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SKRÍMSLAHEGÐUN Í ÞJÓÐFÉLAGINU
Það er einhver skrípa- eða skrímslahegðan
í þjóðfélaginu sem kemur upp við og við og
breytir umhverfi okkar.

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

15. júlí 2007 — 190. tölublað — 7. árgangur

SUNNUDAGUR
Komin heim frá
New York
Ragnheiður Gröndal
segir námið hafa
verið hálfgerð
vonbrigði.
FÓLK 30

Sími: 512 5000

Ferðamenn frá Asíu
eyða mestu hérlendis
Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum eru mun meiri hér á landi en á
hinum Norðurlöndunum. Ferðalög Íslendinga innanlands eru að aukast. Þeir
ferðast þó fremur lítið um landið sitt ef miðað er við aðrar Norðurlandaþjóðir.

Leitar sér
hjálpar
Kate Moss vill
komast í fremstu
röð á ný.
FÓLK 22

Langlífur Lýður
Lóttóvinnings-hafinn hefur verið á
skjánum í tvö ár. Hann er þar með
orðinn einn lífseigasti karakter
íslenskrar auglýsingasögu.
FÓLK 30

VIÐSKIPTI Íslendingar ferðast mun

sjaldnar um landið sitt en gerist
meðal annarra Norðurlandaþjóða.
Hér eru gjaldeyristekjur af
erlendum ferðamönnum þó mun
meiri en í nágrannaríkjunum.
Tekjurnar eru 12,6 prósent allra
gjaldeyristekna en eru undir fimm
prósentum á hinum Norðurlöndunum.
Erna
Hauksdóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir þessar háu gjaldeyristekjur glögglega sýna hve
ferðamannaiðnaður er orðinn mikilvæg atvinnugrein á Íslandi. Stöð-

uga fjölgun erlendra ferðamanna
segir hún hafa orðið vegna
tækifæra sem sköpuðust þegar
ríkisstjórnin tók ákvörðun um að
veita auknu fé í kynningu á landinu erlendis. „Það sýnir okkur
hversu mikilvægt er að setja peninga í markaðsmál,“ segir Erna.
Gjaldeyristekjur vegna ferðamanna voru í fyrra um 46.805
milljónir króna, hver ferðamaður
eyddi að meðaltali um 111 þúsund
krónum. Gistinóttum á hótelum
fjölgaði um 528.760 nætur á árunum 1997 til 2006, samkvæmt tölum
frá Hagstofu Íslands. Íslendingar

eru um fjórðungur gestanna og
þykir það fremur lágt hlutfall
miðað við það sem tíðkast á öðrum
Norðurlöndum. Í Noregi, Svíþjóð
og Finnlandi er hlutfall innlendra
ferðamanna yfir 70 prósent.
Ingólfur Einarsson, aðstoðarhótelstjóri á Grand hóteli, segir
fjölgun ferðamanna greinilega.
Hann segist mest verða var við
fjölgun ferðamanna frá Asíu. Þá
segir hann góðan markhóp þar
sem þeir eyði hlutfallslega mest
ferðamanna. Landkynning í Asíu
ætti því að vera góður kostur til
lengri tíma litið.
- þeb/ kdk

ÍA tók stig í
Krikanum
FH og ÍA gerðu 1-1
jafntefli í fyrsta leik
seinni umferðar
Landsbankadeildar
karla í gær.
ÍÞRÓTTIR 24
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BEST VESTAN TIL - Í dag verður
fremur hæg norðlæg eða breytileg
átt. Bjartviðri vestan til og sums
staðar til landsins norðan til, annars
skýjað og hætt við lítilsháttar vætu
með suður- og austurströndinni.
Hiti 8-18 stig, hlýjast vestan til.
VEÐUR 4

Sunnudagar
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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ÍÞRÓTTIR Sextán ára frjálsíþrótta-

stúlka úr Vestur-Húnavatnssýslu
náði í gær besta árangri sem
Íslendingur hefur náð á HM unglinga þegar hún endaði í fimmta
sæti í sjöþraut.
Aðeins ein jafnaldra Helgu var
ofar en hún. Helga kom langfyrst
í mark í lokagreininni, 800 metra
hlaupi, og vakti mikla athygli en
þjálfari hennar úti segir hana vera
efnilegustu frjálsíþróttakonu sem
Ísland hefur eignast. - óój / sjá síðu 26
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HANDALÖGMÁL Til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda á vegum náttúruverndarsamtakanna Saving Iceland í gær. Mótmæl-

endur gengu fylktu liði frá Perlunni og var stefnan sett á Laugaveg. Á Snorrabraut töfðu mótmælendur umferð og skarst lögregla
í leikinn. Bíll fór fyrir göngunni og hófust slagsmál þegar lögreglumenn hugðust handtaka bílstjórann en hópurinn hafði ekki
fengið leyfi fyrir göngunni. Þrír voru handteknir og færðir á lögreglustöð til yfirheyrslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Einar Oddur Kristjánsson látinn
Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, varð bráðkvaddur í fjallgöngu á Kaldbaki á
Vestfjörðum um hádegisbil í gær. Óskað var eftir
aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar um klukkan 12, og
fór hún ásamt lækni í loftið skömmu síðar.
Einar Oddur fæddist á Flateyri 26. desember 1942,
sonur Kristjáns Ebenezerssonar skipstjóra og Maríu
Jóhannsdóttur símstöðvarstjóra. Hann lætur eftir sig
eiginkonu, Sigrúnu Gerðu Gísladóttur, og þrjú börn;
Brynhildi, Kristján Torfa og Teit Björn.
Einar Oddur varð framkvæmdastjóri Fiskiðjunnar
Hjálms 1968 og framkvæmdastjóri Útgerðarfélags
Flateyrar 1974. Hann varð síðar stjórnarformaður
Hjálms, Vestfirsks skelfisks og Kambs. Einar Oddur
hóf snemma afskipti af stjórnmálum, var formaður
Sjálfstæðisfélags Önundarfjarðar 1968 til 1979 og sat
í hreppsnefnd Flateyrarhrepps 1970 til 1982. Hann
varð stjórnarformaður Vélbátaútgerðarfélags Ísfirðinga 1984 og var formaður Vinnuveitendasambands
Íslands 1989 til 1992.
Einar Oddur var kjörinn á Alþingi 1995 og var þingmaður Vestfjarða og síðar Norðvesturkjördæmis

allar götur síðan. Hann átti sæti í efnahags- og viðskiptanefnd 1995 til 1999, sjávarútvegsnefnd 1995 til
1999, umhverfisnefnd 1995 til 1996, fjárlaganefnd
1999 til 2007, landbúnaðarnefnd 1999 til 2005, heilbrigðis- og trygginganefnd 2002 til 2003, iðnaðarnefnd
2003 til 2006, félagsmálanefnd 2006 til 2007, samgöngunefnd 2007 og stjórn Byggðastofnunar 2007.

FÓLK Hjónin Sævar Karl Ólason og
Erla Þórarinsdóttir íhuga
alvarlega að segja skilið við
verslun sína í Bankastræti en
segja þó að ekkert liggi á. Þau
ætli að bíða eftir rétta tilboðinu.
Í viðtali við Fréttablaðið ræða
hjónin hugsanlegt brotthvarf úr
íslenskri fatamenningu og hvað
framtíðin beri í skauti sér en þau
geta vel hugsað sér að hjálpa
öðrum í viðskiptalífinu. „Við erum
ágæt í því sem við erum að gera
og höfum í þrjátíu ár þurft að
læra á íslenskt viðskiptaumhverfi
þar sem allt getur gerst,“ segir
Sævar.
- jma / sjá síðu 12
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Ein af fimm
bestu í heimi

Íhugar að selja
verslunina
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Helga Margrét Þorsteinsdóttir:

Sævar Karl Ólason:

VEÐRIÐ Í DAG
12

HELGA MARGRÉT Þykir efnilegasta frjálsíþróttakona landsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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3LAPP ËMEIDDUR ÒT UM GLUGGA BRENNANDI ÅBÒÈAR

5M  MANNA UNGLINGAPARTÅ

¶AKKAR VEGFARANDA FYRIR BJÎRGUNINA
Ólafur Darri, var þetta
barnaleikur?
b*¹ Å ÖETTA SKIPTI N¾ST VERÈUR ÖAÈ
FORELDRALEIKURm
+VIKMYNDIN "ÎRN HLAUT Å FYRRAKVÎLD
GAGNRÕNENDAVERÈLAUN SEM BESTA MYND
KVIKMYNDAH¹TÅÈARINNAR :ERKALO SEM HALD
IN VAR Å 2ÒSSLANDI «LAFUR $ARRI «LAFSSON
LEIKARI HLAUT VERÈLAUN FYRIR BESTA LEIK Å
KARLHLUTVERKI

Baldvin
Halldórsson
látinn
Látinn er í
Reykjavík
Baldvin
Halldórsson,
leikari og
leikstjóri, á
85. aldursári.
Baldvin
fæddist á
Arngerðareyri við Ísafjarðardjúp hinn
23. mars 1923. Eftirlifandi
eiginkona hans er Vigdís
Pálsdóttir og lætur hann eftir
sig þrjú uppkomin börn.
Baldvin stundaði nám við
Iðnskólann í Reykjavík og lauk
sveinsprófi sem setjari. Hann
sótti tíma í leiklist í Leikskóla
Lárusar Pálssonar og tók þátt í
starfi Leikfélags Reykjavíkur.
Frumraun sína í burðarhlutverki á sviði vann hann í
Kaupmanninum í Feneyjum
1945. Baldvin sótti frekara
nám í sviðsleik til Royal
Academy of Dramatic Art í
London en hóf störf við
Þjóðleikhúsið 1950.
Baldvin helgaði Þjóðleikhúsinu ævistarf sitt, lék þar á
sviði nær tvö hundruð
hlutverk frá 1950 til 1992.
Hann var einn helsti leikstjóri
Þjóðleikhússins á árunum frá
1955 til 1978 og setti á svið hátt
á fjórða tug leiksýninga, auk
þess að leikstýra fyrir önnur
leikfélög og Ríkisútvarpið.

%,$36/¨) Yussef Lakhal, rúmlega
þrítugur íbúi á Miklubraut 50, komst
ómeiddur út um glugga á brennandi
íbúð sinni laust fyrir klukkan átta í
gærmorgun. Alls var 21 í húsinu
þegar eldurinn kom upp snemma í
gærmorgun.
„Bróðir minn varð fyrir áfalli og
er að hvíla sig,“ sagði Ismail Lakhal,
bróðir Yussefs, sem einnig býr í íbúðinni en var fjarverandi þegar eldurinn kom upp. Ismail segir bróður
sinn vilja koma á framfæri innilegu
þakklæti til ókunnugs vegfaranda
sem vakti íbúa hússins og tilkynnti
um eldinn.
Talið er að allir íbúarnir hafi verið
sofandi þegar eldurinn kviknaði.

Youssef komst ekki fram á gang
vegna reyks en tókst að stökkva út
um glugga á húsinu. Fallið var ekki
hátt og sakaði hann ekki. Eldurinn
barst ekki í aðrar íbúðir en slökkviliðið rýmdi allt húsið í öryggisskyni.
Auk þess voru sjö reykkafarar sendir inn í íbúðina þar sem eldurinn
kviknaði þar sem talið var að fleira
fólk væri þar inni. Svo reyndist ekki
vera.
Töluverðar skemmdir urðu á íbúðinni þar sem eldurinn kom upp. Það
tók slökkviliðið skamman tíma að
ráða niðurlögum eldsins.
Eldurinn kom upp í eldhúsi en tildrög eldsvoðans eru til rannsóknar
hjá lögreglu.
KDK

+VEIKT Å ¹ FJËRUM STÎÈUM
3LÎKKVILIÈ HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS RÁÈI
NIÈURLÎGUM SINUELDS Å RTÒNSBREKKU
UM KLUKKAN  Å G¾R (AFÈI VERIÈ
KVEIKT Å ¹ FJËRUM STÎÈUM EN GREIÈLEGA
GEKK AÈ SLÎKKVA %INNIG KVIKNAÈI Å
FELLIHÕSI VIÈ .JÎRVASUND EN VEL GEKK
AÈ R¹ÈA NIÈURLÎGUM ELDSINS

,®'2%',5-, Lögregla handtók

-)+,!"2!54  ¶AÈ VAR HEPPNI AÈ
VEGFARANDI VARÈ ELDSINS VAR OG GAT GERT
ÅBÒUM VIÈVART
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

tvær fimmtán ára stúlkur í
Hafnarfirði í fyrrinótt. Kvartað
hafði verið yfir ólátum í húsi þar
sem talið er að um 150 unglingar
hafi verið samankomnir.
Húsráðandi reyndist 15 ára
stúlka sem brást ókvæða við
þegar lögregla mætti á staðinn og
sló einn lögreglumanna. Hún var
sett inn í lögreglubíl og réðust þá
unglingar að lögreglumönnum og
köstuðu í þá eggjum. Stallsystir
stúlkunnar sló svo lögreglumann
þegar hann reyndi að skakka
leikinn. Stúlkurnar voru báðar
látnar gista í fangageymslu til
morguns.
KDK

Lögreglan fjölgar
eftirlitsmyndavélum
Eftirlitsmyndavélum í miðborg Reykjavíkur verður fjölgað í áföngum. „Dekkar
Kvosina að miklu leyti,“ segir aðstoðaryfirlögregluþjónn. Upptökur úr eftirlitsmyndavélum lögreglu hafa nýst sem sönnunargögn við réttarhöld í sakamálum.
0%23«.56%2.$ Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu hyggst fjölga
eftirlitsmyndavélum í miðborg
Reykjavíkur. Þetta segir Árni
Þór
Sigmundsson
aðstoðaryfirlögregluþjónn.
„Það
eru
hugmyndir um
að bæta við
vélum á Laugavegi og víðar.
Það hefur ekki
verið
tekin
endanleg
ákvörðun um
2.) ¶«2
hvenær
en
3)'-5.$33/.
þeim
verður
bætt við í einhverjum áföngum,“
segir Árni Þór.
„Þær eru á götuhornum þarna
niðri í bæ og dekka Kvosina að
miklu leyti,“ segir Árni. Hægt er
að fylgjast með Austurstræti,
Austurvelli, Ingólfstorgi og Bankastræti, svo fátt eitt sé nefnt.
Myndavélarnar eru ljósnæmar
og með aðdráttarlinsu. Þeim má
stýra og breyta sjónarhorni
þeirra. Á veturna getur reynst
erfitt að nýta sumar þeirra vegna
snjókomu og slæms skyggnis.
„Við höfum fastar og ákveðnar

N 6ÎKTUN MEÈ LEYND ER ËHEIMIL
NEMA HÒN STYÈJIST VIÈ LAGAHEIMILD
EÈA ÒRSKURÈ DËMARA
N 'ERA SKAL VIÈVART UM RAFR¾NA
VÎKTUN ¹ VINNUSTAÈ EÈA ¹ ALMANNA
F¾RI MEÈ MERKI EÈA ¹ ANNAN
¹BERANDI H¹TT

2!..3«+. ,µ+52 ¥ (!534 -EINT

FJ¹RSVIK KONUNNAR N¹ AFTUR TIL  EN
KOMUST EKKI UPP FYRR EN 

&J¹RSVIKIN Å 4RYGGINGASTOFNUN

Styttist í að
rannsókn ljúki
,®'2%',5-, Rannsókn á

%&4)2,)43-9.$!6¡, %FTIRLITIÈ HEFUR GEFIÈ GËÈA RAUN AÈ SÎGN AÈSTOÈARYFIRLÎGREGLU

ÖJËNS

reglur um notkun. Það þarf að
koma fram beiðni og það hafa
fáir aðgang að þessu. Við afmörkum alla notkun við einhver tiltekin atvik. Þetta er ekki eitthvað
sem við látum fólk fá til almennrar notkunar,“ segir Árni Þór.
Að sögn Árna hafa upplýsingar
úr eftirlitsmyndavélum nýst sem

2%',52 5- 2!&2.! 6®+45.

,®'2%',5&2¡44)2

Stúlkur veittust
að lögreglu

N 2AFR¾N VÎKTUN VERÈUR AÈ FARA
FRAM Å YFIRLÕSTUM SKÕRUM OG
M¹LEFNALEGUM TILGANGI SS Å Ö¹GU
ÎRYGGIS EÈA EIGNAVÎRSLU
N 6IÈ ALLA RAFR¾NA VÎKTUN SKAL ÖESS
G¾TT AÈ GANGA EKKI LENGRA EN BRÕNA
NAUÈSYN BER TIL MIÈAÈ VIÈ ÖANN
TILGANG SEM AÈ ER STEFNT

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

sönnunargögn
í
sakamálum.
Einnig sé nokkuð um það að fyrirtæki og einstaklingar afhendi
lögreglu
myndbandsupptökur
vegna rannsókna slíkra mála, til
dæmis auðgunarbrota.
„Það hefur haft afdrifaríka
þýðingu við rannsókn mála, að
geta sýnt fram á að menn hafi
verið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma, þar sem þeir sögðust
ekki hafa verið,“ segir Árni Þór.
Eftirlitsmyndavélar
nýttust
meðal annars við hafa uppi á Ólafi
Hrafni Magnússyni, sem stakk
mann tvívegis í bakið á bílastæði
milli Tryggvagötu og Geirsgötu á
Menningarnótt 2005. Var þá fylgst
með ferðum mannsins með
myndavélunum þar til hann náðist á flótta.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

tryggingasvindli fyrrverandi
þjónustufulltrúa Tryggingastofnunar er á lokastigi. „Það tekur
tíma að hnýta alla lausa enda því
þetta er umfangsmikil rannsókn,“
segir Björn Þorvaldsson, settur
saksóknari efnahagsbrota.
Konan, sem sökuð er um að
hafa svikið 75 milljónir út úr
Tryggingastofnun, hafði unnið
sem fulltrúi í þjónustumiðstöð
stofnunarinnar í yfir tuttugu ár.
Björn vill ekki fullyrða um
fjölda þeirra sem tengjast málinu
vegna þess að rannsókninni er
ekki lokið. Hann segir að margir
hafi verið yfirheyrðir sem
sakborningar í málinu.
LBB

3TRANDLENGJUR Å H¾TTU

Frekari olíuleki
undan Ibiza
30.. !0 Þremur strandlengjum
á eyjunni Ibiza var lokað í gær
vegna hættu á olíumengun frá
skipinu Don Pedro. Skipið sökk á
miðvikudag með um 200 tonn af
olíu um borð. Kafarar sem reyndu
að laga sprungu í skipinu í gær
fundu frekari leka, sem leiddi til
lokunar strandanna.
SUN

2ÒSSNESK STJËRNVÎLD SÎGÈU UPP S¹TTM¹LA SEM TAKMARKAÈI UPPBYGGINGU HERAFLA

Ákvörðun Rússa hörmuð víða

Líﬁð á
landnámsöld
Aðalstræti 16
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

2²33,!.$ !0 Ákvörðun forseta Rússlands um uppsögn á vígbúnaðarsáttmála var hörmuð víða um heim
í gær. Sáttmálinn snýst um fækkun í hefðbundnum
herafla í Evrópu, og er því Rússland ekki bundið af
því að takmarka fjölda skriðdreka og annarra þungavopna.
Vladimir Pútín, forseti Rússlands, tilkynnti um
uppsögn sáttmálans í gær, og í tilkynningu frá rússneskum stjórnvöldum er ákvörðunin sögð viðbrögð
við óvenjulegum aðstæðum sem hafi áhrif á öryggi
Rússlands, og þurft hafi að bregðast við. Ákvörðunin
kemur lítið á óvart, enda í samræmi við hótanir
undanfarið.
Talsmaður Atlantshafsbandalagsins (NATO) sagði
þessa ákvörðun Rússa valda bandalaginu vonbrigðum og vera skref í ranga átt. „Bandalagsþjóðirnar
líta svo á að þessi sáttmáli sé mikilvægur hornsteinn
stöðugleika í Evrópu og myndu vilja að hann yrði
staðfestur sem fyrst,“ sagði James Appathurai, aðaltalsmaður NATO.
Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær harma ákvörðun Rússa, en í yfirlýsingu kemur fram að viðræður
milli landanna þar sem reynt verður að komast að

5003®'. 6LADIMIR 0ÒTÅN 2ÒSSLANDSFORSETI TILKYNNTI Å G¾R UM

UPPSÎGN ¹ VÅGBÒNAÈARS¹TTM¹LA
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samkomulagi um varnarmál muni halda áfram. Samband landanna var þegar kuldalegt eftir deilur um
eldflaugavarnarkerfi sem bandarísk stjórnvöld
hyggjast setja upp í Evrópu.
BJ

Chevrolet Captiva

DYNAMO REYKJAVÍK

Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl.
Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm
Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Bakkskynjari
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira

Captiva
Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra ökumanna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum
og við tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum
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"RENNDIST Å GASSPRENGINGU

Röng viðbrögð
við brunaslysi
3,93 Maðurinn sem brenndist í

gassprengingu í Fljótsdal á
fimmtudag er enn í lífshættu og
haldið sofandi í öndunarvél.
Í kvöldfréttum RÚV kom fram
að ekki var kallað á lækni þegar
slysið varð heldur ók félagi hans
honum í einkabíl eina og hálfa
klukkustund á sjúkrahús í
Neskaupstað. Þegar þangað var
komið var fyrst farið að kæla
brunasárin. Það var gert í um
fjórar klukkustundir eða til tvö
um daginn en þá var maðurinn
sendur með þyrlu til Reykjavíkur.
KDK

&IMM ¹R¹SIR Å HÎFUÈBORGINNI

Barinn með vegstólpa í andlitið
,®'2%',5-, Lögreglan hafði

afskipti af fimm líkamsárásum á
höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt
laugardags. Fjórar voru í
miðborginni.
Alvarlegasta
árásin átti sér
stað fyrir utan
veitingastaðinn
Rex en þar kom
lögregla að
manni sem hafði
verið misþyrmt
illa með öflugu
barefli. Höfðu
tennur hans
brotnað auk
þess sem hann
var nefbrotinn.
Lögregla segir
að árásarmaður
hafi náð að
skrúfa upp einn
34,34!52 %).3
/' ./4!¨52 6!2 af grænu
vegstólpunum
sem standa við nokkrar götur
miðborgarinnar og notað sem
vopn. Hinn slasaði var fluttur á
sjúkrahús en árásarmaðurinn
gisti fangageymslur.
KDK

0ILTURINN SEM BORÈAÈI SVEPPI

!UGLÕSTU STÎRF MEÈ DREIFIBRÁFI

Fluttur heim með
einkaflugvél

Forsvarsmenn
Olíuverslunar Íslands (Olís) fóru
óhefðbundnar leiðir til að fá
starfsfólk til starfa á nýrri stöð
félagsins í Norðlingaholti. Sent
var út dreifibréf á föstudaginn
sem fór inn á þúsundir heimila í
nærliggjandi byggðum. Í bréfinu
var fólk hvatt til að sækja um störf
á stöðinni.
„Þetta er ný stöð þar sem verður
á þriðja tug starfsmanna. Hún er
aðeins úr alfaraleið, og þó við
höfum auglýst í blöðunum vildum
við líka vekja athygli fólks sem
býr í hagstæðri akstursleið frá
stöðinni,“ segir Ragnheiður Björk
Guðmundsdóttir,
starfsmann-

3,93 Nítján ára íslenskur piltur sem
slasaðist þegar hann kastaði sér út
um glugga á annarri hæð hótels í
Amsterdam var fluttur heim til
Íslands með einkaflugvél í
gærkvöldi. Pilturinn var undir
áhrifum ofskynjunarsveppa þegar
atvikið átti sér stað.
Maðurinn hæl- og ristarbrotnaði
á báðum fótum og þurfti að gangast
undir aðgerðir á sjúkrahúsi.
Tryggingar mannsins borga ekki
flutninginn þar sem hann var undir
áhrifum vímuefna en piltinn þurfti
að flytja á sjúkrabörum. Faðir hans
hafði unnið að því síðustu daga að
koma honum heim og með hjálp
vina og ættingja tókst það.
KDK

6)..5-!2+!¨52

astjóri hjá Olís. Hún segir kostnaðinn við þessa aðferð sambærilegan við að auglýsa í blöðum.
Ragnheiður segir þessa aðferð
hafa verið valda til að ná til þess
tiltekna markhóps sem býr á þessu
svæði. Auglýsingar hafi þó einnig
verið birtar í blöðum og ráðningarstofur settar í verkið.
Gengið hefur misjafnlega að fá
fólk til starfa á bensínstöðvum
Olís á undanförnum mánuðum,
segir Ragnheiður. „Það virðist
vera aðeins betra ástand en í fyrra.
Ég held að fólk sé farið að átta sig
á því að bensínstöðvar eru lítið
öðruvísi en litlar verslanir.“
BJ

"2%944 6)¨(/2& "ETUR HEFUR GENGIÈ AÈ

MANNA BENSÅNSTÎÈVARNAR EN ¹ SÅÈASTA
¹RI EN SAMT ER GRIPIÈ TIL NÕRRA AÈFERÈA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Samstarf um skráningu Geirþjófsfjarðar
Samtök náttúrustofa stóðu nýlega fyrir rannsóknarleiðangri í Geirþjófsfjörð.
Meðal mannvirkja frá landnámsöld sem skráð voru eru Auðarbær, þar sem
kona Gísla Súrssonar á að hafa búið, og hin meintu byrgi sem Gísli leyndist í.
Vel
heppnuðum
rannsóknaleiðangri
á
vegum
Samtaka náttúrustofa (SNS) í
Geirþjófsfjörð er nýlokið. Alls tóku
28 vísindamenn frá öllum sjö
náttúrustofum landsins þátt í
leiðangrinum auk nemenda frá
Landbúnaðarháskóla Íslands. Tilgangur ferðarinnar var að hefja
skráningu á svæðum sem hafa verið
lítið rannsökuð náttúrufarslega.
Leiðangurinn markar upphaf að
samstarfi þar sem markmiðið er að
flýta lýsingu Íslands, efla samband
náttúruvísindamanna hér á landi og
miðla þverfaglegri þekkingu.
Dr. Þorleifur Eiríksson, dýrafræðingur
og
forstöðumaður
Náttúrustofu
Vestfjarða,
var
leiðangursstjóri. „Hópurinn naut
samvista í þessum undurfagra og
afskekkta firði í fjóra daga. Þar var
unnið frá morgni til kvölds við að
tegundaskrá plöntur, rannsaka
vatnalíffræði árinnar sem þarna
rennur og kortleggja fjöruna.
Jarðfræðinni var einnig gert hátt
undir höfði auk þess sem fornleifafræðingar skráðu minjar frá
ýmsum tímum.“
Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur var ásamt tveimur
kollegum sínum við skráningu í
firðinum. Alls skráðu þeir 67 minja-

5-(6%2&)3-,

&/2"/¨)¨ &ERÈAMENN GETA NÒ EKKI
LENGUR DRUKKIÈ 3TARBUCKS DRYKKI Å &OR
BOÈNU BORGINNI
./2$)#0(/4/3!&0

,OKA 3TARBUCKS KAFFIHÒSI Å +ÅNA

Ekki við hæfi í
keisarahöllinni
0%+).' !0 Starbucks-kaffihúsa-

&2 '%)2¶*«&3&)2¨) (ÁR VINNA VÅSINDAMENN AÈ SKORDÕRASÎFNUN Å HINUM ¾GIFAGRA
EYÈIFIRÈI ¶AR ER SAGAN ¹ HVERRI ÖÒFU OG SKR¹ÈU FORNLEIFAFR¾ÈINGARNIR  MINJASTAÈI Å
FERÈINNI
-9.$¶/2,%)&52

staði. „Við skráðum tvo skála frá
landnámi í landi Botns. Annar er
kallaður Auðarbær þar sem kona
Gísla Súrssonar á að hafa búið. Við
skráðum líka hin meintu byrgi sem
Gísli á að hafa sótt í á flóttanum.“
Ragnar og félagar skráðu einnig
hús og aðrar minjar tengdar búskap
í gegnum aldirnar en eitt kom þeim
sérstaklega á óvart. „Það er
skemmtilegt frá því að segja að við
fundum kuml frá því 1980. Reyndar er það hluti leikmyndar kvikmyndarinnar Útlagans, en okkur

&*®2¨52 '%)2¶*«&3 6!,¶*«&33/.!2
'EIRÖJËFSFJÎRÈUR ER EINN AF SUÈURFJÎRÈ
UM !RNARFJARÈAR (ANN ER NÒ Å EYÈI
¶EKKT EYÈIBÕLI Å FIRÈINUM ERU
,ANGIBOTN ÖAR SEM 'EIRÖJËFUR 6AL
ÖJËFSSON LANDN¹MSMAÈUR ER TALINN
HAFA BÒIÈ OG !UÈARB¾R ÖAR SEM
KONA ÒTLAGANS 'ÅSLA 3ÒRSSONAR BJË Å

ÒTLEGÈ 'ÅSLA (J¹ B¾JAR¹NNI ERU RÒST
IR SEM SAGÈAR ERU VERA AF !UÈARB¾
'ÅSLI 3ÒRSSON VAR DREPINN Å 'EIR
ÖJËFSFIRÈI ¹ KLETTINUM %INHAMRI ¥
HANN HEFUR VERIÈ HÎGGVIN MINNING
UM 'ÅSLA 3ÒRSSON OG !UÈI 6ÁSTEINS
DËTTUR

þótti rétt að skrá það til að forða
fornleifafræðingum framtíðarinnar frá miklum heilabrotum.“
Nýnæmið með leiðangrinum til
Geirþjófsfjarðar er að stofnanir
taki sig saman um að skrá svæði
sem lítið hafa verið rannsökuð náttúrufarslega. Vel tókst til og þegar
hefur verið ákveðið að gera ferðirnar að árlegum viðburði í starfsemi SNS.
Þorleifur leiðangursstjóri segir
mikilvægt að vísindamenn komi
saman og beri saman bækur sínar.
„Þetta var sannkölluð akademía
yngri og eldri vísindamanna. Náttúrustofurnar eru litlar og sérhæfðar og nauðsynlegt að kynnast vinnubrögðum
vísindamanna
innan
sérgreina náttúrufræðanna. Árangurinn var mikill og þetta sýnir
hvers náttúrustofurnar eru megnugar,“ segir Þorleifur.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

keðjan hefur lokað kaffihúsi í
Forboðnu borginni, sem var lengi
höll keisarans í Kína. Stjórnendur
í höllinni ákváðu að allir veitingastaðir yrðu að starfa undir
merkjum hallarinnar, og það
sætti Starbucks sig ekki við.
Starbucks var boðið að opna
kaffihús í höllinni árið 2000, en sú
ákvörðun var harðlega gagnrýnd
þar sem bandarísk kaffihúsakeðja þótti ekki viðeigandi, og fór
undirskriftasöfnun gegn keðjunni
fljótlega í gang.
Aðdáendur keðjunnar geta
huggað sig við að yfir 250
Starbucks-kaffihús eru rekin á
BJ
meginlandi Kína.

,®'2%',5&2¡44)2
(RAÈAKSTUR ¹ VINNUSV¾ÈI
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM STÎÈVAÈI
KARLMANN ¹  KÅLËMETRAHRAÈA ¹
2EYKJANESBRAUT Å G¾R 6EGNA FRAM
KV¾MDA ¹ VEGINUM VAR  KÅLËMETRA
H¹MARKSHRAÈI ÖAR SEM MAÈURINN VAR
STÎÈVAÈUR (ANN VAR SVIPTUR ÎKURÁTT
INDUM ¹ STAÈNUM
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3TJËRNVÎLD Å .ORÈUR +ËREU SEGJAST HAFA SLÎKKT ¹ KJARNAKLJÒFI EFTIR AÈ OLÅA BARST

Eftirlitsmenn til starfa á ný
+«2%! !0 Eftirlitsmenn Alþjóðakjar

Finnst þér rétt að fella öll barrtré innan þinghelgi Þingvalla?
*¹

 
 

.EI
3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Stundar þú reglulega hreyfingu
þér til heilsubótar?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

0ËLSKA RÅKISSTJËRNIN

Gæti misst
meirihluta sinn
0«,,!.$ !0 Samstarfsflokkur í
pólsku ríkisstjórninni, sem kallast
Sjálfsvörn, veltir því fyrir sér að
draga sig út úr ríkisstjórnarsamstarfinu, segir
Andrei Lepper,
leiðtogi
flokksins og
fyrrverandi
aðstoðarforsætisráðherra.
Forsætisráðherrann,
Jaroslaw
!.$2:%* ,%00%2
Kaczynski, rak
Lepper úr ríkisstjórninni í byrjun
vikunnar eftir að pólska lögreglan
greindi frá því að sá síðarnefndi
væri grunaður um spillingu.
Ef Sjálfsvörn dregur sig út úr
ríkisstjórnarsamstarfinu mun
ríkisstjórnin ekki hafa meirihluta
á pólska þinginu og því gæti komið
til nýrra kosninga. Kaczynski segir
að hugsanlega verði þær þá
haldnar í lok þessa árs.
IFV

norkumálastofnunarinnar komu í
gær til Pyongyang, höfuðborgar
Norður-Kóreu, eftir að þarlend
stjórnvöld tilkynntu að þau hefðu
slökkt á kjarnakljúfi sínum.
Tilkynning stjórnvalda í NorðurKóreu kom nokkrum klukkustundum
eftir að tankskip með olíufarm sigldi
í höfn í borginni Sonbong, en
samkomulag hafði náðst um að
landið fengi olíu í skiptum fyrir að
hætta við áform sín um uppbyggingu
kjarnorkuvers.
Eftir erfiðar samningaviðræður
þar sem stjórnvöld í Norður-Kóreu
sögðu
kjarnorkuáætlun
sína
nauðsynlega til að tryggja öryggi

"!.$!2¥+).
²TFÎR ,ADY "IRD
*ARÈARFÎR ,ADY "IRD *OHNSON EIGIN
KONU FYRRVERANDI "ANDARÅKJAFORSETA
,YNDONS " *OHNSON FER FRAM Å 4EXAS
Å DAG (ÒN LÁST ¹ MIÈVIKUDAG  ¹RA
AÈ ALDRI .ÒVERANDI FORSETAFRÒ ,AURA
"USH VAR ¹ MEÈAL GESTA VIÈ MINNING
ARATHÎFN TIL HEIÈURS ,ADY "IRD Å G¾R

"2%4,!.$
¶RIÈJI MAÈURINN ¹K¾RÈUR
"RESKA LÎGREGLAN HEFUR ¹K¾RT ÖRIÈJA
MANNINN VEGNA SPRENGJUTILR¾ÈANNA
Å 'LASGOW OG ,ONDON Å LOK JÒNÅ -AÈ
URINN HEITIR $R 3ABEEL !HMED (ANN
VAR ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA BÒIÈ YFIR
UPPLÕSINGUM SEM HEFÈU GETAÈ KOMIÈ
Å VEG FYRIR HRYÈJUVERK

36)33
%LDSVOÈI ¹ TËNLISTARH¹TÅÈ
 BÅLAR SKEMMDUST Å ELDSVOÈA ¹
&RAUENFELD TËNLISTARH¹TÅÈINNI Å 3VISS Å
G¾R &IMM SLÎKKVILIÈSMENN SLÎSUÈUST
LÅTILLEGA Å VIÈUREIGNINNI VIÈ ELDINN
,ÎGREGLA RANNSAKAR UPPTÎK ELDSINS
OG ÒTILOKAR EKKI ÅKVEIKJU %NGAN AF 
ÖÒSUND GESTUM H¹TÅÈARINNAR SAKAÈI

(ÎFRUNGUR !+ 
,ÕST ER EFTIR EIGANDA EIGENDUM AF B¹TNUM
(ÎFRUNGI !+  SEM STENDUR ¹ 'RENJUM VIÈ
SKIPASMÅÈASTÎÈ ¶% ¹ !KRANESI
%F ENGIN GEFUR SIG FRAM SEM EIGANDIEIGENDUR EÈA
¹BYRGÈARMAÈUR FYRIR  ¹GÒST  VERÈUR B¹TNUM FARGAÈ
HANN BRENNDUR EÈA FJARL¾GÈUR ¹ ANNAN H¹TT
6INSAMLEGAST HAÙÈ SAMBAND HIÈ FYRSTA
VIÈ B¾JARSTJËRANN ¹ !KRANESI

"¾JARSTJËRINN ¹ !KRANESI 3ÅMI  

Fjarðargötu 19

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI
KL. 15 - 16

Frum

VESTURBERG 8 - ÍBÚÐ 203

Nýkomin í einkasölu falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð í mjög
góðu fjölbýli. Eldhús nýlega endurnýjað. Íbúðin er 95 fm auk
þvottahúss í kjallara. stutt í skóla og leikskóla. Verð 19,9 millj.
Elías á bjöllu. - Sölumenn verða á staðnum.
Hægt að skoða myndir á www.fasteignastofan.is

landsins, samþykktu þau yfirlýsingu
þar sem fram kom að Norður-Kórea
myndi íhuga að slökkva á
kjarnakljúfnum í kjarnorkuveri sínu
í Yongbyon ef olíusending bærist.
Talsmaður
bandarískra
stjórnvalda
sagðist
hæfilega
bjartsýnn, og varaði við of mikilli
bjartsýni á að framhaldið verði
hnökralaust.
Norður-Kórea fékk í gær um 6.200
tonn af olíu, en hefur verið lofað
samtals 50 þúsund tonnum verði
slökkt á kjarnakljúfnum. Talið er að
Norður-Kóreumenn hafi framleitt
nægilegt magn af plútóníum til að
búa til í hið minnsta tólf
kjarnorkusprengjur.
BJ

!&452 4), +«2%5 %FTIRLITSMENN !LÖJËÈA

KJARNORKUM¹LASTOFNUNARINNAR KOMU TIL
0YONGYANG HÎFUÈBORGAR .ORÈUR +ËREU
Å G¾R MEÈ MIKIÈ AF ÒTBÒNAÈI
./2$)#0(/4/3!0

"RUTUST INN Å SUNDLAUG Å 6ÅK

Ölvaðir fengu
sér sundsprett

,®'2%',5-, Tveir tvítugir menn
brutust inn í sundlaugina í Vík
aðfaranótt föstudags og fengu
sér sundsprett. Að sögn lögreglu
voru mennirnir mjög ölvaðir og
ekki í viðurkenndum sundfatnaði.
Þegar starfsfólk kom til vinnu
á föstudag voru mennirnir enn í
sundlauginni en stungu af þegar
þeir urðu starfsfólksins varir.
Mennirnir sluppu þó ekki því
þeir þekktust á öryggismyndavélum. Þeir voru yfirheyrðir
eftir að hafa sofið úr sér áfengisvímuna. Mennirnir eru aðkomumenn en hafa tengsl við Vík. Þeir
hafa ekki komið við sögu lögreglu
áður.
LBB

Byggt á Þingvallalóð
fyrrverandi forseta
Sumarhús við Þingvallavatn sem Vigdís Finnbogadóttir átti í mörg ár hefur
verið jafnað við jörðu. Núverandi eigandi ætlar að reisa nýjan bústað á sama
stað. „Það sem er farið úr mínum höndum kemur mér ekki við,“ segir Vigdís.
&«,+ Sumarbústaður við Valhallar-

stíg á Þingvöllum, sem var í eigu
Vigdísar
Finnbogadóttur,
fyrrverandi forseta Íslands, hefur verið
jafnaður við jörðu. Núverandi
eigandi, Bogi Pálsson, sótti um
endurnýjun og hyggst byggja nýjan
bústað á sama stað.
Bogi, sem er stjórnarformaður
Flögu Group og var forstjóri Toyota,
segir ekki ákveðið hvenær nýi
bústaðurinn verði reistur, en á
svæðinu eru nú aðeins rústir gamla
bústaðarins. „Ég er bara að
endurnýja sumarhús sem var gamalt
og illa farið. Þetta er allt eftir
reglum og í samráði við þá sem ráða
yfir
byggingamálum
á
Þingvallasvæðinu,“ segir hann.
Nýi bústaðurinn verður örlítið
minni en sá gamli, eða 133 fermetrar.
Flatarmál
nýrra
bústaða
á
Þingvöllum má ekki fara yfir 90
fermetra, en sé gamall bústaður
rifinn má reisa jafn stóran bústað í
staðinn, þótt hann fari yfir leyfileg
stærðarmörk. Bogi segir vissulega
heppilegt að hann megi reisa bústað
sem er stærri en 90 fermetrar, en
það hafi ekki verið ástæðan fyrir
kaupunum.
Bústaðurinn var upphaflega í eigu
auðkýfingsins Sonju de Zorilla, en
hún gaf Vigdísi bústaðinn í forsetatíð
hennar. Í nóvember 2005 var
bústaðurinn skráður á nafn dóttur
Vigdísar, Ástríðar Magnúsdóttur.
Þremur dögum síðar var hann
seldur Ásdísi Höllu Bragadóttur,
forstjóra BYKO. Bústaðurinn var
síðan seldur Boga í mars í fyrra, og
nú hefur hann verið rifinn.
„Ég hafði nú eitthvað heyrt af
þessu,“ sagði Vigdís þegar haft var
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samband við hana. „Þessi bústaður
var seldur og það sem er farið úr
mínum höndum kemur mér ekki
við.“
Sigurður Oddsson þjóðgarðsvörður segir Boga hafa öll tilskilin
leyfi til að endurreisa bústað sinn.

6)¨ 6!4.)¨ 3VONA LEIT BÒSTAÈURINN ÒT
¹ÈUR EN HANN VAR RIFINN (ANN STENDUR
VIÈ ¶INGVALLAVATN UM EINN KÅLËMETRA
SUÈVESTUR AF (ËTEL 6ALHÎLL

Bæði
Þingvallanefnd
og
byggingafulltrúi hafi samþykkt
umsókn Boga. „Ég hef ekki farið
þangað, en ég veit að þetta verður
byggt á nákvæmlega sama stað og
gamli bústaðurinn var.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

&ÁLAG FRÎNSKUM¾LANDI ¹ ¥SLANDI HÁLT FRANSKA VEISLU ¹ ÖJËÈH¹TÅÈARDAGINN

"ASTILLUDEGINUM FAGNAÈ
¶*«¨(4¥¨ Þjóðhátíðardegi Frakka
var fagnað hér á landi í gær, eins og
hefð er fyrir. Franska sendiráðið á
Íslandi bauð til veislu í Ráðhúsi
Reykjavíkur, en að henni lokinni
stóð Félag frönskumælandi á
Íslandi fyrir hátíð og kvöldverði.
„Félagið hefur verið starfrækt
síðan 2001 og við höfum gert
eitthvað svona á hverju ári,“ sagði
Muriel Léglise, formaður félagsins.
Hún segir Bastilludaginn, eins og
14. júlí er iðulega kallaður, jafnan
einkennast af miklum hátíðahöldum.
„Þetta er mikill hátíðardagur úti,
alveg eins og sautjándi júní er hér á
landi,“ sagði hún.
Samkvæmt tölum frá Hagstofu
Íslands búa rúmlega þrjú hundruð
Frakkar hér á landi. Þegar
Fréttablaðið náði tali af Muriel í
gær bjóst hún við því að stór hluti
þeirra myndi leggja leið sína í Ráðhúsið. „Eftir móttökuna þar erum
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við svo um sextíu talsins sem höldum á nýjan franskan veitingastað á
vegum Félags frönskumælandi á
Íslandi,“ sagði Muriel. Veitingastaðurinn ber nafnið Le Rendezvous og er í eigu Frakkans Jean-Fran-

çois Guy. „Við höfum verið á
mismunandi stöðum á hverju ári,
en þetta er sérstaklega skemmtilegt,“ sagði Muriel, sem bjóst við
franskri hátíð og söng fram á kvöld.
SUN
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-IKLAR H¾KKANIR ¹ HLUTABRÁFAMARKAÈI ¹N STËRRA
FRÁTTA KALLA ¹ VARÒÈ

Mikilvægt að
áhættan sé ljós

U
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ppgangur hlutabréfamarkaðar á Íslandi undanfarin ár
hefur verið ævintýri líkastur. Árangur við uppbyggingu
margra félaga hefur verið ótrúlegur, þar sem tekist
hefur að stýra miklum vexti án þess að missa sjónar af
arðsemi. Niðurstaða þessa er hópur sterkra fyrirtækja
sem hafa byggt undir sig styrkar stoðir.
Ekki er nema á fjórða ár síðan markaðsverðmæti fyrsta félagsins
fór yfir hundrað milljarða. Pharmaco, sem nú heitir Actavis, var
fyrst til að ná þeim áfanga. Nú hillir undir brotthvarf félagsins úr
Kauphöllinni og er þá verðmætið ríflega 300 milljarðar. Áhrif svo
mikils innlausnarhagnaðar á markaðinn hafa verið töluverð, enda
hafa losnað við þetta á annan tug prósenta landsframleiðslunnar
þegar eigendur hlutafjár fyrir hátt í tvö hundruð milljarða fá greitt
fyrir hlut sinn.
Hættan er, þegar svo miklir fjármunir leita nýrra verkefna, að
markaður spennist upp umfram það sem raunsætt getur talist. Þegar
slíkar hækkanir fara af stað freistast margir til að stökkva á vagninn
til að taka þátt í veislunni. Langtíma styrkur verðs á markaði ræðst af
afkomu og arðsemi fyrirtækjanna. Óraunsæjar skammtímasveiflur
leiðrétta sig með tilheyrandi tjóni fyrir þá sem síðastir koma og ekki
síður þá sem skuldsetja sig glannalega inn á markaðinn.
Arðsemi fyrirtækjanna hefur verið afar góð og margt sem bendir
til að hún verði það áfram. Hins vegar er nauðsynlegt að átta sig á því
að það árferði sem ríkt hefur í hagkerfinu og í vexti fyrirtækja mun
að öllum líkindum gefa verulega eftir. Þar kemur margt til.
Í fyrsta lagi eru líkur á því að hér innanlands hægi á og því lengur
sem tímabil hárra vaxta og sterkrar krónu varir, því meiri er hættan á
snarpri leiðréttingu og harðri lendingu. Innlend hagsveifla mun hafa
áhrif á eftirspurn á hlutabréfamarkaði, en á móti kemur að tekjur
íslenskra stórfyrirtækja og starfsemi þeirra eru nú mestanpart
erlendis. Banki eins og Kaupþing náði annað félaga yfir hundrað
milljarða virði í ársbyrjun 2004. Virði Kuapþings í dag er yfir níu
hundruð milljarðar. Útlit er fyrir að bankinn skili góðri afkomu á fyrri
helmingi ársins sem réttlæti fyllilega virðið í dag. Vöxtur bankans
hefur byggst á framsýnum stjórnendum og samhentu liði. Hitt hefur
svo hjálpað verulega að bankinn réðst inn á völlinn þegar ládeyða var
á evrópskum mörkuðum og vextir í sögulegu lágmarki. Þar fór því
saman ódýrt fjármagn og lágt verð á fyrirtækjum.
Þetta umhverfi hefur breyst. Vextir hafa farið hækkandi og samkeppni um kaup á fyrirtækjum aukist verulega. Verðkennitölur fyrirtækja hafa hækkað. Þetta ástand gerir meiri kröfur til fjárfesta um
markviss vinnubrögð og þekkingu á þeim geirum sem fjárfest er í.
Sem betur fer virðist ekki ástæða til að óttast stóra skelli. Stærstu
fyrirtækin hafa reynst afar farsæl og innan þeirra hefur orðið
til mikil reynsla og þekking á skömmum tíma. Sú reynsla ætti að
nýtast til skynsamlegrar uppbyggingar til lengri tíma. Hins vegar
er ekki hægt að gera þá kröfu um alla framtíð að stjórnendur skili
hlutfallslega sambærilegum árangri á næstu árum og við höfum orðið
vitni að þau síðustu. Bjartsýni er góð og mikilvægur eiginleiki til að
ná árangri. Hún getur hins vegar breyst í óraunsæi með tilheyrandi
tjóni. Hádegisverðurinn er aldrei ókeypis og því síður dýrðlegar
kvöldmáltíðir.
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&RIÈRIK 6

'UÈMUNDUR «LAFSSON SEM MARGIR
KALLA ,OBBA UPPLÕSTI Å Ö¾TTI *ËHANNS
(AUKSSONAR ¹ ²TVARPI 3ÎGU AÈ HANN
HEFÈI SAGT SIG ÒR bHAGFR¾ÈINGAR¹ÈIm
3AMFYLKINGARINNAR ST¾ÈAN HEFÈI
VERIÈ bARFAVITLAUSARm TILLÎGUR UM
HVERNIG L¾KKA ¾TTI MATV¾LAVERÈ
¹ ¥SLANDI (ANN HEFÈI EKKI VERIÈ
SAMM¹LA FÁLÎGUM SÅNUM UM AÈ RÁTTA
LEIÈIN V¾RI AÈ L¾KKA VIRÈISAUKASKATT
3TUTTU SÅÈAR HEFÈI 3AMFYLKINGIN
LAGT FRAM Ö¾R TILLÎGUR (ANN
HEFÈI SENT PËST OG BEÈIST
LAUSNAR (INS VEGAR VILDI HANN
EKKI UPPLÕSA ÖAÈ FYRIR KOSNINGAR
TIL AÈ VALDA EKKI AFTUR USLA
p EINS OG FR¾G UMM¾LI
HANS UM 3AMFYLKINGU OG
EFNAHAGSM¹L OLLU

&RIÈRIK 6ALUR +ARLSSON MATREIÈSLU
MEISTARI OG !RNRÒN -AGNÒSDËTTIR
KONA HANS OPNUÈU Å VIKUNNI
&RIÈRIK 6 Å GL¾SILEGU HÒSN¾ÈI Å
+AUPVANGSSTR¾TI GEGNT (ËTEL
+%! ¹ !KUREYRI 6EITINGAHÒSIÈ
NÕTUR GRÅÈARLEGRA VINS¾LDA ENDA
MATURINN ¹ HEIMSM¾LIKVARÈA &RIÈRIK
¾TLAR SÁR STËRA HLUTI Å MATARGERÈ Å
FRAMTÅÈINNI %RU D¾MI UM AÈ FR¾GIR
KAUPSÕSLUMENN Å ,ONDON HAFI
FLOGIÈ ¹ EINKAÖOTUM SÅNUM TIL
!KUREYRAR TIL ÖESS EINS AÈ F¹ SÁR
KVÎLDVERÈ ¹ &RIÈRIKI 6 3VO VÅÈA
HEFUR HRËÈUR HANS BORIST

"IÈRAÈAMENNING
-ARGIR PIRRAST ÒT Å TILRAUNIR UM
HRAÈLEIÈ Å GEGNUM ÎRYGGISHLIÈ ¹

+EFLAVÅKURFLUGVELLI 4ELJA ÖETTA FORRÁTTINDI
(AFA BER ÖË Å HUGA AÈ OFT FARA ÖARNA Å
GEGN MENN OG KONUR SEM ÖURFA VINNU
SINNAR VEGNA AÈ FLJÒGA TIL ÒTLANDA FJËRUM
SINNUM Å M¹NUÈI ,ÅTILL SJARMI YFIR ÖVÅ
¶EIR SEM HNEYKSLAST ¹ ÖESSU HLJËTA LÅKA
AÈ VERA ËSAMM¹LA ÖVÅ AÈ FËLK BORGI
SIG FRAM FYRIR RÎÈ Å HEILBRIGÈISKERFINU
SEM 3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN OG "JÎRN
"JARNASON HAFA TALAÈ FYRIR ÖËTT ÖAÈ
GAGNIST B¾ÈI ÖEIM SEM
BÅÈA
OG ÖEIM SEM FARA FRAM
FYRIR OG GREIÈA FYRIR Ö¹
ÖJËNUSTU ¶AÈ SAMA ¾TTI
AÈ GANGA YFIR ALLA
¹ ÖEIM VETTVANGI
EINS Å ÎÈRUM
BJORGVIN
FRETTABLADIDIS

Umhverfisvernd með dísil
A

ð minnsta kosti tvisvar hafði
frumvarp fjármálaráðherra um
breytingu á skattlagningu dísilbíla
verið svæft í nefnd á Alþingi áður en
það var samþykkt og breytingin tók
gildi 1. júlí 2005. Ráðgjafar fjármálaráðherra gleymdu virðisaukaskattinum og eftir að bent hafði verið á að
Ísland yrði að athlægi ef dísilolía
kostaði 10% meira en bensín var
olíugjaldið lækkað tímabundið úr 45
kr. í 38 kr. Af einhverjum ástæðum
hefur sá 3% mismunur, sem var á
verði dísilolíu og bensíns, fyrst eftir
breytinguna horfið smám saman!
Nýlega keypti forsetaembættið
nýjan bíl. Í stað þess að velja
umhverfisvænstu gerð, þ.e. bíl með
dísilvél, valdi embættið tvinnbíl en
áhrif þeirra á umhverfisvernd orka
tvímælis sé tillit tekið til förgunar
þungra rafgeyma þegar þar að
kemur.
Nú er annar hver nýr fólksbíll
sem seldur er í norðvestanverðri
Evrópu með dísilvél. Ástæðan er sú
að dísilbílar eru sparneytnari og
umhverfisvænni en bensínbílar. Þeir
eru heldur ekki háðir neinum þeim
annmörkum sem takmarka áhuga
fólks á rafbílum, tvinnbílum (raf/
bensín eða lífgas/bensín) og
metanknúnum bílum.

  VIRKARI VARMAVÁL
Þótt hvorug geti talist mjög virk
varmavél vegna orku sem tapast í
útblæstri, núningi og kælingu, er
eðlisfræðilegur munur á bensín- og
dísilvél sem gerir dísilvélina mun
virkari en hún nýtir um 35-36% af
varmaorku eldsneytis sem hreyfiafl
en bensínvélin 21-23%. Bruni í
dísilvél á sér stað við stöðugan
þrýsting en við stöðugt rúmtak í
brunahólfi bensínvélar. Flestir vita
að dísilvél togar meira en bensínvél
og margir telja það vera vegna meiri
slaglengdar. Hið rétta er að vegna
þess að bruninn á sér stað og heldur
áfram (í mörgum þrepum með
rafspíssum í nýjustu vélum), eftir að
stimpillinn hefur byrjað aflslagið, er
hægt að hafa átaksarm sveifarássins
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lengri í dísilvélinni; – hringferill
stimpilstangarinnar á sveifarásnum
er stærri og því er slaglengdin
afleiðing meira snúningsátaks/togs
en ekki orsök. Þessi grundvallarmunur á vélunum skýrir jafnframt
hvers vegna eyðsla dísilvélar eykst
hlutfallslega minna við aukið álag
(þungur vagn dreginn upp brekku)
og við breytilegt álag (borgarakstur)
en bensínvélar.

6IRK UMHVERFISVERND
Af einhverjum ástæðum hefur
skipulögðum áróðri verið beitt
hérlendis gegn fólksbílum með
dísilvél. Meira að segja var gerð
tilraun til að telja almenningi trú um
að það tæki því ekki að hvetja fólk til
að skipta yfir í dísilbíla því
vetnisbílar væru svo að segja á
næsta leiti!
Sparneytni dísilbíla er staðreynd –
nágrannaþjóðir hafa hvatt til kaupa
á dísilfólksbílum og er það einn
þáttur í umhverfisvernd þeirra. Í
ágúst í fyrra sýndu starfsmenn FÍB
sparneytni nýs dísilbíls af meðalstærð sem þeir óku rúmlega einn og
hálfan hring umhverfis landið á
einni tankfylli. Meðaleyðsla reyndist
3,5 lítrar af dísilolíu/100 km. Á þessu
ári vann sams konar dísilbíll
sparaksturskeppni með svipaðri
meðaleyðslu sem ekki verður leikin
eftir á bensínbíl sömu stærðar.
&ORDËMAR
Vegna slælegs eftirlits lögreglu eru
hér í notkun úrsérgengnar
dísildruslur; illa farnir dísilvörubílar
og gamlar rútur sem spúa svörtum

reyk vegna slits og ólags – bílar sem
umsvifalaust væri klippt af t.d. í
Þýskalandi. Þetta gamla drasl
viðheldur fordómum gagnvart
dísilbílum. Um síðustu áramót var
brennisteinsinnihald dísilolíu í
Evrópu og Bandaríkjunum lækkað
niður í næstum því ekki neitt (nýr
staðall). Þar með var hægt að nota
hvarfakúta í útblásturskerfum
dísilvéla sem ásamt öragnasíum gera
það að verkum að skaðsemi þeirra,
með tilliti til umhverfis og andrúmslofts, er miklu minni en bensínbíla af
sömu stærð. Dísilvélar endast að
jafnaði lengur en bensínvélar og
efnainnihald útblásturs er mun
stöðugra en bensínbíla (t.d. að vetri).
Minn dísilfólksbíll eyðir sex lítrum
og hefur gert sl. tíu ár eða þá 340
þúsund km sem bílnum hefur verið
ekið. Vélin er í fínu lagi, hreyfir ekki
smurolíu og hefur einungis þurft
eðlilegt viðhald. Á bílinn hef ég notað
rúmlega 20 þúsund lítra af dísilolíu.
Hefði ég ekið bíl af sömu tegund og
gerð með bensínvél jafn lengi hefði
ég notað 34 þúsund lítra af bensíni.
Þetta er virk umhverfisvernd!
En hvað gerir ríkisstjórnin til að
stuðla að umhverfisvernd?
Lítum á eldsneytisverðið með
sjálfsþjónustu nú um miðjan júlí:
Ísland: Orkan Ak. ódýrast. Bensín
119 kr. Dísil 118,70 Dísil lægra um
0,25%.
England: Ódýrast meðalverð.
Bensín 93,9 p. Dísil 93,8 p. Dísil
lægra um 0,1%.
Danmörk: Shell, meðalverð.
Bensín 10,40 Dkr. Dísil 8,91 Dkr.
Dísil lægra um 14,3%.
Þýskaland: Shell, meðalverð.
Bensín 1,36 E. Dísil 1.15 E. Dísil
lægra um 15,4%.
Svíþjóð: Q8, meðalverð. Bensín
11,84 Skr. Dísil 10,29 Skr. Dísil lægra
um 13,1%
Færeyjar: Shell, meðalverð.
Bensín 9,04 Dkr. Dísil 6,55 Dkr. Dísil
lægra um 27,5%.
Höfundur er iðnaðar- og
vélatæknifræðingur.

Að hlúa að sprotum
beina og milliliðalausa sýn á stöðu mála og
leggja þannig grunninn að vandaðri
stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í
málefnum Palestínu. Utanríkisráðherra
hefur þegar rætt stöðu mála í Palestínu
meira en hálfa öld hefur „ástandið fyrir
við
utanríkisráðherra
Noregs,
en
botni Miðjarðarhafs“ verið eitt helsta
Norðmenn hafa um áratugaskeið gegnt
fréttaefni af vettvangi alþjóðamála. Eftir
lykilhlutverki í friðarumleitunum þar.
að lokaviðræður um frið fóru út um þúfur
árið 2000 hófst á ný uppreisn á sjálfstjórnarÞegar utanríkisráðherra kemur heim
frá Palestínu mun hann gefa utanríkissvæðum Palestínumanna og samhliða hertu
Ísraelsmenn á hernámstökum sínum á
málanefnd skýrslu um heimsókn sína og
svæðunum. Aðgangsharka Ísraelsmanna 2.) 0,, 2.!3/. viðræður við erlend starfssystkin. Í kjölfar
hefur grafið undan fylgi við hófsöm
þess er óskandi að víðtæk samstaða náist í
stjórnmálaöfl meðal Palestínumanna.
utanríkismálanefnd um aðgerðaáætlun Íslands í
Ástandið í Palestínu er nú afar viðkvæmt.
málefnum Palestínu, enda löng hefð fyrir víðtækri
Palestínumenn búa við vonleysi og óbeit á hernámssamstöðu á Alþingi um stefnumörkun í málefnum
Palestínu. Mestu skiptir að við styðjum við pólitíska
valdinu.Vonleysi elur af sér öfgastefnur og ofbeldi.
og efnahagslega uppbyggingu í Palestínu. Það er
Ný ríkisstjórn Palestínumanna er völt í sessi og
gömul saga og ný að ef friðflytjendur eru þess ekki
þarf að geta bætt kjör og aðstæður venjulegs fólks
og bundið enda á óvissu, ótta og óöryggi. Því skiptir
umkomnir að bæta kjör fólks og breyta aðstæðum
miklu að þjóðir heims vinni hratt og vel að því að
þess til hins betra, eykst spurn eftir boðberum öfga
binda Ísraelsmenn og palestínsk stjórnvöld við
og haturs. Það er verkefni okkar allra að styðja við
raunhæfa friðaráætlun og hefji nú þegar efnahagssprota vonar og uppbyggingar í Palestínu.
lega uppbyggingu á herteknu svæðunum.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra
Höfundur er varaformaður
heimsækir nú Palestínu. Hún mun í heimsókninni fá
utanríkismálanefndar Alþingis.
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„Ég hef aldrei látið undan
þeirri freistingu að vera
óskiljanlegur bara til þess
að vera óskiljanlegur. Það
væri bara fáránlegt.“
&RANSKI HEIMSPEKINGURINN
*ACQUES $ERRIDA SEM ÖEKKTUR
VAR FYRIR AÈ VERA FORSPRAKKI
AFBYGGINGARINNAR LÁST ¹RIÈ
  ¹RA AÈ ALDRI

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Meistari kemur í heiminn

 .APËLEËN GEFST UPP OG

ER SÅÈAR FLUTTUR TIL 3ANKTI
(ELENU

¥ UPPHAFI TUTTUGUSTU ALDAR VAR TALIÈ AÈ
2EMBRANDT (ARMENSZOON VAN 2IJN F¾DDIST 
JÒLÅ ¹RIÈ  Å ,EIDEN Å (OLLANDI (ANN ER TALINN 2EMBRANDT HEFÈI GERT YFIR  M¹LVERK
 ¾TIMYNDIR OG UM 
EINN MIKILV¾GASTI OG BESTI M¹LARI
TEIKNINGAR ¹ ¾VINNI .ÕLEGAR
Å EVRËPSKRI LISTASÎGU
&AÈIR 2EMBRANDTS VAR MALARI
RANNSËKNIR BENDA ÖË TIL ÖESS AÈ
OG MËÈIR HANS DËTTIR BAKARA
M¹LVERK HANS HAFI VERIÈ F¾RRI
(ANN GEKK Å LATÅNUSKËLA
UM 
SEM DRENGUR EN HUGUR HANS
(ANN VAR AFKASTAMIKILL Å
HNEIGÈIST FLJËTT TIL LISTA OG FËR
SJ¹LFSMYNDUM EN TIL ERU UM
HANN Å L¾RI TIL M¹LARA %FTIR
HUNDRAÈ SLÅKAR
N¹MIÈ OPNAÈI HANN VINNUSTOFU
¶AÈ SEM EINKENNDI VERK
Å ,EIDEN
HANS VAR T¾KNI BYGGÈ ¹ LJËSI
RIÈ  VAR
OG SKUGGUM SEM REKJA M¹ TIL
2EMBRANDT UPPGÎTVAÈUR AF
#ARAVAGGIO EN 2EMBRANDT LAGAÈI
STJËRNM¹LAMANNINUM OG
AÈ EIGIN STÅL ¶¹ ÖYKIR HANN SÕNA
SK¹LDINU #ONSTANTIJN (UYGENS
FYRIRMYNDIR SÅNAR Å RAUNVERULEGU
SEM VAKTI ATHYGLI &RIÈRIKS (INRIKS 3*,&3-9.$ -¹LARINN GERÈI
OG LÅFLEGU LJËSI AUK ÖESS SEM
UM HUNDRAÈ SJ¹LFSMYNDIR
PRINS ¹ M¹LARANUM 0RINSINN
M¹LVERKIN ENDURSPEGLA SAMÒÈ
KEYPTI M¹LVERK AF 2EMBRANDT Å MÎRG ¹R
HANS MEÈ FËLKI ËH¹È ALDRI OG AUÈ

 ¶RÅR ÖJËÈFLOKKAR INDJ¹NA

3IOUX 3AUK AND &OX
UNDIRRITA S¹TTM¹LA
ÖESS EFNIS AÈ ÖEIR GEFI
"ANDARÅKJUNUM ST¾RSTAN
HLUTA -INNESOTA )OWA OG
-ISSOURI
 &YRSTA KONAN TIL ÖESS AÈ

FLJÒGA Å KRINGUM JÎRÈINA
#LARA !DAMS N¾R
TAKMARKI SÅNU
 3P¹NVERJAR SAMÖYKKJA

AÈ KYNIN EIGI AÈ NJËTA
JAFNRÁTTIS
 ¶RÅR STR¾TISVAGNAR BRENNA

Å STËRBRUNA SEM VERÈA
Å VERKST¾ÈISBYGGINGU
3TR¾TISVAGNA 2EYKJAVÅKUR
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Elskulegur eiginmaður minn, pabbi okkar,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Ólafsson
Njálsgötu 43a, Reykjavík,

lést á Landspítala Hringbraut miðvikudaginn
11. júlí sl. Útförin verður auglýst síðar.
Jenney Þorláksdóttir
Vigdís Ólafsdóttir
Guðmundur Agnar Ernuson
Ólafur Ólafsson
Jóna Guðrún Sigurðardóttir
Þorlákur Magnús Sigurðsson
Ólafur Guðmundsson
Thelma Rut Guðmundsdóttir

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, dóttir,
systir, barnabarn, tengdadóttir og mágkona,

Hildur Sif Helgadóttir
Katrínarlind 5, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild LHS, mánudaginn 9. júlí.
Útför hennar verður gerð frá Hallgrímskirkju mánudaginn 16. júlí kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra.
Ásþór Sædal Birgisson
Þórður Helgi Friðjónsson
Helgi Björnsson
Björn Helgason
Helga Heiða Helgadóttir
Björn Helgason
Birgir Guðmundsson
Hanna Ásgeirsdóttir
Sigríður Birgisdóttir
Pétur Elvar Birgisson
Bryndís Ósk Birgisdóttir
Ásdís Björgvinsdóttir

'LEÈI Å GËÈRA VINA HËPI
„Það leggst alveg dásamlega í mig
að verða fimmtugur,“ segir Kristján
Þór Júlíusson, alþingismaður og
fyrrverandi bæjarstjóri á Akureyri,
og bætir við: „Við hjónin héldum upp
á afmælin okkar sameiginlega í gær
því við eigum bæði fimmtugsafmæli
á árinu. Guðbjörg, konan mín, varð
fimmtug 12. janúar svo okkur fannst
alveg kjörið að gleðjast í góðra vina
hópi og buðum því til okkar vinum,
kunningjum og samstarfsmönnum.“
Kristján stefndi að því að taka það
rólega í júlímánuði og vera sem mest
í fríi en segir það hafa þó gengið upp
og ofan. „Maður er náttúrlega að búa
sig undir nýjan vinnustað. Það var
stutt þing í vor og gaman að kynnast
því hvernig hlutirnir ganga fyrir sig
þar. Þar er að koma inn mikið af nýju
fólki með nýtt vit og verklag svo það
verður spennandi að sjá hvernig það
spilar saman á haustþinginu,“ segir
Kristján, sem kosinn var á þing í
alþingiskosningunum í vor. Hann bætir
því við að hann hafi alltaf haft gaman
af að taka við nýjum áskorunum, hvort
sem þær varða aldur, áhugamál eða
vinnu.
Spurður að því hvort hann muni
flytja til höfuðborgarinnar þegar
þingsetan hefst segir Kristján: „Nei,
ég ætla ekki að flytja suður heldur
ætlum við fjölskyldan að búa áfram á
Akureyri. Ég mun hins vegar fá mér
íbúð í Reykjavík til að eiga þar afdrep.

',®¨ 5.$)2 '5,,2%'.) (JËNIN 'UÈBJÎRG OG +RISTJ¹N ¶ËR EIGA B¾ÈI FIMMTUGSAFM¾LI ¹ ÖESSU
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Þar ætlum við að búa saman í vetur
ég og sonur minn, en hann er að hefja
nám í læknisfræði í haust. Svo flýg

Kristín Guðmundsdóttir

Lummur á hlóðum

Magnús Yngvason
Jensína Óskarsdóttir
Björgvin Þorleifsson

Okkar ástkæra

Gréta S. Svavarsdóttir,
Grundarsmára 3, Kópavogi,

andaðist 12. júlí á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi. Útförin fer fram frá Digraneskirkju fimmtudaginn 19. júlí kl. 15.00.

Yndisleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðmundur Gunnlaugsson
Óskar Bragi Guðmundsson
Ingvar Geir Guðmundsson
Oliver Aron Guðmundsson
Svavar B. Bjarnason
Gunnlaugur B. Óskarsson
og systkini hinnar látnu.

Gyða Sigvaldadóttir,
fyrrverandi leikskólakennari,

andaðist á Líknardeild Landakotsspítala að kvöldi
11. júlí.
Kristján Guðmundsson
Hólmfríður Kristjánsdóttir
Kristján Jónsson
Gyða Dögg Jónsdóttir
Eiríkur Jónsson
Sara Antonía Daníelsdóttir

Jón Eiríksson
Daníel Þór Hafsteinsson

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

Í gamla bænum Laufási við
Eyjafjörð verður hægt að
fylgjast með fólki við ýmsa
iðju sem tíðkaðist í gamla
daga sunnudaginn 15. júlí
milli 13.30 og 17.00. Þar
getur fólk fengið svör við
því hvernig smjör verður
til, hvernig fólk fór að því
í gamla daga að gera skyr,
hvernig hægt er að gera við
gamla torfbæi og hvernig
fólk fór að við heyskap fyrir
tíð heyvinnsluvéla.
Dagskráin
hefst
í
kirkjunni klukkan 13.30
þar sem Gerður Bolladóttir
syngur við undirleik Hlínar
Erlendsdóttur fiðluleikara
og Sophie Schoonjans hörpuleikara.
Í gamla bænum verður fólk
að störfum. Tóvinna verður
í baðstofunni. Kynt verður
undir hlóðum og bakaðar
gómsætar lummur. Gestum

,!5&3 µMISLEGT VERÈUR ¹ DÎFINNI
Å 'AMLA B¾NUM Å ,AUF¹SI Å
%YJAFIRÈI

og gangandi verður boðið
að smakka á ýmsu góðgæti
sem unnið verður í gamla
bænum. Torfmenn verða
að störfum við endurgerð
hlóðaeldhússins og litlu
stofu og því hægt að fylgjast
með þeirri merkilegu vinnu.
Veitingasala er í gamla
presthúsinu, en þar er
hráefni úr héraði í hávegum
haft.
Opnunartími í Laufási er
9-18 alla daga.

Pétur G. Jónsson
vélvirki, Holtagerði 13, Kópavogi,

,EGSTEINAR
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ég á milli þegar með þarf,“ segir hinn
fimmtugi alþingismaður Kristján Þór
Júlíusson.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn 12. júlí verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju
miðvikudaginn 18. júlí kl. 13.00.
Margrét Veturliðadóttir
Jóna Lilja Pétursdóttir
Jón Pétur Pétursson
Kristín Guðmundsdóttir
Gunnar Pétursson
Lísabet Grímsdóttir
Katla Þorsteinsdóttir
Þorlákur Pétursson
Sigríður Sigmarsdóttir
Margrét P. Cassaro
Sigurgeir Gunnarsson
afabörn, langafabörn og systkini.

60 ára afmæli
Þorgrímur
Benjamínsson
skipstjóri
er sextugur í dag.
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Engin silfurskeið í munni
Gangir þú niður Bankastrætið skaltu svipast
um eftir snaggaralegum
og gráklæddum manni
sem skýst yfir götuna
eins og elding, býður
glettnislega góðan
daginn og bregður á
leik með samborgurum
sínum. Maður þessi
selur sum af flottustu
vörumerkjum fatamenningar heimsins
og er sjálfur eins konar
vörumerki Bankastrætis.
Sævar Karl Ólason og
Erla Þórarinsdóttir
hafa í meira en þrjátíu
ár breytt götumynd
Íslendinga svo að um
strætin hafa ýmist blásið
ferskir Burberry-vindar
eða Prada-strekkingur.
Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti hjónin, sem
standa nú á tímamótum.

Þ

ótt kaupmannshjónin
hafi oft sett áberandi
mark á klæðaburð
Íslendinga er víst að
Bankastrætið
sem
slíkt væri ekki samt ef
Sævars sjálfs nyti þar ekki við til
að lífga upp á mannlífið. Í síðustu
viku bárust engu að síður fréttir
um að Sævar Karl og Erla væru
reiðubúin til að selja fyrirtækið,
bærist gott tilboð. „Jú, það er svo
sem rétt að við höfum fengið tilboð
en við erum samt ekkert á förum á
stundinni, það er nóg að gera í búðinni,“ segir Sævar og Erla bendir
út í garð þeirra á Smáragötu og
segir að þau kvíði síður en svo
verkefnaleysi fari svo að þau
breyti til. „Það hefur enginn tíma
verið til að sinna garðinum og svo
eigum við börn og barnabörn
erlendis sem væri gaman að geta
eytt meiri tíma með en við erum
bara ekki farin að hugsa það
langt.“
Sævar segir aldrei að vita nema
þau hjón, með alla sína reynslu,
fari út í að hjálpa og ráðleggja
öðrum með sinn rekstur. „Við erum
ágæt í því sem við erum að gera og
höfum í þrjátíu ár þurft að læra á
íslenskt viðskiptaumhverfi þar
sem allt getur gerst. Og það er auðvitað eins og rússíbani – þar sem
allt fer upp eina mínútuna og þá
næstu niður – endalausar öfgar.
Hver veit nema við förum út í það
að leiðbeina einhverjum – konan
mín er eldklár,“ segir Sævar sposkur án þess að vilja fara út í það
nánar.

3JÎ ¹R Å SLÎKKVILIÈINU
Þótt verslunargatan Bankastræti
og Sævar séu eins og samstiga
mæðgin eiga Sævar og Erla sér þó
sögu sem hefst á allt öðrum stað. Sú
saga hefst um miðbik síðustu aldar
og í þeirri sögu er hvergi að finna
silfurskeið í munni. Dömurnar
fyrst: „Foreldrar mínir, Sigríður
Björnsdóttir og Þórarinn Þorkelsson unnu bæði lengst af í Þjóðleikhúsinu, faðir minn næstum því frá
upphafi. Hann var húsgagnasmiður
og sinnti ýmsum störfum í leikhúsinu og þegar hann féll frá árið 1988
var hann yfirdyravörður þar á bæ
og móðir mín sá um gestamóttöku.
Við bjuggum í Hlíðunum fyrstu 11
ár ævi minnar en fluttum svo í
Laugarneshverfið og úr Laugarnesskólanum fór ég í Kvennaskólann í Reykjavík,“ segir Erla en
tungumál lágu vel fyrir henni og
sem ung stúlka dvaldi hún meðal

annars eitt ár í Ameríku og sumar í
Þýskalandi.
Sævar átti einnig heima í
Laugarneshverfinu
og
var
í
Laugarnesskóla. Faðir hans, Óli
Diðriksson, vann alla sína starfsævi
hjá Shell og móðir hans, Bergljót
Ólafsdóttir var eftirsóttur kjólameistari og sá borgarfrúnum fyrir
flottustu ballkjólunum. Eplið fellur
þar stutt frá eikinni en Sævar segir
þó að hann hafi aldrei ætlað að vinna
við það sama og móðir hans. „Hún
var alltaf að vinna og kúnnarnir
voru kröfuharðir og létu sig engu
skipta hvort það voru jól eða annað.
Hún helgaði sig starfinu og svo fór
hún að kenna greinina við Iðnskólann
en hún var svolítill frumkvöðull í
því að sækja sér menntun erlendis
sem og í kennslunni.
Hvað sjálfan mig snertir þá
hefur mér alltaf legið svo óskaplega
á og ég hafði frétt af því að á heimavistarskólanum að Núpi væri hægt
að taka gagnfræðaskólann á tveimur árum í stað fjögurra.“ Eftir
gagnfræðapróf frétti Sævar svo af
öðrum skóla sem hann gæti einnig
tekið á skömmum tíma, en það var
Loftskeytaskólinn
og
kláraði
Sævar hann á tveimur árum. „Eftir
námið fór ég á sjó og var loftskeytamaður á togara í þrjú ár.“
Þegar hér var komið sögu áttu
Sævar og Erla orðið tvö börn en
einhvers staðar þarna í óðagotinu
höfðu þau kynnst á dansleik á
Borginni og fellt hugi saman 17 ára
gömul. Loftskeytamenn voru eftirsóttir starfskraftar á Vellinum og
úr varð að Sævar sótti þar um og
fékk vinnu hjá slökkviliðinu og
starfaði þar í nærri sjö ár.

!LLTAF MEÈ FATADELLU
Unnið var myrkranna á milli við að
framfleyta fjölskyldunni en úr
varð að meðfram vinnunni hjá
slökkviliðinu ákvað Sævar að nema
klæðskurð. „Það má segja að ég sé
fæddur handverksmaður og mig
langaði til að leggja stund á einhverja iðngrein, en af hverju klæð-

skerinn varð fyrir valinu – ja, hvað
segir þú Erla? „Jú, þú varst með
þessa fatadellu. Hefur verið með
hana frá því að ég man eftir þér.“
„Kannski það. Mann langaði bara
alltaf til að vera flottur og fínn til
fara og á þessum árum var maður
alltaf blankur og gat ekki keypt sér
föt þannig að þarna eygði ég ef til
vill leið, að ég gæti bara saumað
fötin sjálfur.“ Á meðan Sævar vann
hjá slökkviliðinu og stundaði námið
vann Erla einnig fyrir þeim sem
flugfreyja.
„Ég lærði hjá Vigfúsi Guðbrandssyni en fyrirtæki hans hafði
verið starfrækt á Vesturgötu 4 frá
því árið 1922. Þegar ég var búinn
með sveinsstykkið fór ég til Danmerkur og dvaldi þar í nokkra
mánuði við að skoða verklag
danskra klæðskera. Ég sá það fljótt
að það var ýmislegt sem við á
Vesturgötu gætum lært af þeim en
þeir gerðu hlutina talsvert öðruvísi
en við heima. Þeim hjá Vigfúsi og
Co. leist ekkert á tillögur um
breytta starfshætti og úr varð að
ég leigði mér þá sjálfur húsnæði í
Hafnarstræti 22, keypti mér 20
efnisstranga og rak þar verkstæði
í tæpt ár. Eftir þann tíma komu
þeir frá Vesturgötunni og spurðu
mig hvort ég vildi ekki bara koma
aftur til þeirra og taka við
rekstrinum, en hann hafði ekki
gengið nógu vel, og gerði ég það.“

TTU EKKI PENING TIL AÈ LEYSA
ÒT ÒR TOLLINUM
Árið var 1975 og klæðaskeraiðnin
var deyjandi atvinnugrein og
Sævar segir hana endanlega dána í
Norður-Evrópu í dag. „Í dag eru
fáir sem vita hvað klæðskerasaumuð föt eru í raun og veru. Alvöru
klæðskerasaumuð föt eru þannig
að mál er tekið af viðkomandi,
klæðskerinn pælir í hlutföllum
manneskjunnar og saumar þau svo
þannig að þau þjóna líkamsbyggingu manneskjunnar sem best og
mætist þar svo smekkur beggja;
klæðskerans og viðskiptavinarins,

,%)¨)2 -!.. !¨ 2¡442) .)¨5234®¨5
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Ö¹ NÕFENGIÈ STARF HJ¹ FRÁTTASTOFU
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AF HUGSANLEGU BROTTHVARFI 3¾VARS
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er nú. Sævar opnaði síðar verslun í
Kringlunni meðfram þeirri á Laugaveginum en veðjaði svo algerlega á
miðbæinn og hætti rekstri í verslunarmiðstöðinni og segist hafa
veðjað á réttan hest þar.
Erla segir að þegar þau hafi verið
komin á kaf í verslun á herrafötum
hafi þau séð að einnig vantaði kvenföt í sama gæðaflokki. „Það gekk
mjög vel og við opnuðum fyrstu
svokölluðu „monobrand“-verslunina hér á landi þar sem við fengum
alla umgjörð búðarinnar, innréttingar og allt og versluðum með
þeirra vörur í þeirra alþjóðlega
umhverfi.“ Erla segir að á þeim
tíma hafi þótt flottast að vera með
heildarútlit allt frá sama merkinu,
þar sem konur voru með leðurskó,
-tösku og -hanska í stíl. „Við kynntumst mörgum kvenkyns viðskiptavinum okkar á þeim tíma en það er
þó fátt sem toppar Burberry-tímabilið en þá keyptu mörg hundruð
konur, já og karlar, af okkur Burberry-frakka.“ Margir Íslendingar
muna eftir hinu drapplitaða tímabili þegar Burberry-frakkar sigldu
upp og niður Laugaveginn og Meryl
Streep og aðrar stjörnur skörtuðu

þeim í nýjustu bíómyndunum. Kiljan sjálfur gerðist meira að segja
svo frægur að skrifa um flíkurnar
og á Alþingi skammaði Ólafur
Ragnar Grímsson Friðrik Sophusson fyrir að vera hallærislegur í
Burberry-frakka.
Þetta æði fleytti Sævari Karli og
Erlu langt fram og á endanum var
markaðurinn orðinn svo mettur að
þau gátu ekki einni sinni gefið
frakkana. „En jú, jú, það eru mörg
svona tímabil þar sem maður hefur
farið í bíóhús og séð jakkana úr
búðinni í annarri hverri sætaröð –
þessir sem voru mittissíðir í skærum litum voru til að mynda mjög
vinsælir um tíma. Og bleiserjakkarnir með skjaldarmerkinu slógu
líka í gegn,“ segir Erla.

6IÈSKIPTAVINIR KEYPTU SÁR FÎT Å GRÎF
INA
Þær eru ótrúlegar sögurnar sem
heyrst hafa af sambandi Sævars og
Erlu við viðskiptavini sína. Oftar
en ekki heyrir maður viðskiptavini
þeirra tala um þau hjón sem staðarhaldara í musteri fatamenningar á
Íslandi. Nokkrir segja frá skemmtilegum og einstökum vinskap sem

myndast hafi og jafnvel sé slegið
upp veislum þegar vel lætur. Erla
fer um heiminn í innkaupum sínum
og kaupir inn með kúnnana sína og
smekk þeirra í huga – finnur eitthvað sem væri fínt fyrir Guðrúnu
og annað sem væri fallegt á Jónu.
Og svona mætti áfram telja. Sævar
er líka afar „spontant“ karakter og
má sjá til hans kippa fólki inn af
götunni – jafnvel fólki í hjólastólum og flestir hafa gaman af líflegheitunum í kringum hann.
En er samband þeirra við viðskiptavini ekki óvenjulegt? „Það er
mikilvægt fyrir okkur að það sé
gott. Það geta allir haft falleg föt í
boði en það eru mun færri sem vita
að þetta snýst fyrst og fremst um
andrúmsloftið sem þú skapar og
þjónustuna. Við leitum að besta
samstarfsfólkinu sem er okkur
sem synir og dætur. Það er algengt
að viðskiptavinir okkar séu úr
sömu fjölskyldunni og afarnir
koma með barnabörnin og kaupa á
þau jakkaföt fyrir útskriftina. Oft
kemur fólk sem ætlar að sækja um
vinnu og biður um hjálp, prestar
sem eru að sækja um brauð, verkfræðingar sem eru að sækja um

vinnu í New York, flugmenn og svo
framvegis og við klæðum það fyrir
viðtalið. Það er ómetanlegt að fá
þetta fólk svo inn á gólf aftur og
heyra það segja að það hafi fengið
vinnuna,“ segir Sævar og bætir því
við að viðskiptavinur þeirra hafi
jafnvel keypt sér græna húfu og
vesti fyrir eigin útför. Sævar Karl
og Erla hafa í 30 ár tekið þátt í gleði
og sorgum viðskiptavina. „Það
gefur okkur svo mikið fólkið, sem
kemur jafnvel daglega við hjá
okkur - kíkir við í kaffi.“
Enda hafi þau kynnst óborganlegum karakterum í gegnum
árin. „Ég mátaði föt á Kristján Eldjárn í Stjórnarráðinu, hann var lítill
fatakarl, en vildi vönduð föt,“ segir
Sævar. „Jón Múli kom líka oft við
og kenndi mér margt um tónlist.
Kristján Davíðsson er góður vinur
okkar og alltaf vel klæddur, einnig
Kristján Karlsson skáld, ég veit að
þeir misvirða það ekki við okkur
þótt við nefnum þá, enda flottir
karlar. Og þeir eru ótal karakterarnir sem hafa kíkt til okkar á þessum þrjátíu árum og við átt samleið
með. Fólk missir af svo miklu fari
það ekki í miðbæinn. Hér er lífið.“

Aðrir kaupmenn í bænum vissu í fyrstu einfaldlega ekkert af mér og datt ekki einu
sinni í hug að spá í mig. En viðskiptavinirnir streymdu inn. Og við vorum bara tvö
við Erla og höfum hvorki fyrr né síðar haft jafn mikið að gera.

BZ\VcZ:megZhh^dc
8db[dgih_{a[h`^eijg
r
u
g
n
i
n
ð
a
k
g
r
a
m
u
s
r
Öruggu

KZgÂ{Âjg`g#'#()%#%%%

KZgÂc`g#'#&.%#%%%

3¾VAR +ARL «LASON OG %RLA ¶ËRARINSDËTTIR
SEGJA AÈ Å ÖAU  ¹R SEM VERSLUN ÖEIRRA
HAFI VERIÈ STARFR¾KT HAFI ÖAU EIGNAST
MARGA VIÈSKIPTAVINI SÅNA SEM VINI OG
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en klæðskerinn stjórnar að vísu
alltaf ferðinni. Þá voru fötin öll
unnin í höndunum – meira að segja
hnappagötin. Jakkinn þótti ekki
flottur nema það færu að minnsta
kosti 40 tímar í að vinna hann og
það var því list að eiga fyrir salti í
grautinn þegar eyða þurfti svo
miklum tíma í hverja flík, því ekki
voru allir viðskiptavinir til í að
borga fyrir alla þá vinnu sem í flíkinni lá.“
Sævar tók reksturinn á Vesturgötunni í gegn og fór að líta í
kringum sig í íslensku verslununum. Hann skoðaði fötin og fann
fljótt að í búðirnar vantaði vandaðan fatnað. „Ég sá bara að þetta
voru léleg föt. Ég er klæðskeri og
vissi hvað ég var að tala um.“ Erla
segir að svo hafi farið að þau fóru
að skoða það sem í boði var erlendis og pöntuðu fyrstu 12 jakkafötin í
búðina en gátu þó ekki leyst nema
þrenn út í einu þar sem þau höfðu
ekki meiri pening á milli handanna.
„En þau ruku út og það var greinilegt að það var eftirspurn eftir
fötum sem þessum. “

,EYNIVIÈSKIPTI OG FULLT AÈ GERA
Og ævintýrið fór að rúlla og Sævar
opnaði verslun á Laugavegi 51, annarri hæð. „Þetta voru svona leyniviðskipti í fyrstu,“ segir Sævar
glettinn. „Aðrir kaupmenn í bænum
vissu í fyrstu einfaldlega ekkert af
mér og datt ekki einu sinni í hug að
spá í mig. En viðskiptavinirnir
streymdu inn. Og við vorum bara
tvö við Erla og höfum hvorki fyrr
né síðar haft jafn mikið að gera.“
Verslunin á Laugavegi var starfrækt til ársins 1983 en þá var hún
flutt í Bankastrætið, nokkrum
húsum ofar en þar sem verslunin
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Skrímslahegðun í þjóðfélaginu
Í Ráðhúsi Reykjavíkur hafa
litrík gúmmískrímsli í Íslandslíki hreiðrað um sig í sýningarsalnum. Ólafur Þórðarson,
arkitekt, hönnuður og listamaður í New York, ber ábyrgð
á þessum skrímslum. Hanna
Björk Valsdóttir hitti hann í
Ráðhúsinu þar sem túristar
fylla kaffistofuna.
Ásamt því að setja upp þessa sýningu, sem
ber titilinn „Skrímslin og verk í vökva“, gaf
Ólafur út veglega bók um farsælan feril sinn.
Það fyrsta sem þarf að hafa í huga er að Ólafur er mikill húmoristi. Hann byrjar á að sýna
mér bókina, sem er með gati í miðjunni.
„Þetta er afsláttur,“ segir hann og hlær.
Bókin, Gegnumgangur: Passage 1977-2007,
hefst þegar Ólafur er fjórtán ára og endar á
þessari sýningu. „Í 9. bekk fór í ég tækniteiknitíma og byrjaði að teikna hús. Bókin
byrjar á þessum húsum sem ég var að teikna
sem unglingur.“
Ráðgátan með Ólaf er hvort á að kalla hann
arkitekt, hönnuð eða listamann. Eða allt
þetta. Það er erfitt staðsetja hann í hefðbundnum skilningi. Hann fór til Bandaríkjanna 1983 og lærði arkitektúr í Milwaukee og
síðan í Columbia í New York þaðan sem hann
útskrifaðist sem arkitekt. Hann hefur búið í
New York alla tíð síðan og vinnan hans snýst
um eitthvað annað og meira en bara arkitektúr þó að líklega hangi þetta allt saman.
„Ég hef verið að vinna í New York að eigin
verkum en hef líka unnið með arkitektum og
alls konar listafólki í alls konar verkefnum.
Sumt áhugaverð listaverk og sumt bara
brauðstrit, dagleg vinna.“

¶ÎRFIN FYRIR AÈ SKAPA
Ólafur segist alltaf hafa haft þörf fyrir að
búa til hluti og skapa. „Ég bara bý þá til af því
að ég hef þörf fyrir það. Ég er ekki að búa til
hluti fyrir viðskiptavini eða af því að einhver
ætlar að kaupa. Ég bý þetta til af því að mér
finnst gaman að teikna og velta fyrir mér
hugmyndum og búa til hugmyndir. Ég er
sannfærður um að kjarninn í list almennt og
í skapandi list er það að búa til af eigin rammleik. Um leið og peningum er blandað í spilið
breytist verkið. Þó að peningar séu nauðsynlegir hafa þeir oft þannig áhrif á vinnuna að
hún verður að einhverju öðru. Þetta er
kannski í andstöðu við það hugarfar í dag að
allt snúist um peninga. Það sem skiptir máli
er að gera eitthvað sjálfur og að gera það af
einhverri frumþörf.“
6INNUSTOFAHEIMILI
Hugmyndin um listamanninn sem býr í stórri
fínni íbúð í New York og hefur tíma til að
gera það sem honum hentar er í rauninni
draumurinn sem Ólafur lifir. Hann býr í
Downtown Manhattan, beint fyrir aftan
Trinity Church, með konu sinni Donnu
Fumoso og Lilju dóttur þeirra.
„Í haust byrjaði Lilja í skóla þannig að ég
get unnið þrjá fjórðu úr degi en ég var heima
með henni alveg fyrstu þrjú árin. Það var
alveg frábært. Við ákváðum að annað okkar
yrði heima og það skipti ekki máli hvort
okkar það var þannig að Donna vann úti.“
Donna er farðari og vinnur með ýmsum
ljósmyndurum og hefur líka verið að vinna
með skartgripi. „Við búum saman í
stórri, langri íbúð. Ég er með
vinnupláss í öðrum endanum,
við sofum í hinum endanum og í
miðjunni er íbúðin. Ég hef ágæta
vinnuaðstöðu þar, alveg nóg til
að ég geti fúnkerað og búið til
næstum hvað sem er. Ég er til
dæmis með hefilbekk og
hrærivélar til að blanda plast
þarna heima.“
Það er erfitt að lýsa hlutunum sem hafa fæðst í hugmyndasmiðju Ólafs en einhvern veginn mynda þeir
ákveðna veröld eða stemningu. Hann vinnur mikið
með gúmmí og formin
eru óregluleg og mjúk.
Sniglaklukkan, vínrekkinn og lampar, oft í ormalíki, eru hlutir sem hafa
notið talsverðrar velgengni og verið á
hönnunarsýningum
um allan heim, sýndir í öllum helstu
hönnunarblöðunum
og seldir í hönnun-
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arbúðum. Ólafur er samt mjög rólegur yfir
þessari velgengni.
„Ég hef vinnuaðstöðu til að búa til mína
hluti. Það er það sem skiptir máli. Og ef það
gengur vel þá er það í lagi. En aðalmálið er að
fá vinnufrið og frið til að hugsa og búa til
hluti. Ég bý alla þessa hluti til sjálfur heima á
vinnustofunni eða eftir pöntunum.“

(UGMYNDASMIÈUR
„Hugmyndirnar sjálfar eru áhugaverðasti
hlutinn af ferlinu. Framleiðslu- og söluferlið
er nokkuð sem ég lít á sem annað fag í rauninni. Ég vil helst bara vera í hugmyndavinnunni. Maður þarf að ákveða hvort maður vill
vera í hugmyndavinnu eða í framleiðsluferlinu.“
Starf Ólafs er fjölbreytilegt og stundum er
hann arkitekt sem teiknar vinnuteikningar.
„Ég hef unnið sjálfstætt og líka með arkitektum. Ég vann með arkitekt og listamanni í sjö
ár. Þá ákvað ég að aðskilja alveg starfið og
hitt sem er kannski mitt eiginlega starf eða
köllun. Þetta er svona eins og ef rithöfundur
væri að vélrita ársskýrsluna hjá Glitni og
fær ágætislaun fyrir það. En ég held þessu
algjörlega aðskildu frá því þegar ég kem með
hugmyndir eða tek þátt í samkeppnum.
Annað er peningavinna og hitt er hugmyndavinna. Þessi vinna kemur í skorpum. Ég vinn
fyrir mér peningalega með því að gera vinnuteikningar og slíkt og svo stoppa ég þá vinnu
og hef þá tíma til að þróa og vinna að öðrum
hlutum sem mér finnst áhugaverðir. Þetta er
spurning um að afmarka tímann þannig að
maður geti leyft sér að búa til hluti.“
%ILÅFÈARDRAUMURINN
Á sýningunni í Ráðhúsinu eru nokkur verk
sem öll snúast í kringum vökva, útskýrir
Ólafur. Skrímslin eru aðalverkin á sýningunni. Annað verk er 365 málaðar myndir af

veðurkortinu. Og það er alltaf rigning. Það er
sýnt eins og ein stór mynd sem liggur á gólfinu og er samsvörun við líkanið af Íslandi
sem þar er til sýnis.
Á miðju gólfinu er líkan af skúlptúr sem
Ólafur er að vinna fyrir Landsvirkjun, verkefni sem hann er afar spenntur fyrir.
„Þetta er risastór útiskúlptúr sem verður í
útfallinu hjá vélastöðinni í Fljótsdal. Þar sem
vatnið kemur úr fjallinu verður þessi skúlptúr sem svona fljótandi skúlptúr í laginu eins
og bátur. Hann er þarna alltaf að sigla upp
ána og sigla upp strauminn. Mér finnst
skemmtilegt að nota strauminn og nota ána
sem aðalatriði í verkinu.“
Báturinn verður um fimmtán metrar á
lengd og á honum er hús og bíll. „Þetta er
eins og skip sem er að koma með ákveðnar
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ekki verið hugsað mikið út í. Þar sem menn
hafa unnið sömu hugmyndina aftur og aftur í
árafjölda. Ég hef alltaf horft á landakortið og
ímyndað mér Ísland sem þetta skrímsli og
hef skissað það oft upp síðustu árin en ákvað
svo að gera þetta þema. Þetta þróast út í að
vera tjáning á einhverjum öflum sem eru í
gangi í þjóðfélaginu. Það er einhver skrípaeða skrímslahegðan í þjóðfélaginu sem
kemur upp við og við og breytir umhverfi
okkar.“
Ólafur hlær þegar hann er spurður hvort
það að búa erlendis í rúm tuttugu ár sé ástæðan fyrir því að hann sjái Ísland fyrir sér sem
skrímsli. „Þetta er bara ein ímynduð mynd.
Þetta er ákveðin landafræðilist. Gömlu kortin af Íslandi voru teiknuð með skrímsli í hafinu. Þetta er myndlist og ég er að hugsa um

Ég er sannfærður um að kjarninn í list almennt og í skapandi list er það að búa til af
eigin rammleik. Um leið og peningum er
blandað í spilið breytist verkið.
vörur eða væntingar og heitir því Eilífðardraumurinn. Aðallega af því að hann er alltaf
á siglingu.“
Hugmyndina fékk Ólafur um borð í flugvél, teiknaði hana upp og sendi í samkeppni
sem Landsvirkjun hélt um útilistaverk. „Ég
veit ekki hvort þetta hefur verið gert áður en
skúlptúrinn verður settur í útfallið næsta
vor. Það er mikil verkfræði í þessu og mótasmíðin verður flókin. Vinnan við að smíða
skúlptúrinn er rosalega mikið verkefni.“
Ólafur glottir þegar hann er spurður hvað
honum finnist um virkjanamál á Íslandi og
Landsvirkjun, sem hefur verið hitamál undanfarin ár. „Ég er bara að búa til skúlptur,“
svarar hann. „Og ég tek þessu
sem skúlptúrverkefni. Ég
hef lesið mikið af því sem
hefur verið skrifað um
þessi mál og það er misjafnt hvernig er tekið á
þessu,“ segir hann en vill
ekki blanda sér mikið frekar í þá umræðu. Hann leggur þó áherslu á þá skoðun
sína að fyrirtækið eigi ekki
að vera í einkaeign og auðhringir megi ekki ná völdum á Íslandi.

3KRÅMSLIÈ ¥SLAND
Skrímslin eru aðalverkin
á sýningunni og þau hanga
í loftinu saman í hóp og
mynda ímyndaðan vegg í
salnum. „Það er til rosalega einföld list sem hefur
&%2),,).. «LAFUR HEFUR GEFIÈ
ÒT BËK SEM REKUR LITRÅKAN FERIL
HANS EN KÅMNIN ER ALDREI
LANGT UNDAN

einhverja ákveðna hluti sem eru í þessum
dúr og svo sé ég hvaða meining kemur út úr
þessu. Sumir koma hingað inn og hrópa af
aðdáun og svo koma aðrir inn og finnst þetta
ógeðslegt,“ en það finnst Ólafi fyndið. „Flestir sjá húmorinn í þessu,“ bætir hann við.
Húmorinn er augljós en þarna er líka
undirliggjandi þjóðfélagsádeila þó að Ólafur vilji sem minnst tjá sig um hana. „Þetta
eru náttúrulega ákveðin öfl í þjóðfélaginu
og þau valda breytingum. Þau koma í pollinn og þurfa að éta, gera það kannski vegna
þess að þau geta það. Þau eru skrímsli.
Skrímslin eru alls konar. Í borgarskipulagi
er bíllinn skrímsli, auglýsingar eru skrímsli
sem eru rosalega fyrirferðarmikil og ágeng
og erfitt að komast frá þeim, sölumennska
er ákveðið skrímsli, þeir sem tala rosalega
hátt en hafa ekkert að segja eru ákveðin
skrímsli,“ tekur Ólafur sem dæmi um
skrímsli í samfélaginu en svona mætti líklega lengi telja.
„Svo er annað,“ bætir hann við. „Oft þegar
ég sé Ísland fyrir mér sem þetta skrímsli þá
sé ég landið sem einn fisk í hafinu. Þessi
skrímsli á sýningunni eru þá hálfgerð fisktorfa í hafinu. Einhver dýr sem eru að éta
hvert annað. Þegar maður hefur búið til heila
torfu af þessum fiskum eða skrímslum hafa
þau sínar þarfir og éta og reyna að bjarga
sér. Hafa hvert sinn persónuleika og eiginleika. Ísland er þessi lífvera sem er að borða
úr umhverfi sínu alveg villt og stöðugt.“

(EIMA
Ólafur heldur góðu sambandi við Ísland þó að
hann máli það sem skrímsli. „Ég kem alltaf
heim einu sinni til þrisvar á ári. Ég les alltaf
íslensku blöðin. Áður en netið kom til og faxvélarnar sendi pabbi mér alltaf blöðin út og
gerir enn. Ég fæ rúllu tvisvar í mánuði frá
honum. Núna les ég mikið á netinu þannig að
ég er alltaf með annan fótinn heima.“

Frábært
verð!

889 kr/kg. áður 1.098 kr/kg.
Goða lambalæri - Frosið

Ótrúlega
lágt verð!

20%

30%

Frábær gæði!

afsláttur

afsláttur

1.199 kr/kg. áður 1.499 kr/kg.

909 kr/kg. áður 1.299 kr/kg.

Kjötsels grill lambalæri

Kjötsels grill svínarif BBQ

38%

35%

Þú sparar 800 kr/kg

26%

Gæða ﬁskur
fyrir grillara

afsláttur

afsláttur

1.093 kr/kg. áður 1.682 kr/kg.

1.299 kr/kg. áður 2.099 kr/kg.

899 kr/kg. áður 1.219 kr/kg.

Gourmet hunangs grísakótilettur

Fjörﬁsks reyktur og graﬁnn lax

Fjörﬁsks ﬁskspecial steinbítur

399 kr/pk.

799 kr/kg. áður 1.021 kr/kg.

129 kr/stk.

Freschetta Brickoven pizzur

Goða blandað hakk

Egils Appelsín - 2 ltr.

afsláttur

Hönnun: Víkurfréttir

Alvöru pizzur

Frábært verð

allt í matinn á einum stað
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Hagnaður af tónlist vanmetinn
Fyrir ekki svo löngu var stigið
geysilega mikilvægt og stórt
skref í frekari landvinningum íslenskrar tónlistar þegar
Útflutningsskrifstofu íslenskrar
tónlistar var komið á laggirnar. Steinþór Helgi Arnsteinsson
settist niður með Önnu Hildi
Hildibrandsdóttur, framkvæmdastjóra ÚTÓN, á kaffihúsi í miðbæ Árósa fyrir stuttu
og ræddi við hana um nýju
skrifstofuna og möguleikana
fyrir íslenska tónlist.
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar
(ÚTÓN) var stofnuð í nóvember í fyrra fyrir
tilstuðlan Samtóns, sem eru regnhlífarsamtök
rétthafasamtaka
í
tónlistargeiranum.
Samstarfsaðilar að skrifstofunni eru Landsbanki Íslands og Útflutningsráð Íslands, en
þar að auki leggja utanríkisráðuneytið,
menntamálaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið
fram fé til rekstursins. Þegar nægilegs fjár
hafði verið aflað til þess að reka skrifstofuna
í þrjú ár var auglýst eftir framkvæmdastjóra. Anna Hildur var síðan ráðin framkvæmdastjóri um miðjan febrúar síðastliðinn en ÚTÓN hefur einnig fimm manna
stjórn. Hana skipa Gunnar Guðmundsson
lögfræðingur sem er stjórnarformaður, tónlistarmennirnir Sigtryggur Baldursson og
Gunnar Hrafnsson, Jón Ásbergsson framkvæmdastjóri Útflutningsráðs og Björgólfur Guðmundsson, stjórnarformaður Landsbankans. „Mjög öflug og jákvæð stjórn,“
eins og Anna Hildur kemst að orði.
Anna Hildur er búsett í London en fyrstu
viku hvers mánaðar sinnir hún störfum
sínum hér heima. Hinar þrjár vinnur hún í
Englandi. „Það er betra fyrir mig að vera
meira úti þar sem ég þarf að rækta stærra
tengslanet,“ útskýrir Anna Hildur. Hún segir
ÚTÓN vera fyrst og fremst stoðskrifstofu
fyrir viðskipti og markaðssetningu á
íslenskri tónlist en fyrirmyndin er sótt til
hinna Norðurlandanna sem starfrækja öll
skrifstofur af sama toga.

&R¹ "ELLATRIX Å FRAMKV¾MDSTJËRANN
Anna Hildur starfaði áður sem blaðamaður
og flæktist í tónlistarbransann þegar hún
vann með japanska ríkissjónvarpinu að
þáttum um mannlíf og menningu á Íslandi.
Upp úr því varð Anna Hildur umboðsmaður
hljómsveitarinnar Bellatrix. „Elísu [söngkona
Bellatrix], sem var ansi þrjósk kona, fannst
það merkilegt að einhver gæti komið þeim
fram úr rúminu fyrir klukkan tíu á morgnana
og í tökur. Henni fannst að það hlyti þá líka að
vera manneskjan sem gæti komið þeim á
framfæri erlendis,“ segir Anna Hildur og
brosir út í annað. Sú varð líka raunin og naut
Bellatrix þó nokkurra vinsælda í Bretlandi
og víðar. Anna Hildur kynntist síðan mörgum
góðum mönnum í gegnum bransann í
Bretlandi sem hún lærði mikið af. Má þar til
dæmis nefna Keith Harris, umboðsmann
Stevie Wonder, og Peter Jenner, fyrsta
umboðsmann Pink Floyd. Seinna vann Anna
Hildur einnig með Botnleðju, Mínus,
Smekkleysu og fyrir Iceland Airwaveshátíðina svo fátt eitt sé nefnt.
Frá því Anna Hildur var ráðin framkvæmdastjóri hefur hún haft í nógu að snúast. „Ég
hef setið gríðarlega marga fundi til þess að
átta mig á hvaða væntingar fólk hefur, hvar
má finna sameiginlega fleti og hvernig við
nýtum þessa skrifstofu sem best til að ná
mestum árangri í útrás. Anna Hildur nefnir
einnig bransahátíðir sem hún hefur heimsótt,
vefsíðu sem verið er að setja upp og fjölmörg
stór verkefni sem tengjast síðunni, sem
ætlað er að verða öflugt markaðstæki fyrir
tónlistarmenn og tónlistarviðburði á Íslandi.
„Eins erum við ásamt Útflutningsráði að
vinna með hljóðverum og hljóðupptökustjórum til að sjá hvort hægt verði að vinna
að sameiginlegri markaðssetningu til að laða
að verkefni erlendis frá. Við erum líka að
skoða hvort þetta sé verkefni sem gæti
fengið endurgreiðslu eins og kvikmyndabransinn hefur fengið. Það er af nógu að taka
en vefsíðan er ákveðinn grunnur og ef hann
er traustur þá á framhaldið að verða
skilvirkt.“
Nú hefur þú fengið smjörþefinn af þessu
starfi en hvernig ætlar þú að móta starfið,
hvernig viltu að módelið að ÚTÓN líti út?
„Ég horfi á hvað hefur virkað best hjá
Norðurlöndunum, stel því og hendi svo öðru
sem virkar illa hjá þeim. En það sem ég vil

fyrst og fremst að komi út úr þessu er að við
verðum í sókn til þess að fá fjárfestingar inn
í tónlistarbransann og stuðla að auknum viðskiptum sem aftur skila sér í blómlegum
vexti fyrir lífæðarnar sem er alltaf kreatívi
talentinn. Við leggjum mikla áherslu á að
byggja góða heimasíðu sem verður grunnurinn að markaðssetningunni og sókninni,“
svarar Anna. „Ég held að það sé gríðarlega
mikilvægt að fókusera á markaðssetninguna
og draga út það sem er einstakt, það sem fær
athygli og hljómgrunn. Ég held líka að mikilvægt sé að þora að bakka út úr því þar sem
mesta hæpið er, því ekki eru alltaf mestu
viðskiptin gerð þar, og þora að taka þátt í litlum hlutum til þess að fá meiri athygli. Mig
langar líka að sjá módelið byggja á sterku og
virku alþjóðlegu tengslaneti, öllum til heilla
í íslenska bransanum. Skilvirkt og lýðræðislegt, þannig vil ég hafa þetta.“

²TFLUTNINGURINN VERÈUR INNFLUTNINGUR
En finnst Önnu Hildi hagnaður af tónlist, til
dæmis af útflutningi á íslenskri tónlist, vanmetinn?
„Já, hann er alveg stórlega vanmetinn.
Uppáhaldsdæmið mitt er norræn könnun,
sem gerð var fyrir tveimur eða þremur árum
á Iceland Airwaves-tónlistarhátíðinni. Þá
kom í ljós að þeir 1700 útlendingar sem koma
á hátíðina eyða 300 milljónum króna hér á

Uppáhaldsdæmið mitt er
norræn könnun, sem gerð
var fyrir tveimur, þrem
árum á Iceland Airwaves
tónlistarhátíðinni. Þá kom
í ljós að þeir 1.700 útlendingar sem koma á hátíðina eyða 300 milljónum á
Íslandi, á þessari einu helgi
í október. Ég held að fólk
setji ekki alltaf í samhengi
hvað þetta er stórt dæmi.
Íslandi á þessari einu helgi í október. Ég held
að fólk setji ekki alltaf í samhengi hvað þetta
er stórt dæmi. Þetta er ekki bara einhver
tónlistarmaður að spila í klúbbi eða að gefa
út eina plötu. Þetta er menningargeiri sem
skapar viðskipti fyrir margar tengdar
greinar. Í kringum einn tónlistarmann eins
og Björk eru kannski tuttugu Íslendingar
með vinnu, í hljómsveitinni hennar eða í
vinnu við vefsíðuna fyrir utan hina sem
koma að því að hanna kjóla, skjóta vídeó og
svo framvegis. Við eigum einfaldega eftir að
ná utan um það hvaða verðmæti liggja í
þessu, sýna fram á það með mælikvörðum
sem efnahagsspekúlantar og pólitíkusar
skilja og skilgreina sóknarfærin.“
Anna Hildur minnir einnig á að einn liður í
útflutningi geti verið innflutningur. „Airwaves er besta dæmið og við sjáum dómínóáhrif af þeim tækifærum sem opnast hjá
tónlistarmönnum eftir að erlent bransa- og
fjölmiðlalið uppgötvar þá á Airwaves.”
En hvað með allar gagnrýnisraddirnar. Nú
kemur þú til dæmis úr þessum popp/rokk
geira, er ekki verið að hygla tónlistarmönnun
úr þeirri deild of mikið? Þarf ekki að stuðla
að fjölbreyttari útflutningi?
„Ég held að það sé alveg klárlega vilji til
þess að stuðla að fjölbreytni í bæði poppi/
rokki, klassík og djassi,“ svarar Anna Hildur
mjög ákveðið. „Hins vegar er alveg ljóst að
markaðssetning á poppi og rokki er að sumu
leyti komin lengra, því þar er hreinlega
meiri þekking og reynsla.“
Og meiri peningar?
„Hugsanlega að einhverju leyti en fórnarkostnaðurinn við að ná langt í þeim geira er
líka mikill eins og hjá öðrum sem gefa sig
tónlistargyðjunni á vald. Það er hins vegar
mjög gaman að sjá hvað gengur vel hjá Garðari Cortes sem er „cross-over“ verkefni og
við Einar Bárðar erum reglulega í sambandi.
Ég átti líka mjög góðan fund með djassfólki
á Íslandi og við munum vinna með Jazzhátíð
Reykjavíkur. Ég hef líka verið á reglulegum
samráðsfundum með Tónverkamiðstöðunni
og Sigfríði Björnsdóttur, framkvæmdastjóra
Íslenskrar tónverkamiðstöðvar, og það er
mjög góður skilningur okkar á milli. Við vilj-

-!--!. ¥ ²4,!.$).5 !NNA (ILDUR (ILDIBRANDSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI ²TËN VINNUR HÎRÈUM HÎNDUM
AÈ ÖVÅ AÈ KYNNA ÅSLENSKA TËNLIST ¹ ERLENDRI GRUNDU

um vinna saman, við erum lítið land og
fámenn þjóð og við þurfum að deila með
okkur verkum og líka að leyfa upplýsingum
að fljóta á milli þar sem þær virka. Það verður hins vegar auðvitað líka að gera raunhæfar kröfur á skrifstofu sem hefur sautján og
hálfa milljón króna á ári til þess að hrinda
háleitum markmiðum í framkvæmd.
En hvernig svarar þú þeim „heldri“ mönnum í þessum bransa sem segja þetta eingöngu sjóði fyrir ungt íslenskt fólk til þess að
fara á frítt fyllirí og skemmta sér úti í löndum?
„Grasrótin er framtíðin og það hlýtur að
vera markmið okkar að hlúa að henni. Í sambandi við veitingar á styrkjum og öðru er
mjög auðvelt að sigta út þá sem eru ekki að
gera þetta af alvöru. Og ég held að Íslendingar ráði almennilega við þetta. Auðvitað slæðast samt inn einhverjir sem detta of harkalega í’ða enda partur af lífinu og þeir „heldri“
eru geta lent í því sama. Púlsinn verður samt
að vera í grasrótinni því þar er sköpunargleðin í gangi og framtíðin líka. Að sjálfsögðu verður maður líka að láta reynsluna
og þekkinguna vinna saman, og leyfa því að
flæða á milli.“ Anna Hildur skýtur því einnig
inn í, milli þess sem hún sötrar rólega á kaffinu sínu, að hún hafi fengið mikinn innblástur af góðum viðtökum fólks síðan skrifstofan opnaði og að almenn ánægja sé með að
ÚTÓN sé orðið að veruleika.

/PNAR DYR FYRIR AÈRA
Þjóðernisrembingurinn skýtur loks upp kollinum hjá okkur Önnu Hildi og auðvitað berst
talið að því hversu frábært íslenskt tónlistarlíf er og hvað allir utan Íslands heillast af
senunni um leið og þeir kynnast henni. Anna
Hildur segir að hún hafa lengi átt von á því
að íslenski stimpillinn myndi hætta að hjálpa
okkar tónlistarfólki en hún segir að þvert á
móti sé ástandið alltaf að verða betra og
betra.
Aftur samt að starfinu. Þér líður greinilega
vel í þessu starfi þó ekki sé liðinn lengri tími
en þetta, ég meina hljómsveit eins og Reykjavík! er farin að kalla þig „mömmu“ sína?
(Feimnislegur hlátur) Æi, mér finnst það
nú bara sætt. Þetta er orðinn standard djókur hjá okkur því sumar hljómsveitir hitti ég
í nánast öllum ferðum þeirra erlendis.

Reykavíkurpiltar segja til dæmis að ef þeir
væru á bar í Bangkok myndi ég örugglega
birtast þar (enn meiri hlátur).
Já einmitt, nú hefur Reykjavík! akkúrat
verið að spila á fjölmörgum hátíðum á þessu
ári. Er þetta eingöngu þeim að þakka eða er
verið að hjálpa þeim, persónulega, of mikið?
Nei, þetta er algjörlega þeim sjálfum að
þakka. Eins og ég sagði áðan þá er mjög mikilvægt að það séu „taste-makers“ í löndunum
sjálfum sem velja hvaða tónlistarmenn komi
að spila. Þeir Í Reykjavík! heilla sjálfir þá
sem koma og sjá þá spila og ég geri síðan það
sem ég get til að opna dyr fyrir þá. Og það
gengur bara misvel eins og gengur að gerist.
Þú ert því ekki þannig beint að koma tónlistarfólki út heldur frekar að ef það kemur
út þá hjálpar þú því að komast áfram?
Ég nota það sem ég hef til þess að ýta fólki
eins langt og hægt er en viðkomandi þurfa
að komast sjálfir af stað og klára dæmið. Ég
geri ekki kraftaverkin, tónlistarfólkið sér
algjörlega um það. Ég er í raun heldur ekki í
uppgötvunar- eða söluferlinu heldur markaðsferlinu.
En eftir þrjú ár, ertu tilbúin til að halda
áfram?
Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt
starf en þrjú ár geta verði langur tími í lífi
einnar konu og engin ástæða til að festast of
lengi í sama starfinu. Það er hins vegar
stuttur tími þegar verið er að vanda sig við
að byggja upp góða stoðskrifstofu og batterí sem ekki hefur verið til áður. Sjálf er ég
þannig gerð að ég verð að finna að ég hafi
nýjar áskoranir til að glíma við og finni að
þekking mín og reynsla nýtist. Ef það er
ennþá að gerast eftir eitt ár eða þrjú ár þá
er aldrei að vita en ég er hins vegar ekki ein
í þessu átaki. Þetta er öll senan og hún er á
mikilli siglingu. Það er mikil fjölbreytni og
kraftur í íslensku tónlistarlífi sem gerir
okkur öllum kleift að vinna saman og stuðla
að góðri markaðssetningu á íslenskri tónlist.“
Frekari upplýsingar um ÚTÓN er að
finna á www.icelandicmusic.is en það er
glæný heimasíða sem opnaði nú í vikunni.
Síðunni er ritstýrt af Paul Sullivan en hann
skrifaði meðal annars bókina Waking Up in
Iceland.
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Áhugaverð framtíðarstörf

í Hafnarfirði
Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum

Veislulist og Skútan
Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf:
Vanan matreiðslumann sem getur unnið sjálfstætt. Vaktavinna
mest dagvinna. Aðstoð í eldhús.vinnutími er frá kl. 8 - 4.
Matreiðslunema. Vaktavinna mest dagvinna.
Umsóknir sendist á e.mail skutan@skutan.is eða
hringið í s. 555 1810 Sigurpáll.

KÓPAVOGSBÆR

Ábyrgðarsvið:

Fyrir alla

•

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrirtæki til að sækja um.

•

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Tölvukunnátta æskileg
Búa yfir heiðarleika og samviskusemi,
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
•
•

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum
við á boðstólum yfir
100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla
áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi.

www.husa.is

Afgreiðslu- og sölumenn á timburlager
Ábyrgðasvið:
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf
• Önnur tilfallandi störf
•
•

Áhaldahús Kópavogs
• óskar eftir að ráða skráningarfulltrúa á
skrifstofu Áhaldahúss Kópavogs.
Starfssvið: Færsla og frágangur verkbókhalds, öll almenn skrifstofustörf, símavarsla o.fl.
Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og SfK.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.
Upplýsingar um starfið gefur Jóhannes
Pétursson í síma 570-1660
og í Áhaldahúsi Kópavogs,
Álalind 1.

www.kopavogur.is - www.job.is

Hæfniskröfur:
Lyftararéttindi væri kostur
- starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
• Búa yfir þjónustulund og samskiptahæfni
•

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 27. júlí n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Skráningarfulltrúi á skrifstofu
• Starfsmaður með reynslu í frárennslislögnum
Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
sími 554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Skólaritari 100% starf
• 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:
• Tónmenntakennari 100%
• Húsvörður
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
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Hefur þú áhuga á að skipta um
starfsvettvang og sérhæfa þig í
þjálfun blindra og sjónskertra í
umferli og athöfnum daglegs lífs?
nokkrum umferlis- og ADL
kennurum til starfa. Þeir sem
verða ráðnir en hafa ekki sérmenntun á þessu sviði þurfa að
vera tilbúnir að leggja stund á
viðeigandi sérfræðinám, í átta
mánuði frá september 2007,
við St. Josephs School for the
Visually Impaired á Írlandi (www.
stjosephsvi.ie/diploma.html).
Námið krefst viðveru í Dublin í
fjögur skipti á tímabilinu, í fimm
vikur í senn, en á milli þess og
í framhaldi er störfum sinnt á
Íslandi. Menntunarsjóður til
blindrakennslu, stofnaður af
Blindrafélaginu og Blindravinafélaginu, mun greiða skólagjöldin
fyrir þá sem fara í námið.

3TARFSMAÈUR ËSKAST VIÈ HIRÈINGU OG REKSTUR LËÈA ,3(
3TARFSHLUTFALL  3TARÙÈ ER FJÎLBREYTILEGT "ÅLPRËF
NAUÈSYNLEGT OG REYNSLA AF UMSJËN T¾KJA OG VÁLA ¾SKILEG
5MSËKNIR BERIST FYRIR  ¹GÒST TIL -AGNÒSAR -¹S 6ILHJ¹LMSSONAR
UMSJËNARMANNS LËÈA OG VEITIR HANN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR Å
SÅMUM   OG   NETFANG MAGNUSV LANDSPITALIIS

Starf umferlis- og ADL kennara felst m.a. í:
• Endurhæfingu blindra og sjónskertra einstaklinga á öllum aldri
hvar sem er á landinu, sem getur náð til:
o umferliskennslu – að rata og komast um með og án hjálpartækja
o ADL, þjálfun í athöfnum daglega lífsins með og án hjálpartækja
o ráðgjöf við starfsendurhæfingu
o kennslu í blindraletri
o sjónþjálfun, kennslu í notkun sjónhjálpartækja
o kennslu í notkun sértæks hugbúnaðar
• Fræðslu og faglegri ráðgjöf um sjónskerðingu og afleiðingar hennar
• Aðgengisúttektum og ráðgjöf um bætt aðgengi
• Þátttöku í rannsóknum, þróun og uppbyggingu þekkingar og þjónustu fyrir blinda og sjónskerta

,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG (RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFS
MANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTIS
STEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM
VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

a eftir

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði kennslu, iðjuþjálfunar, sjúkraþjálfunar,
þroskaþjálfunar eða sambærilegs
• Mikil lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Áhugi á uppbyggingu þekkingar og þróun í málefnum blindra og
sjónskertra einstaklinga
• Góð færni í ritaðri og munnlegri ensku er skilyrði, færni í norðurlandamáli er kostur

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Pétursdóttir í síma 690 2700, en umsókn ásamt ýtarlegri
ferilskrá sendist til Sjónstöðvar Íslands, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík fyrir 30. júlí 2007.

Ráðandi - auglýsingastofa ehf.

Sjónstöð Íslands leitar eftir

3TARFSMAÈUR LËÈA

f i kj

«SKA EFTIR RAFVIRKJUM
,ANGAR ÖIG AÈ VINNA SKEMMTILEGA T¾KNIVINNU
6IÈ LEITUM AÈ RAFVIRKJUM Å VINNU VIÈ UPPSETNINGAR OG FORRITUN
¹ ÕMSUM ÎRYGGISBÒNAÈI OG Å ALMENNA RAÚAGNAVINNU
"ÅLL SÅMI SNYRTILEG INNIVINNA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
6INSAMLEGA SENDIÈ INN UMSËKNIR ¹
GODIRMENN GODIRMENNIS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

::: SUMARSTARF
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VERSLUNARSTJÓRI
Á AKRANESI

Nánari upplýsingar* !*" " '% '"
!  !'( (515 5500%(!)#"' !
ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

N1 óskar eftir að ráða verslunarstjóra í nýja glæsilega verslun félagsins á Akranesi.
Megináhersla verslunarinnar er m.a. á bílavörur, mótorhjól og fylgihluti þeirra,
verkfæri og olíuvörur.
Helstu verkefni:
Daglegur rekstur stöðvarinnar
Verkstjórn og eftirlit
Starfsmannamál
Önnur tilfallandi störf í versluninni

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking á verslun og þjónustu
Þekking á ofangreindum vörutegundum
Samskiptafærni
Þjónustulipurð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Kristjánsson, deildarstjóri verslunardeildar í síma 440 1041.
Vinsamlegast sækið um starfið á www.n1.is fyrir 23. júlí.

6%'.! !5+)..! 6%2+%&.! /' 5-&!.'3
«3+5- 6)¨ %&4)2
(*²+25.!2&2¨).'5(¾FNISKRÎFUR
3J¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ GËÈ F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
SKIPULAGSH¾ÙLEIKI SVEIGJANLEIKI OG ¹REIÈANLEIKI

3+2)&34/&5 /' 6%2+%&.!34*«2!
(¾FNISKRÎFUR
2EYNSLA Å BËKHALDI SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ GËÈA F¾RNI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM SKIPULAGSH¾ÙLEIKI SVEIGJANLEIKI
OG ¹REIÈANLEIKI
(¹SKËLAMENNTUNAR
EKKI KRAÙST
(ÁR ER H¹SKËLAMENNTUNAR
EKKI KRAÙST
5MS¾KJENDUR VINSAMLEGAST SENDIÈ STARFSFERILSKR¹ ¹SAMT
MYND MERKT (RIF  ¹ BOX FRETTIS FYRIR  JÒLÅ
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ
'ËÈ HEILSA ¹N¾GÈUR STARFSMAÈUR AUKIN AFKASTAGETA AUKIN FRAMLEIÈNI
(RIF ER ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI SEM BÕÈUR UPP ¹ ALHLIÈA HEILSUEÚINGU INN Å
FYRIRT¾KI (EILSUEÚINGU ER HÁR H¾GT ER AÈ N¹LGAST Å MJÎG FJÎLBREYTILEGU
FORMI (J¹ (RIFUM SAMEINAST SÁRFR¾ÈIÖEKKING MISMUNANDI FAGSTÁTTA MEÈ
ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ AÈSTOÈA FYRIRT¾KI TIL AÈ MARKA SÁR HEILSUSTEFNU TIL FRAM
TÅÈAR OG L¹TA ÖAÈ VERÈA AÈ VERULEIKA (RIF EHF VAR STOFNAÈ Å DESEMBER 

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

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

WWWHRIFIS
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Vertu með frá byrjun
NOVA er nýtt 3G félag sem mun bjóða
nýja tegund farsíma- og netþjónustu
síðar á þessu ári. 3G mun breyta með
hvaða hætti fólk á í samskiptum, miðlar
upplýsingum og afþreyingu.

Við leitum að kraftmiklu og hressu fólki
sem vill takast á við áskorun í starfi.
Starfið felur í sér að veita viðskiptavinum
NOVA ráðgjöf í tengslum við hina nýju
3G þjónustu fyrirtækisins.

Vilt þú takast á við nýja og skemmtilega
hluti að loknu sumarfríi og ganga til liðs
við NOVA?

Við leggjum áherslu á gott og
skemmtilegt starfsumhverfi hjá nýju
og spennandi fyrirtæki.

Verslanir

Sölu- og þjónustuver

NOVA leitar að öflugum söluog þjónusturáðgjöfum í verslanir.

NOVA leitar að öflugum sölu- og
þjónusturáðgjöfum í sölu- og þjónustuver.

Nýir starfsmenn munu fá yfirgripsmikla þjálfun
áður en þeir hefja störf.

Hæfniskröfur

Vinnutími

Lífsgleði og jákvætt viðhorf.
Góð tölvukunnátta.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

Unnið er á vöktum.
Í boði er fullt starf og hlutastarf.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum
um menntun og fyrri störf á netfangið
nova@nova.is fyrir 1. ágúst nk. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir.

Nánari upplýsingar á nova.is

argus 07-0488

NOVA · Sætúni 8 · 105 Reykjavík · Sími 517 6660 · nova.is

Útibússtjóri

á vestursvæði SPRON

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stjórnun útibúa á vestursvæði SPRON
• Áframhaldandi uppbygging útibúa vestursvæðis
• Samskipti við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra viðskiptavina
úr hópi einstaklinga og fyrirtækja/félaga
• Markaðs- og sölustýring á svæðinu
• Stjórnun lánamála á svæðinu
• Þátttaka í stjórnunarteymi Spron sparisjóðs

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri SPRON sparisjóðs,
í síma 550 1200 eða í tölvupósti, olafur@spron.is.
Umsóknir óskast sendar í tölvupósti, starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 31. júlí nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi,
ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu.
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6EITINGAREKSTUR

3TJËRNANDI

%RUM AÈ LEITA AÈ STJËRNANDA TIL STARFA Å VEITINGAHÒSI &JÎLSKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈSINS
¥ STARÙNU FELST AÈ HAFA UMSJËN MEÈ VEITINGAREKSTRI &JÎLSKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈSINS
¹KVEÈA VÎRUÒRVAL OG SKIPULEGGJA FRAMREIÈSLU ÖESS
ELDA MAT OG BAKA FYRIR GESTI
VERKSTÕRA OG SKIPULEGGJA VINNU ANNARA STARFSMANNA VEITINGASÎLUNNAR

!TVINNA Å BOÈI

5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF OG ER VEITINGASALAN STARFR¾KT ALLT ¹RIÈ
/PNUNARTÅMI VEITINGASÎLUNNAR FYLGIR OPNUNARTÅMA GARÈSINS
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA GËÈA SAMSTARFSH¾ÙLEIKA OG SÕNA ÒTSJËNASEMI OG HUGMYNDAUÈGI VARÈANDI INNKAUP OG VÎRUÒRVAL
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ VERA MENNTAÈUR ¹ SVIÈI MATARGERÈAR
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM 3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR VIÈ 2EYKJAVÅKURBORG .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3IGRÒN Å SÅMA  
5MSËKNIR ÖURFA AÈ VERA SKRIÚEGAR OG BERAST ¹ PËSTFANGIÈ &JÎLSKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈUR (AFRAFELLI VIÈ %NGJAVEG  2EYKJAVÅK
EÈA ¹ NETFANG SIGRUN HUSDYRAGARDURIS
5MËKNARFRESTUR RENNUR ÒT ¹GÒST N¾STKOMANDI

&ISKVINNSLUFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR MËTTÎKUSTJËRA
6ERÈUR EINNIG AÈ GETA LEYST AF VERKTJËRA
.¹NARI UPPL Å SÅMA   EÈA HAMRAFELL HAMRAFELLIS

FORVAL
ÞRÓUNAR- OG
NI
SAMKEPPrga
HUGMYNDAasv
r
iðs Reykjavíkurbo
F.h.: ÍTR og Framk væmd

Þ
ró
óunarverkefni um vatnagarð í Úlfarsárdal
Úlfars
Þróunarverkefni
Óskað er eftir umsóknum áhugasamra aðila til þátttöku í þróunarverkefni um vatnagarð í Úlfarsárdal, ásamt því að koma að fjármögnun, framkvæmdum og rekstri viðkomandi mannvirkja.
Í vatnagarðinum er gert ráð fyrir almenningssundlaug, þar sem er aðstaða fyrir skólasund, sund eldri borgara, ungbarnasund o.fl. Þá er gert ráð fyrir aðstöðu til leikja fyrir
börn og unglinga, hvíld og afslöppun ásamt aðstöðu fyrir fjölskyldur til að dvelja
saman í vatnagarði utan- sem innandyra.
Forvalsgögn fást í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum
17. júlí. Skil á umsóknum: 27. ágúst 2007, kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12015
Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod

Reykjavíkurborg

Starfsma›ur í útgáfu- og kynningarmálum
ﬁróunarsamvinnustofnun óskar eftir a› rá›a starfsmann
til a› sinna útgáfu- og kynningarmálum.
ﬁróunarsamvinnustofnun Íslands (ﬁSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› ﬂróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› ﬂau lönd
ﬂar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á ﬂeim svi›um ﬂar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri ﬂekkingu og
reynslu.
www.iceida.is

Leita› er a› metna›arfullum, háskólamenntu›um einstaklingi me› ﬂekkingu á ﬂróunarmálum.
Starfsma›urinn ver›ur a› geta s‡nt frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um, hafa reynslu á ﬂessu
svi›i og eiga au›velt me› mannleg samskipti.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 30. júlí nk.

Starfi› felst í ﬂví a› vinna a› verkefnum á svi›i útgáfu, kynningar, vefs og fræ›slu í samstarfi vi›
útgáfu- og kynningarstjóra og a›ra starfsmenn á a›alskrifstofu ﬁSSÍ í Reykjavík.

Nánari uppl‡singar veita Albert
Arnarson og Elísabet Sverrisdóttir,
rá›gjafar hjá Hagvangi.

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun er skilyr›i – t.d. í íslensku e›a ﬂróunarmálum
Afbur›agó› íslensku- og enskukunnátta
Starfsreynsla á svi›i útgáfu er mikilvæg
Reynsla af grafískri hönnun og/e›a vefsí›uger› er mikilvæg

Netföng: albert@hagvangur.is og
elisabet@hagvangur.is

A›rar hæfniskröfur:
Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og samstarfshæfni
Nákvæmni í vinnubrög›um
Kunnátta í portúgölsku e›a spænsku er kostur
Gó› tölvukunnátta
- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

SUNNUDAGUR 15. júlí 2007

ATVINNA

Setur þú öryggið
á oddinn?
Við erum að leita að einstaklingi sem er 25 ára eða
eldri til að sinna starﬁ í öryggisdeild. Við hvetjum
eindregið konur jafnt sem karla til að sækja um
neðangreint starf.
Helstu verkefni:
● Eftirlit með öryggi starfsmanna
● Framfylgni á ákvæðum vinnuverndarlöggjafar
● Eftirlit með öryggiskerfum
● Vinnsla á upplýsingum úr hússtjórnarkerﬁ
● Skýrslugerð vegna slysa og atburða sem upp
kunna að koma
● Almenn öryggisgæsla(vöruvernd, rýrnunareftirlit)
Hæfniskröfur:
● Tæknileg þekking
● Góðir samskiptahæﬁleikar
● Góð þjónustulund
● Sjálfstæð vinnubrögð
● Heiðarleiki og áreiðanleiki
● Stundvísi
● Þekking á skyndihjálp er kostur
● Reynsla af öryggisstörfum er kostur

ÚTBOÐ – JARÐVINNA

Um fullt starf er að ræða þar sem unnið er á vöktum.
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2007.

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. óskar fyrir hönd Háskólans
í Reykjavík hér með eftir tilboðum í verkið:
Háskólinn í Reykjavík – Jarðvinna

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

Verkið felst í því að grafa fyrir nýbyggingu Háskólans og endurfylla að
hluta með burðarhæfum fyllingum undir nýbyggingu.

Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á
www.IKEA.is Nánari fyrirspurnir skal senda á netfangið fjola@ikea.is

Helstu magntölur eru:
Gröftur
59.000 m3
Fyllingar 15.000 m3
Verkinu skal skilað í áföngum og vera að fullu lokið 15. maí 2008.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu VGK Hönnunar hf., Grensásvegi 1,
Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 17. júlí 2007 kl 14.00.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VGK Hönnunar hf., fimmtudaginn
2. ágúst 2007 kl. 11.00.
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Kórstjóri Kvennakórs Hafnarfjarðar
Kvennakór Hafnarfjarðar er að hefja sitt 13. starfsár og
eru mörg spennandi verkefni framundan. Kórinn óskar
eftir kórstjóra til starfa fyrir komandi starfsár.
Æskilegt er að umsækjendur haﬁ menntun á sviði
kórstjórnar og/eða söngmenntun.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af kórstjórn.

,EIKSKËLASVIÈ

3KAPANDI STÎRF MEÈ SKAPANDI FËLKI
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
2EYKJAVÅKURBORGAR N¾STA VETUR
,EITAÈ ER EFTIR
o ,EIKSKËLAKENNURUM
o 3TARFSFËLKI MEÈ UPPELDIS OG H¹SKËLAMENNTUN
o 3TARFSFËLKI MEÈ MENNTUN EÈA REYNSLU ¹ SVIÈI LISTA
o 3TARFSFËLKI MEÈ FJÎLBREYTTA MENNTUN OGEÈA STARFSREYNSLU
$EILDARSTJËRI
o "L¹SALIR "REKKNA¹SI  SÅMI  
o 3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
3ÁRKENNSLA ÖROSKAÖJ¹LÙ
o 'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
6ANTAR Å  OG  STARF
o ,INDARBORG ,INDARGÎTU  SÅMI     STAÈA
o ®SP )ÈUFELLI  SÅMI   
,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
o !USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
o "L¹SALIR "REKKNA¹SI  SÅMI  
o "REKKUBORG (LÅÈARHÒSUM  SÅMI  
o $RAFNARBORG $RAFNARSTÅG  SÅMI  
o &ÅFUBORG &ÅFURIMA  SÅMI  
o &UNABORG &UNAFOLD  SÅMI  
o &URUBORG VLAND SÅMI  
o 'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  

Umsóknir sendist til:
Kvennakór Hafnarfjarðar
c/o Helga Sveinsdóttir
Klukkubergi 18
221 Hafnarfjörður
helgamr@simnet.is

o (AMRABORG 'R¾NUHLÅÈ  SÅMA  
o (RAUNBORG (RAUNBERGI  SÅMI  
o *ÎKLABORG *ÎKLASELI  SÅMI  
o *ÎRÙ (¾ÈARGARÈI A SÅMI  
o +LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
o +VISTABORG +VISTALANDI  SÅMI  
o ,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
o ,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
o .ËABORG 3TANGARHOLTI  SÅMI  
o 2EYNISHOLT 'VENDARGEISLI  SÅMI   
o 3ELJAKOT 2ANG¹RSELI  SÅMI  
o 3JËNARHËLL 6ÎLUNDARHÒSUM  SÅMI  
o 3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
o 6ESTURBORG (AGAMEL  SÅMI  
o 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  
o ®SP )ÈUFELLI  SÅMI   

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2007
Upplýsingar um starﬁð veitir
Helga Sveinsdóttir í síma 897-4821

9ÙRMAÈUR Å ELDHÒS
o .ËABORG 3TANGARHOLTI  SÅMI     
!ÈSTOÈAR Å ELDHÒS
o !RNARBORG -ARÅUBAKKA  SÅMI  
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM EÈA HJ¹ 3TARFSMANNAÖJËNUSTU
,EIKSKËLASVIÈS Å SÅMA  
!LLAR LAUSAR STÎÈUR Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕSTAR ¹
WWWLEIKSKOLARIS

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
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Þykkvaflöt 4/ Rein
820 Eyrarbakki
Nýtt - gamalt

Stærð: 146,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Frostafold 10
Bær

112 Reykjavík
Jarðhæð - sérinngangur

Stærð: 88,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 13.100.000
Bílskúr: Nei

Bær

Opið
Hús

Opið
Hús

Snorri
Sölufulltrúi
8648090
ss@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:00 - 18:30

Verð: 21.400.000

Góð íbúð á jarðhæð. Sérinngangur og sérgarður. Um er að ræða íbúð sem er 82,3 fm að stærð.
Sérgeymsla í sameign um 6 fm. Reiðhjólageymsla og þvottahús í sameign. Húsið var málað að utan sl.
sumar. Lýsing eignar: Flísalögð forstofa með hengi. Eldhús með sprautulakkaðri innréttingu, AEG
uppþvottavél fylgir. Þvottahús/geymsla inn af eldhúsi. Tvö svefnherb, stór fataskápur í öðru. Björt stofa
með útgangi á hellulagða verönd og garð. Baðherbergi flísalagt og allt nýupptekið.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
beggi@remax.is

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

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

Verð: Tilboð

201 Kópavogur
Falleg 5 herbergja íbúð

Stærð: 133,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Bær

Opið
Hús

GULLMOLI Á EYRARBAKKA. Nýlegt einbýlishús, hannað og byggt í aldarmótastílnum um 1900. Lýsing eignar:
Flísalögð forstofa, lítið salerni og þvottahús inn af forstofu. Þvottahús með innréttingu og sturtu. Úr forstofu er
gengið inn í hol. Þaðan er gengið inn í stofu og borðstofu og eldhús. Vönduð eldhúsinnrétting og tæki. Úr eldhúsi
er innangengt í bílskúr, flísalagt gólf í bílskúr. Úr holi er stigi upp á efri hæð. Komið er upp í hol sem er notað sem
sjónvarpshol. Úr holi er gengið inn í þrjú svefnherbergi og baðherbergi með innréttingu og baðkari. Manngengt
geymsluloft yfir hæðinni. Garðurinn er gróinn og snyrtilegur, malbikuð innkeyrsla. Stór pallur með heitum potti.
Allir viðir í húsinu eru sérvaldir. Gólfborð eru á báðum hæðum. Í stofu er spjaldapanell með brjóstlista. Bitar í lofti,
sérsmíðuð gerefti og gólflistar. Allir gluggar í húsinu sérsmíðaðir. Loft á báðum hæðum eru máluð með
heimalagaðri línolíumálningu. Sjón er sögu ríkari.

Snorri
Sölufulltrúi
864 8090

Arnar Ingi
Lúðvíksson
Sölufulltrúi
692-8899

ss@remax.is

arnar@remax.is

Opið hús mánudag kl: 18.00 -18.30
Guðbergur
Lögg. fasteignasali
beggi@remax.is

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

Ólafsgeisli 28
113 Reykjavík
Glæsileg neðri sérhæð með útsýni

Stærð: 166,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 24.560.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.300.000

Um er að ræða 5 herb 133,3 fm íbúð við hliðina á Lindaskóla. Lýsing íbúðar: Eldhús með spónalagðri
innréttingu og parketi á gólfi. Þvottahús innaf eldhúsi með innréttingu og vask. Stofan rúmgóð og björt
með parketi á gólfi, útgengi á flísalagðar svalir. Baðherb með innréttingu, baðkari og sturtu, flísar á
veggjum og gólfi. Hjónaherb með skápum og parketi á gólfi. 3 herb, eitt með parketi á gólfi og fataskáp og
tvö á efrihæð með plastparketi á gólfum og annað með flísalagðri snyrtingu innaf.

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

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

Engjasel 86
Senter

109 Reykjavík
Falleg eign.

Stærð: 138,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 16.000.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi
899-9493
nanna@remax.is

Mánudaginn kl 18.00 - 18.30.

Verð: 23.500.000

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

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Stuðlaberg 72
Í dag og á morgun frá kl: 17-17:30

Verð: 51.900.000

221 Hafnarfjörður
Glæsilegt raðhús til sölu.

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 21.670.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Esja
Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi
820 1969
valur@remax.is

Einstaklega vönduð og glæsileg eign með útsýni yfir golfvöllinn. Gengið er inn af hellulagðri verönd. Forstofan er
björt og gengið er þaðan niður lítil þrep niður í glæsilega stofu með mikilli lofthæð og stórum gluggum. Útgengt er
úr stofu út á suðurverönd. Eldhúsið og borðstofan er opinn inn í stofu með glereyju. Stálplata er á borðum. Falleg
hvítsprautuð eldhúsinnrétting frá dk innréttingum. Innbyggður ísskápur fylgir með. Raftækin eru frá Whorlpool.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvöföld svalahurð er í svefnherberginu og útgengt þaðan út í garð. Hvítsprautaðar
hurðir eru í allri íbúðinni. Mjög fallegt olíuborið parket er á allri íbúðinni nema á forstofu,svefnherbergisgangi og
baðherbergi en þar eru ljósar náttúruflísar frá Parki. Baðherbergi er með sérsmíðuðum innréttingum. Hvítar flísar
eru á veggjum. Rúmgóður sturtuklefi með gleri og tengi fyrir baðkari. Salerni og handlaug eru frá Alessi og
blöndunartækin eru frá Gessi. Hiti í gólfum í allri íbúðinni. Fjarstýrður ljósabúnaður, öll lýsing er frá Lumex.
Hátalarabúnaður er í allri íbúðinni. Rúllugardínur frá Setubrautum og Gluggatjöldum fylgja með.

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi
820 3588

kitty@remax.is

gh@remax.is

Mánudag 16. júli milli 18:00 og 18:30
Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Verð: 38.900.000

REMAX-Esja kynnir: Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Góður nýlegur afgirtur sólpallur í
suður er fyrir framan húsið. NEÐRI HÆÐ: Forstofa með skápum, rúmgott hol, eldhús, gestasnyrting og
rúmgóð stofa með útgengi á pall. EFRI HÆÐ: Tvö barnaherbergi með skápum, gott hjónaherbergi með
útgengi á suður svalir, þvottahús með geymslulofti, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Allar nánari
upplýsingar gefa Gísli s: 820-3588 gh@remax.is og Valur s: 820-1969 valur@remax.is

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Akursbraut 9
300 Akranes
Rúmgóð tveggja herbergja íbúð

Stærð: 71,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 13.050.000
Bílskúr: Nei

Akursbraut 9
Mjódd

300 Akranes
Nýstandsett 2ja herb íbúð

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17:00-17:30

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Opið hús mánud. 16 júlí kl. 17-17:30
Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

112 Reykjavík

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.900.000

Íbúðin sem er nýuppgerð samanstendur af stofu og eldhúsi sem myndar sameiginlegt rými. Útgengi er út á
svalir úr stofu sem snúa í suðvestur. Eldhúsinnrétting er úr eik, keramikhelluborð. Rúmgott svefnherbergi er
með góðum skápum úr eik. Plastparket á öllum gólfum nema á baðherbergi, sem er flísalagt í hólf og gólf,
baðkar með sturtuaðstöðu. Húsið sem er mikið endurnýjað, er klætt með báruáli og er allt hið
snyrtilegasta.

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

Vallarhús 5

Mjódd

Opið
Hús

Verð: 12.500.000

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

Stærð: 79,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

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

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

Guðrúnargata 8
Mjódd

105 Reykjavík
Falleg hæð á góðum stað

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 16.680.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

Mánudaginn 16. júlí kl. 17:30-18:00

runarthor@remax.is

Opið hús á mán. 16 júl kl: 17:30-18:00

Verð: 28.800.000

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

asdis@remax.is

105 Reykjavík
Fyrirsögn..

Stærð: 64,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.920.000
Bílskúr: Nei

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

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

Guðrúnargata 8

Verð: 29.500.000

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

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402

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

Fífurimi 48
Mjódd

112 Reykjavík
Fallegt raðhús

Stærð: 131,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Opið hús mánud. 16 júlí kl 18-18:30

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Opið hús mánud.16 júlí kl: 19:00-19:30

Verð: 15.500.000

Remax/MJódd kynnir góða 2ja herbergja kjallaraíbúð miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er með sérinngangi.
Komið er inn í lítið hol með málað gólf og eldhús á hægri hönd. Gegnt innganngi eru stofa með máluðu
gólfi og svefnherbergi sem er með filtteppi. Salerni er með sturtu og skápum. Sér geymsla fylgir íbúðinni og
þvottahús er í sameign. Í húsinu eru tvær aðrar íbúðir. Góð staðsetning.

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

109 Reykjavík

Stærð: 252 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 33.900.000
Bílskúr: Já

Funalind 9
201 Kópavogur
Mjódd

6 herbergja tveggja hæða íbúð á efstu hæð.

Opið
Hús

Mánudaginn 16. júlí kl 19:30-20:00

asdis@remax.is

Stærð: 151 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 22.600.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Mánudaginn 16.Júlí kl. 20:30-21:00

Verð: 52.500.000

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

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402

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

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

Grófarsel 16

Verð: 37.500.000

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

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

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

Verð: 32.900.000

Neðri hæð:Hol,hjónaherbergi,barnaherbergi,flísalagt baðherbergi með baðkari,þvottahús,eldhús og stofa með
góðum svölum. Efri hæð:Tvö stór svefnherbergi,baðherbergi með sturtu,stórt sjónvarpshol með útgengi á svalir
með góðu útsýni. Íbúðin er með fallegum mahogný innréttingum og parketti,mikið skápapláss. Ekki er
lyfta í húsinu. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.

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

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

Ingólfsstræti 8
101 Reykjavík
Miklir möguleikar

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1907
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Kambasel 11
109 Reykjavík
Stór sérgarður .

Senter

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi
694 4700
steini@remax.is

Á Mánudag milli 18:00-18:30

Verð: 23.900.000

Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í Seljahvefinu. Komið er inn í stóra forstofu
með fatahengi. Tvö rúmgóð herbergi eru í íbúðinni, parketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með
sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er með góðu skápaplássi og inn af því er borðkrókur. Dúkur er á
eldhúsinu og borðkróknum. Inn af eldhúsinu er þvottahús og geymsla með hillum. Stofan og borðstofan
eru samliggjandi sem bíður uppá mikla möguleika.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Hallakur 4b
Í dag milli kl 14:00-15:00

Garðabær 210
Laus við kaupsamning

Verð: 35.900.000

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Falleg eign sem bíður upp á mikla möguleika í hjarta miðbæjarins. Eignin skiptist í sýningarsal með stórum
gluggum sem snúa út að Ingólfsstræti. Fallegar upprunalegar gólffjalir eru á eigninni sem setja mikinn svip á hana.
Rýmið sem snýr að bakgarðinum skiptist í eldhús, skrifstofuaðstöðu, geymslu og baðherbergi. Stór sérgeymsla er
í kjallara. Eignin hentar vel undir margskonar rekstur eða sem íbúðarhúsnæði. Húsið stendur á eignarlóð. Laus við
kaupsamning.

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi
694 4700

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi
694 4700

steini@remax.is

steini@remax.is

Á Mánudaginn milli 19:00 og 19:30

vj@remax.is

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

113 Reykjavík

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-17:00

Verð: 24,9 - 33,9 M

SÖLUFULLTRÚAR Á STAÐNUM Í DAG KL 15:00-17:00
Fallegar 3ja og 4ja herbergja íbúðir í glænýju fjölbýlishúsi í Grafarholti. Íbúðirnar
eru allar mjög rúmgóðar, stærðir frá 98 fm upp í 130 fm og fylgja flestum þeirra
bílastæði í bílageymslu. Allar innréttingar eru úr spónlagðri eik frá GKS. Skápar
eru í forstofu og herbergjum. Innihurðir eru úr eik. Í eldhúsi eru fallegar
eikarinnréttingar frá GKS, raftæki frá Siemens, keramik helluborð, bakaraofn,
uppþvottavél og háfur. Flísalagt er á milli skápa. Gott stofurými. Herbergin eru
með skápum upp í loft. Baðherbergi eru flísalögð á veggjum og gólfi. Baðkar er
á baðherbergjum. Öll blöndunartæki eru frá Tengi. Þvottahús eru í íbúðunum.
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, en þó eru nokkrar sýningaríbúðir sem seljast
með parketi. Þó eru forstofa, þvottahús og baðherbergi með flísum á gólfi.
Öllum íbúðum fylgir geymsla í sameign. Lyfta er í öllum stigagöngum. Lóð verður
skilað fullfrágengni.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Stærð: 98 - 130 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Marteinslaug 1-7

Verð: 28.500.000

Opin og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í viðhaldsfríu fjölbýli á góðum stað í Akralandinu í Garðabæ. Komið er
inn í parketlagða forstofu með góðu skápaplássi. Tvö mjög rúmgóð herbergi eru í íbúðinni, bæði með
skápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar og sturtuklefi eru á baðherberginu. Eldhúsið er
opið með góðu skápaplássi og eldavélaeyju. Stofan er björt og rúmgóð og úr henni er útgengt á sér
suðurverönd. Parket er á stofunni. Geymsla er í kjallara.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Senter

Hringbraut 34
220 Hafnarfjörður

Stærð: 30 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 4.630.000
Bílskúr: Nei

Senter

108 Reykjavík
Falleg íbúð með bílskúr!

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00
Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

220 Hafnarfjörður
Gott fermetraverð!

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Senter

111 Reykjavík
Vel staðsett parhús!

203 Kópavogur
Falleg 2-3ja herbergja íbúð

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

Opið hús mánudaginn 18:30-19:00

vj@remax.is

Stærð: 78,8 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 15.275.000
Bílskúr: Já

107 Reykjavík
Vel staðsett í búð í Vesturbænum!

vj@remax.is

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

Naustabryggja 25
Senter

110 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Bryggjuhverfinu

Senter

Opið
Hús

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

Opið hús mánudaginn kl 20:30-21:00
Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 13.104.000
Bílskúr: Nei

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.

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

Grenimelur 35

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 22.900.000

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

Verð: 33.800.000

Parhús á góðum stað í Hólabergi í Breiðholti. Forstofa með flísum á gólfi. Inn af forstofu er þvottahús með
glugga. Eldhúsið er með eldri ljósri innréttingu. Góður borðkrókur er í eldhúsinu. Borðstofa og stofa með
plastparketi. Úr stofunni er útgengt á hellulagða verönd og í garð. Tréstigi er á milli hæðanna. Fjögur góð
herbergi. Öll með skápum og nýlegu plastparketi. Baðherbergið er nýlega tekið í gegn. Flísar á gólfi og
veggjum, hiti í gólfi. Falleg létt innrétting og skápur. Geymsluloft.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 19:30-20:00

Senter

Opið
Hús

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

Álfkonuhvarf 67

vj@remax.is

Stærð: 159,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 22.360.000
Bílskúr: Já

Hólaberg 56

Verð: 23.900.000

Góð 4ra herbergja efri sérhæð á góðum stað í Hafnarfirði. Aðeins þrjár íbúðir eru í húsinu. Sér inngangur.
Gengið upp stiga og á stigapalli er eitt herbergi. Annað barnahergi er svo innan íbúðarinnar sem og gott
hjónaherbergi. Dúkur á gólfi herbergja. Baðherbergið er flísalagt. Góð innrétting og sturtuklefi. Eldhúsið er
mjög rúmgott með góðri innréttingu. Borðkrókur er í eldhúsi. Stofan er opin og björt, útgengt á góðar
svalir. Gott útsýni er af svölum. Parket er á stofu, eldhúsi og holi.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18:30-19:00

Verð: 29.900.000

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

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

Móabarð 6

Senter

Opið
Hús

Verð: 12.900.000

Risíbúð í þriggja íbúða húsi. Sameiginlegur inngangur. Komið er inn í forstofu af stigapalli. Parket á gólfi og
fatahengi. Lítið baðherbergi með sturtu, flísar á gólfi. Svefnherbergið er rúmgott með skápum, þó ekki
hurðir á skápum. Stofan er góð og hefur verið bætt við kvist þar yfir og því nýtist rýmið þar vel. Eldhúsið er
opið inn í stofuna, nýleg innrétting. Fyrirhugaðar eru breytingar á húsinu sem munu auka rými íbúðarinnar.
Íbúðin er skráð 30 fm en gólfflöturinn er stærri, mikið undir súð

Stærð: 144,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 19.040.000
Bílskúr: Já

Ásgarður 75

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Fagrahlíð 3
Senter

221 Hafnarfjörður
Björt og falleg íbúð!

Stærð: 70,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 10.900.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

SELD

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

Opið hús mánudaginn 20:30-21:00

Verð: 31.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á góðum stað í gamla góða Vesturbænum. Íbúðin sjálf er 92,8 fm og geymslan
4,6 fm. Sameiginlegt anddyri. Forstofa með fatahengi. Eldhús með fallegri eldri innréttingu og borðkrók.
Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Stofan er opin og björt. Annað herbergið er í dag nýtt sem
sjónvarpsherbergi, opið er úr því inn í stofu. Úr því er útgengt á suðursvalir. Baðherbergið er flísalagt,
sturtuklefi og hvít innrétting. Geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús.

kalli@remax.is

Verð: 17.900.000
Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á góðum stað í Setberginu í Hafnarfirði. Flísalögð forstofu með fatahengi.
Herbergið er rúmgott og með góðum skápum. Parket er á herberginu. Eldhúsið er með hvítri innréttingu
og er opið inn í stofuna. Stofan og borðstofan eru með parketi á gólfi og úr stofunni er útgengt á stórar
svalir. Baðherbergið er flísalagt og með góðri innréttingu. Baðkar er á baðinu. Þvottahús/geymsla eru inn í
íbúðinni. Í sameign eru hjólageymsla og sameiginleg geymsla.

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali
vj@remax.is

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

Stærð: 103,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Framnesvegur 24 A
101 Reykjavík
Falleg eign mikið endurnýjuð.

Lind

Grímsnes-og Grafningshreppur
Láttu drauma rætast.

Opið
Hús

Mánudaginn 16 júlí kl 17:30 til 18:00

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109

annaks@remax.is

annaks@remax.is

Í dag kl 15:00 til 16:00
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 72,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

101 Reykjavík
Horníbúð á 3ju hæð

Lind

112 Reykjavík
Frábær staðsetning við skólann

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi
823 1990

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi
823 1990

brynjar@remax.is

brynjar@remax.is

Mánudaginn 16. júlí kl. 19-19.30

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 10.250.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús mánud 16. Júlí kl 18:00-18:30

Lind

Opið
Hús

Opið hús mánud 16. Júlí kl 20:00-20:30

Opið
Hús

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

baldur@remax.is

baldur@remax.is

Opið hús mánud 16. Júlí kl 19:00-19:30

Verð: 28.700.000

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

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

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

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

Dverghólar 14
Lind

800 Selfoss
4ra herbergja parhús

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 23.700.000
Bílskúr: Já

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

baldur@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús mánudag kl.18.00 -18.30

Verð: 27.900.000

Komið inn í forstofu með Mustang flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er stór og björt með eikarparketi á
gólfi, útgengt er á suður svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhúsið er opið inn í stofu og með fallegri
viðar innréttingu. Electrolux ofn og helluborð, Electrolux uppþvottavél, burstað stál ísskápur geta fylgt með.
Salerni er flísalagt hólf í gólf. Hjónaherbergi er með stórum skápum og eikarparketi, útgengt á vestur svalir
með frábæru útsýni. Þvottahús er flísalagt.

203 Kópavogur
Frábært útsýni

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Stærð: 101,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.891.000
Bílskúr: Já

112 Reykjavík
50 ára og eldri

thorarinn@remax.is

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 19.520.000
Bílskúr: Já

Álfkonuhvarf 49

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

Sóleyjarimi 7

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 20.300.000

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

Verð: 27.900.000

Flott 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í 2ja hæða fjölbýlishúsi. Frábær staðsetning alveg við Borgaskóla og
í göngufæri við Spöngina. Nánari lýsing: Marmari í anddyri. Barnaherbergin eru rúmgóð með fataskápum.
Hjónaherbergi er með miklu skápaplássi. Baðherbergi er með baðkari og mustang flísum á gólfi. Stofa er
rúmgóð með granít sólbekkjum og er opin inn í eldhús. Eldhús er með fallegri innréttingu og granít
borðplötu. Kirsuberjaparketer á mest öllu gólfi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

220 Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning

Lind

Opið
Hús

thorarinn@remax.is

Álfaskeið 34

thorarinn@remax.is

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 17.700.000
Bílskúr: Nei

Vættaborgir 3

Verð: 17.900.000

Íbúð á nýjasta uppbyggingarsvæði miðbæjarins. Húsið ásamt þaki var tekið í gegn að utan fyrir ári síðan en
huga mætti að sameign. Eldhús er rúmgott með nýrri innréttingu, úr því er gengið í stofu með herbergi á
hvora hlið. Gluggar í herbergjum og stofu eru allir nýjir og hljóðeinangrandi. Annað herbergið er með fallega
hornglugga. Þetta verður síðasta sýning á íbúðinni.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Opið
Hús

Mánudaginn 16.júlí kl. 18-18.30

Verð: 13.900.000

Frábær staðsetning við Hvítá í góðu skjóli með fallegri fjallasýn. Innifalið er aðgangur að sundlaug.
Gólfvöllur er á svæðinu. Frábærar gömguleiðir. Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastarlundi-Annað hlið á hægri
hönd (eystra hlið) merkt Öndverðarnes. Þar er skilti með gólfspilara. Keyrt inn annan afleggjara til hægri og
að Félagsheimilinu. Svo beygt til vinstri. Þá er vegur sem heitir Snæfoksstaðir og hann keyrður á enda svo
beygt til vinstri og keyrt sem leið liggur að vatninu. Verið velkomin.

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

Laugavegur 147

Lind

Opið
Hús

Verð: 35.900.000

Húsið er nýuppgert á afar vandaðan hátt og er einstaklega fallegt og glæsilegt. Búið er að skipta um
glugga á allri miðhæðinni og voru þeir gerðir skv. teikningum sem samþykktar voru af húsfriðunarnefnd.
Gluggar í risi og kjallara eru einnig nýlegir og er glerið í þeim tvöfalt. Nánast allt rafkerfi hefur verið
endurnýjað í húsinu en upprunalega taflan fengið að halda sér. Kjallarinn var gerður fokheldur og
einangraður upp á nýtt og skipt um allar lagnir. Eign sem þú mátt ekki missa af.

Stærð: 60,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Öndverðarnes 1 lóð 347

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

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

Verð: 28.900.000

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

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

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

Njörvasund 7
104 Reykjavík
Sérhæð og ris á góðum stað

Stærð: 182,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 24.770.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús mánud 16. júlí kl 18:00-18:30

Breiðás 7
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

104 Reykjavík
Einbýli á frábærum stað

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

snorri@remax.is

gv@remax.is

Opið hús mánud 16júlí kl.19:00 - 19:30

Opið hús mánud.16. júlí kl 19:00-19:30

thorarinn@remax.is

Laufskógar 34
Lind

200 Kópavogur
Vel skipulögð neðri sérhæð

Opið hús mánud 16júlí kl.19:00 - 19:30

110 Reykjavík
Glæsileg íbúð við sjávarbakkann

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

snorri@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús mánudag kl. 19.00 - 19.30

Verð: 34.900.000

Glæsilegt 147,8 m² einbýlishús á besta stað í Hveragerði með útsýni, 89,7 m² óskráður kjallari undir húsinu
með fullri lofthæð og komin er plata fyrir 94,7 m² bílskúr sem skilast fokheldur. (Eignin er skráð 242,5m² hjá
FMR og er þá gert ráð fyrir bílskúrnum í þeirri tölu). 4 svefnherbergi eru í húsinu, tvö baðherbergi, eldhús,
tvær stofur og þvottahús. Lóðin er vel frágengin og falleg 1350m².

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

thorarinn@remax.is

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

Burknavellir 17 A
Lind

221 Hafnarfjörður
3ja herb. íbúð á jarðhæð

Stærð: 88,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 17.800.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Lind
Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Opið hús mánud 16júlí kl.20:00 - 12:30

Verð: 20.900.000

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

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

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Eikarlundur 24
Lind

thorarinn@remax.is

600 Akureyri
Einbýli á besta stað á Akureyri

Stærð: 288,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 42.900.000
Bílskúr: Já

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Verð: 28.900.000

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

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

Lind

gv@remax.is

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

Naustabryggja 54

Stærð: 242,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 25.050.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 31.500.000

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

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Stærð: 117,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

810 Hveragerði
Einbýli með útsýni

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

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

Álfhólsvegur 97

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 47.900.000

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

Verð: 39.900.000

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 160,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407
snorri@remax.is

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

Nökkvavogur 8

Lind

gv@remax.is

Verð: 39.900.000

Sérhæð og ris + bílskúr, alls 182,8 fm á frábærum stað við Njörvasund í Reykjavík. Hæðin skiptist í
forstofu, eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók, stofu og borðstofu sem eru samliggjandi með parketi
á gólfum, baðherbergi með baðkari og tvö svefnherbergi. Geymsla er undir stiga. Risið skiptist í
sjónvarpshol með útgengi út á svalir, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús með eldri innréttingu og
geymslu. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara. Skolp og dren eru c.a. 10 ára.

210 Garðabær
Glæsileg sérhæð í Garðabæ

Stærð: 170,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 25.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.000.000
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Fallegt 288,6 fm steinsteypt einbýli við Eikarlund í brekkunni á Akureyri, þar af eru 34,6 fm bílskúr. Eignin er
á þremur pöllum og skiptist í: forstofu, hol, snyrtingu, eldhús með geymslu, þvottahús með sérinngangi,
tvær stofur, sjónvarpsherbergi, saunaherbergi með sturtuklefa og snyrtingu, baðherbergi, sex herbergi,
hellulagða verönd og gróinn skjólgóðan garð. Bílskúrinn er með rafmagni og hita. Allar frekari upplýsingar
gefur Ingi Þór Ingólfsson í síma 698-4450 eða ingi@remax.is

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

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

HELGASTAÐIR
825 Stokkseyri
SVEIT Í BÆ - BYGGT 1910

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

Brúarholt
Heimili & Jarðir

355 Ólafsvík
Jarðhæð í tvíbýli

Stærð: 122,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Heimili & Jarðir

Opið
Hús

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi
8969565
le@remax.is

Hentar vel til útleigu!

Verð: 11.900.000

Húsið er steinsteypt og klætt að utan með áli (innbrenndur litur) Tvær stofur, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi og þvottahús. Eikarparket á stofugólfum og gangi, plastparket á
eldhúsi, vinnuherbergi og svefnherbergjum. Eldhúsinnrétting með viðaráferð og gráum spónlögðum
eldhúsbekkjum. Vinnuherbergi innaf eldhúsi og gengt úr því í þvottahús. Baðherbergisgólf er flísalagt sem
og veggur við baðkar, hvítir skápar. Sér hiti. Sameiginleg geymsla. Bílskúrsréttur.

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Víðilundur - Hallkelshólar
Í DAG KL 17:00 - 17:30

Verð: 27.900.000

801 Selfoss
Gott sumarhús á frábæru verði.

Stærð: 37,8 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 3.580.000
Bílskúr: Nei

Heimili & Jarðir

Opið
Hús

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: HELGASTAÐIR STOKKSEYRI - EINSTAKT HÚS BYGGT ÁRIÐ 1910
Helgastaðir - Tjarnarstígur 9. Um er að ræða einbýlishús með mikla sögu sem byggt var árið 1910. Húsið hefur
nánast allt verið endurnýjað en heldur sínum gamla sjarma. Svefnherbergisálma var byggð við húsið fyrir 10 árum.
Nýr 70 fermetra bílskúr með ca 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. Sannarlega sveit í bæ. 3 svefnherbergi í húsinu og 1 út í skúr, nýleg eldhúsinnrétting í
kirsuberjalit með Gorenje tækjum, tvær rúmgóðar stofur, þvottahús, baðherbergi, geymsla inni og úti. Undir hluta
hússins er um 30 fm kjallari sem er ekki nýttur í dag og er ekki inn í fermetratölu. STÓR OG GÓÐUR BÍLSKÚR
FYRIR ÞÁ SEM VILJA HAFA AÐSTÖÐU TIL AÐ VINNA HEIMA FYRIR, LISTAFÓLK, HANDVERKSFÓLK O.S.FRV.
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN.

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808
valdimar@remax.is

Hafnarfjörður
Eign á frábærum stað

Stærð: 157,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 25.880.000
Bílskúr: Já

sigrun@remax.is

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

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

Vesturholt

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi
820-9610

Verð: 8.900.000

Gott sumarhús á 7500 fm leigulóð, skráð 27,8 fm ásamt tæplega 10 fm gestahúsi. Húsið er vandað
bjálkahús og eru loft og gólf mjög vel einangruð. 40 fm góður pallur er við húsið með raf-hitapotti. Komið
er inn í forstofu og þaðan inn í opið rými þar sem stofa og eldhús liggja saman. Eldhúsið er með smekkl.
innréttingu og borðkrók. Inn af stofunni er rými með sérsmíðuðu rúmi 140x200 að stærð. Baðh. er vel
skipulagt m/innréttingu og sturtuhorni. Notalegur bústaður á rólegum stað um klst frá Rvík.

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Njörvasund 21
Stjarnan

104 Reykjavík
Efri sérhæð í tvíbýli

Stærð: 72 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 11.500.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Stjarnan
Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

Haukur Andreason
Sölufulltrúi
866-9954
haukur@remax.is

Opið hús mánudag frá 17:00 til 17:30

Verð: 22.800.000

Skemmtileg efri sér hæð í Tvíbýlishúsi með sér garð staðsett í botnlangagötu við Njövasund. Eigni skiptist
í sameiginlega forstofu,teppalagðan stiga upp í íbúðina. Flísalagt eldhús með góðri innréttingu og fylgir
uppþvottarvél. Stofa og herbergi eru parketlögð, útgegnt er frá stofu út á svalir og herbergið er með
skáp. baðherbergi er með dúk á gólfi og flísalagðan vegg. eignin var 3 herbergja en opnað var eitt
herbergið til að stækka stofuna. Sameiginlegt þvottar hús er í kjallara.

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

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

Lækjasmári 6
Opið hús sunnudag og mánudag frá 18:00 til 18:30

Verð: 35.900.000

201 Kópavogur
Flott staðsetning

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

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

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

haukur@remax.is

venni@remax.is

15:00-15:30

runar@remax.is

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

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Haukur Andreason
Sölufulltrúi
866-9954

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629

Borg

Verð: 27.400.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Ásakór 3
203 Kópavogur
3 glæsilegar íbúðir
Opið
Hús

15:00-16:00

Borg

110 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús

Opið
Hús

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

203 Kópavogur
Gæða eign með flottu útsýni

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

venni@remax.is

sigurpall@remax.is

16:30-17:00
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Stærð: 168,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 28.594.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

RE/MAX Borg kynnir glæsilegt 200 fm tveggja hæða endaraðhús. Á neðri hæð er rúmgóð stofa sem er
opin inn í glæsilegt eldhús. Þvottahús og gestasnyrting inn af forstofu. Á efri hæð er stofurými, sérlega
rúmgott hjónaherbergi með svölum, 3 önnur svefnherbergi af góðri stærð og vel skipulagt baðherbergi. 21
fm bílskúr með hita og rafmagni. Frábært aðgengi að margvíslegum útivistarstöðum nálægt húsi. Glæsileg
eign á góðum stað í ásahverfinu í Árbænum.

Brúnastaðir 24
Borg

112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús með flottum garði

203 Kópavogur
Laus við kaupsamning

18:00-18:30

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

sigurpall@remax.is

venni@remax.is

17:30-18:00
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

270 Mosfellsbær
Háklassa endaraðhús

Ásbrekka 1
Borg

225 Álftanes
Fjórbýli-laus við kaupsamning

18:30-19:00

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

18:30-19:00

Verð: 28.900.000

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

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

Engihjalli 11
Borg

200 Kópavogur
Góð íbúð með flottu útsýni

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 16.950.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Borg
Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

venni@remax.is

sigurpall@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

sigurpall@remax.is

venni@remax.is

19:00-19:30

Verð: 53.000.000

RE/MAX Borg kynnir stórglæsilegt 164,9 fm endaraðhús á tveimur hæðum í teigunum í Mosfellsbæ.Eign
fyrir vandláta! Á neðri hæð er aðgangur að vinnuherbergi/svefnherbergi og bílskúr úr forstofu. Rúmgóð
stofa sameinast eldhúsi í sérlega fallegu stofurými með aðgangi út í garð. Sérlega glæsilegt baðherbergi
með þvottaaðstöðu. Á efri hæðinni eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og stofa með aðgang að góðum
svölum. Allar innréttingar eru sérstaklega glæsilegar og mikið hefur verið lagt í húsið.

tt@remax.is

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 18.600.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

Stærð: 164,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 34.630.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is
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Tröllateigur 10

Verð: 49.000.000

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

Verð: 34.900.000

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

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Stærð: 128,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.180.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Borg

venni@remax.is

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

Álfkonuhvarf 19

tt@remax.is

Stærð: 171,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 28.250.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 49.800.000

RE/MAX BORG kynnir: Glæsilega 4ra herbergja, 168,9 fm íbúð, þar af er 24,4 fm bílskúr og 6,8 fm
geymsla. Stórbrotið útsýni. Tvennar svalir. Bílskúr. Nánari lýsing: 3 rúmgóð svefnherbergi. Björt og rúmgóð
stofa með aðgang að svölum. Eldhúsið er opið inn í stofurými og með innréttingum frá HTH. Glæsilega
innréttað baðherbergi með nuddbaðkari. Gestasnyrting inn af forstofu. Rúmgott þvottahús. tutt í alla
þjónustu, einnig er leiksvæði í grennd. Glæsileg íbúð í fallegu hverfi.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

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

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

17:00-17:30

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

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

Ennishvarf 15A

Borg

sigurpall@remax.is

Verð: 29.900.000

***TILBÚIN TIL AFHENDINGAR*** RE/MAX BORG kynnir í einkasölu tvær glæsilegar 4ra herbergja
íbúðir(132,6 og 135,1 fm) og eina 5 herbergja íbúð(166,6 fm) við Ásakór í Kópavogi. Íbúðirnar er án
gólfefna nema baðherbergisgólfin sem eru flísalögð. Innréttingar eru í forstofu, herbergjum, baðherbergi og
eldhúsi. Eldhúsinnréttingar með viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergi eru flísalögð með innréttingu
og vegghengdu salerni. Glæsilegar íbúðir í nýju hverfi.

Stærð: 200,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 27.850.000
Bílskúr: Já

Reykás 12

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Verð: 22.500.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 3-6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Vindakór 2-8
203 Kópavogur
AFHENDING HAUST 2007

Öldugrandi 9
Borg

Reykjavík
Góð fjölskyldu íbúð

Stærð: 115,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 19.225.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

SÖLUKYNNING Í DAG MILLI 17:00-18:30

Borg

Opið
Hús

Verð: frá. 31.500.000

Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 27.500.000

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi
661 9261
gunnsteinn@remax.is

RE/MAX BORG kynnir glæsilegar 3-6 herbergja íbúðir ásamt stæðum í lokaðri, upphitaðri bílageymslu, lyfta
gengur niður í bílageymsluna sumar íbúðanna eru einnig með bílskúr í bílageymslunni. Svefnherbergin eru
parketlögð, góðir fataskápar. Eldhúsið er rúmgott og opið inn í stofuna. Eldhúsið er með parket á gólfum, fallegri
innréttingu, tvískiptum innbyggðum ísskáp og uppþvottavél. Baðherbergið er flísalagt í hólf og golf, gólfhiti er í
gólfinu. Baðherbergið er vel búið tækjum af nýjustu gerð, baðkari með nuddi og sturtu, handklæðaofn og
upphengdu salerni. Stofan er rúmgóð með parket á gólfum og útgengi, fallegur arinn/kamína er í stofunni.

Emil Örvar
Sölufulltrúi
891 6670

RE/MAX BORG kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með stæði í lokaðri bílageymslu í göngufæri við
Eiðistorg.Komið er inn í góða flísalagða forstofu með fínu fatahengi. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og
nýlegum tækjum, eldhúsið er opið inn í bjarta stofu með útgengi á góðar suður svalir með útsýni yfir borgina.
Svefnherbergin eru þrjú tvö þeirra með stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, tengi er fyrir þvottavél
inni í baði. Í sameign er stór sér geymsla og gott sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign á mjög góðum stað sem
vert er að skoða.

emil@remax.is

101 Reykjavík
TILBOÐ !!

emil@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

tt@remax.is

tt@remax.is

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

Þingholtsstræti 27

Emil Örvar
Sölufulltrúi
891 6670

Stærð: 217 fm
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 37.650.000
Bílskúr: Nei

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

Kristnibraut 69
Borg

Grafarholti
Frábært útsýni, frábær íbúð

Stærð: 131 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 22.545.000
Bílskúr: Já

Borg

Opið
Hús

Emil Örvar
Sölufulltrúi
891 6670
emil@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:00 - 16:30

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi
661 9261

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi
694 1799

gunnsteinn@remax.is

heidar@remax.is

Opið hús mánudag 16/7 kl: 18-18.30

Verð: ...

Frábær íbúð á þriðju hæð í Þingholtunum. Eignin hefur áður verið nýtt undir skrifstofur og glæsilega íbúð
sem fékk mikla umfjöllun m.a. í Hús & Hýbýli á þeim tíma. Falleg eign með mikilli lofthæð og miklum íburði.
íbúðin skiptist í 2 baðherbergi, 2 stofur, 5 svefnherbergi, fataherbergi og stórt rými fyrir skemmtilegt eldhús.
Frábær eign á vinsælum stað.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

105 Reykjavík
Gullfalleg og klassísk

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

Þórufell 8
Mjódd

111 Reykjavík
3ja herb.: Flott eldhús og bað!

Opið
Hús

Mánudag kl. 17:30-18:00

tt@remax.is

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

Verð: 26.500.000

Klassísk og falleg fjögurra herbergja íbúð í einu af fallegustu fjölbýlishúsum borgarinnar. Glæsileiki, fallegir
gluggar, birta og víðsýni gefa íbúðinni sterkan karakter. Hún skiptist í hol, rúmgóða stofu, borðstofu,
svefnherbergi, eldhús og nýuppgert baðherbergi. Í eldhúsi er ótrúlega falleg upprunaleg innrétting
m/stáltækjum. Aukaherbergi í risi. Stofur og herbergi rúmgóð. Linoleum dúkar á gólfum. Þessari íbúð
hefur verið viðhaldið af alúð og umhyggju frá upphafi og ber hún þess glögg merki.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is
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Langahlíð 19

Verð: 35.500.000

4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 6-býli með stórkostlegu útsýni, 2 svölum, stæði í lokuðu bílahúsi fylgir,
einnig 2 stæði á bílaplani. Íbúðin er mjög stílhrein með mahogny innréttingum og hurðum og 2ja stafa
rauðeik er á öllum gólfum nema þvottahúsi og baði sem eru bæði flísalögð. Stórglæsilegt norðurútsýni er
frá alrýminu, Úlfarsfellið, Esjan, Sundin blá, Snæfellsnesið og jökullinn. Ekki verður byggt fyrir framan.
Virkilega falleg eign á mjög góðum stað.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 17.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stóra stofu með
parketi á gólfi og útgengi á svalir, tvö svefnherbergi með dúk á gólfum, eldhús og baðherbergi, bæði alveg
endurnýjuð. Í eldhúsi er falleg mahogny innrétting með miklum skápum og skúffum. Helluborð og ofn frá
Brandt. Korkflísar á gólfi. Á baðherbergi er sturtuklefi, upphengt klósett og tengi fyrir þvottavél. Sameign
fín. Sérgeymsla. Þessi er stiganna virði. Endilega skoða.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 176,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Þorláksgeisli 92
113 Reykjavík
Laus fljótlega

Hjallabrekka 2a.
Torg

200 Kópavogur
Vel skipulögð eign með sérinngangi

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00

Verð: 27.900.000

Vel skipulögð eign á góðum stað miðsvæðis í Kópavoginum. Aðalrými eignarinnar rúmar eldhús, stofu og
borðstofu sem allt er með eikarparketi á gólfi. Eldhúsinnrétting er U-laga með efri og neðri skápum úr
dökkum við. Stór nýleg gaseldavél með ofni er í innréttingunni. Þrjú góð svefnherbergi eru í eigninni öll með
parketi á gólfi. Baðherbergi er rúmgott með baðkari og tengi fyrir þvottavél og þurkkara. Komið er að
eigninni bak við 10-11 verslunina Hjallabrekku 2.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Kristnibraut 59
Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

Verð: 49.500.000

113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!
Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Glæsilegt endaraðhús á fallegum útsýnisstað. Forstofa er með náttúrustein á gólfi. Gestasaleri með innréttingu
undir vask og upphengdu selerni. Stofa með filt teppi á gólfi og bíður þá næsta eiganda upp á að geta sett sinn
stíl á húsið. Frábært útsýni er frá stofu og opið út á suður svalir sem snúa út í náttúruna. Eldhús með hvítri
innrétting gott borðpláss og möguleiki að hafa borðstofuborð í eldhúsinu. Baðherbergi er einstaklega rúmgott,
flísalagt í hólf og gólf. Hornbaðkar er á baðherberginu og eru tengi klár fyrir sturtuklefa. Innrétting er undir vaski.
Hjónaherbergi er með útgengi út í garð og inni í hjónaherberginu er fataherbergi. Fílt teppi er á gólfi.
Barnaherbergin eru þrjú, öll rúmgóð með filtteppi á gólfi. Þvottahús er um 10 fm og telst ekki inn í fermetratölu
eignarinnar. Það er rúmgott með góðu vinnuborði og flísum á gólfi. Bílskúr er upphitaður og með heitu og köldu
vatni.

110 Reykjavík
Mjög falleg m/bílskýli

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.18:30-19:00

Kórsalir 3
Torg

110 Reykjavík
Mjög falleg með útleiguherbergi

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL.19:30-20:00

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Viðar
Sölufulltrúi
899 4193

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

vidar@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús mánudag kl.18:30-19:00

Verð: 34.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð í þessu fallega fjölbýlishúsi í Salahverfinu. Eigninni
fylgir stæði í bílageymslu. Eldhús er opið með fallegri kirsuberja innréttingu og vönduðum stáltækjum.
Borðkrókur er við glugga. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með parketi á gólfi og stórum glugga með
einstöku útsýni. Hjónaherbergi er á neðri hæð en barnaherbergin tvö eru bæði á efri hæð. Þetta er falleg
og góð eign á barnvænum stað þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Hrísmóar 13
Torg

320 Reykholt í Borgarfirði
Góður bústaður á frábærum stað

Stærð: 67.4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 12.350.000
Bílskúr: Nei

Torg

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Viðar
Sölufulltrúi
899 4193

Viðar
Sölufulltrúi
899 4193

vidar@remax.is

vidar@remax.is

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN!!

Verð: 21.400.000

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

Stærð: 145,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Já

hafdis@remax.is

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

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

Hraunbær 12

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 25.900.000

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

Verð: 27.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

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

Naustabryggja 16

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 13.900.000

REMAX TORG KYNNIR GÓÐAN BÚSTAÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ! Bústaðurinn stendur á leigulandi í
Reykholti við bakka Hvítár, 75 mín frá miðbæ Rvk. Bústaðurinn er tvær byggingar með tengigangi á milli.Í
stærri einingunni er stofa, eldhús og 2 herb. Í minni einingunni er stórt herbergi með millilofti. Í tengieiningu
er anddyri og bað. Parket á stofu og herbergjum en flísar á anddyri og baði. Rafmagn er í húsinu,kalt vatn
og hitakútur. Bústaðurinn var nánast allur endurnýjaður 2006. Seljendur skoða öll skipti.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 147 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 22.700.000
Bílskúr: Nei

Straumsalir 5
Kópavogur
5. herbergja glæsileg sérhæð

Langamýri 28
Torg

Garðabær
Sér inngangur

Opið
Hús

Þriðjudaginn 17.júlí frá 17:00-17:30

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi
861 0444

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi
861 0444

blondal@remax.is

blondal@remax.is

Þriðjudaginn 17.júlí frá 18:00-18:30

Verð: 36.900.000
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 37.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

RE/MAX Torg kynnir virkilega fallega 3. herbergja 85,3 fermetra íbúð með sérinngangi á þessum vinsæla
stað í Garðabæ. Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp. Parketlagt hol. Tvö parketlögð svefnherbergi,
annað m/fataskáp. Flísalagt baðherbergi með innréttingu, baðkar og sturtuklefi. Rúmgott eldhús, flísar á
milli skápa, Gaggenau tæki. Góður borðkrókur sem er opinn yfir í stofu. Innaf eldhúsi er
þvottaherbergi/búr. Parketlögð stofa með útgengi út á góða hellulagða verönd. Stutt í alla þjónustu.

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

Seljarnarnes
Glæsilegteinbýi

Torg

Opið
Hús

RE/MAX Torg kynnir virkilega fallega 5. herbergja sérhæð með glæsilegu útsýni. Samliggjandi stofa og
borðstofa, suð-vestur svalir með stórkostlegu útsýni. Stórt flísalagt sjónvarpshol. Eldhús með mahogny
innréttingu, vönduð tæki, borðkrókur. Baðherbergi er rúmgott með bæði baðkari og sturtuklefa, stór
mahogny innrétting. 4. svefnherbergi, eitt út frá forstofu, öll með skápum. Gólfefni: parket og flísar.
Þvottahús með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.

Bollagarðar 89

Stærð: 85,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi
861 0444
blondal@remax.is

Verð: 72.900.000
Glæsilegt 232,9 fm einbýlishús á 2. hæðum í botnlanga með innbyggðum bílskúr og fallegu útsýni á
Seltjarnarnesi. Niðri er 22fm bílskúr, forstofa, eldhús, 2. parketlögð svefnherbergi, 2. parketlagðar stofur,
þvottaherbergi, baðherbergi með sturtuklefa og sólstofa með útgengi út í suður garð. Steyptur stigi upp á
efri hæð. Þar er stórt parketlagt sjónvarpsherbergi, 3. parketlögð svefnherbergi, þ.a. stórt Master
svefnherbergi með fataherbergi og sérbaðherbergi, tvennar svalir í austur og suður.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Kóngsbakki 16
109 Reykjavík
Laus strax - rólegt og barnvænt hverfi

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

Krummahólar 2
Lind

111 Reykjavík
Frábær fyrsta íbúð

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17.30 - 18.30

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi
893 4416

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi
847 8001

arnilar@remax.is

billi@remax.is

Mánudag kl. 18.00 - 18.30

Verð: 18.900.000
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 358 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000

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

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

225 Álftanes
Einstök eign

Lind

Opið
Hús

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

Muruholt 4

Stærð: 72,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 9.610.000
Bílskúr: Nei

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

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

Álfkonuhvarf 43
113 Reykjavík
Lind

Stærð: 104,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Lind

Opið
Hús

UPPLÝSINGAR Í S: 699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16/07 KL:18-18:30

Verð: 59.000.000

Lýsing eignar: Eldhús og stofa eru samliggjandi, mikil lofthæð 3,40 upp að plötu. Glæslegt 40 fm
hjónasvíta með fataherbergi, baðherbergi með mjög stórri sturtu og stærðar baðkari. Auka herbergi sem er
24,4 fm er hægt að nýta sem skrifstofu, húsbóndaherbergi eða bíósal. Tvö stór barnaherbergi. Rúmgott
baðherbergi fyrir börnin. Stórt og rúmgott hol. Gestasalerni. Mjög stór bílskúr, 50 fm. Geymsla í
bílskúrnum. Rúmgott þvottahús með glugga. Þetta er eign sem vert er að skoða.

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

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

Verð: 25.500.000

Íbúðin er á 1. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Parket á íbúðini er Askur ásamt flísum á baðherbergi og
þvottahúsi. Innihurðar eru mahony spónlagðar. Góð innrétting er í eldhúsi með AEG tækjum. Svalahurð út
úr stofunni á hellulagða verönd. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og baðkari,
snyrtilegri innréttingu ásamt viftu, handklæðaofn og glugga. Þvottahús með viftu er í íbúð. Hjónaherbergi
með skápum. Barnaherbergi með skáp. Geymsla fylgir eigninni. Hjóla og vagnageymsla.

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

Dofaberg 21
220 Hafnarfjörður
Glæsileg eign

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁND. 16/07 KL:18-18:30

Hverafold 23
Lind

Opið
Hús

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

105 Reykjavík
Frábær eign á góðum stað

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Opið hús mánud. 16/07 kl.18-18:30

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16/07 K:19-19:45

thorarinn@remax.is

110 Reykjavík
Frábær staðsetning

Lind

OPIÐ HÚS MÁND. 16/07 KL. 17-17:30

gj@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

UPPLÝSINGAR Í S: 699 5008

101 Reykjavík
Skemmtileg eign

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

111 Reykjavík
Lind

thorarinn@remax.is

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

Lind
Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

gunnarolason@remax.is

gunnarolason@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS MÁND. 16/07 KL:19-19:30

Verð: 22.900.000

Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi. Gangur er með parketi og fatahengi. Eldhús með parketi,
viðarinnréttingu og flísum á milli skápa. Stofan er tvöföld og er gengið niður eina tröppu í setustofu.
Borðstofan er með útgengi á suðvestur svalir. Baðherbergi er flísalagt með sturtu og bakari, vaskur með
skáp undir, tengi fyrir þvottavél. Barnaherbergin eru tvö, parket á gólfum. Hjónaherbergi er með parketi og
góðum góðum skápum. Geymsla fylgir eigninni. Vagna og hjólageymsla.

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Bakkastígur 3
Lind

101 Reykjavík
Glæsileg eign

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

Lind

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

oskar@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S:699 5008

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG. 17/07 KL:19-19:30Verð: 26.500.000
Forstofa er rúmgóð með góðum skápum. Eikar plastparket er á gólfi þar, eins og í allri íbúðinni.Eldhús er
með ljósri innréttingu. Hjónaherbergi er rúmgott. Góðir fastir skápar eru í herberginu. Aukaherbergi er inn af
stofu og er aðskilið með snyrtilegum rennihurðum. Herbergið er mjög stórt og með stórum föstum skápum
og góðum gluggum. Stofa er stór og góð. Útgangur er út á suðursvalir sem snúa út í garðinn. Baðherbergi
var nýlega gert upp. Þvottahús í sameign. Geymsla í sameign.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Vesturberg 6

Stærð: 83,20 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 49.000.000

Húsinu er skilað fullbúnu að utan, lóð er grófjöfnuð plús mínus 25 cm. Að innan er húsið tilbúið til
innréttinga. Nánari lýsing að innan. Allir innveggir eru uppsettir spartslaðir og málaðir. Hiti er í gólfi og
hitagrind er komin upp og tengd. Gólf er flotað plús mínus 1,5 cm. Gert er ráð fyrir halogen lýsingu og er
innfeld í steyptri loftplötu. Rafmagns tafla er komin upp. Neysluvatn er rör í rör og er tilbúið til tenginga.
Húsið er steyp og sallað. Þak er einangrað að ofan með dúk.
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Sólvallagata 43

Lind
Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

Verð: 19.900.000

Komið er inn í forstofu með eikarparketi á gólfi. Úr forstofu er gengið inn í rúmgott eldhús. Í eldhúsi er
dúkur á gólfi, hvít innrétting og flísar á milli skápa. Úr forstofu er gengið inn í bjarta og rúmgóða stofu með
parketi. Borðstofa er með parketi. Baðherbergi er með flísum á gólfi, hvítri innréttingu og vaskur, tæki á
baði nýleg. Herbergi er bjart með góðum skápum. Sér geymsla fylgir eigninni. Sameiginlegt þvottahús.
Sameiginleg vagna og hjólageymsla. Sameignin er dúkalögð og ný máluð.

221 Hafnarfjörður
Mjög skemmtilega hannað hús

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

Stærð: 67,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1935
Brunabótamat: 9.970.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

thorarinn@remax.is

Stærð: 276 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Fléttuvellir 34
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Bergþórugata 61

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 62.900.000

Gengið er inn í stóra flísalagða forstofu með fataskáp. Gestasalerni með sturtu. Stofan er með eikarparketi
og fallegum arni. Eldhúsið er bjart með góðu skápaplássi og borðkrók. Útgengt er úr stofu í fallegan garð
með útiarni, fjarstýrðri markísu. Efri hæð: Stofa með útgengi út á svalir. Stórt hjónaherbergi og
barnaherbergi með parket á gólfum. Baðherbergi með marmara á gólfi, hvítri innréttingu, baðkari og sturtu.
Þrjú parketlögð svenherbergi. Geymsla og þvottahús. Bílskúr með vaski.

Verð: 17.700.000

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 243,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005
gj@remax.is
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Lerkihlíð 11

Lind

gj@remax.is

Verð: 47.900.000

Forstofan er flísalögð. Tvö stór svefnherbergi og stórt hol. Gestasnyrting er með glugga. Þvottaherbergi
með sérútgangi og geymslu. Innangengt er í bílskúr með geymslulofti. Bjart hol og góð stofa, með útgengi
út á stórar suðursvalir. Fallegt eldhús með vönduðum eikarinnréttingum, stór borðkrókur. Stór
barnaherbergi með fataskápum. Hjónaherbergi með skápum og útgengi út í garð með stórri verönd.
Baðherbergi með vandaðri baðinnréttingu, hornbaðkari og sturtu. Vönduðu eign á besta stað.

112 Reykjavík
Flott eign á góðum stað

Stærð: 56 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 11.030.000
Bílskúr: Nei

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

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

Verð: 71.900.000

REMAX LIND KYNNIR: Sögufrægt hús á einstökum stað í gamla vesturbænum. Komið er inn í anddyri.
Gengið er inn í stóra stofu og er þaðan útgengt út á svalir. Önnur hæð: Góð svefnherbergi. Fallegt
baðherbergi með hvítum tækjum og glugga. Fataherbergi með glugga. Gengið er upp á svefnloft sem nær
yfir allt húsið. Jarðhæð: Eldhús er með vönduðum eldhústækjum, s.s. SMEG gaseldavél, tvöföldum ísskáp
og eldhúsinnrétting frá Habitat, eldhús er flísalagt. Garður með útiarni. Þvottahús með sturtu.

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

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

Selvogsgata 14
Hafnafirði
Fallegt hús

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Ljósheimar 8-12
Búi

Reykjavík
Laus nú þegar.

Stærð: 98,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið
Hús

Opið
Hús

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643
palmi@remax.is

Mánudag 16,07. 18,00-18,30.

Verð: 22.900.000

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

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Suðurhólar 22
Mánudag 16-07. frá kl. 20,00 - 20,30

Verð: 24.900.000

Reykjavík
Stuttur afendinga tími

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 13.000.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið
Hús

Remax Búi kynnir: Stórglæsilega hæð og ris (risið er allt ný smíðað frá a-ö) Íbúðin sem er 81,8 fm. skiptist í hæð
og ris. Sérinngangur og anddyri með fataskáp. Eldhús og stofa mynda eitt rými, Eitt herbergi er á hæðinni. Á efri
hæð eru þrjú herbergi og bað, allt nýlega standsett. Milliloft, þak og gluggar sem og pípulögn og rafmagn er allt
nýlegt. Gólfefni á allri íbúðinni eru furugólfborð. Þvottavélaaðstaða er á baði. Garður er gróinn og fallegur og þar
er sólpallur og geymsluskúr. Nánari upplýsinfgar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

palmi@remax.is

Mánudag 16-07.kl.19,00-19,30
Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Ferjuvogur 19
Reykjavík
Virkilega notaleg !

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000

þessi íbúð getur losnað fljótt. Nánari kynning:3ja herbergja íbúð á þriðju hæð með sér inngang af
svölum.Flísalagt anddyri með fatahengi.Rúmgott eldhús með dúk á gólfi, hvítmálaðri innréttingu.Stofa með
plastparket á gólfi,góðar suður-svalir með góðu útsýni.Hjónaherbergi með nýlegum skápum og plastparket
á gólfi. Barnaherbergið er líka með plastparket á gólfi.Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,baðkari og er tengi
fyrir þvottavél,glugi.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Herjólfsgata 24
Búi

Hafnarfjörður
Barnvænt hverfi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið
Hús

15. júlí milli kl. 16.00 og 16.30

Svanlaug
Sölufulltrúi
697 8381

Svanlaug
Sölufulltrúi
697 8381

svanlaug@remax.is

svanlaug@remax.is

Útsýni yfir hafið !!

Verð: 27.900.000
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Jörundarholt 178
Akranes
Björt og falleg eign

Verð: 27.900.000

Notaleg eign á 1.hæð í góðu hverfi í Hafnarfirði. Bakgarður er vrikilega skemmtilegur með hrauni og álfum.
Verönd sem snýr í átt að sjó tilheyrir íbúð. Eldhús er rúmgott með borðkrók og tengi fyrir þvottavél.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðu skápaplássi. Tvö barnaherbergi eru einnig rúmgóð. Stofan er með
fallegum bogadregnum gluggum og útsýni yfir hafið. Frekari upplýsingar veitir Svanlaug s: 697 8381 eða
svanlaug@remax.is

Góð eign í töluvert endurbættu tvíbýlishúsi. Um er að ræða mjög notalega, lítið niðurgrafna kjallaraíbúð
sem telur: Forstofu með flísum á gólfi. Rúmgott hol sem nýtist sem vinnuaðstaða. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Eldhús með hvítum innréttingum og flísum á milli skápa. Rúmgóða stofu og borðstofu með
parketi. Baðherbergi nýlega endurnýjað,flísalegt hólf í gólf. Stóra geymslu sem hægt er að breyta í
svefnherbergi. Frekari upplýsingar veitir Svanlaug s: 697 8381 eða svanlaug@remax.is

Stærð: 179 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 27.400.000
Bílskúr: Nei

Þingvellir - Hraunstígur
Búi

Sumarhús
í landi Kárastaða

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 9.970.000
Bílskúr: Nei

Eignastýring

Opið
Hús

EIGNIN ER LAUS !!!

Svanlaug
Sölufulltrúi
697 8381

Elfa Bergsteinsd.
Sölufulltrúi
6996701

svanlaug@remax.is

elfa@remax.is

Verð: 30.800.000

Flott hús innarlega í botnlanga með fallegum og vel grónum garði. Skemmtileg sólstofa opin inní stofu og
eldhúsrými, rennihurðir á þrjá vegu með útgengi á afgirtan sólpall. Flísar eru á gólfi í aðalrými. Flísalagður
bílskúr með geymslu. Bílaplan er steypt.Húsið er klætt með viðhaldslítilli vinelklæðningu. Húsið skiptist í
forstofu með flísum. Hjónaherbergi með sér baðherbergi. Tvö barnaherbergi. Baðherbergi með
nuddbaðkari. Eldhús með eyju, ísskápur og eldavél fylgja.

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

Í dag milli kl. 16.00 og 17.00

Verð: 21.900.000

Frábær staðsetning - Einstakt tækifæri Til sölu sumarbústaður í þjóðgarðinum á Þingvöllum í
Kárastaðalandi gegnt Vinaskógi. Langt er í næsta bústað og ekki verða byggðir fleiri á svæðinu. Frá
bústaðnum er stórkostlegt útsýni. Um 10 mínútna gangur er að vatninu. Opið hús í dag sunnudag frá
kl.16.00 til 17.00, kíkið í kaffi og pönnsur í sveitinni. Allar nánari upplýsingar veitir Elfa Bergsteinsdóttir
sölufulltrúi í síma 699 6701.

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali
534 4040
elli@remax.is

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

Stærð: 204,4 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Bjarkartún 2
250 Garðar
Bókið skoðun í síma 869-8150

Stærð: 134,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 19.700.000
Bílskúr: Nei

Fífumói 3A
Bær

260 Reykjanesbær
Bókið skoðun í síma 869-8150

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
869-8150

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
869-8150

hrafnhildur@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Verð: 19.500.000
Í byggingu 172 fm einbýli með 32,4 fm innbyggðum bílskúr í Garðinum. Gert er ráð fyrir forstofu,
þvottahúsi og gestasnyrtingu, samliggjandi eldhúsi, borðstofu, stofu og sólstofu, fjölskyldurými, 3
svefnherbergjum og baðherbergi. Í bílskúrnum er gert ráð fyrir geymslu. Húsið skilast fullbúið utan með
grófjafnaðri lóð og möl í bílaplani. Að innan er það fokhelt. Gólf tilbúið undir hitalögn og flotun. Efni í
milliveggi fylgir auk rafmagnsgrindar og gifsklæðningar í loft.

Verð: 17.900.000
Rúmgóð 4-5 herb. efri sérhæð í fjórbýlishúsi í Njarðvík, sér inngangur. Forstofa og teppalagður stigi upp á
hæðina. Eldhúsið er með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga. Innaf eldhúsi er þvottahús með
geymaluplássi. Stofa og borðstofa eru samliggjandi,útgengi er á svalir. Rúmgott sjónvarpshol og út frá því
þrjú ágæt herbergi, tvö með skápum. Baðherbergi með baðkari og innréttingu. Skipti á 3ja herb. íbúð
koma til greina.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
beggi@remax.is
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Dalbraut 31
Akranes
Eign sem vert er að skoða.

Stærð: 163,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 23.780.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Mánudag :kl: 18.00 - 19.00

101 Reykjavík
Opið hús á mánudag 16.07.07

beggi@remax.is

Stærð: 60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 7.970.000
Bílskúr: Nei

Trönubakki 9
Bær

311 Borgarnes
Góður staður

Opið
Hús

Bær
Vilhjálmur J
Sölufulltrúi
848-1200

villi@remax.is

villi@remax.is

Kristján
Sölufulltrúi
699-6949

Kristján
Sölufulltrúi
699-6949

kristjan@remax.is

kristjan@remax.is

Sunnudag kl: 18:00 til 20:00

Verð: 30.500.000
Guðbergur
Lögg. fasteignasali
beggi@remax.is

Stærð: 42,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1933
Brunabótamat: 5.880.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000

Glæsilegt sumarhús ásamt smáhýsi á vel gróinni lóð . Langt í næstu bústaði. Sólverönd á tvo vegu með
nýjum heitum potti. 4.533 fm leigulóð úr landi Trönu í Borgarfjarðarsveit. Fullbúið sumarheimili með
húsgögnum tilbúið nú þegar í orlofsdvölina. Frábær eign fyrir útivistarfólk og aðra náttúruunnendur. Húsið
er sem hér segir. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi með nýjum sturtuklefa, forstofa, sólstofa, stofa með
kamínu, eldhús, gólfefni eru plastparket. Örstutt í alla þjónustu í Borganesi.

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

Brávallagata 22

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

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

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi
848-1200

Mjög gott og fallegt steinhús ásamt bílskúr , mikið endurnýjað. Húsið stendur innst við lokaðan botnlanga.
Eignin skiptist: Í góða forstofu með skáp, baðherbergi, gang, stofu, sólstofu og 3 svefnherbergi, eldhús,
þvottahús með sturtuklefa. Eldhúsið er með Simens tækjum, tengi fyrir uppþvottavél, borðkrókur og þaðan
útgengt í sólstofu, bílskúr með sjálfvirkum hurðaropnara, og geymslu. BAÐHERBERGI með glugga, allt
flísalagt, GÓLFEFNI, flísar á anddyri og eldhúsi, baðherbergi, sólstofu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
beggi@remax.is

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

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Flétturimi 16
Bær

112 Reykjavík
Fjölskylduvænt hverfi

Bær

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl 19:00-20:00

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

binni@remax.is

binni@remax.is

Verð: 9.900.000

Skemmtileg íbúð á góðum stað í gamla vesturbænum. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og
svefnherbergi. Gengið er inn á sameiginlegan gang þar sem gengið er niður í kjallarann. Úr kjallara er
gengið út í sameiginlegan garð og einnig er hægt að nota þann inngang til þess að fara inn í íbúðina. Á
stofu og svefnherbergi og eldhúsi er spónaparket. Baðherbergið er með baðkari, innréttingu og flísum á
gólfi og í kringum baðkar. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara hússins.

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

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is
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Móadalur 1
845 Flúðir
Heilsárshús við frábæran golfvöll

Stærð: 142,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

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

Stærð: 75,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Víðibrekka 16
Bær

801 Selfoss
Opið hús sunnudaginn 15.07.07

Bær

Opið
Hús

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

binni@remax.is

binni@remax.is

Opið hús sunnudag milli kl 15:00-16:00

Verð: 22.900.000
Heilsárshús við frábæran golfvöll, Ásatúnsvöll við Flúðir. Fallegt útsýni er úr húsinu og stutt í alla þjónustu.
Þrjú svefnherb. eru í húsinu ásamt stóru svefnlofti. Eldh. tilbúið til innréttinga. Baðherb. tilbúið með
upphengdu klósetti og sturtuklefa. Parket er á öllum gólfum. Bílskúr er undir húsinu og tómstunda herbergi
sem er innaf skúrnum og þaðan er hægt að ganga upp í húsið. Hitalagnir eru í gólfum. Hita og rafmagns
inntak komið í hús. Húsið er fullklætt að utan og þak tilbúið.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is
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Verð: 23.900.000

Glæsilegt nýtt sumarhús með frábæru útsýni til suðurs undan hlíðum Búrfells í Grímsnesi. Húsið stendur á
8800fm eignarlóð á flottum stað í skjóli fyrir norðanátt. Anddyri er með parketi á gólfi. Inn af anddyri er
geymslurými og hitakompa. Eldhús með ínréttingu og flísum á gólfi. Baðherbergi er með innréttingu,
sturtuklefa og flísum á gólfi. Stofan er björt og með útgengi á c.a. 50fm sólpall. Stutt er í alla þjónustu.
Eign sem vert er að fá sér sunnudagsbíltúr fyrir.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is
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SÖLUSÝNING
RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 23.500.000
Útborgun 10%
2.350.000
Íbúðalánasjóður 80%
18.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%
3.150.000
Samtals

Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 20,5 milljónum
2ja herbergja íbúðir
verð frá 20.500.000
3ja herbergja íbúðir
verð frá 23.500.000
4ra herbergja íbúðir
verð frá 28.500.000

23.500.000
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Við hjá RE/MAX BÆ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00-18:00
Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.
Heitt á könnunni.

Guðbergur Guðbergsson
Löggiltur fasteignasali
893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is
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MENNINGARFULLTRÚI
Menningarfulltrúi Vestfjarða
Menningarráð Vestfjarða auglýsir starf menningarfulltrúa
Vestfjarða. Um er að ræða fullt starf sem komið er á fót í kjölfar
nýgerðs menningarsamnings á milli menntamálaráðuneytisins,
samgönguráðuneytisins og sveitarfélaga á Vestfjörðum.
Starfssvið:
“ Dagleg umsýsla fyrir Menningarráð Vestfjarða.
“ Þróunarstarf í menningarmálum á Vestfjörðum.
“ Fagleg ráðgjöf og verkefnastjórnun.
³(Àing samstarfs á sviði menningarmála.
Menntunar- og hæfniskröfur:
³+iVNyODSUyIHèDVDPE ULOHJWQiPVHPQêWLVWtVWDU¿.
³6NLSXODJVRJVWMyUQXQDUK ¿leikar.
³*yèLUK ¿leikar í mannlegum samskiptum.
³ëHNNLQJRJUH\QVODDIOLVWDRJPHQQLQJDUVWDU¿.
“ Góð tölvu- og tungumálakunnátta.
Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi
sem á auðvelt með samskipti við fólk, er vanur sjálfstæðum
vinnubrögðum og frumkvæði í störfum.
VinnutímiNUHIVWQRNNXUVVYHLJMDQOHLNDRJVWDU¿nu fylgja
töluverð ferðalög. Skilyrði er að viðkomandi starfsmaður verði
búsettur á VeVWIM|UèXPVNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWLKD¿ð
störf 1. september 2007.
Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga BHM.

Vegna góðrar verkefnastöðu okkar og margra stórra verkefna framundan
vantar okkur öflugan og góðan mannskap sem vill vinna hjá öflugu og
traustu fyrirtæki á góðum launum.

Umsóknir sendist til Menningarráðs Vestfjarða fyrir 20. júlí nk.
Menningarráðið áskilur sér rétt til að framlengja umsóknarfrestinn, ef nauðsyn krefur.
Upplýsingar veita formaður menningaráðs Gunnar Hallsson í
síma 696 7316, netfang: gunnarhalls@simnet.is og Fjórðungssamband VHVW¿rðinga í síma 450 3001, netfang:
skrifstofa@fjordungssamband.is.

Óskum eftir að ráða:

BÍLSTJÓRA
VÉLAMENN
LAGNAMENN

Greitt samkvæmt mælingu.
Góðir tekjumöguleikar fyrir samhenta
og kraftmikla menn.

VERKAMENN

Umsóknir skulu fylltar út á heimasíðu
félagsins www.hafell.is . Nánari upplýsingum
má koma í tölvupósti hafell@hafell.is eða á
skrifstofu Háfells í Skeifunni 11.

Háfell getur tekist á við öll stór sem smá jarðvinnuverkefni
og hefur leyst af hendi krefjandi tæknileg verkefni. Fyrirtækið
býr yfir víðtækri reynslu í mannvirkjagerð og hefur á að skipa
mikilli þekkingu, öflugum mannafla og nýlegum tækjakosti.
Með stærstu vegagerðaverkefnum á Íslandi sem Háfell hefur
tekið að sér eru gerð Reykjanesbrautar, færsla Hringbrautar í
Reykjavík og færsla Sæbrautar í Reykjavík auk ýmissa annarra
stórra vegagerðarverkefna víða um land. Stærsta verkefni
Háfells hingað til er án efa gerð Héðinsfjarðarganga í samvinnu
við Metrostav fyrir Vegagerðina.
Háfell hefur vaxið jafnt og þétt frá upphafi og með auknum
umsvifum hefur starfsmönnum fjölgað. Háfell hefur yfir að ráða
mjög hæfu starfsfólki á öllum sviðum sem býr yfir mikilli
þekkingu ásamt áralangri reynslu til þess að mæta kröfum
verkkaupa á öllum sviðum. Höfuðstöðvar Háfells eru í
Skeifunni 11 og verkstæði er að Krókhálsi 12 í Reykjavík.
Háfell - Skeifunni 11 - 108 Reykjavík - Sími 575 9500 – Fax: 575 9520
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«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
MORGUNSTARFSMANN Å SAL

Bifreiðastjórar

5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM HVER VAKT ER FR¹   &ASTAR VAKTIR ERU  Å M¹NUÈI EN OFT BJËÈAST
AUKAVAKTIR ,EITAÈ ER AÈ SJ¹LFST¾ÈUM ÖJËNUSTULUNDUÈUM STUNDVÅSUM OG ¹REIÈANLEGUM EINSTAKLINGI
MEÈ GËÈA ENSKUKUNN¹TTU 2EYNSLA AF ÖJËNUSTUSTÎRFUM ER MIKILL KOSTUR !LDURSL¹GMARK ER  ¹R
HUGASAMIR SENDI UMSËKN OG FERILSKR¹ ¹ ESTER HOTELIS FYRIR FÎSTUDAGINN JÒLÅ NK

Vegna mikillar vinnu vantar okkur
bifreiðastjóra með rútupróf til vinnu í sumar,
fjölbreyt verkefni, mikil vinna og góðir bílar
Umsóknir berist með tölvupósti til: atvinna@grayline.is.

Nánari upplýsingar í síma 660 1303.

6ELFERÈARSVIÈ
&J¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ

TOYOTA LYFTARAR
Leiðtogi á verkstæði

(ÒSN¾ÈI FYRIR BÒSETUÒRR¾ÈI MEÈ
FÁLAGSLEGRI ENDURH¾ÙNGU ËSKAST
6ELFERÈARSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ËSKAR EFTIR AÈ TAKA ¹
LEIGU HÒSN¾ÈI SEM ¾TLAÈ ER FYRIR BÒSETU  EINSTAKLINGA
SEM JAFNFRAMT STUNDA FÁLAGSLEGA ENDURH¾ÙNGU SS EFTIR
¹FENGIS OG VÅMUEFNAMEÈFERÈ (ÒSN¾ÈIÈ ÖARF AÈ RÒMA 
EINSTAKLINGSHERBERGI MEÈ AÈGANGI AÈ SNYRTINGU ELDHÒS OG
MATSAL SETUSTOFU STARFSMANNAAÈSTÎÈU OG RÕMI FYRIR IÈJU
SKILEGT ER AÈ HÒSN¾ÈIÈ SÁ Å 2EYKJAVÅK EÈA N¹GRENNI OG AÈ
UNNT VERÈI AÈ HEFJA Å ÖVÅ STARFSEMI SEM ALLRA FYRST

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 37927 07/07

TMH Iceland ehf. leitar að traustum einstaklingi til að leiða
uppbyggingu og starfsemi þjónustuverkstæðis fyrirtækisins.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

· Leiðtogi á þjónustuverkstæði
· Viðgerðir á verkstæði og hjá
viðskiptavinum
· Standsetning nýrra tækja

· Reynsla af lyftaraviðgerðum
· Góð almenn tölvuþekking
· Góð enskukunnátta
· Mikil þjónustulund
· Hæfni í mannlegum samskiptum

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ 6ELFERÈARSVIÈI
2EYKJAVÅKURBORGAR Å SÅMA  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið bjarni.kristjansson@toyota.is
eða í pósti til TMH ehf., Vesturvör 30b, 200 Kópavogur.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni H. Kristjánsson, framkvæmdastjóri, í síma 894-6066.
Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2007.

Um framtíðarstarf er að ræða

Seltjarnarnesbær – félagsþjónusta
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg

Deildarstjóri í
öldrunarþjónustu

$EILDARSTJËRAR LEIKSKËLAKENNARAR
OG ANNAÈ FAGFËLK

Laust er til umsóknar starf deildarstjóra
í öldrunarþjónustu.
Starfssvið deildarstjóra er að leggja mat á þörf
aldraðra fyrir ýmsa þætti öldrunarþjónustu, svo
sem heimaþjónustu, ferðaþjónustu, þörf fyrir vistun,
o. fl. Hafa umsjón með og stýra félagslegri heimaþjónustu og skipuleggja starfsmannahald hennar.
Veita öldruðum ráðgjöf og upplýsingar varðandi
réttindi þeirra og þá þjónustu sem unnt er að veita.
Leitað er að starfsmanni með menntun, þekkingu
og reynslu á sviði öldrunarþjónustu. Gerð er krafa
um skipulögð vinnubrögð, nákvæmni, tölvukunnáttu
og frumkvæði. Ráðið verður í starfið frá haustinu.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst n. k. Umsóknir
berist til Seltjarnarnesbæjar, félagsþjónustu.

ËSKAST Å LEIKSKËLANN (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT 

(EIÈARBORG ER FJÎGURRA DEILDA LEIKSKËLI Å GRËNU HVERFI Å 3EL¹SNUM
¶AR ER STUTT Å ËSNORTNA N¹TTÒRU %LLIÈA¹RDALINN OG 2AUÈAVATN
6IÈ LEGGJUM ¹HERSLU ¹ LEIKINN HREYFINGU OG M¹LR¾KT

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Snorri Aðalsteinsson félagsmálastóri

6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN Å (EIÈARBORG EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ
LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA  

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

,EIKSKËLASVIÈ

Augl. Þórhildar 2200.372

SELTJARNARNESBÆR
Félagsþjónusta
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Vélamenn
Vélamenn óskast til vinnu við gatna- og
vegagerð á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar gefur Halldór í síma 821 1230

+/2.)¨

9ÙRBAKARI ËSKAST TIL STARFA TIL
FRAMLEIÈSLU ¹ G¾ÈA BRAUÈI OG
BAKKELSI Å VERSLANIR OKKAR
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA SKILNING OG REYNSLU ¹ BAKSTRI
STJËRNUN STARFSFËLKS MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG GETA
LEITT TEYMI STARFSFËLKS 'ËÈUR VINNUTÅMI FR¹B¾R
VINNUAÈSTAÈA OG GËÈ LAUN FYRIR RÁTTAN EINSTAKLING
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKNIR ¹ ROGGI KORNIDIS

'JALDKERI OG KOSTNAÈAREFTIRLIT
&LUGFÁLAGIÈ *ET8 ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA TVO STARFSMENN ¹ FJ¹RM¹LASVIÈ

'JALDKERI

+OSTNAÈAREFTIRLIT

-ENNTUN OG H¾FNISKRÎFUR
o .¹KV¾MNI OG VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
o (EIÈARLEIKI
o (ALDGËÈ REYNSLA AF GJALDKERASTÎRFUM FJ¹RREIÈUM OG
GERÈ GREIÈSLU¹¾TLANA
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG J¹KV¾TT HUGARFAR
o ¶EKKING ¹ BËKHALDI ÖË EKKI SKILYRÈI
o 3TÒDENTSPRËF EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN ¾SKILEG
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
o (REINT SAKAVOTTORÈ

-ENNTUN OG H¾FNISKRÎFUR
o ,IPURÈ Å SAMSKIPTUM OG J¹KV¾TT HUGARFAR
o .¹KV¾MNI OG VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
o (EIÈARLEIKI
o &RUMKV¾ÈI OG SKIPULAGSH¾FNI
o (ALDGËÈ REYNSLA AF STARÙ VIÈ BËKHALD
o 6IÈSKIPTAFR¾ÈIMENNTUN ÖË EKKI SKILYRÈI
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
o ¶EKKING ¹ .AVISION BËKHALDSKERÙ ER KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI
o (REINT SAKAVOTTORÈ

3TARFSSVIÈ
o 'REIÈSLA REIKNINGA
o 3AMSKIPTI VIÈ STARFSMENN OG VIÈSKIPTAVINI
o ®NNUR STÎRF

3TARFSSVIÈ
o +OSTNAÈAREFTIRLIT
o 9ÙRFERÈ OG SAMÖYKKT REIKNINGA
o ®NNUR STÎRF

5M ER AÈ R¾ÈA LÅÚEG OG SPENNANDI STÎRF HJ¹ ÚUGFÁLAGI SEM ER STARFR¾KT Å ALÖJËÈLEGU REKSTRARUMHVERÙ 6IÈ LEITUM AÈ ¹HUGA
SÎMUM J¹KV¾ÈUM EINSTAKLINGUM SEM HAFA RÅKA ÖJËNUSTULUND SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST 5M
SËKNIR ËSKAST SENDAR Å TÎLVUPËSTI MERKTUM o'JALDKERIn EÈA o+OSTNAÈAREFTIRLITn ¹ JOB JETXIS ¹SAMT FERILSKR¹ EÈA SENDAR Å PËSTI
MERKTAR ¹ SAMA H¹TT TIL *ET8 (LÅÈASM¹RA   +ËPAVOGI FYRIR  JÒLÅ &ARIÈ VERÈUR MEÈ ALLAR UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

*ET8 o (LÅÈASM¹RI  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o &AX  

Áhugaverð framtíðarstörf

hjá Húsasmiðjunni
Óskum eftir að ráða áhugasama og þjónustulundaða einstaklinga í eftirtalin störf
Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrirtæki til að sækja um.

Timburlager í Súðarvogi
•

Leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum til
afgreiðslu- og lagerstarfa sem fyrst

Hæfniskröfur:
- Lyftarapróf

æskilegt en þeir sem ekki hafa réttindi verða sendir á lyftaranámskeið

Húsasmiðjuskólinn

6ELFERÈARSVIÈ

3ELJAHLÅÈ HEIMILI ALDRAÈRA Å
3ELJAHVERÙ "REIÈHOLTI AUGLÕSIR 
"R¹ÈVANTAR GOTT OG ¹HUGASAMT STARFSFËLK
Å EFTIRTALIN STÎRF
3TARFSMENN Å UMÎNNUNARSTÎRF STARFSHLUTFALL
SAMKOMULAG UNNIN ER ÎNNUR HVER HELGI
3TARFSMENN Å ELDHÒS STARFSHLUTFALL SAMKOMULAG
VAKTAVINNA
%INNIG VANTAR STARFSMENN Å UMÎNNUNARSTÎRF Å HLUTA
STARÙ SEM HENTAR AÈ VINNA MEÈ N¹MI Ö¹ ER UM AÈ R¾ÈA
AÈRA HVERJA HELGI OG SVO EF VILL Å JËLA OG P¹SKAFRÅUM
,AUN SKV KJARASAMNINGUM %ÚINGAR OG 2EYKJAVÅKURBORGAR
3JÒKRALIÈA ¹ N¾TURVAKTIR  N¾TUR Å VIKU LAUN SKV KJARA
SAMNINGI 3,&¥ OG 2EYKJAVÅKURBORGAR
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST OG EKKI
SÅÈAR EN  SEPTEMBER NK
(J¹ OKKUR ERU ÖJËNUSTUÅBÒÈIR OG LÅTIL HJÒKRUNARDEILD MEÈ
HEIMILISLEGUM ANDA STARF MEÈ ÎLDRUÈUM KREFST N¾RG¾TNI
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM LÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ AÈ
STYÈJA VIÈ SJ¹LFSBJARGARGETU ÅBÒANNA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORSTÎÈUMAÈUR -ARGRÁT
«SVALDSDËTTIR OGEÈA DEILDARSTJËRAR ALLA VIRKA DAGA MILLI
KL  OG 

Við rekum skóla þar
sem starfsmenn sækja
námskeið. Haldin eru um
100 námskeið á ári og
námsvísir er gefinn út vor
og haust.

•

Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a.
um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
ﬂeirra, íþróttaviðburði og
útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling

greina kemur að ráða iðnnema

Verslun Skútuvogi
•

Starfsmenn til kassaafgreiðslu og aðstoða í deildum

•

Sölu- og afgreiðslumann í hreinlætistækja- og gólfefnadeild

Fyrirtækið og starfsmannafélagið styðja við
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör

Viljum ráða trésmið eða laghentan einstakling vanan
trésmíðavinnu til framtíðarstarfa
- Til

Starfsmannafélag

- Einhver
•

•

Starfsmann í málningardeild

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla
áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi.

úr sambærilegu starfi eða þekking á málningarefnum væri kostur

Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum
- Leitum

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum
við á boðstólum yfir
100.000 vörutegundir.

þekking á byggingarefnum æskileg og reynsla af sölumennsku væri kostur

- Reynsla

Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.

www.husa.is
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

Trésmíðaverkstæði Súðarvogi

að einstaklingi sem er handlaginn og þjónustulundaður

Hlutastörf og helgarvinna
•

Kaffi Garður:
- Leitum

•

að þjónustulunduðum og duglegum starfsmanni í helgarvinnu

Íhlaupa- og hlutastörf í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals
- Leitum

að starfsmönnum sem eru tilbúnir til að taka að sér starf frá 16:00 - 21:00
eða 18:00 - 21:00 nokkra daga í viku og jafnvel einhverja helgarvinnu.
Um helgar er unnið á laugardögum frá 16:00 - 21:00 og á sunnudögum
frá 13:00 - 21:00

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 27. júlí n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.
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Óskum eftir að ráða 2 húsasmiði sem fyrst
Upplýsingar í símum: 898 4239 eða 892 3446
Gissur og Pálmi ehf
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HÚSASMIÐIR

%YKT ÊSKAR EFTIR
LAGERMANNI
%YKT EHF LEITAR EFTIR VÍNUM LAGERMANNI TIL Aċ HAFA UMSJÊN MEċ VÍRUGEYMSLU
%YKTAR VIċ (ÍFċATORG Ä "ORGARTÑNI
6ERKSVIċ
±TSKRIFT OG UMSJÊN VERKFäRA ¸SAMT INNKAUPUM ¸ EFNIS OG VERKFäRALAGER
(äFNISKRÍFUR
ôAċ ER KOSTUR EF VIċKOMANDI ER IċNAċARMAċUR EN ěÊ EKKI SKILYRċI
"ÄLPRÊF ER SKILYRċI
.¸NARI UPPLÔSINGAR
HUGASAMIR HAü SAMBAND VIċ 3IGURċ %LÄNBERGSSON Ä SÄMA  
SIGGIEL EYKTIS EċA SKRIFSTOFU %YKTAR Ä SÄMA  

%YKT EHF  ,YNGH¸LSI    2EYKJAVÄK
3ÄMI    &AX  
.ETFANG EYKT EYKTIS  WWWEYKTIS
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CH@yEJC6GB>ÁHIyÁÏHA6C9HbjciV`Vi^ahiVg[V&#{\hic¨hi`dbVcY^#

4), 3®,5
(ÎFUM TIL SÎLU EINKAHLUTAFÁLAG SEM MA ¹  SKIPULAGÈAR
EINBÕLISHÒSALËÈIR ¹ BESTA STAÈ Å -OSFELLSB¾ ¹SAMT VERK
SAMNINGUM UM BYGGINGAFRAMKV¾MDIR VIÈ TVÎ EINBÕLISHÒS
¹ SAMA STAÈ ,ËÈIRNAR ERU UM  FERMETRAR HVER ¹
EINSTÎKUM ÒTSÕNISSTAÈ OG M¹ BYGGJA ALLT AÈ  FERMETRA
EINBÕLISHÒS ¹ HVERRI LËÈ
HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAÙÈ SAMBAND VIÈ
2ËBERT 4RAUSTA RNASON Å SÅMA  

30/246®256%23,!.)2 ¥
+2).',5..) /'  ,!5'!6%')
4), 3®,5
6ERSLANIRNAR BJËÈA UPP ¹ ÖEKKTA ALÖJËÈLEGA MERKJAVÎRU OG
FJÎLBREYTT ÒRVAL AF ÅÖRËTTAFATNAÈI OG ÅÖRËTTASKËM
'ËÈ REKSTARAFKOMA

=ajikZg`]ZccVgZgVÂ]kZi_Vi^acÅh`ejcVgd\hing`_VhVb`Zeec^hhiÂjhaZch`hVik^ccj"
a[hbZÂÄkVÂhijcYVi¨`c^gVcch`c^g!b^ÂaVÄZ``^c\jd\kZ^iVhijÂc^c\hÄ_cjhij[ng^g
[gjb`kÂaVd\hegdiV"d\cÅh`ejcVg[ng^gi¨`^#

>BEG6Zg]aji^CÅh`ejcVgb^ÂhiÂkVgÏhaVcYh#>begVkZ^i^gjeeaÅh^c\Vgd\hijÂc^c\
iZc\hajbk^Âk^Âh`^eiV]j\bncY^gd\hid[cjcd\gZ`hijg[ng^gi¨`_V#ÌkZ\jb>begjZggZ`^cc
[_aY^kZg`Z[cVbZÂ{]Zghaj{cÅh`ejc!ÄZ``^c\jd\jeeWn\\^c\j[gjb`kÂaVhiVg[h#

Ï;6G6G7GD99>
I>A;G6BIÏÁ6G
Ì]j\VkZgÂhig[WdÂ^[ng^g[a`bZÂ[gVbiÂVghÅc
KZ\cVVj`^ccVkZg`Z[cV[gVbjcYVcVj\aÅhjbk^ÂZ[i^g
ikZ^bjgkZg`Z[c^hhi_gjb{:kgejb^ÂhiÂd\ikZ^bjg
kZg`Z[c^hhi_gjbhijÂc^c\hkZg`Z[cVd\]VcYaZ^Âhaj#

HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAÙÈ SAMBAND VIÈ
2ËBERT 4RAUSTA RNASON Å SÅMA  

KZg`Z[c^hhi_g^:kgejkZg`Z[cV
:kgejb^ÂhiÂ>begjk^ccjgVÂÄkVÂ`dbV{hVbhiVg[^[ng^gi¨`_V{:kgejkZiikVc\^bZÂÄkVÂaZ^ÂV
hVbVcÄgjcVghiVg[!i¨`c^cÅ_jc\Vgd\k^Âh`^eiVi¨`^[¨g^#

HiVg[hhk^Â
Ã_cjhiVkZ\cVVaÄ_ÂaZ\hk^Âh`^eiVhVbhiVg[hd\n[^g[¨ghaj{ÄZ``^c\jd\i¨`c^#=VcYaZ^ÂhaVd\
jeeaÅh^c\VÄ_cjhiVk^ÂZ^chiV`a^c\Vd\ai^ad\bZÂVahig[ng^gi¨`^#

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg








={h`aVbZccijc{hk^Â^i¨`c^!k^Âh`^eiV!hi_gcjcVgZÂV{hVbW¨g^aZ\jhk^Â^
H_{a[hi¨Âd\\jÂk^ccjWg\Â
ÃZ``^c\d\gZnchaVV[haZch`jVik^ccja[^
A^ejgÂbVccaZ\jbhVbh`^eijbd\Ä_cjhijajcY
;gjb`k¨Â^d\Yj\cVÂjg
;¨gc^iajÂjd\g^ijÂjb{a^
;¨gc^Zch`jd\Z^cjCdgÂjgaVcYVb{a^![aZ^g^ijc\jb{a`dhijg

JeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^g7Zg\a^cY=Vaa\gbhYii^g![gVb`k¨bYVhi_g^>begj!
;ng^ghejgcjbb{WZ^cV{cZi[Vc\^ÂWZg\a^cY]5^i^#^h

KZg`Z[c^hhi_g^hijÂc^c\hkZg`Z[cV¶`aVhVhVbhiVg[[ng^gi¨`_V
@aVhVkZg`Z[c^Wn\\_Vhi{hVbhiVg[^[ng^gi¨`_V{{`kZÂcjbVik^ccjhk¨ÂjbbZÂÄVÂVÂaZ^ÂVga_h^VÂ
Z[aVhVb`Zeec^h]¨[c^ÄZ^ggVd\i¨`^[¨g^i^akVmiVg#:^cc^\ZgjbVÂg¨ÂVZ[a^c\jiZc\haVVik^ccja[hk^Â
hidÂ`Zg[^Vik^ccja[hd\]{h`aV#

HiVg[hhk^Â
Jbh_cbZÂ[gVb`k¨bY!Ägjcd\Z[i^g[na\c^`aVhVkZg`Z[cV#HiVg[^Â[Zajghgb^`^ahVbh`^ei^k^Â
Vik^ccjÄgjcVg[a\!hid[cVc^g![ng^gi¨`^d\]V\hbjcVVÂ^aVkÂVjbaVcY#

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg








(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
(EILBRIGÈISSTOFNUNIN "LÎNDUËSI
&LÒÈABAKKI   "LÎNDUËS
3ÅMI   &AX  
WWWHSBIS

={h`aVbZccijc{hk^Â^k^Âh`^eiV!hi_gcjcVgZÂV{hVbW¨g^aZ\jhk^Â^
H_{a[hi¨Âd\\jÂk^ccjWg\Â
ÃZ``^c\d\gZnchaVV[haZch`jVik^ccja[^
A^ejgÂbVccaZ\jbhVbh`^eijbd\Ä_cjhijajcY
;gjb`k¨Â^d\Yj\cVÂjg
;¨gc^iajÂjd\g^ijÂjb{a^
;¨gc^Zch`jd\Z^cjCdgÂjgaVcYVb{a^

JeeaÅh^c\VgjbhiVg[^Â\Z[jg:akVg@#KVahhdc!kZg`Z[c^hhi_g^>begj#
;ng^ghejgcjbb{WZ^cV{cZi[Vc\^ÂZakVg5^i^#^h

KZg`Z[c^hhi_g^7gVjiVg\Zc\^hd\]VcYaZ^ÂhajkZg`Z[cV
7gVjiVg\Zc\^Zgc{bh`Z^Â[ng^g`dcjghZbk^ccVVÂk^Âh`^eiV]j\bncYZÂVZgjbZÂ[ng^gi¨`^gZ`hig^#
7gVjiVg\Zc\^]Z[jgh`^aVÂ[g{W¨gjb{gVc\g^{jcYVc[gcjb{gjb#AZ^iVÂZgVÂkZg`Z[c^hhi_gVhZb\Zijg
aZ^iikZg`Z[c^Â{[gVbd\jcc^ÂVÂ]VcYaZ^ÂhajiZc\hajbk^ÂgZ`hijgai^aaVd\bZÂVahiggV[ng^gi¨`_V#

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg
(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA ¹ SJÒKRASVIÈI ¹ KOMANDI
HAUSTI 5M ER AÈ R¾ÈA DAG OG KVÎLDVAKTIR EN EINNIG ERU
BAKVAKTIR 3TARFSHLUTFALL OG HVEN¾R STARF GETUR HAÙST FER EFTIR
SAMKOMULAGI ,AUN SAMKV¾MT "(- OG STOFNANASAMNINGI
(3"
²TVEGUM HÒSN¾ÈI LEIGAN ER HAGST¾È OG AÈSTOÈUM VIÈ
ÚUTNING 6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN EÈA HRINGIÈ OG KANNIÈ
M¹LIÈ
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM N¹MS OG STARFSFERIL SKULU
BERIST TIL 3VEINFRÅÈAR 3IGURP¹LSDËTTUR HJÒKRUNARFORSTJËRA SEM
VEITIR UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ Å SÅMA   OG  
.ETFANG SVEINFR HSBIS









={h`aVbZccijc{hk^Â^k^Âh`^eiV!hi_gcjcVgZÂV{hVbW¨g^aZ\jhk^Â^
H_{a[hi¨Âd\\jÂk^ccjWg\Â
ÃZ``^c\d\gZnchaVV[haZch`jVik^ccja[^
A^ejgÂbVccaZ\jbhVbh`^eijbd\Ä_cjhijajcY
;gjb`k¨Â^d\Yj\cVÂjg
;¨gc^iajÂjd\g^ijÂjb{a^
;¨gc^Zch`jd\Z^cjCdgÂjgaVcYVb{a^

JeeaÅh^c\VgjbhiVg[^Â\Z[jgH^\gÂjg>c\kVghYii^g!kZg`Z[c^hhi_g^>begj#
;ng^ghejgcjbb{WZ^cV{cZi[Vc\^Âh^5^i^#^h

Óh`VÂZgZ[i^gjbh`cjb[g{`gajb_V[cihZb`dcjb#Jbh`cjbh`Vah`^aV[ng^g(&#_a
i^a=Vaa[gÂVg7ZcZY^`ihYiijg!jeeaÅh^c\V[jaaigV>begj!{cZi[Vc\^Â]Vaa[g^YjgW5^i^#^h

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  ¹GÒST 5MSËKNAREYÈUBLAÈ
ER ¹ HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR
SVARAÈ
(EILBRIGÈISSTOFNUNIN "LÎNDUËSI SJÒKRASVIÈ SKIPTIST Å BR¹ÈA
OG ÎLDRUNARHJÒKRUN AUK DVALARDEILDAR ALDRAÈRA (EILSUG¾S
LUSVIÈ VEITIR ALMENNA HEILSUG¾SLUÖJËNUSTU OG ÖJËNAR ¹SAMT
SJÒKRASVIÈI AÈALLEGA ÅBÒUM Å ! (ÒNAVATNSSÕSLU
3J¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWHSBIS

@ZaYcV]dai^&&'GZn`_Vk`Hb^*,%,&%%;Vm*,%,&&&lll#^begV#^h
7dg\jbk^ÂCdgÂjghaÂ+%%6`jgZng^Hb^)+%,.,%;Vm)+%,.,&lll#^begV#^h
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ARKITEKTAR, BYGGINGAFRÆÐINGAR OG
TÆKNITEIKNARAR ÓSKAST TIL STARFA

Vélamenn og
bílstjórar
Suðurverk hf óskar eftir að ráða
vélamenn og bílstjóra.

Vegna aukinna verkefna leitar arkitektur.is að öÁugu og framsæknu fólki í hönnunarhópinn.

ARKITEKTAR OG
BYGGINGAFRÆÐINGAR
Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum
til starfa við almenna hönnun. Jafnframt þurfa
þeir að geta starfað sjálfstætt og stýrt verkefnum
fyrir hönd fyrirtækisins.

Áhugas amir hafi s amband við He lgu
Benediktsdóttur f ramkvæmdas tjóra í
síma 562 5020 eða 821 5024 og á netfanginu helga@ar kite ktur.is

Upplýsingar veittar í síma 892-0067.
Umsóknir berist skrifstofu
Drangahrauni 7 eða á heimasíðu
www.sudurverk.is

Fullum trúnaði heitið í meðferð umsókna.
Öllum umsóknum svarað.

TÆKNITEIKNARAR
Leitum að tækniteiknurum til að sinna almennum
hönnunar- og teiknistörfum.

3TARFSMAÈUR Å LAUNAVINNSLU
,AUST ER TIL UMSËKNAR  STARF Å LAUNAVINNSLU ¹ SKRIFSTOFU
&3! 3TAÈAN ER LAUS FR¹  SEPTEMBER NK 3TARÙÈ FELST EINKUM
Å YÙRFERÈ ¹ VINNUSKÕRSLUM SKR¹NINGU OG ÒTREIKNINGI ¹
LAUNUM AUK ANNARRA VERKEFNA 5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ VERA
TALNAGLÎGGIR OG N¹KV¾MIR BÒA YÙR GËÈRI TÎLVUKUNN¹TTU HAFA
J¹KV¾TT VIÈMËT OG F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM 2EYNSLA
AF LAUNAÒTREIKNINGI OG ÖEKKING ¹ KJARASAMNINGUM ER KOSTUR
.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ LOKIÈ STÒDENTSPRËÙ
N¹M Å VIÈSKIPTA EÈA REKSTRARFR¾ÈUM ER ¾SKILEGT
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI +*!,!2 OG &J¹RM¹LAR¹ÈHERRA

Hverfisgata 26
101 Reykjavík
Sími: 562 5020

Kaupangur v. Mýrarveg
600 Akureyri
Sími: 462 6727

Víkurbraut 13
230 Reykjanesbæ
Sími: 421 5020

w w w. a r k i t e kt ur. i s

5MSËKNIR ¹ ÖAR TIL GERÈUM EYÈUBLÎÈUM SEM F¹ST ¹ SKRIFSTOFU
&3! SKULU SENDAR !UÈI % *ËNSDËTTUR &JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSINU
¹ !KUREYRI V%YRARLANDSVEG  !KUREYRI 5MSËKNIR M¹
EINNIG SENDA Å TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ AUDUR FSAIS .¹NARI
UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR !UÈUR Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  JÒLÅ
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

Árbæjarapótek
Vantar starfsmann í almenna afgreiðslu. Um er að ræða 100% starf.
Reynsla æskileg svo og tölvukunnátta.
Upplýsingar gefur Kristján í síma 567-4200 milli kl. 9 og 18
Einnig er hægt að senda umsóknir á tölvupóstfangið
arbapotek@internet.is

Vinnugleði
Sölumaður í Apple-verslun
Apple IMC leitar að kraftmiklum, þjónustulunduðum og snyrtilegum starfsmanni
sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum.
Starfssvið
Sala og ráðgjöf á Apple vörum í verslun.
Menntunar og hæfniskröfur
· Framúrskarandi þjónustulund.
· Þekking og áhugi á Apple vörum.
· Reynsla af verslunarstörfum.
· Söluhæfileikar.
· Frumkvæði, áreiðanleiki og jákvætt viðmót.
· Góð framkoma og hæfileiki til að starfa í samhentum hópi.
Umsóknarfrestur
er til og með 25. júlí 2007.
Aldurstakmark eru 18 ár.
Apple IMC er reyklaus vinnustaður.

Apple IMC er skemmtilegur
vinnustaður þar sem fram fer
innflutningur, sala og þjónusta
á vörum frá Apple. Uppgangur
Apple á heimsvísu hefur vart
farið framhjá þér og nú gefst
þér einstakt tækifæri til að slást
í góðan hóp á vinnustað sem
iðar af lífi.
Apple IMC
Humac ehf.
apple.is
534 3400
Nánar á
http://www.apple.is/atvinna/
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"ÅLAR ËSKAST

&ELLIHÕSI

«SKA EFTIR 0ATROL EÈA --# 0AJERO DISEL
BREYTTA  EÈA  TOMMU MEÈ YFIRTÎKU
¹ L¹NI 3  
4OYOTA #OROLLA ,UNA k TIL SÎLU 3Kl
EK Ö 3J¹LFSK REYKLAUS TOPPLÒGA
SMURB SD
VD NÕ TÅMAREIM 3KOÈA
SKIPTI ¹ DÕRARI 5PPL Å SÅMA  

0ONTIAC '4/ m , 6  HESTÎFL SSK
LEÈUR mFELGUR EK  ÖÒS KM 6ERÈ
M GOTT L¹N ¹HVÅLANDI 3  

*EPPAR
+AWASAKI .INJA :8 2 SVART RG 
EK  KM 6ERÈ   ¹HV  ÖÒS
&ALLEGT OG VEL MEÈ FARIÈ 3ÅMI  
'RÁTAR

67 6ENTO ¹RGl .ÕSK ¥ TOPPLAGI MEÈ
AUKABÒN EK  ¹SETT VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
&ORD 4RANSIT HÒSBÅLL ¹RG  EK 
ÖKM 'ERFIHNATTADISKUR KLËSETT HEITT
OG KALT VATN STURTA LOFK¾LING ÅSSK¹P
UR MEÈ FRYSTI OG MARGT FLEIRA 6ERÈ
 ÖÒS MÎGULEIKI ALLT AÈ  L¹NI
"ÅLABANKINN 3 

"ÅLABANKINN
"REIÈHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILABANKINNIS

  ÖÒS
3KODA /CTAVIA ¹RG  $ÅSEL STAT
ION X DR¹TTARBEISLI OG FL %KINN Ö
6ERÈ Ö KV Ö 5PPL Å SÅMA
 

«DÕRT ËDÕRT TIL SÎLU FORTJALD FR¹
3EGLAGERÈINNI ¹RA GAMALT PASSAR ¹
&LEETWOD #OLEMAN FELLIHÕSI OG FL 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
-ARGRÁT
4IL SÎLU 67 'OLF ¹RG   BSK 
DYRA Å GËÈU ¹STANDI .ÕSKOÈAÈUR 5PPL
Å S  

  ÖÒS
-JÎG GËÈUR BÅLL MJÎG GOTT
VERÈ

)NNFLUTNINGUR ¹ NOTUÈUM
OG NÕJUM BIFREIÈUM FR¹
¶ÕSKALANDI OG 53! WWWBILA
SOLURISMAGNUSSON

+4-  !DVENTURE TIL SÎLU ¹RG 
EKIÈ CA  6ERÈ  'OTT
(JËL TIL AÈ FERÈAST ¹ 5PPLÕSINGAR Å SÅMI
 

#ADILLAC %SCALADE %36 0LATINUM ¹RG
 %K ÖKM  -ANNA b ¹LF
ELGUR $6$ OFLOFL 6ERÈ  GÒST
3ÅMI  

4OYOTA ,ANDCRUISER '8  $IESEL 4URBO
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM ,ITUR
6ÅNRAUÈUR  MANNA 3J¹LFSKIPTUR m
DEKK 4VÎFALDUR DEKKJAGANGUR ¹ FELG
UM .-4 SÅMI TALSTÎÈ 6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å S  
0ASSAT k EK Ö &ENGIÈ GËÈA YFIR
HALNINGU M¹HV ÖKRL¹NI  ÖÒS
¹ M¹N 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA 
 (ELGI

-ERCEDES "ENZ %  + b&ACELIFTm
!VANTGARDE ¹RG  EK  ÖKM +R
 Ö 3    L¹N

"ENZ -,#$) DIESEL SJ¹LFSKIPTUR
HÎ EK  Ö +RËKUR LÒGA RAFR 3
 

7ARRIOR k 9AMAHA 23 7ARRIOR 
CC %KIÈ ÖÒS KM 0# ))) #OBRA PÒST
3ISSYBAR AUKAHLUTIR UMBOÈSHJËL 4ILBOÈ
ÖÒS UPPL  

«SKUM EFTIR FELLIHÕSUM HJËLHÕSUM HÒS
BÅLUM ¹ SKR¹ OG ¹ STAÈINN "ÅLABANKINN
ERUM Å BÅLAKJARNANUM %IRHÎFÈA  OG
M¹ SJ¹ SÎUSKR¹ WWWBILABANKINNIS S
 
3UZUKI '38 2 ¹RGERÈ  EKIÈ
KM 'L¾SILEGT HJËL Å POTTÖÁTTU
¹STANDI (JËL ÒR 3UZUKI UMBOÈINU ,¹N
 ÖÒS CA  ÖÒS ¹ M¹N 6ERÈ
 ÖÒS +RISTJ¹N S  

-ERCEDES "ENZ %  + b&ACELIFTm #LASSIC
¹RG  EK  ÖKM +R  Ö 3
   L¹N

3TAÈGREIÈSLUTILBOÈ 3ILFURGR¹R /PEL
6ECTRA STATION ¹RG  EK ÖÒS TIL
SÎLU ¹ AÈEINS  STAÈGREITT "ÅLL Å
TOPPSTANDI 5PPL Å SÅMA  

  ÖÒS

3UZUKI )NTRUDER   .ÕTT ËEKIÈ
MEÈ AUKAHLUTUM 3  

"ENS % 

RG  6EL MEÈ FARINN 3UMAR OG
VETRARGANGUR ¹ m FYLGIR %R EINS OG NÕR
6ERÈ KR 5PPL Å S  

+ERRUR

4IL SÎLU -USSO ¹RG k EK  ÖÒS
$ÅSEL SMURBËK OG SSK +R  ÖÒS
5PPL Å S  

-"ENZ % +OMPRESSOR 
!VANTGARDE
7%K
ÖKM
,EÈURINNRÁTTING !RTICO
HITI Å S¾TUM
OFL 6ERÈ  "ÅLAL¹N HJ¹ !VANT
  ¹ M¹N
-ERCEDES "ENZ %  +OMPRESSOR
#LASSIC ¹RG  EK  ÖKM +R
 Ö 3    L¹N

&ÅAT "ARCHETTA ¹RG k CC 6 
HP %KIN  ÖÒS "ÅLL Å TOPPSTANDI NÕ
BL¾JA OG FL &R¹B¾R BÅLL I SUMAR 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA (ILUX ¹RG  EKINN ÖÒS KM
"REYTTUR m PALLHÒS OG HEITKL¾ÈNING
¹ PALLI 6ERÈ  M KV CA  ÖÒS
3KIPTI ¹ ËDYRARI PALLBÅL EÈA STATIONBÅL
5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

"ÅLAR TIL SÎLU
  MILLJËNIR

3UMARÒTSALA ¹ KERRUM

"RENDERUP "RAVO  MBREMSUM
)NNANM XX CM
"URÈARG
 KG $EKK m ,ISTAVERÈ 
4ILBOÈSVERÈ  ,YFTAIS  
.JARÈARBRAUT  2EYKJANESB¾
RSGÎMUL $AXSARA  KERRA TIL SÎLU
"URÈARÖOL  KG   ,   " ,ÒGUR AÈ
FRAMAN OG AFTAN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S     

"-7 8  EK  ÖÒS "ÅLL MEÈ
ÎLLU ÖETTA ER BÅLL FYRIR LANGT KOMNA 
5PPL Å SÅMA    GUDMUNDUR
LISTAMENNIS

 MILLJËNIR
-ERCEDES "ENZ #  +OMPRESSOR
#LASSIC ¹RG  EK  ÖKM +R 
Ö 3ÅMI    L¹N

&ORD & FR¹ ÖÒS 4OYOTA 4ACOMA
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5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ KAFFI
HÒSUM 3ÒFISTANS OG ¹ WWW
SUFISTINNIS

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT OG GARÈVINNU
&¹ÈU TILBOÈ Å SÅMA  

"ÒR EHF 6AKTSTJËRI
,AGERSTARFSMAÈUR

-EST 4IMBUR OG 3T¹L
3MIÈJUVEGI 
VANTAR VERKAMANN STRAX TIL VERK
SMIÈJUSTARFA 6INNUTÅMI BREYTI
LEGUR 3KÎFFUM MAT OG VINNUFÎT
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA
Å SÅMA     
«LAFUR

PLÒSIS

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

#ELEBRITYIS

.ÒNA  MYNDIR AF FR¾GA FËLKINU
¹ FLOTTUM VEF .ÕJAR MYNDIR DAGLEGA
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Ert þú kennari og hefur áhuga á að
sérhæfa þig í kennslu og kennsluráðgjöf
blindra og sjónskertra?

²TBOÈ
,EIKSKËLI VIÈ +ETILSÚÎT !KRANESI  ¹FANGI

²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ SKRIFSTOFU 4¾KNI OG UMHVERF
ISSVIÈS !KRANESKAUPSTAÈAR $ALBRAUT  !KRANESI FOM
M¹NUDEGINUM  JÒLÅ 
4ILBOÈ SKULU HAFA BORIST 4¾KNI OG UMHVERÙSSVIÈI
!KRANESKAUPSTAÈAR $ALBRAUT  FYRIR  ¹GÒST  KL 
OG VERÈA ÖAU OPNUÈ ÖAR Å VIÈURVIST ÖEIRRA BJËÈENDA SEM
VIÈSTADDIR VERÈA
4¾KNI OG UMHVERÙSSVIÈ !KRANESKAUPSTAÈAR

Blindrafélagið annast ráðningu og tímabundið utanumhald kennsluráðgjafar vegna blindra og
sjónskertra í umboði skólayfirvalda, og leitar því að blindrakennurum / kennsluráðgjöfum til starfa.

Kennarar á öllum skólastigum og greinasviðum eru hvattir til að sækja um.
Þeir sem verða ráðnir en hafa ekki sérmenntun sem blindrakennarar þurfa að vera tilbúnir að leggja stund
á nám í blindrakennslu í fjarnámi við University of Birmingham
(http://www.education.bham.ac.uk/programmes/cpd/courses/visual_impairment.shtml), samhliða vinnu
í 18 mánuði frá lokum ágúst 2007. Menntunarsjóður til blindrakennslu, stofnaður af Blindrafélaginu og
Blindravinafélaginu, mun greiða skólagjöldin fyrir þá sem fara í fjarnámið.

Héraðsprent

4¾KNI OG UMHVERÙSSVIÈ !KRANESKAUPSTAÈAR ËSKAR EFTIR
TILBOÈUM Å BYGGINGU NÕS LEIKSKËLA VIÈ +ETILSÚÎT ¹ !KRANESI
5M ER AÈ R¾ÈA  M TIMBURHÒS ¹ EINNI H¾È OG SKAL
BYGGINGUNNI SKILAÈ FULLBÒINNI AÈ UTAN OG FOKHELDRI AÈ INNAN
ÖANN  DES 

Starf kennsluráðgjafa / blindrakennara felst m.a. í:
• faglegri ráðgjöf, kennslu og stuðningi við blinda og sjónskerta nemendur á öllum skólastigum um allt land
• fræðslu og ráðgjöf til starfsmanna allra skólastiga vegna blindra og sjónskertra nemenda
• fræðslu og ráðgjöf til aðstandenda blindra og sjónskertra barna
• námskeiðahaldi fyrir blinda og sjónskerta nemendur, fjölskyldur, faghópa og aðra sem að þeim koma
• þátttöku í rannsóknum, þróun og uppbyggingu þekkingar og þjónustu á sviði kennslu blindra og sjónskertra
Menntunar og hæfniskröfur

&H 2EYKJAVÅKURBORGAR
2AMMASAMNINGUR UM 4ÎLVUR OG NETBÒNAÈ %%3 ÒTBOÈ
NR 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ  JÒLÅ
 Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  ¹GÒST  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

• Kennaramenntun á leik-, grunn eða framhaldsskólastigi, háskólamenntun á sviði fullorðinsfræðslu eða menntunarfræða
• Mikil lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Áhugi á uppbyggingu þekkingar og þróun í málefnum blindra og sjónskertra einstaklinga
• Góð færni í ritaðri og munnlegri ensku er skilyrði, færni í norðurlandamáli er kostur
Nánari upplýsingar veitir Hrönn Pétursdóttir í síma 690 2700,
en umsókn ásamt ýtarlegri ferilskrá sendist til Blindrafélagsins,
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík fyrir 27. júlí 2007.

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU
'ERVIGRASVÎLLUR 6ÅKINGS  ¹FANGI
(ELSTU VERKÖ¾TTIR
&ERGING SV¾ÈIS &¾RSLA Ð MM REGNSVATNSLÎG OFL
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR /PNUN TILBOÈA  JÒLÅ  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

ÚTBOÐ – JARÐVINNA
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. óskar fyrir hönd Háskólans
í Reykjavík hér með eftir tilboðum í verkið:
Háskólinn í Reykjavík – Jarðvinna
Verkið felst í því að grafa fyrir nýbyggingu Háskólans og endurfylla að
hluta með burðarhæfum fyllingum undir nýbyggingu.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
59.000 m3
Fyllingar 15.000 m3

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
/RKUVEITU 2EYKJAVIKUR 'AGNAVEITU
2EYKJAVÅKUR OG -ÅLU EHF

Verkinu skal skilað í áföngum og vera að fullu lokið 15. maí 2008.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu VGK Hönnunar hf., Grensásvegi 1,
Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 17. júlí 2007 kl 14.00.

(ÎFÈATÒN %NDURNÕJUN ¹FANGI 'ATNAGERÈ OG LAGNIR
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ  JÒLÅ
 Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  ¹GÒST  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

Tilboð verða opnuð á skrifstofu VGK Hönnunar hf., fimmtudaginn
2. ágúst 2007 kl. 11.00.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Frum

KAFFI og VEITINGASTAÐUR
Af sérstökum ástæðum er til sölu
þekktur Kaffi & veitingastaður í
stórri verslunarmiðstöð. Mjög
góð framlegð.
Hafirðu áhuga,
vinsamlega pantaðu tíma.
Fasteignamiðlun Grafarvogs
Karl Dúi sími 898 6860
eða Sverrir sími 896 4489

Þá er komið að því að
við getum tekið út
sumarfríið okkar og
sumir eru metnaðarfullir hvað þetta varðar. Eftir heilmikla
vinnu og fjarveru frá
maka og fjölskyldu á
virkilega að slappa af
og hafa það gaman. Það á að verða
rosalega gaman. Svipað og á jólunum þegar allir eiga að vera „góðir“
og allt voða skemmtilegt. Það bara
„á“ að vera þannig.
Stundum verður þetta að hrikalegri pressu fyrir þá fjölskyldumeðlimi sem ekki eru æstir og
metnaðarfullir í afslöppun. Til
dæmis er ekki alltaf auðvelt að
vera unglingur í sumarbústað með

fjölskyldu sem vanalega er lítið
saman. Í raun er frekar erfitt fyrir
allt fullorðið fólk að vera mikið ofan
í hvort öðru. Það er í mesta lagi að
fólk þoli mikla samveru við maka
sinn og stundum er ekki einu sinni
hægt að þola hana. Sumir fá sjokk
í sumarfríinu. Eru með makanum
allan daginn og hafa engan prívat
tíma. Flýja bara í bjórinn. Það sem
átti að verða til sameiningar verður
til sundrungar og svo er bara farið
fram á skilnað þegar beðið er eftir
töskunum í Leifsstöð.
Úff hvað þetta er allt saman erfitt!
Og lausnin?
Nú, í fyrsta lagi að gera ráð fyrir
því að allir þurfa sitt „speis“, í öðru
lagi að spila þetta allt saman eftir

eyranu, í þriðja lagi að vera viðbúin því að einhver fari í fýlu, í fjórða
lagi er nauðsynlegt að nota sólarvörn og vera inni um hádegisbilið ef farið er til heitu landanna (of
mikið af sólböðum getur gert fólk
skapvont og klikkað) og í fimmta
lagi, síðast en ekki síst, er nauðsynlegt að hafa smá húmor fyrir þessu
öllu saman; lesa bækur, spila, fara
í sjóinn, fara í HM, gera ferskan
appelsínusafa, kaupa glingur, borða
kirsuber og hnetur, drekka áfengi
í miklu hófi, dansa, labba, skoða,
vera aaaaaaa við hvort annað og
njóta þess að fá að sofa út. Svo er
líka möst að kaupa allar hárvörur
í útlöndum. Dolla af gæðageli, vaxi
eða álíka kostar um 2.500 krónur
hér en 400 krónur í EU. Ha?

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

!FTUR LAM
INN VEGNA
KONU

N 'ELGJAN

¶AÈ M¹
SEGJA
ÖAÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Allra síðustu sætin

Verð kr.

39.990

Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn,
2-11 ára, í íbúð í viku. Aukavika kr.
14.000.

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á
síðustu sætunum til Fuerteventura
í 1 eða 2 vikur þann 24. júlí.
Þú bókar og tryggir þér sæti og 4
dögum fyrir brottför færðu að vita
hvar þú gistir. Gríptu tækifærið og
tryggðu þér sumarfrí á frábærum
kjörum á vinsæla sumarleyﬁsstað.
Ferðaskrifstofa

Verð kr.

49.990

Leyfishafi
Ferðamálastofu

 ÖESSUM TÅMA ¹RS FER
ÁG AÈ ¹TTA MIG ¹ AÈ
SUMARIÈ ER BÒIÈ

¶AÈ ER HRÅM
¹ SKËNUM
MÅNUM

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi/stúdíó/
íbúð í viku. Aukavika kr. 14.000.
3KËGARHLÅÈ  o SÅMI  
!KUREYRI o SÅMI  
WWWHEIMSFERDIRIS

¥ ÖESSARI
DROSSÅU
FER VEL UM
ÖRJ¹TÅU MANNS

²TSALA

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

ÞESSAR 8 KONUR MUNU
HITTA 1 BRJÁLAÐAN MANN

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

!UÈVITAÈ
(VAÈ ER
SKOTTIÈ
¹ ÖÁR AÈ
GERA

(VERNIG ¹ ÁG
AÈ VITA ÖAÈ

BANK
BAN
K

¶AÈ ER EINS
OG STEFNU
LJËS

¶AÈ ER RÁTT

BANK
BAN
K

N "ARNAL¹N
6ISSIRÈU AÈ
ÖÒ ERT MEÈ
H¹R ¹ STËRU
T¹NUM

3 VIK
U
TOPP R Á
NUM
Í

USA!

9. H V
ER
V

SMS
LEIKUR

INNU
R
FRUMSÝND
7
18.07.0 PF

S JA D
SENDU SMIÐ 1900
Á NÚMER R UNNIÐ
TI
OG ÞÚ GÆRIR TVO!
ÐI!
MIÐA FY
INGAR Í BO
NN
VI
KA
FLOTTIR AU

'ETURÈU
EKKI
STOPPAÈ
ÖAÈ

%RTU MEÈ
LÅMBAND ¹ ÖÁR

BANK
BANK
BANK

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

%R ÖAÈ

®KKLARNIR
ERU LÅKA
FREKAR
BËLGNIR

%N ÖAÈ
ER Å LAGI
-AÈUR SÁR
ÖAÈ VARLA
FYRIR ÎLLUM
¾ÈASLIT
UNUM

%KKI SPYRJA
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Djarfar myndir sem þó valda vonbrigðum
+9.3!.$) $AVID STENDUR YFIR 6ICTORIU SINNI SEM
LIGGUR F¹KL¾DD ¹ SPORTBÅL %KKI ÖAÈ FRUMLEGASTA SEM
LJËSMYNDARA G¾TI DOTTIÈ Å HUG EN MAGAVÎÈVAR "ECKS F¹
ÖË AÈ NJËTA SÅN

,%')¨  -!'!6®¨65.5- 6ICTORIA SEGIR Å VIÈTALINU VIÈ 7 AÈ HENNI OG $AVID

FINNIST F¹TT SKEMMTILEGRA EN AÈ GANGA UM NAKIN ¹ HEIMILI SÅNU

Myndirnar sem birtast af David
og Victoriu Beckham í tískutímaritinu W hafa vakið mikið umtal
ytra síðustu daga, enda höfðu
ritstjórar blaðsins lýst því yfir að
þær sýndu Beckham-hjónin í
glænýju ljósi.
Myndirnar hafa nú lekið á
internetið og eru flestir á því að

myndirnar valdi töluverðum
vonbrigðum, þó vissulega séu
þær „djarfar og seiðandi“ eins og
einhverjir ónefndir álitsgjafar úti
í heimi hafa haft á orði.
Þær eru að minnsta kosti ekki
eins djarfar og ritstjórarnir vildu
láta í fyrstu.
Dæmi hver fyrir sig.

&2¡44)2 !& &«,+)
#OURTNEY ,OVE HEFUR VIÈURKENNT
AÈ HAFA TEKIÈ UPP RAPPLAG Å GRÅNI
OG VONAR INNILEGA AÈ ÖAÈ LEKI EKKI
ÒT b¡G FËR EINU SINNI TIL ,INDU
0ERRY OG TËK UPP RAPPLAG ¡G VAR
MEÈ ÖAÈ ¹ HEILAN
UM AÈ %MINEM
V¾RI MINN ST¾RSTI
KEPPINAUTUR OG AÈ
ÁG YRÈI AÈ VINNA
HANN 6IÈ ,INDA
VORUM VAKANDI
ALLA NËTTINA
OG SUGUM
ËGEÈSLEGT
HVÅTT DUFT
UPP Å NÎSINA
¡G GERÈI ÖETTA
HRIKALEGA RAPPLAG
OG EF ÖAÈ LEKUR EINHVERN TÅMA ¹
NETIÈ Ö¹ HELD ÁG AÈ ÁG ÖURFI AÈ
DREPA MIGm

.Õ LÅNA AF GALLABUXUM FR¹ 0ARIS
(ILTON ER V¾NTANLEG Å BÒÈIR Å
"ANDARÅKJUNUM EN 0ARIS HITTI R¹ÈA
MENN HJ¹ -ACYkS ¹ MIÈVIKUDAGINN
b6IÈBRÎGÈIN FR¹ -ACYkS VORU ROSA
LEGA GËÈ OG BUXURNAR VERÈA TIL SÎLU
EINS FLJËTT OG MÎGULEGT ER m SAGÈI
HEIMILDARMAÈUR
4ALIÈ ER AÈ 0ARIS
HAFI VERIÈ Å EINU
PARI ÒR LÅNUNNI
ÖEGAR HENNI VAR
SLEPPT ÒR FANG
ELSINU ¶ETTA
VORU SVARTAR
ÖRÎNGAR GALLA
BUXUR MEÈ
DEMANTSRÎND
NIÈUR HLIÈ FËT
LEGGSINS

4ALIÈ ER AÈ KYNLÅFSMYNDBAND .ICK
,ACHEYS OG 6ANESSU -INNILLO SÁ
SVO GRËFT AÈ SJ¹I AÈD¹ENDUR HANS
ÖAÈ Å HEILU LAGI MUNI ÖAÈ HAFA
ALVARLEG ¹HRIF ¹ FERIL HANS 0ARIÈ FËR
Å
FRÅ TIL -EXÅKËS ÖAR SEM
¹STARATLOT ÖEIRRA Å HEIT
UM POTTI VORU MYNDUÈ
4ÅMARITIÈ /+ HEFUR
GREITT LJËSMYND
ARANUM FJÎGUR
HUNDRUÈÖÒSUND
DOLLARA FYRIR
MYNDIRNAR TIL
ÖESS AÈ KOMA Å
VEG FYRIR BIRTINGU
OG Å STAÈINN F¾R
BLAÈIÈ PERSËNU
LEGT VIÈTAL VIÈ .ICK
OG 6ANESSU

*IM #ARREY MUN AÈ ÎLLUM LÅKINDUM
LEIKA Å JËLAMYND N¾STA ¹RS EN ÖAÈ
ER ENDURGERÈ ¹ JËLASÎGU #HARLES
$ICKENS UM NIRFILINN 3KRÎGG 2OBERT
:EMECKIS MUN LEIKSTÕRA MYND
INNI SEM VERÈUR GERÈ
MEÈ SÎMU T¾KNI OG
0OLAR %XPRESS EN ÖAR
BREYTTIST 4OM (ANKS
Å TEIKNIMYNDAHETJU
¹ ÎRSKOTSSTUNDU !È
ÎLLUM LÅKINDUM MUN
"OB (OSKINS
LEIKA (R
&EZZIWIG
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'ALDRAF¹R UM ALLA 2EYKJAVÅK

&2¡44)2 !& &«,+)
.Ò STYTTIST Å AÈ TILKYNNT VERÈI UM
LEIKHËP N¾STU 3TAR 4REK MYND
ARINNAR SEM ¹ AÈ VERÈA EIN SÒ
FLOTTASTA OG DÕRASTA Å ÖESSARI SERÅU
2EIKNAÈ ER MEÈ AÈSTANDENDUR
MYNDARINNAR GERI ALLT OPINBERT ¹
MYNDASÎGUH¹TÅÈINNI Å 3AN $IEGO
/RÈRËMUR HEFUR VERIÈ ¹
KREIKI UM -ATT $AMON
LEIKI Å MYNDINNI OG
3AM 2OCKWELL HEFUR
EINNIG LÕST YFIR ¹HUGA
¹ AÈ LEIKA Å HENNI ¶¹
ERU B¾ÈI 3AGA
&ILM OG 0EGA
SUS V¾NTAN
LEGA EINNIG
SPENNT YFIR
¹KVÎRÈUNUM
FR¹ (OLLY
WOOD EN
KVIKMYNDA
FYRIRT¾KIN
HAFA BARIST
UM AÈ F¹
MYNDINA
HINGAÈ TIL
LANDS

Sjöunda og síðasta bókin
um galdrastrákinn, Harry
Potter and the Deathly
Hallows, kemur í verslanir á föstudaginn og mikill
spenningur er kominn í
aðdáendur bókanna.
Gluggi bókabúðarinnar Máls og
menningar er orðinn ansi myndarlegur enda hafa tveir efnilegir
listamenn tekið sig til og málað á
þá mynd af Potter. Starfsmenn
búðarinnar, þeir Baldur Helgason
og Rúnar Logi Ingólfsson, skreyttu
gluggana en báðir eru þeir útskrifaðir úr Listaháskóla Íslands.
„Það er svona þegar maður
vinnur með hæfileikaríku fólki; þá
reynir maður að ná því sem þau
kunna fram,“ segir Elsa María
Ólafsdóttir verslunarstjóri. „Við
gerðum þetta fyrst fyrir tveimur
árum síðan enda erum við svo
heppin að hafa fjölhæfa
starfsmenn í vinnu. Þeir
tóku um það bil einn dag í
að mála og úr varð þetta
líka dásamlega listaverk.“
Eflaust munu myndast
stórar raðir hjá bókabúðum á
föstudaginn eins og fyrri
útgáfudaga bókanna og
hyggst Mál og menning ekki láta viðskiptavinum leiðast. „Þetta er
langur og strangur dagur fyrir
fólkið í röðinni
og við ætlum að
reyna
að
skemmta því
og gefa þeim í
gogginn.
Hérna mætir
eldgleypir um
kvöldið og við

(!229 0/44%2 ,)34!6%2+ 2ÒNAR ,OGI )NGËLFSSON OG "ALDUR (ELGASON HAFA M¹LAÈ GL¾SILEGT (ARRY 0OTTER LISTAVERK ¹
GLUGGA -¹LS OG MENNINGAR SEM MUN EFLAUST BYGGJA UPP SPENNU HJ¹ ÖEIM SEM BÅÈA ¾STIR EFTIR N¾STU BËK

höfum líka rætt við
Fjölleikahúsið
í
Mosfellsbæ
en
einnig verðum við
með
spurningakeppni sem ætti að
mynda
góða
stemningu.
Ætli
þýðandinn verði
svo ekki fremstur
í röðinni?“ segir
hún og hlær. Verslunin Nexus hefur
opnað nýja heimasíðu
helgaða

galdradrengnum og nýjustu bókinni en slóðin er www.harrypotter.
is. Starfsmenn Nexus gera einnig
ráð fyrir mikilli aðsókn og fjöri í
röðinni en fólk er hvatt til að mæta
í búningum og skemmta sér og
öðrum. Auk þess stendur verslunin fyrir teiknikeppni í tilefni útgáfunnar.
Íslensk útgáfa af bókinni er
væntanleg hinn 15. nóvember en
það er Helga Haraldsdóttir sem
sér um þýðinguna eins og áður.
„Hún er orðin mjög spennt að fá
bókina eins og flestir en við erum

að fara af stað með stórkostlega
forsölu í gegnum netbúð Hagkaupa á www.hagkaup.is,“ segir
Þorgerður Agla Magnúsdóttir hjá
Bókaútgáfunni Bjarti. „Forsalan
byrjar á miðvikudaginn en þeir
sem ná sér í bók þar fá hana senda
heim til sín viku fyrr en hún kemur
í búðir, hinn 8. nóvember. Auk þess
verður happdrætti fyrir þá sem
kaupa hana í forsölu, óvæntur
glaðningur fyrir þá fimmtíu fyrstu
og alls kyns Harry Potter húllumhæ.“

.ICOLE +IDMAN MUN AÈ ÎLLUM LÅK
INDUM SNÒA SÁR N¾ST AÈ KVIKMYND
SEM HLOTIÈ HEFUR VINNUHEITIÈ -ONTE
#ARLO -YNDIN FJALLAR UM ÖRJ¹R
EINHLEYPAR GRUNNSKËLA
KENNSLUKONUR SEM FRESTA
FRÅI SÅNU TIL 0ARÅSAR OG
HALDA TIL SPILABORGARINN
AR -ONTE #ARLO ¶AR SPILA
Ö¾R SIG VELLAUÈUGAR
Å ÖEIM TILGANGI
AÈ KR¾KJA SÁR
Å MENN LOÈNA
UM LËFANA
+IDMAN HEFUR
ÖEGAR BIÈLAÈ
TIL ÖEIRRA
-ERYL 3TREEP
OG 2EESE
7ITHERSPOON
UM AÈ LEIKA
MEÈ SÁR Å
MYNDINNI

HILDA FRETTABLADIDIS
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Seltjarnarnesbúgí

HÖRKUSPENNANDI GRÍNMYND FRÁ LUC BESSON

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

Hljómsveitin Bertel! er ættuð
alla leiðina frá Seltjarnarnesi en
þar hlustar fólk á tónlist og spilar
eins og annars staðar, slíkt sanna
piltarnir í Bertel! Meðlimir sveitarinnar eru enn allir á menntaskólaaldri og er þetta fyrsta skífa
þeirra. Hér er þó ekki um heila
breiðskífu að ræða en á þessari
stuttskífu má finna sjö lög. Lögin
gefa til kynna að Bertel! er ágætlega efnileg sveit sem virðist hafa
eitthvað fram að færa. Betur má
samt ef duga skal.
Fyrst ber að nefna að
hljómurinn á plötunni er ekkert
til þess að hrópa húrra fyrir.
Gítarinn er oft einum of þurr og
mér finnst vanta allan grodda í
heildarhljóminn, eitthvað svipað
og maður finnur fyrir í Love
Police sem er safaríkt topplag.
Vel er þó hlúð að bassanum, sem
kemur oft vel út en hefði jafnvel
mátt fá enn meira pláss. Varðandi
hljóminn vil ég þó sérstaklega

nefna viðlagið í partíslagaranum
He-Man sem vantar meiri
fyllingu. Lagið í heild minnir líka
óþarflega mikið á Jakobínarínu
en er samt gott í sjálfu sér.
Gallarnir varðandi hljóminn
eru þó ekki stórvægilegir, hann
þarfnast einfaldlega örlítillar
lagfæringar sem væntanlega
kemur með tíð og tíma. Bak við
tónlist Bertel! reynist nefnilega
margt mjög sniðugt. Greinilegt er
að meðlimir sveitarinnar búa yfir
fínum tækjabúnaði, sem endurspeglast fyrst og fremst í fjölbreyttri flóru ýmissa hljóðgervla.
Fá líka stóran plús fyrir frjálslega
notkun sína á saxófónum.
Ég ætla samt að vona að Bertel!
leiðist ekki of mikið í áttina sem
farin er í Jericho Space Station,
sem er því miður sorglegur endir
á fínni plötu. Þar fer líka söngvarinn algjörlega af sporinu en hann
hafði gert prýðilega hluti fyrr á
plötunni. Er til dæmis skemmtilega

4«.,)34
"ERTEL
"ERTEL

(((
¶Ë MARGT MEGI LAGA GEFUR PLATAN FËLKI
VÅSBENDINGU UM AÈ FYLGJAST VEL MEÈ
"ERTEL Å FRAMTÅÈINNI

sjarmerandi í Hetjuborg, sem er
lag með smellið grúv. Í Bertel! eru
greinilega engir vitleysingar þótt
húmorinn sé vissulega til staðar.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

-OSS HYGGUR ¹ ENDURKOMU
SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

kl. 12 -1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 10 TAXI 4
10 THE LOOKOUT
kl. 12 - 3 - 6 - 9
DIE HARD 4.0
kl. 12 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10
14 PREMONITION
kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2
DEATH PROOF FORSÝNING

HARRY POTTER
HARRY POTTER LÚXUS
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0

kl. 3 - 6 - 8 - 10
kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
kl. 3 - 5.45
kl. 10.45
kl. 8

14
14
12
16

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

TAXI 4
1408
DIE HARD 4.0

kl. 4 - 6 - 8 - 10
1408
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 16 EVAN ALMIGHTY
12 DIE HARD 4.0
kl. 5.15 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2

16

kl. 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8
kl. 5.40 - 10
kl. 4

14

MIÐASALA Á

www.SAMbio.is § 575 8900

UPPREISNIN ER HAFIN
SHREK, Fíóna, Stígvélaði
kötturinn og Asninn eru
mætt aftur í skemmtilegasta
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA
HARRY POTTER 5
HARRY POTTER 5
HARRY POTTER 5
EVAN ALMIGHTY
BLIND DATING

kl.12:30-2-3:30-5-6:30-8 -9:30-11
kl. 2 - 5 - 8 -11
DIGITAL
kl. 2 - 5 - 8 -11
VIP
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10
kl. 8

10
10

L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL
SHREK 3 M/- Ensku TAL
OCEAN´S 13
PIRATES CARRIBEAN 3

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL
SHREK 3 M/- Ensku TAL
PIRATES CARRIBEAN 3
OCEAN´S 13

kl. 2 - 4
kl. 6
kl .8
kl. 11:15

SPARBÍÓ 450 krkr

L
L
7
10

Samkvæmt breska blaðinu Daily
Mail hefur Moss leitað aðstoðar
hjá Söruh Doukas, konunni sem
gerði hana heimsfræga á sínum
tíma. Moss hyggst fá Söruh til
að hjálpa sér við að byggja upp
feril sinn að nýju en hann ku vera
ein rjúkandi rúst eftir ævintýrin
með Doherty. Parið var áberandi
á síðum slúðurblaðanna, ekki
síst fyrir villt líferni. Steininn
tók úr öllu þegar kókaínneysla
fyrirsætunnar náðist á mynd
sem var birt á forsíðu The
Sun. Síðan þá hafa öll helstu
vörumerkin verið treg við að
fá Moss til vinnu fyrir sig
af ótta við að samband
hennar og Pete myndi
skaða vöruna.
Doukas uppgötvaði
Moss
á
JFKflugvellinum í New
York
þegar
Kate
var
aðeins
fjórtán
ára. Sarah tók stúlkuna
algjörlega upp á sína arma
og heimildarmaður Daily
Mail segir hana hafa nánast
gengið Moss í móðurstað. „Og
$/(%249 6AR ÖUNGUR BAGGI ¹ FERLI
-OSS OG ORSAKAÈI SAMBAND ÖEIRRA
MEÈAL ANNARS AÈ FYRIRS¾TAN MISSTI
DÕRM¾T ATVINNUTILBOÈ

-/33 (EFUR LOSAÈ SIG VIÈ $OHERTY OG HYGGST ENDURNÕJA KYNNIN VIÈ MANNESKJUNA

SEM UPPGÎTVAÈI HANA ¹ SÅNUM TÅMA

til hvers er betra að leita en
einmitt slíks áhrifavalds þegar
lífið hefur tekið stefnuna
svona lóðrétt niður á við,“
sagði heimildarmaður blaðsins.
Hlutverk Doukas verður fyrst
og fremst að endurnýja bæði
fataskápinn og lífsstílinn sem
svo oft hefur orðið að safaríkum
fjölmiðlamat.
Doukas
hefur
þegar látið til skarar skríða og
fyrirskipað Moss að skera niður
reykingarnar, frá fjörutíu

sígarettum í tuttugu stykki á dag.
Þá hefur Doukas krafist þess að
Moss sofi í sjö tíma á dag og sett
hana á strangan Miðjarðarhafskúr
sem samanstendur af fiski og
tómötum. „Sarah er meira en
lítið reiðubúin að hjálpa Moss og
hún hefur mikla trú á lærlingi
sínum. Hún hefur meðal annars
krafist þess að Moss skeri niður
allt partístand en hvort þetta
ráðabrugg gengur upp verður
síðan bara að koma í ljós.“

10

AKUREYRI

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5
kl. 1 - 2:15 - 4 - 5:15 - 7 - 8:15 - 10 - 11:15

Líf Kate Moss tók stakkaskiptum fyrir skömmu en
hún sagði loks skilið við
ólátabelginn og fíkilinn
Pete Doherty. Og nú hyggst
hún endureisa feril sinn
sem fremsta fyrirsæta
heims.

10

HARRY POTTER 5
SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 2

HARRY POTTER 5
EVAN ALMIGHTY
SHREK 3 M/- ÍSL TAL
DIE HARD 4

kl. 2 - 5 - 8 - 11
kl. 4 - 8
kl. 2 - 6
kl. 10

10

SparBíó 450kr

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

L

L

KEFLAVÍK

L
10
7

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

10
L
L
14

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

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

1408
EVAN ALMIGHTY
DIE HARD 4.0
SHREK 3 íslenskt tal
ÚTI ER ÆVINTÝRI

kl 6, 8 og 10
kl. 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 7.30 og 10
kl. 2, 4 og 5.45
kl. 2 og 4 (450 kr.)

www.laugarasbio.is - Miðasala á

16
L
14
L
L

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KEFLAVÍK OG Á AKUREYRI

EVAN ALMIGHTY KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG KL. 4 Í KEFLAVÍK
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Dræpi mig ef ég yrði ein í heiminum
.ÅU LEIKARAR ÒTSKRIFUÈUST FR¹ ,ISTA
H¹SKËLA ¥SLANDS FYRIR SKEMMSTU OG
ER ¹BYGGILEGA EKKI LANGT AÈ BÅÈA
ÖAR TIL ANDLIT ÖEIRRA VERÈA ¥SLEND
INGUM AÈ GËÈU KUNN 3IGRÒN (ULD
3KÒLADËTTIR ER SÒ SÅÈASTA SEM SITUR
FYRIR SVÎRUM HJ¹ &RÁTTABLAÈINU
!LDUR  ¹RA
$RAUMAHLUTVERKIÈ &ULLT AF DRAUMA
HLUTVERKUM 'ALDURINN FELST Å AÈ
FINNA INNRA LÅF PERSËNUNNAR ÖAÈ SEM
DRÅFUR HANA ¹FRAM
"ËKIN ¹ N¹TTBORÈINU 4HE #ATCHER
IN THE 2YE EFTIR *$ 3ALINGER REGLU
LEG SKYLDULESNING &RAGILE 4HINGS
EFTIR .EIL 'AIMAN OG LJËÈABËK EFTIR
-EGAS
"ESTA ¾SKUMINNINGIN !FI -AGNÒS
PASSAÈI MIG MIKIÈ ÖEGAR ÁG VAR LÅTIL

OG BESTU ¾SKUMINNINGARNAR ERU FR¹
ÖEIM TÅMA (ANN LAGÈI ALLS KYNS VERK
EFNI FYRIR MIG EINS OG AÈ TELJA ALLA
RAUÈU BÅLANA SEM KEYRÈU FRAMHJ¹
GLUGGANUM ¹ EINNI KLUKKUSTUND
(ANN LÁT EINS OG ÖESSAR UPPLÕSINGAR
V¾RU UPP ¹ LÅF OG DAUÈA OG ÁG TËK
ÖESSARI ¹BYRGÈ MJÎG ALVARLEGA
%F EKKI LEIKARI HVAÈ Ö¹ ,EIKSTJËRI
¶Ò SÁRÈ GAMLA KONU MISSA 
KALL (VAÈ GERIR ÖÒ !UÈVITAÈ TEK ÁG
UPP SEÈILINN OG RÁTTI HENNI OG EF
HÒN BÕÈUR MÁR Å KAFFI OG BAKKELSI Ö¹
ÖIGG ÁG ÖAÈ MEÈ ÖÎKKUM
3¹TT VIÈ NÕJU RÅKISSTJËRNINA 3¹TT
¡G EFAST UM AÈ ÁG HEFÈI ORÈIÈ S¹TT
SAMA HVER NIÈURSTAÈAN HEFÈI ORÈIÈ
¡G V¾RI S¹TT EF ÁG G¾TI NOTAÈ ATKV¾ÈI
MITT ALMENNILEGA Å KOSNINGUM KOSIÈ

3)'2². (5,$ 3+²,!$«44)2

3EGIR GALDURINN Å LEIKLIST VERA AÈ FINNA
INNRA LÅF PERSËNUNNAR

MANNESKJUR EN EKKI FLOKKA
(VAR ER BEST AÈ VERA ¥ ÎRMUM ÖESS
SEM ÁG TENGI VIÈ
-YNDIR ÖÒ KOMA NAKIN FRAM
%F ÖAÈ ÖJËNAR HLUTVERKINU SEM ÁG ER
AÈ LEIKA OG ÖVÅ SEM ER VERIÈ AÈ REYNA
AÈ KOMA ¹ FRAMF¾RI Ö¹ MYNDI ÁG AÈ
SJ¹LFSÎGÈU KOMA NAKIN FRAM
(VERS GETUR ÖÒ SÅST VERIÈ ¹N -EÈ
VITUNDAR
(EFUR ÖÒ KYSST EINHVERN AF SAMA
KYNI *¹ HVER HEFUR EKKI GERT ÖAÈ
+YSSTI 3ÎRU BEKKJARSYSTUR REGLULEGA Å
ÒTSKRIFTARVERKINU ,ÅFIÈ
.OTKUNAR
REGLUR OG ÖAÈ VAR MJÒKT OG GOTT Å STÅL
VIÈ HANA
6ERSTA STARF SEM ÖÒ HEFUR UNNIÈ
6ANN SEM SÅMASÎLUMANNESKJA UM
TÅMA -IKIÈ TAL UM b&ËLK MEÈ 3IRRÕm

-R 3KALLAGRÅMSSON
3ÕNINGAR Å JÒLÅ
 KL  5PPSELT
 KL  5PPSELT
 KL  5PPSELT

#(!2,)% 3(%%. (ANN ER EKKI AÈ TVÅNËNA

VIÈ HLUTINA OG ER BÒINN AÈ TRÒLOFA SIG EN
AÈEINS EITT ¹R ER SÅÈAN HANN SKILDI VIÈ
FYRRI EIGINKONU SÅNA

Sheen kominn með nýja
Leikarinn Charlie Sheen er búinn
að ná sér í nýja skvísu og hefur tilkynnt trúlofun sína og hinnar 29
ára gömlu Brooke Mueller. Hún
er fyrrum leikkona sem starfar
núna sem fasteignasali en hinn
41 árs gamli Sheen bað hennar á
Kosta Ríka. Trúlofunarhringurinn
var heljarinnar ellefu karata gullhringur með gulum demanti.
Skötuhjúin hittust í fyrra í partíi
hjá leikstjóranum Brett Ratner en
Sheen var þá ennþá giftur leikkonunni Denise Richards.

3ÕNINGAR Å ¹GÒST
LAU  KL  5PPSELT
SU  KL  AUKASÕNING
SU  KL 
LAU  KL  5PPSELT
SU  KL  AUKASÕNING
SU  KL 
LAU  KL 
SU  KL 
FI  KL 
FÎ  KL  5PPSELT

OG MISHEPPNUÈ HJËNABÎND 3TIMPIL
KORT OG STEIKTUR KJÒKLINGUR Å H¹DEG
INU $¹LÅTIÈ EINS OG AÈ VERA STADDUR Å
-IKE ,EIGH MYND c ,EIÈ EKKI VEL
%F ÖÒ V¾RIR EIN Å HEIMINUM HVAÈ
MYNDIR ÖÒ GERA %N HR¾ÈILEG TIL
HUGSUN ¡G MYNDI LÅKLEGA ENDA ¹ AÈ
DREPA MIG VITANDI ÖAÈ AÈ ÁG G¾TI
EKKI EINU SINNI FJÎLGAÈ MÁR ÖAR AF
LEIÈANDI HALDIÈ KYNSTOFNINUM VIÈ 
(VAR PANTAR ÖÒ PITSUNA ÖÅNA
,ÎNGU H¾TT AÈ PANTA PITSUR %LD
SMIÈJAN ER SAMT SEM ¹ÈUR MEÈ
BESTU PITSURNAR
(VAR ER BESTA VÅDEËLEIGAN !ÈAL
VÅDEËLEIGAN ¹ +LAPPARSTÅG ¹ÈUR EN
"ËNUSVÅDEË KEYPTI HANA
(VERNIG TÕPA ERTU ¡G ER MANN
ESKJA

NÝJASTA MEISTARAVERK
FORSÝNING KL. 20.00
Í REGNBOGANUM Í KVÖLD

3EPTEMBER
LAU  KL 
SU  KL 
FÎ  KL 
LAU  KL 
LAU  KL 
SU  KL 
FÎ  KL 
LAU  KL 

Ert þú kennari og hefur áhuga á að
sérhæfa þig í kennslu og kennsluráðgjöf
blindra og sjónskertra?
Blindrafélagið annast ráðningu og tímabundið utanumhald kennsluráðgjafar vegna blindra og
sjónskertra í umboði skólayfirvalda, og leitar því að blindrakennurum / kennsluráðgjöfum til starfa.

#,!)2% $!.%3 ,EIKKONAN MUN FARA MEÈ

HLUTVERK %LIZU $OOLITTLE Å ENDURGERÈ ¹
LEIKRITINU 0YGMALION SEM VERÈUR FRUM
SÕNT Å OKTËBER

Leikur Elizu
Doolittle
Leikkonan Claire Danes hefur tekið
við sínu fyrsta hlutverki á Broadway og mun fara með hlutverk
Elizu Doolittle í endurgerð á leikritinu Pygmalion eftir George Bernard Shaw. Danes mun leika á móti
leikaranum Jefferson Mays sem
fer með hlutverk Henry Higgins.
Pygmalion var fyrst sýnt á Broadway árið 1914 en var seinna yfirfært í söngleikinn My Fair Lady.
Leikritið er frumsýnt í október og segir frá tilraun Prófessor
Higgins til að breyta hinni fátæku
og ómenntuðu Elizu í fágaða dömu.
Danes ætti að fara létt með hlutverkið enda þaulreynd leikkona og
vann meðal annars Golden Globeverðlaunin árið 1995. Hún skaust
fyrst upp á yfirborðið þegar hún
lék aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum My So Called Life.

Þeir sem verða ráðnir en hafa ekki sérmenntun sem blindrakennarar þurfa að vera tilbúnir að leggja stund
á nám í blindrakennslu í fjarnámi við University of Birmingham
(http://www.education.bham.ac.uk/programmes/cpd/courses/visual_impairment.shtml), samhliða vinnu
í 18 mánuði frá lokum ágúst 2007. Menntunarsjóður til blindrakennslu, stofnaður af Blindrafélaginu og
Blindravinafélaginu, mun greiða skólagjöldin fyrir þá sem fara í fjarnámið.
Starf kennsluráðgjafa / blindrakennara felst m.a. í:
• faglegri ráðgjöf, kennslu og stuðningi við blinda og sjónskerta nemendur á öllum skólastigum um allt land
• fræðslu og ráðgjöf til starfsmanna allra skólastiga vegna blindra og sjónskertra nemenda
• fræðslu og ráðgjöf til aðstandenda blindra og sjónskertra barna
• námskeiðahaldi fyrir blinda og sjónskerta nemendur, fjölskyldur, faghópa og aðra sem að þeim koma
• þátttöku í rannsóknum, þróun og uppbyggingu þekkingar og þjónustu á sviði kennslu blindra og sjónskertra
Menntunar og hæfniskröfur
• Kennaramenntun á leik-, grunn eða framhaldsskólastigi, háskólamenntun á sviði fullorðinsfræðslu eða menntunarfræða
• Mikil lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Áhugi á uppbyggingu þekkingar og þróun í málefnum blindra og sjónskertra einstaklinga
• Góð færni í ritaðri og munnlegri ensku er skilyrði, færni í norðurlandamáli er kostur
Nánari upplýsingar veitir Hrönn Pétursdóttir í síma 690 2700,
en umsókn ásamt ýtarlegri ferilskrá sendist til Blindrafélagsins,
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík fyrir 27. júlí 2007.

Héraðsprent

Kennarar á öllum skólastigum og greinasviðum eru hvattir til að sækja um.
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 2AGNA KOMIN Å ÒRSLITALEIKINN

Styttist í það að ég geti hjálpað liðinu

"ADMINTONKONAN 2AGNA )NGËLFSDËTTIR ER
AÈ STANDA SIG FR¹B¾RLEGA ¹ ALÖJËÈLEGA
6IKTORÅUMËTINU Å BADMINTON SEM
FRAM FER Å -ELBOURNE Å STRALÅU 2AGNA
SPILAR TIL ÒRSLITA Å DAG VIÈ ,ARISU 'RIGA
FR¹ ²KRAÅNU EN HÒN VANN +RISTINU
,UDIKOVU FR¹ 2ÒSSLANDI Å UNDANÒRSLITUM
MEÈ  LOTUM GEGN EINNI  
  OG   2AGNA VANN
-ICHELLE #HAN FR¹ .ÕJA 3J¹LANDI
Å ¹TTA MANNA ÒRSLITUM OG STIGIN
SEM HÒN F¾R FYRIR ÖETTA MËT
KOMA TIL MEÈ AÈ HJ¹LPA HENNI
INN ¹ «LYMPÅULEIKANA Å 0EKING
¹ N¾STA ¹RI

3IGÖËR *ÒLÅUSSON VAR LYKILMAÈUR Å GËÈUM
ENDASPRETTI +2 INGA Å FYRRA EN HEFUR EKKERT
GETAÈ VERIÈ MEÈ ÖAÈ SEM AF TÅMABILINU EFTIR
AÈ HANN MEIDDIST ¹ K¹LFA VIKU FYRIR UPPHAF
,ANDSBANKADEILDARINNAR ¶AÈ STYTTIST NÒ Å
AÈ ÖESSI REYNDI BAKVÎRÈUR KOMI INN Å +2
LIÈIÈ
b¶AÈ VILL ENGINN LENDA Å ÖVÅ AÈ MEIÈAST RÁTT
FYRIR MËT OG MISSA AF ÎLLU MËTINU -AÈUR
VAR BÒINN AÈ ¾FA VEL ALLAN VETURINN OG
ÖVÅ MJÎG SVEKKKJANDI m SEGIR 3IGÖËR b¡G ER
BÒINN AÈ ¾FA ¹ FULLU MEÈ LIÈINU Å EINA VIKU
¡G ER KL¹R UM LEIÈ OG ÖJ¹LFARINN VELUR MIG
¡G ER KANNSKI EKKI TILBÒINN Å HEILAN LEIK EN
ÖAÈ STYTTIST Å ÖAÈ AÈ ÁG GETI HJ¹LPAÈ LIÈINU n
SEGIR 3IGÖËR EN +2 N¹ÈI Å  AF  MÎGULEGU
STIGI EFTIR AÈ HANN BYRJAÈI AÈ SPILA Å FYRRA
b¡G KOM INN Å LIÈIÈ ¹ GËÈUM TÅMA Å FYRRA
OG ÖAÈ VAR Ö¹ EINHVER VIÈSNÒNINGUR EN ÁG

SPORT FRETTA

¥!

+APLAKRIKAVÎLLUR ¹HORF 

SEM ¹HORFANDI -EÈAN ÁG GAT EKKERT GERT BAÈ
ÁG UM AÈ VERA
N¾R LIÈINU n SAGÈI 3IGÖËR
SEM VAR ¹
SKÕRSLU Å LEIKJUNUM ¹
MËTI &RAM OG +2 b.Ò
ER MAÈUR FARINN AÈ ¾FA
EINS OG HINIR OG Ö¹ VERÈ
ÁG BARA ¹ LEIKSKÕRSLU EF ÁG
ER VALINN SEM LEIKMAÈUR n
SEGIR 3IGÖËR SEM SÁR ERFIÈA
FALLBAR¹TTU FRAM UNDAN
b6IÈ ÖURFUM AÈ BYRJA ¹ ÖVÅ AÈ VINNA EINN
LEIK ¶AÈ ER EKKERT H¾GT AÈ HORFA NEITT
LENGRA EN ÖAÈ 6IÈ ERUM ALLIR SAMM¹LA
UM ÖAÈ AÈ VIÈ TÎKUM BARA EINN LEIK
Å EINU OG FYRIR OKKUR ER HVER EINN OG
EINASTI LEIKUR BARA ÒRSLITALEIKUR %INA
RAUNH¾FA MARKMIÈIÈ HJ¹ OKKUR ÒR
ÖESSU ER BARA AÈ HALDA S¾TI OKKAR Å
DEILDINNI n SEGIR 3IGÖËR AÈ LOKUM

&R¹B¾RT JÎFNUNARMARK %LLERTS *ËNS


&(

VEIT EKKERT HVORT ÖAÈ VAR MÁR AÈ ÖAKKA n
SEGIR 3IGÖËR HËGV¾R b¶AÈ HEFUR VERIÈ
BÎLVANLEGT FYRIR ALLA +2 INGA AÈ HORFA
UPP ¹ GENGI LIÈSINS Å SUMAR ¶AÈ ER
ERFITT AÈ FINNA EINHVERJAR ¹ST¾ÈUR
FYRIR ÖESSU OG EF VIÈ V¾RUM
BÒNIR AÈ FINNA EINHVERJA
TÎFRALAUSN V¾RUM VIÈ
LÎNGU BÒNIR AÈ BEITA
HENNI ¶AÈ ER
EKKERT TÎFRAMEÈAL
Å FËTBOLTA n SEGIR
3IGÖËR SEM ¹ AÈ
BAKI  LEIKI Å EFSTU
DEILD ÖAR AF  MEÈ +2
3IGÖËR VERÈUR EKKI MEÈ Å
+EFLAVÅK Å KVÎLD
b¡G VAR EKKI VALINN Å
HËPINN OG FER BARA

FH-ingar sáu á eftir tveimur stigum gegn varnarsinnuðum Skagamönnum í Kaplakrika í gær. Nýja
leikaðferðin á Skaganum er ekki vinsæl hjá andstæðingunum, sem gengur illa að finna leiðir til þess að
opna fjölmenna og hávaxna vörn Skagamanna. Valur getur minnkað forskot FH í tvö stig annað kvöld.

-AGNÒS ¶ËRISSON 
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&«4"/,4) Ellert Jón Björnsson
tryggði Skagamönnum 1-1 jafntefli og eitt stig heim úr Kaplakrika með stórglæsilegu marki tíu
mínútum fyrir leikslok þegar liðin
áttust við í fyrsta leik seinni
umferðar
Landsbankadeildar
karla í gær. Valsmenn eiga því
möguleika á að minnka forskot
FH-inga í tvö stig þegar þeir mæta
Frömurum á morgun.
FH-ingar voru með boltann nánast allan leikinn og fengu mörg
ágæt færi til þess að bæta við
mörkum en oftar en ekki strönduðu fyrirgjafir liðins á hávaxinni
Skagavörninni þar sem Dario
Cingel var allt í öllu. Markvörðurinn Páll Gísli Jónsson varði einnig
nokkrum sinnum vel þegar FHingar komust nær markinu.
FH-ingurinn
Tryggvi
Guðmundsson gat ekki leynt pirringi
sínum út í leikaðferð Skagamanna
og hann er ekki einn um það en
málið er að leikaðferð Guðjóns
Þórðarsonar er að skila árangri
því eftir þrjá góða sigra í röð náðu
Skagamenn í stig á heimavelli
meistaranna þrátt fyrir að lenda
undir eftir aðeins níu mínútna
leik.
„Við fengum fullt af færum og
enn fremur náðum við fullt af
fyrirgjöfum þar sem við vorum
ekki mættir inn í teiginn. Það var
ágætis fótbolti hjá okkur á köflum
en við mætum hér frekar leiðinlegu liði ef ég segi alveg eins og er.
Það er frekar erfitt að mæta svona
pakka en við vissum svo sem alveg
að við værum að fara spila þennan
leik á móti ellefu manna vörn,”
sagði
FH-ingurinn
Tryggvi
Guðmundsson, sem veit hvað þarf
að taka fyrir á næstu æfingum.

&%%

„Við þurfum að vera aðeins
gráðugari inni í teig og þurfum nú
að fara að vinna í því.”
Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA,
breytti um leikskipulag eftir 0-3
tap fyrir Blikum fyrir mánuði
síðan og í kjölfarið hefur liðið náð
í 10 stig af 12 mögulegum.
„Eftir þetta leiðindatap sem við
horfðumst í augu við eftir
Breiðabliksleikinn var kominn
tími fyrir róttækar breytingar.
Þetta er leikaðferð sem ég þekki
því ég notaði hana mikið með
landsliðið og ég veit alveg hvernig
hún virkar,” sagði Guðjón, sem
var sáttur með stigið.
„Það var mjög erfitt að fá á sig
víti og lenda undir á móti FH á
heimavelli og við þurftum að passa
upp á að halda einbeitingu og fara
ekki út í neina vitleysu,” sagði
Guðjón, sem sagðist hafa fært
menn framar í hálfleik sem skilaði
meðal annars markinu. „Markið
hjá Ellerti var frábært. Hann átti
líka að fara framar í seinni hálfleik.
Ellert er góður leikmaður þegar
hann leggur sig fram,” sagði
Guðjón, sem hafði ekki áhyggjur
af fyrirgjöfum FH-inga.
„Við erum með sterka menn inni
í teig og ég vil heldur að menn fái
færi úti á kanti en að þeir komist
inn í teig. Við erum mjög sterkir í
loftinu og það segir kannski meira
en nokkuð annað að FH skorar úr
víti,” sagði Guðjón og bætti við:
„Stig hér hlýtur að auka
sjálfstraustið í okkar herbúðum.
Við spilum alls ekki vel og þurfum
að þróa okkar leik. Við þurfum að
passa boltann betur því við gefum
hann of auðveldlega frá okkur.
Þetta er verkefni sem tekur lengri
tíma en nokkrar vikur en við erum

"!244! ¥ ,/&4).5 ,EIKMENN &( OG ¥! H¹ÈU ËF¹ SKALLAEINVÅGIN Å G¾R OG HÁR HEFUR

&( INGURINN 4OMMY .IELSEN BETUR Å BAR¹TTUNNI VIÈ (ELGA 0ÁTUR -AGNÒSSON
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

svo sannarlega á réttri leið.“
FH-ingar geta verið svekktir
því þeir höfðu alla burði til þess að
taka öll stigin. Þess í stað eiga þeir
á hættu að bæði Valur og Keflavík
fari að narta í hælana á þeim, sem
er ólík staða þeirri í fyrra sumar
þegar Íslandsmeistarnir voru með

tíu stiga forskot á sama tíma.
Skagamenn eru heldur ekki langt
frá toppnum þó að Guðjón sjálfur
búist ekki við að komast upp fyrir
Val og Keflavík. Hann leggur
áfram ofurkapp á að forðast fallbaráttuna og það er að takast.

&'%
&)%

;gjbkVgaZ\VV`hig^jbÏhaVcYd\][jb]j\[VhiVÂ[ZgÂVaV\^Â
Zg_V[cb^`^ajeea^[jcd\{[Vc\VhiVÂjg^cc#AVcY^Â]Z[jgjee{
iVabVg\iVÂW_ÂVd\VaYgZ^VÂk^iV]kZg_jÄb^hh^gV[ÄZ\Vg
[Vg^ÂZgjbÂV\di^#Hi^aajb]gVÂVcjb][!\c\jbkZajb
aVcY^Âd``Vgd\`dbjb]Z^a]Z^b#

l l l # [Z gY VaV\#^h

A_hbncYVhVb`Zeec^
Ì[ZgYVaV\#^hccjgÂjÅb^hh`dcVgjeeaÅh^c\VghZbiZc\_Vhi
[ZgÂVa\jbjbÏhaVcY#@nccijÄg[{hÂVgeZgajgjiVcVa[VgVaZ^ÂVg
d\h_{ÂjbZÂZ^\^cVj\jb#HV[cVÂja_hbncYjbd\hZcYj^cc
a_hbncYVhVb`Zeec^cVd``Vg#HhiZcYjgVaaihjbVgd\kZ\aZ\
kZgÂaVjcZgjWdÂ^#
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²RSLITALEIKUR 3UÈUR !MERÅKUKEPPNINNAR Å KVÎLD

Nú spilar Argentína
sambaboltann

 !DRIANO VAR HETJA "RASILÅUMANNA ÖEGAR
ÖEIR UNNU SÅÈUSTU KEPPNI
./2$)#0(/4/3!&0

Messi nýtir hvert tækifæri til að
leika á varnarmenn.
Þjálfari liðsins er Alfio Basile,
sem er þekktur fyrir að setja
fegurð knattspyrnunnar á oddinn.
„Þetta snýst ekki bara um að vinna
leikina. Það að vinna leikina eins
og við erum að gera gerir fyllir
mig stolti,“ sagði Basile eftir 4-0
sigur á Perú í átta liða úrslitunum.
Brasilíumenn töpuðu fyrsta
leiknum í keppninni, fyrir Mexíkó,
og þurftu síðan vítakeppni til þess
að vinna Úrúgvæ í undanúrslitunum. Þjálfarinn Carlos Dunga
hugsar meira um árangurinn.
„Ef við ætlum að byrja á ný að
velja það að spila fallegan fótbolta
yfir árangursríkan fótbolta eða þá
þyrftum við væntanlega í 24 ár til
viðbótar,” sagði Dunga og vísaði þá
til að Brasilía vann ekki HM frá
1970 til 1994 þrátt fyrir að spila á
þeim tíma flottasta fótboltann að
margra mati. Dunga segir Argentínumenn vera sigurstranglegri,
þeir séu með lið sem hefur verið
lengi saman en brasilíska liðið sé
að byrja að spila saman auk þess
sem að í liðið vanti leikmenn eins
og Ronaldinho, Ronaldo og Kaka.
Argentínumenn hafa ekki unnið
titil síðan 1993 og það er óhætt að
segja að menn þar á bæ sé farið að
lengja eftir titli, ekki síst þar sem á
meðan hafa nágrannar þeirra í
Brasilíu unnið heimsmeistarakeppnina tvisvar (1994 og 2002),
Suður-Ameríkukeppnina þrisvar
(1997, 1999 og 2004) og Álfukeppnina tvisvar (1997 and 2005).
Brasilíumenn hafa reyndar haft
gott tak á nágrönnum sínum; þeir
hafa unnið tvo síðustu leiki með
þriggja marka mun og síðustu
þrjár viðureignir þjóðanna í SuðurAmeríkukeppninni. Þar á meðal er
úrslitaleikurinn í síðustu keppni
þar sem Brasilía vann í vítakeppni.
ËËJ

B>AA?ÓC
ÌBÌCJÁ>?
:gij[¨ghVbh`^eijbd\bZÂg`VÄ_cjhijajcY4
:^chiV`ii¨`^[¨g^haj"d\bVg`VÂhhZic^c\j{[VhiZ^\cVbVg`VÂ^#
BZicVÂjgd\kVcYk^g`c^k^ccjWg\Âjb[gjbh`^angÂ^#
GZnchaV{[VhiZ^\cVbVg`VÂ^{`_hVcaZ\#
6ÂZ^ch'*{gVd\ZaYg^`dbVi^a\gZ^cV#

HZcY^ÂiVgaZ\VgjeeaÅh^c\VgjbbZccijcd\[ngg^hig[i^a
Wdm5[gZii#^hbZg`i;VhiZ^\c^g'%%,#

Auglýsingasími

Enginn
knattspyrnuáhugamaður má missa af leik
kvöldsins þegar Argentína og
Brasilía mætast í úrslitaleik SuðurAmeríkukeppninnar sem fer fram
í Venúsúela.
Leikurinn hefst klukkan 20.45 og
er í beinni útsendingu á sjónvarpsstöðinni
Sýn.
Suður-Ameríkukeppnin í ár er álitin vera ein sú
besta frá upphafi en alls hafa verið
skoruð 79 mörk í leikjunum 24,
sem gerir 3,3 mörk í leik.
Það eru breyttir tímar frá því
sem áður var í leikstíl Argentínumanna og Brasilíumanna. Nú er
sambatakturinn í argentíska liðinu
en Brassarnir treysta þess í stað á
skipulagið, styrkinn og hörkuna.
Þjálfararnir hafa líka ólíkar
hugmyndir um fótbolta.
Argentínumenn hafa leikið liða
best í keppninni, unnið alla fimm
leiki sína og skorað sextán mörk.
Liðið spilar sóknarknattspyrnu þar
sem Juan Roman Riquelme stjórnar
umferðinni og undrabarnið Lionel
&«4"/,4)

– Mest lesið
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.¾STBEST Å HEIMI Å SÅNUM
¹RGANGI Å SJÎÖRAUT
+/34! 3)44 %. '%4! %++%24 ,EIKMENN .EW 9ORK +NICKS
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.EW 9ORK +NICKS Å ."! DEILDINNI Å KÎRFUBOLTA

Skulda lúxusskatt
upp á 2,8 milljarða
+®2&5"/,4) NBA-liðið New York
Knicks er líklega að gera eigendur
sína gráhærða. Knicks komst ekki
í úrslitakeppnina á síðasta tímabili
og vann aðeins 33 af 82 leikjum
sínum þótt launakostnaður sé
mestur þar af liðunum í NBA.
Liðin í NBA-deildinni þurfa að
borga lúxusskatt fari þau yfir
launaþakið og nú er komið að
skuldadögum. Eigendur New York
Knicks þurfa að borga rúmar 45
milljónir dollara í lúxusskatt eða
um 2,8 milljarða íslenskra króna.

Fimm lið þurfa að borga lúxusskatt en hin 25 sem voru undir
launaþakinu fá útborgaðan 1/30
hluta af skattinum, sem er um 114
milljónir íslenskra króna.
ËËJ
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&JARÈABYGGÈ HEIMS¾KIR 'RINDAVÅK Å  DEILD KARLA

Toppliðin mætast
&«4"/,4) Sannkallaður stórleikur
verður í 1. deild karla í fótbolta
klukkan 14 í Grindavík í dag
þegar topplið Grindavíkur tekur
á móti Fjarðabyggð sem er í öðru
sæti deildarinnar.
Þetta er lokaleikur liðanna í
fyrri umferð og með sigri fara

Grindvíkingar langt með að
tryggja sér sæti í Landsbankadeildinni að ári. Vinni Austfirðingar leikinn verða þeir jafnir
Grindvíkingum að stigum á
toppnum. Grindvíkingar hafa
unnið alla heimaleiki sína í vetur
og eru erfiðir heim að sækja. ËËJ

Helga Margrét Þorsteinsdóttir náði 5. sæti í sjöþraut á HM unglinga 17 ára í
gær, sem er besti árangur Íslendings frá upphafi á móti. Helga Margrét er bara
sextán ára og aðeins ein jafnaldra hennar var ofar í þrautinni.
&2*,3!2 ¥¶2«44)2 Helga Margrét

Þorsteinsdóttir varð fyrst Íslendinga til að komast meðal fimm
bestu á HM unglinga þegar hún
náði 5. sætinu í sjöþraut á HM
unglinga í Ostrava í Tékklandi í
gær.
Helga Margrét var einu ári yngri
en flestir keppendur og það var
aðeins silfurhafinn Carolin Schafer
frá Þýskalandi sem var ofar af
þeim sem voru fæddar 1991. Helga
Margrét hlaut samtals 5405 stig.
Hún sigraði í síðustu grein þrautarinnar með yfirburðum, hljóp á
pesónulegu meti 2:17,72 mín. og
var aðeins 27 stigum frá 4. sætinu
og aðeins 89 stigum frá bronsverðlaunum á mótinu.
Þetta er nýtt meyjamet og líka
þremur stigum yfir Íslandsmeti
Kristínar Birnu Ólafsdóttur (5402
stig) í kvennaflokki, en þar sem
hæð á grindum er 76,2 cm í þessu
móti, en ekki 84 eins og í
kvennaþraut, er ekki um Íslandsmet kvenna að ræða, en það er eini
munurinn á þessari þraut og
sjöþraut kvenna.
„Þetta er í fyrsta sinn sem við
eignumst stelpu sem lítur út fyrir
að geta komist í heimsklassa. Hún
er búin að sanna sig sem ein af
efnilegustu
sjöþrautarstelpum
heims,“ sagði Þráinn Hafsteinsson,
þjálfari hennar í ferðinni, en

3,« ¥ '%'. (ELGA

-ARGRÁT ¶ORSTEINSDËTTIR
ER ENGIN VENJULEG
SVEITASTELPA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

þjálfari hennar undanfarin ár,
Guðmundur Hólmar Jónsson, á
mikið í stelpunni.
„Fyrri dagurinn var betri en sá
seinni. Hún setti þrjú persónuleg
met. Kúluvarpið og spjótkastið
voru bæði undir væntingum miðað
við það sem hún hefur gert og það
gerði það að verkum að hún var
aðeins frá því að ná í verðlaun í
lokin,“ sagði Þráinn. „Hún gerði
frábæra hluti í 800 metra hlaupinu,
bætti sig þar og kom langfyrst í
mark. Hún vakti mikla athygli í
síðustu greininni,“ sagði Þráinn og

bætir við. „Ég segi hiklaust að það
hafi ekki komið fram efnilegri
frjálsíþróttakona á Íslandi.“
Árangur Helgu bætir eins dags
met Einars Daða Lárussonar yfir
besta árangur Íslendings á þessu
móti en Einar endaði í 7. sæti í
áttþraut. Þráinn er líka ánægður
með frammistöðuna. „Við erum
alveg í skýjunum með árangur
krakkanna. Þau sýndu það bæði
Einar og Helga að þau eru hörku
keppnisfólk undir mikilli pressu,”
sagði Þráinn að lokum.
OOJ FRETTABLADIDIS

"OTNLIÈ +2 INGA HEIMS¾KIR +EFLVÅKINGA Å ,ANDSBANKADEILD KARLA Å KVÎLD

Hafa ekki unnið þá í fimm ár
&«4"/,4) Það er ekki að ástæðulausu

sem KR-ingar tala um að
Keflavíkurgrýla hafi hreiðrað um
sig í þeirra liði.
KR heimsækir Keflavík í kvöld
í 10. umferð Landsbankadeildar
karla og þarf nauðsynlega á öllum
þremur stigunum að halda enda er
liðið í botnsæti deildarinnar,
þremur stigum frá því að komast
upp í öruggt sæti.
KR hefur ekki unnið Keflavík
síðan 10. júní 2002 eða í rúm fimm
ár. Sigurður Ragnar Eyjólfsson
skoraði sigurmark KR-liðsins í
leiknum með skoti fyrir utan teig.
Tapleikurinn á KR-vellinum í
fyrri umferðinni var áttundi
deildarleikurinn í röð sem KR nær
ekki að vinna Keflavík og það sem
meira er, Keflvíkingar hafa unnið

þessa
mættust
liðin
í
bikarúrslitaleiknum síðasta haust
og þá vann Keflavík 2-0.
Keflvíkingar hafa unnið þrjá
heimaleiki í röð á móti HK (3-0),
Fram (2-1) og Fylki (1-0) og þurfa
líka á öllum stigunum að halda
ætli þeir að halda í við FH og Val í
toppbaráttu deildarinnar.
ËËJ

3¥¨5345  $%),$!2,%)+)2
'«¨52 '%'. +2 +EFLVÅKINGURINN 'UÈ

MUNDUR 3TEINARSSON HEFUR SKORAÈ FJÎGUR
MÎRK GEGN +2 SÅÈUSTU ÖRJÒ TÅMABIL
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

fimm þessara leikja og alls tekið
18 stig á móti 3 stigum KR út úr
þessum átta viðureignum. Auk
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Nnari uppl. og bkanir:

Samstarfsaili êT fera:

WWW.ICELANDAIR.IS

Ferðaskrifstofa

      

 

7 EIGNARLÓÐIR EFTIR TIL SÖLU VIÐ APAVATN! - Vertu þinn eigin herra á þínu eignarlandi!
Um er að ræða skipulagða 22 lóða frístundarbyggð við ánna Hólá rétt við Apavatn, farið
inn afleggjarann hjá Útey. Í boði eru síðustu 7 eignarlóðirnar sem eftir eru. Lóðirnar raðast
allar við árbakkann í einni röð. Stórt skógræktarsvæði. Lóðirnar liggja allar við Hólá sem er
lygn og breið á við enda Apavatns. Heitt- og kalt vatn, rafmagn við lóðarmörk. Búið er að
malbika alla leið frá þjóðvegi með Útey inn að Austurey. Í ánni er silungsveiði. Apavatn er
mjög miðsvæðis og það er mjög stutt í alla þjónustu á Laugarvatni, sundlaugar, golfvelli
o.fl. Hægt að sigla á báti niður ánna og inn á Apavatn. Um klukkustundar akstur er frá
Reykjavík og ef farið er Lyngdalsheiði þá ca. 45 mín akstur.
Lóðanr.
12
14
16
18
20
22
32

Fm
9.062
8.841
8.269
7.738
7.059
6.222
5.131

Verð
kr. 3.150.000
kr. 3.100.000
kr. 2.900.000
kr. 2.700.000
kr. 2.500.000
kr. 2.180.000
kr. 1.800.000

MÖGULEIKI AÐ LÁN FRÁ 1 - 1,5 MILLJ. HVÍLI Á HVERRI LÓÐ.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson 822 7300

www.skalabrekka.is

Einstakt fjárfestingartækifæri á besta stað við Þingvallavatn

Opið hús á sunnudag
Á sunnudaginn verður opið hús í Skálabrekku frá kl. 16 til 18. Þar gefst færi á að skoða einstaklega fallegar lóðir fyrir sumarhús
sem og heilsárshús á besta stað við Þingvallavatn. Þú einfaldlega ekur Þingvallaveginn, beygir niður Skálabrekkuafleggjara og

DYNAMO REYKJAVÍK

við tökum vel á móti þér.

Lóðirnar
Nú eru aðeins örfáar lóðir undir frístundahús eftir í Skálabrekkulandi, á besta stað við
Þingvallavatn. Lóðirnar, sem eru 8-12.000 fermetrar, hafa allar aðgang að vatninu hvort
sem fólk vill veiða, kafa, synda eða sigla á vatninu. Þetta eru á meðal síðustu frístundalóða
sem seldar verða við Þingvallavatn, þessa stórkostlegu útivistarparadís.
Hús og lóð
Einnig er mögulegt að fá geysilega vandað og glæsilegt heilsárshús ásamt lóð. Húsið, sem
er 173 m2 að meðtöldu gestahúsi og klætt með harðvið og báruáli, er tilbúið til innréttinga.
Skálabrekkuland
Landið er vestan við vatnið á skjólsælum og afar fallegum stað. Skálabrekkulandið er
aðeins í um 30 mínútna fjarlægð frá Reykjavík og er greiður aðgangur að landinu allt árið.
Hafðu samband!
Kynntu þér málið á www.skalabrekka.is eða fáðu frekar upplýsingar hjá ráðgjöfum okkar.
Hilmar Jónasson

Sigurdór Bragason

Þórarinn Jónsson

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Löggiltur fasteignasali

Sími 695 9500

Sími 663 3300

www.remax.is

hj@remax.is

sb@remax.is

www.remax.is

www.remax.is
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&ORNAFN 3ÎLMU (AYEK ER FENGIÈ ÒR
ARABÅSKU OG ÖÕÈIR SÒ FRIÈS¾LA EÈA
SÒ RËLEGA (AYEK ER F¾DD Å -EXÅKË
OG KOMIN AF RÅKRI FJÎLSKYLDU ENDA
ENDA HEFUR HÒN OFT VIÈURKENNT
AÈ HAFA VERIÈ OFDEKRUÈ Å
¾SKU (ÒN SLË FYRST Å GEGN Å
S¹PUËPERU Å HEIMLANDI SÅNU EN
KYNNTIST SÅÈAN LEIKSTJËRANUM
2OBERT 2ODRIGUEZ OG HAFA ÖAU
UNNIÈ SAMAN AÈ NOKKRUM
MYNDUM %R (AYEK MEIRA
AÈ SEGJA GUÈMËÈIR BARNA
2ODRIGUEZ (AYEK LEIKUR Å
MYNDINNI !FTER THE 3UNSET SEM
SÕND ER ¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

Hrært í heilagrautnum
%INSTAKA SINNUM ÖEGAR HEILINN ER ORÈINN AÈ
GRAUT EFTIR OF STËRAN SKAMMT AF !MERICAkS
.EXT 4OP -ODEL 3URVIVOR OG %VERYBODY ,OVES
2AYMOND DETT ÁG NIÈUR ¹ ALVEG FR¹B¾RA Ö¾TTI
¹ BORÈ VIÈ ÖANN SEM ÁG S¹ ¹ 3TÎÈ  ¹ M¹NU
DAGINN
5M VAR AÈ R¾ÈA HEIMILDARMYND UM LÅF OG STÎRF
2OBERT -C.AMARA SEM VAR VARNARM¹LAR¹È
HERRA "ANDARÅKJANNA Å 6ÅETNAMSTRÅÈINU
¶AÈ ER EKKI OFT SEM ÁG L¾RI EITTHVAÈ AF SJËN
VARPINU EN VEL GERÈUR HEIMILDARÖ¹TTURINN SEM
BLANDAÈI SAMAN GÎMLUM MYNDUM VIÈTALI VIÈ
-C.AMARA OG FR¹B¾RRI TËNLIST FÁKK MIG TIL AÈ
LÅMAST VIÈ SKJ¹INN OG HEILANN TIL AÈ HUGSA OG
MEÈTAKA
-C.AMARA ER GREINILEGA STERKG¹FAÈUR MAÈUR MEÈ ËTRÒLEGAN FERIL
AÈ BAKI (ANN HAFÈI VERIÈ FORSTJËRI &ORD BÅLAFRAMLEIÈANDANS Å FIMM
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LEGA  E

 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 5PP Å SVEIT 
 +RAKKAR ¹ FERÈ OG FLUGI  E
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 ²T OG SUÈUR  ¥ ÖETTA SKIPT



#OLD #ASE ,OKAÖ¹TTUR
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IÈ SPJALLAR 'ÅSLI VIÈ 'UÈBRAND ¶ËR *ËNSSON
FYRRVERANDI LANDPËST Å &LJËTUM OG 3IGURJËN
-AGNÒSSON ÖÒSUNDÖJALASMIÈ Å «LAFSFIRÈI

 -EISTARI DÕRAHRINGSINS  !T
RIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI UNGRA
BARNA
 'ËÈAN DAG NËTT "UONGIORNO



+ICKING AND 3CREAMING
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NOTTE ¥TÎLSK BÅËMYND FR¹  (ÁR ER R¹NIÈ
OG MORÈIÈ ¹ !LDO -ORO FORMANNI +RISTILEGA
DEMËKRATAFLOKKSINS ¹RIÈ  SÁÈ MEÈ
AUGUM EINS ¹R¹SARMANNANNA Å 2AUÈU HER
DEILDUNUM ,EIKSTJËRI ER -ARCO "ELLOCCHIO
OG MEÈAL LEIKENDA ERU -AYA 3ANSA ,UIGI ,O
#ASCIO 2OBERTO (ERLITZKA

 3ÎNN ÅSLENSK SAKAM¹L 3TEIN
GRÅMUR .J¹LSSON  E

 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
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 $IRTY $ANCING (AVANA .IGHTS
 (ACKERS
 &IRST $AUGHTER
 +ICKING AND 3CREAMING
 $IRTY $ANCING (AVANA .IGHTS
 (ACKERS
 &IRST $AUGHTER "R¹ÈFJÎRUG GAMAN

T

MYND FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA

 +ICKING AND 3CREAMING

"R¹ÈFYNDIN GAMANMYND MEÈ 7ILL &ERRELL OG
2OBERT $UVALL Å AÈALHLUTVERKUM


!ARHUS

0ËSTKORT FR¹ !RNE

3+*2%)..

 "ACK IN THE $AY
 4HE &OUR &EATHERS
 53 3EALS ))
 "ACK IN THE $AY

ÅSLENSKUR RÅKISBORGARI SEM FLÒÈI HINGAÈ TIL
LANDS FR¹ 0ALESTÅNU MEÈ BÎRNIN SÅN FIMM

 #OLD #ASE  (ÎRKUSPENN
ANDI LOKAÖ¹TTUR ÖAR SEM ,ILY OG FÁLAGAR
HENNAR RANNSAKA MORÈ ¹ HEILLI FJÎLSKYLDU ¥
MIÈRI RANNSËKN TEKUR M¹LIÈ SKELFILEGA STEFNU
ÖEGAR TEYMIÈ ER TEKIÈ Å GÅSLINGU OG SVO VIRÈ
IST SEM ÎLL VON SÁ ÒTI "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE  .µ44 
 3ALLY ,OCKHART -YSTERIES
 !FTER THE 3UNSET
 4HE +ISS
 4HE +INDNESS OF 3TRANGERS )
 4HE +INDNESS OF 3TRANGERS ))
 #OLD #ASE 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 ,IVE &ROM !BBEY 2OAD 
 4RUE (OLLYWOOD 3TORIES  E
 *AKE )N 0ROGRESS   E
 'EORGE ,OPEZ 3HOW 
"R¹ÈSKEMMTILEGUR GAMANMYNDAFLOKKUR FYRIR
ALLA FJÎLSKYLDUNA MEÈ GRÅNISTANUM 'EORGE
,OPEZ Å AÈALHLUTVERKI

 &RÁTTIR &RÁTTASTOFA 3TÎÈVAR  FLYT
UR FRÁTTIR Å OPINNI DAGSKR¹ ¹ SAMTENGDUM
R¹SUM 3TÎÈVAR  OG 3IRKUSS
 "ESTU 3TR¹KARNIR  E
 -Y .AME )S %ARL  E %ARL
SNÕR AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN¾LUSTU
GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI FYNDN
ARI EN FYRRI

 +ITCHEN #ONFIDENTIAL 

'AMANÖ¾TTIR UM *ACK "OURDAIN VAR EITT SINN
ÖEKKTUR KOKKUR EN EFTIR EINA VILLTA NËTT TËKST
HONUM AÈ KLÒÈRA ÎLLU ÖVÅ SEM HANN HAFÈI
AFREKAÈ %INN DAGINN F¾R HANN UPP ÒR ÖURRU
TILBOÈ OG ER BOÈIN STAÈA YFIRKOKKS ¹ FLOTT
UM VEITINGASTAÈ Å .EW 9ORK ¶AÈ ER ÖË EINN
H¾NGUR ¹ EIGANDINN GEFUR *ACK EINUNG
IS  KLUKKUSTUNDIR TIL AÈ FULLMANNA ELDHÒS
IÈ OG VERA TILBÒINN TIL AÈ ELDA OFAN Å 
MANNS ÖAR ¹ MEÈAL MATARGAGNRÕNANDA 4HE
.EW 9ORK 4IMES *ACK R¾ÈUR GAMLA VINI SÅNA
Å VINNU OG MUNU ÖAU REYNA ALLT TIL ÖESS AÈ
HJ¹LPA HONUM AÈ N¹ TAKMARKI SÅNU MEÈ
HL¾GINLEGUM AFLEIÈINGUM

 9OUNG "LADES  E
 .IGHT 3TALKER  E
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 ¥ Ö¾TTINUM STÅGA  KEPPENDUR DANS
¹ SVIÈINU EN KRÎFUR DËMARANNA VERÈA MEIRI
MEÈ HVERRI VIKU ¥ LOK Ö¹TTARINS KJËSA ¹HORF
ENDUR SINN UPP¹HALDSDANSARA 

 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 .Ò KEMUR Å LJËS HVAÈA TVEIR KEPP
ENDUR FENGU F¾ST ATKV¾ÈI Å LOK SÅÈASTA Ö¹TT
AR OG VERÈA ÖVÅ SENDIR HEIM 

 +ITCHEN #ONFIDENTIAL  E
 (OOKING 5P  E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 -AGASÅNÖ¹TTUR p MANNLÅF OG
MENNING ¹ .ORÈURLANDI 3AMANTEKT UM
FJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ M¹NUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 6ÎRUTORG
 -OTO'0 "EIN ÒTSENDING FR¹ 3ACH
SENRING Å ¶ÕSKALANDI ÖAR SEM TÅUNDA MËTIÈ Å
-OTO'0 FER FRAM

 (IGH 3CHOOL 2EUNION E
 #HARMED E
 1UEER %YE E
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 $ESIGN 3TAR E
 4HE "ACHELOR 2OME E
 (ACK E
 "ACKPACKERS E
 0ËSTKORT FR¹ !RNE !ARHUS 
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 0OCOYO
 4ÎFRASTÅGVÁLIN
 "ARNEY
 &IFI AND THE &LOWERTOTS 
 &UNKY 6ALLEY
 !DDI 0ADDI
 6ÁLA 6ILLI
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 #AMP ,AZLO 
 #AMP ,AZLO 
 4RACEY -C"EAN 
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 (ESTAKLÒBBURINN
 7)4#(
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 .¹GRANNAR
 .¹GRANNAR
 .¹GRANNAR
 .¹GRANNAR
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 0IRATE -ASTER 
 "EAUTY AND THE 'EEK 
 -ATUR OG LÅFSSTÅLL
 /PRAH
 &RÁTTIR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
  MÅNÒTUR  -INUTES
 ®RLAGADAGURINN !MAL 4AMIMI ER

T

²T OG SUÈUR

 ²T OG SUÈUR  E
 (LÁ
  FLAKKI UM .ORÈURLÎND  E
 3VART KAFFI "AUNIN ËMËTST¾ÈI

3+*2%)..

T

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 
-ATTI MORGUNN  +ËALABR¾ÈUR 
0ËSTURINN 0¹LL  &RIÈÖJËFUR FORVITNI
 $ISNEYSTUNDIN  3TJ¹NI  3Å
GILDAR TEIKNIMYNDIR  !LVÎRU DREKI 
!RTHUR  VINTÕRI (# !NDERSEN



VIKUR S¹ FYRSTI UTAN &ORD FJÎLSKYLDUNNAR TIL AÈ F¹
STARFIÈ ÖEGAR *OHN & +ENNEDY HAFÈI SAMBAND
VIÈ HANN OG BAÈ HANN AÈ VERÈA VARNARM¹LA
R¹ÈHERRA
-JÎG ¹HUGAVERT VAR AÈ HEYRA SJËNARMIÈ
-C.AMARA UM 6ÅETNAM ¶Ë HANN V¾RI DULUR
¹ MÎRG ATRIÈI SKEIN Å GEGN AÈ HANN VAR EKKI
S¹TTUR VIÈ AÈFERÈIR *OHNSONS FORSETA 4ALDI HANN
TIL D¾MIS AÈ +ENNEDY HEFÈI FARIÈ ALLT ÎÈRUVÅSI
OG BETUR AÈ %FTIR SJÎ ¹RA SETU SEM VARNARM¹LA
R¹ÈHERRA H¾TTI -C.AMARA OG GERÈIST FORSTJËRI
!LÖJËÈABANKANS b¡G HEF ALDREI VERIÈ VISS UM
HVORT ÁG H¾TTI EÈA VAR REKINN n SAGÈI -C.AM
ARA GLETTINN VIÈ SPYRILINN OG ÁG HLË MEÈ (VER
SEGIR AÈ HEIMILDARMYNDIR GETI EKKI VERIÈ SKEMMTILEGAR .Ò ÖARF ÁG
BARA AÈ MUNA ÖAÈ N¾ST ÖEGAR VALIÈ STENDUR MILLI SLÅKS UPPBYGGI
LEGS SJËNVARPSEFNIS OG NÕRRAR SERÅU AF $R 

/FURHUGINN !RNE !ARHUS VANN HUG OG HJARTA
ÖJËÈARINNAR Å Ö¹TTUNUM !DRENALÅN ¹ 3KJ¹
EINUM 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 ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM
L¾TUR HANN SÁR EKKI N¾GJA AÈ FLJÒGA FRAM
AF H¾STU H¾ÈUM OG LEITAR UPPI H¾TTULEG
AR ÅÖRËTTIR AF ÕMSUM TOGA 3ÕNDIR VERÈA FJËR
IR H¹LFTÅMA Ö¾TTIR FR¹ FERÈALÎGUM KAPPANS
EN FIMMTI Ö¹TTURINN ER HELMINGI LENGRI OG
ÖAR VERÈUR !RNE HEIMSËTTUR Å .OREGI OG VIÈ
F¹UM AÈ SJ¹ HVERNIG LÅFI HANN 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 #ARO
LINA -OON 2ËMANTÅSK SPENNUMYND SEM
BYGGÈ ER ¹ SÎGU EFTIR .ORU 2OBERTS #LAIRE
&ORLANI -EET *OE "LACK LEIKUR 4ORY UNGA
KONU SEM SNÕR AFTUR TIL HEIMAB¾JAR SÅNS TIL
AÈ TAKAST ¹ VIÈ SKUGGALEGAR MINNINGAR FR¹
¾SKU¹RUNUM "ESTA VINKONA HENNAR VAR
MYRT OG HÒN KEMST FLJËTT AÈ ÖVÅ AÈ MORÈING
INN ER ENN AÈ 4ORY ER SKYGGN OG HENNI BIRT
AST SKUGGALEGAR SÕNIR ÖEGAR HÒN KEMUR TIL
HEIMAB¾JARINS .Ò VERÈUR HÒN AÈ NOTA DUL
R¾NA H¾FILEIKA SÅNA TIL AÈ KLËFESTA MORÈINGJ
ANN EÈA EIGA ¹ H¾TTU AÈ VERÈA N¾STA FËRN
ARLAMB HANS ¶ETTA ER SANNKALLAÈUR SPENNU
TRYLLIR EN Å SÎGUNNI ER EINNIG SJËÈHEIT RËM
ANTÅK ÖVÅ 4ORY FELLUR FYRIR ELDRI BRËÈUR VINKON
UNNAR SEM VAR MYRT ¶AÈ ER /LIVER (UDSON
BRËÈIR +ATE (UDSON SEM LEIKUR HANN

 ,AW  /RDER E
 2UNAWAY E
 3EX LOVE AND SECRETS E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Sigurjón M. Egilsson og er ritstjóri DV.

F í t o n / S Í A

Mér er ekki sama hvernig fjölmiðlum er stjórnað
eða hvernig fréttir þeirra eru unnar. Sjálfstæði,
kjarkur og sanngirni skiptir öllu hjá fjölmiðli eins
og DV. Fólk á skilið dagblað sem talar þeirra máli.
Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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¥ KVÎLD HEFUR 3TÎÈ  SÕNINGAR ¹ GL¾NÕRRI SERÅU AF 4HE  3ÅÈASTLIÈIN
 ¹R HAFA  EINSTAKLINGAR HORFIÈ FR¹ HEIMILUM SÅNUM UM GERVÎLL
"ANDARÅKIN $AG EINN SNÒA
ÖEIR ALLIR AFTUR ÖEGAR STËR
ELDHNÎTTUR FELLUR TILJARÈAR
FR¹ GEIMNUM 3UMIR HAFA
EINUNGIS VERIÈ TÕNDIR Å
NOKKRA M¹NUÈI EN AÈRIR Å
NOKKUR ¹R ¥ ÖESSARI ÖRIÈJU
SERÅU HALDA HINIR 
¹FRAM AÈ TAKAST ¹ VIÈ LÅFIÈ
MEÈ NÕJU H¾FILEIKANA EN
VANDR¾ÈUNUM ER LANGT FR¹
ÖVÅ AÈ VERA LOKIÈ

 %VRËPUMËTARÎÈIN 3COTTISH
/PEN ²TSENDING FR¹ ÖRIÈJA DEGINUM
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 ,ANDSBANKADEILDIN  ¶¹TTUR
SENDUR ÒT FR¹ ,AUGARDAL ÖAR SEM FYRRI HLUTA
¥SLANDSMËTSINS ER GERÈ SKIL &JALLAÈ VERÈ
UR UM ALLT ÖAÈ HELSTA OG SÁRSTAKLEGA VERÈ
UR TEKIÈ FYRIR MARKIÈ UMDEILDA ¹ !KRANESI ¹
DÎGUNUM

 %VRËPUMËTARÎÈIN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LOKADEGI OPNA SKOSKA MËTSINS ¹ %VRËPU
MËTARÎÈINNI Å GOLFI

 #OPA !MERICA  ²TSENDING FR¹
LEIK -EXÅKË OG ²RÒGV¾ UM BRONSIÈ

 3UÈUR !MERÅKU BIKARINN ²TSEND
ING FR¹ LEIK "RASILÅU OG !RGENTÅNU Å 3UÈUR
!MERÅKU BIKARNUM ¹RIÈ 
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 "ROADWAY MUSIKALENS STORSTUE  -ISS
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!RGENTÅNA "RASILÅA
3ÕN KL 
2OSALEGUR ÒRSLITALEIKUR Å 3UÈUR !MER
ÅKUBIKARNUM SEM G¹RUNGARNIR VILJA
KALLA SKEMMTILEGUSTU KNATTPSYRNU
KEPPNI HEIMS (ÁR F¹ LÅKA ¹HUGAMENN
UM KNATTSPYRNU ALGJÎRAN ËSKAÒR
SLITALEIK ENDA F¹AR ÖJËÈIR EINS STËRAR
Å BOLTANUM OG "RASILÅA OG !RGENTÅNA
¶ETTA ER LEIKUR SEM ENGINN ¾TTI AÈ
L¹TA FRAM HJ¹ SÁR FARA

23  &-   
 -ORGUNFRÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 &RAMTÅÈ LÕÈR¾ÈIS
 6EÈURFREGNIR
 ²LFALDAR OG MÕFLUGUR
 'UÈSÖJËNUSTA Å 3K¹LHOLTSKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 3AKAM¹LALEIKRITIÈ 3¹ YÈAR SEM
SYNDLAUS ER
 3UMARSALAT
 +AMPAVÅN OG KALORÅUR
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 3UMARTËNLEIKAR 3AMBANDS EVRËPSKRA
ÒTVARPSSTÎÈVA
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ¥ TILEFNI DAGSINS
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 3ÎNGVAR AF SVIÈI %DITH 0IAF
 «SKASTUNDIN
 -INNINGAR UM MERKISFËLK
 ¥ GR¾NNI LAUTU
 /RÈ KVÎLDSINS
 6EÈURFREGNIR
 ,EITIN AÈ ELDSNEYTINU
 !NDRARÅMUR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM
TIL MORGUNS
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Vildi gjarnan vera völundarsmiður

Það sem mér fannst standa
upp úr í vikunni er áhugi
Disney á Nylon-flokknum. Og
ætli megi ekki draga þann
lærdóm af því að við getum
þetta víst og erum alveg jafn
góð og allir hinir.
*ËHANNES (AUKUR *ËHANNESSON LEIKARI

&2¡44)2 !& &«,+)
&JÎLSKYLDA
SÎNGKONUNNAR
!NDREU 'YLFA
DËTTUR ST¾KKAÈI Å
VIKUNNI ÖEGAR
"JARTUR SONUR
HENNAR
EIGNAÈIST SITT
FYRSTA BARN
FALLEGAN SON
"LÒSDROTTNING ¥SLANDS SEM ALLTAF
VIRÈIST JAFN UNG ER ÖVÅ ORÈIN AMMA
 ¹RA AÈ ALDRI

4ËNLISTARMAÈURINN
$ANÅEL GÒST
(ARALDSSON OG
MYNDLISTARKONAN
'ABRÅELA &RIÈ
RIKSDËTTIR B¾TAST
FLJËTLEGA Å HËPINN
MEÈ !NDREU ÖVÅ
DËTTIR ÖEIRRA ¹ ¹TJ
¹NDA ¹RI ER
NÒ MEÈ

BARNI 'ABRÅELA
ER NÕORÈIN 
¹RA OG $ANÅEL
VERÈUR  ¹RA
Å N¾STA M¹N
UÈI &RIÈRIK
3OPHUSSON
FORSTJËRI ,ANDS

VIRKJUNAR OG FAÈIR
'ABRÅELU VERÈUR ÖVÅ
LANGAFI SÅÈAR ¹ ¹RINU
(ANN ER  ¹RA
HDM

Fundaaðstaða
Smáréttahlaðborð
Konfektkökur
Smurt brauð

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA ¡G ER ¹ LEIÈ TIL 0RAG OG "ERL
ÅNAR TIL AÈ VINNA AÈ MYNDLIST OG AUÈGA ANDANN
3VO VAR ÁG AÈ OPNA SÕNINGUNA 0ERSËNUR OG
LEIKENDUR Å RB¾JARSAFNI Å G¾R
!UGNLITUR (ANN ER SVONA GR¾NBL¹R
3TARF ,EIKMYNDA OG BÒNINGAHÎFUNDUR
&JÎLSKYLDUHAGIR ¡G HEF VERIÈ GIFT SAMA MANNIN
UM Å YFIR ÖRJ¹TÅU ¹R
(VAÈAN ERTU ¡G ER F¾DD Å 2EYKJAVÅK OG ¾TTUÈ
ÒR 6ESTMANNAEYJUM OG AF +JALARNESINU
%RTU HJ¹TRÒARFULL *¹ ¡G BÕ Å GÎMLU HÒSI Å
'RJËTAÖORPI SEM BRAKAR MIKIÈ Å OG MÁR FINNST
HEIMILIÈ VERA LÅFVERA 3VO ERU ¹KVEÈNAR TÎLUR SEM
VIRÈAST FYLGJA MÁR B¾ÈI  OG 
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN ¡G HEF MESTAR
M¾TUR ¹ Ö¹TTUNUM MEÈ (ELEN -IRREN 0RIME
3USPECT /G SVO HVERS KYNS HEIMILDAÖ¾TTIR
5PP¹HALDSMATUR *APANSKUR MATUR ¶EIR KUNNA

AÈ FARA MEÈ HR¹EFNIÈ ¶EGAR MARGIR BORÈA SAMAN
ER GAS ¹ BORÈINU OG FËLK ELDAR SITT HR¹EFNI SJ¹LFT
¶AÈ ER SKEMMTILEGT OG DÕNAMÅSKT BORÈHALD
&ALLEGASTI STAÈURINN -OSAFL¾MI ¹ LEIÈ AUSTUR Å
3K¹LHOLT ¶AÈ ER FALLEGAST FAGURGR¾NT ¹ HAUSTIN
I0OD EÈA GEISLASPILARI ¡G ER NÕKOMIN MEÈ
I0OD ¶AÈ ER ËTRÒLEGT FYRIRB¾RI OG MIKIÈ NOTAÈ
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È VERA S¾LL Å SINNI
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST ¶EGAR ÁG SÁ HÎRMULEGA
MISBEITINGU Å HEIMINUM SEM ER ALLT OF MIKIÈ AF
OG ËRÁTTL¾TI GAGNVART ÖEIM SEM MEGA SÅN LÅTILS
(ELSTI VEIKLEIKI !È KUNNA EKKI AÈ SEGJA NEI OG
¾TLA MÁR OF MIKIÈ
(ELSTI KOSTUR (VAÈ ÁG ER DUGLEG AÈ KOMA
HLUTUM Å VERK
(ELSTA AFREK !È KOMA BÎRNUM MÅNUM TIL
MANNS ¡G ER AFSKAPLEGA STOLT AF ÖEIM 3VO ER
STËRKOSTLEGT AÈ VERA ORÈIN AMMA

-ESTU VONBRIGÈIN !È GETA EKKI SUNG
IÈ EINS VEL OG MAÈURINN MINN
(VER ER DRAUMURINN !È VERA
VÎLUNDARSMIÈUR ¡G BER MIKLA
VIRÈINGU FYRIR HANDVERKI
(VER ER FYNDNASTUR
FYNDNUST -ÁR FINNST
HÒN «LAFÅA (RÎNN ALVEG
OFSALEGA FYNDIN «LAFUR
$ARRI OG %GGERT ¶ORLEIFS
LÅKA
(VAÈ FER MEST Å TAUGARN
AR ¹ ÖÁR 9FIRGANGUR HROKI OG
TILLITSLEYSI
(VAÈ ER MIKILV¾GAST !È VERA
SJ¹LFUM SÁR SAMKV¾MUR OG
BERA VIRÈINGU FYRIR SJ¹LFUM SÁR OG
ÖEIM SEM MAÈUR UMGENGST
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"JË MEÈ BLËÈHEITUM ¥TÎLUM OG DRAUGI
„Það voru mikil viðbrigði að flytja
úr þægilega smábænum Reykjavík til New York,“ segir söngkonan Ragnheiður Gröndal, en hún
fór til Bandaríkjanna síðasta haust
til þess að stunda söng- og píanónám við New School of Jazz and
Contemporary Music. Ragnheiður
kom heim í lok maí og segist vera
alkomin þótt hún hafi ekki lokið
náminu. „Ég varð fyrir ákveðnum
vonbrigðum með skólann og komst
að því að námið þar var ekki það
sem ég var að leita að. Reyndar
hafði ég grun um það fyrir fram
en mig langaði til New York og
ekki var ég með atvinnuleyfi,“
segir hún og hlær. Ragnheiður
hyggst þó ekki hætta alfarið í
námi því hún er búin að skrá sig í
tónsmíða- og klassískt píanónám
við Tónlistarskólann í Reykjavík í
vetur.
Ragnheiður bjó með Birnu Önnu
Björnsdóttur í Greenwich Village
á Manhattan, en Birna stundar
mastersnám í bókmenntafræði í
New York. „Ég ætla að skreppa til
hennar í haust, við erum með íbúðina þangað til í október. Hverfið er
eitt það skemmtilegasta á Manhattan, með kaupmanninum á
horninu og tiltölulega rólegt. Íbúðin er lítil, 45 fermetrar, en það fór
vel um okkur.“ Ragnheiður ber
nágrönnum sínum vel söguna, að
minnsta kosti flestum þeirra. „Við
spiluðum á píanó og sungum öll
kvöld og allar nætur. Enginn sagði
neitt enda er fólk í New York vant
stöðugum hávaða. Maður var líka
farinn að þekkja nágrannana og
spjalla við þá á götu. Einn þeirra
var maður af ítölskum ættum sem
hafði búið í húsinu í hálfa öld.
Hann sat úti með hundinn sinn
Seif á hverju kvöldi og fylgdist
með mannlífinu. Mæðgurnar sem
bjuggu í íbúðinni við hliðina á
okkur voru líka af ítölskum ættum
og vel blóðheitar. Þær hnakkrifust
alla daga.“ Eitt kvöldið gerðu
mæðgurnar þó hlé á rifrildinu til
að segja Ragnheiði að í íbúðinni
hennar leyndist húsdraugur. „Þær
sögðu mér að þar hefði ungur

"*« ¥ '2%%.7)#( 6),,!'%  -!.(!44!. 2AGNHEIÈUR BJË ¹SAMT "IRNU ®NNU "JÎRNSDËTTUR Å LÅTILLI ÅBÒÈ ¹ -ANHATTAN ¶¾R SUNGU
OG SPILUÈU ÎLL KVÎLD EN N¹GRANNARNIR LÁTU ÖAÈ EKKI ¹ SIG F¹ ENDA VANIR H¹VAÈA AF GÎTUM BORGARINNAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

maður látist af of stórum lyfjaskammti. Ég var reyndar búin að
grínast með það að ég hefði fundið
neikvæða strauma frá húsdraugi
áður en þær sögðu okkur frá
manninum. Hann var víst drykkfelldur og ekki vinsæll meðal
nágrannanna. Við Birna kölluðum
hann „The Sad Young Man“.“
Ragnheiður kom sem fyrr segir
til Íslands í lok maí. Hennar beið
þéttskipuð dagskrá út sumarið en
athygli vakti að hún afboðaði
komu sína á alla tónleika júnímánaðar. Meðal þeirra voru tónleikar
með Sinfóníuhljómsveit Íslands

og Eivöru Pálsdóttur. Ragnheiður
hætti við með viku fyrirvara og sú
óvenjulega staða kom upp að Eivör
þurfti einnig frá að hverfa með
skömmum fyrirvara vegna þrálátrar hálsbólgu. Diddú og Dísella
hlupu í skarðið. „Ég veiktist þegar
ég kom heim frá New York. Ég
ofkeyrði mig og líkaminn sagði
stopp. Úti er endalaus ys og þys og
ég hætti að geta sofið. Þegar
maður hvílist ekki endar maður í
vítahring sem erfitt er að rjúfa.
Heilsan verður að ganga fyrir og
ég náði að hvíla mig vel í júní og
safna kröftum. Hins vegar var

hræðilega erfitt að þurfa að sleppa
þessum tónleikum enda var ég
búin að hlakka til allan veturinn.
Það var fyrir mig huggun harmi
gegn að Eivör komst ekki heldur
því með Diddú og Dísellu varð
konseptið allt annað. Ég vona bara
að Sinfónían endurtaki þetta við
tækifæri þegar allir eru frískir.“
Ýmislegt er í farvatninu hjá
Ragnheiði, til dæmis ný plata.
„Þetta er í fyrsta skipti sem ég er
ekki búin að plana útlínurnar
nákvæmlega, ég ætla bara að leyfa
þessu að gerast með einhverjum
góðum mannskap.”

Lýður Oddsson eldist vel
Lottóvinningshafinn Lýður Oddsson, sem leikinn er af Jóni Gnarr,
er orðinn einn lífseigasti karakter íslenskrar auglýsingasögu.
Lýður kom fyrst fram á sjónarsviðið í apríl árið 2005 og er því
orðinn rúmlega tveggja ára gamall. „Það eru til herferðir sem
hafa verið keyrðar lengur en
kannski ekki samfellt eins og
raunin er með Lýð,“ segir Stefán
Pálsson, markaðsstjóri Íslenskr-

VELJUM LÍFIÐ

ar getspár, en það er auglýsingastofan ENNEMM sem á heiðurinn
að
auglýsingunum
og
hugmyndinni á bak við þær.
Spurður hvort herferðin vinsæla hafi skilað tilhlýðilegum
árangri segir Stefán að erfitt sé
að meta slíkt. „Það skiptir svo
miklu máli í lottósölu hversu stór
potturinn er. En það varð 5-7%
söluaukning á milli áranna 2004
og 2005 hjá okkur. Þetta skilar
sér líka í skemmtilegri ímynd
fyrir Lottó í heild.“ Stefán segir
Getspármenn ánægða með að
hafa hitt svona vel á þjóðarsálina. „Fólk virðist ekki verða leitt
á Lýð og vitnar mikið í hann. Síðasta dæmið er konan hans Bjarna
Ármanns sem kallaði hann víst
Lýð sinn Oddsson. Okkur fannst
mjög gaman að því.“
SËK
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FYRIR BÖRNIN
*meðan birgðir endast
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Biljónsdagbók
15.7.2007

O

MXI15 var 8.701,60, þegar
heilinn bilaði í sjálfvirku garðsláttuvélinni, og Dow Jones var
13.577,30 þegar vélin var búin að
tæta 70 sentímetra skarð í gegnum
dalíubeðið og mér tókst loks að
stöðva hana mitt inni í rósareitnum
sem Mallí var verðlaunuð fyrir á
ársþingi
Garðyrkjufélagsins
í
september. Mallí fór í rúmið og
vélin fór í viðgerð. Mallí er ekki enn
komin fram úr núna um miðnættið
en vélin á að koma úr viðgerð ekki á
morgun heldur hinn.

Farðu þvers og kruss
um Skandinavíu!
Dorotea

NOREGUR

Sognefjord
Lillehammer

Ósló

Dalen

UG
BEINT FL
Y
E
R RI OG
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EGILSSTÖ
N
TIL KØBE úst
Flogið til

Stokkhólmur
Gautaborg

Álaborg

31. ág

Kalmar

Árósar

Billund
Óðinsvé

DANMÖRK

Malmö

Kaupmannahöfn

Kiel

ÞÝSKALAND

HEILSÁRS
F
TIL KØBELNUG
OG BILLUN
D!

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

Budget borgar sig
!

Bókaðu bílaleigubíl
inn á

www.icelandexpre
ss.is/bilale

iga
og tryggðu þér bes
ta verðið

50%

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, fá
helmingsafslátt af verði fyrir skatta og gjöld.
Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600

– Mest lesið

Eskilstuna

Kristiansand

BÖRN:

Auglýsingasími

Uppsala
Karlstad

Stafangur

¶6¥

34%"") sagði taktlaust að vera
að
hugsa
um
einkaþotur.
„Kvótaskerðingin á eftir að skilja
mig eftir jafn sundurtættan og
dalíubeðið þarna. Ég hef enga
ánægju af að segja upp fólki sem
vinnur vel og sættir sig við lág
laun.“ – Kæra dagbók, við erum
engu nær um hvora Gulfstreamþotuna er rétt að kaupa. Mallí var
að koma fram.

SVÍÞJÓÐ

Mora

Bergen

¡'

miður var Stebbi ófáanlegur
til að segja mér hvort væri flottara
að eiga Gulfstream 450 eða 550.
Hann þusaði í tvo tíma út af
sjávarútvegsráðherra og skerðingunni á þorskkvótanum og lýsti
því fyrir mér hvað það væri
skelfilegt að neyðast til að segja
upp fólki. Ég sagði að það fylgdi
bíssness að þurfa að taka óvinsælar
ákvarðanir. Það væri okkar hlutverk að hugsa um rekstrargrundvöllinn og ég hefði samúð með
honum en ég væri spenntari fyrir
að fá álit hans á því hvort ég ætti
að kaupa þotu sem hefði flugdrægni
í einum rykk suður í Karíbahaf.

Östersund

Kristiansund

ina um kvöldmatarleytið og spurði
vingjarnlega hvort Mallí vildi ekki
fá grillaða nautalund með bernes
og öllu tilheyrandi. Ég lagði eyrað
við hurðina ef vildi til að Mallí
tuldraði undan sænginni. Ég dauðsé eftir að hafa lagt höfuðið svona
þétt upp að hurðinni því að Mallí
kastaði einhverju níðþungu í
hurðina. Það syngur enn í eyranu á
mér. Það er eins og áhugafólki um
garðyrkju sé fyrirmunað að skilja
að hátæknihlutir eins og sjálfvirkar
garðsláttuvélar geta bilað. Rétt
eins og við mannfólkið. Ég vona
bara að Mallí komist í lag.

hefði ekki haft neinn að tala
við í allan dag (ég kalla það ekki að
tala að babbla við Elzbietu upp úr
pólsk-íslenska orðalistanum) ef
Stebbi í Neptúnus hefði ekki litið
inn. Ég varð feginn að sjá hann
birtast því að Stebbi veit allt um
einkaþotur eftir að hann keypti
sér eina í félagi með nokkrum
útgerðarmönnum. Ég hef í meira
en mánuð verið að reyna að ákveða
hvort ég ætti heldur að kaupa
Gulfstream 450 eða Gulfstream
550 og þarna birtist svo allt í einu
maðurinn sem gat gefið mér
sérfræðiálit og endanlegt svar.

Umeå

Þrándheimur

¡' bankaði á svefnherbergishurð-

