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SUNNUDAGUR
22. júlí 2007 — 197. tölublað — 7. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

Ólýsanleg tilfinning
Alma Ýr Ingólfsdóttir fékk 
háþróaða hlaupafætur 
frá Össuri hf. og getur 
nú hlaupið í fyrsta 
sinn í tólf ár.

FÓLK 30

Fær 8,5 milljarða
Breskir fjölmiðlar segja skilnaðar-
sáttmála Heather Mills og Pauls 

McCartney kláran. 
Hann greiðir henni 8,5 
milljarða króna.

FÓLK 20

ÚR SÖGUBÓKUM SÓLGLERAUGNA
Á 100 árum hefur hlutverk sólgleraugnanna breyst mik-
ið. Í byrjun síðustu aldar voru þau hugsuð sem hlífðar-
skjöldur fyrir leikara. Nokkrum áratugum síðar voru 
þau ómissandi fylgihlutur allra meðvitaðra tískudrósa. 

16

Lífið utan fréttanna
„En flóðhesturinn er skaðvaldur 
sem drepur fleira fólk í Afríku en 
nokkurt annað dýr, að moskító-
flugunni undanskilinni,“ skrifar 
Stefán Jón Hafstein.

Í DAG 10

RÓLEGHEITAVEÐUR Í dag verða 
3-8 m/s norðan til annars hægviðri. 
Lítils háttar skúrir hér og hvar, 
einkum sunnan til og þá  síðdegis. 
Hiti 10-20 stig, hlýjast til landsins á 
Suður- og Vesturlandi.

VEÐUR 4
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Orðinn betri leikmaður 
Sverrir Garðarsson hjá 
FH er spútnikleikmaður 
Landsbankadeildar 
karla í sumar að 
mati Fréttablaðs-
ins. Sverrir hefur 
náð ótrúlegum bata af 
meiðslum sem héldu 
honum frá knattiðkun í lengri 
tíma.  

ÍÞRÓTTIR 24

FÓLK Nikulás Tumi Hlynsson fékk 
skemmtilega heimsókn á föstudag. 
Þá kom hin fimm ára Linnéa Nana 
Christensen frá Noregi til landsins 
ásamt fjölskyldu sinni, en hún fann 
flöskuskeyti sem Nikulás sendi frá 
Ísafirði í fyrra.

Nikulás, sem er átta ára, segist 
ekki hafa reiknað með því að 
skeytið myndi finnast, en vonaðist 
þó til þess. „Ég setti mynd sem ég 
teiknaði af húsinu mínu í flöskuna, 
og svo nafn og símanúmer,“ 
útskýrir hann.  Sjá meira á bls. 30  - sun

Nikulás fékk góða heimsókn:

Flöskuskeytið 
fannst í Noregi

INDLAND, AP  Pratibha Patil var kjörin forseti 
Indlands í gær. Hún er fyrsta konan til að gegna 
forsetaembættinu á Indlandi. 

Forseti Indlands hefur ekki mikil völd og er 
embættið fyrst og fremst talið táknrænt. Með 
kosningu Patils er þeim indverska sið haldið við að 
kjósa forseta sem kemur úr minnihlutahópi sem 
talið er að eigi undir högg að sækja. Þrátt fyrir að 
margar konur hafi verið í valdastöðum á Indlandi, 
til dæmis Indira Gandhi, sem fyrst kvenna var 
kosin forsætisráðherra Indlands árið 1966, og 
Sonía Gandhi, sem er núverandi leiðtogi Þing-
flokksins, stærsta stjórnmálaflokks Indlands, þá 

er mismunun gegn konum útbreidd. Til dæmis er 
talið að um 10 milljón meybörn hafi verið borin út 
í landinu á síðustu tuttugu árum. 

Patil fékk 66 prósent atkvæðanna í kosningun-
um meðal þingmanna á indverska þinginu. Hún 
naut stuðnings Þingflokksins og pólitískra 
samherja hans. Hún sigraði frambjóðanda 
stjórnarandstöðunnar, varaforsetann Bhairon 
Singh Shekhawat, í kosningunum.

Patil er 72 ára gömul og menntaði sig í lögfræði. 
Hún mun sverja embættiseið sem þrettándi 
forseti Indlands hinn 25. júlí.  

 - ifv

Sigur Pratibhu Patil í forsetakosningunum á Indlandi er talinn táknrænn:

Fyrsti kvenforseti Indlands

NÝI FORSETINN Pratibha Patil sést hér á milli Soníu Gandhi, leiðtoga Þingflokksins, og forsætisráðherrans, Manmohan Singh. 
Sigur Patil er talinn táknrænn fyrir þær hundruð milljóna kvenna sem búa við mismunun á Indlandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LANDBÚNAÐARMÁL Yfirvöld í Kan-
ada hafa fallist á að leyfa innflutn-
ing á íslensku lambakjöti til lands-
ins, að sögn Jóns Gíslasonar, 
forstjóra Landbúnaðarstofnunar. 
„Ef íslenskir lambakjötsframleið-
endur hafa áhuga á að sækja inn á 
Kanadamarkað þá geta þeir það,“ 
segir Jón. Þetta þýðir að Vestur-
Íslendingar í Gimli, og annars 
staðar í Kanada, geta nú loksins 
keypt sér íslenskt lambakjöt. 

„Ég veit að Vestur-Íslendingum 
þykir íslenskt hangikjöt ómiss-
andi á veisluborðinu þegar þeir 
halda þorrablót hér úti. Þeir munu 
því örugglega taka þessu fegins 
hendi. Ég veit að þeir hafa stund-
um reynt að smygla hangilæri inn 
til Kanada frá Íslandi og stundum 
hefur tollaeftirlitið lagt hald á það. 
Nú þurfa þeir ekki lengur að hafa 
áhyggjur af því,“ segir Markús 

Örn Antonsson, sendiherra Íslands 
í Kanada.

Steinþór Skúlason, forstjóri 
Sláturfélags Suðurlands (SS), 
segir að fyrirtækið ætli ekki að 
hefja innflutning á lambakjöti til 
Kanada þrátt fyrir leyfið. „Ég sé 
ekki í hendi mér að lambakjöts-
framleiðendur á Íslandi fari inn á 
Kanadamarkað því það kjöt sem 
við höfum til útflutnings hefur 
eingöngu dugað fyrir markaðina í 
þeim löndum sem við flytjum inn 
til í dag,“ segir Steinþór. 

Í nýjum búvörusamningi við 
sauðfjárbændur var ákveðið að 
fella niður ákvæði um útflutnings-
skyldu lambakjöts árið 2009. Í dag 
er kerfið þannig að sauðfjárbænd-
um er skylt að flytja út það lamba-
kjöt sem er framleitt umfram 
þörfina hér innanlands. Á síðasta 
ári voru framleidd um 8.000 tonn 

af lambakjöti á Íslandi og voru um 
800 tonn flutt út.

Að sögn Steinþórs er því ekki 
lag fyrir sauðfjárbændur að eyða 
peningum í að byggja upp mark-
aðinn í Kanada því óvíst er hvern-
ig útflutningi verður háttað árið 
2009. „Hverjum sauðfjárbónda 
verður þá í sjálfsvald sett hvort 
hann flytur lambakjötið sitt út. 
Hins vegar fá þeir lægra verð 
fyrir kjötið ef þeir flytja það út en 
hér innanlands og því er óvíst 
hvort þeir vilja halda því áfram 
árið 2009,“ segir Steinþór.

Sigmundur Ófeigsson, fram-
kvæmdastjóri Norðlenska, tekur í 
sama streng og Sigþór. „Við 
munum ekki setja það á oddinn að 
flytja út lambakjöt til Kanada, en 
við munum að sjálfsögðu fylgjast 
vel með markaðnum þar,“ segir 
Sigmundur.  - ifv

Geta loks keypt sér 
lambakjöt í Gimli
Yfirvöld í Kanada hafa leyft innflutning á íslensku lambakjöti. Forstjórar SS og 
Norðlenska segjast ekki ætla að reyna að byggja upp markaðinn í Kanada.

GOLF  Sauma þurfti tvö spor í 
höfuð Jennifer Wilson frá Norður- 
Írlandi eftir að Tiger Woods sló 
golfkúlu sinni út í áhorfendaskar-
ann á Opna breska meistaramót-
inu í golfi í gær.

Um lán í óláni var að ræða fyrir 
Tiger því kúlan skaust aftur inn á 
braut eftir að hún lenti í höfði 
Wilson. Tiger bað konuna innilega 
afsökunar á atvikinu og gaf henni 
áritaðan hanska í sárabætur.  

 Sjá nánar bls. 27 - fb

Misheppnað högg hjá Tiger:

Kúla í höfuð 
áhorfanda

BIÐST AFSÖKUNAR Tiger Woods biður 
hina sextugu Jennifer Wilson innilega 
afsökunar á hinu misheppnaða höggi 
sínu. NORDICPHOTOS/AFP
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 Sprenging varð í 
húsbíl við Oddastaðavatn á 
Snæfellsnesi um klukkan fjögur 
aðfaranótt laugardagsins. 

Tveir menn komu á húsbílnum 
að vatninu um klukkan tvö. Þeir 
kveiktu á gasísskáp í bílnum áður 
en þeir héldu til veiða í Odda-
staðavatni. Tveimur tímum síðar 
heyrðu þeir mikla sprengingu frá 
húsbílnum. Rúðurnar og hurðirn-
ar í bílnum eyðilögðust í spreng-
ingunni og er hann stórskemmd-
ur. Talið er að gas hafi lekið úr 
ísskápnum og að rafmagn hafi 
tendrað sprenginguna.

Mennirnir tveir keyrðu 
húsbílinn aftur í bæinn um 
nóttina þrátt fyrir skemmdirnar.

Sprenging 
skemmdi húsbíl

Rithöfundurinn Ólaf-
ur Jóhann Ólafsson er einn af sex 
höfundum sem eru tilnefndir til 
alþjóðlegu smásagnaverðlaun-
anna Frank O´Connor fyrir bók 
sína Aldingarðurinn. Í verðlauna-
fé eru tæpar þrjár milljónir 
króna.

„Þetta kom skemmtilega á 
óvart. Þetta er góður hópur sem 
ég er í og þeir höfðu úr mörgum 
bókum að velja. Þetta voru á milli 
30 til 40 bækur og þeir skáru þær 
niður í sex í lokin,“ segir Ólafur 
Jóhann, sem játar að Frank 
O´Connor-verðlaunin séu mjög 
virt í bókmenntaheiminum. „Þau 
hafa á skömmum tíma náð að 

festa sig mjög í sessi og það er 
eftir þeim tekið. Þeir hafa stund-
um kallað þetta Booker-verðlaun 
smásagnanna.“

Verðlaunin verða afhent í Cork, 
heimabæ írska smásagnahöfund-
arins Frank O´ Connor, í sept-
ember. Hinn heimsþekkti jap-
anski rithöfundur Haruki 
Murakami vann verðlaunin í 
fyrra fyrir bók sína Blind Willow, 
Sleeping Woman.

Ólafur Jóhann segist vera 
byrjaður á nýrri bók en vill lítið 
tjá sig um verkið enn sem komið 
er. „Ég er að komast í gang með 
bók en er á fyrstu metrunum og á 
langt í land enn þá.“

Aldingarðurinn komst í úrslitin

    Rúmlega þrjú þúsund eintök af sjöundu og 
síðustu Harry Potter-bókinni hafa selst hérlendis 
síðan hún fór í sölu klukkan ellefu á föstudagskvöld. 
Styttist óðfluga í að fyrsta upplag bókarinnar seljist 
upp hér á landi. Er næsta upplag væntanlegt síðar í 
vikunni.

„Ég er gjörsamlega búin á því. Það er búið að vera 
brjálað að gera og virðist ekkert lát vera á,“ sagði 
Elsa María Ólafsdóttir, verslunarstjóri hjá Máli og 
menningu. „Ég er búin að hringja út um allt til að 
athuga hvort við getum fengið einhvers staðar 
bækur. Það eru örugglega einhverjar búðir sem eru 
lokaðar sem liggja kannski með eitthvað á lagern-
um.“

Elsa María giskaði á að hátt í fjögur hundruð 
manns hafi staðið í biðröð eftir bókinni fyrir utan 
búðina á Laugaveginum. „Röðin virtist aldrei hætta. 
Þetta var virkilega til sóma og gaman að þessu unga 
fólki hvað það er stillt. Maður þurfti ekkert að hafa 
neitt fyrir því að biðja það um að bíða í fallegri röð. 
Stemningin var frábær og veðrið var gott. Það var 
svona smá Þorláksmessubragur á þessu.“

Svanborg Þórdís Sigurðardóttir, aðstoðarverslun-

arstjóri hjá Eymundsson í Austurstræti, sagði að 
fólk hafi streymt inn í búðina og þriðji hver kúnni 
hafi keypt Harry Potter-bókina. Tíu fyrstu bækurn-
ar voru gefnar þeim sem höfðu beðið lengst og vakti 
það mikla kátínu. 

Karlmaður í borginni 
Ventura í Kaliforníuríki hefur 
verið handtekinn grunaður um að 
hafa stolið 20 kílóa skjaldböku úr 
bakgarði eigenda sinna og pyntað 
hana grimmilega.

Skjaldbakan, sem ber nafnið Bob, 
hvarf úr garðinum 7. júlí, og að sögn 
lögreglu var hún limlest af einhverj-
um sem reyndi að skera í hálsinn á 
henni og fjarlægja af henni fæturna. 
Að því er fram kemur í Los Angeles 
Times er skjaldbakan á batavegi 
eftir dvöl í endurhæfingarstöð fyrir 
dýr. „Það er gott að vita af svona 
mönnum á bak við lás og slá,“ sagði 
lögregla.

Stal skjaldböku 
og pyntaði

Engar sannanir 
hafa fundist fyrir því að tveir 
þýskir ríkisborgarar hafi verið 
drepnir af talibönum í gær. 
Talibanar rændu Þjóðverjunum 
ásamt fimm Afgönum á miðviku-
dag í Wardak-héraði í Afganistan. 
Sögðust talibanarnir hafa drepið 
Þjóðverjana vegna þess að þýsk 
stjórnvöld vildu ekki draga þrjú 
þúsund manna herlið sitt frá 
Afganistan.

Stjórnvöld í Afganistan telja 
aftur á móti að annar Þjóðverj-
anna hafi látist úr hjartaáfalli og 
að hinn sé enn á lífi. „Allt bendir 
til þess að hann hafi látist vegna 
álagsins sem fylgdi mannráninu,“ 
sagði Frank-Walter Steinmeier, 
utanríkisráðherra Þýskalands.

Engar sannanir 
fyrir morðum

Fimm separ voru 
fjarlægðir úr ristli George W. 
Bush Bandaríkjaforseta í aðgerð 

sem hann 
gekkst undir 
í gær. 
Separnir
fundust við 
hefðbundna
krabba-
meinsskoðun
sem var 
framkvæmd
í bústað 
forsetans í 
Camp David.

Separnir verða rannsakaðir til 
að skera úr um hvort krabbamein 
finnist í þeim en afar ólíklegt 
þykir að sú verði raunin vegna 
þess hversu litlir þeir voru. 

Á meðan Bush var undir 
læknishöndum, eða í rúmar tvær 
klukkustundir, fór varaforsetinn 
Dick Cheney með forsetavaldið. 

Aðgerðin 
heppnaðist vel

Guðjón, ætti ekki grunnvatns-
marflóin þá frekar heima á 
Arnarhóli?

Niðurstaða úr sextán ára 
rannsóknarvinnu veirufræðingsins 
Margrétar Guðnadóttur bendir til 
þess að hægt sé að bólusetja fólk 
gegn HIV-veirunni og koma þannig í 
veg fyrir að það veikist af alnæmi. 

Margrét hefur unnið að því undan-
farin sextán ár að búa til bóluefni 
gegn visnu- og mæðiveikiveiru í 
sauðkindum, síðast á Kýpur, og hefur 
náð allt að 50 prósenta árangri. Veir-
an er í sama flokki og HIV-veiran og 
telur Margrét að þetta gefi ótvírætt 

til kynna að unnt 
sé að þróa bólu-
efni gegn HIV. 
„Ég held að ég 
þori alveg að full-
yrða það eftir að 
vera búin að puða 
með þetta bólu-
efni í 16 ár.“ 
Engum hefur áður 
tekist að bólusetja 
gegn veirum úr 

þessum flokki.
„Ég veit að mér hefur tekist að 

bólusetja kindur við mæðuveikinni. 
Það er greinilega það mikill munur 
á bólusettum og óbólusettum kind-
um í sömu hjörðinni í þessari til-
raun að ég er alveg viss um að bólu-
efnið virkaði til varnar.“ Árangurinn 
er þó ekki hundrað prósent, og segir 
Margrét eðlilegt að ekki allir séu 
móttækilegir fyrir bólusetningu.

Margrét notaði dautt bóluefni 
við rannsóknina. „Ég drap veiruna 
bara eins og farið er með mænu-
sóttarveiru, inflúensuveiru og lifr-
arbólgu A. Þetta eru þekktar 
aðferðir.“ Hún segir menn hafa 
verið hrædda við að prófa þetta á 
eyðniveiruna. „Vandinn er sá að 

maður veit aldrei fullkomlega hve-
nær síðasta veiran er dauð og svo á 
að bera þetta í fólk. Það fældi menn 
dálítið frá þessari aðferð.“

„Eiginlega öll bóluefnisgerðin 
gegn eyðninni hefur gengið út á það 
að nota erfðatækni,“ segir Margrét.  
„Það hefur ekki náðst almennileg 
mótefnismyndun úr því. En með því 
að leika svolítið trikk á visnu-
veiruna fékk ég fína svörun.“

Margrét segist sérstaklega spennt 
fyrir þeim möguleika að hægt sé að 
koma í veg fyrir að börn smitist af 
HIV með móðurmjólkinni. Tilraunir 
hennar leiddu í ljós að bólusett lömb 
áttu miklum mun síður á hættu en 
óbólusett að smitast af mæðuveiki á 
spena hjá sýktum ám. „Það er þetta 
sem kemur mér til að taka þátt í 

svona. Þetta var eitthvað sem ég átti 
ekki von á,“ segir hún.

Hún hefur hug á að halda rann-
sóknum sínum áfram og snúa sér 
að eyðniveirunni, en segir aldurinn 
standa sér fyrir þrifum. „Ég þyrfti 
að lifa til 120 ára aldurs ef ég ætl-
aði að ljúka því. En mig dauðlangar 
að komast eitthvert þar sem ég get 
komið þessu í gagnið,“ segir hún og 
telur að þrjú til fimm ár taki að sjá 
hvort árangur getur hlotist af. Ekki 
sé þó hægt að stunda rannsóknir á 
svo varasamri veiru í lélegri rann-
sóknarstofu á Íslandi.

Margrét er nú að leggja lokahönd 
á grein um niðurstöðurnar sem hún 
hyggst reyna að fá birta í erlendum 
fagtímaritum.

Bólusetning gegn 
alnæmi er möguleg
Unnt er að bólusetja fólk gegn alnæmi. Niðurstaða rannsóknar Margrétar Guðna-
dóttur veirufræðings bendir eindregið til þess. Hún hefur bólusett gegn veiru úr 
sama flokki fyrst allra. Hægt að koma í veg fyrir að börn smitist með móðurmjólk.



UMBOÐSMENN: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík, Sími 420 3300. Bílasalan Ós, Akureyri, Sími 462 1430. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum, Sími 471 3005. Bílasala Vesturlands, Borgarnesi, Sími 437 2100.

23. JÚLÍ LÆKKUM VIÐ VERÐ

Á ÖLLUM NÝJUM BÍLUM

VEGNA HAGSTÆÐS

GENGIS KRÓNUNNAR!

Tangarhöfða 8-12
112 Reykjavík
Sími 590 2000
www.benni.is



Flutningabíll valt og 
lenti utan vegar við Fellsendaveg 
nálægt Grundartanga á Vestur-
landi í gærmorgun. Vegarendinn 
gaf sig undan þunga flutninga-
bílsins þannig að honum hvolfdi. 

Ökumaður flutningabílsins, 
rúmlega þrítugur karlmaður, var 
einn í bílnum þegar slysið átti sér 
stað. Hann var fluttur á sjúkra-
húsið á Akranesi til aðhlynningar. 
Talið er að annað herðablað 
mannsins hafi brotnað í veltunni.

Lögreglan á Akranesi segir að 
Fellsendavegurinn sé afar lélegur 
og þoli illa þunga þeirra flutn-
ingabíla sem fara um hann. 

Vegur hrundi 
undan þunga

 Talið er að umhverf-
isverndarsamtökin Saving 
Iceland hafi málað slagorðið 
„Iceland is Bleeding“ (Íslandi 
blæðir) utan á húsnæði almanna-
tengslaskrifstofunnar Athygli í 
Síðumúla í fyrrinótt.

Talsmaður samtakanna, Jaap 
Krater, neitar þessu en segist 
skilja þá sem framkvæmdu 
skemmdarverkin því Athygli hafi 
unnið fyrir Landsvirkjun. 

Valþór Hlöðversson, fram-
kvæmdastjóri Athygli, segir 
skemmdirnar ekki miklar og að 
veggjakrotið verði þrifið á 
mánudaginn. Athygli íhugar að 
fara í mál við Saving Iceland 
vegna skemmdarverkanna. 

Athygli íhugar 
málsókn

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra lauk heimsókn 
sinni til Ísraels og sjálfstjórnar-
svæða Palestínumanna á föstu-
dag í Betlehem, sem nú er 
umkringd „öryggisgirðingunni“ 
sem Ísraelar hafa reist á Vestur-
bakkanum og gagnrýnendur kalla 
aðskilnaðarmúrinn.

Í Betlehem heimsótti ráðherr-
ann miðstöð fyrir krabbameins-
sjúk börn, sem notið hefur styrkja 
frá Íslandi, og flóttamannabúðir 
þar sem 4.500 Palestínumenn búa. 
Þar átti hún meðal annars fund 
með fulltrúum kvennasamtaka 
búðanna og var upplýst af fulltrú-

um flóttamannaaðstoðar Samein-
uðu þjóðanna á hernumdu svæð-
unum, UNRWA, um áhrif múrsins 
á líf Palestínumanna. 

„Þetta hefur sterk áhrif á mann, 
að sjá með eigin augum hvernig 
fólk hér býr nánast í opnu fang-
elsi,“ tjáði Ingibjörg Sólrún ein-
stæðri tíu barna móður í búðun-
um sem hún heimsótti. 

Ferð ráðherrans og fylgdarliðs 
um Mið-Austurlönd lýkur nú um 
helgina með heimsókn til Jórdan-
íu.

Í dag, sunnudag, verður farið í 
heimsókn á sjúkrahús í Amman, 
þar sem hlúð hefur verið að flótta-
mönnum frá Írak. 

Fólk býr nánast í opnu fangelsi
Borgaryfirvöld í 

borginni Ben Lomond í Kaliforníu 
fundu 83 ketti, þrjá hunda og 
tvær eðlur á heimili dýrahamstr-
ara á dögunum. Kvartað hafði 
verið yfir illri meðferð dýra á 
heimilinu. Talið er að dýrin 88 séu 
mesti fjöldi gæludýra sem 
fundist hafa í einni íbúð.

„Ímyndið ykkur 83 ketti sem 
búið hafa í einni íbúð í tvö ár án 
kattasandskassa. Þá fáið þið 
einhverja hugmynd um aðstæð-
urnar,“ sagði sá sem fór fyrir 
yfirvöldum í málinu við Mercury 
News- fréttastofuna. Sums staðar 
voru yfir eins metra háir skíta-
haugar  á gólfum. 

Hamstraði dýr 
og þreif aldrei

Enginn meiddist 
þegar mannlaus bíll rann stjórn-
laust tuttugu metra niður brekku, 
yfir steyptan kant á leiðinni og inn 
í garð húss við Lundarbrekku í 
Kópavogi um hádegisbil í gær.

Bifreiðin var læst og í hand-
bremsu, en hún mun hins vegar 
ekki hafa verið í gír og því virðist 
handbremsan ekki hafa haldið 
bílnum þar sem honum var lagt í 
brekkunni. Bíllinn staðnæmdist 
við trépall og lagði talsverðan reyk 
frá bílnum. Slökkvilið kom því 
ásamt lögreglu á staðinn, en ekki 
reyndist um eld að ræða.

Enginn varð fyrir bílnum og 
þykir það mikil mildi. Bíllinn er 
talinn ónýtur. 

Stjórnlaus ferð 
endaði í garði

 Þyrlur og bátar björg-
uðu hundruðum manna úr vatns-
flaumi víðs vegar um England í 
fyrradag og í gær eftir að miklir 
stormar höfðu gengið yfir landið 
og valdið flóðum. 

Barbara Young hjá breska 
umhverfisráðinu segir að einung-
is rigni svo mikið í landinu á 100, 
150 eða jafnvel 200 ára fresti.

Þyrlur breska flughersins björg-
uðu meira en hundrað manns af 
húsþökum í þorpum sem vatnselg-
urinn hafði flætt um og um tvö 
þúsund manns eyddu aðfaranótt 
laugardags í neyðarskýlum í 
Gloucester-skíri, sýslu í suðvest-
urhluta Englands. 

Gordon Brown, forsætisráð-
herra Englands, sagði að yfirvöld 
hefðu brugðist skjótt við neyðar-
ástandinu sem skapaðist í landinu. 

„Þegar þær aðstæður skapast að 
það rignir eins mikið á einum eða 
tveimur tímum og á einum mán-
uði, þá þarf að bregðast hratt og 
örugglega við,“ segir Brown. 
Brown sagði að yfirvöld í Bret-
landi þyrftu að athuga hvort ekki 
þyrfti að bæta flóðavarnir í land-
inu.

Í bænum Pershore, sem er um 
200 kílómetra norðvestur af Lond-
on, rigndi sem svarar 14,45 sentí-
metrum á 25 tímum frá fimmtu-
degi til föstudags. Meðalúrkoma á 
svæðinu eru fimm til sex sentí-
metrar á mánuði. 

Vegfarendur víðs vegar um 
landið þurftu að gista í bílum 
sínum við þjóðvegi í landinu 
aðfaranótt laugardags því ekki 
var hægt að komast leiðar sinnar 
út af vatnsflaumnum. 

141 flugi frá Heathrow var 
frestað vegna rigninganna og í 
suðurhluta Lundúna náði vatns-
flaumurinn rúmlega sextíu sentí-
metra hæð.

Í bænum Stratford-upon-Avon, 
sem er um 160 kílómetra norð-
vestur af London, flæddi inn í 
kjallara Konunglega Shakespeare-
leikhússins. Leikfélag sem átti að 
sýna Makbeð í leikhúsinu þurfti 
að fresta sýningunni af ótta við að 
leikhúsgestir kæmust ekki út af 
vatnselgnum.

Veðurfræðingurinn Steve Nash 
segist aldrei hafa séð aðrar eins 
rigningar á Englandi á þeim 34 
árum sem hann hefur unnið í fag-
inu og að líkja megi úrhellinu við 
rigningar í regnskógum í hitabelt-
inu.

Hundruðum bjarg-
að úr vatnsflaumi
Miklar rigningar ollu flóðum á Englandi. Þyrlur breska flughersins voru kallað-
ar út til björgunarstarfa. Gordon Brown sagði að neyðarástand hefði skapast.
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Það eina sem Yaris T-Sport á sameiginlegt með smábílum er stærðin. Krafturinn, 
þægindin, mýktin og aukabúnaðurinn eru eitthvað sem þú hefur hingað til bara kynnst 
hjá stærri bílum. Hann er með 1,8 lítra VVT-i bensínvél sem skilar 132 hö. McPherson-
fjöðrunin, rafdrifna aflstýrið, hátæknilegt mælaborðið og sportlegt útlitið auka enn á 
akstursánægjuna.

Núna færðu Yaris T-Sport með 170.000 króna afslætti og í kaupbæti fylgja tveir miðar 
með Chris Cornell í Laugardalshöll 8. sept.

Komdu og reynsluaktu Yaris T-Sport.

Verð 2.100.000 kr.

Yaris T-Sport - orkubolti



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Björt og glæsileg 96 fm 1. hæð í einstaklega fallegu stein-
húsi í miðbænum. Hæðin skiptist í samliggjandi stofu og
borðstofu, eldhús sem er uppgert í upprunalegum anda, 2
rúmgóð herb. og baðherb. Mikil lofthæð er í íbúðinni og
stórir bogadregnir gluggar fylla íbúðina birtu. Upprunalegar
rósettur og listar prýða öll herbergi og stofur. Íbúðin er öll
parketlögð fyrir utan eldhús og baðherbergi. Húsið allt ný-
viðgert að utan. Allir gluggar og gler er nýtt, hljóðvistargler
að götu. Eign sem vert er að skoða. Verð 36,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17.
Verið velkomin.
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Hringbraut 32
Gengið inn Tjarnargötumegin
Opið hús í dag frá kl. 16-17

OPIÐ HÚS Í DAG

Rúmlega 40 prósent 
landsmanna telja mikilvægt að 
Atlantsolía fái leyfi til að selja 
litað bensín. Þetta kemur fram í 
könnun sem Capacent Gallup gerði 
meðal 1.350 Íslendinga í júní og 
júlí.

Fyrir rúmu ári sendi Atlantsolía 
áskorun til fjármálaráðuneytisins 
um að fyrirtækið fengi leyfi til að 
selja litað bensín. Í byrjun júní 
svaraði fjármálaráðuneytið 
áskoruninni og sagði að málið yrði 
tekið til skoðunar. 

Albert Þór Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Atlantsolíu, segir að 
litað bensín sé hagsmunamál 
margra, sérstaklega sláttuvéla- og 
bátaeigenda.

40 prósent vilja 
litað bensín

 Átakalínurnar í þing-
kosningunum í Tyrklandi í dag eru 
einkum á milli stjórnarflokksins, 
sem er íhaldssamur múslima-
flokkur, og svo gamla valdakjarn-
ans, hersins og embættismanna-
kerfisins, sem vill áfram strangan 
aðskilnað trúar og stjórnmála.

Recep Tayyip Erdogan, forsæt-
isráðherra og leiðtogi Réttlætis- 
og þróunarflokksins, flýtti kosn-
ingum vegna ágreinings um 
forsetakjör nú í vor. Kjörtímabil 
núverandi forseta, Ahmets Nec-
dets Sezer, rann út 17. maí síðast-
liðinn en hann situr enn vegna 
þess að stjórnarandstöðunni tókst 
að koma í veg fyrir að Abdullah 
Gül, utanríkisráðherra og forseta-
frambjóðandi stjórnarflokksins, 
næði kjöri.

Gamli valdakjarninn óttast að 
hinn íslamski flokkur vilji efla 
áhrif trúarinnar til muna í stjórn-
málum landsins, en forsætisráð-

herrann segir jafnan ekkert hæft í 
því. Þó vill flokkurinn afnema 
bann við því að konur beri höfuð-
klúta að íslömskum sið í bygging-
um hins opinbera.

Mannréttindaástandið í Tyrk-
landi hefur hins vegar batnað tölu-
vert á stjórnartíma Réttlætis- og 
þróunarflokksins, enda hefur 
stjórnin unnið markvisst að marg-
víslegum umbótum í því skyni að 
Tyrkland geti fengið aðild að Evr-
ópusambandinu.

Hugsanleg aðild Tyrklands að 
Evrópusambandinu hefur hins 
vegar lítið komið til tals í kosn-
ingabaráttunni. Stærsti stjórnar-
andstöðuflokkurinn er jafn áhuga-
samur og stjórnarflokkurinn um 
aðild. Áhugi almennings á aðild 
hefur hins vegar hrapað niður í 
algert lágmark eftir að áhrifamik-
il Evrópuríki, einkum þó Frakk-
land, lýstu yfir efasemdum sínum 
um og jafnvel harðri andstöðu við 

að Tyrkland fengi nokkurn tímann 
aðild.

Tyrkneski herinn hefur aftur á 
móti á undanförnum vikum verið 
að efla mjög viðbúnað sinn í kúr-
dahéruðunum við landamæri 
Íraks. Ástæðuna segja Tyrkir vera 
að kúrdískir aðskilnaðarsinnar 
hafa gert árásir frá norðurhluta 
Íraks, þar sem þeir njóta stuðn-
ings meðal félaga sinna. Írakar 
kvarta hins vegar mjög undan 
þessum aukna viðbúnaði tyrk-
neska hersins og segja greinilegt 
að Tyrkir ætli sér að ráðast inn í 
Írak.

„Allt getur gerst,“ sagði Erdog-
an forsætisráðherra þegar hann 
var spurður hvort bardagar gætu 
brotist út á landamærunum eftir 
kosningarnar. „Þetta gæti komist 
á dagskrá. Allt sem er nauðsyn-
legt væri hægt að framkvæma 
strax. Við erum vissulega fær um 
það.“

Kosið um hlutverk 
trúar í Tyrklandi
Þingkosningar verða haldnar í Tyrklandi í dag. Næsta öruggt þykir að flokkur 
Receps Tayyips Erdogan forsætisráðherra fái flest atkvæði, en óvissan snýst um 
það hvort flokkurinn fái nægan þingstyrk til að stjórna áfram einn.

 Sex ríkja viðræðum um kjarnorkumál 
Norður-Kóreu lauk í fyrradag án þess að Norður-
Kóreumönnum hafi verið settur neinn lokafrestur til 
að gera kjarnorkubúnað sinn óstarfhæfan.

Christopher Hill, aðstoðarutanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, sagðist þó telja að Norður-Kórea 
gæti lokið þessu verkefni fyrir árslok. 

Fyrir viku lokuðu Norður-Kóreumenn eina 
kjarnaofni landsins.

Auk Norður-Kóreu og Bandaríkjanna eiga 
Rússland, Kína, Japan og Suður-Kórea aðild að 
viðræðunum.

Enginn lokafrestur settur

 Stefnt er að því að 
rannsókn á kynferðisbrotahluta 
Byrgismálsins svokallaða ljúki 
senn og málið verði sent ríkissak-
sóknara til ákærumeðferðar fyrir 
lok mánaðarins. 

Í lok maí vísaði ríkissaksóknari 
málinu aftur til Sýslumannsemb-
ættisins á Selfossi til frekari rann-
sóknar og sagði Sigríður J. Frið-
jónsdóttir saksóknari að mörg 
atriði þyrfti að skoða betur áður 
en ákveðið yrði hvort ákæra skyldi 
gefin út eða málið látið niður 
falla.

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslu-
maður á Selfossi, segir einn lög-
reglumann að mestu hafa unnið að 

rannsókn málsins síðan þá. Taka 
þurfti skýrslur að nýju af fjölda 

fólks og mun þeim skýrslutökum 
nú vera lokið að stærstum hluta.

Átta konur, allar fyrrverandi 
vistmenn Byrgisins, kærðu for-
stöðumanninn Guðmund Jónsson 
fyrir kynferðislega misnotkun í 
kjölfar þess að fréttaskýringa-
þátturinn Kompás á Stöð 2 sagði 
frá ásökunum nokkurra þeirra í 
garð hans.

Einnig hefur saksóknari efna-
hagsbrota til rannsóknar svarta 
skýrslu Ríkisendurskoðunar um 
fjármál Byrgisins á árunum 2005 
til 2006. Í skýrslunni koma í ljós 
stórfelldar brotalamir á rekstrin-
um, en Byrgið var rekið að stærst-
um hluta fyrir opinbert fé. 

Ítalska lögreglan handtók 
þrjá Marokkómenn í Perugia í gær 
vegna gruns um að þeir hafi ætlað 
að fremja hryðjuverk. 

Þremenningarnir hafa notað 
Ponte Felcino-moskuna í miðbæ 
borgarinnar til að þjálfa menn í 
bardagalist, kenna þeim sprengju- 
og eiturgerð og hvernig eigi að 
stýra Boeing 747-þotum. Ítalska 
lögreglan hefur unnið að rannsókn 
málsins í tvö ár. 

Æfðu menn í 
hryðjuverkum

 Áhöfn flugvélar frá 
bandaríska flugfélaginu Frontier 
Airlines notaði heila rúllu af 
einangrunarlímbandi til að festa 
órólegan farþega við sæti sitt í 
liðinni viku.

Kona, Tamera Jo Freeman að 
nafni, tók að hegða sér óviður-
kvæmilega í miðju flugi og 
misþyrmdi að sögn vitna eigin 
börnum. Flugþjónn greip þá 
límbandsrúllu og kláraði hana 
utan um konuna til að hafa á henni 
hemil. Talsmaður flugfélagsins 
segir aðferðina viðurkennda til að 
hefta erfiða farþega, þótt það sé 
sjaldgæft. „Þetta gerist af og til,“ 
segir hann.

Erfiður farþegi 
límdur fastur

Langar þig að smakka færeysk-
ar mjólkurafurðir?

Ætti lögreglan að hjálpa til við 
að leita að hundinum Lúkasi?
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Goði grísakótilettur karabían - Goði grísahnakki piri piri
1.085 kr/kg. áður 1.669 kr/kg.

Matfugl kjúklingalæri
396 kr/kg. áður 609 kr/kg.

Goði lambahryggur í poka
1.049 kr/kg. áður 1.279 kr/kg.

Borgarnes saltkjöt blandað
554 kr/kg.

Matfugl kjúklingavængir
183 kr/kg. áður 281 kr/kg.

Coop saltstangir - 250 gr.
49 kr/pk.

Kjötsels svínahnakkasneiðar
1.175 kr/kg. áður 1.679 kr/kg.

Kjötsels léttreyktar svínakótilettur
1.175 kr/kg. áður 1.679 kr/kg.

Fanta - 2 ltr.
84 kr/stk. áður 168 kr/stk.

35%
afsláttur

Ótrúlega
 lágt verð! Frábær gæði!

35%
afsláttur

2 fyrir 1

35%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó



EINBÝLI VIÐ HLÍÐARHJALLA – 200 KÓPAVOGI

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús
á þremur hæðum í suðurhlíðum
Kópavogs. Húsið er alls 395,2 fm.
Það eru 4 svefnherbergi í húsinu,
hægt er að bæta við fleiri herbergj-
um. Einnig er mögulegt að gera auka
2ja herbergja íbúð með sérinngangi.
Búið er að endurnýja eignina að
innan að mestu. Sjá myndir og lýs-
ingu á netinu www.as.is. Frábært
útsýni, gott skipulag eignar, stutt í
alla þjónustu. Topp eign.
Nánari upplýsingar gefur Eiríkur
á Ás fasteignasölu s. 862 3377
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600 - as.is

Enginn af aðstoðar-
mönnum Tonys Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, 
verður ákærður í kjölfar 

lögreglurann-
sóknar á 
fjármálum
flokksins.
Grunur hafði 
vaknað um að 
flokkurinn hafi 
útvegað
auðmönnum
lávarðatign í 
skiptum fyrir 
fjárstuðning í 

flokkssjóðina.
Carmen Dowd aðalsaksóknari 

sagði ekki hafa fundist nægar 
sannanir til að sækja neinn hinna 
grunuðu til saka. Lögreglan hefur 
rannsakað málið í fimmtán 
mánuði.

„Þessari rannsókn lauk eins og 
ég bjóst alltaf við,“ sagði Tony 
Blair í yfirlýsingu sem hann 
sendi fjölmiðlum í fyrradag.

Engar ákærur 
lagðar fram

Undirbúningur er 
hafinn við öll grænu skrefin tíu, 
sem Reykjavíkurborg kynnti í 
apríl. Að sögn Arnar Sigurðssonar, 
skrifstofu- og sviðsstjóra umhverf-
issviðs Reykjavíkurborgar, eru 
skrefin ýmist að komast í gagnið 
eða undirbúningur við þau hafinn. 
„Það að visthæfir bílar fái frítt í 
bílastæði fer að skella á, bláa tunn-
an fyrir pappír fer að líta dagsins 
ljós og það er verið að vinna á fullu 
í verkefninu um að námsmenn fái 
frítt í strætó. Því verkefni lýkur í 
næsta mánuði áður en skólarnir 
byrja,“ segir Örn.

„Það er verið að ákveða staðsetn-
ingu á kaffihúsi í Hljómskálagarð-

inum og við erum byrjuð að endur-
hanna Miklatúnið. Svo er byrjað að 
gróðursetja tré og náum við vænt-
anlega 50.000 trjám í ár.“ 

Hreinsunarátak í hverfum hefur 

verið í fullum gangi og segir Örn 
það hafa gefist vel. Mikil þátttaka 
íbúa hafi verið í þeim hverfum sem 
hreinsuð hafi verið og allir haft 
gaman af.

Grænu skrefin á góðri leið
Búið er að ráða alla 

þá kennara sem munu sjá um 
kennslu hjá Keili, miðstöð 
vísinda, fræða og atvinnulífs, 
sem hefja mun starf sitt á gamla 
svæði varnarliðsins við Keflavík 
í haust. Fyrst um sinn mun 
Keilir aðeins starfrækja 
frumgreinadeild en fleiri deildir 
munu bætast við á næsta 
skólaári.

Runólfur Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Keilis, segir að 
síðasti kennarinn hafi verið 
ráðinn í vikunni. Hann segir að 
nú hafi verið ráðnir sex kennar-
ar og að fleiri verði ráðnir fyrir 
vormisserið.

Búið að ráða 
alla kennarana

Bamir Topi verður 
næsti forseti Albaníu. Topi, 
leiðtogi Lýðræðisflokksins, fékk 
85 atkvæði af 140 í kosningum á 
albanska þinginu á föstudaginn – 
einu atkvæði meira en hann 

þurfti til að fá 
embættið.

Kjör Bamis 
var mörgum í 
Albaníu léttir 
því stjórnar-
flokkarnir, með 
Lýðræðisflokk-
inn í broddi 
fylkingar, og 
stjórnarand-
stöðuflokkarnir
höfðu reynt 
þrisvar sinnum 
að koma sér 
saman um hver 

ætti að gegna embættinu. Ef 
flokkunum á þinginu hefði ekki 
tekist að kjósa forseta í þetta 
skipti hefðu þeir aðeins haft eitt 
tækifæri til viðbótar, annars 
hefði þurft að leysa þingið upp 
og blása til kosninga innan 
sextíu daga. 

Bamir Topi 
verður forseti 

 Hvaða dýrategund er talin 
vera frumbyggi Íslands?

 Hver er ríkisskattstjóri?

Hver er nýr stjórnarformaður 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar?

Kynntust sveitasælu
Opinn dagur var haldinn í Kjósarhreppi í gær þar sem heilmikið var um að 
vera. Þéttbýlisbúar fengu tækifæri til að kynnast sveitasælunni af eigin raun og 
virtist uppátækið falla vel í kramið hjá þeim sem lögðu leið sína í Hvalfjörðinn. 
Í gær var einnig haldin árleg uppskeruhátíð hjá íbúum Mosfellsdals þar sem 
kenndi ýmissa grasa. 



Enn ein snjöll lausn frá IKEA

Hvað þarf 
marga Íslendinga 

til að skipta um peru?*

IKEA býður mesta úrval landsins af sparperum. 
Þær endast 10 sinnum lengur en hefðbundnar 

ljósaperur og eru á frábæru verði.

Með því að skipta út gömlu perunum fyrir sparperur geta
Íslendingar minnkað raforkukostnað sinn umtalsvert.

Viðmiðunarverð: Hefðbundin pera 60W: 50 kr. Sparpera 11W: 200 kr. Miðað er við 5 klst. meðaltalsnotkun
á dag á hverri peru. Hefðbundin pera endist að meðaltali í 6 mánuði, en sparpera í 5,5 ár. 
Sjá nánar á www.IKEA.is/spar

* Í raun bara einn. En til að spara rúmlega 793 milljónir kr. á ári með 
minni rafmagnsnotkun og færri peruskiptum ættu allir Íslendingar
að sameinast um að skipta yfir í sparperur frá IKEA. 

20 hefðbundnar perur á ári 9.512 kr.
20 sparperur á ári  2.097 kr.
Mismunur sem sparast: 7.415 kr.

Kostnaður fyrir eitt heimili:
2,14 millj. hefðbundnar perur á ári 1.017.784.000 kr.
2,14 millj. sparperur á ári 224.379.000 kr.
Mismunur sem sparast:793.405.000 kr.

Kostnaður fyrir Ísland (107.000 heimili):



greinar@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Impala-antilópan sem gengur 
hægum skrefum niður að 

vatnsbólinu er á mælikvarða 
fegurðar og tígulleika einhvers 
staðar ofan við 9,5. Paris Hilton 
fréttatímanna er kolfallin í 
samanburði. Hlutabréfavísitalan 
þýtur upp en ekki eins og 
stökkhyrnan sem brunar eftir 
sléttunni svo allt annað í heimin-
um virðist standa í stað, hún 
tekur langstökk sem enginn hefur 
leikið eftir á Ólympíuleikum og 
allar stigatöflur íþróttafréttanna 
blikna. Samt er hún bara að leika 
sér, spyrjið um alvöru stökk 
þegar ljónin fara á stjá. Lífverð-
irnir fyrir utan höll drottningar-
innar kunna að vera skrýddir 
loðhúfum með brugðna branda, 
en sverðhyrnan er með svo fögur 
horn að engir korðar standast 
samanburð. Þetta er oryxinn, 
íbjúg og metralöng hornin eru 
ekki eina skartið, feldurinn 
fagurrauður í morgunsólinni en 
svörtu og hvítu mynstrin mála á 
hann grímu sem gerir svipinn 
voldugri öllum fréttaskýrendum. 
Apahjarðirnar við veginn eru 
veraldarvanari en samsafnið í 
Silfri Egils.

Ef zebrahestarnir vissu um gengi 
KR-inga vildu þeir eflaust skipta 
um búning en fræknleikinn 
stendur Vesturbæingunum 
langtum framar þar sem stóðið 
rennur niður hlíðina á bruni. Þar 
standa nashyrningar með 
furðulega smá augun og ofvaxin 
eyru, úða í sig grasi, búnir að 
velta sér í leirbaði til að verjast 
sólinni; húðin eins og tækniundur 
frá vígvélabransanum, en hornin 
framan á þessum bryndrekum 
eru bara til að hræða og ógna á 
fengitímanum; ekki úthella blóði 
sakleysingja. Termítarnir hrúga 
upp leirnum kringum trjáboli og 

éta svo viðinn innan úr hraukn-
um, þessir sístarfandi verkamenn 
í aldingarði eilífðarinnar eiga 
vissulega við hermaura að etja, 
en gefast aldrei upp. Hrúgan skal 
upp.

Aðeins ein skepna á jörðinni 
hefur fundið upp „sjálfsmorðsár-
ás“.

Flóðhesturinn er kominn í 
tjörnina. Í nótt fór hann á stjá, 
marga kílómetra í myrkrinu til að 
fylla stóran tankinn af grasi. Nú 
stendur ekkert uppúr nema hluti 
af rauðum belg og nasaholur; 
hann er óskiljanlegur eins og 
„útrás í skjóli af skattaumhverfi 
áhættufjárfestingasjóða“ og 
dularfullur eins og „mótvægisað-
gerðir á landsbyggðinni“ og 
virðist meinlaus eins og allt sem 
stendur í viðskiptakálfum 
fréttablaðanna. En flóðhesturinn 
er skaðvaldur sem drepur fleira 
fólk í Afríku en nokkurt annað 
dýr, að moskítóflugunni undan-
skilinni, sem er eins og hver 
önnur stýrivaxtaplága.

Mest spennandi leiksýning sem 
nú er í gangi er þegar konungur 
dýranna fær sér snarl. Mann-
skepnurnar raða sér á harðan 
bekk í litlu jarðhýsi og sitja 
hljóðar innan við rimla. Dauf 
skíma lýsir upp síðu úr nauti. 
Þungur fnykur af eyðimörk 
snarast fyrir horn, enginn 

vínsmökkunarblaðamaður gæti 
fundið upp lýsingu af þessari lykt 
frá þykkum feldi ljónsins. „Höfug 
angan af ryki, sól, skít og vottur 
af antílópublóði“ er nærri lagi; 
makkinn fer fram úr villtustu 
draumum tískuhárgreiðslu-
manna. Þegar hin ljónin handan 
við girðinguna hafa veður af 
þessari veislu byrjar lágvært urr 
sem magnast í órofa hljóðmúr 
með ærandi hvin eins og þegar 
einkaþotur auðkýfinganna bjarga 
enn einu fréttaskúbbinu fyrir Séð 
og heyrt.

Við Krosshöfða eru jafn margir 
selir og Íslendingar; velta á 
klöppum í eigin saur. Endalausar 
breiður af skrækjandi, geltandi, 
hrínandi, veinandi, rorrandi og 
róandi selum. Lyktin lifir lengur 
en grillbrækjan „í beinni“, eins 
og þrálát „ekki frétt“ þar sem 
„Valgerður segir ... eða Ingibjörg 
telur og Geir vill ekki...“ Kóparn-
ir byrjaðir að æfa bitið eins og 
ungliðar í fréttatilkynningu, 
urturnar afbrýðisamar eins og 
þingkonur sem aldrei komast í 
viðtöl og brimillinn stóri er eins 
og ráðherra í drottningarviðtali, 
rekur burt ungu karldýrin, 
óafvitandi um veiðimenn sem 
nálgast til að skera af honum 
liminn og senda í ástarlyf í 
Kóreu.

„Sporin hræða“ segja stjórn-
málamenn þegar ekkert er í 
fréttum annað en venjuleg 
lúxusvandamál og „skilningsleysi 
stjórnvalda“ á offitu kröfugerð-
arhópa. Sporin sem blasa við í 
hörðum steini fyrir ásjónu okkar 
eru hins vegar frá því fyrir 50 
milljónum ára þegar risaeðlur 
fengu sér að drekka úr stöðu-
vatni og vekja upp furðulega 
tilfinningu fyrir tíma í saman-
burði við fréttatíma.

Lífið utan fréttanna

Ávefsíðu ísraelska utanríkisráðuneytis-
ins hinn 16. júlí sl. segir frá heimsókn 

Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur til Ísra-
els. Þar er greint með velþóknun frá því 
hverja hún muni ræða við í heimsókn sinni 
og hvert hún muni fara, en það er meðal 
annars til „norðurlandamæra Ísraels sem 
liggja að Sýrlandi og Líbanon.“  Þetta er 
hluti hernumdu svæðanna – landsvæða 
sem Ísrael sölsaði undir sig í sex-daga 
stríðinu árið 1967 og eru þau ekki viðurkennd sem 
ísraelskt land af Sameinuðu þjóðunum. Á vefsíð-
unni segir einnig að áhugi íslensku ríkisstjórnarinn-
ar á því að koma á þessar slóðir sé framboð Íslend-
inga í Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fyrir 
tímabilið 2009-2011. Nú hefur komið fram að ísra-
elsk stjórnvöld hafa verið afar ánægð með mál-
flutning og afstöðu Ingibjargar Sólrúnar í nýafstað-
inni heimsókn, jafnvel viljað fá hana sem 
málamiðlara í „deilunni“ við Palestínumenn, að 
hennar sögn. 

Í framhaldinu hljóta fjölmiðlar að ganga eftir því 

við utanríkisráðherrann hverju hún sé 
að lofa fyrir hönd þjóðarinnar í viðræð-
um af þessu tagi. Hvers vegna eru Ísra-
elar svona himinlifandi? Og hvað veldur 
því að fulltrúi Bush-stjórnarinnar banda-
rísku kemur skælbrosandi af fundi Ingi-
bjargar Sólrúnar Gísladóttur í Reykja-
vík nýlega og segist hliðhollur því að 
Ísland fái sæti í Öryggisráðinu? Hafði 
hann sannfærst um að engin breyting 
yrði á utanríkisstefnu Íslands með til-
komu Samfylkingarinnar í ríkisstjórn 
landsins; að áfram yrði fylgt Bush-lín-
unni? Væntanlega er keppikeflið ekki 

einvörðungu að fá sæti í Öryggisráðinu, heldur hlýt-
ur málið að snúast um hvað við ætlumst fyrir, þá 
stefnu sem fulltrúi Íslands kæmi til með að fylgja. 
Hinn nýi utanríkisráðherra hefur nú ráðið sérstak-
an starfsmann til að sjá um áróðurinn fyrir því að 
við hreppum sætið. En hvaða rökum á þessi starfs-
maður að tefla fram? Hvaða stefnu segir hann að 
Íslendingar muni fylgja, til dæmis gagnvart mann-
réttindabrotum Ísraelsríkis?

Höfundur er þingflokksformaður Vinstrihreyfingar-
innar - græns framboðs.

Hverju er Ingibjörg Sólrún 
búin að lofa fyrir okkar hönd?

H
lín Agnarsdóttir leikskáld og Haraldur Ólafsson veð-
urfræðingur voru í bráðskemmtilegu spjalli í Frétta-
blaðinu í gær. Meðal þess sem bar á góma var frétta-
flutningur af kjölturakkanum Lúkasi,  sem er orðinn 
þjóðþekktur fyrir meintan skelfilegan dauðdaga, 

upprisu og almennar píslir sem mál hans hefur leitt yfir alla sem 
koma við sögu.

Hlín og Haraldi finnst ekki mikið til um frammistöðu fjölmiðla 
í máli Lúkasar. „Fréttastofurnar gleypa við hverju sem er þessa 
dagana,“ sagði Haraldur, og Hlín bætti við: „Þetta er farsi og um 
leið skammarlegt að þetta skuli ná þessum hæðum og verða ein af 
aðalfréttum sjónvarps og útvarps.“

Þessar hugleiðingar Hlínar og Haraldar eru angi af því algenga 
sjónarmiði að fjölmiðlar skapi veruleikann. Það gera þeir ekki. 
Góðir fjölmiðlar flytja fréttir af því sem er að gerast, hvað það er 
sem hreyfir við þjóð þeirra, um hvað hún talar, hverja hún elskar 
og hverja hún grætur.

Það er ekki fjölmiðlunum að kenna ef þjóðin lítur í spegilinn og 
skammast sín fyrir hvað hún sér.

Þegar sagan af drápi Lúkasar breiddist út með ljóshraða var 
alvöru móðursýki svo sannarlega fyrir hendi í netheimum. Og sá 
einstaklingur sem lá undir sök var í raunverulegri hættu, ef ekki 
beinlínis líkamlegri, þá örugglega andlegri. Það var fréttnæmt. 
Um það er óþarfi að deila.

En sagan af hremmingum Lúkasar er fyrir löngu hætt að snú-
ast eingöngu um örlög eins lítils hunds. Viðbrögðin við meintum 
dauðdaga hans eru upplýsandi um andlegt ástand þjóðarinnar; að 
minnsta kosti hluta hennar. 

Í því samhengi er mál Lúkasar ein stærsta frétt ársins. Í henni 
er hægt að skynja ákveðinn tíðaranda og gildismat sem er ekki að 
finna í fréttum af sölu Actavis, gengi krónunnar eða hræringa á 
húsnæðismarkaði.

Í raun er sagan af Lúkasi ómetanlega merkileg og manni finnst 
pínu skrítið að leikskáldið Hlín skuli ekki kunna að meta dramat-
íkina.

Skáld nota gjarnan stílbragð sem kallast hluti fyrir heild. Er þá 
einn lítill atburður, eða samskipti einstaklinga, notuð til að segja 
til dæmis sögu heils samfélags. Þannig stóð saklausa sveitastúlk-
an Ugla fyrir meirihluta íslensku þjóðarinnar andspænis Búa 
Árland, reykvíska auðvaldinu sem vildi selja landið, svo kunnug-
legt dæmi sé tekið úr Atómstöð nóbelsskáldsins.

Þegar vel tekst til lukkast fjölmiðlum að flytja fréttir í þessum 
anda. Þar sem hið einstaka nær að fanga hið almenna.

Þetta eru gjarnan sögur úr hversdeginum og þær má ekki 
vanmeta eins og tilhneigingin er þó gjarnan, samanber viðbrögð 
Hlínar og Haraldar við fréttum af Lúkasi.

Í Fréttablaðinu á föstudag var til dæmis sagt frá nágrannaerjum 
í Fjarðarási en slíkar deilur eru sígilt minni úr Íslendingasögun-
um. Í þessari samtímasögu voru þó sem betur fer aðeins höggvin 
tré en engir menn. En ef við höldum enn lengra þá er Fjarðar-
ássagan ekki annað en smækkuð útgáfa af landamæradeilum sem 
hafa komið upp á milli þjóða og jafnvel valdið styrjöldum. Sem 
slík, veitir hún ákveðinn skilning á hvað oft þarf smávægileg til-
efni til langvarandi fjandskapar. 

Ómetanleg saga 
af litlum hundi



512 5100    SYN.IS VERSLANIR VODAFONE

11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna

þótt hann sé á leiðinni.

VERÐ FRÁ

2.368 KR.



„Vinir mínir vildu verða 
slökkviliðsmenn, bændur og 
löggur. Ekki ég, ég vildi bara 

stela peningum annarra.“

Mannæta handtekin

Veruleg ástæða er til að gleðjast á Hvammstanga í dag en 
á kirkjuhátíð þar á bæ verður haldið upp á þríþætt tíma-
mót. Í fyrsta lagi fimmtíu ára vígsluafmæli Hvamms-
tangakirkju, í öðru lagi tíu ára endurvígsluafmæli Kirkju-
hvammskirkju og í þriðja lagi tíu ára vígluafmæli kapellu 
sjúkrahússins.

„Það var töluvert verk á sínum tíma þegar Hvamms-
tangakirkja var byggð og lögðu margir bæjarbúar hönd 
á plóg með því til dæmis að gefa dagsverk í ýmis störf,“ 
segir Sigurður Grétar Sigurðsson sóknarprestur á 
Hvammstanga. Kirkjan var teiknuð af Guðjóni Samúels-
syni en það var heimamaðurinn Snorri Jóhannesson sem 
sá um smíðina. „Kirkjan er falleg, bæði einföld, hefðbund-
in og hlýleg,“ segir Sigurður.

Dagskráin í dag er fjölbreytt. Hátíðin hefst klukkan 
11 með fjölskyldumessu þar sem séra Pálmi Matthías-
son fyrrum sóknarprestur á Hvammstanga predikar en 
Sigurður þjónar fyrir altari. „Þegar kirkjan var vígð 21. 
júlí 1957 voru ung hjón sem giftu sig í sömu athöfn. Séra 
Gísli H. Kolbeins gaf þau saman. Í dag munu þessi hjón 
endurnýja hjúskaparheit sín í hátíðarmessunni og mun 
séra Gísli sjá um þann hluta,“ segir Sigurður og bætir við 
þeirri skemmtilegu staðreynd að drengur sem skírður var 
sama dag fyrir fimmtíu árum, Jóhannes Snorrason sonur 
yfirsmiðsins, muni annast ritningarlestur í hátíðarmess-
unni í dag.

Eftir messuna verður líf og fjör á kirkjulóðinni þar 
sem slegið verður upp grillveislu og börnin fá að rasa út í 
hoppukastala.

Klukkan hálf þrjú munu þrír af fyrrum sóknarprest-
um kirkjunnar taka þátt í dagskrárlið sem ber yfirskrift-
ina „minningarbrot úr þjónustu“. Eru það séra Gísli, séra 
Pálmi auk séra Kristjáns Björnssonar sem deila minning-
arbrotum með gestum. Tónlist verður flutt og boðið upp á 
kaffi í safnaðarheimilinu að dagskrá lokinni. 

Sigurður segir kapellu sjúkrahússins bæði notalega 
og hlýlega, þar verður messa klukkan fimm í dag, þar 
sem Gísli H. Kolbeins predikar. Klukkan átta er komið að 
kvöldmessu í Kirkjuhvammskirkju, þar mun séra Kristj-
án Björnsson predika og verður það góður endir á gleði-
legum degi. 

Eiginmaður minn

Baldvin Halldórsson
leikari

verður jarðsunginn frá Neskirkju mánudaginn
23. júlí kl. 13. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins látna er
bent á Minningarsjóð MND-félagsins á Íslandi.

Vigdís Pálsdóttir

samúð og 
ulegs föður 
afa,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegs föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Þorvalds Þorvaldssonar
bílstjóra, Núpalind 2, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar A-6 Fossvogi og
líknardeildar á Landakoti.

Þorvaldur Þorvaldsson
Þorgerður Þorvaldsdóttir    Jón Helgason
Arnbergur Þorvaldsson   Hanna Margrét Geirsdóttir
Gróa María Þorvaldsdóttir Ingólfur Garðarsson
barnabörn og langafabörn.

www.minningargreinar.is

Alúðarþakkir öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og hluttekningu við fráfall
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Péturs Kristjáns
Bjarnasonar
skipstjóra frá Ísafirði, Búagrund 17,
Kjalarnesi,

sem lést 29. júní sl. Sérstakar þakkir færum við
læknum og öðru starfsfólki Heilsugæslustöðvarinnar í
Mosfellsbæ fyrir þá miklu alúð og hlýju sem Pétur naut
ætíð þar.

Helga Ebenezersdóttir
Ebba G. Pétursdóttir
Herdís Pétursdóttir
Elín Þ. Pétursdóttir
tengdasynir, barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra dóttir, móðir, tengdamóðir,
sambýliskona, systir og amma,

Agnes M. Jónsdóttir
Fífuhvammi 5, 200 Kópavogi,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 11. júlí.
Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju, þriðjudag-
inn 24. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
líknarfélög.

Margrét A. Kristinsdóttir
Bergþór Bergþórsson     Ágústa Óskarsdóttir
Jón Ólafur Bergþórsson     Guðný Laxdal Helgadóttir
Örnólfur Kristinn Bergþórsson Kristín Birna Sævarsdóttir
Agnes Björg Bergþórsdóttir
Sveinjón Jóhannesson
Gróa Björg Jónsdóttir
Guðlaug Jónsdóttir
Nikulás Kristinn Jónsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Oddnýjar Helgadóttur
Ökrum, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu
Víðinesi.

Inga Ásta Ólafsdóttir
Helgi Ólafsson
Katrín Ólafsdóttir
Pétur Haukur Ólafsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Aldís Pála Benediktsdóttir
Raufarseli 11, Reykjavík, 

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 12.
júlí sl., verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 24. júlí kl. 13.00.

Sigurður E. Guðmundsson
Guðrún Helga Sigurðardóttir     Friðrik Friðriksson
Benedikt Sigurðsson
Kjartan Emil Sigurðsson
Aldís Eva Friðriksdóttir
Dagur Páll Friðriksson

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem með hlýhug, nærveru og samúðar-
kveðjum minntust látins eiginmanns,
bróður, föður, tengdaföður og afa,

Sverris Norland
Sunnuvegi 5, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til gjörgæsludeildar Landspítalans
við Hringbraut sem og deildar 11G fyrir ómetanlegan
stuðning og alúð.

Margrét Norland
Agnar Norland
Kristín Norland
Jón Norland   Sigríður L. Signarsdóttir
Halla Norland    Valdimar Sigurðsson

og barnabörn.
MOSAIK



Gerum gott úr flessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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S
purður um þær trufl-
andi fréttir af Rúss-
landi sem hafa verið í 
vestrænum fjölmiðlum 
síðustu ár og mánuði 
segir Jónas, sem er 

framkvæmdastjóri sölusviðs fyrir 
Austur-Evrópu og Asíu hjá lyfja-
fyrirtækinu Actavis, að sú umfjöll-
un dragi upp of neikvæða mynd af 
Rússlandi Vladimírs Pútíns. Jónas 
þekkir vel til í landinu því hann 
bjó í Sovétríkjunum frá 1979 til 
1984, hefur heimsótt landið nærri 
árlega síðan og var að flytja heim 
til Íslands eftir að hafa búið þar 
síðustu þrjú ár.

Málin sem blaðamaður vísar til 
eru meðal annars fréttir af því að 88 
blaðamenn hafi verið drepnir í 
Rússlandi frá árinu 1996 og að Pútín 
hafi svindlað í forsetakosningunum 
árið 2004 þar sem hann var endur-
kjörinn með rúmlega 70 prósent 
atkvæða. Og nýlega hefur mikið 
verið fjallað um morðin á blaðakon-
unni Önnu Politkovskayu í Moskvu 
í október í fyrra og á Alexander Lit-
vinenko í London mánuði síðar. 
Rússnesk yfirvöld hafa verið bendl-
uð við bæði morðin. 

Í vikunni sauð svo upp úr á milli 
stjórnvalda í Englandi og Moskvu: 
Bretar ákváðu að reka fjóra rúss-
neska diplómata úr landi eftir að 
rússneska ríkisstjórnin ákvað að 
framselja ekki Andrei Lugovoi, sem 
bresk yfirvöld telja að hafi drepið 
Litvinenko. Rússar svöruðu með 
því að víkja fjórum breskum dipl-
ómötum úr landi á fimmtudaginn. 

Jónas telur ekki að Pútín hafi 
komið nærri morðunum tveimur. 
„Mér finnst ólíklegt að hann hafi 
staðið á bak við þessi morð. Polit-
kovskaya og Litvinenko voru allt 
of mikil peð fyrir Pútín auk þess 
sem þau ógnuðu honum ekki. Lit-
vinenko var uppgjafarspæjari sem 
hafði búið í Englandi í sex ár. Ef 
Pútín hefði viljað drepa hann þá 
hefði verið búið að gera það fyrir 
löngu og á hreinlegri hátt en með 
kjarnorkueitrun,“ segir Jónas.  

Þegar talið berst að morðum á 
blaðamönnum segir Jónas sögu af 
því að hann hafi nýlega hitt rúss-
neska blaðakonu sem tók við hann 
viðtal.  „Hún sagði mér að sér hefði 
boðist að skrifa um lyfja-, banka- 
eða orkumál þegar hún byrjaði á 
blaðinu Kommersant, sem er eitt 
af stærstu blöðunum í Rússlandi. 
Af hverju valdir þú lyfjamál? 
spurði ég. Af því að það er sið-
menntaðasti geirinn sagði hún. 
„Það hefur ekki verið framið eitt 
einasta morð í kringum lyfjageir-
ann í Rússlandi á meðan það hafa 
verið framin hundrað morð í orku- 
og bankageiranum.“ Ef þú myndir 
athuga þessi morð á blaðamönnum 
þá myndir þú örugglega komast að 
því að þessir blaðamenn sem hafa 
verið myrtir voru að fjalla um erf-
iðu málin rússnesku samfélagi,“ 
segir Jónas og bætir því við að flest 
þeirra séu leigumorð þar sem 
gömlu valdablokkirnar í landinu 
láti drepa blaðamenn sem fjalli um 
þær á gagnrýninn hátt. 

„Ég held að mál Litvinenkos og 
Politkovskayu séu máluð of sterk-
um litum í vestrænum fjölmiðl-
um,“ segir Jónas. „Af hverju vilj-
um við bara sjá það neikvæða sem 
er að gerast í landinu en loka aug-
unum fyrir því jákvæða? Erum 
við meiri kaldastríðsbörn en þeir? 
Ég held það stundum. Rússarnir 
eru fegnir að kalda stríðinu skuli 
vera lokið, þeir eru fegnir því að 
vera lausir við þetta gamla sov-
éska drasl,“ segir Jónas.

Spurður um hvernig ástandið sé í 
Rússlandi nútímans segir Jónas að 
það hafi verið mjög erfitt að fylgjast 
með stöðunni í landinu eftir fall 
kommúnismans. „Þessi tími hefur 
verið kallaður villta austrið því þá 
var algert stjórnleysi í landinu. Það 
var búið að henda út öllum reglu-

gerðum og lögum,“ segir Jónas og 
bætir því við að munurinn á ástand-
inu í landinu á þessum tíma og í Sov-
étríkjunum á fyrstu árum níunda 
áratugarins hafi verið gríðarlegur. 

„Kaflinn frá falli kommúnism-
ans og fram til ársins 2000 var 
alversti tíminn í sögu Rússlands. 
Ég segi ekki að það hafi verið 
borgarastyrjöld en þetta var svona 
eins og í framtíðarbíómynd þar 
sem ríki liðast í sundur og engin 
lög og engar reglur eru virtar. Mér 
fannst eins og ástandið væri alltaf 
að verða verra og verra með 
hverju árinu.“ 

Jónas segir að á þessum tíma hafi 
enn verið reynt að halda í sovésku 
miðstýringuna og skrifræðið á 
sama tíma og verið var að einka-
væða ríkiseignir.  „Rússneskur 
maður sem rak fyrirtæki sýndi mér 
til dæmis skattskýrsluna sína árið 
1996. Hann þurfti að borga 105 pró-
sent af tekjum fyrirtækisins í 
skatta. Í 28 liðum var sýnt hvernig 
skattarnir voru sundurliðaðir. Það 
var vegaskattur, vatnsskattur, húsa-
skattur, sjúkraskattur, veltutengdir 
skattar, tekjutengdir skattar og 
fleira. Það var ekki hægt að reka 
fyrirtæki í Rússlandi á þessum 
tíma,“ segir Jónas og bætir því við 
að þetta sovéska kerfi hafi gert það 
að verkum að menn hafi reynt að 
svíkja undan skatti. 

Jónas segir að á tímabilinu sem 
hann kennir við villta austrið, 
þegar eignir ríkisins í Rússlandi 
voru meðal annars einkavæddar, 
hafi nokkrir menn í kringum 
Jeltsín forseta – svokallaðir óli-
garkar – orðið ofboðslega auðugir. 
„Eitthvað sameiginlegt sem allir í 
Rússlandi áttu, eins og olían eða 
skógarnir, var tekið og sett á örfá-
ar hendur – við sáum þetta gerast 
í okkar samfélagi þegar kvóta-
kerfið var tekið upp. Þetta var 
einhvers konar samþjöppun auðs. 
Áður en Pútín varð forseti voru 
óligarkarnir næstum því hafnir 
yfir lög og rétt.“

Jónas segir að það sem stjórn-
völd í Rússlandi séu að gera núna 
sé að kaupa aftur, en ekki þjóð-
nýta, þessi fyrirtæki sem áður 
voru í ríkiseign. „En verðið sem 
ríkið greiðir fyrir þau er ekki 
umsemjanlegt, það er bara eðli-
legt markaðsverð. Ríkið segir 
bara hvað verðið eigi að vera og 
svo þurfa eigendurnir að selja á 
því verði,“ segir Jónas.

Einn helsti andstæðingur Pút-
íns, Boris Berezovsky, kemur úr 
hópi þessara óligarka. Hann hefur 
verið í útlegð á Englandi frá árinu 
2000 og hefur verið ákærður í 
Rússlandi fyrir peningaþvætti og 
fyrir að ætla að steypa Pútín af 
stóli. Rússnesk stjórnvöld vilja fá 
hann framseldan frá Bretlandi „Ég 
skil ekki af hverju stjórnvöld á 
Englandi framselja ekki Berezov-
sky því hann hefur verið ákærður 
fyrir glæpi í Rússlandi,“ segir 
Jónas

Jónas segir að ástandið í landinu 
hafi breyst mikið með Pútín og að 
með honum hafi aftur komið vísir 
að festu í rússneskt samfélag. 
„Rússland þurfti á Pútín, eða ein-
hverjum álíka manni, að halda á 
sínum tíma. Hefði einhver annar 
getað náð sama árangri og Pútín 
hefur náð, kannski blaðamaður 
eða prófessor, ég efast um það.“ 

„Í rússnesku er til spakmæli sem 
segir að Rússlandi geti aðeins verið 
stjórnað af einhverjum sem hefur 
harða hönd. Ef við lítum á söguna þá 
eru það aðeins stjórnendur eins og 
Pétur mikli, Katrín mikla og Stalín 
sem hafa getað stjórnað Rússlandi. 
Ég veit ekki hvort við ættum að setja 
Pútín í þennan hóp en honum svipar 
til þeirra,“ segir Jónas. 

Jónas segir að einn af helstu þátt-
unum í efnahagslegum uppgangi 
Rússlands sé að heimsmarkaðs-
verð á olíu hafi hækkað mikið á 

liðnum árum, en mikið er framleitt 
af henni í landinu. „Innviðir Rúss-
lands hafa styrkst mikið, til dæmis 
skatta- og tollkerfið. Pútín setti til 
dæmis á flatan 13 prósent skatt á 
einstaklinga og 24 prósent tekju-
skatt á fyrirtæki. Skattaskil eru 
mjög góð í Rússlandi í dag,“ segir 
Jónas.

„Rússland er betra í dag en það 
var, það segir hinn almenni Rússi. 
Það er miklu meiri velmegun í 
landinu en hefur nokkurn tímann 
verið. Moskva er til dæmis orðin 
dýrasta borg í heimi. Árið 1996, 
þegar allt var í vitleysu, þá hefði 
enginn trúað því að þetta ætti eftir 
að gerast,“ segir Jónas.

Pútín hefur sagt að hann ætli ekki 
að bjóða sig fram í forsetakosning-
unum á næsta ári, þá verður hann 
búinn að vera forseti tvö kjörtíma-
bil. Jónas segir hins vegar að ef 
Pútín bjóði sig aftur fram muni 
hann fá 70 til 80 prósent atkvæð-
anna eins og árið 2004. „Þjóðin er 
ánægð með hann. Það er staðreynd,“ 
segir Jónas.

Hann segir að ennþá þurfi sterk-
an stjórnanda í Rússlandi. „Rúss-
land er ekki tilbúið til að búa í lýð-
ræðissamfélagi eins og við búum í 
hér á Íslandi, það myndi koma bak-
slag í samfélagið. Það verður ein-
hvers konar lýðræði í Rússlandi 
einhvern tímann, en hvenær samfé-
lagið verður tilbúið til þess er 
spurning. En ég held samt að Rúss-
land sé á réttri leið þrátt fyrir allt,“ 
segir Jónas.

Rússar þurftu á Pútín að halda
Jónas Tryggvason stundaði nám í Sovétríkjunum á níunda áratugnum og hefur búið í Rússlandi síðustu þrjú ár. Ingi F. Vil-
hjálmsson ræddi við Jónas um þróunina í landinu frá falli kommúnismans og um ástandið í Rússlandi Vladímírs Pútíns forseta.
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F
lestir þekkja Nero fyrir 
létta sturlun sem náði 
ákveðnu risi þegar hann 
spilaði á fiðlu meðan 
borg hans brann. Færri 

vita þó að Nero varð fyrstur 
manna til að leita leiða til að vinna 
á móti hinu sterka sólarljósi. Vildi 
það þannig til að sólin var farin að 
fara afskaplega í taugarnar á 
honum þegar hann var að reyna að 
hafa það náðugt í hringleikjahús-
inu sínu og njóta þess að horfa á 
skylmingaþrælana sína slátra 
hver öðrum. Nero notaði að vísu 
ekki dökkt gler heldur grænan 
smaragð og kom það að nokkru 
gagni.

Um það bil 11 öldum síðar datt 
kínverskum dómurum í hug að 
einhvers konar sólgleraugu gætu 
komið að góðum notum í vitna-
leiðslum. Á augun settu þeir því 
kristalla sem gerðu þeim kleyft að 
sjá umhverfi sitt án þess að vitnin 
gætu séð augu þeirra og var þetta 
hugsað til að þau gætu ekki greint 
svipbrigði þeirra. 

Sólgleraugu eins og við þekkj-
um þau í dag, með eiginlegu gleri 
í, sáust þó ekki fyrr en um miðja 
18. öld en það var Englendingur-
inn James Ayscough sem prófaði 
að setja litað gler í gleraugu en 
hann er hvað þekktastur fyrir 
smásjár sínar. Ayscough hafði þó 
ekki í huga að vernda augun fyrir 
geislum sólar heldur taldi hann að 
liturinn gæti leiðrétt hvers kyns 
sjóntruflanir. 

Í byrjun síðustu aldar fór að 
bera meira á sólgleraugum þegar 
kvikmyndastjörnur þöglu mynd-
anna í Hollywood sáust með þau á 
setti. Ástæðan snerist þó ekki um 
smartheit en gleraugun voru ekki 
orðin tískufyrirbrigði heldur voru 

ljóskastarar kvikmyndaveranna 
einfaldlega svo heitir og sterkir að 
ekki var annað hægt en að vernda 
augun fyrir þeim. Alla jafna voru 
leikararnir því með sólgleraugun 
og rétt tóku þau af meðan tökur 
stóðu yfir. 

Sólgleraugun ruddu sér svo 
braut inn í tískuheiminn árið 1929 
en þá var það gleraugnakóngurinn 
Sam Foster sem hóf að fjöldafram-
leiða sólgleraugu og seldi þau á 
ströndum New Jersey undir nafn-
inu Foster Grant. Enn þann dag í 
dag eru Foster Grant-gleraugu 
framleidd og hefur fyrirtækið 
tvisvar sinnum, árið 1970 og 2000, 
tekið sig til og minnt heiminn á 
gleraugun með stórum auglýs-
ingaherferðum. Í fyrri herferð-
inni voru stjörnur á borð við Peter 
Sellers, Anitu Ekberg, Woody 
Allen og Miu Farrow þátttakendur 
og í seinna skiptið var það ofur-
fyrirsætan Cindy Crawford og 
ökuþórinn Jeff Gordon sem sátu 
fyrir með gleraugun.

Það er engin stjarna með stjörn-
um nema eiga nokkur sólgleraugu 
til skiptanna og eru þau þar jafn 
sjálfsagður fylgihlutur og taska 
og skór. Þó eru örfá andlit sem 
hafa sett meira mark á sólgler-
augnatískuna en önnur og er þar 
efst á blaði sjálf Jacqueline Kenn-
edy Onassis. Stóru svörtu gleraug-
un sem hún notaði ekki síður til að 
fela sig fyrir ljósmyndurum, virð-
ast þó hafa sett hvað mestan svip á 
tískuþróunina í kringum aldamót-
in 2000 en síðustu árin hafa konur 
borið stór Jackie O´gleraugu við 
hvert tækifæri. Enn sér ekki fyrir 
endann á þeirri stórsólgleraugna-
bylgju, ekki síst hér á Íslandi, 
enda jú allir frægir í Lególandi og 
gott að geta falið sig fyrir ljós-

myndurum.
Ekki er hægt að sleppa taki á 

sólgleraugnasögunni án þess að 
minnast á sólgleraugu Johns 
Lennon sem í dag eru oftast kölluð 
Lennon-gleraugun eða Ozzy-gler-
augun eftir Ozzy Osbourne sem 
jafnan ber þessi kringlóttu og 
smáu gleraugu á nefi sér en gler 
þeirra eru himinblá. Mick Jagger, 
Janis Joplin og fleiri rokkstjörnur 
sáust líka oft með gleraugu sem 
þessi enda tengja flestir þau við 
rokkstjörnur og þá menningu sem 

þeim fylgir en í seinni tíð hafa þau 
sést í ýmsum útfærslum, með 
speglaglerjum, stærri og minni. 

Sólgleraugun hafa þróast og 
breyst í gegnum nokkur tísku-
tímabil. Á níunda áratugnum voru 
þau svört, stór og klunnaleg og 
þar höfðu sjónvarpsþættir mikil 
áhrif. Má þar nefna Miami Vice-
töffarana sem settu sitt mark á 
sólgleraugnatískuna. Á tíunda ára-
tugnum mýktist form gler-
augnanna eilítið, mörg glerin 
spegluðu og nokkuð fór að bera á 

skærlitum umgjörðum. Margir 
nefna Paris Hilton sem stóran 
áhrifavald á sólgleraugnatískuna 
en hún skartar jafnan risavöxnum 
sólgleraugum sem toppa flestar 
fyrri þekktar stærðir.

Hið skemmtilega er þó að sjá að 
tískan gerir sjaldnast annað en að 
fara í hringi. Og eru Onassis-gler-
augun þar frá því um 1960 einn 
mesti áhrifavaldurinn í sólgler-
augnatískunni í dag. Enda fátt sem 
toppar klassískan smekk forseta-
frúarinnar fyrrverandi. 

Á 100 árum hefur hlutverk sólgleraugnanna breyst mikið. Í byrjun síðustu aldar voru þau hugsuð sem hlífðarskjöldur fyrir leik-
ara sem stóðu í sterkum ljóskösturum. Nokkrum áratugum síðar voru þau ómissandi fylgihlutir allra meðvitaðra tískudrósa og 
í dag er jafnt hægt að nálgast ein slík á næstu bensínstöð fyrir þúsundkall sem og hjá dýrustu hönnuðum heims. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir gluggaði í myndaalbúm sólgleraugnafjölskyldunnar og fann ýmislegt forvitnilegt.  



STARFSMAÐUR
ÓSKAST Í NÍTRÓ

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS 

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

N1 óskar eftir að ráða starfsmann í verslun Nítró
að Bíldshöfða. Helstu vöruflokkar verslunarinnar
eru mótorhjól, fjórhjól, jetski og fylgihlutir þeirra.

Helstu verkefni:
Skrifa út hjól og tæki
Umsóknir lána
Útfylling skráningapappíra
Önnur tilfallandi verkefni er varða sölu á 
hjólum og öðrum tækjum

Hæfniskröfur:
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Haukur Þorsteinsson verslunarstjóri Nítró í
síma 440 1221. Vinsamlegast sækið um starfið
á www.n1.is fyrir 30. júlí n.k.

Tollstjórinn í Reykjavík óskar eftir að ráða í tvær stöður lögfræðinga á tollasviði.
Hjá tollstjóranum starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og 

skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun

starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað

Embættispróf í lögfræði eða sambærilegt próf.

Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

Tölvufærni og hæfni til að aðlagast 

  breytingum og nýjungum.

Frumkvæði og hæfileiki til að greina og leysa

  úr vandamálum.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi til að

  bera lipurð í mannlegum samskiptum, séu

  kurteisir og búi yfir þjónustulund. 

Krafist er traustra vinnubragða og stundvísi.

Hreint sakavottorð.

Svörun erinda og álitaefna í tengslum við

  tollamál ásamt gerð úrskurða.

Ráðgjöf varðandi tollamál og tollframkvæmd,

  svo sem rannsókn og afgreiðsla tollalaga- 

  brota, tollafgreiðslu og tollheimtu.

Gerð lögfræðilegra álitsgerða um tollamál  

  og veiting umsagna.

Verkefnastjórnun og þróun verkferla.

Gerð leiðbeiningarita og handbóka.

Kennsla við Tollskóla ríkisins.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að 
umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

LAUST
STARF

HJÁ TOLLSTJÓRA

Starfssvið:Menntunar- og hæfniskröfur:

Um er að ræða fjölbreytt störf með möguleika á 
sveigjanlegum vinnutíma. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veita Harpa Hallsdóttir,
sérfræðingur á starfsmannasviði, í síma 560-0352
og Helga Hauksdóttir, deildarstjóri lögfræði-
deildar, í síma 864-3416.

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst. nk. Umsóknir 
merktar „lögfræðingur tollasvið“ ásamt ferilskrá 
skal skila til starfsmannasviðs embættisins 
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík eða í gegnum 
tölvupóst: starf@tollur.is



SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

STÖRF Í BOÐI
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HJÓLBARÐAVÖRUHÚS
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í hjólbarðavöruhús að Bíldshöfða 
í Reykjavík.

Helstu verkefni:
Öll almenn lagerstörf á 
hjólbarðalager

VÖRUHÚS BÍLDSHÖFÐA
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í vöruhús að Bíldshöfða í Reykjavík.

Helstu verkefni:
Öll almenn lagerstörf

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Björnsson, vöruhússtjóri Bíldshöfða, í síma 440 1251.
Áhugasamir geta sótt um störfin á www.n1.is.

VÖRUHÚS GELGJUTANGA
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í vöruhús að Gelgjutanga í Reykjavík. 

Helstu verkefni:
Vörumóttaka
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Reynar Ellerup, vöruhússtjóri Gelgjutanga, í síma 440 1280.
Áhugasamir geta sótt um starfið á www.n1.is.

Æskilegir eiginleikar:
Þekking á starfsemi vörulagers
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni
Stundvísi

Æskilegir eiginleikar:
Almenn þekking á lagerstörfum 
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökuréttindi

Æskilegir eiginleikar:
Almenn þekking á lagerstörfum og hjólbörðum
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökuréttindi

Verkefnastjórar unglingastarfs

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands auglýsir eftir
verkefnisstjórum til þess að halda utanum unglingastarf á 
vegum deildarinnar næsta vetur. 

Unglingahóparnir verða tveir og mun hvor hópur hittast 
vikulega.

Reynsla af verkefnastjórnun eða starfi með unglingum er 
skilyrði. Þekking á starfi Rauða krossins og/eða 
sjálfboðnum störfum er kostur. Um 25% stöðugildi er að 
ræða.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 10. ágúst. 
Umsóknarfrestur er til 01. ágúst. Umsóknir sendist á 
marin@redcross.is



STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA SMIÐI?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA
VERKAMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Laus störf næsta skólaár

• Umsjónarkennari á miðstigi

• Starfsmaður í Dægradvöl 100%

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
störfin.

Nánari upplýsingar 
gefur skólastjóri í síma 

570 4100 og 898 4107, 
netfang gudrunpe@kask.kopavogur.is



STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Leikskólinn Mánabrekka
Seltjarnarnesi

Laus störf:
• leikskólakennara
• starfsmanns með áhuga á uppeldisstörfum

Í leikskólanum er rekið metnaðarfullt upp-
eldisstarf þar sem lögð er áhersla á
umhverfismennt og tónlist.
Góð vinnuaðstaða.

Kynnið ykkur leikskólann á heimasíðu hans
www.seltjarnarnes.is/manabrekka

Upplýsingar gefur Guðbjörg Jónsdóttir
leikskólastjóri í síma 5959 281,
gudbjorgjo@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara og
Starfsmannafélags Seltjarnarness.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnar-
nesbæjar eru karlmenn hvattir til að sækja
um störf í leikskólum bæjarins.
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Harðardóttir, mannauðssviði N1 í síma 440 1000.
Áhugasamir geta sótt um störfin á www.n1.is

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Guðmundsson verslunarstjóri í síma 535 9100. 
Áhugasamir geta sótt um starfið á www.n1.is fram til 29. júlí n.k.

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu
Þekking á helstu bílavarahlutum og 
verkfærum
Samskiptafærni
Þjónustulund

Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla
Þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi verkefni í versluninni

N1 óskar eftir að ráða starfsfólk í verslun og þjónustu.

N1 VERSLUN Í KÓPAVOGI

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu
Samskiptafærni
Þjónustulund

 Stundvísi og reglusemi

Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla
Þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi verkefni í versluninni

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
ALMENNT STARFSFÓLK

VAKTSTJÓRI

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á verslun og þjónustu
Samskiptafærni
Þjónustulund

 Stundvísi og reglusemi

Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla og þjónusta 
við viðskiptavini

 Stjórnun starfsmanna á vaktinni
 Vaktauppgjör
 Pantanir

Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐ, HÁHOLTI  MOSFELLSBÆ



Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 
www.studlar.is mru@studlar.is

::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

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

GISTIAÐSTAÐA ÓSKAST
ÍSTAK óskar eftir gistiaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir 15 - 20 starfsmenn.

Áhersla er lögð á snyrtilegt húsnæði.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband í síma 

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

eða sendi netpóst á istak@istak.is

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA MÚRARA?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á 
skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í 
síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er 
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

SENDILL
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða 

og lagerstarfa.  Lyftararéttindi æskileg.

Móttaka flóttafólks

Leitum eftir sjálfboðaliðum

Sjálfboðaliðar
Reykjavíkurdeild óskar eftir sjálfboðaliðum til starfa vegna 
komu flóttafólks í sumar.  Helstu verkefni sjálfboðaliða verða: 

Undirbúningur: Standsetning á íbúðum.
Stuðningsfjölskyldur: Hlutverk stuðningsfjölskyldu er 
að mynda vináttutengsl og vera eins konar tengiliður 
hennar við samfélagið og mannlífið á 
aðlögunartímanum.

Áhugasamir hafi samband við Sjálfboðamiðstöð í síma 
5450400.

Auglýsingasími

– Mest lesið







Æsufell 4
111 Reykjavík
Snyrtileg 3ja herb.

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

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Komið inn í  forstofu  með stórum  skápum. Teppalögð rúmgóð stofa.  Dúklagt  eldhús.  Tvö svefnherbergi
eru í íbúðinni, bæði með dúk á gólfi og upprunalegum skápum. Úr hjónaherbergi og stofu er gengið út á
svalir  með góðu útsýni.  Baðherbergi  er  með dúk á gólfi  og veggjum, baðkar og góðir  skápar.  Tengi  fyrir
þvottavél.  Sérgeymsla í  sameign ásamt frystiklefa. Stórt og rúmgott flísalagt þvottahús er í  sameign með
tveimur vélum og tveimur þurkurum. Nýlegir gluggar, blokkin lítur vel út að utan.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 30. júlí kl.18:30-19

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

863 0402

867 1516

Borgartún 30A
104 Reykjavík
Glæsileg sérhönnuð íbúð efstu hæð

Stærð: 147,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 64.500.000
Stórglæsileg íbúð á 6. og efstu hæð í Borgartúni 30 A.  Núverandi eigendur létu breyta henni töluvert frá
upphaflegri hönnun og eru allir skápar og innréttingar sérsmíðaðar. Komið er beint inn í íbúðina frá lyftunni.
Rúmgóð forstofa með skápum.  Barnaherbergi með skáp.  Hjónaherbergi er mjög glæsilegt, stórir skápar.
Innaf  hjónaherbergi  er  baðherbergi  með  nuddbaðkari  og  miklum  innréttingum,  þvottahús  innaf
baðherbergi. Eldhús og stofa er opið rými, eldhús með fallegum sérsmíðuðum innréttingum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag kl. 18:30-19:00

863 0402

864 9209

Böggvisstaðir
620 Dalvík
Frábært tækifæri !!!

Stærð: 680 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 27.754.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Íbúð og verkstæði sem eru 2 eignarhlutar ásamt óinnréttuðu risi yfir öllu húsinu, samtals um 680 fm.  Risið
býður  upp á  gífurlega  möguleika.  Verkstæði:Innangengt  frá  íbúð í  verkstæði,  stórt  alrými  með
innkeyrsluhurð.  Böggvisstaðir eru staðsettir yst í Svarfaðardalnum, næst Dalvík.  Örstutt í alla þjónustu og
afþreyingu. Í Svarfaðardal er golfvöllur og mikil náttúrufegurð.  Glæsileg sundlaug er á Dalvík og eitt besta
skíðasvæðið á landinu.  Einstakt tækifæri fyrir framtakssamt fólk.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

863 0402

864 9209

Fellahvarf 1
203 Kópavogur
Mjög glæsileg íbúð í 5 íbúða húsi

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

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag kl. 20:30-21:00

863 0402

864 9209

Kaplaskjólsvegur 51
107 Reykjavík
Einstaklingsíbúð

Stærð: 30,3 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 4.490.000
Bílskúr: Nei

Verð: 9.700.000
Remax/Mjódd  kynnir  snyrtilega  30  fermetra  einstaklingsíbúð  stutt  frá  Háskóla  Íslands.  Komið  er  inn  í
parketlagða stofu og eldhús sem er eitt  rými. Baðherbergi er með skápum og sturtu. Gott svefnherbergi
með skápum er í  íbúðinni.  Snyrtileg sameign er í  húsinu þar sem einnig er þvottahús. Fín íbúð á góðum
stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 30 júlí kl. 17:30-18

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

863 0402

867 1516

Laufásvegur 18 a
Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 79 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 12.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.800.000
Komið  inn í  sameiginlegan  stigagang,eingöngu  ein  íbúð á  hæð  og  nýtist  því  hver  stigapallur  sem
aukaforstofa.Komið  inn í  forstofu  með  parketi á  gólfi,opið  fatahengi  og  snagar.Eldhús  og  stofa  er  opið
rými,eldhús  endurnýjað  fyrir  nokkrum  árum.Stofan  er  með  parketi  og  nýtist  bæði  sem  borðstofa  og
stofa,gengið  út á  svalir  frá  stofu.Frábært  útsýni  af  svölum.Tvö  svefnherbergi  eru í  íbúðinni,bæði  með
parketi.Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.í sameign er sérgeymsla,og 2 sameiginlegar geymslur.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudag kl 17:30 - 18:00

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

864 9209

Lindarsmári 2
Kópavogur
Glæsilegt parhús 

Stærð: 189,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 31.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000
Komið  inn í  forstofu  með  náttúruflísum  og  stórum  kirsuberjaskáp.Komið  inn í  stórt  hol,til  hægri  er
eldhús.Eldhús  er  með  stórri  u-laga  innréttingu  úr  kirsuberjavið,innaf  eldhúsi  er  þvottahús.Innaf  holi  er
gestabaðherbergi  með  sturtu.Stofan  er  mjög  stór  frá  stofu  er  útgengt á  pall  með  potti.Efri  hæð:3
svefnherbergi parket á allri  hæðinni nema baðherbergi.Baðherbergi er með flísum í hólf og gólf,sturtuklefi
og baðkar.Bílskúr: Er mjög snyrtilegur,málað gólf,geymsluloft yfir hluta skúrs.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudag kl 19:30 - 20:00 

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

864 9209

Starengi 108
111 Reykjavík
Fallegt einbýlishús

Stærð: 176,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000
Komið er inn í forstofu með flísum og innb. fataskápum. Þaðan er innangengt í þvottahús og geymslu. Úr
forstofu er komið inn í stórt hol með parketi sem er samtengt stofu. Sólstofa er í húsinu og heitur pottur í
garðinum. Í húsinu er tvö barnaherbergi með dúk á gólfum en annað er nýtt sem sjónvarpsherbergi sem
stendur. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og dúk á gólfi. Á baðherbergi eru flísar á gólfi, sturta og
baðkar. Fallegt hús í góðu standi sem vert er að skoða.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 30 júlí kl. 18:30-19

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

863 0402

867 1516



Calle Mayor
Las Ramblas-Spánn
Draumaeign golfmannsins

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 7

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 45.000.000
Húsið er á 3 hæðum þar sem sú neðsta er séríbúð. Húsið stendur alveg við Ramblas golfvöllinn sem er
staðsettur í fallegur lokuðu og vöktuðu hverfi. Stutt í Campoamor konunglega golfvöllinn. Falleg og vönduð
húsgögn og munir fylgja með húsinu. Í efri hluta hússins eru 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stofa, eldhús
ofl. Útgengt er á tvennar svalir og á þakið sjálft. Stórkostlegt útsýni. Aðgangur að 4 sundlaugum við húsið.
Eign sem vert er að skoða. Uppl.í síma 897-0798 eða 892-2325

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Glæsilegt 2ja íbúða einbýli

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

897 0798

892 2325

Hvassaleiti 56
108 Reykjavík
63 ára og eldri

Stærð: 76,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Fyrirtaks  þjónustuíbúð fyrir 63 ára og eldri á 3.hæð þar sem stutt er í Kringluna. Íbúðin er öll mjög vel með
farin  með  stafaparketi á  gólfi í  stofu  og  eldhúsi.  Flísalagt  baðherbergi  með  góðri  sturtuaðstöðu.  Opin  og
björt stofa með útgengi á svalir  og góðu útsýni. Þjónusta í blokkinni: Húsvörður, hársnyrting, fótaaðgerðir,
föndur-og  vinnustofa,  leikfimissalur, myndlist,  félagsvist,  boccia,  jóga,  böðun,  gott  eldhús,  matsalur  o.fl.
Láttu þér líða vel á þínum eldri árum í góðum félagsskap. 

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Vönduð þjónustuíbúð og félagsmiðstöð

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

897 0798

892 2325

Rauðarárstígur 33
Kaffi Stígur
Húsnæði og rekstur

Stærð: 67,5 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 10.695.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000
Rótgróið kaffihús/bar á góðum stað í  Reykjavík  með mikla  möguleikar  þar  sem rekstur  fyrirtækisins er  til
sölu ásamt húsnæðinu. Húsnæðið er í ágætis ástandi og margir gluggar á útvegg gera staðinn bjartan og
líflegan fyrir viðskiptavini. Staðurinn var upphaflega rekinn sem kaffihús en er nú aðallega starfræktur sem
hefðbundinn bar og gefur fínt af sér sem slíkur. Þetta er tilvalinn rekstur, góð staðsetning og fínt húsnæði
fyrir framtakssama aðila sem leita eftir góðu tækifæri.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Spennandi tækifæri

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

897 0798

892 2325

Berjabraut 10 
Kjósahreppur
Í landi Háls í Kjós

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Neðri  hæðin  skiptist  í  lokað  verönd,  stofu,  eldhús,  baðherbergi,  tvö  herbergi  og  geymslu.  Frá  stofu  er
gengið  út  á  lokaða  verönd  sem er  jafnframt  notuð  sem inngangur  í  húsið.  Efri  hæðin  er  opið  rými  sem
hægt er að skipta í eitt eða tvö svefnherbergi, útgengt er á svalir með frábæru útsýni yfir hvalfjörðinn. Hiti er
í  gólfum.  Húsið  er  hitað  upp  með  rafmagni  í  dag,  lagnir  klárar  fyrir  heitt  vatn  sem  stefnt  er  að  tengja  í
hverfinu í sumar. Til staðar er internet. Búið er í húsinu allt árið.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud 22.Júlí kl 15:00-17:00

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

864 1813

822 3702

Grundarstígur 11
101 Reykjavík
Flott íbúð í 101

Stærð: 65,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 8.790.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.300.000
Flott íbúð á Grundarstígnum á góðum stað í  miðbænum. Íbúðin er mjög opin og björt. Stofan er stór og
opnast inn í í eldhúsið. Búið er að endurnýja mikið í húsinu sjálfu. Íbúðin er 62 fm. og geymsla 3,9 fm. að
stærð. Nýlegt þak og rennur eru á húsinu og nýlega var skipt um klóklagnir í sameign. Að sögn eiganda á
að sprunguviðgera húið og er til í hússjóði fyrir því. Afhending getur verið mjög fljótlega eða ca. 30 daga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23. kl. 18.00-18.30

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

824 3934

822 3702

Gyðufell 14
111 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 68,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Falleg tveggja herbergja íbúð við Gyðufell. Húsið hefur verið mikið endurnýjað og svalir yfirbyggðar. Eignin
skiptist í forstofu með fatahengi. Baðherbergi með baðkeri. Hjónaherbergi með skápum. Gott eldhús góðu
skápaplássi  og  með  borðkrók.  Stofu  með  útgengi á  yfirbyggðar  svalir.  Sameiginlegt  þvottahús  er  á
jarðhæð ásamt sérgeymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

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

699-4407

822 3702

Snæfoksstaðir við Vaðnes
801 Selfoss
GLÆSILEGT SUMARHÚS

Stærð: 56 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 9.930.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Fallegt  sumarhús á þessum skemmtilega stað í  Grímsnesinu.   Lóðin er  hektari  að stærð og er  leigulóð í
fallegu  skógrækrarsvæði.  Þrjú  herbergi  eru  í  húsinu  og  svefnloft.  Stofa  og  eldhús  eru  samliggjandi  en
útgengt  er  á  pall  úr  stofu.  Baðherbergi  er  með  sturtu  og  innréttingu.  Leiðarlýsing:  Keyrt  er  inn  Vaðnes
afleggjara ca 1.km, þaðan er beygt inn í Snæfoksland og þá er bústaðurinn sá fyrsti á vinstri hönd. Um er
að ræða leigulóð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Sumarhús í landi Snæfoksstaða.

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

822 3702

865 4039

Bergþórugata 57
101 Reykjavík
Glæsileg 4ra herb íbúð

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög falleg og björt íbúð í miðborg Reykjavík. Búið er að endurnýja íbúðina töluvert m.a.  skolp,rafmagn,
neysluvatnslagnir og mestan hluta af gleri í íbúðinni að sögn eiganda. Íbúðin er á 1.hæð.  Eignin skiptist í:
forstofu með skáp og flísum á gólfi. Eldhús með fallegri innréttingu með góðu skápaplássi og flísum á gólfi.
Þrjú  góð  svefnherbergi.  Fallegt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  lítilli  innréttingu.  Stofa  og  borðstofa  eru
samliggjandi með parket á gólfi. Þvottahús í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN

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

699-4407

822 3702



Þrastarhöfði 2
270 Mosfellsbær
Sérlega vönduð íbúð

Stærð: 98,1 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.760.000

Bílskúr: Já

Verð: 28.400.000
Sérlega glæsileg íbúð með stæði í bílageymslu og þvottahúsi innan íbúðar á frábærum stað í nýlegu hverfi í
Mosfellsbæ. Íbúðin mjög falleg með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Á gólfum í Stofu og herbergjum
er  hvíttað  eikar  planka  parket  frá  Parka.   Á  forstofu,  baðherbergi,  eldhúsi,  þvottahúsi  og
geymslu/vinnuherbergi  er  náttúrusteinn  frá  Álfaborg.  Baðherbergi  er  glæsilegt  með  Philippe  Starck
handlaug og salerni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23. kl. 19.00-19.30

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

824 3934

822 3702

Tröllateigur 17
270 Mosfellsbær
Glæsileg efri sérhæð

Stærð: 122,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.811.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Glæsileg   4ra  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  til  vinstri  með  sérinngangi.  Komið  er  inn  í  góða  forstofu  með
náttúruflísum á  gólfi  og  HTH forsofuskáp.   Úr  forstofu  er  komið  inn  í  hol  með  askarparketi  á  gólfi.  Stórt
hjónaherbergi með góðum HTH fataskáp. Tvö góð barnaherbergi .Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. Opið
inn í stofu og eldhús. Í eldhúsi er falleg eyja og er HTH innrétting með AEG blástursofni, gashelluborði og
fallegum háf. Inn af eldhúsi er þvottahús með náttúruflísum. Stofan er björt og rúmgóð. Þetta er glæsileg
íbúð sem mikið hefur verið lagt í.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23. júlí Kl: 18-18:30.

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

865 6565

Vesturberg 96
111 Reykjavík

Stærð: 105,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 23.júlí 18.00 - 18.30

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

865 4039

822 3702

Eyjabakki 6
109 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 85,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Mjög falleg og snyrtileg fjögurra herbergja íbúð við Eyjabakka 6 í  Reykjavík ásamt 24,8 fm bílskúr. Eignin
skipist í forstofu með skáp. Gott eldhús með borðkrók, rúmgóða parketlagaða stofu með útgengi á svalir.
Flísalagt  baðherbergi  með  baðkeri.  Dúklagt  hjónaherbergi  með  skápum.  Tvö  parketlögð  barnaherbergi,
annað með skáp. Sérgeymsla í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 18 - 18:30

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

699-4407

822 3702

Fagrabrekka 18
200 Kópavogur
Fallegt einbýlihús í Kópavogi

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

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. FRÁ KL 19:00-19:30

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

699-4407

822 3702

Gyðufell 14
111 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 68,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Falleg tveggja herbergja íbúð við Gyðufell. Húsið hefur verið mikið endurnýjað og svalir yfirbyggðar. Eignin
skiptist í forstofu með fatahengi. Baðherbergi með baðkeri. Hjónaherbergi með skápum. Gott eldhús góðu
skápaplássi  og  með  borðkrók.  Stofu  með  útgengi  á  yfirbyggðar  svalir.  Sameiginlegt  þvottahús  er  á
jarðhæð ásamt sérgeymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUD FRÁ KL 18 - 18:30

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

699-4407

822 3702

Leifsgata 10
101 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja

Stærð: 63,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 8.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Mjög falleg 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Leifsgötu í 101 Reykjavík. Eignin skiptist í flísalagða forstofu
með  fatahengi.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  parket  á  gólfi.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  dúk  á  gólfi.
Flísalagt  baðherbergi,  baðkar  með  sturtugleri.  Góða  parketlagða  stofu.  Á  háalofti  hússins  er  mjög  stór
geymsla  með  glugga,  geymslan  er  skáð  um  6  fm  en  er  að  gólffleti  um  18  fm.   Í  kjallara  hússins  er
sameiginlegt þvottahús. Húsið var sprunguviðgert að utan árið 2006. Nýlegt rafmagn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 19 - 19:30

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

699-4407

822 3702

Mýrargata 12
190 Vogum
Falleg eign á barnvænum stað

Stærð: 162,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 26.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu,  innfelldur  góður  skápur.  Eldhús  er  flísalagt   með  glæsilegri  InnX
innréttingu  og  eyju.  Stofa  og  borðstofa   með  plastparketi  og  útgengt  er  út  í  garð  úr  borðstofu  gegnum
rennihurð.  Þrjú  svefnherbergi  með  plastparketi  eru  í  íbúðinni  og  innfelldur  stór  skápur  í  hjónaherbergi.
Salerni er flísalagt hólf í gólf með fallegri innréttingu og sturtu. Búið er að setja herbergi í hluta bílskúrsins
með léttum veggjum. Sólpallur og heitur pottur. Stutt í alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 23. Júlí kl 19:00-19:30

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

864 1813

822 3702



Krummahólar 2
111 Reykjavík
Frábær fyrsta íbúð 

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

Brunabótamat: 9.610.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18.00 - 18.30 

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

847 8001

Burknavellir 3
Hafnarfirði
Mánudagur 23/7 milli 18-18.30

Stærð: 106.9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
**Laus við kaupsamning**Remax-Lind kynnir fjögurra herbergja 106,9 fm2. íbúð á annari hæð á Völlunum í
Hafnarfirði.  Inngangur  í  mjög  snyrtilega  sameign.  Forstofan  er  parketlögð(plast)  og  er  góður  skápur  þar.
Eldhúsið  er  með  góðri  maghony  innréttingu,  helluborði  og  góðum  borðkrók,  plastparket  á  gólfi.
Baðherbegi með innréttingu og flísum á gólfi. Barnaherbergin 2 eru rúmgóð með skápum. Hjónaherbergið
er bjart með stórum skápum veggja á milli. Stofan er björt og rúmgóð og er útgengt á svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudagur 23/7 milli 18-18.30

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

861 9300

6934085

Háabarð 8
Hafnarfjörður
Sunnudagur kl 15-15.30

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.530.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur kl 15-15.30

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

6934085

861 9300

Klukkuholt 3
Álftanes
Bókið skoðun s. 6934085

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun s. 6934085

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

6934085

861 9300

Rauðalækur 52
Reykjarvík
Sunnudagur 22/7 milli 16-16.30

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.000.000
**Laus við kaupsamning**Remax/Lind kynnir: Bjarta og rúmgóða kjallaraíbúð á vinsælum stað í bænum. Í
íbúðinni  eru  tvö  svefnherbergi  og  tvær  stofur,  eldhús,  geymsla  og  baðherbergi.  Sér  inngangur  er  að
íbúðinni að hlið. Komið er í anddyri. Holið er dúklagt og eins bæði svefniherbergin. Í öðru svefniherberginu
er skápur. Baðherbergið er með handlaug wc og sturtubaðkeri. Eldhúsið er bjart og rúmgott. Stofurnar eru
tvær  og nokkuð rúmgóðar og möguleiki að breyta annarri í fínasta herbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur 22/7 milli 16-16.30

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

861 9300

6934085

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfirði
Sunnudaginn milli kl 17-17.30

Stærð: 136,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.530.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
REMAX  LIND  kynnir  fallega  íbúð  við  Stekkjarhvamm  50  í  Hafnarfirði.   Þetta  er  efri  hæð  og  ris  í
raðhúsalengju. Íbúðin er 136,4 fm með bílskúr.Lýsing eignar; Komið er inn í forstofu með flísum og gengið
er upp parketlagðar tröppur inní íbúðina. Mjög fallegt flísalagt baðherbergi með fallegri innréttingu. Stofan
er  með  góðri  lofthæð  og  parket  á  gólfi.  Gengið  er  útá  svalir  úr  stofu  og  er  þaðan  gott  útsýni.Stórt
hjónaherbegi er á hæðinni og tvö ágætis barnaherbergi í risi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Getur verið laus fljótlega

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

6934085

861 9300

Vörðuberg 18
Hafnarfirði
Mánudagur 23/7 milli 18-18.30

Stærð: 168,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 26.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000

**Laus við kaupsamning**Remax Lind kynnir endaraðhús á mjög rólegum og góðum stað í Setbergi. Stórt og gott
hellulagt bílaplan. Suðurgarður með fínum palli. Komið er inn í flísalagða forstofu og er einnig gestawc í forstofu.
Innangengt  er  í  bílskúrinn  úr  forstofu  en  þar  er  lagt  fyrir  þvottavél.  Eldhúsið  er  með sprautulakkaðri  innréttingu,
mahony og steinborðplötu einnig er eyja með helluborði og háf . Flísar eru á eldhúsgólfi og stofu. Sérsmíðað borð
er í borðstofu úr stein. Útgegnt er í garð úr stofu. Það vantar gólfefni á stiga sem er steinsteyptur. Á efri hæð er
gott  hol  með  parketi  og  þremur  barnaherbergjum  og  hjónaherbergi  sem  vantar  gólfefni  á.  Baðherbergið  er
nýmálað  og eru flísar á gólfi  og er gott hornbaðkar. Verið er að fara mála húsið.  Upplysingar um eignina veita
Gylfi s. 6934085 gylfi@remax.is og Páll s. 8619300 pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudagur kl 18.18.30

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

861 9300

6934085



Bakkastígur 3
101 Reykjavík
Sögufrægt hús

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

Brunabótamat: 26.950.000
Bílskúr: Nei

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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S:699 5008

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

699 5008

864 0803

Dofraberg 21
221 Hafnarfjörður
Glæsileg eign á frábærum stað

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000

RE/MAX LIND kynnir í einkasölu: Glæsilegt parhús við Dofraberg í Hafnarfirði. Húsið er 210 fm með bílskúr, sem
er skráður 28 fm.  Neðri  hæðin:  Forstofan er  flísalögð.  Tvö stór  svefnhverbergi  eru á hæðinni  og stórt  hol  sem
notað  hefur  verið  sem  sjónvarpsherbergi.  Gestasnyrting  er  með  glugga.  Þvottaherbergi  með  sérútgangi  og
geymsla  innaf  því.   Innangengt  er  í  bílskúr  sem  er  með  sjálfvirkum  hurðaropnara  og  geymslulofti.   Efri  hæðin:
Parketlagður  stigi,  bjart  hol  og  góð  stofa,  með  útgengi  út  á  stórar  suðursvalir.  Fallegt  og  rúmgott  eldhús  með
vönduðum  eikarinnréttingum,  stór  borðkrókur.  Stórt  barnaherbergi  með  góðum  fataskápum.  Rúmgott
hjónaherbergi  með  vönduðum  skápum  og  útgengi  út  í  garð  með  stórri  verönd.  Glæsilegt  baðherbergi  með
vandaðri  baðinnréttingu,  hornbaðkari  og  sturtuklefa.  Mikil  loftæð  er  á  efri  hæðinni  sem  gefur  eigninni  fallegt
yfirbragð.  Vönduðu eign á besta stað þar sem stutt er í alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23 júlí milli kl. 18-18:30

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

699 5008

669 1005

Suðurgata 9
220 Hafnarfjörður
Vönduð eign

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1890

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Jarðhæð: komið er  inn í  flísalagða forstofu með hita í  gólfi.   Á aðalhæð er stofa og borðstofa sem liggja
saman og er eikar-plastparket á gólfi. Úr stofu er fallegt útsýni út á hafið. Eldhús með ljósri innréttingu en í
súlu  sem  skilur  að  eldhús  og  stofu  er  eldavél.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru  á  hæðinni.  Rishæð:  tvö  góð
herbergi.  Góðar  svalir.  Franskir  gluggar  eru  í  allri  íbúðinni.  Baðherbergi  flísalagt  með  baðikari.  Geymsla.
Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Rafmagn, lagnir og skólp er frá 2001.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23 júlí kl.18-18:30

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

699 5008

8999-427

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Frábær eign á góðum stað

Stærð: 243,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Gengið er inn í stóra flísalagða forstofu með stórum fataskáp. Inn af forstofu er flísalagt gestasalerni með sturtu.
Stofan er stór og björt með eikarparketi og fallegum arni sem flísalagt er í kringum.  Eldhúsið er bjart og rúmgott
með góðu skápaplássi,  borðkrók og kork á gólfum.  Útgengt  er  úr  stofu í  fallegan og gróinn garð með útiarni,
fjarstýrðri markísu og ca. 6 fm garðhúsi.  Garðurinn liggur meðfram enda hússins og fyrir framan þar sem hefur
verið útbúin skemmtileg útiaðstaða í hásuður með góðum skjólveggjum. Á efstu hæðinni:  Stofa með útgengi út
á  svalir.  Stórt  hjónaherbergi  og  barnaherbergi  með  parket á  gólfum.  Rúmgott  baðherbergi  er á  hæðinni  með
marmara á gólfi,  hvítri  innréttingu og baðkari  m.  sturtu. Á neðstu  hæðinni:  Þrjú  stór  parketlögð svefnherbergi
ásamt  rúmgóðu  þvottahúsi  og  geymslu.  Sérstæður  upphitaður  bílskúr  með  vaski  fylgir.  Þrenn  bílastæði  fylgja
húsinu. Góður gervihnattadiskur fylgir. Fyrir framan húsið er skemmtilegt útisvæði með góðum skjólveggjum sem
mynda  skjól í  hásuður.  Stutt  er í  fallegustu  og  vinsælustu  útivistarsvæði  höfuðborgarinnar,  s.s.  Nauthólsvík,
Krísuvík og Öskjuhlíð

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23 júlí milli kl. 19:30-20
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699 5008

669 1005

Kársnesbraut 87
200 Kópavogur
Skemmtileg eign

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000

Um er að ræða gott og vel við haldið einbýlishús sem stendur á gróðri vaxinni lóð. Húsið er á þremur hæðum og
gengið  er  inn  á  miðhæðina.  Á  aðalhæð  (miðhæð)  er  lítil  forstofa  en  þaðan  er  gengið  inn  í  eldhús,  borðstofu,
gestasalerni  og stofu.  Þaðan er líka útgangur í  garðinn út frá forstofunni.    Á efstu hæð eru 4 herbergi  og opið
rými  sem  nýtist  til  dæmis  vel  sem  tölvuherbergi  eða  setustofa.  Herbergin  eru  flest  með  föstum  skápum  og  er
útgengt út á svalir úr einu þeirra. Svalirnar snúa út í garðinn.  Í kjallara er svo þvottahús, sér inngangur, geymsla
og  opið  rými.  Einnig  er  þar  mjög  stórt  baðherbergi,  með  sturtu,  baðkari  og  sauna.  Ekki  er  langt  síðan
baðherbergið var tekið algerlega í gegn.   Meðfram húsinu og bakvið það er stór og góður garður. Verandir eru
bæði fyrir framan og aftan húsið.  Húsinu fylgir einnig stór og góður bílskúr, en fyrir framan hann er stórt bílaplan.
Á milli hússins og bílskúrsins er svo rými sem búið er að loka af með dyrum og er það nýtt sem geymslurými.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23 júlí milli kl.19-19:30

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

699 5008

8999-427



Hörgshlíð 24
105 Reykjavík
Flott eign á flottum stað

Stærð: 174,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 24.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000

Íbúðin er á efstu hæð í þriggja hæða þríbýli og er hún með sér inngangi.  Forstofa: Er á miðhæð. Þaðan er gengið
upp á íbúðarhæðina.  Íbúð: Þegar komið er úr forstofu tekur við gott hol. Íbúðin er mjög björt, opin og rúmgóð.
Hjónaherbergi:  Er mjög stórt með stórum skápum. Upphaflega voru tvö herbergi þar sem hjónaherbergið er en
búið er að taka niður millivegg og gefur stórt sandblásið gler í glugga góða birtu inn í herbergið.  Barnaherbergi:
Er mjög stórt og rúmgott með góðum skápum. Stórir gluggar eru í herberginu með frábæru útsýni yfir Esjuna og
borgina.   Eldhús:  Var  endurnýjað  fyrir  nokkrum  árum.  Milliveggir  voru  teknir  niður  og  stór  og  mikil  eyja  sett  í
staðinn. Eldhúsinnrétting er hvít (frá HTH) með gaseldavél.  Baðherbergi: Er flísalagt í hólf og gólf. Í baðherbergi er
snyrtileg  eldri  innrétting  með sturtuklefa,  baðkari  og  mjög  góðum hirslum.   Stofa:  Er  stór  og  björt  með góðum
svölum í  vestur.  Stórt  opið rými  samanstendur af  góðri  borðstofu,  stofu og sjónvarpsholi.  Frábært  útsýni  er  yfir
borgina og Snæfellsjökul.   Þvottahús/geymsla:  Er  á  hæðinni.  Einnig er  sameiginlegt  þvottahús í  sameign.   Stór
bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 24 júlí milli kl. 18-18:30

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

699 5008

8999-427

Sólvallagata 43
101 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 83,20 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Forstofa er rúmgóð með góðum skápum. Eldhús er með ljósri eldhúsinnrétting. Hurðar efri skápa eru með
gleri. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum. Aukaherbergi með góðum skápum er inn af stofu og
er aðskilið með rennihurðum. Stofa er stór og góð. Útgangur er út á suðursvalir.  Baðherbergi var nýlega
gert  upp og er  mjög snyrtilegt.   Þvottahús er  í  sameign.   Geymsla  í  sameign.  Eikar  plastparket  er  á  allri
íbúðinni. Íbúðin er í góðu fjölbýli sem var nýlega klætt að utan.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23 júlí kl. 20-20:30
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699 5008

8999-427

Fléttuvellir 34
221 Hafnarfjörður
Mjög skemmtilega hannað hús

Stærð: 276 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000
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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

UPPLÝSINGAR Í S: 699 5008

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

699 5008

669 1005

Flatasel 2
700 Egilsstaðir
Einstaklega gott skipulag

Stærð: 180 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax  Lind  kynnir  til  sölu  2ja  hæða  vandað  einbýlishús  ásamt  bílskúr á  Egilsstöðum.  Húsið  skilast
fullklárað að utan, klætt með Canexel frá Þ.Þorgrímssyni.  Grófjöfnuð lóð.  Hitalagnir í gólfum fyrstu hæðar
og í bílskúr.  Ofnar á annari hæð en gólfhiti í baðherbergi. 1.hæð skiptist í forstofu, þvottahús, baðherbergi,
herbergi og stofu/borðstofu og eldhús í einu samliggjandi rými.  Flotuð gólf. Á 2.hæð eru 3 stór herbergi,
stórt baðherbergiog gott sjónvarpshol fyrir miðju.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

GÓÐ KAUP

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

864 0803

699 5008

Söluturninn Hringbraut 16
220 Hafnarfjörður
FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Remax  Lind  kynnir  til  sölu   lítið  fjölskyldufyrirtæki  -  rekstur  og  húsnæði  Söluturnsins  að  Hringbraut  í
Hafnarfirði.  Söluturninn  er einstaklega vel staðsettur við lóðarmörk Flensborgarskólans. Húsið er 83,2 fm
á 500 fm lóð sem býður upp á mikla möguleika. Rekstrinum fylgir öll þau tæki sem fyrir eru í dag ss. ísvél,
ísbar,  grill,  frystikistur  omfl.   Þetta er  kjörið tækifæri  fyrir  samhenta fjölskyldu.   ATH eigandi  er  tilbúinn að
taka sumarbústað eða íbúð á landsbyggðinni upp í.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Bókaðu skoðun í s. 864 0803
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864 0803

699 5008

Fannafold 57
112 Reykjavík
Tilvalið fyrir stóra fjölskyldu

Stærð: 275 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 32.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl. 20-20:30
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699 5008



Ásgarður 2
108 Reykjavík
Endaraðhús

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

Brunabótamat: 28.070
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
REMAX Lind kynnir fallegt endaraðhús með bílskúr á góðum stað í Bústaðahverfi.  Húsið er á grónum stað
með  fallegum  garði  og  sólpalli.   Húsið  skiptist  í  tvær  hæðir  og  kjallara  þar  sem  er  séríbúð  ca.  60fm.  í
útleigu.  Húsið er vel skipulagt með eldhúsi og stofum á neðri hæð ásamt gestasalerni en á efri hæð eru
svo 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi.   Góð eign á góðum og skjólsælum stað í hjarta Reykjavíkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 15:30-16:00
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695 9500

663 3300

Brekkugata 26  3-4 herb.
Hafnarfjörður
Efri sérhæð m/bílskúr

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 20.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallega  110,3  m2  efri  sérhæð  ásamt  23,2  m2  bílskúr  í  miðbæ  Hafnarfjarðar.
Sérinngangur  og  gott  útsýni,  öll  þjónusta  í  göngufæri.  Forstofa  m/flísum  og  fatahengi,  þvottahús  með
flísum  (tæki  fylgja),  flísalagt  baðherbergi  með  ljósri  innréttingu,  glugga  og  sturtuklefa.  Eldhúsið  er  með
fallegri  hvítri  innréttingu  með  gaseldavél,  ofni  og  háf  (stáltæki),  opið  er  inn  í  borðstofu.  Stór  stofa  með
parketi, herbergi með parketi og skápum. Bílskúr með hita og rafmagni, sérgeymslur í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Bókaðu skoðun í S: 695-9500

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

663 3300

695 9500

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

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

Brunabótamat: 17.445.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 10 júlí kl. 16.30 - 17.00

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

663 3300

695 9500

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

thorarinn@remax.is

Til sýnis í 
Mosfellsbæ
Sumarhús til flutnings

Stærð: 67 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 7.600.000
Remax  Lind  kynnir  67  fm  heilsárshús  tilbúin  til  flutnings.   Húsin  verða  afhent  tilbúin  að  utan  með  kúptri
vatnsklæðningu,  búið  verður  að  setja  í  glugga,  gler  og  hurðir  og  þakkantur  frágenginn.    Að  innan  er
úthringur  fulleinangraður  og  plastaður,  gólf  frágengið  og  sperrur  fyrir  milliloft  klárar.  Allar  teikningar  fylgja
með. Húsin eru staðsett við Völuteig í  Mosfellsbæ og verða afhent tilbúin til  flutning hvert á land sem er.
Byggingaraðili með yfir 20 ára reynslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Bókaðu skoðun í S: 695-9500

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

695 9500

663 3300

BARMAHLÍÐ 48
105 Reykjavík
Rómantík í Hlíðunum

Stærð: 73 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 10.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
frábær  íbúð  í  hlíðunum.   íbúðin  sem  er  í  kjallara  er  mjög  björt  og  rúmgóð  með  stóru  eldhúsi  og  stóru
svefnherbergi. Forstofa er með hvítum flísum á gólfi og fínu skápaplássi. Stofa er með fagurbláum flísum á
gólfi og glugga út í garð. Svefnherbergi er rúmgott með plast parketi og glugga út í garð. Eldhús er stórt
með gluggum á tvo vegu, hvítri viðar innréttingu, fallegum flísum á milli skápa og dúk á gólfi. Baðherbergi
er flísalagt með sturtu í baðkari.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 16:00 - 16:30

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

661 9261

891 6670

GRETTISGATA 5
101 Reykjavík
EINSTÖK EIGN

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 47.900.000

3ja  herbergja  íbúð  við  Grettisgötu  í  Reykjavík.  Komið  er  inn  í  opið  flísalagt  rými.  Fallegt  bjart  eldhús  með  nýrri
innréttingu  og  vönduðum  nýjum  tækjum.  Stofan  er  með  miklum  gluggum  og  útgengt  á  suður  svalir.
Svefnherbergin  eru  mjög  rúmgóð  með  fallegu  parket  á  gólfum,  stærra  svefnherbergið  er  með  fataherbergi.
Baðherbergið  er  nýtekið  í  gegn  á  mjög  smekklegan  hátt  með nuddbaðkar  og  sturtu,  hátt  til  lofts,  aðstaða  fyrir
þvottavél og þurrkara. Þetta er íbúð sem mikið hefur verið lagt í. GLÆSILEG ÍBÚÐ FYRIR VANDLÁTA

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30

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

661 9261

891 6670

Selvogsgata 26
Reykjavík
Fín eign á góðum stað

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  neðri  hæð  í  tvíbýlishúsi.  Eignin  skiptist  í  tvær  hæðir.  Komið  er  inn  á  efri
hæðinni. Komið er í stórt fallegt eldhús með nýlegri innréttingu, opið er inn í parketlagða borðstofu/stofu.
Innaf eldhúsinu er góður sjónvarpskrókur, þaðan liggur stigi niður á neðri hæðina. Neðri hæðin skiptist í tvö
góð svefnherbergi, rúmgott hol og gott flísalagt baðherbergi með baðkari og aðstöðu fyrir sturtu. Í sameign
er gott geymslu rými og stórt þvottahús. Garðurinn er allur hinn glæsi

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 17:00-17:30

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

891 6670



Álakvísl 11
110 Reykjavík
Árbær

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 17.190.000
Bílskúr: Já

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

18.30-19.00

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

699 7372

897 7744

Háaleitibraut 44
105 Reykjavík
Góð eign í Safamýri

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 12.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Góð 4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Baðherbergið er nýuppgert, húsið var málað seinasta sumar og þakið
var málað og yfirfarið fyrir 2-3 árum. Íbúðin er endaíbúð og því með glugga til þriggja átta og tvennar minni
svalir.  Á jarðhæð er  sameiginlegt  þvottahús,  hjólageymsla og sérgeymsla fyrir  íbúðina.  Íbúðin getur  verið
laus fljótlega.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15.00-15.30

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

699 7372

897 7744

Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Einbýli í hjarta borgarinnar

Stærð: 165,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 58.000.000

RE/MAX BORG kynnir fallegt einbýlishús á þremur hæðum í hjarta borgarinnar. Í húsinu eru 5 svefnherbergi , 2
baðherbergi  og 1  stofurými.  Húsið  er á 3  hæðum með  aðalinngang á  miðhæð  og  sérinngang á  jarðhæð.  Á
miðhæð er gengið inn í flísalagða forstofu með góðu forstofuherbergi á hægri hönd.  Stofan er tvískipt og opin inn
í  eldhús  og  forstofu.  Aðgangur  að  svölum  og  verönd  úr  stofu.  Eldhúsið  er  með  nýlegri  innréttingu  og  flísum  á
gólfum. Á efri  hæð er  að finna þrjú  svefnherbergi  og eitt  baðherbergi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með góðum
skáp.  Hin  tvö  svefnherbergin  eru  af  góðri  stærð.  Öll  svefnherbergin á  efri  hæðinni  eru  parketlögð  með  eik.
Baðherbergið er snyrtilega innréttað með sturtubaðkari og flísum í hólf og gólf. Á jarðhæð er gengið inn í hol af
ágætri  stærð.  Þar  inn af  eru tvö svefnherbergi  af  góðri  stærð.  Þvottahús/baðherbergi  með sturtu er  inn af  holi.
Lítið mál væri að loka af jarðhæðina og gera þar sér íbúð. Búið er að gera mikið fyrir húsið á undanförnum árum
og lýtur það vel út að utan sem innan. Frábært tækifæri til að eignast fallegt einbýli í 101.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

16:00-17:00

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

897 7744

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is
699 7372

Laufengi 164
Grafarvogur
Raðhús á frábærum stað

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18.00-19.00

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

897 7744

699 7372

RE/MAX BORG kynnir  fallegt 5  herbergja  raðhús á tveimur  hæðum í  Grafarvoginum.  Komið
er  inn í  flísalagða forstofu með stórum skáp, gestasnyrtingu og þvottahúsi.  Eldhúsið er
flísalagt á gólfi og er innréttingin nýleg og sérsmíðuð og einkar  glæsileg.  Stofan er  björt  með
nýlegu eikarparketi á  gólfi.  Aðgengt er  frá  stofu út í  fallegan garð  með  hellulagðri  verönd.
Á  efri  hæðinni  eru  þrjú  barnaherbergi,  öll  að  góðri  stærð  og  öll  með  skápum. Hjónaher-
bergið er með stórum skáp og svölum sem snúa út í garð. Baðherbergið er með sturtubaðkari
og flísað í hólf.  Sameiginleg útigeymsla.  Bílskúrsréttur.  Skólar  og leikskólar  nálægt.  Egilshöll
og Spöngin rétt  hjá.  Frábært umhverfi fyrir fjölskyldur í einu af mest spennandi svæðum 
höfuðborgarinnar.

Ofanleiti 19
103 Reykjavik
Efsta hæð með bílskúr

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

Brunabótamat: 19.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
RE/MAX BORG kynnir glæsilega 109,8 fm íbúð, með 21,4 fm bílskúr, við Leitahverfið nálægt Kringlunni .
Tvö svefnherbergi,  vinnuherbergi/lítið barnah. og eitt  baðherbergi  á fjórðu hæð í  blokk. Íbúðin er opin og
björt og hafa eigendur unnið í íbúð til að losa um rými.Gengið er inn í rúma forstofu með þvottahús á vinstri
hönd.  Stofan  er  sérstaklega  opin  með  hvíttuðu  eikarparketi  sem nær  inn  í  eldhús.  Aðgangur  að  svölum
sem snúa í suður úr stofu. Eldhús er opið inn í stofu. Snyrtileg sameign.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

17:30-18:00

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

699 7372

897 7744

Stórholt 16
105 Reykjavík
Laus við kaupsamning

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

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX BORG kynnir flotta tveggja herbergja 67,3 fm íbúð á 2. hæð í Holtunum ásamt 12,8 fm geymslu.
Stórt  svefnherbergi,  rúmgóð  stofa  með  opnu  eldhúsi  og  glæsilegt  nýuppgert  baðherbergi  með
nuddbaðkari.  Íbúðin  er  parketlögð  að  undanskyldu  baðherbergi  og  eldhúsi  sem eru  flísalögð.   Á  neðstu
hæðinni er geymslan og sameiginlegt þvottahús.  Eignin er laus við kaupsamning.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

17:30-18:00

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

699 7372

897 7744



Ásgarður 18-20 18R
108 Reykjavík
Tilvalinn fyrsta íbúð!

Stærð: 57,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 9.860.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
RE/MAX BORG kynnir:  Fallega  57,9  fm,  3ja  herbergja  íbúð á fyrstu  hæð í  fjölbýli  sem er  verið  að taka  í
gegn.  Tvö  herbergi  eru  inn  af  gangi;  lítið  herbergi  og  næsta  við  er  svefnherbergi.  Bæði  herbergi  eru
gluggalaus.  Veggurinn  sem  skilur  af  herbergi  og  gang  er  léttur  og  er  því  möguleiki  að  breyta
skipulaginu.Baðherbergi er flísað í gólf og hólf, sturta. Eldhúsið er með ágætum innréttingum og mosaik á
vegg. Stofa og borðstofa liggja saman, mjög bjartar með útgengi á rúmgóðar svalir.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

18:30-19:00

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

897 7744

699 7372

Fljótshlíð
861 Hvolsvellir
Glæsilegt heilsárshús

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

897 7744

Barðastaðir
Grafarvogur
Myndarleg og hentug íbúð

Stærð: 141,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Vönduð  113.7  fm  íbúð  á  3.  hæð  með  4  svefnherb  og  27.6  fm  bílskúr  með  millilofti.   Glæsilegt  útsýni.
Golfvöllur  og  friðuð  náttúra  á  næsta  leiti.  Fjórða  svefnherbergið  er  tekið  úr  stofunni  sem  má  stækka
auðveldlega aftur.  Opið eldhús með vönduðum eikarinnréttingum. Vandaður  bílskúr,  með heitu  og köldu
vatni, góðu geymslulofti og fjarstýringu.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

vj@remax.is

Fjögur svefnherbergi.- Góður bílskúr

8972514

Tjarnarból 10
170 Seltjarnarnes
Fallegt útsýni

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000
Opin  og  rúmgóð 4ra  herbergja  íbúð í  fjölbýli á  góðum stað  við  Tjarnarból á  Seltjarnarnesi.  Íbúðinni  fylgir
17,5  fm bílskúr.  Komið er  inn í  parketlagða forstofu  með góðu skápaplássi.  Þrjú  rúmgóð herbergi  eru  í
íbúðinni,  öll  parketi á  gólfi.  Gott  sjónvarpshol  er  við  anddyri.  Baðherbergið  er  dúkalagt.  Baðkar  með
sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og góðu skápaplássi og inn af því er
borðkrókur. Nýtt plastparket er á eldhúsinu og borðkróknum. Stofan er rúmgóð og úr henni er útgengt á
stóra svalir með miklu útsýni. Parket er á stofunni og borðstofunni. Þvottahús er innan íbúðar með hillum

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

vj@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag milli 18:00-18:30

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

694 4700

Tröllakór 12-16
203 Kópavogur

Nýjar glæsilegar eignir

Stærð frá: 83,4 fm
Fjöldi herbergja: 2-4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð frá: 20.900.000

RE/MAX SENTER kynnir: Glæsilegar 2ja-4ra  herbergja íbúðir á efstu hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi á barnvænum stað í Kópavogi. Baðherbergin eru með fallegum
innréttingum og granít  borðplötum.  Þvottahús er inn í  öllum íbúðum. Rúmgóð
svefnherbergi  með  góðum  skápum.  Eldhúsin  eru  með  fallegum  spónlögðum
eikar  innréttingum í  neðri  skápum  en  efri  skápar  eru  plastlagðir  með  kolgrárri
áferð,  öll  tæki eru frá Ariston.  Ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél fylgja að
auki  með  þessum  eignum, í  öllum  íbúðunum  er  opið  úr  eldhúsi  inn í  stofu.
Stofurnar  eru  allar  einkar  rúmgóðar  og  bjartar.  Íbúðirnar  skilast  fullkláraðar  án
gólfefna að undanskildu baði og þvottahúsi sem skilast flísalagt.  Sérgeymsla er
á  jarðhæð.  Sameign  skilast  fullfrágengin  að  utan  sem innan.  Innangengt  er  úr
sameign  hússins í  bílageymslu.  Nánari  skilalýsingu  er  hægt  að  fá  hjá
sölufulltrúum. Stutt verður í alla þjónustu, s.s. skóla og íþróttamiðstöð, einnig er
stutt í  góðar  gönguleiðir.  Húsið  er  byggt  af  traustum  byggingaraðila  með
áratuga reynslu.  Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar við kaupsamning.

Senter

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

nanna@remax.is

Opið
Hús

Í DAG OG Á MÁNUDAGINN MILLI 17:00-18:00

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

898 3023

899 9493

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

vj@remax.is



Hafnargata 18
230 Reykjanesbær
Falleg íbúð í miðbænum

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1909

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.900.000
Afar skemmtileg hæð í hjarta Reykjanesbæjar. Eina íbúðin í húsinu, en verslun er á neðrí hæð. Gengið er
inn í  flísalagða forstofu með fatahengi.  Svenherbergi,  parket.  Hjónaherbergi  með fataskáp, parket.  Falleg
baðherbergi, flísalagt, hornbaðkar, t.f. þvottavél. Rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými, parket á stofu, flísar
á eldhúsi,  falleg hvít  og stál  innréttingu, flísalögð eldunareyja með gas eldavél.  Afar  björt  og skemmtileg
íbúð með mikla lofthæð. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18-18:30

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

663 3219

Sveighús 12
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli.

Stærð: 280,7 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 3.2,7

Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000
Húsið allt endurnýjað fyrir ári síðan. Neðri hæð: Forstofa. Svefnherbgi með skápum. Gesta wc. innangengt
úr  forstofu í  flísalagðan  bílskúr.  sjónvarps  og  fjölskyldurými,  innnaf  er  stórt  herbergi.  Efri  hæð:
Hjónaherbergi  með fataherbergi,parket,  útg. á  pall  með heitum potti.  þvotthús.  Baðherbergi,  stór  sturta.
Stofa og eldhús í opnu rými, útg. á svalir,  fallegt útsýni. Falleg eldhúsinnrétting og vönduð tæki. Gólfefni;
flísar og parket. Einstaklega falleg eign sem vert er að skoða.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 20:00-20:30

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

663 3219

Tröllakór 5-7
203 Kópavogur
Aðeins 4 íbúðir eftir !!

Stærð: 139 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

17 íbúðir seldar - aðeins 4 íbúðir eftir !! Fjölbýli með 7. 4ra herbergja íbúðum  og 14. 3ja herbergja íbúðum  ásamt
stæði í  lokaðri  bílageymslu.  Húsið  verður  einangrað og klætt  að utan með lituðu bárustáli.  Gluggar  verða ál  að
utan  og  tré  að  innan.  Sér  inngangur  er  inn í  íbúðir  af  svölum  og  verður  þeim  lokað  með  gleri.  Húsið  verður
fullfrágengið að utan, lóð verður frágengin án trjágróðurs. Stéttar verða með snjóbræðslu skv teikningum. Þakið
verðu  með  bræddum  asfaltpappa  þreföldu  lagi -  einangrað  með  Stiraform  einangrun,  drendúkur  og  sjávarmöl
ofan á  skv.  reglugerð.  Allar  íbúirnar  eru  með  gólfhita  "Unipipe  frá  Tengi",  með  þráðlausum  hitastýringum.
Neysluvatn útbúið með stofnlokum fyrir  hverja íbúð. Heitt neysluvatn verður upphitað kalt vatn. Baðherbergi eru
flísalögð, gólf og veggir í hurðahæð. Gólf verða ílögð þ.e. tilbúin undir gólfefni. Þvotthús verða flísalögð.  Innveggir
einangraðir 2f gifs og blikkstoðir eða sambærilegt. Veggir slétt sparslaðir og málaðir. Loft fín hraunuð með sparsli
og máluð. Íbúðir skilast án gólfefna nema það sem áður er talið.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

vj@remax.is

sigga@remax.is

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

663 3219

Álfkonuhvarf 21
203 Kópavogur
Snyrtileg og flott eign

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.830.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000

RE/MAX SENTER - Rúnar s.607-4881 kynna: Glæsilega 3ja herbergja íbúð 2. hæð í lyftuhúsi að Álfkonuhvarfi á
Vatnsenda,  ásamt  stæði  í  lokuðu  bílhúsi.   Nánari  lýsing  eignar:  Forstofan  er  með  flísum  á  gólfi  og  góðum
eikarskáp.  Hol  og  stofa  eru  með  eikarparketi,  og  gengið  er  út  úr  stofu  á  suður  svalir  sem  eru  um  9m2.  Tvö
rúmgóð svefnherbergi með eikarparketi og stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt á gólfi og veggjum, ásamt
skrautflísum, sturtuklefi og ljósinnrétting eru á baði. Þvottahús er inn af íbúð, flísar á gólfi og vaskur. Í kjallara er sér
geymsla og stór vagna- og reiðhjólageymsla. Hurð inn í bílahús er opnuð með rafmgni úr bíl. Næg bílastæði er við
húsið.  Mikið  og  gott  útsýni  er  úr  íbúðinni.  Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Rúnar  í  síma  697-4881  eða  e-mail
runarp@remax.is

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag milli kl. 18:30 og 19:00

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

8972514

697 4881

Hofteigur 38
105 Reykjavík
Óska eftir tilboði

Stærð: 269 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 32.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
RE/MAX Senter óska eftir  tilboði í  Einbýli á mjög vinsælum stað, sem í dag er skipt  sem þrjár  íbúðir  og
hefur  45  fm  sérstæðum  bílskúr.  Nánari  lýsing:  Aðalhæð  og  ris  hafa  sameiginlegan  inngang.  Aðalhæð
samanstendur af borðstofu, stofu, þremur svefnherbergjum, baðherbergi og gamaldags eldhús.  Ris liggur
undir súð og samanstendur af tveimur minni herbergjum, eldhúsi, geymslu inn af eldhúsi, baðherbergi og
stofu.  Á jarðhæð er stofa, hol, þrjú svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

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

8972514

697 4881SE
LD

Vitastígur 18
101 Reykjavík
Tilboð óskast

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

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAX SENTER - Rúnar s. 697-4881 Óska eftir tilboði í Einbýlishús á eignarlóð í 101, hjarta Reykjavíkur.
Nánari  lýsing:  Um er  að ræða lítið  tveggja hæða einbýli  sem er  77,7 fm að stærð á 110,4 fm eignalóð í
miðbæ Reykjavíkur. Ekki er gert ráð fyrir í deiliskipulagi að húsið verði rifið, heldur má byggja við það innan
byggingarreits að nýtingu 1,78 eða 196,5 fm. Flott tækifæri fyrir  fólk sem langar að búa í  miðbænum og
smíða eftir sínu höfði eða fyrir verktaka. Rúnar s.697-4881

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

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

8972514

697 4881



Grindavík
Selsvellir 19
Einbýlishús ásamt 40 fm bílskúr

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 23. JÚLÍ LAUST STRAX - Mikið endurnýjað einbýlishús ásamt 40fm bílskúr. Húsið
skiptist  í  3  svefnherbergi,  eldhús,  baðherbergi,  þvottahús,  stofu,  forstofu  og  hol.  Eignin  er  staðsett  í  góðu  og
rólegu hverfi um leið og komið er inn í bæinn. Húsið er mikið endurnýjað bæði að innan og utan. Í eldhúsi er ný
innrétting,  baðherbergi  hefur  verið  algerlega  endurnýjað  ásamt  öllum  lögnum,  ný  innrétting  í  þvottahúsi,  nýtt
þakjárn  og  þakkantur,  nýjir  gluggar  o.fl.  Fallegur  og  vel  gróinn  garður  umlykur  húsið  og  stór  og  skjólgóður
bakgarður  bíður  upp  á  mikla  möguleika  fyrir  hugmyndaríkt  fólk.  EIGNIN  ER  LAUS  STRAX.  OPIÐ  HÚS  -
MÁNUDAGINN 23. JÚLÍ 20:00 - 21:00

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

halldor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús, mánudaginn 23. júlí kl. 20:00 - 21:00

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

821 7337

864 0001

Keflavík
Austurgata 16, 2. hæð + ris
6 herbergja íbúð í miðbænum

Stærð: 173 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1935

Brunabótamat: 26.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000
Íbúðin  skiptist  í  hæð  og  ris.  Í  risi  eru  4  stór  og  rúmgóð  svefnherbergi  og  sjónvarpshol.  Á  hæðinni  er
anddyri, hol, stofa, borðstofa, eldhús og baðherbergi. Í eldhúsi er hvít, snyrtileg, innrétting með sambyggðri
eldavél  og  ofni,  viftu  og  uppþvottavél.  Bílskúr  er  42fm  og  er  frístandi  við  enda  hússins.  Mjög  stór
sameiginlegur  garður.  Þetta  er  áhugaverð  eign  sem  bíður  upp  á  mikla  breytingamöguleika.  Húsið  er
staðsett í miðbænum og hefur því alla þjónustu innann göngufæris.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

halldor@remax.is

Pantið skoðun hjá Halldóri í 864-0001

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

821 7337

864 0001

Siglufjörður
Suðurgata
Flott 5 herb. hæð með útsýni

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.500.000
Glæsileg mikið endurnýjuð íbúð á efri hæð, með útsýni yfir fjörðinn og bæinn. Íbúðin skiptist í anddyri, hol,
þvottahús, stofu, 4 svefnherb., nýtt eldhús með flísum á gólfi og milli skápa, nýtt baðherbergi með flísum á
gólfi  og  veggjum og  nýjum tækjum.  Einnig  er  óuppgert  stórt  rými  á  lofti  fyrir  aukaherbergi.  Nýtt  þak  og
gluggar, nýtt merbau parket á stofu og herbergjum, nýja mahony hurðir, ný utanhúsklæðning o.fl. NÁNARI
UPPLÝSINGAR HJÁ HALLDÓRI Í 864-0001

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

halldor@remax.is

Opið hús?..

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

821 7337

864 0001

Breiðavík 37
112 Reykjavík
Draumaeignin?

Stærð: 95,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Glæsileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Allar innréttingar eru mjög fallegar og
eru þær sérsmíðaðar úr kirsuberjavið og eru frá Brúnás. Allar innihurðir eru úr kirsuberjavið, fallegt gegnheilt
iberaro parket er á gólfi og fallegar gólfflísar eru í eldhúsi .

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

bka@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 23. júlí milli 17:30 -18:00

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

896 4146

692 1065

Skagasel 2
109 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 34.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 66.900.000
REMAX  Esja,  Björn  K.  Arnarson  :s  692  1065  og  Júlíus  Ragnar  s:  896  4146  Kynna:  Glæsilegt  og
einstaklega  vel  með  farið  244  fm.  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  með  innbyggðum  51,1  fm.  tvöföldum
bílskúr, hægra megin í bílskúr er gryfja fyrir laghenda.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

bka@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 23. júlí milli 18:30 -19:00

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

896 4146

692 1065

Junkaragerði
 233   Reykjanesbær
Hafnir

Stærð: 166 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.000.000
REMAX  Esja  kynnir  gott  tækifæri  fyrir  fólk  sem  vill  njóta  kyrrðar  og  fegurðar  með  sjóinn  nánast  í
bakgarðinum. Hvað er betra en að sitja við stofugluggan og halla sér aftur og njóta  náttúrufegurðar.  Til
sölu er  Einbýlishúsið Junkaragerði  í nágrenni  við Hafnir (Reykjarnesbæ) Húsið er 166 fermetra timburhús,
hæð og ris á steyptum kjallara. Húsið hefur meira og minna allt verið endurbyggt.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Bókaðu Skoðun í síma 659 0034

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

659 0034

Álfkonuhvarf 43
203 Kópavogur
Glæsileg rúmgóð íbúð.

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

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Verð:  24.900.000
Glæsileg  rúmgóð  3  herbergja  íbúð  ásamt  bílskýli.  Komið  er  inn  í  anddyri  með  skápum.  Úr  anddyri  er
gengið inn í  rúmgott  hol  sem leiðir  þig í  allar  vistarverur  íbúðarinnar.  Tvö rúmgóð herbergi  með skápum.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  upphengdu  klósetti  baðkari  og  sturtuklefa.  Geymsla  í  íbúð.
Eldhús er rúmgott með huggulegri innréttingu, keramikhelluborð, háfur og tengi fyrir uppþvottavél. Eldhúsið
er opið inn í stóra stofu með útgengi á stórar flísalagðar svalir. Frábær eign.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

gh@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli 18:00 og 18:30

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

820 3588

820 1969



Freyjubrunnur 2
Úlfarfellslandi
Glæsilegt Raðhús

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Glæsilegt  endaraðhús  á  2  hæðum  byggt  úr  steyptum  einingum.   Húsið  skilast  fullbúið  að  utan  með
vönduðum gluggum úr áli að utan og lakkað timbur að innan. Að innan skilast húsið rúmlega fokheld skv.
skilalýsingu, þ.e.a.s. útveggir eru einangraðir og tilbúnir til sandsp og loft er einangrað og tibúið til sandsp.
Mikið  er  af  steyptum  milliv  í  húsinu  þannig  að  lítið  þarf  að  reisa  af  innveggjum.  Húsið  stendur  á  mjög
skemmtilegum stað í suðurhlíðum í Úlfarsfellsdalnum.  Afhending í byrjun ágúst 2007.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

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

660 7761

898 9979

Laxatunga
270 Mosfellsbær
Fokheld Raðhús

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: Frá 44.500.000
Glæsileg  raðhús  í  byggingu  við  Laxatungu  í  Mosfellsbæ.  Húsin  skilast  í  samræmi  við  íst  51  kafla  4.4,
fullbúin að utan og rúmlega fokheld að innan. Húsið er í einu og öllu byggt eftir bygginganefndarteikningum
eftir Kristni Ragnarssyni arkitekt. Húsin er byggð úr forsteyptum einingum frá einingaverksmiðju BM Vallá
ehf. Einingar skilast einangraðar og tilbúnar að innan til sandspörtlunar, að utan skilast húsin fullbúin með
múrhúð, ekki máluð. Húsin eru til afhendingar í lok Oktober 2007

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

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

660 7761

898 9979

Spánn
Torrivieja
Raðhús

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 370.000 evrur
Glæsilegt  endaraðhús  í  Roccio  í  Dona  Pepa  II  á  Torrevieja  á  Spáni.   Um  er  að  ræða  stórt  endaraðhús
(162.fm) sem annars vegar er hægt er að nýta sem fjölskylduhús fyrir allt að tvær fjölskyldur annars vegar
eða  hægt  er  að  nýta  húsið  að  hluta  til  eigin  nota  og  hluta  til  útleigu  eða  allt  til  útleigu  sem tvær  íbúðir.
Fallegt  útsýni  er  frá  húsinu.  Samtals  svefnaðstað er  fyrir  8-10 manns.  Allur  húsbúnaður fylgir,sem og allt
innbú. Hverfið er afgirt og sameiginl garður með barnalaug og stórri sundlaug

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

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

660 7761

898 9979

Bergstaðastræti
Reykjavík
Miklir möguleikar

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

Brunabótamat: 17.500.000
Bílskúr: Nei

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

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

Gesthús Dúna
Suðuhlíðar
Gistiheimili/Tækifæri

Stærð: 1066 fm
Fjöldi herbergja: 30
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 130.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 250.000.000
Gistiheimilið Dúna er um 30 herbergja Gistiheimili á frábærum stað í Reykjavúk. Gistiheimilið samanstendur
eftirfarandi  skipan:  Kjallari  með 7 misstórum herbergjum og matsal/seturstofu.  Á jarðhæð er  móttaka og
matsalur  ásamt  starfsmannaaðastöðu.  Á  annari  hæð  eru  11  góð  herbergi,  salerni  og  sturtuaðstöður.
Einnig er þar setustofa. Á þeirri þriðju er svipað skipulag nema þar eru herbergin 12. Ýmsar breytingar eru
mögulegar á húsinu og rekstrinum. Allar nánari upplýsingar veita sölufulltrúar.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

660 7761

Logafold
Grafarvogur
Parhús

Stærð: 157,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Fallegt  og  notalegt  parhús  á  frábærum grónum stað  í  veðurparadís  í  Logafold  Grafarvogi.   Garðurinn  er
gróinn og fallegur. Húsið er  157,8 fm en þar af er bílskúrinn 32 fm og stendur hann sjálfstætt við húsið.
Húsið  er  tvær hæðir  og á  neðri  hæð er  forstofa,  baðherbergi  flísalagt,  eldhús,  borðstofa  og stofa.  Á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi og útgengt á svalir úr tveim þeirra, sjóvarpshol og lítð baðherbergi. Gólfefni eru
ljósar flísar nema á svefnherbergjum er parket. Laust 1. ágúst.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

660 7761

Roðasalir
Kópavogur
Glæsilegt parhús

Stærð: 235 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 37.670.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.700.000
FALLEGT OG REISULEGT PARHÚS Á GÓÐUM STAÐ Í SALARHVERFINU Í KÓPAVOGI. HÚSIÐ ER MEÐ
5  SVEFNHERBERGI,  TVÖ  BAÐHERBERGI,  FATAHERBERGI  OG  GLÆSILEGA  INNRÉTTAÐ.   LÝSING
EIGNAR  NEÐRI  HÆÐ:  Flísalögð  forstofa.  Þrjú  góð  herbergi  með  skápum  í  öllum.  Flísalagt  baðherbergi.
Stórt  flísalagt  þvottahús.  Flísalagður bílskúr.   EFRI  HÆÐ: Gott  herbergi  með skáp og hjónaherbergi  með
sér  fataherbergi.  Glæsilegt  flísalegt  baðherbergi.  Eldhús  með  flísum  milli  skápa,  glæsileg  innrétting  og
sérlega vönduð tæki.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

660 7761

Smiðjuvegur
Kópavogur
Iðnaðarbil/Dótakassi

Stærð: 87,7 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 8.180.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Remax  Esja  kynnir  87.7  fm  atvinnuhúsnæði/"dótakassa"  til  sölu  á  Smiðjuvegi  í  Kópavogi.  Húsnæðið  er
með breiðri og hárri fellihurð. Allt rýmið er á einni hæð og er afstúkuð kaffistofa og Wc innst í húsnæðinu
þar sem smáháloft er nýtanlegt. Frábært fyrir smærri rekstur, lager eða "leikföngin.  BIlið er önnur hurð frá
vesturenda.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

660 7761



MIÐENGI
Grímsnes- og Grafningshreppi
FRÁBÆR SUMARHÚSALÓÐ Á BESTA STAÐ

Stærð: 8000 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 4.400.000
Um  er  að  ræða  8000  fm  eignarlóð  á  einum  eftirsóttasta  stað  á  landinu.  Búið  er  að  gróðursetja  mörg
hundruð plöntur sem hafa dafnað vel. Rafmagn og vatnslagnir eru komnar upp að lóðarmörkum. Heitt vatn
er væntanlegt á næsta ári. Stutt er í alla þjónustu t.d golfvöllurinn við Kiðjaberg er um 10 mín frá sem og
fleiri golfvellir. Ný og glæsileg sundlaug í Borg og í Selfossbæ. Aðkoma að lóðinni er mjög góð allan ársins
hring og útsýni er fallegt. Algjör paradís á besta stað, sem vert er að líta á.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

LÁTTU DRAUMINN RÆTAST....

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

820-9610

Naustabryggja 54-56
110 Reykjavík
Frábært útsýni

Stærð: 120,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000
Glæsileg  2ja  herbergja  útsýnis  íbúð  við  torgið  í  Bryggjuhverfinu.  Íbúðin  afhendist  tilbúin  til  innréttinga.
Stofan er björt með stórum útsýnisgluggum.  Eldhúsið er rúmgott með búri. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf.  Svefnherbergið er með stórum gluggum.  Á neðri hæðinni er gert ráð fyrir geymslu og þvottahúsi.
Sameiginlegur inngangur bara með einni annarri íbúð.  Íbúðin er öll mjög rúmgóð og björt.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Tilvalið fyrir siglingafólk

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

893-6001

820-8080

Skipholt 15
105 Reykjavík
Sér bílastæði í porti

Stærð: 93,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
Stór og glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlega uppgerðu lyftu húsi.  Íbúðin er enda íbúð og er sem
ný.  Sérmerkt bílastæði í  porti  fylgir með eigninni.  Eikarinnréttingar og skápar eru í  íbúðinni nema á baði
þar sem er hvít  innrétting.   Eikarparket  er  á stofu,  herbergi  og eldhúsi.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og
gólf.   Forstofa  og  þvottahús  er  með  flíslögð  gólf.   Eldhús  er  rúmgott  með  borðkrók  og  gert  er  ráð  fyrir
uppþvottavél.  Stór björt stofa með útgengi á vestur svalir.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Eign sem vert er að skoða

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

893-6001

820-8080

Suðurhvammur 22
220 Hafnarfjörður
Barnvæn gata á góðum stað

Stærð: 170 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Glæsileg efri sérhæð í parhúsi með bílskúr í rólegri botngötu í Hafnarfirði. Anddyri með flísum og skáp. Hol
flísalagt.  Eldhús  með  nýlegri  innréttingu  og  flísum  á  gólfi.  Stofan  er  björt  og  með  stafaparketi  á  gólfi.
Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  skápum.  Barnaherbergin  eru  með  skápum.  Á  efri  hæð  er  herbergi  og
sjónvarpshol. Gengið er upp á efri hæðina úr holinu. Þvottahús innan íbúðar. Bílskúrinn er rúmgóður með
aukinni lofthæð. Húsið afhendist nýmálað að utan. Eign sem vert er að skoða.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

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

893-6001

820-8080

Grillkofinn Langholtsvegi 
104 Reykjavík
Söluturn í fullum rekstri

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 7.200.000
Söluturn í fullum rekstri á góðum stað við Langholtsveg. Húsnæðið er allt nýmálað og nýlegur dúkur er á
gólfi í verslun. Nýlegar pípulagnir að hluta og gott loftræstikerfi.  Húsaleiga er 130,000 pr.mán ( með vsk).
Spilakassar  og  lottó  er  á  staðnum.   Húsnæðið  skiptist  í  verslunarrými,  eldhús  með  grilli,  lagerpláss  og
snyrtingu. Innréttingar og tæki fylgja. (Sjá tækjalista á söluskrifstofu). Mikil aukning á veltu síðustu mánuði
og mikið af ónýttum möguleikum til tekjuaukningar.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Mikil sóknarfæri

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

893-6001

869-8150

Laufengi 29
112 Reykjavík
3ja herb. á jarðhæð

Stærð: 79,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Góð 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér garði. Forstofa með skáp og fatahengi, geymsla. Stofan björt með
útgegni í afgyrtann sér garð með sólpalli. Eldhús með hvítri innréttingu með beykiköntum, flísar milli skápa,
góður  borðkrókur.  Herbergin  eru  rúmgóð,  stór  skápur  í  öðru.  Baðherbergi  með  sturtubotni,
handklæðaofni, lítilli  innréttingu, tengi fyrir þvottavél. Flísar á gólfi  og um sturtu. Gólfefni eru nýlegar ljósar
flísar á forstofu og eldhúsi, Hlynur á stofu og gangi, dúkur á herbergjum.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl: 17:30 til 18:00

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

893-6001

869-8150

Stóragerði 34
108 Reykjavík

Stærð: 92,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 12.850.000
Bílskúr: Nei

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

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

hrafnhildur@remax.is

3ja herb. með aukaherbergi í kjallara.

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

893-6001

869-8150

Strandgata 20
460 Tálknafjörður
Gistiheimili á Tálknafirði

Stærð: 219,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 24.691.000
Bílskúr: Nei

Verð: 10.500.000
Húsið skiptist annarsvegar í 3ja herb. íbúð og hinsvegar í gistiheimili með öllum tækjum og tólum. Gistirými
er  fyrir  8-  12  manns  í  uppbúnum  rúmum,  þvotta-  og  snyrtiaðstöðu  og  eldhúsaðstöðu  fyrir  gesti.  Stór
eignalóð fylgir  og býður upp á mikla möguleika, s.s. að byggja sumarhús sem viðbót við gistiaðstöðuna.
Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steyptum grunni, nýlegt gler og gluggar, og 25fm þurrk/geymsluhjallur
fylgir. Vaxandi aðsókn og miklir ónýttir tekjumöguleikar.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Miklir ónýttir vaxtarmöguleikar

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

893-6001

869-8150



Álfhólsvegur 41
200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð með bílskúr.

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.035.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá  kl.17:30 -18:00

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

898 3326

Hæðarsel 2
109 Reykjavík
Einbýlishús með bílskúr

Stærð: 209,8 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 30.550.000

Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá kl:19:30-20:00

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

898 3326

Sólbakki, Karlsbraut 19
620 Dalvík
Uppgert einbýlishús norðan heiða

Stærð: 163,2 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 1943
Brunabótamat: 20.200.000

Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Húsið allt  tekið í  gegn 1995 að innan sem utan. Rúmgóð forstofa. Stofa opin við eldhús með borðstofu.
Baðherbergi  flísalagt  með baðkari.  Hiti  er  í  gólfi  á  neðri  hæð,  utan við  þvottahús og herbergi.  Þvottahús
með útgengi í  bakgarð. Unglingaherbergi sem hægt er að bæta við stofu. Á efri  hæð er sjónvarpshol og
fjögur svefnherbergi, öll með fataskápum. Baðherbergi með sturtu. Nýlegur sólpallur og garðhús. Heillandi
hús við eina af elstu götum bæjarins. Örstutt í frábært skíðasvæði og á golfvöllinn!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma 8983326

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

898 3326

Arnarás 3
210 Garðabær
Falleg og hlýleg eign

Stærð: 132,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 23.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.800.000

Falleg og hlýlega eign á þessum vinsæla stað í Garðabæ.  Íbúðin er 125,2 fm og 7 fm geymsla samtals 132,2 fm.
Íbúðin  er  opin  og  skemmtileg  með góðum grillsvölum.   Húsið  er  nýmálað  að  utan  nú  í  sumar.   Komið  er  inn  í
forstofu  þar  með  góðum  skáp.   Úr  anddyri  er  komið  inn  í  opið  rými  þar  sem  eldhús  er  á  hægri  hönd  með
sprautulakkaðri  innréttingu  með Mahogony  köntum.  Samliggjandi  borðstofa  og  stofa  beint  á  móti  anddyri  með
útgangi á s.s.v. svalir.  Til vinstri í opnu rými er gott sjónvarpsrými, tvö nokkuð stór barnaherbergi og gangur þar
sem eru þvottahús, baðherbergi og hjónaherbergi með fallegu útsýni á Esjuna.  Í herbergjum eru góðir Mahogony
skápar  einfaldir  í  barnaherbergjum  og  þrefaldir  í  hjónaherbergi.   Mjög  fallegt  baðherbergi  með  fallegum  ljósum
flísum,  góðu  baðkari  og  sturtuklefa.    Gott  þvottahús  með  innréttingum  og  glugga.   Í  sameign  er  góð  7  fm
geymsla. Garðurinn er snyrtilegur og garðsláttur innifalinn í hússjóði.   ÞETTA ER FALLEG OG HLÝLEG EIGN Á
VINSÆLUM STAÐ SEM VERT ER AÐ SKOÐA

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Hafðu samband

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

862 5999

Bollagarðar 89
Seljarnarnes
Glæsilegteinbýi

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 37.600.000
Bílskúr: Já

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

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

861 0444 

Langamýri 28
Garðabær
Sér inngangur

Stærð: 85,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

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.

Torg

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

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

861 0444 

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali



Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Ein besta staðsetning í Reykjavík.

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00

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

694 4000

895 6107

Fannafold 52a
112 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!

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

Brunabótamat: 29.800.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00

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

694 4000

895 6107

Gerðakot 6
225 Álftanes
Einbýli með tvöföldum bílskúr

Stærð: 222,3 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 29.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000

Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi, hengi og skápum. Þegar komið er inn úr forstofu kemur maður inn í
stórt parket lagt rými sem myndast af holi, stofu og borðstofu. Eldhús er mjög stórt með upprunalegri, snyrtilegri
innréttingu  og miklu  skápaplássi.  Rúmgóður  borðkrókur  og  búrherbergi.  Fjögur  svefnherbergi  eru  í  húsinu.  Tvö
barnaherbergi með parketi á gólfi og tvöföldum fataskápum. Eitt barnaherbergi er aðeins minna með innbyggðu
skrifborði og efri skápum þar fyrir ofan. Hjónaherbergi er einnig með parketi á gólfi og góðu skápaplássi. Eitt auka
herbergi er í húsinu sem upphaflega var hugsað sem saunabað, sem ekki hefur verið klárað. Baðherbergi er með
stórum innbyggðum skáp bak við hurð. Salerni, handlaug og baðkari er allt í stíl í brúnu.  Bílskúr er tvöfaldur með
góðu  geymslulofti,  heitu  og  köldu  vatni  og  rafmagni.  Sirka  25-30  fm  af  skúrnum  eru  stúkaðir  af  og  búið  að
innrétta  þar  litla  tveggja  herbergja  íbúð.  Bílskúr  er  67,3  fm  með  aukaíbúðinni  og  það  innifalið  í  fermetrafjölda
eignarinnar. Húsið stendur á stórri lóð en með mjög viðhaldslitlum garði. Stór pallur er í bakgarði húsins sem snýr
í suður.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Hjallar 7
450 Patreksfjörður
Endurnýjuð og góð eign!

Stærð: 179,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 25.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 8.900.000
Fallegt og töluvert endurnýjað einbýlishús á frábærum útsýnisstað. Nýbúið að endurnýja eldhúsinnréttingu
sem  er  falleg  eikarinnrétting  og  með  vönduðum  stáltækjum  flísar  á  gólfi.  Nýlegt  eikarparket  er  á
svefnherbergisgólfum. Efri hæð: Forstofa, baðherbergi, þvottahús, stofa með miklu útsýni, og eldhús með
búri  innaf.  Svefnherbergin  eru  3  á  hæðinni  ásamt  tölvuherbergi.  Á  neðri  hæð  er  unglingaherbergi  og
geymsla. Garðurinn er gróinn með miklum trjágróðri. Skipti á höfuðborgarsv. koma til greina.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Frábært útsýni !!

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

694 4000

895 6107

Kjalbraut 5B
801 Selfoss
Fallegt sumarhús á eignarlóð

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

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-17.00

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

694 4000

895 6107

Lindarberg 50
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning efst í Setberginu.

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

Brunabótamat: 31.000.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl.17.30-18.00

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

694 4000

895 6107

Miklabraut 70
105 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð.

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

Brunabótamat: 8.980.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:30-19:00

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

694 4000

895 6107



Hjallavegur 29
104 Reykjavík
Efri sérhæð með risi

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.600.000

Efri  sérhæð með risi  á  þessum vinsæla  stað.    Staðhættir  og  ástand:  Fallegur  trjágarður,  sér  timburpallur  sem
tilheyrir þessari íbúð. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað, frárennslislagnir, gólfefni, innréttingar og fl. sótt hefur
verið um stækkun á eigninni. Aðalhæðin: anddyri, eldhús með birkiinnréttingu, snyrting, svefnherbergi og tvöföld
stofa. Parket á gólfum í stofu, eldhúsi, svefnherb. flísar á gangi og snyrtingu. Rishæðin: tvö svefnherbergi, annað
með stórum kvisti, baðherb. Geymslur eru undir súð og í kjallara.  Húsið býður upp á mikla stækkunarmöguleika.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Húsið býður upp á mikla stækkunarmöguleika.

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

864 4615

Réttarbakki 7, 109.Rvk.
Breiðholt-Bakkar
Gott Raðhús-Mörg Herbergi

Stærð: 211,2 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 27.350.000

Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Sannkallað fjölskyldu-raðhús með bílskúr, á besta stað í neðra Breiðholti,öll þjónusta beint við höndina. Á
aðalhæð  er  forstofa,snyrting,hol,eldhús  með  borðkróki.   Glæsileg  stór  og  björt  stofa-borðstofa  með
svölum  eftir  endilöngu  á  efri  palli.  Öll  herbergin  á  neðri  hæð,þvottahús,geymsla  o.fl.útgengi  í  skjólgóðan
garð.  Nýtt  Parket  og  Innihurðir.  Einfalt  er  að  búa  til  litla  séríbúð  með sérinngangi  frá  neðsta  palli.  Góður
Bílskúr með verkfærahillum og fjarstýringu,sorpgeymsla. GULLMOLI.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 23/7, kl:18:00-18:30

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

894 5401

Sólheimar 1, 104 Rvk.
Langholt-Heimar
Fallega uppgerð hæð og bílskúr

Stærð: 141 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Stórskemmtileg  björt  og  falleg  hæð   með  bílskúr  sem  búið  er  að  innrétta  sem  einstaklingsíbúð(góðar
leigutekjur),  í  vinsælu  fjölskylduhverfi  við  Laugardalinn.  Tvær   rúmgóðar  stofur,  má  gera  aðra  að
herbergi,eldhús  með  stórum  borðkrók,2  stór  og  góð  herbergi.  Fallegt  bað.  Arinn  í  holi.  Þvottahús  í
sameign. Frábær aðstaða ofan á bílskúr, einnig svalir. Eignin er laus nú þegar. Öll þjónusta, skóli o.fl. innan
seilingar. Glæsileg eign í yndislegu grónu og barnvænu hverfi við útivistarperlu Laugardals.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag,23 júlí, 19.00-19,30

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

894 5401

Engjasel 63
109 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með góðu útsýni.

Stærð: 93,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 15.075
Bílskúr: Já

Verð: 20.500.000
GÓÐ 3JA HERBERGJA 93,5  FM.  ÍBÚÐ Á   2.  HÆÐ ÁSAMT STÆÐI  Í  BÍLSKÝLI.  MJÖG GOTT ÚTSÝNI.
Komið inn í  stórt  hol  með lausum skáp.  Stofa  stór  og rúmgóð með góðu útsýni  til  vesturs.  Eldhús með
harðviðar innréttingu,  öll tæki nýleg, úr borðkrók er útgengi út á góðar austur svalir. Samfellt plast parket á
Holi, Gangi, Stofu og Eldhúsi. Baðherbergi með nýrri innréttingu og nýjum dúk á gólfi, tengi fyrir þvottavél
og þurrkara. Húsið er steniklætt að utan. Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Mjóddina.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 23-7 Frá Kl.18:30-19:00

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

898 4596

Æsufell 4
111 Reykjavík
Snyrtileg 3ja herb.

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

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Komið inn í  forstofu  með stórum  skápum. Teppalögð rúmgóð stofa.  Dúklagt  eldhús.  Tvö svefnherbergi
eru í íbúðinni, bæði með dúk á gólfi og upprunalegum skápum. Úr hjónaherbergi og stofu er gengið út á
svalir  með góðu útsýni.  Baðherbergi  er  með dúk á gólfi  og veggjum, baðkar og góðir  skápar.  Tengi  fyrir
þvottavél.  Sérgeymsla í  sameign ásamt frystiklefa. Stórt og rúmgott flísalagt þvottahús er í  sameign með
tveimur vélum og tveimur þurkurum. Nýlegir gluggar, blokkin lítur vel út að utan.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23. júlí kl.18:30-19

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

863 0402

867 1516

Kaplaskjólsvegur 51
107 Reykjavík
Einstaklingsíbúð

Stærð: 30,3 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 4.490.000
Bílskúr: Nei

Verð: 9.700.000
Remax/Mjódd  kynnir  snyrtilega  30  fermetra  einstaklingsíbúð  stutt  frá  Háskóla  Íslands.  Komið  er  inn  í
parketlagða stofu og eldhús sem er eitt  rými. Baðherbergi er með skápum og sturtu. Gott svefnherbergi
með skápum er í  íbúðinni.  Snyrtileg sameign er í  húsinu þar sem einnig er þvottahús. Fín íbúð á góðum
stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 23 júlí kl. 17:30-18

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

863 0402

867 1516

Starengi 108
111 Reykjavík
Fallegt einbýlishús

Stærð: 176,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000
Komið er inn í forstofu með flísum og innb. fataskápum. Þaðan er innangengt í þvottahús og geymslu. Úr
forstofu er komið inn í stórt hol með parketi sem er samtengt stofu. Sólstofa er í húsinu og heitur pottur í
garðinum. Í húsinu er tvö barnaherbergi með dúk á gólfum en annað er nýtt sem sjónvarpsherbergi sem
stendur. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og dúk á gólfi. Á baðherbergi eru flísar á gólfi, sturta og
baðkar. Fallegt hús í góðu standi sem vert er að skoða.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 23 júlí kl. 18:30-19

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

863 0402

867 1516



Berjarimi 6
Reykjavík
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.390.000
Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ
Falleg 3ja herbergja íbúð með 26 fm bílastæði í bílakjallara. Komið er inní flísalagt opið anddyri. Úr anddyri
er gengið inní eldhúsið og stofuna sem er að mestu eitt opið rými með parketi og flísum á gólfi og borðkrók
í eldhúsi. Úr stofu er gengið út á vestur svalir. Barnaherbergið er rúmgott með skápum og plastparketi á
gólfi.  Hjónaherbergið  með góðum skápum og plastparketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og gólf
með ágætri innréttingu. Þvottahús er í íbúðinni. Falleg íbúð í góðu húsi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.17:30 - 18:00

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

692 3344

822 8283

Blásalir 1
201 Kópavogur
Glæsileg sérhæð á besta stað !

Stærð: 156,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 24.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:30 - 19:00

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

692 3344

822 8283

Galtalind 17
Kópavogur
Falleg 4ra herbergja endaíbúð.

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

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg  4ra  herbergja  endaíbúð  á  þessum  eftirsótta  stað  í  Lindarhverfi  Kópavogs.  Öll  þjónusta  í  næsta
nágrenni.  Anddyrið  er  flísalagt  með góðum skáp.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  opið  rými.Parket  á
gólfum.  Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  með  fallegri  ljósri  innréttingu.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum
skáp  og  parketi  á  gólfi.  Barnaherbergin  eru  tvö  bæði   með   góðum  skápum.  Parket  á  gólfum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Getur verið laus fljótlega. Frábær íbúð og stutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.19:30 - 20:00

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

692 3344

822 8283

Háahlíð 4
Grímsnes og Grafningshreppi
Sérleg vandað heilsárshús

Stærð: 86,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000

Sérlega  vandað  og  fallegt  sumarhús  á  hreint  frábærum  stað  sunnan  Apavatns,  á  5000  fm  eignarlóð  ,  í  landi
Vatnsholts í Grímssnes og Grafningshreppi. Laust við mikla umferð og skarkala stórra sumarhúsabyggða. Húsið
sem er einstaklega vandað í alla staði er 86,1 fm að stærð. Komið er inn í rúmgott anddyri/hol og úr því er gengið
inn í allar vistarverur hússins. Til vinstri eru 3 góð svefnherbergi, öll parketlögð með fallegu eikarparketi og sérlega
vönduðum gluggum. Í hjónaherbergi er góður skápur. Eldhúsið og stofan eru eitt stórt opið rými og í eldhúsinu er
mjög vönduð innrétting. Sérlega fallegir “franskir” gluggar eru í stofunni sem setja sjarmerandi blæ á rýmið. Fallegt
eikarparket er á gólfum húsins alls nema baðherbergið er flísalagt. Í því er falleg innrétting og sturta. Yfir helming
hússins er rúmgott svefnloft/setustofa. Góð lofthæð í mæni gerir það að verkum að hægt væri að nota loftið sem
sér stofu. Góður pallur er við húsið ca 50 fm sem er yfirbyggður að hluta.  Þetta er sérlega fallegt og vandað hús
þar  sem  ekkert  hefur  verið  til  sparað.  Tökum  á  móti  ykkur  með  kaffi  og  kleinum.Hlökkum  til  að  sjá  ykkur  á
staðnum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl 16:00- 18:00 

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

822 8283

692 3344

Háteigsvegur 25
105 Reykjavík
Falleg sérhæð í miðbænum. 

Stærð: 80,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000

Einkar góð 3ja-4ra herbergja sérhæð á frábærum stað í miðborginni. Töluvert endurnýjuð að innan  og með auka
“útleigu”  herbergi í  kjallara.  Komið  er  inn í  rúmgott  hol  og  úr  því  gengið  inn í  allar  vistarverur  íbúðarinnar.
Herbergin er tvö, nokkuð rúmgóð, annað með parketi á gólfum og góðum skáp og hitt með plastparketi. Eldhúsið
er  mjög  rúmgott  og  bjart  með  nýlegri  fallegri  innréttingu.  Parket á  gólfi.  Opið  úr  eldhúsi  inn í  stofuna  sem  er
rúmgóð með parketi á gólfi.  Baðherbergið er með flísum á gólfi,  frekar lítið en nýtist mjög vel. Búið er að skipta
um rafmagn í húsinu og í íbúðinni er innfelld, sérhönnuð,  lýsing í lofti eldhúss, stofu og hols. Fjarstýring á ljósum. Í
stofu er einnig búið að leggja fyrir sér hátalara og hljóðkerfi og svo eru sjónvarps og nettengi í stofu og eldhúsi. Í
kjallar  er  sameiginlegt  þvottahús  og  geymslur  sem  og  stórt  herbergi  sem  að  er í  útleigu.  Góðar  leigutekjur.  Í
hverberginu er  eldhúsaðstaða,  plastperket á gólfum  og í  þvottahúsinu er  salerni  og sturta  sem er  hugsuð fyrir
leigjanda.Búið er að skipta um jarðveg í lóð en lokafrágangur  er eftir. EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá kl 17:30- 18:00

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

822 8283

692 3344







KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Skráningarfulltrúi á skrifstofu
• Starfsmaður með reynslu í 
 frárennslislögnum

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi

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: 
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
Kópavogsskóli:
• 50% starf í Dægradvöl
• 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
Snælandsskóli:
   Heimilisfræðikennari

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
LAUS STÖRF NÆSTA SKÓLAÁR:
• Leikskólastjóri
• Deildarstjórar/Leikskólakennarar
• Störf vegna sérkennslu og störf í 
 mötuneytum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu á 
mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er í dag 
stærsta innflutnings- og dreifingarfyrirtækið á 
Íslandi í almennri matvöru.

Í vöruhúsi Danól er að finna fullkomnasta búnað 
sem völ er á í meðferð matvæla. Vöruhúsið 
rúmar 4.500 pallettur, þar af rúmar 650 
pallettur í hágæða frystiklefum. Ennfremur er 
sölu- og dreifingarkefi Danól er með því 
fullkomnasta sem gerist.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru Nestlé, 
Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, Hatting, Findus, 
Göteborg´s kex, Oroblu, L´oréal, Vichy, 
Maybelline, Johnson & Johnson, Metsa Tissue, 
Duni, Haribo og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill 
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks og 
að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði og 
hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan starfsmann 
til almennra lagerstarfa.
Unnið er á tvískiptum vöktum mánudaga til fimmtudaga / föstudaga.

Í boði er 
• Mjög fullkomin vinnuaðstaða
• Góður aðbúnaður fyrir starfsfólk 
• Samhentir og skemmtilegir vinnufélagar
• Góð laun

Hæfniskröfur
• Reynsla af lagerstörfum
• Lyftarapróf æskilegt
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Lagerstarfsmaður“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 27. júlí nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Lagerstarfsmaður



netfang: saevar@hamraborg.is
Sími: 554 2200 - Fax: 564 2277

Verkfræðistofan Hamraborg
Hamraborg 10  -  200 Kópavogi

ARKITEKTAR, BYGGINGAFRÆÐINGAR OG 
TÆKNITEIKNARAR ÓSKAST TIL STARFA

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.

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

Áhugasamir hafi samband við Helgu 
Benediktsdóttur framkvæmdastjóra í 
síma 562 5020 eða 821 5024 og á net-
fanginu  helga@arkitektur.i s

Fullum trúnaði heitið í meðferð umsókna. 
Öllum umsóknum svarað.

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

www.ark itektur. i sHverfisgata 26
101 Reykjavík
Sími: 562 5020     

Kaupangur v. Mýrarveg
600 Akureyri
Sími: 462 6727     

Víkurbraut 13
230 Reykjanesbæ
Sími: 421 5020

Félagsstofnun stúdenta
á og rekur átta
kaffistofur á
háskólasvæ›inu.

Kaffistofur stúdenta eru
í A›albyggingu,
Árnagar›i, Eirbergi,
Háskólabíói, Lögbergi,
Læknagar›i, Odda og
Öskju.

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun me›
sjálfstæ›a fjárhagsábyrg›.
A› henni standa stúdentar
innan Háskóla Íslands, HÍ
og menntamálará›uneyt-
i›. Auk Kaffistofa stúdenta
rekur FS Bóksölu stúdenta,
Leikskóla stúdenta,
Stúdentagar›a og
Stúdentami›lun.
Starfsfólk FS er um 100
talsins.

Kaffistofur stúdenta leita a› fljónustulundu›um einstaklingum
til a› starfa á Kaffistofum stúdenta. Í bo›i eru heilsdags- og
hlutastörf í líflegu umhverfi á flægilegum vinnutíma.

Áhugasamir hafi samband vi› Stúdentami›lun FS í s: 570 0888

Viltu starfa í
líflegu umhverfi?

rði

Leyfðu okkur
         að aðstoða.

Skráðu þig á
www.hhr.is.

» Ráðningarþjónusta

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

     Ert þú í
 atvinnuleit?



Sölustjóri

Kynnisferðir ehf. vilja ráða sölustjóra til 
félagsins sem allra fyrst vegna aukinna 
umsvifa.

Við leitum að manneskju sem býr yfir góðri 
kunnáttu í íslensku og ensku og með 
skipulagshæfileika og góða þekkingu á 
íslenskum ferðamarkaði. Starfsreynslu hjá 
íslenskri ferðaskrifstofu er krafist. 

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi fyrir 27. júlí 
2007, eða með tölvupósti birna@re.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

__________ Útboð ___________

Verkfræðistofan Hnit hf, fyrir hönd Rangárþings ytra, 
óskar eftir tilboðum í verkið: 

RANGÁRHÖLLIN
Reiðhöll við Gaddstaðaflatir

ALÚTBOÐ

Verkið felst í að hanna, byggja og afhenda fullbúna um 
2.000 m² reiðhöll og um 240 m² tengibyggingu við 
Gaddstaðaflatir á Hellu. Verkið er boðið út sem 
heildarverk með alhönnun og frá jarðvinnu til 
fullbúinnar byggingar.  

Verkinu skal vera að fullu lokið 15. maí 2008. 

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu Hnits hf, 
Háaleitisbraut 58-60 frá og með mánudeginum 23. júlí 
2007 kl. 12:00. 

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 14. 
ágúst 2007 klukkan 14:00.
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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

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. 

ÚTBOÐ – JARÐVINNA

Gránugötu 24, 580 Siglufirði, s. 464 9100, f. 464 9101
Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfirði s. 464 9200, f. 464 9201

Spennandi starf í Fjallabyggð
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og varð til
við sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar árið 2006. Þar
búa um 2.400 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir
og þaðan er stutt í góða útivistarmöguleika jafnt að sumri
sem vetri. Fjölbreytt þjónusta er í bæjunum og mannlíf gott
og líflegt.

Fjallabyggð

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fjallabyggðar

Sveitarfélagið Fjallabyggð lýsir eftir umsóknum um stöðu skipulags- og byggingarfulltrúa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar samkvæmt skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, byggingareglugerð 441/1998 og skipulagsreglugerð
400/1998.  Hann hefur umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, og annast eftirlit með því að 
framkvæmdir séu í samræmi við útgefin leyfi.  Hann hefur auk þess yfirumsjón með umhverfismálum, gatnagerð, hreinlætismálum (sorphirða
og sorpeyðing, hreinsun gatna, opinna svæða o.þ.h.), fráveitumálum, umferðar- og samgöngumálum, ferlimálum, skráningu fasteigna, lóða- og 
jarðamálum, búfjármálum og forðagæslu.

Skipulags- og byggingarfulltrúi er yfirmaður tæknideildar Fjallabyggðar og ber ábyrgð á rekstri hennar og þeirra stofnana sem undir hana heyra, 
s.s. áhaldahúsa og veitustofnana. Hann gerir starfs- og framkvæmdaáætlanir fyrir þá málaflokka sem undir hann heyra og vinnur með yfirstjórn 
sveitarfélagsins að fjárhagsáætlun varðandi þá.

Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins, gerð útboða og samninga og eftirlit þeirra. 
Hann hefur auk þess yfirumsjón með viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins og annarra mannvirkja á vegum þess.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á sæti í almannavarnanefnd.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 48. og 49. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997og greinar 2.7 í skipulagsreglugerð
nr. 400/1998.

• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af stjórnun og/eða verkefnisstjórnun
• Góð þekking á skipulags-, bygginga- og umhverfismálum

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst n.k.
Tengiliður :  Þórir Kr. Þórisson bæjarstjóri,
thorir@fjallabyggd.is, s. 464-9100
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Vilt þú vinna
með þeim
bestu?

Tryggvagata11  • 101 Reykjavík

Því hefur löng-
um verið haldið 
fram að Íslend-
ingar séu dulít-
ið kuldalegir í 
s a m s k i p t u m . 
S k e m m t a n a -

glaðir útlending-
ar á börum bæj-

arins virðast oftar 
en ekki steinhissa á 

því að maðurinn í næsta barstól 
vilji ekki segja þeim ævisögu 
sína og fjölskylduleyndarmál 
yfir bjórkollu, og frekar stara 
ofan í eigið öl. 

Mér þykir við persónulega ekki 
kuldalegri en hver annar, en hitt 
er annað mál að við erum hundlé-
leg í að gefa og þiggja hrós. Fyrir 

nokkrum árum hóf ég hrósátak 
með sjálfri mér. Ég byrjaði bara 
að láta í ljós aðdáun mína, sama 
hvort hún kviknar vegna klæðn-
aðar fólks, skapgerðar eða nef-
stærðar. 

Fólk á hins vegar stundum erf-
itt með að taka slíkum gullhömr-
um. Það getur roðnað og blánað, 
eða bæði í einu, hóstað og stamað, 
eða hreinlega vísað öllu á bug. 
Það þykir mér leiðinlegast. Það 
er eins og metingurinn úr mynd-
menntatímum sitji enn í okkur.

Að því er mig minnir voru allir 
krakkar afskaplega ánægðir með 
sig og eigin verk, alveg þangað 
til að einhvers konar öfugsnúinn 
metingur hófst í myndmennt. 
Yfir nótt var það allt í einu ekki 

nógu smart að vera ánægður 
með abstrakt teikningu af fjöl-
skyldunni sinni, sem líktist yfir-
leitt frekar bleikum fíl. Í staðinn 
reyndu börnin, ég meðtalin, að ná 
nýjum hæðum í því að gera lítið 
úr afrakstri eigin erfiðis og hefja 
verk bekkjarfélaga sinna til 
vegs og virðingar. Það er frekar 
spaugilegt þegar litið er til baka, 
en því miður virðast allt of marg-
ir enn fastir í myndmenntatím-
unum og rógburði í eigin garð. 

Það stendur skrifað að sælla 
sé að gefa en þiggja. Í hróstilfell-
inu held ég að fólk ætti barasta 
að snúa þessu við hið snarasta og 
læra að þiggja. Það er eins og svo 
margt annað, vont en það venst. 
Og svo afar notalegt.





Páll Óskar Hjálmtýsson 
fékk sína fimmtán mínútna 
frægð í bandaríska slúður-
heiminum á fimmtudaginn 
þegar slúðurbloggarinn 
Perez Hilton póstaði nýj-
asta myndbandi Palla, við 
lagið Allt fyrir ástina, á 
síðunni sinni. Perez, sem 
segist sjálfur vera „The 
queen of all media“, var 
ansi ánægður með mynd-
bandið og setti það í flokk-
inn „Gay, Gay, Gay“. Einn-
ig bætti hann því við að 
hann skildi ekki orð sem 
Palli segði í myndbandinu 
en það væri samt „svo hall-
ærislega skemmtilegt“. 

Fjöldamörg komment 

komu á færsluna þar sem 
flestir lýstu ánægju sinni á 
hinum íslenska diskópopp-
ara og þótti sumum rauður 
glansbúningur hans minna 
á latexbúninginn sem Britn-
ey Spears klæddist í mynd-
bandinu Oops, I did it Again. 
Páll Óskar getur haldið upp 
á slúðurfrægð sína í kvöld 

enda mun hann koma fram 
á Nasa þar sem verður hald-
ið partí í boði orkudrykkjar-
ins Burn. Spurning hvort 
nýjasti aðdáandi hans, Perez 
Hilton, verði á staðnum. 
Húsið verður opnað klukk-
an 23 og kostar einungis 
þúsund krónur inn. 

Perez fílar Pál Óskar

Heather Mills-McCartney 
fær eina stærstu skilnað-
argreiðslu sögunnar þegar 
gengið verður frá skilnaði 
hennar og Pauls McCartn-
ey. Talið er að fyrirsætan 
fyrrverandi fái fast að 
tveimur milljörðum króna 
í byrjun og væna summu 
árlega héðan í frá.

Fréttir frá Bretlandi herma að 
stjörnuparið fyrrverandi, Bítill-
inn Sir Paul McCartney og fyrir-
sætan Heather Mills, séu loks að 

ná sáttum í erfiðu skilnaðarmáli 
sínu. Kalt stríð hefur verið þeirra 
á milli síðan upp úr hjónabandinu 
slitnaði og harðar deilur hafa farið 
fram milli lögfræðinga þeirra um 
hversu mikið McCartney þyrfti að 
greiða Mills til að hún yrði 
ánægð.

Breskir fjölmiðlar segja að 
skilnaðarsamningur þeirra hljóði 
alls upp á um 70 milljónir punda, 
um 8,5 milljarða íslenskra króna. 
Heather fái í fyrstu 1,8 milljarða 
króna og fast að hálfum milljarði á 
ári eftir það, allt þar til Beatrice 
dóttir þeirra nær 18 ára aldri. Á 
móti kemur að Heather fær engar 
af fasteignum Bítilsins, en hún 

mun hafa sótt fast að fá þær í sinn 
hlut. Paul McCartney mun sömu-
leiðis greiða fyrir allan kostnað 
við uppeldi dóttur þeirra.

Hvorki Heather Mills né Paul 
McCartney hafa viljað tjá sig um 
skilnaðinn undanfarið svo þessar 
fregnir hafa ekki fengist staðfest-
ar. Breska dagblaðið Daily Mail 
telur sig þó hafa traustar heimild-
ir fyrir að málið fari ekki fyrir 
dómstóla og stutt sé í að gengið 
verði frá sáttunum. „Fljótlega get 
ég farið að kalla mig Heather 
Mills aftur,“ er haft eftir fyrirsæt-
unni fyrrverandi en fregnir herma 
að hún bíði óð og uppvæg eftir að 
kasta McCartney-nafninu.



Sumarsýning Listasafns 
Íslands, Ó-náttúra, var 
opnuð á fimmtudagskvöldið. 
Alls eru áttatíu verk úr saf-
neigninni, eftir um fimmtíu 
listamenn til sýnis, en þau 
eiga það öll sameiginlegt að 
velta fyrir sér hugtakinu 
náttúra. Gestir á fimmtu-
dagskvöldið virtust kunna 
vel að meta ný sjónarhorn 
sem og samkvæmið sjálft. 
Sýningin stendur yfir til 21. 
október.

Söngvarinn Bon Jovi hefur höfðað 
mál gegn framleiðendum orku-
drykkjarins Mijovi. Telur hann að 
nafn drykkjarins sé of líkt nafni 
hans, sem sé frægt vörumerki.

Að sögn framleiðandans Marcos 
Carrington var drykkurinn nefnd-

ur eftir kærustu hans Jovita, en 
ekki hinum 45 ára rokkara. Í mark-
aðsherferð drykkjarins eru notuð 
slagorðin „itsmijovi“ og „itsmi-
life“ sem Jovi telur að séu augljós-
ar tilvísanir í lagið It´s My Life. 
Carrington er ekki á sama máli.

Bon Jovi höfðar mál

Stórar lóðir // Skjólgóður staður // Gott skipulag
Fágætt útsýni // Aðeins 10 mín. í Kringluna

Komdu og skoðaðu lóðir í Helgafellshverfi
í Mosfellsbæ. Söluráðgjafar verða á staðnum 
í dag milli 13 og 15 og veita allar nánari 
upplýsingar.

Ekið er gegnum Mosfellsbæ og niður
brekkuna framhjá Hlégarði.  Þá blasir við
skilti á hægri hönd sem vísar á Helgafell.

ur staður // Gott skipulag
s 10 mín. í Kringluna

ur
ir við
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Söluaðilar:
Helgafellsbyggingar

Sími 575 6800
www.helgafell.is

Miklaborg
Sími 569 7000

www.miklaborg.is
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!



ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 12 - 1- 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 12 - 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 12 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 2 - 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 12

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DEATH PROOF kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 3 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 5.45 - 8 - 10.15 

10

14

16
14
14

16
16
12

DEATH PROOF kl. 8 - 10.20
1408 kl. 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 6
DIE HARD 4.0 kl. 5.40

16
16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

- S.V - MBL- S.V. - MBL

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

NÝJASTA MEISTARAVERK

DEATH PROOF kl. 4.50, 7.30 og 10-POWER 16
1408 kl. 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 2, 4 og 6 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4 og 5.45 L
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 2

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

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

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

DIGITAL
KRINGLUNNI

HARRY POTTER 5 kl. 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 L

PIRATES 3 kl .8 10

ÁLFABAKKA

VIP

BLIND DATING  kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 4 10

TRANSFORMERS FORSÝNING kl. 11 10

TRANSFORMERS FORSÝNING Í LÚXUS VIP kl. 11 
HARRY POTTER 5 kl. 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

FORSÝNING Í KVÖLD
ÞEIRRA STRÍÐ OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG KEMUR STÆRSTA MYND SUMARSINS

ER HAFIN
UPPREISNIN

MORGUNBLAÐIÐ
RUV
DV

KEFLAVÍK
TRANSFORMERS kl. 11  7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 6 L

EVAN ALMIGHTY kl. 4 L

BLIND DATING kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

AKUREYRI
TRANSFORMERS kl.  11 powersýn.! 10

HARRY POTTER 5 kl.  2 - 5 - 8 10

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl.   2 - 4 L

Leikarinn Benecio del Toro hefur tekið að sér hlut-
verk argentínska byltingarsinnans Ernesto Che 
Guevara í nýrri kvikmynd eftir Steven Soder-
bergh. Myndin, sem nefnist Guerilla, verður tekin 
upp á níu vikum víðs vegar um Spán. Verður ein-
göngu töluð spænska í henni.

Guerilla verður önnur kvikmyndin á skömmum 
tíma sem er byggð á ævi Guevara því fyrir þremur 
árum kom út myndin The Motorcycle Diaries með 
Gael Garcia Bernal í aðalhlutverki.

Benecio del Toro og Steven Soderberg störfuðu 
síðast saman við myndina Traffic með góðum 
árangri. Fékk del Toro Óskarsverðlaunin sem besti 
aukaleikarinn fyrir hlutverk sitt sem mexíkóskur 
lögreglumaður. Á meðal fleiri leikara í Guerilla 
verða Julia Ormond og Catalina Sandino.

Del Toro leikur Che Guevara

Tónlistarmaðurinn Jónas 
Sigurðsson fer í tveggja 
vikna tónleikaferð um 
Ísland hinn 28. júlí ásamt 
átta manna hljómsveit sem 
er skipuð dönskum og ís-
lenskum tónlistarmönnum. 
Með í för verður danska 
hljómsveitin Jazirkus.

„Við erum búnir að æfa á fullu 
og þetta er að smella gríðarvel 
saman,“ segir Jónas, sem er 
búsettur í Danmörku þar sem 
hann starfar sem forritari hjá 
Microsoft. „Það er svolítið flókið 
dæmi að koma mönnum saman í 
svona lagað og maður gerir þetta 
ekki fyrir efnahagslegan ávinn-
ing. En þetta verður mjög spenn-
andi og ég hlakka mikið til.“ Í 
hljómsveitinni verða meðal ann-
ars tveir trommuleikarar og 
blásarar og má því búast við 
mikilli stemningu á tónleikaferð-
inni.

Jónas gaf fyrir síðustu jól út sína 
fyrstu sólóplötu, Þar sem mal-
bikið svífur mun ég dansa, sem 
fékk mjög góðar viðtökur gagn-
rýnenda. Hefur hann ekki spilað 
hérlendis síðan hann hélt útgáfu-
tónleika fyrir jól og því er spenn-
ingurinn orðinn mikill að kynna 
plötuna betur. Þetta verður jafn-
framt fyrsta tónleikaferð Jónas-
ar um landið síðan hann var í 
hljómsveitinni Sólstrandagæj-
arnir fyrir um það bil tíu árum. 
„Þetta verður allt öðruvísi. Það 
er rosalegur munur frá þeim 
tíma enda erum við með konur 
og börn og hlutirnir á allt öðrum 
nótum,“ segir hann.

Jónas er þegar búinn að hanna 
umslagið á næstu plötu sína 
þrátt fyrir að lögin séu ekki 

næstum því tilbúin. „Ég er að 
vinna nýtt efni og þetta er að 
malla svolítið hjá mér. Ég er 
þegar kominn með konseptið að 
næstu plötu en þetta er allt 
saman spurning um tíma og pen-
inga.“

Í tilefni tónleikaferðarinnar 
verður hægt að sækja þrjú af 
lögum Jónasar frítt af heima-
síðunnni www.jonassigurdsson.
com. Einnig verður hægt að 
fylgjast með túrnum á heima-
síðunni.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudagSparBíó 450kr

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

www.SAMbio.is

EVAN ALMIGHTY KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG
KL. 4  Í KEFLAVÍK

HARRY POTTER 5 KL. 1 Í ÁLFABAKKA,
KL. 2 Á AKUREYRI OG Í KEFLAVÍK



Daydream Nation var sjötta plata 
Sonic Youth. Hún kom upphaflega 
út árið 1988 og var strax hampað 
sem meistaraverki af gagnrýn-
endum. Daydream Nation var 
fyrsta Sonic Youth-platan sem 
Blast First-fyrirtækið gaf út í 
Bandaríkjunum, en þrátt fyrir frá-
bæra dóma og góðar viðtökur 
plötukaupenda gekk dæmið ekki 
upp. Hljómsveitin gerði í fram-
haldinu samning við útgáfurisann 
Geffen Records og varð það stór-
veldi í jaðarrokkgeiranum sem 
við þekkjum í dag.

Daydream Nation var vendi-
punktur fyrir Sonic Youth tónlist-
arlega. Þó að platan sé langt frá 
því að vera poppuð þá var hún 
samt skref í áttina að megin-
straumnum. Á henni eru slagarar 
eins og Teen Age Riot, Silver 
Rocket og Eric‘s Trip. Þessi þróun 
hélt áfram með næstu plötum, Goo 
og Dirty.

Daydream Nation er þriðja 
Sonic Youth-platan sem kemur 
út í Deluxe röð Universal-útgáf-
unnar og eins og hinar tvær 
fyrri, Goo og Dirty, þá er frábær-
lega að henni staðið. Auk upp-
runalegu plötunnar sem meðlim-
ir Sonic Youth eru búnir að 
endurhljóðblanda er demó-
útgáfa af Eric‘s Trip, 15 laga tón-

leikar frá Daydream Nation tón-
leikaferðinni og fjögur tökulög 
– Bítlalagið Within You Without 
You, Computer Age eftir Neil 
Young, Captain Beefheart-lagið 
Electricity og Mudhoney-lagið 
Touch Me I’m Sick. 

Að auki fylgir bæklingur með 
flottum myndum og ítarlegum 
texta sem rekur sögu plötunnar og 
staðsetur hana í rokksögunni. 
Snilldarplata og frábær útgáfa. 
Það er ekki flóknara en það … 

Lykilverk í jaðarrokksögunni
Tvær fyrstu plötur Ego, Breytt-

ir tímar og Í mynd, hafa verið end-
urútgefnar í tilefni þess að 25 ár 
eru liðin frá útgáfu þeirra. Ego 
var stofnuð haustið 1981 og gaf út 
sína fyrstu plötu, Breyttir tímar, 
1. apríl 1982. Seldist platan í 
metupplagi en hún hafði meðal 
annars að geyma lögin Stórir 
strákar fá raflost og Móðir, sem 
lifa góðu lífi enn þann dag í dag.

Platan Í mynd kom út seinna á 
árinu, eða 17. nóvember, og seldist 
einnig mjög vel. Á henni er að 
finna lögin vinsælu Fjöllin hafa 
vakað og Mescalin. Með endurút-
gáfunum fylgir veglegur bækling-
ur um sögu hverrar plötu ásamt 
aukalögum.

Endurútgáfa frá Ego

Leikarinn Jude Law er stadd-
ur í Afganistan til að kynna 
hinn árlega friðardag Sam-
einuðu þjóðanna hinn 21. 
september. Með honum í för 
er breski  kvikmyndagerðar-
maðurinn Jeremy Gilley 
sem er að búa til heimildar-
mynd um heimsóknina. Hafa 
þeir ferðast um austurhluta 
landsins þar sem þeir hafa 

lagt áherslu á að ræða við 
venjulegt fólk.

Jude Law telur það 
skipta miklu máli að fá 
skilaboð um frið frá 
Afganistan. „Væru það 
ekki yndisleg skilaboð um 
frið til heimsbyggðarinn-
ar ef þau kæmu frá svona 
stríðshrjáðri þjóð eins og 
Afganistan?“ sagði Law.

Ferðast um Afganistan



Ýmsar forsendur 
eru hafðar að baki þessu 
vali Fréttablaðsins, svo sem 
aldur, reynsla, og frammi-
staða síðustu tímabil. Ein-
kunnagjöf blaðsins er höfð 
til hliðsjónar í valinu en 
ræður alls ekki mestu um 
þá sem valdir eru. Þetta eru 
leikmenn sem hafa ýmist 
tekið stórstígum framför-
um, hafa snúið til baka úr 
erfiðum meiðslum, eða sem 
hafa einfaldlega skotist upp 
á sjónvarsviðið með frá-
bærri frammistöðu í sumar. 
Leikmenn sem hafa gert 
meira en búist var við af 
þeim og leikmenn sem hafa 
jafnvel mætt mótlæti en 
uppskera nú laun erfiðis-
ins.

Blikar eiga flesta fulltrúa 
liðsins, eða þrjá talsins, en 
tveir leikmenn koma frá ÍA 
og Keflavík. 

Fréttablaðið hefur valið þá 11 leikmenn sem það telur hafa komið einna mest á óvart í Landsbankadeild-
inni það sem af er sumri, leikmenn sem hafa öllum að óvörum komist í hóp betri leikmanna deildarinnar.   

Fyrir ekki lengri tíma en rúmu ári 
var Sverrir Garðarsson í gifsi á báðum 
löppum eftir að hafa brotið á sér ökklana í 
kappleik. Í þrjá mánuði fór hann ferðir 
sínar í hjólastól, hann þyngdist ótæpilega 
og læknar vöruðu hann við því að hann 
myndi hugsanlega aldrei aftur spila fót-
bolta. Eftir langa og stranga endurhæf-
ingu, þar sem Sverrir meðal annars missti 
24 kíló, er hann snúinn aftur á fótboltavöll-
inn. Hann hefur spilað eins og engill við 
hlið Tommys Nielsen í vörn FH í sumar og 
segist sjálfur vera að mörgu leyti betri 
leikmaður en áður. Sverrir er spútnikleik-
maður Landsbankadeildarinnar í ár að mati 
Fréttablaðsins. 

„Um tíma var þetta gríðarlega erfitt og 
stundum mátti litlu muna að trúin færi. En 
alltaf vaknaði maður upp næsta dag, stað-
ráðinn í að spila aftur. Þetta var hindrun 
sem ég ætlaði að yfirstíga og í dag þakka 
ég guði að ég sé heill heilsu, geti tekið þátt 
í æfingum og spilað leiki,“ segir Sverrir, 
sem er orðinn 100 prósent heill, eins og 
stundum er sagt á fótboltamáli. Hann finn-
ur ekkert fyrir meiðslunum lengur. 

„Ég er eðlilega mjög ánægður með hvern-

ig þetta hefur gengið hingað til. Við erum í 
góðri stöðu á öllum vígstöðvum og þetta er 
ennþá í okkar höndum. Þannig er best að 
hafa það,“ segir Sverrir og gerir lítið úr 
eigin afrekum. „Ég er að spila í frábæru 
liði og nýt þess að vera með góðan mann 
mér við hlið,“ segir Sverrir og á þar við 
hinn danska Tommy Nielsen. „Mér finnst 
hann sjaldan fá það hrós sem hann á skilið. 
Tommy hefur gert ótrúlega hluti fyrir FH 
þau ár sem hann hefur verið hér og klikkar 
aldrei. Fyrir mig eru það forréttindi að fá 
að spila og æfa með honum. Hann er frá-
bær leikmaður og frábær manneskja.“

Það tók Sverri aðeins tæpt ár að komast í 
sína venjulegu þyngd, um 79 kíló, eftir að 
hafa þyngst verulega í kyrrsetunni sem 
fylgir því að vera í gifsi á báðum löppum. 
Sverrir segir það konu sinni að þakka að 
hann náði að snúa við blaðinu jafn fljótt og 
raun ber vitni, en mest varð hann 103 kíló. 
„Konan mín er lífræn grænmetisæta og tók 
mig á teppið varðandi mataræðið. Áður 
borðaði ég það sem mig langaði í og hikaði 
ekki við að fá mér egg og beikon á morgn-
ana,“ segir Sverrir. 

„Síðan fór ég að hjóla, synda og brenna og 

um leið fóru kílóin að tínast 
af. Þetta var mjög ánægju-
legt, enda voru strákarnir í 
liðinu farnir að stríða mér 
á rassastærðinni. Nú  eru 
þeir flestir með stærra 
fjós en ég,“ segir Sverrir 
og glottir. 

Hann segir meiðslin 
hafa þroskað sig mikið 
sem leikmann. „Ég er 
öðruvísi leikmaður en 
ég var. Áður 
lét ég mig 
vaða í allt 
og alla en 
nú hafa 
áherslurnar 
breyst nokkuð. Ég held að 
ég sé skynsamari og 
almennt betri leikmaður 
að mörgu leyti,“ segir 
Sverrir. „Eftir svona 
reynslu breytist líka við-
horfið gagnvart heilsunni. 
Nú er hver æfing og hver 
leikur upplifun sem ég 
reyni að njóta til fulln-
ustu.“

Hver einasta æfing er upplifun

 „Ég get ekki sagt að ég 
sjái eftir því að hafa farið á 
Hlíðarenda. Ég er í mjög góðu liði 
þar sem andinn er frábær. Mér 
hefur vissulega gengið vel en það 
sama má segja um allt liðið. En ég 
hef alltaf vitað hvað ég get í 
fótbolta,“ segir miðjumaðurinn 
Baldur Bett hjá Val og einn helsti 
spútnikleikmaður sumarsins. 
Baldur hefur spilað frábærlega 
með sínu nýja liði í sumar eftir að 
hafa gengið í raðir liðsins frá FH 
síðasta haust. 

Baldur spilaði fyrstu leiki 
tímabilsins á hægri vængnum og 
fékk misjafna dóma fyrir 
frammistöðu sína. En eftir að 
Baldur Aðalsteinsson meiddist í 
leik gegn Breiðablik í 4. umferð 
leysti Baldur hann af á miðri 
miðjunni í síðari hálfleik. Baldur 
stóð sig einstaklega vel í sinni 
kjörstöðu og hefur ekki litið til 
baka síðan. Stuðningsmenn Vals 
kalla hann kónginn á miðjunni. 
„Það er ekkert leyndarmál að mér 
líður betur á miðri miðjunni en 
annars er ég bara sáttur við að 
spila.“

Hef alltaf vitað 
hvað ég get

Mun æfa kastgreinar fram á næsta sumar



Ég kynntist hinum nafntogaða Joey Drum-
mer í fótboltaferð í Englandi fyrir nokkr-
um árum. Við félagarnir deilum ástríðu 
fyrir fótboltanum og hann tók vel í það 
þegar ég kvaðst ætla að ganga í raðir Puma-
sveitarinnar í einn dag. Ég fékk far suður 
með sjó í steikjandi hita og allt var upp sett 
fyrir góðan dag, enda stórleikur gegn KR í 
burðarliðnum.

Pumasveitin er ekki fjölmenn en hún 
bætir það upp með öflugum hljóðfæraleik-
urum og samheldum vinahópi. Þetta er 
þriðja sumarið sem þessi hressa sveit styð-
ur Keflvíkinga áfram en hún hefur fyrir 
löngu vakið athygli fyrir vaska framgöngu. 
Upprunalegi hópurinn taldi aðeins átta 
manns en hefur farið aðeins fjölgandi og 
kjarninn í dag er um fimmtán manns.

Þessi vaski her manna hittist á Yello í mið-
bænum þar sem málin voru rædd og ég 
klæddur í treyju. Pumasveitin bað Kefla-
víkurliðið um að klæðast rauðum treyjum í 
leiknum sem það og gerði. Allt fyrir stuðn-
ingsmennina.

Ég var ánægður með mína rauðu treyju, 
sem var í réttri stærð og allt. Númerið var 
28. Ég var því ákveðinn í að styðja minn 
mann sem er í alvörunni númer 28, hinn 
sautján vetra Viktor Guðnason, en hann var 
því miður ekki í hóp. Ekki sáttur með það. 
Styð minn mann samt áfram í sumar.

Það vantaði fleiri treyjur á mannskapinn 
og eftir þeim var kallað. Hver kom með 
þær í hús tveimur tímum fyrir leik nema 
fyrirliðinn Guðmundur Steinarsson, sem 
kvartaði reyndar yfir því að liðið fengi ekki 
einu sinni nýja búninga, með bros á vör. 
Kristján Guðmundsson þjálfari kíkti líka 
við, bara til að taka út stemninguna. Mér 
sýndist hann vera nokk hissa á því að sjá 
mig þarna en hann rétti mér nú spaðann 
áður en hann undirbjó sína menn fyrir átök-
in.

Pumasveitin gerði það sama og stemningin á 
Yello var með besta móti. Drummerinn 
þeytti skífum og menn sungu og lömdu húðir 
á meðan mér var rétt gjallarhorn og beðinn 
um að öskra. Það gekk afleitlega til að byrja 
með og ég gerði mig að stórkostlegu fífli, en 
ekki hvað? Hversu erfitt er að segja „Þegar 
ég segi Kefla, þið segið Vík – Kefla (VÍK!), 
Kefla (VÍK!)? Mér tókst að klúðra því ítrek-
að en var nú fljótt fyrirgefið.

Eftir hressandi upphitun tók við pallferð 
út á völl. Ekkert sérstaklega löglegt en afar 
skemmtilegt þar sem Keflvíkingar voru 

hvattir til að drífa sig á völlinn. Við mættum 
því galvösk nokkuð fyrir leik og brýndum 
raustina og skerptum á trommukjuðunum 
fyrir baráttuna utan vallar við stuðnings-
mannasveit KR, Miðjuna.

Auk Drummersins og fleiri frábærra 
trommuleikara skipa Pumasveitina líka bás-
únu- og trompetleikari. Þetta gerir það að 
verkum að skemmtileg lög heyrast hvívetna 
og maður er í rífandi dans- og söngvagír 
allan tímann. Drummerinn leiðir sína menn 
áfram með miklum myndarskap og skemmt-
unin var frábær. Auðvitað tók öll sveitin svo 
undir með einum eða öðrum hætti.

Pumasveitin býður upp á öðruvísi stemn-
ingu en Miðjan og Mafían sem ég hafði 
áður tekið út. Þær reiða sig ekki á hljóð-
færi líkt og Suðurnesjamenn en stemning-
in er allt öðruvísi með Pumasveitinni og 

hún var alveg stórkostleg í stúkunni. Það 
gekk reyndar illa að fá fleiri til að syngja 
með en Pumasveitin var virkilega öflug. 
2.300 manns á vellinum í sólinni og ég stóð 
reyndar nokkrum sinnum upp til að fá fólk-
ið með. Það gekk misvel eins og gengur og 
gerist.

Rígurinn á milli stuðningsmanna Keflavík-
ur og KR er mikill. Ég varð greinilega var 
við hita milli manna en menn skildu þó í 
bróðerni og er ekki úr vegi að hvetja til 
háttvísi innan vallar sem utan. Menn sungu 
fram og til baka í stúkunni, meira að segja 
var sungið fyrir mig sem var afar ánægju-
legt. Takk fyrir það! Ég gerði líka mitt besta 
með gjallarhornið, klúðraði nú einhverju en 
komst vonandi sómasamlega frá þessu. 
Allavega þegar á heildina er litið.

Leikurinn var ekki sá skemmtilegasti en 
ég skemmti mér konunglega. Ég lifði mig 
líkt og áður vel inn í hlutverkið og fagnaði 
með mínum mönnum og söng „Færeyjar – 
Færeyjar“ þegar Símun skoraði. Gleðin var 
skammvinn og KR jafnaði og sigurvíman 
dvínaði. Úrslitin voru þó kannski aukaatriði 
fyrir mig, aðalatriðið var stuðningurinn 
sem var í meira en góðu lagi.

Ég eignaðist góða vini í Keflavík og þrátt 
fyrir að hafa ekki tekið þrjú stig held ég að 
Keflvíkingar ættu að vera ánægðir með 
daginn. Stemningin var með allra besta 

móti og blæs Pumasveitin svo sannarlega 
lífi í lífið utan vallar.

Keflvíkingar státa ekki aðeins af einu skemmtilegasta liði landsins heldur einni bestu stuðningsmannasveitinni líka. Pumasveitin hef-
ur haslað sér völl á meðal þeirra bestu og hefur hlotið mikið lof frá því þessir vösku drengir tóku sig saman og stofnuðu sveitina. Hjalti 
Þór Hreinsson, íþróttablaðamaður á Fréttablaðinu og gallharður Leiknismaður, skellti sér í för með Pumasveitinni í einn dag.

Við styðjum Keflavík, nanananana.
Við styðjum Keflavík, nanananana.

Keflvíkingar stöndum saman.
 - Allir sem einn.

Hvernig sem fer, í hvernig veðri sem er.
Þar verðum við, og styðjum okkar lið.
Allir vilja vinna - Áfram Keflavík.
Keflvíkingar stöndum saman
og vinnum þennan leik.

Guðmundur Steinarsson.
Hann skorar mörkin alveg lon og don.
Hann er maðurinn. 
Negldu nú tuðrunni stöngin inn.

Ég þekki mann.
Hann heitir Baldur, Baldur heitir hann.
Ég veit um engan betri miðjumann.
Margar boltakúnstir kann hann.
Með kollinn alveg rauðhærðan.

ú í ú a-a tjeng tjeng valla valla Branco

We are the winners, of VISA-bikar.

Skemmtilegir textar



 Sóknarmaðurinn Kjartan 
Henry Finnbogason mun ekki 
ganga til liðs við enska 1. deildar-
félagið Bristol City. Kjartan lék 
þrjá æfingaleiki með liðinu í Lett-
landi í síðustu viku og þótti standa 
sig vel en þrátt fyrir það ákvað 
þjálfari félagsins, Gary Johnson, 
að bjóða honum ekki samning. 
„Hann hefði verið á eftir 2-3 af 
framherjum okkar í goggunarröð-
inni,“ sagði Johnson í samtali við 
BBC á England í gær. 

Kjartan hafði áður lýst því 
yfir að Bristol City hafi 
verið hans fyrsti kostur en 
hann er án samnings eftir 
að hafa yfirgefið herbúðir 
Celtic í vor. Kjartan sagði 
við Fréttablaðið að enginn 
uppgjafartónn væri í sér 
þrátt fyrir að niður-
staðan hjá Bristol 
væru vissulega 
vonbrigði. „Þegar 
þetta er að baki 
þarf ég einfald-

lega að skoða aðra kosti í stöð-
unni,“ segir Kjartan, en hann er 
með nokkur tromp í hendinni hjá 
ýmsum félögum á Norðurlöndun-
um. Til stendur að hann fari aftur 
til reynslu hjá Brann í Noregi og 
þá hefur Viborg í Danmörku, sem 
Rúrik Gíslason gekk nýlega til 
liðs við, sýnt Kjartani áhuga. Þá 
stendur honum einnig til boða að 
skrifa undir samning hjá Aales-
und í Noregi. „Ég mun setjast 
niður með umboðsmanni mínum 

eftir helgi og ákveða næstu 
skref. Ég vill að sjálfsögðu 
ganga frá mínum málum 
sem fyrst en það skiptir 
máli að velja rétt,“ segir 
Kjartan.

Fer ekki til Bristol

Skrifaði undir hjá Cardiff
 Framherjinn Robbie Fow-

ler hefur ákveðið að skrifa undir 
tveggja ára samning við 1. deild-
arliðið Cardiff City. Fowler fékk 
ekki nýjan samning hjá Liverpool 
og hefur undanfarnar vikur verið 
að leita sér að nýju liði. 

Um tíma var búist við því að 
Fowler færi til Sidney FC í Ástral-
íu en fyrrum enski landsliðsmað-
urinn hafnaði tilboði félagsins.

Hamilton slapp með skrámur
Betur fór en á horfðist 

þegar enski ökuþórinn Lewis Ham-
ilton keyrði á vegg í tímatökum 
Formúlu 1 kappakstursins sem 
fram fer í Nuerburgring í dag. 
Dekk sprakk á McLaren-bifreið 
Hamilton með þeim afleiðingum 
að hann missti stjórn á henni og 
skall beint á vegg. Talið er að Ham-
ilton hafi verið á um 265 kílómetra 
hraða þegar óhappið átti sér stað 
en svo virðist sem hann hafi slopp-
ið með skrámur. 

Mikil skelfing greip um sig á 
Nuerburgring-brautinni þegar 
óhappið varð. Kallað var eftir 

sjúkraþyrlu sem flutti ökumann-
inn á nærliggjandi spítala og ótt-
uðust áhorfendur og brautarstarfs-
menn hið versta. Þegar Hamilton 
veifaði og brosti til aðdáenda sinna 
þar sem hann lá á sjúkrabörunum 
varð öllum ljóst að meiðsli hins 22 
ára gamla Englendings gætu ekki 
verið alvarleg. 

„Mér líður vel og 
tel mig einstak-
lega gæfurík-
an að hafa 
sloppið
svona vel. 
Ég verð 

þó væntanlega með einhverja mar-
bletti þegar ég vakna á morgun,“ 
sagði Hamilton í gær en hann mun 
þó þurfa að bíða fram að læknis-
skoðun rétt fyrir kappaksturinn í 
dag til að fá grænt ljós frá læknum 
um að taka þátt. Fastlega er búist 
við að Hamilton verði á meðal þátt-
takenda, en eins og kunnugt er 
hefur hann 12 stiga forystu í heild-
arstigakeppni ökumanna. 

Finninn Kimi Raikkonen verður 
á ráspól í kappakstrinum á morg-
un eftir að hafa verið hraðastur í 
tímatökum. Fernando Alonso varð 

annar og Felipe Massa þriðji. 



 Badmintonkonan 
Ragna Ingólfsdóttir beið lægri 
hlut fyrir heimastúlkunni 
Michelle Chan á alþjóðlegu móti á 
Nýja-Sjálandi í gær. 

Ragna tapaði naumlega í 
þremur settum, 21-23, 21-17 og 
19-21 en um var að ræða viður-
eign í 8 manna úrslitum mótsins.

Ragna úr leik
 Allt útlit er fyrir að 

handboltamaðurinn Valdimar 
Fannar Þórsson hjá Fram gangi í 
raðir Malmö á allra næstu dögum 
en sænska félagið hefur boðið 
honum út til að líta á aðstæður. 
Valdimar fór utan í gærmorgun 
og verður í vikutíma. 

Að sögn Jóns Eggerts Hallsson-
ar, formanns handknattleiksdeild-
ar Fram, hefur félagið ekki 
fengið formlegt svar frá Malmö 
við gagntilboðinu sem félagið 
sendi í síðustu viku. “En í ljósi 
þess að sænska félagið hefur 
boðið honum út verði að teljast 
líklegt að þeir séu tilbúnir að 
gangast að því sem við förum 
fram á. Ef Valdimar er sáttur við 
það sem þeir hafa fram að færa á 
ég von á að þetta gangi í gegn,” 
segir Jón Eggert. 

Ljóst er að brottför Valdimars 
mun reynast Frömurum mikil 
blóðtaka en honum hafði verið 
ætlað lykilhlutverk í liðinu á 
komandi leiktíð. Valdimar var 
einn allra besti leikmaður 
deildarinnar á síðasta tímabil og 
varð markakóngur. 

Ekki náðist í Valdimar vegna 
málsins í gær. 

Í Malmö að líta 
á aðstæður

Alríkislögreglan í 
Bandaríkjunum, FBI, kannar nú 
hvort einn af dómurum deildar-
innar, Tim Donaghy, hafi tengsl 
við mafíuna þar í landi og hafi 
beitt sér fyrir því að hagræða 
úrslitum í leikjum á síðustu 
tveimur árum. 

Donaghy mun hafa átt við 
spilafíkn að stríða og er sagður 
hafa lagt stórar fjárhæðir undir á 
leiki sem hann sjálfur hefur 
dæmt. Forráðamenn NBA verjast 
allra frétta af málinu.

FBI rannsakar 
dómara í NBA

 Steve Stricker var án efa 
maður gærdagsins en með frá-
bæru golfi náði hann að blanda sér 
í baráttuna um sigur á mótinu 
fyrir lokadaginn. Stricker lék 
samtals 64 höggum og jafnaði vall-
armetið á Carnoustie-vellinum í 
Skotlandi. „Það gekk eiginlega allt 
upp hjá mér í dag og mér leið eins 
og ég gæti varla klikkað. Það yrði 
óskandi að þessi tilfinning verði 
enn til staðar á morgun,“ sagði 
Stricker eftir að hann lauk keppni 
í gær. 

Garcia, sem hefur leitt mótið 
frá fyrsta degi, var öryggið upp-
málað í gær og lék á þremur högg-
um undir pari. Hann er samtals á 
níu höggum undir pari og hefur 
þriggja högga forskot á Stricker. 
„Það hefur verið yndislegt að spila 
hér síðustu daga og vonandi næ ég 
að spila nægilega vel á morgun til 
að standa uppi sem sigurvegari,“ 
sagði Garcia í gær, en hann og 
Stricker verða í síðasta ráshóp í 
dag.

Nokkuð langt er í næstu menn 
en alls hafa sjö kylfingar leikið á 
þremur höggum undir pari. Það 
má því telja líklegt að Garcia og 
Stricker heygi einvígi um sigur á 
mótinu í dag. 

Tiger Woods, sigurvegari móts-
ins síðustu tvö ár, er samtals á 
einu höggi undir pari, átta högg-
um á eftir Garcia, og verður að 
teljast eiga litla möguleika á sigri. 
„Ég á ennþá möguleika þótt 
ekki sé hann mikill. 
Þetta er stórmót og 
það er einn dagur 

eftir. Ég 

mun gefa allt í botn á lokadegin-
um,“ segir Woods, en hann varð 
fyrir því óláni að slá bolta sínum í 
höfuðið á sextugri konu á 6. braut 
í gær. Konan vankaðist við höggið 
og þurfti að sauma tvö spor í höfuð 
hennar. Hún bar sig þó vel þegar 
Tiger kom til hennar og baðst 
afsökunar en hún hlaut áritaðan 
hanska í miskabætur frá kylfingn-
um.

Spánverjinn Sergio Garcia hefur þriggja högga forskot á Bandaríkjamanninn 
Steve Stricker fyrir lokadaginn á Opna breska meistaramótinu í golfi. Tiger 
Woods þarf á kraftaverki að halda til að vinna titilinn þriðja árið í röð. 
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Pósthúsið er ungt og öflugt dreifingarfyrirtæki á sviði blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um sjöhundruð manns að uppbyggingu á fjölbreyttum og skemmtilegum vettvangi.

Conan O‘Brien á skjáinn!





„Það er alveg ótrúleg og í raun 
ólýsanleg tilfinning að vita að 
maður getur hlaupið aftur,“ segir 
Alma Ýr Ingólfsdóttir, þjónustu-
fulltrúi hjá Sjóvá, en hún var ein 
þeirra fimm íslensku stoðtækja-
notenda sem fengu háþróaða 
hlaupafætur að gjöf frá Össuri hf. 
fyrir tveimur vikum. Alma var 
aðeins 17 ára gömul þegar hún fékk 
heilahimnubólgu og blóðsýkingu í 
kjölfar hennar. Það leiddi meðal 
annars til þess að hún missti fram-
an af fingrum og báðum fótleggj-
um. Síðan eru liðin tæplega 12 ár.

Alma er sú eina af fimmmenn-
ingunum sem þarf að nota tvo 
hlaupafætur og hún segir vikurnar 
tvær að mestu leyti hafa farið í að 
læra að halda jafnvægi á þeim. 
„Þetta er allt að koma. Ég reyni að 
vera dugleg að æfa mig að standa á 
fótunum og ná jafnvægi. Ég get 
bara hlaupið stutt enn þá, engar 
alvöru vegalengdir. Aðalatriðið er 
að ná jafnvæginu góðu og byggja 
svo á þeim grunni.“

Tryggingastofnun greiðir ekki 
fyrir tæki til íþróttaiðkana en full-
trúar stofnunarinnar voru við-
staddir afhendinguna. Lárus Gunn-
steinsson hjá Össuri sagði í samtali 
við Fréttablaðið fyrir skömmu að 
fulltrúarnir hefðu sýnt fótunum 
mikinn áhuga enda væri ljóst að 
aflimun yki hættu á sykursýki og 
æðasjúkdómum vegna þess að 
hreyfing einstaklinganna minnk-
aði í kjölfarið. Alma segir að hún 
hafi vitað af tækninni í þónokkurn 
tíma en að fjárhagurinn hefði ekki 
leyft slíka fjárfestingu. „Mig hefur 
alltaf langað til þess að eignast 

svona. Ég hitti bæði hjólreiðamann 
og hlaupara frá Bandaríkjunum 
fyrir 11 árum. Þeir voru báðir að 
nota svona fætur en eins og staðan 
er hefði ég ekki getað keypt þá 
sjálf.“

Suður-Afríkumaðurinn Oscar 
Pistorius var einnig viðstaddur 
þegar fæturnir voru afhentir. Hann 
missti báða fætur neðan við hné 
aðeins 11 mánaða gamall en þökk 
sé hlaupafótum á hann í dag raun-
hæfa möguleika á að keppa á 
Ólympíuleikunum í Peking á næsta 
ári. „Nei, ég hef nú ekki sett mér 
svo háleit markmið. Það hljóta að 
vera einhver aldurstakmörk á leik-
ana,“ segir Alma og hlær þegar 
hún er innt eftir því hvort hún 
hyggist ekki feta í fótspor Oscars. 
„Markmiðið er bara að geta notað 
þetta almennilega. Geta hlaupið og 
gert sömu hluti og maður gat áður, 
þó ekki væri nema einfalda hluti 
eins og að taka þátt í leikjum og 
hoppa. Ég hef ekki getað það í 12 ár 
og það var mögnuð tilfinning að 
hoppa allt í einu aftur eftir allan 
þennan tíma. Ég er mjög þakklát 
Össuri fyrir að gefa okkur færi á 
að gera hluti sem öllum finnast 
sjálfsagðir en eru það í raun alls 
ekki.“

„Hundurinn Lúkas hlýtur að 
vera frétt sumarsins. Og mér 
verður oft hugsað til orðanna 
„Oft er góð saga, sönn saga,“ 
þegar nafn hans ber á góma. 
Þetta er náttúrlega stórkostlega 
fáránlegt.“

Vill fá að vera mannfælinn hippi

Nikulás Tumi Hlynsson fékk 
skemmtilega heimsókn á föstudag. 
Þá kom hin fimm ára gamla Linnéa 
Nana Christensen frá Noregi til 
landsins ásamt fjölskyldu sinni, en 
hún fann flöskuskeyti frá Nikulási í 
fyrra.

„Nikulás sendi skeytið frá Ísa-
firði fyrir tveimur árum,“ útskýrði 
Nanna Karólína Pétursdóttir, móðir 
Nikulásar, sem er átta ára gamall. 
„Þau settu sig svo í samband við 
okkur núna í júní, þá var ár síðan að 
þau fundu skeytið.“ Nanna segir 
börnin bæði vera spennt yfir heim-
sókninni. „Sú litla flögrar hérna um 
eins og fiðrildi,“ sagði hún. „Og svo 
held ég að allir vinir hans Nikulás-
ar séu núna að undirbúa skeyti,“ 
bætti hún við. 

Nikulás segist ekki vera viss um 
hvaðan hann fékk hugmyndina að 
því að senda skeytið af stað. „Ég 
bara veit það ekki alveg, mér datt 
þetta bara í hug,“ sagði hann. Hann 
segist ekki hafa reiknað með því að 
skeytið myndi finnast, en vonaðist 
þó til þess. „Ég setti mynd sem ég 
teiknaði af húsinu mínu í flöskuna, 
og svo nafn og símanúmer,“ 
útskýrði hann. Faðir Nikulásar 

bætti svo við haus af forsíðu Frétta-
blaðsins, til að hafa dagsetninguna 
með í för. Nikulás útilokar ekki að 
þau Linnéa verði bara pennavinir í 
framtíðinni, þó þau notist þá 
kannski við hefðbundnari póstsend-
ingar. 

Hedda Christensen, móðir Linn-
éu, segir dóttur sína hafa verið afar 
spennta yfir flöskuskeytinu. „Við 
vorum á ferðalagi alveg nyrst í 
Noregi, ég, dóttir mín og unnusti 
minn. Við fórum í göngutúr með-
fram ströndinni, þar sem það lágu 
fullt af gömlum bátsvélum, og 
undir einni slíkri vél fundum við 
flöskuna,“ útskýrði Hedda. 

Linnéa var þá fjögurra ára gömul, 
og að sögn Heddu var hún harð-
ákveðin í því að flaskan væri ætluð 
henni. „Svo sá hún að það var mynd 
eftir barn í flöskunni og varð ennþá 
ákveðnari. Hún vildi fara í heim-
sókn til hans alveg undir eins,“ 
sagði Hedda og hló við. 

Fjölskyldan hafði lengi haft í 
huga að koma hingað til lands, og 
með tilkomu flöskuskeytisins 
fannst þeim ekki annað hægt en að 
heilsa upp á Nikulás og fjölskyldu 
hans. Þau hyggjast dvelja hjá þeim 

yfir helgina, en halda aftur á heima-
slóðir eftir viku. 

Hedda segir Linnéu ætla að 
senda flöskuskeyti á meðan á dvöl 
þeirra hér á landi stendur. „Við 

ákváðum að gera það á Íslandi, það 
virðist ganga vel,“ sagði hún. „Þetta 
er ótrúlega skemmtilegt, það er allt 
annað en sjálfgefið að flöskuskeyti 
komist til skila,“ bætti hún við.

Flöskuskeyti varð kveikjan að norsk-íslenskri vináttu
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BOLTINN ER
HJÁ OKKUR!

Liverpool - Chelsea 19. águst

West Ham - Wigan 25. águst

Chelsea - Portsmouth 25. águst

Man Utd - Tottenham 26. águst

Fulham - Tottenham 1. september

Tottenham - Arsenal 15. september

Man Utd - Chelsea 23. september 

West Ham - Arsenal 29. september 

Tottenham - Aston Villa 1. október 

Bolton - Chelsea 7. október 

Everton - Liverpool 20. október 

Liverpool - Arsenal 28. oktober 

Arsenal - Man Utd 3. nóvember 

Liverpool - Fulham 10. nóvember 

Bolton - Man Utd 24. nóvember 

Chelsea - West Ham 1. desember 

Tottenham - Man City 8. desember 

Arsenal - Chelsea 15. desember 

Liverpool - Portsmouth 22. desember
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Íeinni af skáldsögum Terrys 
Pratchetts kemst Dauðinn að 

þeirri niðurstöðu að lífið sé vana-
bindandi. Enginn getur hætt eftir 
fyrsta andardráttinn, sá fyrsti 
kallar á þann næsta og þannig koll 
af kolli uns fólk leggur sig í kjána-
lega framkróka og veður eld og 
brennistein til þess eins að halda 
lífi. Dauðinn á reyndar afskaplega 
erfitt með að átta sig á lífinu og 
rökleysunni sem oft einkennir það, 
til dæmis eðli fíknar. Því notar 
hann hugtakið af algerri vanþekk-
ingu. Það gerir engan að súrefnis-
fíkli að geta ekki án súrefnis 
verið.

er alltaf skemmandi afl. 
Henni fylgir leynd, skömm og 
kvíði. Hún lýsir sér í stjórnleysi á 
flestum sviðum, oft stjórnlausri 
stjórnsemi. Hún miðar að því að 
tortíma fíklinum andlega, tilfinn-
ingalega, fjárhagslega og félags-
lega og sviptir hann mannlegri 
reisn. Hún skilur fjölskyldur eftir 
í sárum, því fíkillinn tekur flóttann 
fram yfir velferð maka og barna. 
Hún einkennist af andfélagslegri 
hegðun, víðtæku ábyrgðarleysi og 
stanslausri sjálfshátíð; sjálfsrétt-
lætingu og sjálfsvorkunn. Fíknin 
er berserksgangur sjálfshyggj-
unnar. 

sem lætur fólki líða vel 
getur valdið fíkn. Þannig þekkist 
meðal annars áfengis- og lyfja-
fíkn, átfíkn, spilafíkn, netfíkn, 
ástar- og kynlífsfíkn og jafnvel 
trúarfíkn. Lýsingin hér að ofan á 
við um þetta allt, ekki síst trú-
arfíknina. Trúariðkun sem lýsir 
sér á þennan hátt er sjúkleg. 

einkennir alla fíkn: Það 
er til lausn. Um allan heim hefur 
fjöldi fólks sigrast á öllum tegund-
um fíknar – líka trúarfíkn – eftir 
andlegum leiðum sem meðal ann-
ars fela í sér æðri mátt og hand-
leiðslu hans. Þetta gerir það að 
verkum að margir líta svo á að fík-
ill í bata hafi einfaldlega skipt 
einni fíkn út fyrir aðra. Slíkt þekk-
ist auðvitað, en þá láta raunveru-
leg batamerki eðlilega ekki á sér 
kræla. Yfirleitt er þetta þó sami 
misskilningur og ruglar saman 
áfengi og alkóhólisma. 

sem byggir á náungakærleik, 
auðmýkt og umburðarlyndi er ekki 
fíkn heldur einmitt fullkomin and-
stæða hennar á allan hátt. Trú sem 
sættir í stað þess að sundra er ekki 
sjúkdómur heldur einmitt lausn 
undan einhverju skelfilegasta 
meini sem herjað hefur á mann-
kynið.

Trúarfíkn


