¾R SÎMU

Sumarleyfi
starfsmanna
Ekki er allt launafólk
meðvitað um réttindi sín
til sumarleyfis og réttindi
þessi geta verið mismunandi eftir stéttarfélögum.
Því gæti það verið þjóðráð fyrir marga launþega
að slá á þráðinn til síns
stéttarfélags og kanna
stöðuna.
„Samkvæmt
kjarasamningi ávinnur launþegi sér
tvo virka daga í orlofi fyrir
hvern unninn mánuð á orlofsárinu, en það stendur frá 1. maí til 30. apríl og
grunnorlofið verður því tuttugu og fjórir dagar á ári,“
segir Elías Magnússon, forstöðumaður kjarasviðs VR.
„Tökum sem dæmi að
starfsmaður hefji störf hjá
nýju fyrirtæki 1. janúar og
vinni fram til 1. maí. Þá er
hann búinn með orlofsárið og á rétt á að fá átta daga
á launum í orlofi, semsagt,
tveir dagar í hverjum mánuði frá janúar og út apríl
gera átta daga í frí.“
Eftir því sem starfsmaður

er lengur á sama vinnustað
lengist yfirleitt orlof hans.
Fyrstu fimm árin ávinnast tveir orlofsdagar fyrir
hvern mánuð, en á sjötta
ári bætist einn dagur við
dagana tuttugu og fjóra, og
þannig verða dagar orlofsársins tuttugu og fimm og
eftir tíu ár, tuttugu og átta.
„Svona er þessu háttað hjá VR en réttarstaða
er hins vegar mismunandi
hjá stéttarfélögunum. Ríkið
býður til dæmis starfsmönnum sínum lengra orlof
eftir því sem þeir eru eldri
og þar er jafnvel hægt að
ávinna sér rúmlega þrjátíu daga í orlof,“ segir Elías
og bendir jafnframt á að
þetta sé algerlega bundið
hverju stéttarfélagi fyrir
sig. „Lögin eru það sem öll
stéttarfélögin byggja á en
svo eru mismunandi áherslur út frá þeim, Efling, Rafiðnaðarsambandið,
ríkið,
bankar og svo framvegis áherslur félaganna á hvernig orlofsdagar ávinnast eru
misjafnar og um að gera
fyrir launafólk að kynna sér
þær,“ segir Elías að lokum.
MHG

Mömmu gengur vel!
3UNDLAUGARVERÈIR VERÈA AÈ HAFA N¹È ¹TJ¹N ¹RA ALDRI

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn
ánægðan og Mömmu stolta.

-%'! %++) 6%2! 5.$)2 4*. 2! !,$2)

ÍSLENSKA / SIA.IS MAM 35809 01.2007

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri
sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?
Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!

Sími
& Internet

Sjónvarp

S

M

L

S

M

Heimavörn

L

S

M

L

Tölvur

S

M

!LDUR SUNDLAUGARVARÈA

L

414 9000

KVEÈNAR REGLUR GILDA UM ÎRYGGI ¹ SUNDSTÎÈUM OG VIÈ
KENNSLULAUGAR -EÈAL ANNARS ER GERÈ KRAFA UM AÈ ÖEIR SEM
S¾KJA UM STARF VIÈ SUNDSTAÈI VERÈI AÈ HAFA N¹È  ¹RA ALDRI OG
LEGGI FRAM HEILBRIGÈISVOTTORÈ
¥ REGLUGERÈ NR  UM VINNU BARNA OG UNGLINGA ER KVEÈ
IÈ ¹ UM HVAÈA STÎRFUM UNGMENNI MEGI GEGNA ¥ REGLUGERÈ
INNI KEMUR FRAM AÈ UNGMENNI UNDIR  ¹RA ALDRI MEGA EKKI
VINNA STÎRF SEM GETA ËGNAÈ LÅKAMLEGUM EÈA ANDLEGUM ÖROSKA
ÖEIRRA ER VINNA ¹ SUNDSTÎÈUM ÖË EKKI SÁRSTAKLEGA TALIN UPP
ÖAR ¶EGAR REGLURNAR OG REGLUGERÈIN ERU LESIN SAMAN Ö¹ ER LJËST
AÈ UNGMENNI UNDIR  ¹RA ALDRI MEGA EKKI VINNA ¹ SUNDSTÎÈ
UM «TVÅR¾TT ER AÈ ÖAU MEGA EKKI VINNA VIÈ LAUGARG¾SLU EÈA
ÎNNUR VAKTSTÎRF ¹ SUNDSTÎÈUM
 ST¾RRI SUNDSTÎÈUM M¹ R¹ÈA STARFSMENN UNDIR ¹TJ¹N ¹RA
ALDRI TIL AÈ GEGNA LÁTTUM STÎRFUM Å MIÈASÎLU OG S¾LG¾TISSÎLU
EN Ö¹ ÖARF ATVINNUREKANDI AÈ SÕNA FRAM ¹ AÈ ÖEIR STARFSMENN
MUNI ALDREI SINNA VAKTSTÎRFUM AF NEINU TAGI ¶EIR ÖYRFTU EINN
IG AÈ STARFA UNDIR UMSJËN STARFSMANNA  ¹RA EÈA ELDRI ÖVÅ ÖEIR
MEGA EKKI BERA FJ¹RHAGSLEGA ¹BYRGÈ FYRR EN VIÈ  ¹RA ALDUR
WWWVINNUEFTIRLITIS
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Ráðningarþjónusta

Ert þú í

atvinnuleit?
Leyfðu okkur
að aðstoða.
Skráðu þig á
www.hhr.is.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF

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

F í t o n / S Í A

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
sími 554 3400 kl. 10-11

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
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• 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

Útkall til
London
LOGOS leitar að góðum lögfræðingum
til starfa í London.
Á skrifstofu LOGOS í London hafa nú þegar verið ráðnir 7 lögfræðingar, íslenskir
og breskir, og hópurinn stækkar ört. Verkefnin eru krefjandi og fjölbreytt, allt frá
yfirtöku West Ham United til yfirtöku og fjármögnun á Actavis Group hf., en eru
flest í tengslum við útrás íslenskra fyrirtækja. Verkefnin teygja sig allt frá Kína til
Bandaríkjanna þó áherslan sé á Bretland og Evrópu. LOGOS óskar eftir að ráða
allt að 3 íslenska lögfræðinga sem hafa metnað og áhuga til þess að slást í
öflugan hóp okkar í London. Skrifstofan er staðsett í hjarta City, fjármálahverfis
borgarinnar. Forstöðumaður útibús LOGOS í London er Guðmundur J. Oddsson.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði ásamt allt að þriggja ára
starfsreynslu. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og / eða
áhuga á félagarétti, fjármögnun fyrirtækja, viðskiptasamningum,
samruna og yfirtöku fyrirtækja. Mjög góð enskukunnátta er áskilin
ásamt skipulögðum og nákvæmum vinnubrögðum, metnaði og

Efstaleiti 5
1 03 R ey k j av í k I S
+3 5 4 5 4 0 0 3 0 0
+3 5 4 5 4 0 0 3 01
4 2 N ew B r o a d S t r e e t
London EC2M 1JD
+ 4 4 (0) 2 07 9 2 0 3 0 0 0
+ 4 4 (0) 2 07 9 2 0 3 0 9 9
logos@logos.is
w w w. l o g o s . i s

sjálfstæði í starfi og síðast en ekki síst logandi áhuga.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til Sigríðar Þorgeirsdóttur, framkvæmdastjóra
rekstrarsviðs á sigridur@logos.is, sem jafnframt veitir allar nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til 16. júlí.
LÖ G M A N N S ÞJ Ó N U S TA
S Í ÐA N 1 9 07
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AVi^W¨gh`VgZ[i^gW`VgVd\\_VaY`ZgV
SPORTVÖRUVERSLANIR Í KRINGLUNNI OG
Á LAUGAVEGI TIL SÖLU

7`Vg^hgjbVabZccW`]VaYhhig[!VÂhidÂk^Â
jee\_gd\ccjgi^a[VaaVcY^kZg`Z[c^#
=¨[c^h`g[jg

VERSLANIRNAR BJÓÐA UPP Á ÞEKKTA ALÞJÓÐLEGA MERKJAVÖRU OG
FJÖLBREYTT ÚRVAL AF ÍÞRÓTTAFATNAÐI OG ÍÞRÓTTASKÓM. GÓÐ REKSTRARAFKOMA.

ÁHUGASAMIR, HAFIÐ VINSAMLEGAST SAMBAND VIÐ
RÓBERT TRAUSTA ÁRNASON Í SÍMA 544 2402.

 GZnchaVV[W`]VaYhhig[jb
 ¡h`^aZ\iZgVÂk^Â`dbVcY^]V[^\ÂVd\VabZccVZch`j"d\iakj`jcc{iij

6EFHÎNNUÈIR ATHUGIÈ

<_VaY`Zg^hgjbVabZcc\_VaY`ZgVhig[d\ccjg
i^a[VaaVcY^kZg`Z[c^#
=¨[c^h`g[jg
 GZnchaVV[\_VaY`ZgVhig[jb
 ¡h`^aZ\iZgVÂk^Â`dbVcY^]V[^\ÂVd\VabZccVZch`j"d\iakj`jcc{iij
K^ÂaZ^ijbVÂZ^chiV`a^c\jbhZbZgjh`^ejaV\Â^g!h_{a[hi¨Â^gk^ccjWg\Âjb!
_{`k¨Â^gd\\Â^gbVccaZ\jbhVbh`^eijb#
Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h[ng^gb{cjYV\^cc&+#_a'%%,#

-ENNTASKËLINN ¹ !KUREYRI AUGLÕSIR EFTIR TILBOÈUM Å NÕJAN
SKËLAVEF 6EFURINN ÖARF AÈ STANDAST ALLAR HELSTU AÈGENGIS
KRÎFUR VERA FALLEGUR OG GRÅPANDI OG VERA EINFALDUR Å VIÈHALDI
4ILBOÈ SENDIST ¹ NETFANGIÈ VEFSTJORN MAIS FYRIR  ¹GÒST 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ VEF -! WWWMAIS EÈA HJ¹ VEFSTJËRA Å
SÅMA   EÈA ¹ NETFANGINU VEFSTJORI MAIS

JeeaÅh^c\VgkZ^iVGVcckZ^\?#=VgVaYhYii^gd\
:ahVWZiHkZgg^hYii^g#
CZi[c\/gVcckZ^\5]V\kVc\jg#^hd\

Za^hVWZi5]V\kVc\jg#^h
H`\Vg]aÂ&'&%*GZn`_Vk`Hb^*'%),%%lll#]V\kVc\jg#^h

K A R E N M I L LE N

::: BLAÐAMENN

Við erum að leita að duglegum einstaklingum í fullt starf og hlutastarf. Starﬁð felst í
almennum verslunarstörfum og ráðgjöf til
viðskiptavina.
Hæfniskröfur:
t3FZOTMBÓ¢KØOVTUV
t«IVHJÈUÓTLV
t-JQVS§ÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t'SVNLW§JÓTUBSm
Umsóknarfrestur er til 13. júlí n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið
hulda@hbu.is

Birtíngur útgáfufélag    
! -  "    #$
%&   

,   ""    *"  +  
    "-" !'(()   
Nánari upplýsingar    " &!
! '((( " ! ingahuld@birtingur.is.

.! 5#  % 

     !  5#    

/-"   5 5 6 !   3   Nýtt Líf, Gestgjaﬁnn,
Mannlíf, Hús og híbýli, Séð og Heyrt, Vikan, Ísafold, Sagan öll og
GOLFblaðið2!   !   "  -
!    
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KAREN MILLEN

| Kringlunni og Smáralind | karenmillen.com

6j\aÅh^c\VYZ^aY(+*b^ÂaVaZ^iVgVÂhaj"d\bVg`VÂh[jaaigV
i^aVÂhZa_VVj\aÅh^c\Vg;giiVWaVÂ^Â#Jbh¨`_ZcYjgÄjg[V
VÂ]V[V[gjb`k¨Â^!bZicVÂd\\ÂVÄ_cjhijajcY#ÃZ^gÄjg[V
VÂkZgVh`^ejaV\Â^g!h_{a[hi¨Â^gk^ccjWg\Âjbd\\ZiVjcc^Â
jcY^g{aV\^#ÌgVc\jghiZc\YaVjcZgjWdÂ^#

HyAJ"D<
B6G@6ÁH;JAAIGÖ>

6j\aÅh^c\VYZ^aY(+*b^ÂaVZgZ^c[aj\VhiVd\[gVbh¨`cVhiV
hajYZ^aYaVcYh^chd\]Z[jg{VÂh`^eV]¨[^aZ^`Vg`jhiVg[h[a`^#
K^aiÄ`dbVhiÄVcc]e4
Jbh`cjbh`Vah`^aV{(+*b^YaVg#^hjcY^gÈhiVg[hbZcc"hig[
]_{(+*¸#Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&(#_ac#`#
(+*Zg[aj\VhiV[_ab^ÂaV[ng^gi¨`^ÂhZbhiVg[Vg{haZch`jbbVg`VÂ^#
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KZg`Z[cVhi_g^
&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
/RKUVEITU 2EYKJAVIKUR
3LÁTTUVEGAR

.ÕTT ÅBÒÈAHVERFI

HiV[cÌhZ][#h`VgVÂg{ÂV[aj\VckZg`Z[cVhi_gVi^ahiVg[V#

(ÎNNUN

6ERKINU SKAL LOKIÈ  FEBRÒAR 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ  JÒLÅ 
Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
5M ER AÈ R¾ÈA JA UMSLAGA KERFI
-ËTTAKA T¾KNILEGRA UPPLÕSINGA OG VERÈ TILBOÈA ER KL
 ÖANN  JÒLÅ  HJ¹ UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN VERÈTILBOÈA OG TILKYNNING ¹ EINKUNNAGJÎF ER KL 
ÖANN  ¹GÒST  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR


HiV[cÌhZ][#Zgjc\iWn\\^c\V"d\
kZg`[g¨Â^[ng^gi¨`^!hid[cVÂ'%%(#

HiVg[hhk^Â

JbÄZhhVgbjcY^gZg[ng^gi¨`^Â

 HVbc^c\V"d\`g[j\ZgÂ

VÂWn\\_V&%#*%%b'[_aWÅa^h]h
d\-#%%%b'h`g^[hid[j]hc¨Â^!

 <ZgÂkZg`"!^cc`VjeV"d\\gZ^Âhaj{¨iaVcV

{hVbiÄkVÂh^ccVkZg`Z[cjb

 <ZgÂk^ccjgZ\acVhVbg{Â^k^Â\¨ÂVhi_gV

@VjebVccV][c#;ng^gi¨`^Â

 HVbh`^ei^k^ÂkZg``VjeVd\de^cWZgVVÂ^aV

Zg_V[c[gVbiVÂ]Z[_VcÅii

 b^hccjgkZg`Z[c^

jeehiZnejcVgkZg`Z[c^{Hig"
GZn`_Vk`jghk¨Â^cj#

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

KZg`Z[cVhi_g^Zg¨Âhi^n[^gbVÂjg{Wn\\^c\VhiVÂd\WZg{Wng\Â{[gVb\Vc\^kZg`V
\V\ckVgikZg`Z[cVhi_gc#

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg
 ={h`aVbZccijc{Wn\\^c\Vhk^Â^!h#h#kZg`[g¨Â^ZÂVi¨`c^[g¨Â^

Jb&%%hiVg[hbZcchiVg[Vc]_{

 HgbZccijc{hk^Â^Wn\\^c\V[gVb`k¨bYVd\$ZÂVkZg`Z[cVhi_gcjcVg

[ng^gi¨`^cj#HiV[cÌhZ][#aZ\\jg

 GZnchaVV[hi_gcjckZg`aZ\gV[gVb`k¨bYV

bZicVÂh^cc[V\aZ\k^ccjWg\Â!
\diihiVg[hjb]kZg[^d\\ÂVc
VÂWcVÂ{k^ccjhiVÂ#

Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h[ng^g&,#_ac`#
CbZghiVg[hZg+-*.#
JeeaÅh^c\VgkZ^i^g>c\VHiZ^cjcc6gcVgYii^g#
CZi[Vc\/^c\V5]V\kVc\jg#^h
H`\Vg]aÂ&'&%*GZn`_Vk`Hb^*'%),%%lll#]V\kVc\jg#^h

Ertu með tæknina á tæru?
Hefur þú áhuga á að vinna hjá kraftmiklu þjónustufyrirtæki í örum vexti? Vegna stóraukinna umsvifa getur
Öryggismiðstöðin bætt við sig öflugum liðsmönnum í spennandi og fjölbreytileg störf.

Starfsmenn í tæknideild
Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi,
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.
Hæfniskröfur
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Sérfræðingur í tæknideild

Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur sem
hefur það að meginmarkmiði að veita viðskiptavinum ávallt úrvalsþjónustu.
Mikil áhersla er lögð á að auka þekkingu starfsmanna, m.a. með reglubundinni þjálfun og námskeiðum, og gefa þeim kost á að vaxa í starfi.
Öryggismiðstöðin hefur þannig á að skipa einvala
liði með mikla faglega þekkingu á öryggismálum.
Fyrirtækið leggur ríka áherslu á að skapa
starfsmönnum gott vinnuumhverfi og taka vel á
móti nýjum starfsmönnum.
Hjá Öryggismiðstöðinni starfa um 130 manns.

www.oryggi.is

Starfið felst í uppsetningum og tæknivinnu við IP-myndavélakerfi og samtengingu myndavélakerfa yfir net.
Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur reynslu af rekstri staðarneta og víðtæka þekkingu á netkerfum.
Hæfniskröfur
• Kerfisstjóri/netstjóri eða sambærileg þekking
• Reynsla af rekstri staðarneta og uppsetningu búnaðar á IP-neti
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði

Nemar í tæknideild
Höfum fjölbreytt og spennandi verkefni fyrir nema í rafeindavirkjun.
Ef þú hefur áhuga á að starfa í árangursdrifnu, jákvæðu og skemmtilegu umhverfi þar sem árangur er metinn
að verðleikum þá höfum við rétta starfið fyrir þig.
Skriflegar umsóknir skal senda í pósti merktar:
Atvinnuumsókn, Öryggismiðstöðinni, Borgartúni 31, 105 Reykjavík.
Einnig má senda umsóknir í tölvupósti, atvinna@oryggi.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Vakin er athygli á því
að allir starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn hreinu sakavottorði.

6j\aÅh^c\VYZ^aY(+*b^ÂaVh`VgZ[i^gVÂg{ÂVhiVg[hbVcc
Vj\aÅh^c\V\ZgÂ#=ajikZg`hiVg[hbVcchVj\aÅh^c\V\ZgÂZg
VÂ]VccVVj\aÅh^c\VghZbW^giVhi;giiVWaVÂ^cj#Jbh¨`_ZcYjg
Äjg[VVÂ]V[V\ÂViakjÄZ``^c\jd\ÄZ``^c\j{E]didh]de
d\>c9Zh^\c#K^Â`dbVcY^ÄVg[VÂ]V[V\ÂVÄ_cjhijajcY
d\\ZiVjcc^ÂjcY^g{aV\^#

HI6G;HB6ÁJGÏ
6J<AH>C<6<:GÁ

6j\aÅh^c\VYZ^aY(+*b^ÂaVZgZ^c[aj\VhiVd\[gVbh¨`cVhiV
hajYZ^aYaVcYh^chd\]Z[jg{VÂh`^eV]¨[^aZ^`Vg`jhiVg[h[a`^#
K^aiÄ`dbVhiÄVcc]e4
Jbh`cjbh`Vah`^aV{(+*b^YaVg#^hjcY^gÈhiVg[hbZcc"hig[
]_{(+*¸#Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&(#_ac#`#
(+*Zg[aj\VhiV[_ab^ÂaV[ng^gi¨`^ÂhZbhiVg[Vg{haZch`jbbVg`VÂ^#

Himinn og haf / SÍA / 9070927

Öryggismiðstöðin er kraftmikið og framsækið
þjónustufyrirtæki þar sem frumkvæði og framsýni starfsmanna er mikils metin.
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VÉLVIRKJAR - VÉLFRÆÐINGAR

(JËN ¹ ÙMMTUGSALDRI UTAN AF LANDI
¥SAÙRÈI ËSKA EFTIR JA JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ 3TËR 2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU ¹ LEIGU
FR¹ SEPTEMBER NK UM ËAKVEÈINN TÅMA
2EYKLAUS BARNLAUS ENGIN G¾LUDÕR
SKILVÅS OG REGLUSÎM 6INSAMLEGAST HAÙÈ
SAMBAND VIÈ 0ÁTUR Å SÅMA   EÈA
+RISTÅNU Å SÅMA  

Framtíðarstörf hjá Norðuráli
Norðurál óskar eftir að ráða vélvirkja og vélfræðinga til starfa í dagvinnu
á verkstæði og í vaktavinnu í kerskála. Um framtíðarstörf
er að ræða og æskilegt að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst.
Hvaða kröfur gerum við?
O Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að
umsækjandi stefni að sveinspróﬁ innan árs
O Góð samskiptahæfni, geta til að vinna sjálfstætt
og starfsáhugi
O Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverﬁ eða við
sambærileg störf er æskileg
O Staðgóð kunnátta í ensku og almennri
tölvunotkun kemur í góðar þarﬁr

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

Hvað veitum við?
OGóðan aðbúnað hjá fyrirtæki í stöðugri sókn
O Kraftmikinn og góðan samstarfshóp
O Starfsþjálfun og símenntun
O Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun sem eru
að hluta árangurstengd

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

&!34%)'.)2

Fjarðargötu 19

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

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 17 - 18

Frum

MIÐVANGUR 41 - ÍB. 0304

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

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

4),"/¨  ²4"/¨

Í einkasölu stórglæsileg
og algjörlega endurnýjuð
íbúð á 3. hæð í vinsælu
lyftufjölbýlí í Norðurbænum. Eldhús og bað endurnýjað, gólfefni og hurðar og rafmagn ídregið að
nýju. Allt mjög smart og vandað. Verð 16,9 millj.

&!34%)'.)2

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 17:00
Engihjalli 17 - Íbúð 403.

ÚTBOÐ - SKÓLAAKSTUR
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í
skólaakstur í Ölfusi.

Bjalla merkt 304 - Gunnar og Inga Dóra
taka vel á móti gestum.

Opið hús í Kerengi 32
í landi Miðengis í Grímsnesi (skammt frá
Kerinu) sunnudag milli kl. 14:00 og 16:00

Fjölda leiða: 5
Bjóða má í hverja leið eða allar.

Frum

Útboðsgögn eru afhent á Verkfræðistofu Guðjóns Þ.
Sigfússonar ehf., Austurvegi 42, Selfossi, gegn 10.000.kr. skilatryggingu eða á rafrænu formi án skilatryggingar
(netfang gudjon@vgs.is)

Frum

Samningstími: 2007-2012.

Opnun tilboða: þriðjudaginn 31. júlí 2007 kl. 11.00 í
fundarherbergi VGS - Verkfræðistofu Guðjóns Þ.
Sigfússonar ehf., Austurvegi 42, 800 Selfossi,
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Falleg og björt 3ja herb., 90 fm íbúð á 4. hæð. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol. Rúmgóð herbergi með fataskápum.
Parket og flísar. Tvennar svalir. Gott útsýni.
Snyrtileg og vel um gengin sameign.
Þvottaherb. á hæð með aðeins 3 íbúðum.
Lyfta, eftirlitskerfi og húsvörður í húsinu.
Suðurlandsbraut 20

Ída tekur vel á móti gestum í dag
frá kl. 13 til 17. Bjalla merkt 4F.

Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Góður 45 fm sumarbústaður í fallegu umhverfi á 8300 fm
eignalandi á þessum vinsæla stað. Húsið telur 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, forstofu auk svefnlofts.
Parket er á gólfum, snyrtileg innrétting í eldhúsi, góð 70
fm verönd ásamt góðum geymslu vinnuskúr. Lóðin er gróin og skemmtileg með fallegu útsýni. Verð 12,9 millj.
Reynir sími 820 1720 og Inga sími 868 0109
taka á móti áhugasömum.

Austurvegi 38
Sími 482 4800
www.arborgir.is

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali


Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

      

Horft niður eftir ánni, séð frá sundlauginni.

Sími 520 2600, Fax 520 2601

²TBOÈ

Netfang as@as.is
Heimasíða

,EIKVÎLLUR VIÈ 2AUÈUMÕRI OG HVERÙSTORG ¹ 4RÎLLATEIG

Opið virka daga kl. 9–18

-OSFELLSB¾R ËSKAR EFTIR TILBOÈUM Å GERÈ LEIKVALLAR VIÈ 2AUÈUMÕRI
OG HVERÙSTORGS ¹ 4RÎLLATEIG

SÓLBAKKI
EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI

5M ER AÈ R¾ÈA JARÈVINNU YÙRBORÈSFR¹GANG GRËÈURSETNINGU OG
UPPSETNINGU LEIKT¾KJA ¹ LEIKVELLI VIÈ 2AUÈUMÕRI *ARÈVINNU OG
HELLULÎGN ¹ HVERÙSTORGI VIÈ 4RÎLLATEIG

¾TLUÈ VERKLOK ERU  OKTËBER  ²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT Å
¶JËNUSTUVERI -OSFELLSB¾JAR ¶VERHOLTI  FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM
 JÒLÅ (¾GT VERÈUR AÈ F¹ ÒTBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI 4ILBOÈUM SKAL
SKILAÈ ¹ SAMA STAÈ FYRIR KL  ÖRIÈJUDAGINN  JÒLÅ NK ÖAR SEM
ÖAU VERÈA OPNUÈ Å VIÈURVIST ÖEIRRA BJËÈENDA SEM ÖESS ËSKA
4¾KNI OG UMHVERÙSSVIÈ -OSFELLSB¾JAR

Lóðin, séð frá sundlauginni.

Horft til fjalla, séð frá lóðinni.

Frum

(ELSTU MAGNTÎLUR
,EIKVÎLLUR
3T¾RÈ SV¾ÈIS  M
(ELLULÎNG  M
,EIKT¾KI
 STK
(VERÙSTORG
(ELLULÎGN  M

www.as.is

GLÆSILEG 10.783 FM. (tæplega 1,1 hektari) SUMARHÚSALÓÐ, EIGNARLÓÐ, VIÐ SÓLBAKKA Í GRÍMSNESI.
Lóðin er endalóð á frábærum stað við Sogið með glæsilegu. Leyfi er fyrir að byggja allt að 200 fm. hús á lóðinni.
Skipti möguleg. Allar upplýsingar hjá Ás fasteignasölu.
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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4IL SÎLU $AIHATSU #HARADE RGl %K
 ÖÒS 3SK .ÕSK 9FIRFARINN VETRAD
FYLGJA 3PARN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

BÍLAR &
FARARTÆKI
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p
p

0ALLBÅLAR

  ÖÒS

67 'OLF 4RENDILINE SSK RG  EK
AÈEINS  ÖKM "ENSÅN 6ERÈ  Ö
4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI 
3   SJ¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWW
BILALIFIS

6EL MEÈ FARIN OG REYKLAUS 4OYOTA #OROLLA
¹RG k %K  ¶JËNUSTUBËK FYLGIR
VERÈ  HV  3ÅMI 


.ISSAN -ICRA ¹RG k .ÕSKOÈAÈUR %K
Ö  DYRA 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 

$ELTA 3UMMERLINER 
"+6

  MILLJËNIR

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   LAUG
 
WWWBILALIFIS

&ORD & FR¹ ÖÒS 4OYOTA 4ACOMA
FR¹ ÖÒS &ORD $ODGE 2! X DÅSEL ¹N HRAÈATAKMARKARA
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS  EK
 Ö BEINSKIPTUR  Å LAGI 6ERÈ
 ÖÒS ,¹N   ÖÒS ¹ M¹NUÈI
3  
4IL SÎLU &ENT 3AFIR ¹RG k SKEMMT
EFTIR ËHAPP EN VARAHLUTIR FYLGJA SETT
VERÈ  ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS 3
 

&ALLEGT  MANNA HJËLHÕSI MEÈ KOJU
3ÁR STURTUKLEFI GAS OG RAF VATNSHITUN
STËR VATNSTANKUR STËR ÅSK¹PUR SÁR FRYSTIR
¹LFELGUR (JËNARÒM  CM ¹ LENGD
6ERÈ AÈEINS  'ETUM ÒTVEGAÈ
LËÈ ¹ ,AUGARVATNI &ORTJALD ¹ H¹LFVIRÈI
!LLT AÈ  L¹N 3   WWW
VAGNASMIDJANIS

6ÎRUBÅLAR
-AN +AT X TIL SÎLU  S¾TA "ÅLL Å
GËÈU STANDI MEÈ T SPILI 4ILB ËSKAST
Å S  

,ANDHAUS 

 MILLJËNIR
0ORSCHE  C '4 OPTIC ¹RGERÈ k EK
 Ö GÅRA MÎLLU ALLUR NÕ YFIRFARINN
)NNFLUTTUR NÕR AF "ÅLABÒÈ "ENNA 6ERÈ
 Ö 5PPL     
2AÈNR 

(ÒSBÅLAR
4IL SÎLU &IAT %URA -OBIL HUSBILL ARG 
EKINN  KM 3TURTA HEITT OG KALT
VATN UPPL SIMI  

(ARLEY 4OURING &LHTCI %LECTRA 'LIDE ¹RG
 EKIÈ Ö MÅLUR 6ERÈ Ö GL¾SILEGT
HJËL 5PPL   RAÈNR 

&ELLIHÕSI

(YUNDAI 3ONATA k %K  Ö .Õ SKOÈ
AÈUR 6ERÈ  Ö 3  
.ÕR  $ODGE #ALIBER FR¹ ÖÒS
 ,KM F¾ST SEM X $ODGE
#ARAVAN FR¹ ÖÒS .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

"ÅLAR ËSKAST
4OYOTA #AMRY (9"2)$  ,KM
.ÕR FR¹ ÖÒS TIL LEIGUBÅLSTJ ALMENNT
VÖÒS (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM  FR¹
ÖÒS .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈS
VERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

4IL SÎLU !DRIA  HJËLHÕSI ¹RG k M
FORTJALDI !LDI HITAKEFI ÒTVARPI OFL -JÎG
VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å S  

-ËTORHJËL

4OYOTASALURINN
3ÅMI 

"ÅLAR TIL SÎLU

'ETUM ÒTVEGAÈ (OBBY ,ANDHAUS 
%INNIG LËÈ ¹ ,AUGARVATNI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     WWWVAGNA
SMIDJANIS

(YUNDAI 3TAREX ¹RG  EKIN 
4VEIR DEKKJAGANGAR ¹ FELGUM VERÈ KR
 ENGIN SKIPTI 3ÅMI  

(ELST +ANGO EÈA 0ARTNER ¹ VERÈBILINU
  ÖÒS 5PPL Å S  

*EPPAR

(ONDA 6482 TIL SÎLU NÕTT ËKEYRT
HJËL MEÈ ÕMSUM AUKAHLUTUM 6ERÈ
 ÖÒSUND RNI S  

«3+!34 +%904

2!#%2 HJËL ËSKAST KEYPT SEM FYRST
5PPL Å SÅMA  
3UZUKI )NTRUDER  ¹RGl %K   Ö
MÅLUR 'OTT EINTAK 3VART 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
4IL SÎLU (USABERG &%  ¹RG  %KIÈ
 KM OG ER GÎTUSKR¹È 6ERÈ ÖÒS
5PPL Å SÅMA 

(JËLHÕSI

"-7 - ¹RGl EK Ö - ÎLLU 46
OFL ,ISTAV   6ERÈ   M 3KOÈA SKIPTI
5PPL Å S  

.Õ HJËLHÕSI FR¹B¾R TIL
BOÈSVERÈ

3UZUKI JIMNY  EK Ö ¹ ÖÒS
¶ARFN LAGF  X 'ËLF  EK Ö ¹ Ö
ÖARF LAGF (ONDA !CCORD  ¹ Ö ÖARF
LAGF 5PPL MYNDIR THU HOTMAIL
COM 3ÅMI 
4IL SÎLU ,AND #RUISER  RG k %K 
ÖÒS $ÅSEL %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
"ÅLDSHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

2ENAULT +ANGOO RGl 3UMAR OG VETRA
DEKK ¹ FELGUM EK  ÖÒS 3 


  ÖÒS

67 "ORA (IGHLINE  E Ö
,ISTAVERÈ Ö .Õ 4ÅMAREIM 4ILBOÈ
Ö 3  

/PEL !STRA  ¹RG k EKKI TÅMA
REIM  4OPP EINTAK NÕ SKOÈAÈUR !LGJÎR
SPARIBAUKUR 3TAÈGREITT KR  3
 

  *EEP 'RAND #HEROKEE FR¹
  &ORD %XPLORER FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹
 &ORD & FR¹  .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU  FT #OLEMAN -ESA ¹RGl
-JÎG VEL MEÈ FARIÈ 4ILBÒIÈ Å ÒTILEGUNA
ÕMSIR FYLGIHLUTIR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  
.ISSAN !LMERA ¹RG k TIL SÎLU
6ERÈHUGMYND  ÖÒSUND 5PPL Å S
 
4OYOTA #ARINA % ¹RGl %K  ÖÒS
¶ARNAST VIÈGERÈAR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

#HRYSLER 0ACIFCA 7$ ,IMITED  -ANNA
¹RG  EK  ÖKM SSK LEÈUR LÒGA
OFL OFL %INN EIGANDI 6  Ö 4IL SÕNIS
OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI  S 
 SJ¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWWBILALIFIS

%RUM AÈ SELJA NOKKUR NÕ SÕNINGARHJËL
HÕSI ¹ FR¹B¾RU TILBOÈSVERÈI -ËTORMAX
+LETTH¹LSI  SÅMI  

«DÕRT ËDÕRT TIL SÎLU FORTJALD FR¹
3EGLAGERÈINNI ¹RA GAMALT PASSAR ¹
&LEETWOD #OLEMAN FELLIHÕSI OG FL 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
-ARGRÁT
6OLVO ',%  %KINN ÖÒS KM
3J¹LFSK ËSKOÈAÈUR EN FÅNU STANDI ÖÒS
KR 3 

WWWHJOLHYSALEIGANIS WWWFELLIHYSA
LEIGANIS S     

2ANGE 2OVER

-JÎG FALLEGT EINTAK RGERÈ 
%KINN  ÖÒS   LÅTRA  CÅLENDRA
"ENSÅN ,EÈUR 4OPPLÒA 2AFMAGN Å ÎLLU
3J¹LFSKIPTUR OFL OFL "ÅLLINN ER STAÈSETTUR
¹ "ÅLAHÎLLINNI "ÅLDSHÎFÈA  2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
2AFIÈNAMAÈUR
Å
$ANMÎRKU
+AUPMANNAHÎFN ËSKAR EFTIR T¾KNI
TENGDRI VINNU ÖAR Å LANDI 6IÈHALD
NÕLAGNIR BILANALEIT TÎLVUR NET OFL 'ËÈ
TUNGUM¹LAKUNN¹TTA .¹NAR Å SÅMA 


&ELLIHÕSI AÈ GERÈINNI %STEREL #ARAMATIC
 FET ¹RG k TIL SÎLU 5PPH¾KKAÈ MFOR
TJALDI HÎRÈUM HLIÈUM OG VEL MEÈ FARIÈ
5PP Å S     
#OLEMAN   FET MGEYMSLUKASSA
NÕJAR LEGUR UPPH¾KKAÈUR OG MJÎG VEL
MEÈ FARINN V Ö S 
4IL SÎLU  FETA #OLEMAN -ESA ¹RG k
MEÈ FORTJALDI SËLARSELLU LOFTPÒÈAFJÎÈR
UN OG  NÕJUM RAFGEYMUM .ÕYFIRFARIÈ
LÅTIÈ NOTAÈ OG MJÎG VEL MEÈ FARIÈ 6ERÈ
 ÖÒS &REKARI UPPL VEITIR -AGNÒS Å
S  

35..5$!'52  JÒLÅ 
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4JALDVAGNAR
4IL SÎLU #OMPI #AMP &AMILY TJALDV
-EÈF ER FORTJALD K¹LFUR YFIRBREIÈSLA
GASHELLUR ELDHÒS NÕR GEYMSLUKASSI M
YFIRBR GRJËTGRIND OFL -JÎG VEL MEÈ FAR
INN VAGN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
 EFTIR KL 
4IL SÎLU (OLYCAMB GIS TJALDVAGN ¹RGl
MYFIRBREIÈSLU OG FL -JÎG LÅTIÈ NOTAÈUR
5PPL Å S  

6IÈ FLYTJUM BÒSLËÈINA FYRIR ÖIG
3ENDIBÅLAÖJËNUSTA !USTURLANDS SÅMI 
 DAGURI SIMNETIS

4IL BYGGINGA
«SKA EFTIR AÈ KAUPA NÕJAR EÈA NOTAÈAR
MËTAPLÎTUR DOKY  5PPL Å S  
EÈA ERLINGSYNIR SIMNETIS

"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

6ERSLUN

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R +AUPAUKI
Å JÒNÅ WWWLIFSSTILLIS %DDA "ORG S 


(ÒSAVIÈHALD

&ERÈAÖJËNUSTA
,ÅKAMSR¾KT

4IL SÎLU -ONAKO TJALDVAGN RGl FYRIR
 -EÈ FORTJALDI VERÈ  ÖÒS .¹NARI
UPPL Å S     

6ILTU L¾RA ¹HRIFARÅKAN HLAUPASTÅL MEÈ
MINNI ¹REYNSLU 3    FIT
PILATESIS

 MANNA TJALDVAGN TIL SÎLU ¹N FORTJALDS
MEÈ KASSA FRAMAN ¹ 6EL MEÈ FARINN
5PPL Å S  

&¾ÈUBËTAREFNI

"¹TAR

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT SEM VIÈKEMUR
GARÈINUM AUK ALLRAR ALMENNRAR SMÅÈA
VINNU LÎGG HÒSASMÅÈAMEISTARI 6ANIR
MENN SNÎR HANDTÎK 3¾LUGARÈAR S
 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
4IL SÎLU GL¾SILEGASTI SKEMMTIB¹TUR LANDS
INS 'ALEON  3TAÈSETTUR Å 3NARFARA
3ÅMI   WWWGALEONPL

®KUKENNSLA

6ARANLEGUR KVËTI ËSKAST

%INNIG TIL SÎLU STOKKAR Å BEITNINGARTREKT
5PPL Å S  

'ËÈVERK ALMENN GARÈYRKJA FYRIR ÖIG
OG ÖÅNA !FSL¹TTUR FYRIR ELDRIBORGARA
OG ÎRYRKJA 3     
%IRÅKUR

"LËMSTRANDI GARÈAR

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

&ELLUM TRÁ KLIPPUM OG SINNUM ÎÈRUM
GARÈVERKUM 'ARÈSL¹TTUR OG GARÈÒÈUN
¶IÈ HRINGIÈ OG VIÈ KOMUM 'ERUM
TILBOÈ 3  
4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT OG GARÈVINNU
&¹ÈU TILBOÈ Å SÅMA  
4EK AÈ MÁR GARÈSL¹TT Å SUMAR (VERT
SKIPTI FR¹  KR  &¹ÈU TILBOÈ 5PPL Å
S  

2¹ÈGJÎF

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON
"REYTTU SVÎLUNUM ÖÅNUM Å SËLPALL MEÈ
LÅTILLI FYRIRHÎFN &LEXI DECK ÒTIPARKET ER
M¹LIÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ HEIMASÅÈUNNI HUSOGBJALKARIS
&LÎT ÖÎK NÕLAGNIR VIÈGERÈIR OG VIÈHALD
 ¹RA REYNSLA (AMRABORG EHF Å S
 

(ÒSAVIÈHALD

&YRIRT¾KI Å (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI Å R¾STINGAR X  TÅMAR Å VIKU 3
 POSTUR IDNVELAR IDNVELARIS

!NDREA

'ISTING
/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

HEIMILIÐ

&YRIR VEIÈIMENN
'ËÈIR MAÈKAR

TIL SÎLU 3ILUNGS OG LAXA -ARGRA ¹RA
REYNSLA 3  

(ÒSGÎGN
.UDD

,AGER TIL SÎLU CA  SËFASETT OG FL 4ILBOÈ
ËSKAST 3  

-ASSAGE 4EL  

'EFINS

'ARÈHÒSGÎGN
2ÕMINGARÒTSALA

2¾STINGAR

3JËSTANGVEIÈI

(VALASKOÈUN 3KEMMTISIGLINGAR 4ILVALIÈ
FYRIR FYRIRT¾KI OG STARFSMANNAHËPA
3ÅMAR     .¹NARI
UPPLÕSINGARWWWSJOSTONGIS HVALALIF
HVALALIFIS

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

3LÅPUM OG OLÅUBERUM ÒTIDYRAHURÈIR
3ÅMI  

3P¹DËMAR

,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 


TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

'ËÈUR "ORDER #OLLIE 4ERRIER  ¹RA F¾ST
GEFINS ¹ GOTT HEIMILI HELST Å SVEIT 3
 

$ÕRAHALD
&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ

4IL SÎLU ËNOTAÈ HUNDABÒR FYRIR STËRA
HUNDA VERÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS
3ÅMI  

M¹NAÈA !M#OCKER 3PANÅEL 2AKKI TIL
SÎLU ¾TTBËK FR¹ (2&¥ VERÈ  ÖÒSUND
UPPL Å S   OG WWWCARALES
NET

'ARÈYRKJA
-¹LARAR

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
 JA HERBERGJA RÒMGËÈ ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å (AFNARFIRÈI FR¹B¾R STAÈSETNING SÁR
INNGANGUR STUTT Å ALLA ÖJËNUSTU OG SKËLA
LEIGA  ÖÒS BANKA¹BYRGÈ ,AUS
STRAX (UNDAEIGENDUR VELKOMNIR UPP
LÕSINGAR Å SÅMA  EÈA JARLINN
HOTMAILCOM
 HERB ÅBÒÈ Å MIÈB 2VK HÒSGÎGN FYLGJA
,EIGUVERÈ  Ö M¹N HÒSSJ ,AUS 
¹GU 3  
4IL LEIGU Å  M¹NUÈI HERB RÒMGËÈ OG
BJÎRT ÅBÒÈ ¹ BESTA STAÈ Å MIÈB¾NUM
5PPL Å S  

µMISLEGT

 HERB ÅBÒÈ FM Å SAHVERFI 'ARÈAB¾
TIL LEIGU FR¹  SEPT NK .¹NARI UPPL Å S
 
JA HERB ÅBÒÈ Å +JARRHËLMA +ËP
 M HÒSSJËÈ OG HITA SUNNA
BJORG SIMNETIS

(EIMA ER BEZT

TÅMARIT UM FËLKIÈ LÅFIÈ OG SÎGUNA
&¾ST Å VERSL (AGKAUPA OG 0ENNANS
%YMUNDSSON SKRIFTARSÅMI  
WWWHEIMAERBEZTNET

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
"EACHCOMBER

¶OTTAVÁLSN  KG 5PPL Å S 


+ANADÅSKIR HEITIR POTTAR
3UMARTILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM
%IGUM ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA
POTTA ¹ LAGER 4IL AFGREIÈSLU
STRAX -EST EINANGRUÈU POTTAR
¹ MARKAÈNUM LOKAÈ  TÅMA
HREINSIKERFI OMFL &IMM ¹RA
¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING HVERT ¹
LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS

"ÅLSKÒRSSALA ,ANGHOLTSVEG  ¥ DAG
,AUGARDAG OG 3UNNUDAG KL   4IL
SÎLU MA 3KATTHOL SËFAR HILLUSAMST¾ÈA
FRYSTIKISTA RÒMA KOMMËÈA TEKATLASAFN
ALLSKONAR SM¹ DËT OFL OFL

6ÁLAR OG VERKF¾RI
$ULSPEKISÅMINN  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

®NNUR ÖJËNUSTA
¶µ¨).'!2 4EK AÈ MÁR AÈ ÖÕÈA ÒR ENSKU
YFIR ¹ ÅSLENSKU OG ÒR ÅSLENSKU ¹ ENSKU
3ÅMI   42!.3,!4)/. &ROM
%NGLISH TO )CELANDIC AND FROM )CELANDIC
TO %NGLISH 4ELEPHONE  

 ¹RA REYNSLA ¹ ¥SLANDI
/PIÈ ALLA DAGA FR¹  TIL 
!LLAR N¹NARI UPPL Å S  
EÈA MVEHF HIVEIS

Auglýsingasími

%RTU AÈ FLYTJA AUSTUR ¹
LAND

 ¹RA KK ËSKAR E AÈ LEIGJA EINSTAKLINGS
ÅBÒÈ 2EYKL  REGLUS 3KILVÅSAR GREIÈSLUR
3   "IRGIR
-¾ÈGIN ËSKA EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹ HÎF
UÈBORGARSV 2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 3   $ÅSA E
KL 
%R EKKI EINHVER GËÈUR AÈILI SEM GETUR
L¹NAÈ MÁR GOTT VEÈ Å TD FASTEIGN Å
EINHVERN SM¹ TÅMA GEGN M¹NAÈARLEGRI
GREIÈSLU !LGJÎRLEGA ÎRUGGT M¹L 
TRAUST OG ¹BYRGÈ EKKI MEÈ NEITT RUGL Å
GANGI .¹NARI UPPLÕSINGAR BÅÈA FREKARI
SAMSKIPTA Å NETFANG RZET HOTMAIL
COM

«SKA EFTIR HERB STRAX Å  M¹N MIÈSV¾È
IS HELST ¹ SV¾ÈI  2EGLUS OG SKILV
GREIÈSLUM HEITIÈ 3  

'ARÈÒÈUN MEINDÕRAEYÈIR
EHF

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

2EYKL OG REGLUS KK ËSKAR EFTIR ÅB ¹ ALLT
AÈ  ÖM¹N 4IL GREINA KEMUR AÈ LEIGJA
MEÈ ÎÈRUM 3  

5NGT PAR FR¹ 0ËLLANDI ËSKAR EFTIR AD
LEIGJA STUDIËÅBÒD EDA SVIPAD I EITT ¹R
EDA MEIRA ®RUGGUM GREIÈSLUM HEITID
¥SLENSKUR VINUR I SIMA  

-EINDÕRAEYÈING

²ÈA GARÈA ÎLL ALMENN MEINDÕRAEYÈ
ING OG ILLGRESISEYÈING %YÈI KÎNGULË
AF HÒSUM GEITUNGABÒUM OG STARRAFLË
-EÈ LEYFI FR¹ 5MHVERFISSTOFU 3IGURÈUR
)NGI 3VEINBJÎRNSSON S   
 

3TËR FJÎLSKYLAD ËSKAR EFTIR 
ÅBÒÈ Å
LANGTÅMALEIGU 5PPL GEFUR 'UÈBJÎRG Å
SÅMA      EÈA SENDA
¹ GB FJOLSKYLDANORG

«SKA EFTIR  HERB ÅBÒÈ FYRIR  ¹GÒST
HELST Å  EN AÈRIR STAÈIR KOMA TIL
GREINA 2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GR HEIT
IÈ -EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER 3  

HEILSA

3UMARBÒSTAÈIR

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

– Mest lesið

4V¾R LËÈIR SAMLIGGJANDI Å -IÈENGI V
+ERIÈ 'RÅMSNESI   OG   HEKTAR
AR TIL SÎLU HVOR FYRIR SIG EÈA SAMAN
3T¾RRI LËÈIN LIGGUR AÈ SKËGR¾KTARLANDI
3ELJANDI GETUR SMÅÈAÈ HÒS ¹ LËÈUNUM
3KIPTI ¹ ÅBÒÈ KOMA TIL GREINA 5PPL Å S
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3UMARBÒSTAÈUR ËSKAST
KEYPTUR

«SKA EFTIR ËDÕRUM SUMARBÒSTAÈ -¹
ÖARFNAST LAGF¾RINGAR EKKI LENGRA EN 
KM FR¹ 2VK 5PPL Å S  

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

!TVINNA ËSKAST

6ÎRUMEÈHÎNDLUN OG
MERKINGAR
(ÕSING VÎRUHËTEL ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI Å MEÈHÎNDLUN ¹
SÁRVÎRU 5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈ
ARSTARF Å TALNINGU FLOKKUN MERK
INGU OG MEÈHÎNDLUN ¹ FATNAÈI
SKËM LEIKFÎNGUM OG BÒS¹HÎLD
UM 6INNUTÅMI ER FR¹  
-EÈ BËNUSKERFI GETA STARFSMENN
N¹È ALLT AÈ  LAUNAH¾KKUN ¹
M¹NUÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹
SKRIFSTOFUTÅMA AÈ 3KÒTUVOGI 

!TVINNA Å BOÈI
%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS
#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS

4ÅMARITAÒTG¹FAN "IRTÅNGUR AUGLÕSIR EFTIR
DUGLEGU OG KRAFTMIKLU FËLKI Å SÎLUSTARF
¹ KVÎLDIN &R¹B¾RIR TEKJUMÎGULEIKAR
VINNUTÅMI FR¹ KL     KVÎLD Å VIKU
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ )NGU (ULD
STARFSMANNASTJËRA Å SÅMA   EÈA
Å TÎLVUPËSTI INGAHULD BIRTINGURIS

#ALL *OAO TLF  

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI
6ERKAMENN PÅPARA MÒRARA
FLÅSAMENN KRANAMENN GRÎFU
MENN J¹RNBINDINGARMENN
STEYPUSMIÈI TRÁSMIÈI SUÈU
MENN OFL !LLIR HAFA ÖEIR H¾FNI
¹ SÅNU SVIÈI OG AUÈVELDIR Å SAM
SKIPTUM
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

3TARFSKRAFT VANTAR Å HLUTASTARF
REYKLAUS
5PPL Å S   EÈA ¹
STAÈNUM

«SKA EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR N¾TURNAR  %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S     
EINNIG ¹ STAÈNUM

"AKARAMEISTARINN -JËDD
3M¹RATORGI 3UÈURVERI
!USTURVERI 'L¾SIB¾ 
(ÒSGAGNAHÎLL ËSKA EFTIR
AFGREIÈSLUFËLKI 6INNUTÅMI  
        %INNIG
LAUS HELGARSTÎRF 'ËÈ LAUN Å
BOÈI ®LL STÎRF LAUS FR¹  ¹GÒST
5PPL Å S   TIL KL
%INNIG UMSËKAREYÈUBLÎÈ WWW
BAKARAMEISTARINNIS

4HORVALDSEN "AR "ISTRO
OG 'RILL
,EITAR AÈ J¹KV¾ÈUM OG METNAÈ
ARFULLUM VAKTSTJËRA Å ELDHÒS
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA HAFA
SAMBAND VIÈ !RA Å SÅMA 


"IFREIÈASTJËRAR

Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 

6ANTAR MENN Å M¹LNINGARVINNU N¾G
VINNA FRAMUNDAN 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

4ILBOÈ ËSKAST

%INKAM¹L

4ILBOÈ ËSKAST Å MÒRUN ¹ HÒSI STEIN
UNN  5PPL Å S  

PLÒSIS

«SKA EFTIR MATSVEIN ¹ R¾KJUB¹T 5PPL Å
S  

«SKAR EFTIR VÎNUM BARÖJËNUM
OG STARFSFËLKI Å SAL ¶ARF AÈ HAFA
N¹È  ¹RA ALDRI 5M ER AÈ R¾ÈA
KVÎLD HELGARVINNU OG EINNIG
 STARF  'ËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR RÁTTA AÈILA
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA HAFA
SAMBAND VIÈ 3AMÒEL Å SÅMA
  EÈA ¹ SAMMI THOR
VALDSENIS

2¹ÈNINGARÖJËNUSTA
3J¹VARÒTVEGSINS

!LLAR FREKARI UPPLÕSINGAR ¹ NORDICSAILOR
COM OG Å SÅMA   &YRIR UMSËKNIR
ER H¾GT AÈ HAFA SAMB ¹ SKRIFSTOFUTÅMA
ALLA VIRKA DAGA Å S  
6ILTU VERA SJ¹LFST¾ÈUR SENDIBÅLSTJËRI
'ETUM B¾TT VIÈ NOKKRUM GREIÈABÅLUM
OG LYFTUBÅLUM Å AFGREIÈSLU 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   'REIÈABÅLAR HF X

4ILKYNNINGAR

4ÁLY4HAIL¾NDING ¹ ¥SLANDI 2AUÈIKROSSINN
%F EINHVER VANTAR AÈ LOSNA VIÈ ALLT ÕMIST
LEGT TD FR¹ FÎTUM TIL BÅLA EÈA BARA TIL
AÈSTOÈA Ö¹ MEÈ VINNU EÈA PENINGUM
ENDILEGA HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 
 EÈA %NGIHJALLI  %INNIG ER ÕMISLEGT
TIL SÎLU ÖAR FR¹ HERNUM TD

888 SAMFÁLAG ÅSLENDINGA ¹ NETINU
3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA 6ERTU VELKOMIN
N WWWPLÒSIS

3TARFSMAÈUR  ¹RA OG ELDRI ËSKAST Å
DAGVINNU UPPL Å S   ¥SBÒÈIN
3M¹RALIND

4HORVALDSEN "AR "ISTRO
OG 'RILL

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR
OKKUR NOKKRA BIFREIÈASTJËRA TIL
STARFA SEM FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA
B¾ÈI  STÎRF OG HLUTASTÎRF
SEM HENTA B¾ÈI KONUM OG
KÎRLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST
OG *ËNAS Å SÅMA   ¹
SKRIFSTOFUTÅMA

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

,¥&4+.) (2%&.)3®&,5. 6IÈ LEITUM
AÈ EINSTAKLINGUM Å TÅMABUNDNA VINNU Å
¹GÒST OG SEPTEMBER TIL HR¹EFNISÎFLUNAR
6IÈKOMANDI STARFSMENN ÖURFA AÈ VERA
AÈ MINNSTA KOSTI  ¹RA STUNDVÅSIR
REGLUSAMIR OG TILBÒNIR AÈ VINNA MIKIÈ
¹ ¹LAGSPUNKTUM (AFIÈ SAMBAND VIÈ
"RYNDÅSI 3TEF¹NSDËTTIR Å S   EÈA
¹ NETFANGI BRYNDIS ISTEKACOM

(LÎLLAB¹TAR )NGËLFSTORGI

+AFFIHÒS "AKARÅ

«SKUM EFTIR VÎNUM BARÖJËNUM
KEYRSLU ÖJËNUM Å SAL OG GLASATÅNUM
%INNIG VANTAR VANA DYRAVERÈI %INUNGIS
REGLUSAMT OG SNYRTILEGT FËLK KEMUR
TIL GREINA ELDRI EN  ¹RA 5MSËKNIR
SENDIST ¹ REX REXIS MEÈ ÎLLUM HELSTU
UPPLÕSINGUM

%RT ÖÒ SJ¹LFST¾ÈUR OG ÎFL
UGUR SÎLUMAÈUR

.ONNABITI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

"IFVÁLAVIRKJAR6ÁLVIRKJAR
6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR
OKKUR NOKKRA "IFVÁLAVIRKJA
6ÁLVIRKJA  6ERKST¾ÈISMENN TIL
STARFA SEM FYRST
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST
OG *ËNAS Å SÅMA   ¹
SKRIFSTOFUTÅMA

#ELEBRITYIS

3TÅLISTI OG FÎRUNARFR REYNSLA MARKAÈS
SÎLU OG KYNNINGARSTARF &RAMTÅÈARSTARF
ËSKAST 3ÅMI  
3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN PIPULAGNINGAMENN R¾STINGAFËLK
OFL 3  

.ÒNA  MYNDIR AF FR¾GA FËLKINU
¹ FLOTTUM VEF .ÕJAR MYNDIR DAGLEGA
!LFA 2OMEO   VÁL LFELGUR FILM
UR TOPPLÒGA HRAÈASTILLIR LEÈUR¹KL¾ÈI
LITAÈ GLER LOFTK¾LING ÖJËNUSTUBËK SEL
ESSPEED 3J¹LFSK  BEINSK "OSE GR¾JUR
&LOTTUR BÅLL UPPL Å S  

Auglýsingasími

(ËTEL "ÒÈIR ËSKAR EFTIR N¾TURVERÈI
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF
SEM FYRST OG UNNIÈ ÒT 3EPTEMBER
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA
  EÈA SENDIÈ EMAIL ¹ BUDIR
BUDIRIS

– Mest lesið

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 16:00
ÁSAKÓR 9–11 - KÓPAVOGI – Íbúðir tilbúnar til afhendingar!

Glæsilegar 2ja – 5 herb. íbúðir í sex hæða lyftuhúsi með tveimur stigagöngum. stærðir íbúða eru frá 85 fm – 158 fm, tólf bílskúrar eru í húsinu þeir eru
merktir ákveðnum íbúðum. Allar íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna, en þó er
flísalagt á baði og þvottahúsi, innréttingar eru úr eik, sjá nánar í skilalýsingu.
Afhending á íbúðum í Ásakór 9 -11 – Íbúðir tilbúnar til afhendingar!
Skoðið vefinn www.asakor.com
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Himinn og haf / SÍA
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Mér finnst alveg
furðulegt hvað mannskepnan heftir oft
sjálfa sig með fyrirfram ákveðnum hugmyndum um hindranir.
Yfirlýsingar á borð
við: „Ég gæti aldrei
lifað
án þess að borða kjöt“ eða
„ef ég myndi hætta að drekka þá
yrði ekkert gaman hjá mér lengur“, eða „Ameríkanar eru leiðinlegir“, gera ekki annað en að takmarka líf viðkomandi einstaklings
og aftra honum frá nýrri og hugsanlega dásamlegri lífsreynslu.
Hingað til hefur enginn dáið af
því einu að vera grænmetisæta.
Satt best að segja lifa þær oft-

ast lengur og betur en kjötætur
og þetta er sannað. Bindindisfólk
kann jafn vel að skemmta sér og
fólk sem kýs að drekka og að lýsa
því yfir að Ameríkanar séu leiðinlegir er vitanlega bara eitthvert
jarm sem á ekki við nein rök að
styðjast.
Til þess að víkka minn eigin andlega sjóndeildarhring hef ég stundum skemmt mér við að gera hluti
sem ég hef talið mér trú um að væru
leiðinlegir, erfiðir, jafnvel ómögulegir. Eftir slíkar æfingatarnir
uppsker ég oftast frelsistilfinningu
mikla, því það er fátt æðislegra en
að sigrast á hindrunum, sérstaklega ef það er maður sjálfur eða félagsmótun, sem hefur búið þessar
andlegu hindranir til.

Æfingar mínar hafa meðal annars verið fólgnar í því að mæta í
líkamsrækt sex daga vikunnar og
léttast um átta kíló, gera upp heila
íbúð án aðstoðar maka (leggja
parket og skamma iðnaðarmenn),
fara til útlanda ein míns liðs sem
unglingur, borða engar dýraafurðir í fjóra daga, hætta að reykja,
vingast við karlrembur, araba og
gyðinga, keyra mótorkross-hjól
og vélsleða, gera við brauðrist,
slíta sambandi við „vin“ sem mér
fannst leiðinlegur, sauma gardínur og ritstýra blaði.
Með æfingunum hef ég komist að því að það er enginn nema
ég sjálf sem segir mér hvar mörk
mín liggja og það er gott að hafa
einkaleyfi á þeim réttindum.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

%R EITTHVAÈ Å SJËN
VARPINU Å KVÎLD

Vantar
þig
aukapening?

.EI

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

&YRST SEGIR HÒN AÈ ÁG EIGI AÈ
L¾KKA Å MAGNARANUM TIL AÈ
SKAÈA EKKI HEYRNINA OG SVO
ÎSKRAR HÒN SVONA AGALEGA

0ALLI VILTU N¹ Å SÅÈ
USTU MATARPOKANA
FYRIR MIG
 EFTIR

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

.EI HANN BÕST
EKKI VIÈ MÁR

&/234*«2)

Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu
fólki til að bera út blöð milli 6 og 7 á
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins
vegar um helgar.
Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu
þig og fáðu borgað fyrir það.

N +JÎLTURAKKAR

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt
að sækja um á www.posthusid.is

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

(¾TTU AÈ
ELTA MIG

%N ÖÒ LYKTAR
EINS OG GAMALL
TÒNFISKUR

'ULLHAMRAR
VIRKA EKKI ¹
MIG

N "ARNAL¹N
6ÎRU
BÅLLINN
MINN
ER Å
VÒST

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.

| Suðurhrauni 1

| 210 Garðabæ

¡G SAGÈI ÖAÈ
bVÎRUBÅLLINN MINN
ER Å VÒSTm

3EGÈU bVÎ R R R UBÅLLm
bVÎ R R R UBÅLLm
3EGÈU bR R R R ÒSTm
bR R R R ÒSTm

– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf

%R VÎRUBÅLLINN
ÖINN Å 2ÒST

%FTIR +IRKMAN3COTT

| Sími: 585 8300

|

posthusid.is

3EGÈU MÁR
AFTUR HVAÈ ER
AÈ

(JËLIÈ
DATT AF
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)NNBL¹STUR FR¹ M¹LURUM
Tískuhúsið Christian
Dior fagnar þessa dagana
sextíu ára afmæli sínu
og John Galliano, yfirhönnuður þess, fagnar því
einnig að tíu ár eru síðan
hann tók við hjá Dior.

')3%,% /FURFYR

IRS¾TAN VAR FYRST
FRAM ¹ TÅSKUPALLINN
Å KLASSÅSKU SNIÈI FR¹
$IOR

Galliano sýndi nýjustu hönnun
sína fyrir fyrirtækið á hátískuvikunni í París í gær en margir
þóttust vissir um að John myndi
sækja áhrif í einn frægasta stíl
Dior, „New look“. En Galliano er ekki fyrirsjáanlegur og
í staðinn sýndi hann íburðarmikla glæsikjóla í anda málverka frægra listamanna eins
og Monet, Renoir, Cocteau og
Caravaggio. Einnig sótti hann
áhrif til heimalands síns, Spánar og minntu sumir kjólarnir
á alvöru senioritu-kjóla. Sjálfur klæddist hann glæsilegum
nautabanabúning.
Ofurfyrirsætur þrömmuðu
um á pöllunum og þar mátti
meðal annars sjá Helenu
Christensen, Lindu Evangelistu, Gisele og Naomi Campbell. Í fremstu röð
sátu
Hollywoodstjörnur eins og
Kate
Hudson,
Monica Bellucci,
Sophia Coppola og
Juliette Binoche.
,),,!",44 %INHVERS KONAR
SKEMMTILEG BLANDA AF VIKTORÅSKA
STÅLNUM OG b.EW LOOKm SNIÈINU

HILDA FRETTABLADIDIS

Sænsk sækadelía
Dungen er hljómsveit (í raun
verk eins manns, Gustav Ejstes)
frá Stokkhólmi í Svíþjóð. Sveitin
hefur sent frá sér nokkrar skífur en síðasta plata, Ta det lungt,
sló í gegn meðal tónlistarspekúlanta víða um heim og hróður hennar barst víða. Vinsældirnar eru ekki síður óvenjulegar
í ljósi þess að allir textar Dungen eru sungnir á sænsku (reyndar færir sænskan tónlistinni einn
sinn helsta ljóma). Platan bar
með sér innihaldsríkar rokkpælingar undir augljósum áhrifum
tilraunakennds sækadelíurokks.
Þrátt fyrir þessi áhrif var margt
nýtt að gerast á plötunni. Hljómurinn var einstakur og nokkur lög
algerar rokkperlur.
Á þessari skífu hefur dæmið
hins vegar snúist að mestu leyti
við. Í staðinn fyrir að útfæra eitthvað nýtt útfrá gömlum grunni
hljómar Tio bitar meira eins og
verið sé að herma eftir gömlu dóti.
Verst er samt hversu lagasmíðum
Dungen hefur hrakað. Intro plötunnar gefur strax til kynna að hér
er ekki allt með felldu. Næsta lag
á eftir, Familj, bjargar hins vegar
miklu enda besta lag plötunnar.
Því næst kemur margt sem minnir á Ta det lungt en nær sjaldnast
að hreyfa við manni. Voða mikið
verið að hjakka í sama farinu.
Platan hefur þó sína kosti og er
engin gallsúr leiðindi. Du ska inte
tro att det ordnar sig er hið fínasta
retro-rokk. Er til dæmis töluvert
betra en tónlist áströlsku sveitarinnar Wolfmother sem er svolítið af svipuðu meiði og Dungen
en nýtur töluvert meiri vinsælda.
Mörg lög innihalda líka efnilegar

4«.,)34
4IO BITAR
$UNGEN

((
$UNGEN FER ÒR SPENNANDI FALLEGUM
OG FERSKUM AFTHVARFSP¾LINGUM Å HIÈ
GAGNST¾ÈA ¶Ë EKKI ALSL¾M MEÈ ÎLLU

pælingar sem síðan dofna út og
enda í ófrumlegum og hugmyndasnauðum langlokum. Samt eru
flest lögin ekki nema um fjórar
mínútur. Hið nærri níu mínútna
Mon Amour er þannig hátindur
leiðindanna.
Mér þykir pínu óþægilegt að
gagnrýna Dungen svona mikið
enda átti ég von á fínni dráttum.
Heildin er ekki viðunandi en samt
sem áður má alveg finna nokkra
góða hluti. Áhugamenn um sækadelískt rokk geta fengið fullt fyrir
sinn snúð. Má ég ekki samt frekar
mæla með Ta det lungt?
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Reykholtshátíð 2007
Karlakór Basil dómkirkjunnar í Moskvu og Christopher
hljómsveitin frá Litháen eru meðal flytjenda á Reykholtshátíð
2007 dagana 26. -29. júlí nk. Miðasala á midi.is. Allar nánari
upplýsingar á heimasíðu hátíðarinnar; www.reykholtshatid.is

3(!+%30%!2% -JÎG
LEIKR¾NT OG FLOTT EN SNIÈIÈ
MINNIR ÎRLÅTIÈ ¹ 0AUL 0OIR
ET SEM ¹ ÎLDUM ¹ÈUR
FRELSAÈI KONUR UNDAN
¹NAUÈ

www.SAMbio.is  575 8900

Sala haﬁn á midi.is

FORSÝND Í KVÖLD KLUKKAN 20:15

+/.5.',%'4

'ULLINN KJËLL
OG ALVÎRU
KËNGAPELS
UM AXLIR

Í SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI Í DIGITAL GÆÐUM
&*«,5",2 $2!5-52

,EIKR¾N STELLING OG
RISASTËR HATTUR

Vinirnir skrifa á ný
Leikararnir og æskuvinirnir Matt
Damon og Ben Affleck eru byrjaðir að vinna að nýju kvikmyndahandriti. Margir kvikmyndaunnendur eru líklega í sjöunda himni
með tíðindin, en fyrsta og eina
handritið sem þeir Damon og Affleck hafa skrifað var fyrir myndina Good Will Hunting. Fyrir það
handrit fengu félagarnir óskarsverðlaun og hefur lengi verið
beðið eftir því að þeir sameinuðu
krafta sína á ný.

Að sögn talsmanns Damons
höfðu þeir alltaf ætlað sér að
skrifa annað handrit saman en það
er fyrst nú sem tími gefst til slíkra
athafna. Báðir hafa þeir notið töluverðra vinsælda sem leikarar á
síðustu árum, þó svo að ferill Affleck hafi verið á niðurleið að undanförnu.
Vinirnir eru nú í fríi á Hawaii
með fjölskyldum sínum þar sem
áætlað er að leggja drögin að fyrirhugaðri kvikmynd.

3ÕNINGAR ¹
SÎGULOFTI

-ATT OG "EN SKUTUST
UPP ¹ SJËNARSVIÈIÈ Å
MYNDINNI SEM ÖEIR
SKRIFUÈU SJ¹LFIR HAND
RITIÈ AÈ

OG STEVEN SPIELBERG

-2 3+!,,!'2¥-33/.
*ÒLÅ

 KL UPPSELT
 KL LAUS S¾TI
 KL  UPPSELT

GÒST 








KEMUR STÆRSTA
MYND SUMARSINS

KL LAUS S¾TI
KL LAUS S¾TI
KL LAUS S¾TI
KL LAUS S¾TI
KL  LAUS S¾TI
KL 
KL LAUS S¾TI
KL LAUS S¾TI

,EIKHÒSTILBOÈ Å MAT

'//$ 7),, (5.4).'

FRÁ MICHAEL BAY

ÞEIRRA

3ÒPA FISKRÁTTUR OG KAFFI KR 
3ÒPA KJÎTRÁTTUR OG KAFFI KR 
-IÈA OG BORÈAPANTANIR Å SÅMA  

STRÍÐ

.¹NARI UPPLÕSINGAR
WWWLANDNAMSSETURIS

OKKAR
HEIMUR
Stærsta þriðjudagsopnun í USA fyrr og síðar!!!



1ç77Ì%ÌÐ
FRÁ LEIKSTJÓRA
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BRUCE ALMIGHTY

STÆRSTA
GRÍNMYND
SUMARSINS

Evan hjálpi okkur!

-)+), &4+4 ¶R¹TT FYRIR AÈ UM  MILLJËN MANNS LIFI UNDIR F¹T¾KTARMÎRKUM Å -EXÅKË HYGGST 3LIM EKKI DEILA AUÈ¾FUM SÅNUM
MEÈ MEXÅKËSKU ÖJËÈINNI EFTIR AÈ HANN FELLUR FR¹

%INFARI SEM VINNUR NEÈANJARÈAR
SÍMI 564 0000

EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
DIE HARD 4.0 LÚXUS
FANTASTIC FOUR 2
HOSTEL 2
SPIDERMAN 3

Mexíkóski auðkýfingurinn Carlos Slim Helu, sem
nýlega skaust fram úr Bill
Gates á lista ríkustu manna
veraldar, er um margt sérstakur maður. Hann notar
ekki tölvu, starfar að mestu
í gluggalausu neðanjarðarbyrgi í heimalandi sínu og
þykir afar harður í horn að
taka.

SÍMI 551 9000

THE LOOKOUT
DIE HARD 4.0
PREMONITION
FANTASTIC FOUR 2

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
14
kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8- 10.10
18
kl. 8 - 10.10
10
kl. 2 - 5

kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 5.40 - 8.20 - 11
kl. 3 - 5.45 - 8 -10.15
kl. 3 - 6 - 8.20 -10.30

14
12

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
PREMONITION
FANTASTIC FOUR 2

kl. 4 - 6 -8 - 10
EVAN ALMIGHTY
14 DIE HARD 4.0
kl. 5.15 - 8 - 10.45
kl. 3.45 - 5.45 - 8 -10 12 PREMONITION
kl. 4 - 6 - 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.20
kl. 6
kl. 2 - 4

14
12

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

MIÐASALA Á

www.SAMbio.is § 575 8900
SHREK, Fíóna, Stígvélaði kötturinn og
Asninn eru mætt aftur í skemmtilegasta
ævintýri allra tíma

Evan
hjálpi
okkur

#!2,/3 3,)- (%,5 %R EINFARI AÈ EÈL

ISFARI SEM LIFIR FYRIR BÎRNIN SÅN 3LIM
ÖYKIR HAFA HÎRKUTËLAÒTLITIÈ MEÈ SÁR
OG SÁST AFAR SJALDAN BROSA

#!2,/3 3,)- (%,5
3TARF &J¹RFESTIR
&JÎLSKYLDA -ISSTI EIGINKONU SÅNA
ÒR NÕRNASJÒKDËMI   SEX
BÎRN SEM ERU HONUM ALLT
/RÈSPOR ,¹TLAUS FJÎLSKYLDUMAÈ
UR %LDKL¹R OG STAÈFASTUR KAPÅTAL
ISTI ¶JËÈERNISSINNI ÖEGAR HONUM
HENTAR
¶EKKT UMM¾LI b"ÎRNIN MÅN
G¹FU MÁR FARTÎLVU Å JËLAGJÎF ¶AÈ
EINA SEM ÁG KANN ER AÈ KVEIKJA OG
SLÎKKVA ¹ HENNIm

er blind
ÁLFABAKKA
EVANT ALMIGHTY
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10
EVANT ALMIGHTY VIP kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10

L

BLIND DATING

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 10

L

SHREK 3 M/- Ensku TAL
SHREK 3 M/- ÍSL TAL

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

L

OCEAN´S 13
PIRATES 3

kl. 8 - 10:30
kl. 2 - 5:30

10

L

ZODIAC

kl. 9

16

MEET ROBINSON

kl. 2

L

KRINGLUNNI

THE TRANSFORMERS
kl. 8:15 DIGITAL
SHREK 3 M/- ÍSL TAL DIGITAL kl. 2:15 - 4:15 - 6:15

L

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L
kl. 8 - 10:30
14

L

SHREK 3

kl. 2 - 4 - 6

kl. 8:15 - 10:20
kl. 2 - 4 - 6

10

PIRATES 3

kl. 2:15 - 5:30 - 8:40

10

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI, KEFLAVÍK

KEFLAVÍK
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4

10

SHREK 3 M/- Ensku TAL
CODE NAME CLEANER

SPARBÍÓ 450 kr

7

L

AKUREYRI
SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 2 - 4 - 6

L

SHREK 3 M/- Ensku TAL
BLIND DATING

kl. 8 - 10:10
kl. 8 - 10:10

10

PIRATES 3

kl. 2

10

(AFT EFTIR 3LIM ÖEGAR HANN TILKYNNTI
UM  MILLJARÈA ¹¾TLUN FYRIRT¾K
IS SÅNS UM AÈ AUKA NETAÈGANG Å
-EXÅKË

Slim hefur búið alla sína tíð í Mexíkó en faðir hans var líbanskur innflytjandi sem starfaði sem
kaupmaður og hagnaðist vel á
fataverslun sem hann rak um árabil. Það varð snemma ljóst að Slim
hefði lag á því að græða peninga
því 10 ára gamall var hann farinn
að selja svaladrykki á götum úti
með töluverðum hagnaði.
Slim var 13 ára þegar faðir hans
lést úr krabbameini og erfði hann
þá tugir milljóna sem hann notaði til að fjárfesta í hinum ýmsu
fyrirtækjum. Viðskiptaveldi hans
í dag nær til margra ólíkra markaða, allt frá tóbaksframleiðslu til
lággjaldaflugfélaga. Verðmætasta
eign Slim er þó í America Movil,
sem er ráðandi á fjarskiptamarkaðnum í Suður-Ameríku. Miklar hækkanir á hlutabréfum í því
fyrirtæki á þessu ári valda einmitt því að Slim er nú orðinn ríkasti maður heims. Eignir hans eru
metnar á 68 milljarða dollara, eða
rúmlega 4.000 milljarða íslenskra
króna.

,ÅTIÈ VARIÈ Å AÈ VERA JËLASVEINN
Ólíkt Gates og Warren Buffet,

SparBíó* 450kr

þriðja ríkasta manni heims, hefur
Slim lýst því yfir að hann hyggist ekki gefa nema lítinn hluta
auðæfa sinna til góðgerðarmála.
Gates ætlar til að mynda að gefa
langstærstan hlut auðs síns til
góðgerðamála þegar hann fellur
frá en synir Slim munu erfa nánast allar hans eignir.
„Auður er eins og aldingarður. Það er í lagi að deila ávöxtunum en ekki rótunum,“ segir Slim
og vísar til þess að hann gefur árlega tugi milljarða til ýmissa góðgerðarmála. Það þykir hins vegar
alltof lítið miðað við auð Slim, ekki
síst í ljósi þess að um 50 milljónir
Mexíkóa lifa undir fátæktarmörkum.
„Mexíkóska þjóðin skammast
sín fyrir Slim. Það er skelfilegt að
einn maður skuli vera svona ríkur
en svo margir fátækir,“ segir 26
ára hárgreiðslumaður í Mexíkóborg. Slim stendur hins vegar
fastur á sínu og segist láta gott af
sér leiða með því að skapa störf og
tækifæri fyrir landa sína. „Það er
lítið varið í að vera jólasveinn. Að
vera ríkur snýst ekki um að gefa
heldur að framkvæma,“ segir
hann.

,¹TLAUS PAPPÅRSMAÈUR
Slim heldur vel utan um auðævi
sín og þykir lítil eyðslukló. Hann
lifir tiltölulega látlausu lífi og
líkar illa athygli, sem sést best á
því að höfuðstöðvar veldis hans
eru neðanjarðar. Og þrátt fyrir að
eiga fjarskiptafyrirtæki er Slim
fjárfestir af eldgamla skólanum
því hann kann varla að nota tölvupóst. „Ég á fartölvu en þoli hana
ekki. Ég kann betur við pennann
og pappírinn.“
VIGNIR FRETTABLADIDIS

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is
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Sími: 553 2075
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LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
SHREK 3 enskt tal
SHREK 3 íslenskt tal

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

kl. 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 7.30 og 10-POWER
kl. 2, 4, 6 og 10
kl. 2, 4, 5.45 og 8
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Steve CARELL Morgan FREEMAN

EVAN ALMIGHTY KL. 2 Í ÁLFABAKKA

SHREK 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KEFLAVÍK OG Á AKUREYRI (ísl. og enskt tal)

PIRATES 3 KL. 2 Í ÁLFABAKKA
OG KL 2 Á AKUREYRI
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Beðmálin brátt á hvíta tjaldið Potts gefur út plötu
Aðdáendur Carrie Bradshaw og félaga mega gleðjast, því samkvæmt Access Hollywood hefur nú loks
verið ákveðið að framleiða Sex and the City-kvikmynd um ástir og ævintýri þokkadísanna. Áformað var að hefja framleiðslu á slíkri kvikmynd þegar
sýningum á síðustu þáttaröðinni lauk árið 2004. Það
tókst þó ekki, og þrálátur orðrómur var uppi þess
efnis að Kim Cattrall, sem leikur Samönthu Jones
í þáttunum, væri ósátt við launatilboðið sem henni
var gert. Cattrall ku ekki hafa verið sátt við að
Sarah Jessica Parker, sem fer með aðalhlutverkið,
fengi mun hærri laun fyrir leikinn.
Samkvæmt Access Hollywood eru samningaviðræður nú í höfn, en þær hafa verið í gangi síðan í
nóvember síðastliðnum. Tökur hefjast væntanlega
um miðjan september og frekari frétta er að vænta
á næstu dögum.

Paul Potts, símasölumaðurinn sem
nýlega vann hug og hjörtu heimsbyggðarinnar með frammistöðu
sinni í þáttunum Britain´s got talent, hefur lokið við upptökur á
sinni fyrstu plötu og er hún væntanleg í verslanir í næstu viku. Sem
kunnugt er sigraði Potts í keppninni en hann er tenór sem einbeitir sér að poppklassík, ekki ósvipað og Garðar Thor Cortes. Reyndar eru þrjú laga Potts á plötunni,
Nessun Dorma, Caruso og Nella
Fantasia, að finna einnig á plötu
Garðars Thors.
„Lögin sem ég valdi á plötuna
skipa sérstakan sess í hjarta mínu
vegna minninganna sem tengjast
þeim,“ segir Potts.
Plata Potts ber heitið One change

3!-.).'!2 ¥ (®&. ¶REMUR ¹RUM EFTIR AÈ FYRST VAR FARIÈ AÈ
HUGA AÈ FRAMLEIÈSLU KVIKMYNDAR EFTIR 3EX AND THE #ITY HAFA
SAMNINGAR NÒ TEKIST OG MUNU TÎKUR HEFJAST Å SEPTEMBER

0!5, 0/443  AÈD¹ENDUR UM ALLAN

HEIM EFTIR AÈ MYNDBROT MEÈ SÎNG HANS
SLË Å GEGN ¹ 9OU4UBE

og mun í fyrstu fara í verslanir í
fimmtán löndum, meðal annars
Bandaríkjunum, Ástralíu og öllum
stærstu Evrópulöndunum. Talið
er að platan geti fært Potts yfir
hálfan milljarð í tekjur. „Það er
ótrúlegt að mér skuli vera sýndur
svona mikill áhugi um heim allan.
Ég ætla ekki að klúðra þessu tækifæri.“

&2¡44)2 !& &«,+)
"RITNEY 3PEARS KENNDI LEIKLIST
INNI UM NÕLEGA UPP¹KOMU ÖEGAR
HÒN RÁÈST ¹ BÅL VOPNUÈ REGNHLÅF
OG LÁT HÎGGIN DYNJA ¹ BIFREIÈINNI
5PP¹KOMAN ¹TTI SÁR STAÈ Å FEBRÒAR
SKÎMMU ¹ÈUR EN 3PEARS LAGÈIST INN
¹ MEÈFERÈARHEIMILIÈ 0ROMISES
3ÎNGKONAN BAÈST AFSÎKUNAR
¹ H¹TTERNI SÅNU ¹ HEIMASÅÈU
SINNI ¹ DÎGUNUM ÖAR SEM
HÒN SAGÈIST HAFA VERIÈ AÈ
UNDIRBÒA KARAKTER FYRIR
HLUTVERK Å KVIKMYND
b¡G TEK ÎLL HLUTVERK
MÅN MJÎG ALVARLEGA m
SKRIFAÈI SÎNGKON
AN SEM HEFUR HING
AÈ TIL FARIÈ MEÈ EITT
SLÅKT Å KVIKMYNDINNI
#ROSSROADS

LENGRI HELGI
Á LAUGAVEGI

OPIÐ Í DAG
FRÁ 13 TIL 17

-IÈAÈ VIÈ NÕTT MYNDBAND ¹ NET
INU HEFUR 2OBBIE 7ILLIAMS FUND
IÈ GUÈ 3ÎNGVARINN KOM NÕLEGA
ÒR MEÈFERÈ EN HANN HEFUR ¹TT
VIÈ ¹FENGIS OG EITURLYFJAVANDA AÈ
STRÅÈA ¥ MYNDBANDINU SITUR
7ILLIAMS Å MYRKU HER
BERGI REYKIR OG UMLAR
TEXTA ÒR NÕJU LAGI SEM
HANN KALLAR b"ODIESm ¥
TEXTANUM SEGIR TIL D¾MIS
GRËFLEGA ÖÕTT b'UÈ
KOM Å SËLSKINI OG
RÁTTI MÁR LÅFLÅNU
(VÅLÅKUR DAGUR
*ESÒS DË VIRKILEGA
FYRIR MIGm 7ILLIAMS
HEFUR ¹ÈUR SUNGIÈ UM ENGLA EN ÖAÈ
ER SPURNING HVERNIG NÕFUNDINN GUÈ
HÎFÈAR TIL AÈD¹ENDA HANS
!MY 7INEHOUSE ER LÅTIÈ VINS¾L
HJ¹ AÈD¹ENDUM SÅNUM Å ,IVERPOOL
¹ %NGLANDI FORMUÈUM TËNLEIK
UM HENNAR ÖAR SÅÈASTLIÈIÈ MIÈVIKU
DAGSKVÎLD VAR FRESTAÈ HEIL
UM FIMM MÅNÒTUM ¹ÈUR
EN ¹TTI AÈ OPNA
HÒSIÈ AÈD¹END
UM TIL LÅTILLAR GLEÈI
7INEHOUSE KVAÈST
VERA VEIK OG ÒTKEYRÈ EN
ÖAÈ AFTRAÈI HENNI EKKI
FR¹ ÖVÅ AÈ FARA ¹ DJAM
MIÈ Å ,ONDON UM KVÎLD
IÈ ÖAR SEM LJËSMYND
ARAR N¹ÈU MYNDUM
AF HENNI ¶ETTA ER
EKKI Å FYRSTA SKIPT
IÈ SEM 7INEHOUSE
GERIR SLÅKT ÖVÅ Å MARS
AFLÕSTI HÒN TVEIMUR TËNLEIKUM Å
,ONDON SKÎMMU EFTIR AÈ HÒN S¹ST
KAUPA SÁR D¹GËÈAR BIRGÈIR AF ¹FENGI
&RIÈURINN ¹ GRIÈASTAÈ FR¾GA FËLKS
INS Å B¾NUM 3T -ICHAELS Å -AR
YLAND VIRÈIST VERA ÒTI ¶EGAR VARA
FORSETINN $ICK #HENEY KEYPTI SÁR
HÒS Å B¾NUM FYRIR TVEIMUR ¹RUM
LÁT HANN BANNA ÖYRLUFLUG ¹ SV¾È
INU ¶ANNIG ¾TTU PAPPARAZZI LJËS
MYNDARAR ERFIÈAR UM VIK Å ELTINGA
LEIKNUM VIÈ HANN (ÒSEIGNIR Å 3T
-ICHAELS URÈU ÖVÅ AFAR EFTIRSËTTAR
HJ¹ STJÎRNUNUM Å (OLLYWOOD -I
CHAEL *ACKSON VAR Å HÒSKAUPAHUG
LEIÈINGUM ÖEGAR HANN TÁKKAÈI INN
¹ HËTELIÈ 0ERRY #ABIN Å 3T -ICHAELS
UM DAGINN ¶YRLUBANNIÈ AFTRAÈI
LJËSMYNDURUNUM HINS
VEGAR EKKI Å ÖVÅ TILFELLI
OG SVEIMUÈU ÖEIR VIÈ
STÎÈULAUST Å KRINGUM
HËTELIÈ "¾JARBÒAR
OG HINAR STJÎRNURN
AR ËTTAST ÖVÅ AÈ MEÈ
KOMU KËNGSINS SÁ
FRIÈURINN NÒ ÒTI

Í VERSLUNUM OKKAR

HVERGI Á LANDINU ERU FLEIRI
VERSLANIR OG VEITINGASTAÐIR EN

VIÐ LAUGAVEG
FÓLKIÐ Í BÆNUM
HAGSMUNASAMTÖK VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTU VIÐ LAUGAVEG
WWW.LAUGAV.IS LAUGAV@LAUGAV.IS
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LAUGAVEGI 89
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LAUGAVEGI 76
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[Gott verð, gæði, og
persónuleg þjónusta.]
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LAUGAVEGI 7

G-STAR
LAUGAVEGI 86-94
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REYKJAVÍK
PIZZA COMPANY
LAUGAVEGI 81

GK REYKJAVÍK
LAUGAVEGI 92
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LAUGAVEGI 95

[Tískuverslun
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[Tískuverslun]

[Veitingastaður]

SIA
LAUGAVEGI 86-94
[Húsbúnaður]

MONA
LAUGAVEGI 66
[Tískuverslun]

VÍNBERIÐ
LAUGAVEGI 43

LIGGALÁ
LAUGAVEGI 67

COUTURE
LAUGAVEGI 86-94

[Barnavörur]

[Tískuverslun]

MAIA
LAUGAVEGI 86-94

DÚN OG FIÐUR
LAUGAVEGI 87

[Tískuverslun]

[Svefnherbergisvörur ]

PLAZA MEXICO
LAUGAVEGI 70
[Smávöru- og
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Visa og Landsbankinn eru bakhjarlar Fólksins í bænum.
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+RISTINN *AKOBSSON OG -AGNÒS
¶ËRISSON STËÈU VAKT SÅNA B¹ÈIR MEÈ
MIKLUM SËMA 3¹ FYRRNEFNDI D¾MDI
¹ !KRANESI EN S¹ SÅÈARNEFNDI ¹
&YLKISVELLI "¹ÈIR FENGU  Å EINKUNN

Spenna á toppi og botni í miðju móti
LEIÈINLEGASTA LEIK UMFERÈARINNAR OG ERU ÖAR MEÈ
.ÅUNDA UMFERÈ ,ANDSBANKADEILDAR KARLA VAR
AÈEINS ÖREMUR STIGUM FR¹ 6ÅKINGUM 3PENNA ER
FJÎRLEG Å MEIRA LAGI ¥SLANDSMEISTARAR &( RÁTTU
KOMIN Å BOTNBAR¹TTUNA ¹ NÕJAN LEIK EN 6ÅKINGUR
ÒR KÒTNUM EFTIR SITT FYRSTA TAP Å SUMAR Å ¹TTUNDU
HEFUR JAFN MÎRG STIG OG &RAM EFTIR ÖESSA FYRRI
UMFERÈINNI (AFNFIRÈINGARNIR UNNU ÎRUGGAN SIGUR
UMFERÈ ¥SLANDSMËTSINS
¹ 6ÅKINGUM ¹ HEIMAVELLI SÅNUM ÖAR SEM ÖEIR
SKORUÈU FJÎGUR MÎRK GEGN EINU
¶EIRRA HELSTU KEPPINAUTAR HALDA ¹FRAM AÈ
VERA 6ALSMENN SEM UNNU SINN LEIK MEÈ SÎMU
MARKATÎLU   (+ VAR LÅTIL FYRIRSTAÈA FYRIR
6JEKOSLAV 3VADUMOVIC 
(LÅÈARENDAPILTA SEM ERU SAMT SEM ¹ÈUR
4RYGGVI 'UÈMUNDSSON 
FJËRUM STIGUM ¹ EFTIR MEISTURUNUM
+EFLVÅKINGAR MISSTIGU SIG ¹ 3KIPASKAGA
ÖAR SEM ÖEIR TÎPUÈU   ,EIKURINN
-ATTHÅAS
"ALDUR
'UÈMUNDSSON 
ER EINN S¹ UMDEILDASTI Å MANNA
!ÈALSTEINSSON 
MINNUM OG EKKI ERU ÎLL KURL
SGEIR ®RN «LAFSSON 0¹LMI 2AFN 0¹LMASON
KOMIN TIL GRAFAR Å ÖVÅ M¹LI
SEM SETTI LEIÈINLEGAN SVIP
¹ ¹G¾TAN LEIK
!RNËR 3VEINN $ARIO #INGEL 
'UÈMUNDUR
+RISTJ¹N
+2 INGAR N¹ÈU SÁR
!ÈALSTEINSSON 
3¾VARSSON 
(AUKSSON
(ANNES
¶
(ALLDËRSSON
Å STIG Å RB¾NUM Å

 "ESTU UMM¾LIN
"JARNI 'UÈJËNSSON ¾TLAÈI SÁR EKKI AÈ
SKORA AF  METRA F¾RI GEGN +EFLAVÅK
b¡G ER FYRSTI MAÈURINN TIL AÈ
VIÈURKENNA AÈ ÁG ¾TLAÈI ALDREI AÈ
SKORA %F ÖAÈ HEFÈI VERIÈ ¾TLUN
MÅN V¾RI LÅÈAN MÅN Å DAG EKKI
EINS OG HÒN ER n SAGÈI "JARNI

SPORT FRETTABLADID
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&LEST SKOT  +EFLAVÅK
&LEST SKOT ¹ MARK  &(
&¾ST SKOT  &YLKIR +2 OG ¥!
"ESTA SKOTNÕTING ¥! 
(¾STA MEÈALE &(  
,¾GSTA MEÈALE 6ÅKINGUR  
'RËFASTA LIÈIÈ &RAM  BROT
0RÒÈASTA LIÈIÈ +EFLAVÅK  BROT
&JÎLDI ¹HORFENDA 
¶AÈ VAR NOKKUR F¾KKUN FR¹ ¹TTUNDU
UMFERÈINNI HVAÈ ¹HORFENDUR VARÈAR
EN SÒ UMFERÈ VAR SÒ AÈSËKNARMESTA
Å SÎGUNNI &LESTIR S¹U LEIK ¥! OG +EFLA
VÅKUR ¹ !KRANESI ALLS  EN F¾STIR
LÎGÈU LEIÈ SÅNA Å ,AUGARDALINN ¹ VIÈUR
EIGN &RAM OG "REIÈABLIKS AÈEINS 

'ETUM VELGT TOPPLIÈUNUM UNDIR UGGUM
Arnór Sveinn Aðalsteinsson átti góðan leik með Blikum í 1-0 tapinu gegn Fram. Hann var valinn leikmaður níundu umferðar af Fréttablaðinu þrátt fyrir tap en hann segir aðeins herslumuninn vanta hjá Blikum.

'9,&) -EIDDIST ¹ ¾FINGU HJ¹ ,EEDS Å
VIKUNNI
&2¡44!",!¨)¨%«,

'YLFI %INARSSON

Undir bölvun
hjá Leeds?
&«4"/,4) Það á ekki af Gylfa Einarssyni að ganga. Miðjumaðurinn
meiddist á annarri æfingu Leeds á
undirbúningstímabilinu og verður
hann frá í nokkrar vikur vegna
meiðslanna.
„Ég var að rífa kálfavöðvann
á mér strax á öðrum degi
undirbúningstímabilsins og verð
frá í einhverjar vikur. Það er eins og
ég sé undir bölvun hjá klúbbnum,
endalaus meiðsli og annað sem er
í gangi. Ég hef ekki verið heppinn
með meiðsli í gegnum tíðina,
sérstaklega ekki eftir að ég kom
hingað. Þetta er ekki gaman en
svona er þetta,“ sagði Gylfi við
Fréttablaðið í gær.
HÖH

&«4"/,4)
Arnór
Sveinn
Aðalsteinsson hefur átt marga góða
leiki með Breiðablik í sumar. Blikar
töpuðu reyndar fyrir Fram í níundu
umferðinni en Arnór stóð upp úr á
vellinum. „Ég átti kannski góðan
leik, líkt og allt liðið, en það var
óhemju svekkjandi að ná ekki að
skora. Þetta hefur verið saga okkar
í sumar, við spilum vel úti á velli en
svo vantar að klára færin okkar,“
sagði Arnór við Fréttablaðið.
Þessi uppaldi Bliki spilar í stöðu
vinstri bakvarðar og hefur fyllt
skarðið, sem Stig Kron Haaland
skildi eftir sig þegar hann
meiddist, með miklum sóma. „Ég
fékk tækifæri í bakverðinum eftir
að Stig meiddist og ég ákvað að
nýta mér það eins og ég gat. Það
hefur gengið mjög vel í sumar,“
sagði hinn 21 árs gamli Arnór.
Hann tekur undir það að
Breiðablik hefur spilað léttan og
skemmtilegan bolta í sumar en
hann bendir á að markaskorun sé
ábótavant í Kópavoginum. „Við
höfum verið að spila mjög stöðugt
fyrir utan það að skorum ekki nóg.
Við höfum skorað ellefu mörk, þar
af sex í tveimur leikjum. Við höfum
eiginlega verið bæði klaufar og
óheppnir uppi við markið. Það
vantar í raun bara herslumuninn
hjá okkur.“

&ERÈIR ¹ HEIMALEIKI
!RSENAL
²RVAL ²TSÕN BÕÈUR UPP ¹ FERÈIR ¹ ALLA HEIMALEIKI !RSENAL Å VETUR OG
ERU MIÈARNIR OKKAR Å #LUB ,EVEL STÒKUNNI OG ER INNIFALIÈ Å VERÈI  RÁTTA
HLAÈBORÈ ¹ #LUB ,EVEL H¾ÈINNI .¹NARI UPPLÕSINGAR UM #LUB ,EVEL
MIÈANA ER AÈ ÙNNA ¹ WWWUUIS
,EIKIRNIR SEM Å BOÈI ERU FRAM AÈ ¹RAMËTUM ERU SEM HÁR SEGIR
  ¹GÒST
  ¹GÒST
 
  SEPT
  OKTËBER
  OKT
  NËVEMBER
  NËV
  DES

!RSENAL V &ULHAM
!RSENAL V -AN#ITY
!RSENAL V 0ORTSMOUTH
!RSENAL V $ERBY
!RSENAL V 3UNDERLAND
!RSENAL V "OLTON
!RSENAL V -AN5TD
!RSENAL V 7IGAN
!RSENAL V #HELSEA
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6ERÈIN ERU ¹ MANN Å TVÅBÕLI OG ER EFTIRFARANDI INNIFALIÈ
ÚUG SKATTAR GISTING Å  N¾TUR MEÈ MORGUNVERÈI
MIÈI ¹ LEIKINN ¹ #LUB LEVEL H¾È OG
 RÁTTA M¹LTÅÈ ¹N DRYKKJA FYRIR LEIK ¹ #LUB LEVEL H¾ÈINNI

.¹NARI UPPLÕSINGAR OG SKR¹NING MEÈ TÎLVUPËSTI
TONSPORT UUIS Å SÅMA   EÈA ¹ HEIMASÅÈU
OKKAR WWWUUIS
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

34%2+52 !RNËR 3VEINN HEFUR KOMIÈ STERKUR INN Å SUMAR OG ¹TT HVERN STËRLEIKINN ¹

F¾TUR ÎÈRUM (ÁR ER HANN Å BAR¹TTU VIÈ &( INGINN -ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON FYRR Å
SUMAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Blikar sitja í sjötta sæti
deildarinnar með tíu stig eftir
níu umferðir. Rýr uppskera, en
varnarmaðurinn ungi sér mikla
möguleika fram undan fyrir Blika

í síðari umferðinni. „Það eru mjög
miklir möguleikar hjá okkur í
því að klifra upp töfluna því það
er auðvelt að byggja á þessari
spilamennsku. Það er svo margt

gott í okkar leik og lítið sem þarf
að laga. Ég hef fulla trú á því að
við förum að klífa upp töfluna,“
sagði Arnór.
Margir eru á því að Blikar séu
með eitt skemmtilegasta og mest
léttleikandi liðið í deildinni. „Já,
ég er algjörlega sammála því. Að
stórum hluta er það Óla Kristjáns
(þjálfara Blika) að þakka og
hvernig hann leggur þetta upp
fyrir okkur. Hann leggur áherslu
á að við höldum boltanum. Það
er mjög gaman að vera í liði sem
vill halda boltanum og spila upp
völlinn í staðinn fyrir að treysta
á langar sendingar upp völlinn.
Það er bæði skemmtilegra fyrir
leikmenn og áhorfendur.“
Þrátt fyrir skemmtilega og
góða spilamennsku er árangurinn
ekki eftir því. „Við erum undir
okkar markmiðum. Markmiðið
okkar var að gera betur en í fyrra
þegar við náðum fimmta sæti og
það markmið stendur enn. Við
þurfum að gera enn betur en í
fyrri umferðinni til að ná því og
það er það sem við stefnum á. Við
höfum alla burði til þess að velgja
toppliðunum undir uggum,“ sagði
varnarmaðurinn sem hefur einnig
sín persónulegu markmið.
„Það er að halda áfram að
spila vel og halda sæti mínu
í
liðinu.
Auðvitað
blundar
atvinnumennskudraumurinn alltaf
í manni,“ sagði Arnór Sveinn
Aðalsteinsson glaðbeittur að lokum.
HJALTI FRETTABLADIDIS

%GGERT -AGNÒSSON VONAST TIL AÈ HALDA #ARLOS 4EVEZ EN KAUPIR #RAIG "ELLAMY

Þetta snýst um hvað hann vill
Eggert
Magnússon,
stjórnarformaður West Ham,
hefur ekkert rætt við Carlos Tevez
um framtíð Argentínumannsins
hjá félaginu. Fréttir á Englandi
segja að Tevez sé þegar búinn að
semja við Manchester United en
Eggert viðurkennir að hann viti
ekki hvort menn á vegum Tevez
hafi rætt við forráðamenn Englandsmeistaranna.
„Tevez er ekki búinn að semja
við Manchester United eftir því
sem ég veit. Hann er samningsbundinn West Ham til 2010. Ég
hugsa að Tevez sé ekki búinn að
tala við United en það getur verið
að einhverjir umboðsmanna hans
hafi gert það eins og gengur og
gerist í þessum bransa. Ég býst
við honum hjá okkur á næsta tímabili,“ sagði Eggert við Fréttablaðið í gær. United hefur ekki sett sig
í samband við West Ham vegna
Tevez að sögn Eggerts.
Stjórnarformaðurinn
viðurkennir þó að erfitt gæti reynst að
halda stjörnuleikmanni félagsins.
„Það skiptir máli hvað leikmaðurinn vill. Allir leikmenn hafa metnað til að spila í Meistaradeildinni,
það er hreint og klárt mál. Málið
hlýtur að enda að hann verði hjá
okkur eða fari frá okkur. Það er

&«4"/,4)

%''%24 "INDUR VONIR VIÈ AÈ HALDA 4EVEZ
HJ¹ 7EST (AM
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svo mismunandi skilaboð sem
maður heyrir frá Suður-Ameríku
og það er ekki hægt að taka mark
á þessu öllu. Einn daginn lofar
hann Inter Milan, svo Real Madrid og segist síðan vilja vera áfram
hjá West Ham,“ sagði Eggert.
Tevez mun hafa sagst vera

spenntur yfir því að ganga í raðir
Manchester United. „Ég er leikmaður sem þrífst á áskorunum.
Ég kom til Englands til að ná árangri í ensku úrvalsdeildinni og ég
náði fyrsta áfanganum með West
Ham. Núna er ég tilbúinn fyrir
næsta stig. Að vera meðlimur í
leikmannahópi Sir Alex Ferguson
yrði algjörlega stórkostlegt. Það
er draumur minn að verða goðsögn í
enska boltanum og ég á möguleika á
því núna,“ er haft eftir Tevez.
Mismunandi fregnir berast um
það hvort West Ham fengi alla þá
upphæð sem félag myndi greiða
fyrir hann. Spurður að því benti
Eggert aðeins á yfirlýsingu sína á
heimasíðu West Ham þar sem segir
að Tevez sé samningsbundinn West
Ham til 2010. Hann vildi ekki tjá sig
um hversu mikið West Ham vildi fá
fyrir leikmanninn.
West Ham gekk svo í gær frá
kaupunum á Craig Bellamy fyrir
8 milljónir punda. „Það er ekkert
launungamál að við vorum í leit að
fljótum framherja,“ sagði Eggert
en Bellamy kemur frá Liverpool.
þar sem hann skoraði níu mörk í 42
leikjum. Þeir rauðklæddu vildu fá
Yossi Benayoun frá Hömrunum í
staðinn en Eggert segir tilboð Liverpool ekki svarverð hingað til.
HÖH
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-EISTARABRAGUR ¹ -AFÅUNNI Å (AFNARÙRÈI
Hún er fyrir löngu orðin nafntoguð, Mafían, stuðningsmannasveit FH. Hafnfirðingarnir státa ekki bara af meisturum innan vallar því
stuðningurinn hefur í mörg ár verið framúrskarandi. Hjalti Þór Hreinsson, íþróttablaðamaður á Fréttablaðinu og Leiknismaður, var
vígður inn í Mafíuna í einn dag og kynntist þar með stemningunni í stúkunni frá fyrstu hendi.
&«4"/,4) Ég mætti á Áttuna í Hafnarfirði í brakandi sól og blíðu fyrir
leik FH og Víkings á þriðjudaginn.
Veðrið lék við Mafíumeðlimi sem
sátu úti og spjölluðu um leikinn,
klæddir í hvítu allir sem einn. Ég
hafði verið í sambandi við Hemma
feita, sem reyndar er bara alls
ekkert feitur, og beið ég pollrólegur eftir því að hann léti sjá sig með
treyjuna sem hann lánaði mér.
Á meðan ég beið var skotið létt
á mig, menn földu ölið og sögðust sko ekki ætla að láta blaðamanninn skrifa um áfengisneyslu
um leið og þeir skellihlógu. Góð
stemning einum og hálfum tíma
fyrir leik. Það skal þó strax tekið
fram að engin ölvun var í gangi
og Mafían var sínu félagi til sóma.
Þeir voru meira að segja með fullt
af töskum með sér en það gerði
engin athugasemd við það.

4REYJA Å ,ARGE
Hemmi mætti með treyju í large.
Takk fyrir það, Hemmi, en ég
þurfti klárlega X-large. „Þú ert
nú bara massaður í þessu,“ sögðu
Mafíumeðlimir við mig og hlógu
innra með sér. Ég tók mig þó ágætlega út held ég í búningnum, þrátt
fyrir að hann væri þröngur.
Líkt og síðast fannst mér undarleg tilfinning að klæðast búningi annars félags, sérstaklega
þar sem ég öskraði mína menn í
Leikni áfram aðeins sólarhring
áður. Að styðja annað lið til dáða
krefst vissulega auðmýktar og
hef ég fengið ansi mörg hornauga
síðan ég studdi KR í síðustu umferð. Ég læt það þó ekkert á mig
fá og lagði mig allan í að styðja Íslandsmeistarana, fullur eftirvæntingar.
Ég lenti á ansi skemmtilegum
leik því Hafnarfjarðarmafían var
að taka upp nýtt lag og nýttu sér
meðlimi Mafíunnar til að öskra
nafn félags síns inn á lagið. Ég tók
að sjálfsögðu virkan þátt í því og
er því hluti af laginu sem frumflutt verður fljótlega. Gaman að
því.
Hafnarfjarðarmafían,
skipuð þeim Heiðari og Halla, sem
oft eru kenndir við Botnleðju, og
meistaranum Viðari, bindur í raun
saman stuðningsmenn FH. Það er
ekki nokkur spurning að þeir setja
stórskemmtilegan og líflegan lit
á þessa öflugu stuðningsmannasveit sem í eru opinberlega um 60
manns að mér skilst.
Hafnarfjarðarmafían
hefur
samið ógrynni laga og texta um
sitt félag sem svo er kyrjað fram
og til baka. Hún hefur einnig
frumflutt nýtt lag hvert tímabil í
nokkur ár.

3TUÈNINGSLÎG &(

Skemmtilegir
textar
Áfram FH, áfram FH, hey-eyeyyyy, áfram FH
Við erum svartir, við erum
hvítir, Við erum FH dýnamítið.
Sverrir, Sverrir Garðarsson.
Sverrir, Sverrir Garðarsson.
Hann Tryggv’er kominn í
Hafnarfjörð til að setj’ann inn.
Hann veit hann verður meistari því hann er kóngurinn.
Ásgeir Gunnar Ásgeirsson
er álíka fljótur og Ben Johnson. Hann gæti hlaupið maraþon end’ er hann FH-ingur.
Eitt lið á Íslandi!
Það er aðeins eitt lið á Íslandi!
Vi er sorte, vi er hvide,
Vi står sammen, side om
side.
FH, berjumst í vörninni,
FH, berjumst á miðjunni,
FH, skorum og vinnum þennan leik
gerði gott mót inni á vellinum
fékk hann lagið sitt sungið. Það er
vel til fundið og hvetur leikmenn
eflaust enn áfram til frekari dáða.

3+2²¨'!.'!. ,%)$$ &2!- ¡G TËK MIG TIL OG LEIDDI SKRÒÈGÎNGU -AFÅUNNAR FR¹ TTUNNI OG ÒT ¹ +APLAKRIKA &( F¹NINN BLAKTI VIÈ
HÒN OG SÎNGVARNIR KYRJAÈIR ALLA LEIÈ ¹ VÎLLINN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

3KRÒÈGANGAN LEIDD Å +RIKANN
Eftir skemmtilega upphitun á
Áttunni, þar sem FH-ingar hittast fyrir alla leiki, tók við skrúðganga í Kaplakrikann. Ég tók mig
að sjálfsögðu til og leiddi skrúðgönguna, með blaktandi FH-fána,
íklæddur treyjunni hvítu. Skrúðgangan söng og trallaði og ég
gerði mitt besta í því að fylgja
söngnum en það tók mig smá tíma
að komast inn í þá þrátt fyrir að
hafa rennt yfir textana í heimavinnunni.
Við komum okkur svo fyrir í

(!&.!2&*!2¨!2-!&¥!. 0,²3 %).. 6IÈAR (ALLI OG (EIÈAR MYNDA HINA STËR

SKEMMTILEGU (AFNARFJARÈARMAFÅU SEM BINDUR SAMAN -AFÅUNA Å HEILD SINNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

+/-! 36/ ¡G STUDDI bMÅNA MENNm

¹FRAM Å STÒKUNNI OG SKEMMTI MÁR KON
UNGLEGA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

stúkunni en Mafíumeðlimir hafa
merkt sér sæti til að halda hópinn. Góð hugmynd þar á ferð og
tryggir að þessir vösku og dyggu
stuðningsmenn séu saman, annað
væri óeðlilegt. Áfram hélt söngurinn en mér gekk reyndar misvel
að halda í við mína menn þar sem
fjölbreytnin er gríðarleg. Það er
það sem einkennir Mafíuna, fjölbreytnin.
Í bland við klassísk öskur er til
lag, og stundum lög, um hvern einasta leikmann. Þegar einhver leikmaður var nálægt Mafíunni eða

3%2¥! ¡G KYSSTI +2 MERKIÈ OG AÈ SJ¹LF

SÎGÈU LÁT ÁG FLAKKA SÎMU MEÈFERÈ FYRIR
&( MERKIÈ ¶ETTA TEKUR SAMT ¹
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

b(JALTI TAKTU & IÈ m
Það var áberandi mest sungið um Sverri Garðarsson sem er
einna mest í metum hjá Mafíunni.
Það heyrðist bæði á söngvum og
spjalli mínu við meðlimina. „Langsamlega besti miðvörður á landinu og fáránlegt að hann sé ekki
í landsliðinu“ voru algeng orð um
strákinn. Tryggvi Guðmundsson
er annar sem greinilega er í uppáhaldi, nefndur Kóngurinn í söngnum.
Auk þess að syngja fyrir leikmenn inni á vellinum og þjálfarateymið Ólaf og Heimi var sungið bæði um Jón Þorgrím Stefánsson, sem er enn í uppáhaldi meðal
stuðningsmanna FH, sem og Ármann Smára Björnsson sem lét
sjá sig á vellinum.
„Hjalti, taktu F-ið,“ sagði einhver í stúkunni við mig. Ég sló
til og öskraði „F“ af öllum lífsins sálar kröftum á meðal Mafían
botnaði „H“. Klárlega einn af hápunktum upplifunar minnar.
Mafían er þéttur hópur og
þegar hún nær sér á skrið fær
hana ekkert stöðvað, sýnist mér í
það minnsta. Ég átti skemmtilegan dag og labbaði sæll og glaður
af Áttunni eftir leikinn við fagran söng Mafíunnar. Ég get ekki
annað en þakkað fyrir mig um leið
og ég minni á að liðin sem ég hef
stutt í síðustu leikjum, KR og FH,
unnu bæði góða sigra. Tilviljun?
Ég held ekki.
HJALTI FRETTABLADIDIS

&( &( &( &( &( ¡G TËK Ö¹TT Å AÈ
SYNGJA INN ¹ NÕTT LAG (AFNARFJARÈARMAF
ÅUNNAR 6IÈ ÎSKRUÈUM OKKUR H¹SA ¹
TTUNNI LÎNGU FYRIR LEIK &2¡44!",!¨)¨!.4/.
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&JARÈABYGGÈ ¹ STANSLAUSRI UPPLEIÈ
Fyrir þremur árum var Fjarðabyggð í 3. deild karla en í dag er liðið í öðru sæti í 1. deildinni og stefnir hraðbyri upp í sjálfa Landsbankadeildina. Þorvaldur Örlygsson varast bjartsýni en hrósar uppgangi félagsins.
(!-),4/. 2¾SIR FREMSTUR ¹ 3ILVERSTONE

Å DAG
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&ORMÒLU  KAPPAKSTURINN

Hamilton á ráspól á heimavelli

Lewis
Hamilton
hjá McLaren náði besta tíma
í tímatökunum fyrir breska
kappaksturinn
á
Silverstonebrautinni í gær. Hamilton náði besta
tímanum á sínum síðasta hring
og skaust þar með fram úr Kimi
Raikkonen á Ferrari. Fernando
Alonso varð þriðji og Felipe Massa
fjórði.
HÖH
&/2-²,!

7IMBLEDON MËTIÈ Å TENNIS

Federer og Nadal
leika til úrslita
Roger Federer á titil
að verja í úrslitaleiknum gegn
Rafael Nadal á Wimbledon-mótinu
í tennis í dag. Federer vann
Richard Gasquet í gær 7-5, 6-3 og
6-4 og mætir hann Nadal annað
árið í röð. Federer hefur unnið
Wimbledon-mótið fjórum sinnum í
röð og getur jafnað met sem Björn
Borg setti þegar Svíinn vann þetta
sögufræga mót fimm sinnum í röð
á árunum 1976-1980.
HÖH
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&«4"/,4) Árið 2001 sameinuðust Valur á Reyðarfirði, Austri á
Eskifirði og Þróttur Neskaupstað
í Fjarðabyggð. Hið sameiginlega
lið lék í 3. deildinni fyrst um sinn
en komst upp úr henni árið 2004.
Sumarið 2005 náði Fjarðabyggð
fjórða sæti í 2. deildinni en árið
eftir fór liðið beinustu leið upp
eftir að hafa unnið deildina. Þegar
1. deildin er næstum því hálfnuð
í ár er Fjarðabyggð í öðru sæti
deildarinnar en þrjú lið fara upp í
Landsbankadeildina úr deildinni.

%NGIN EIN SKÕRING
Þjálfari liðsins er Þorvaldur Örlygsson. Hann tók við fyrir síðasta sumar af Elvari Jónssyni sem
honum er til aðstoðar í dag. „Árangurinn í fyrra var mjög góður en
það er engin ein skýring á þessu.
Ég get í raun bara talað um þau tvö
ár sem ég hef verið hérna en ég er
að horfa til þess að skapa lið sem
helst saman í meira en eitt ár sem
inniheldur menn sem vilja þróast og verða betri fótboltamenn,“
sagði Þorvaldur við Fréttablaðið
um þessa lygasögu af Austurlandi.
Þorvaldur er að byggja upp
góðan kjarna sem inniheldur
menn sem uppaldir eru á Austfjörðunum og tengjast því Fjarðabyggð á einn eða annan hátt. „Það
tekur sinn tíma að móta félag sem
er sameinað úr öðrum, oft lengri
tíma en fólk áttar sig á. Það er þó
ekki hægt að neita því að þetta

 $%),$ +!2,!
Úrslit í gær:
¥"6 ¶2«4452
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+! EN ER NÒ AÈ GERA GËÈA HLUTI MEÈ
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&ERÈIR ¹ /LD 4RAFFORD
-ANCHESTER 5NITED KLÒBBURINN OG ²RVAL ²TSÕN STANDA FYRIR FJÎLDA
FERÈA ¹ HEIMALEIKI -AN5TD Å ¹GÒST SEPTEMBER OG OKTËBER
"EINT ¹¾TLUNARÚUG TIL -ANCHESTER MEÈ )CELANDAIR GISTING ¹ HINU
VINS¾LA .OVOTEL HËTELI Å MIÈBORG -ANCHESTER OG MIÈARNIR ¹ LEIKINN
ERU Å SUÈURSTÒKU VALLARINS

&ARIÈ ER ¹ EFTIRFARANDI LEIKI
-AN5TD V 2EADING
-AN5TD V 4OTTENHAM
-AN5TD V 3UNDERLAND
-AN5TD V #HELSEA
-AN5TD V 7IGAN
-AN5TD V -IDDLESBORO

6ERÈ

  ¹GÒST
  ¹GÒST
 ¹GÒST  SEPTEMBER
  SEPTEMBER 5PPSELT

OKTËBER
  OKTËBER

 KR ¹ MANN Å TVÅBÕLI

)NNIFALIÈ ÚUG SKATTAR GISTING Å  N¾TUR MEÈ MORGUNVERÈI
RÒTUR TIL OG FR¹ ÚUGVELLI MIÈINN ¹ LEIKINN OG ÅSLENSK FARARSTJËRN

.¹NARI UPPLÕSINGAR OG SKR¹NING MEÈ TÎLVUPËSTI
TONSPORT UUIS Å SÅMA   EÈA ¹ HEIMASÅÈU
OKKAR WWWUUIS
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

&®'.5¨52 ,EIKMENN &JARÈABYGGÈAR FAGNA MARKI Å SUMAR ¶EIRRA HELSTI STYRKUR ER HEIMAVÎLLURINN ÖAR SEM GRÅÈARLEGA ERFITT ER AÈ

N¹ Å STIG

gengur ágætlega hjá okkur en við
eigum þó enn mjög langt í land
með að verða heilmótað og stöðugt
félag, það er ekkert hægt að fela
það,“ sagði Þorvaldur.

¶RJÒ FÁLÎG FARA UPP
Þar sem þrjú félög fara upp er
ljóst að aldrei hefur verið betra
tækifæri til að komast upp í Landsbankadeildina. „Þetta er frábært
og gerir það að verkum að spennan helst út mótið. Oft stingur eitt
félag af og þá er aðeins eitt sæti
laust til að komast upp en þetta
lengir spennuna. Við erum ekkert
öðruvísi en önnur félög, það segir
sig sjálft að enginn vill falla og
allir vilja vera á toppnum,“ segir
þjálfarinn.
Uppistaðan í liðinu í dag er þó að
sögn Þorvaldar 90 prósent heimamenn eða menn tengdir Austurlandi á einn eða annan hátt. Liðið
fékk til sín húsvíska sóknarmanninn Andra Val Ívarsson sem er
mikill styrkur en hann er eini leikmaðurinn sem býr ekki á Austurlandi í sumar. Markmaður liðsins
er eini erlendi leikmaðurinn en
hann hefur reyndar búið á Íslandi
í tíu ár.

&2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.

„Við erum ekkert í neinni keppni
um að spila á sem flestum heimamönnum, svona er þetta bara.
Þetta snýst þó alltaf um að ná sem
flestum stigum, ekkert annað. Til
þess að halda uppi liði á svona stað
hjálpar það gríðarlega að hafa sem
flesta uppalda leikmenn. Okkur
tekst það núna en það er ekki alltaf hægt hjá öllum.“

!ÈST¾ÈUR HAFA STËRBATNAÈ
Aðstæður á Austurlandi hafa
breyst til muna með tilkomu
knattspyrnuhúss. „Með því getum
við spilað inni allt árið sem breytir auðvitað öllu fyrir okkur. Það
er ekkert launungarmál að völlurinn á Eskifirði, þar sem við spilum
heimaleiki okkar, er varla í standi
til að bjóða upp á 1. deildar knattspyrnu, hvað þá ofar. Menn verða
líka að læra og vilja nota þessa
aðstöðu fyrir unglingastarf til að
byggja upp fyrir framtíðina, það
er verið að skoða þau mál vandlega,“ sagði Þorvaldur.
„Það má ekki gleyma því að
það er skemmtilegra fyrir knattspyrnuna á Íslandi að hafa líka lið
utan af landi. Þó svo að félögin í
Reykjavík kvarti kannski eykur

þetta áhugann á landsbyggðinni.
Það er gott fyrir Austurland að
vera með lið sem er að festa sig í
sessi í 1. deildinni sem er markmið
okkar númer eitt.“

-IKILL KOSTNAÈUR VIÈ FLUG
Kostnaður við flug er eitt stærsta
áhyggjuefni hjá Fjarðabyggð. „Við
þurfum kannski að fljúga 10 til 12
sinnum yfir sumarið og svo á veturna. Það kostar um 300 þúsund
í hvert sinn fyrir 20 manna hóp
og 500 þúsund þegar við förum
til Vestmannaeyja eða í Ólafsvík. Það þýðir þó ekkert að kvarta
yfir þessu, við sníðum okkur bara
stakk eftir vexti,“ sagði þjálfarinn.
Vitaskuld er langt í land með
að Fjarðabyggð geti litið á sig
sem jafnoka úrvalsdeildarfélaga
og varar Þorvaldur við því að allt
geti hrunið á einni nóttu sé ekki
rétt haldið á spilunum. „Auðvitað
eigum við langt í land, skiljanlega,
en uppbyggingin er góð og vonandi náum við að halda áfram á
sömu braut,“ sagði Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fjarðabyggðar,
að lokum.
HJALTI FRETTABLADIDIS

$AVID "ECKHAM ER KONUNGUR MARKAÈSSETNINGARINNAR

+VENNALANDSLIÈIÈ Å HANDBOLTA

Beckham skilaði Real
300 milljón pundum

Dregið í undankeppni EM

&«4"/,4) Real Madrid hagnaðist
ógnvænlega á kaupunum á David
Beckham árið 2003. Real borgaði
Manchester United 25 milljónir
punda fyrir kantmanninn en sú
upphæð var ekki lengi að borga
sig. Á aðeins hálfu ári seldust yfir
milljón treyjur merktar Beckham
um allan heim.
Félagið græddi yfir 300 milljón
pund á þeim fjórum árum sem
Beckham var á Spáni en sem
kunnugt er gekk hann nýverið
í raðir Los Angeles Galaxy í
Bandaríkjunum. „Á þessum fjórum
árum rökuðum við inn meira en
300 milljón pundum í gegnum
auglýsingar, vörur og ýmislegt
fleira,“ sagði Jose Sanchez,
yfirmaður markaðsfræðideildar
Real Madrid.
„Á þeim tíma sem Beckham var
hérna jókst hagnaður okkar út frá
markaðsfræðilegu sjónarmiði um
137 prósent,“ bætti Sanchez við.
Fyrir hjá félaginu voru þrátt fyrir
þetta leikmenn á borð við Luis
Figo, Zinedine Zidane og Ronaldo.
Hinn 13. júlí verður Beckham
kynntur opinberlega í fyrsta skipti
sem leikmaður LA Galaxy eftir að
hafa skrifað undir fimm ára samning sem tryggir honum um 125
milljónir punda. Knattspyrnan
í Bandaríkjunum er í stöðugri
sókn og með komu Beckhams má

(!.$"/,4)
Íslenska
kvennalandsliðið í handbolta
mætir fimm þjóðum síðar á árinu
í undankeppni Evrópumótsins á
næsta ári. Ísland dróst í fyrsta
riðil með Bosníu Herzegóvínu,
Grikklandi, Hvíta Rússlandi,
Ísrael og Litháen.
Þrjú lið komast upp úr hverjum
riðli og verða möguleikar íslenska
liðsins á því að teljast góðir. Þau
lið sem komast upp spila umspilsleiki um laus sæti á Evrópumótinu
í Makedóníu í desember 2008.
Riðillinn verður spilaður dagana
27. október til 2. nóvember.
HÖH

¥SLENSKA LANDSLIÈIÈ Å GOLFI

Komst inn á EM
'/,& Ísland tryggði sér sæti á Evr-

2!+!2 ).. $AVID "ECKHAM ÖÁNAÈI

MORÈFJ¹R FYRIR 2EAL -ADRID ¹ TÅMA SÅNUM
HJ¹ KLÒBBNUM (ÁR KYNNIR HANN TREYJU
SÅNA Å !SÅU
./2$)#0(/4/3!&0

vænta þess að markaðsfræðin í
knattspyrnuheiminum þar í landi
hreinlega kúvendist.
Á síðustu tólf mánuðum hefur
hagnaður af markaðstengdum
vörum aukist úr 186,2 milljónum punda upp í 202 milljónir sem
gerir Real að ríkasta klúbbi veraldar hvað markaðsfræði varðar.

ópumóti áhugamanna í golfi eftir
tvö ár í gær. Íslenska landsliðið
lauk keppni í 18. sæti af 20. liðum
á lokadegi Evrópumóti áhugamanna í gær eftir sigur á Tékkum.
Ísland þurfti að vinna Tékka til
að tryggja sér sætið og það tókst
að lokum en tæpara mátti ekki
standa.
Ísland vann leikinn 3-2 þar sem
Örn Ævar Hjartarson og Ólafur
Loftsson unnu í tvímenningi,
Kristján Einarsson og Sigmundur
Einar Másson unnu sína leiki á
meðan Sigurþór Jónsson og Stefán
Stefánsson lutu í gras.
HÖH
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-ARGIR MYNDU ¾TLA ANNAÈ EN ÖR¹TT FYRIR NÎRDALEGA BARNSLEGT
ÒTLIT VERÈUR *ON (EDER ÖRÅTUGUR ¹ ÖESSU ¹RI (EDER KEMUR ÒR
AFAR STRANGTRÒAÈRI FJÎLSKYLDU OG VANN MEÈAL ANN
ARS Å TVÎ ¹R VIÈ TRÒBOÈASTARF Å *APAN !F ÖEIM
SÎKUM TALAR (EDER N¾R FULLKOMNA JAP
ÎNSKU (EDER SKAUST HINS VEGAR SKJËTT UPP
¹ STJÎRNUHIMIN (OLLYWOOD EFTIR EFTIRMINNI
LEGAN LEIK Å GRÅNMYNDINNI .APOLEON $YNAM
ITE FR¹ ¹RINU  ¥ DAG ER (EDER MEÈ EFTIR
SËTTUSTU GRÅNLEIKURUM "ANDARÅKJANNA OG
LÁK MEÈAL ANNARS NÕLEGA ¹ MËTI 7ILL
&ERRELL Å MYNDINNI "LADES OF 'LORY
3J¹IÈ (EDER FARA ¹ KOSTUM Å HINNI
FYRRNEFNDU MYND .APOLEON $YN
AMITE ¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD
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¡G FYLLIST LOTNINGU ÖEGAR ÁG HORFI ¹ SJËNVARPS
ARANNA ERU ÖË LANGFLESTIR F¾RIR DANSARAR ¥ ÖAÈ
Ö¹TTINN 3O YOU THINK YOU CAN DANCE SEM SÕND
MINNSTA ¹ EIGIN SVIÈI 3Ò BREYTING HEFUR ORÈIÈ
IR ER ¹ 3TÎÈ  ¶RIÈJA Ö¹TTARÎÈIN HEFUR NÕLEGA
FR¹ SÅÈUSTU Ö¹TTARÎÈ AÈ NÒNA VERÈA Ö¹TTTAKEND
HAFIÈ GÎNGU SÅNA OG Ö¹TTTAKENDUR ERU EKKI SÅÈRI
UR AÈ SÕNA FRAM ¹ STRAX Å BYRJUN AÈ ÖEIR R¹ÈI VIÈ
EN ÖEIR SEM HRISTU SKANKA SÅNA FRAMAN Å ¹HORF
ALLAR GERÈIR DANSA %KKI ER NËG AÈ VERA FRAMÒR
ENDUR SÅÈUSTU ¹R
SKARANDI BREIKARI SEM GETUR SNÒIST TUTTUGU HRINGI
6ITASKULD VAR BYRJAÈ ¹ AÈ SÕNA FR¹ PRUFUNUM ÖAR
¹ HAUSNUM ¶Ò ÖARFT LÅKA AÈ GETA HOPPAÈ KVIKK
SEM MÎRG HUNDRUÈ MISGËÈRA DANSARA REYNDU
STEPP OG HEILLAÈ ALLA MEÈ HJARTN¾MRI TJ¹NINGU Å
AÈ SANNF¾RA DËMARA UM AÈ ÖEIR HEFÈU ÖAÈ
NÒTÅMADANSI
SEM TIL ÖYRFTI ,ÅKT OG MEÈ SÎNGVARA Å ÕMSUM
¶ARNA ÖARF VIRIKILEGA H¾FILEIKA TIL «LÅKT ÖVÅ SEM
SÎNGVAKEPPNUM SEM HAFA VERIÈ SÕNDAR Å SJËN
MANNI FINNST STUNDUM VERA MEÈ SÎNGVAKEPPN
$!.3'5¨ "ENJI SIGRAÈI Å FYRRA OG VAR JAFN
VARPI ERU MARGIR DANSARARNIR HALDNIR RANGHUG
IR F¾R MAÈUR ALDREI ¹ TILFINNINGUNA AÈ MAÈUR
MYNDUM UM EIGIÈ ¹G¾TI 3TUNDUM M¹ EKKI ¹ GËÈUR Å HIPP HOPPI OG DJ¾FI (ÁR ER HANN G¾TI GERT BETUR ¶AÈ SEM ÖESSIR SNILLINGAR ERU AÈ
MILLI SJ¹ HVORT VIÈKOMANDI ER AÈ GRÅNAST EÈA ER MEÈ VINKONU SINNI $ONYELLE
GERA G¾TI MAÈUR ALDREI Å LÅFINU LEIKIÈ EFTIR ¶ETTA
FÒLASTA ALVARA SVO ILLA STARFA SAMAN TAKTUR FËTA
ER ÖAÈ SEM GERIR 3O YOU THINK YOU CAN DANCE AÈ
OG HANDAHREYFINGAR
FR¹B¾RU SJËNVARPSEFNI %KTA H¾FILEIKAFËLK SEM BERST FYRIR DRAUMN
¶EIR SEM KOMAST Å GEGNUM N¹LARAUGA .IGELS -ARY OG HINNA DËM
UM SEM ÖAÈ HEFUR UNNIÈ AÈ HARÈRI HENDI
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FRESTI TIL  ¹ -¹NUDAG
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

/FURHUGINN !RNE !ARHUS VANN HUG OG HJARTA
ÖJËÈARINNAR Å Ö¹TTUNUM !DRENALÅN ¹ 3+*
%).5- FYRIR NOKKRUM ¹RUM ¶AR FYLGDUST
¹HORFENDUR MEÈ HONUM ¹ FERÈALAGI SÅNU Å
KRINGUM HNÎTTINN ÖAR SEM HANN STÎKK Å FALL
HLÅF FRAM AF H¹HÕSUM OG FJALLSTINDUM .Ò
ENDURNÕJUM VIÈ KYNNIN VIÈ ÖENNAN OFUR
HUGA OG FERÈUMST MEÈ HONUM VÅÈA UM
HEIM ÖAR SEM HANN LIFIR ¹ YSTU NÎF ¥ ÖESS
UM Ö¹TTUM L¾TUR HANN SÁR EKKI N¾GJA AÈ
FLJÒGA FRAM AF H¾STU H¾ÈUM OG LEITAR UPPI
H¾TTULEGAR ÅÖRËTTIR AF ÕMSUM TOGA 3ÕND
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LIFIR Å DAG

 2OBIN (OOD  "RESK Ö¹TTA
RÎÈ FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA UM HETJUNA (RËA
HÎTT ÒTLAGANN SEM R¾NIR Ö¹ RÅKU TIL AÈ GEFA
HINUM F¹T¾KU (ANN BERST GEGN ËRÁTT
L¾TI OG KÒGUN OG HJ¹LPAR ÖEIM SEM MINNA
MEGA SÅN ¶ESSIR Ö¾TTIR HAFA SLEGIÈ Å GEGN Å
"RETLANDI OG FENGIÈ MIKIÈ LOF HJ¹ GAGNRÕN
ENDUM

 .ORA 2OBERTS #OLLECTION "LUE
3MOKE 2ËMANTÅSK SPENNUMYND SEM
BYGGÈ ER ¹ SÎGU EFTIR .ORU 2OBERTS 2EENA
(ALE VINNUR VIÈ AÈ RANNSAKA ELDSUPPTÎK
%LDUR HEFUR SPILAÈ STËRT HLUTVERK Å LÅFI HENN
AR ALLT FR¹ BARNSALDRI OG MORÈËÈUR BRENNU
VARGUR HEFUR MYRT ALLA SEM HÒN ELSKAR .ÒNA
HELDUR HÒN AFTUR ¹ ¾SKUSLËÈIR OG ¹STARELD
URINN BLOSSAR ÖEGAR HÒN FELLUR FYRIR N¹GRANNA
SÅNUM !ÈALHLUTVERKIN LEIKA !LICIA 7ITT 3COTT
"AKULA OG -ATTHEW 3ETTLE
 ,AW  /RDER E
 2UNAWAY E
 *ERICHO E
 !NGELAlS %YES E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

Útsalan hefst á morgu n • Útsalan hefst á morgun • Útsalan h ef st á mo rg un • Út sa la n hef st á mo rg un

ENNEMM / SÍA / NM19886



34®¨  "¥«



 4RUE (OLLYWOOD 3TORIES  E
 *AKE )N 0ROGRESS   E
 'EORGE ,OPEZ 3HOW 4HE 

 6ÎRUTORG
 (OW #LEAN IS 9OUR (OUSE E
 9ES $EAR E
 -OTO'0 (¹PUNKTAR
 4OP 'EAR E
 /NE 4REE (ILL E
 1UEER %YE E
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 $ESIGN 3TAR E
 %VERYBODY (ATES #HRIS E
 4HE "ACHELOR 2OME E
 /N THE ,OT E
 "ACKPACKERS E
 0ËSTKORT FR¹ !RNE !ARHUS .µ44

T

2OME 34®¨ 

3+*2%)..

T

-EISTARI DÕRAHRINGSINS

3*«.6!20)¨



Skönkunum skakað

T



6)¨ 4+)¨ 3«,6%)' '¥3,!$«44)2 +!.. %++) !¨ $!.3!



35..5$!'52  JÒLÅ 

¥ KVÎLD HELDUR 3IRRÕ ¹FRAM
AÈ HLÕÈA ¹ ¹TAKANLEG
AR SÎGUR UM ÎRLAGADAG
INN Å LÅFI FËLKS ¥ Ö¾TTI
KVÎLDSINS HEIMS¾K
IR HÒN HJËNIN !GNESI
OG «LAF ¹ RSKËGSSANDI
SEM KOMUST Å HANN
KRAPPAN ÖEGAR HEILS
AN GAF SIG OG SKULDIRN
AR HRÎNNUÈUST UPP Å
KJÎLFARIÈ ¥ MIÈJU SVART
N¾TTINU STOFNUÈU ÖAU
BRUGGSMIÈJUNA
+ALDA OG MALA NÒ
GULL ÒR BYGGI

/FURHUGINN !RNE !ARHUS VANN HUG OG
HJÎRTU ÖJËÈARINNAR Å Ö¹TTUNUM !DREN
ALÅN FYRIR NOKKRUM ¹RUM .Ò ENDURNÕJ
UM VIÈ KYNNIN VIÈ ÖENNAN OFURHUGA
OG FERÈUMST MEÈ HONUM VÅÈA UM
HEIM ÖAR SEM HANN LIFIR ¹ YSTU NÎF ¥
Ö¹TTUNUM L¾TUR HANN SÁR EKKI N¾GJA
AÈ FLJÒGA FRAM AF H¾STU H¾ÈUM HELD
UR LEITAR UPPI H¾TTULEGAR ÅÖRËTTIR AF
ÕMSUM TOGA
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Gerum gott úr ﬂessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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Hefur flutt sjötíu sinnum á ævinni
Ég held að fréttin hljóti að vera
markið hans Bjarna Guðjónssonar. Viðbrögðin sýndu og
sönnuðu að menn eru ekki
lengur í þessu sér til skemmtunar heldur af einhverjum öðrum
hvötum. Og ég held að það hljóti
að vera komið að þeim tímapunkti að það sé í valdi dómara að ráða hvenær leikur er
stöðvaður og hvenær ekki þegar
leikmaður liggur meiddur eftir.
(ERMANN 'UNNARSSON SJËNVARPS OG
ÒTVARPSMAÈUR
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(VAÈ ER AÈ FRÁTTA ¶AÈ LIGGUR VEL ¹ MÁR ÖVÅ ÁG ER NÕBÒIN
AÈ OPNA SÕNINGU Å  4ËNUM
!UGNLITUR "L¹GR¹R EÈA GR¹BL¹R
3TARF
%LLILÅFEYRISÖEGI 3VO LEIK ÁG MÁR AÈ ÖVÅ AÈ VERA MYNDLIST
ARKONA OG TËNLISTARKONA
&JÎLSKYLDUHAGIR
¡G ER FR¹SKILIN OG ¹ FIMM D¾TUR FIMMT¹N BARNABÎRN OG
TVÎ LANGÎMMUBÎRN
(VAÈAN ERTU
&R¹ +AUPMANNAHÎFN MËÈIR MÅN VAR ÖÕSK OG PABBI MINN
DANSKUR ¡G HEF BÒIÈ ¹ ¥SLANDI FR¹  FYRIR UTAN ¹TTA ¹R
Å "RASILÅU
%RTU HJ¹TRÒARFULL
.EI ¡G VERÈ EKKI HR¾DD AÈ SJ¹ SVARTAN KÎTT HLAUPA YFIR
GÎTU ¶AÈ GETUR VERIÈ H¾TTULEGT EN Ö¹ HELST FYRIR KÎTTINN
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN
¡G HEF EKKI ¹TT SJËNVARP Å MÎRG ¹R EN ÖAÈ VORU TIL D¾MIS
(ÒSIÈ ¹ SLÁTTUNNI OG ,ASSIE MYNDIR

5PP¹HALDSMATUR
VEXTIR OG GR¾NMETI
&ALLEGASTI STAÈURINN
¶EIR ERU SVO MARGIR +ANNSKI ÖAR SEM ÁG
BJË Å "RASILÅU LITLA HÒSIÈ MITT MEÈ LITLA
GARÈINUM OG MANGËTRÁNU
I0OD EÈA GEISLASPILARI
¡G ¹ BARA HEIMASÅMA
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
!È VERA ÒTI Å GARÈI Å SËL OG FUGLA
SÎNG MEÈ KETTI HUNDA OG BÎRN
Å KRINGUM SIG
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È VERA Å MIKILLI MANNÖRÎNG
(ELSTI VEIKLEIKI
¶AÈ ER KANNSKI "ARBARA #ART
LAND ÁG GRÅP Å B¾KURNAR HENN
AR EF ÁG VIL KOMAST AÈEINS ÒT ÒR
HVERSDAGSLÅFINU



(ELSTI KOSTUR
¡G VIL HAFA FRIÈ Å KRINGUM MIG MÁR FINNST MJÎG LEIÈIN
LEGT AÈ RÅFAST
(ELSTA AFREK
TLI ÖAÈ SÁ EKKI HVAÈ ÁG HEF FLUTT OFT UM ¾VINA 5M
 VAR RITGERÈARKEPPNI UM AFREK FËLKS AUGLÕST AFTAN ¹
HAFRAMJÎLSPÎKKUM HÁRNA ¹ ¥SLANDI ¶¹ VAR ÁG SJÎTÅU ¹RA
OG HAFÈI FLUST UM SJÎTÅU SINNUM ¡G FÁKK 'UINNESS
BËKINA Å VERÈLAUN FYRIR RITGERÈ UM ÖAÈ
-ESTU VONBRIGÈIN
3EM BARN VAR ÖAÈ AÈ F¹ ALDREI HUND 3ÅÈAN HEF ÁG
R¹ÈIÈ ÖVÅ SJ¹LF OG HAFT Ö¹ NOKKRA
(VER ER DRAUMURINN
!È ÖAÈ SÁ FRIÈUR ¹ MILLI LANDA OG FËLK KOMI
ALMENNILEGA FRAM HVAÈ VIÈ ANNAÈ
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
+UNNINGJAKONA MÅN
(VAÈ ER MIKILV¾GAST
!È ÖEKKJA SINN 'UÈ
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5NDARLEG ¹R¹TTA FËLKS AÈ ÖURFA AÈ
SEGJA MÁR HVAÈ HUNDURINN ER LJËTUR
%IN AF EFTIRL¾TISSÎNGKONUM ¥SLANDS
,EONCIE HEFUR LÅKT OG SVO MARGIR AÈRIR
FRAMB¾RILEGIR TËNLISTARMENN TEKIÈ
-Y3PACE HEIMINN Å SÅNA ÖJËNUSTU
¶AR M¹ FINNA MÎRG AF HENNAR HELSTU
LÎGUM SVO SEM 3ATAN #ITY #OME ON
6ICTOR OG ) 7ANT 9OUR ,OVE %N ÖAÈ
SEM MARGIR GESTA KUNNA KANNSKI AÈ
UNDRAST MEST ER AÈ SVOKALLAÈIR bVINIRm
HENNAR ERU FLEST ALLIR FREMUR F¹KL¾DDIR
KARLMENN ¶ETTA MUN ÖË EKKI VERA Å
FYRSTA SKIPTI SEM ,EONCIE BÕÈUR UPP
¹ VINA ÖEMU ÖVÅ FYRIR NOKKRU G¹TU
EINUNGIS KARLMENN MEÈ YFIRVARARSKEGG
ORÈIÈ VINIR HENNAR
-ANNLIFIS GREINIR FR¹ ÖVÅ ¹
VEFSÅÈU SINNI AÈ +RISTJ
¹N " *ËNASSON OG
3TEF¹N -¹NI 3VAV
ARSSON SÁU ORÈNIR N¹
GRANNAR Å 3KERJA
FIRÈINUM ¶ETTA
ÖYKIR NOKKUÈ
KYNDUGT Å
LJËSI ÖESS
AÈ 3TEF
¹N -¹NI
GAGNRÕNDI
%DDU ÒT
G¹FU HARÈLEGA FYRIR SLAKA FRAMMISTÎÈU
Å KYNNINGARM¹LUM ÖEGAR HANN GAF ÒT
4ÒRISTANN ¶¹ VARÈ EINMITT +RISTJ¹N FYRIR
SVÎRUM OG URÈU ORÈASKIPTIN NOKKUÈ
SNÎRP %N NÒ ER ALLT FALLIÈ Å LJÒFA LÎÈ OG
ÖVÅ MIKIÈ SK¹LDAÖING KOMIÈ SAMAN
¹ "AUGANESI ENDA +RISTJ¹N KV¾NT
UR RITHÎFUNDINUM 'ERÈI
+RISTNÕJU 'UÈJËNSDËTT
UR
FGG

„Mér finnst hún fallega ljót,“ segir
Sigríður Jónsdóttir hundaeigandi
um tíkina Foxy sem er tæplega
eins árs. „Eiginlega finnst mér hún
ótrúlega sæt. Hún er mikill karakter, alltaf glöð og fólk sér mjög
fljótlega í gegnum ljótleikann,“
segir Sigríður og hlær. Fréttablaðið hafði samband við Sigríði vegna
ábendinga um að Foxy væri sláandi lík hinum bandaríska Elwood,
en sá hlaut titilinn ljótasti hundur
heims á dögunum. „Já, ég hef fengið að heyra að hún sé lík honum.
Ég tek því nú ekki persónulega
en finnst undarleg þessi þörf hjá
fólki að tilkynna mér hvað hundurinn minn sé ljótur. Það passar sig
líka alltaf að ég heyri örugglega athugasemdirnar sem eru oft frekar
óþarfar.“
Í ljós kemur að hundarnir tveir
eiga ýmislegt sameiginlegt annað
en sérstakt útlitið. Elwood er
blanda af kínverskum faxhundi
og chihuahua. Það er Foxy líka
auk þess sem í henni leynist Japa-

nese chin. Þess má geta að langflestir keppendur um titilinn ljótasti hundur heims voru kínverskir
faxhundar en tegundin er að mestu
hárlaus og með kamb á höfði.
Elwood og Foxy eiga það einnig
sameiginlegt að hafa verið bjargað af eigendum sínum, en til stóð
að lóga hinum fyrrnefnda vegna
ljótleikans. Það var ekki alveg svo
slæmt með Foxy. „Hún datt eiginlega upp í hendurnar á mér,“ segir
Sigríður. „Fyrri eigendur gátu
ekki haft hana lengur og ég ákvað
að taka hana að mér.“
Fleiri hundar hafa dottið upp
í hendur Sigríðar því auk Foxy
á hún tvo hunda af gerðinni stóri
dan, en tegundin er sú stærsta í
heimi. Hún segir það ekki auðvelt að ferðast um allt með þrjá
hunda. „Það er hörkuvinna að vera
með svona marga hunda. Sérstaklega þegar þeir eru svona misstórir enda fer maður til dæmis
ekki með þessa þrjá í eins göngutúra, Foxy fer ekki ótroðnar slóð-

-)334«2)2
(5.$!2 «H¾TT

ER AÈ SEGJA AÈ 3IG
RÅÈUR EIGI HUNDA
AF MISMUNANDI
ST¾RÈUM OG GERÈ
UM ¶EIM KEMUR
ÖË VEL SAMAN OG
&OXY SÁR TD UM
AÈ ÖRÅFA AUGUN Å
ÖEIM STËRU

3)'2¥¨52 /' &/89 -ARGIR VILJA MEINA AÈ &OXY SÁ TVÅFARI %LWOODS EN S¹ VAR NÕLEGA

KJÎRINN LJËTASTI HUNDUR Å HEIMI

ir á meðan hægt er að fara með
hina nánast hvert sem er. Annars
kemur þeim öllum mjög vel saman
og Foxy hjálpar líka til. Hún þrífur

augun í þeim stærri og sér um að
þrífa upp í kringum diskana þeirra
þegar þeir eru búnir að borða.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

Logi Ólafs kaupir sér afdrep í sveitinni
„Það má segja að það sé gamall
draumur minn að verða bóndi.
Nú er ég kominn hálfa leið,“
segir Logi Ólafsson, fyrrverandi
landsliðsþjálfari og núverandi
íþróttakennari og fótboltaskýrandi.
Logi hefur keypt jörðina Arnarhól
í Flóahreppi en eftir því sem fram
kemur á vef Suðurlands er um
að ræða 130 hektara lands auk
bæjarstæðis. Uppsett verð var 90
milljónir króna.
„Ég hef alltaf verið sveitamaður
í mér og hef lengi verið að leita að
svona stað,“ segir Logi en þó að
ljóst sé að hann muni eyða miklum
tíma á Arnarhóli er ekki ákveðið
hvort hann muni flytja þangað með
öllu. „Framhaldið er ekki alveg
ákveðið nema það að ég ætla að
eiga þessa jörð og gera eitthvað
skemmtilegt.“
Á Arnarhóli verður glæsileg að-

staða til hestamennsku en Logi er
og hefur lengi verið mikill hestaáhugamaður. Hann á þó ekki von
á því að annars konar búskapur
verði stundaður. „Það er allavega
óhætt að fullyrða að þarna verði
hestar,“ segir Logi.
Seljandinn að jörðinni er
aldavinur Loga úr knattspyrnuheiminum,
Kristinn
Björnsson, sem eitt sinn þjálfaði Val í úrvalsdeildinni en
einbeitir sér að nautgriparækt
í dag. Hann hefur nú keypt jörð
í Meðallandi í Skaftárhreppi.
Logi segir það skemmtilega tilviljun að jörðin
haldist áfram í eigu
knattspyrnuþjálfara.
„Þetta er sannkölluð
þjálfarajörð.“
VIG
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Taugarnar
í mér

S

tundum tekur maður þannig til
orða að maður sé illa upplagður.
En ef rýnt er í orðasambandið sést
að hin undirliggjandi merking þess
er afar varhugaverð. Þannig líkir
maður sjálfum sér í raun við kapal
sem ekki gengur upp, að eitthvað
vald, manni sjálfum óviðkomandi,
leggi mann ýmist upp eða niður
eftir eigin geðþótta, ef ekki beinlínis af handahófi. Þannig getur
maður réttlætt það að vera endalaust eins og snúið roð í hund, því
sá, sú eða það sem lagði mann upp
þann daginn var úti að skíta og við
því sé ekkert að gera.

%.

auðvitað leggur enginn mann
upp nema maður sjálfur. Hvað
mig varðar var það töluverð uppgötvun þegar ég gerði mér ljóst
að það eina sem fer í taugarnar
á mér er það sem ég sjálfur læt
fara í þær. Vitaskuld er til fullt af
fólki sem gerir sér far um að fara
í taugarnar á manni. Þegar snúið
er út úr fyrir manni, orð manns
rangtúlkuð og manni jafnvel gerðar upp skoðanir reynir vissulega
á taugarnar. Enginn er svo gjörsamlega yfir alla meðvirkni hafinn að slíkt angri hann ekki neitt.
Það blundar pínulítill Zelig í okkur
öllum; við viljum að öðrum líki vel
við okkur.

Leiktu þér út
um alla Evrópu!
RSFLUG
HEILSÁ LÍNAR
L BER

TI
LUND!
OG BIL

().3 vegar ræður maður því
sjálfur hvernig maður bregst við;
hvort maður lætur etja sér á foraðið og lemur hausnum við steininn með því að reyna að útskýra
eitthvað fyrir fólki sem er löngu
búið að ákveða að skilja það ekki
eða hvort maður kýs einfaldlega
að láta það eiga sig. Maður þarf
ekki að taka upp stríðshanskann
bara af því að honum var kastað
í mann.
-!¨52 ákveður sjálfur hvort
stolt manns sé svo viðkvæmt að
maður verði að gerast leiksoppur allra sem ekki sýna því tilhlýðilega lotningu eða hvort sjálfsvirðing manns stendur af sér ómaklegar atlögur. Maður ræður því
sjálfur hvort maður er strengjabrúða annarra eða hefur stjórn á
sér, hvort maður er aðeins samansafn skilyrtra viðbragða við áreiti
eins og skynlaus skepna eða hvort
maður rís undir tegundarheitinu
viti gæddur maður.
03

Réttlætiskennd er síðan
allt annað mál. Réttlætiskennd
minni er oft misboðið. Það gerir
samt ekki örlögin, náttúruöflin,
Guð almáttugan eða jafnvel bara
George W. Bush ábyrg fyrir því
hvernig ég haga mér.

Þú færð flugið, bílinn og hótelið hjá Iceland Express, hitt spilarðu eftir eyranu
inn
Nú er ekki eftir neinu að bíða með að gera Evrópuferðina að veruleika. Flugið, bílaleigubílinn
og gistinguna bókar þú allt saman ódýrt hjá Iceland Express. Svo leggurðu bara í'ann, heilsar
Evrópu brosandi og hagar ferðinni eins og þú vilt. Hvar viltu byrja? Í Frankfurt Hahn, Berlín,
Friedrichshafen, París, Eindhoven, Basel eða bara London? Þú getur flogið á einn stað og komið
heim frá öðrum.
Bókaðu ódýrt fargjald til Evrópu á www.icelandexpress.is, hagstæðustu gistinguna á
www.icelandexpress.is/hotel að ógleymdum bílnum á www.icelandexpress.is/bilaleiga

Budget borgar sig
!

Bókaðu bílaleigubíl
inn á

www.icelandexpre
ss.is/bilale

iga
og tryggðu þér bes
ta verðið

VER‹ FRÁ:

7.995 kr.
A›ra lei› me› sköttum.

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

BÖRN:

50%

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