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Fjölskylduveisla í 
Fríkirkjunni
Garðar Thor og Tinna 
Lind gengu í það 
heilaga um 
síðustu helgi.
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Afreiddu 
600 manns
Súpa Svanhildar 
og Loga Bergmanns 
sló í gegn á Dalvík.

FÓLK 22

PLEBBALEGT AÐ BIRTA TEKJUR Í TVEIMUR BLÖÐUM
Fjölmiðlamaðurinn Þorsteinn J. Vilhjálmsson 
og Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður og vara-
formaður Samfylkingarinnar, sitja á rökstólum.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu var kölluð að 
Hótel Sögu aðfaranótt laugardags. 
Þegar lögregluna bar að garði svaf 
maður með golfsett í fanginu á 
grasbletti í nágrenni við hótelið. 

Maðurinn gat hvorki sagt 
lögreglu deili á sér né hvar hann 
ætti heima. Var því ekkert annað í 
stöðunni fyrir lögregluna en að 
leyfa manninum að sofa úr sér í 
fangageymslu.  - þeb

Golfari í Vesturbænum:

Svaf með golf-
settið í fanginu

VIÐSKIPTI Stofnfjáreigendur í 
Sparisjóði Skagafjarðar segja 
valdhafa sjóðsins hafa stýrt 
honum með eigin hagsmuni og 
fyrirtækja tengdum þeim að leið-
arljósi, en ekki hagsmuni sjóðs-
ins. 

Framboðslisti til stjórnar Spari-
sjóðs Skagafjarðar var úrskurðað-
ur ólöglegur af stjórn sparisjóðs-
ins á dögunum, meðal annars 
vegna hagsmunatengsla Sigurjóns 
Rúnars Rafnssonar, aðstoðarkaup-
félagsstjóra Kaupfélags Skagfirð-
inga, og Gísla Kjartanssonar, 
sparisjóðsstjóra í Borgarnesi, við 
önnur fjármálafyrirtæki.

Gísli Árnason, stofnfjáreigandi 
í Sparisjóði Skagafjarðar, segir í 

yfirlýsingu að Sigurjón Rúnar og 
Gísli Kjartansson hafi farið með 
völdin í Sparisjóði Skagafjarðar 
undanfarin ár, og hafi hagrætt 
stofnfjárhlutum þannig að þeir, 
ásamt einstaklingum og fyrirtækj-
um sem tengjast þeim, fari með 
meirihluta atkvæða í sjóðnum. 
Þeir hafi hindrað eflingu sjóðsins 
með því að koma í veg fyrir stofn-
fjáraukningu undanfarin ár.

Í apríl síðastliðnum var tilkynnt 
að stjórnir Sparisjóðs Skagafjarðar 
og Sparisjóðs Siglufjarðar hefðu 
undirritað áætlun um samruna 
sjóðanna tveggja. Hann á að ganga 
í gegn á morgun. Sprottið hafa upp 
miklar deilur um samruna spari-
sjóðanna, og hefur Fjármálaeftir-

litinu meðal annars verið sent 
erindi vegna hans. 

Bjarni Jónsson, fulltrúi Fræða-
veitunnar ehf., sem er stofnfjár-
eigandi í Sparisjóði Skagafjarðar, 
segir að stjórnin hafi komið í veg 
fyrir stofnfjáraukningu Sparisjóðs 
Skagafjarðar undanfarin ár, þrátt 
fyrir vilja Skagfirðinga til þess.

„Það er verið að valta yfir venju-
legt fólk sem á ekki að venjast 
svona yfirgangi og bolabrögðum,“ 
segir hann. „Þarna á að keyra sam-
runann í gegn með hagsmuni ann-
arra fjármálastofnana að leiðar-
ljósi.“

Hvorki náðist í Sigurjón Rafn 
né Gísla Kjartansson við vinnslu 
fréttarinnar. - sþs

Segja valtað yfir 
stofnfjáreigendur
Sparisjóði Skagafjarðar er stýrt með einkahagsmuni stjórnenda að leiðarljósi, 
segja stofnfjáreigendur. Framboðslisti til stjórnar sjóðsins var úrskurðaður ólög-
legur vegna hagsmunatengsla stjórnarmanna við önnur fjármálafyrirtæki.NORÐLÆGAR ÁTTIR Úrkoma 

norðan- og austanlands, en þurrt 
syðra.

Tískusprengja frá 
Íslandi

Ofurhönnuðurinn 
Steinunn Sigurd slær 
í gegn á dönsku 
tískuvikunni og sýnir 
næst í New York.
HELGIN 18

12

Valsstúlkur 
áfram 

Valur tryggði sér í 
gær sæti í milli-
riðli í Evrópu-

keppni félagsliða 
eftir glæsilegan 

sigur á KÍ frá Færeyjum.
ÍÞRÓTTIR 24

FJÖLMENN GLEÐIGANGA Talið er að rúmlega 50.000 manns hafi komið saman í miðborg Reykjavíkur í gærdag til að taka þátt í Gleðigöngu samkynhneigðra. Gleðigangan er 
hápunktur Hinsegin daga sem lýkur í dag. Um þrjátíu atriði voru sýnd í göngunni að þessu sinni, en hún var hin glæsilegasta.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Þegar starfsemi HB 
Granda flytur upp á Akranes losna 
afar verðmætar lóðir við 
Reykjavíkurhöfn. Óvíst er hvað 
verður um þær, en ákvörðun um 
hvers konar starfsemi verður á 
svæðinu er í höndum stjórnar 
Faxaflóahafna.

Jón Grétar Jónsson, 
framkvæmdastjóri
fasteignasölunnar Húsakaup, segir 
að ef ákveðið verði að fiskvinnslu 
og útgerð verði hætt á þessum stað 
verði lóðirnar með bestu 
íbúðalóðum við sjóinn á landinu.

„Þetta fer allt eftir því hvað 
menn vilja gera,“ segir hann. „Ef 
starfsemin verður þarna áfram 
vill enginn byggja íbúðarhúsnæði í 
næsta nágrenni, en ef hún fer 
verða þessar lóðir gríðarlega 
vinsælar fyrir íbúðarhús við 
sjóinn. Eins og er virðist ekki 
endilega vera vilji fyrir því að 
fiskframleiðslan fari af svæðinu.“

HB Grandi á fiskiðjuver og 
fiskimjölsverksmiðju á lóðum við 
Reykjavíkurhöfn. Lóð fyrir-
tækisins við Norðurgarð er um 
8.500 fermetrar samkvæmt 
upplýsingum frá Fasteignamati 
ríkisins, en flatarmál lóðarinnar 
þar sem fiskimjölsverksmiðjan 
stendur lá ekki fyrir í gær.

Í ársreikningi HB Granda árið 
2006 segir að fasteignamat 
fiskiðjuversins sé rúmar sjö 
hundruð milljónir, og 
fiskimjölsverksmiðjan var metin á 
tæplega hálfan milljarð. Bókfært 
virði þeirra var þó töluvert lægra, 
samtals um hálfur milljarður 
króna.

Eggert B. Guðmundsson, 

forstjóri HB Granda, segir ekkert 
hafa verið ákveðið með afdrif 
lóðanna eftir að fyrirtækið flytur 
sig um set. Aðspurður hvers vegna 
bókfært virði bygginga og lóða HB 
Granda við Reykjavíkurhöfn sé 
mun lægra en fasteignamat segir 
Eggert að slíkt sé ekki óalgengt í 
ársreikningum, bókfært virði sé 

upprunalegt virði að frádregnum 
afskriftum.

Um 120 manns starfa hjá HB 
Granda í Reykjavík. Fram hefur 
komið að ekki muni koma til 
fjöldauppsagna á næstu tveimur 
árum, en ekki sé víst að jafn mörg 
störf verði í boði þegar fiskvinnslan 
tekur til starfa á Akranesi.

Lífið á 
landnámsöld

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

 Sex af bandarísku 
demókrötunum átta, sem keppa 
um að verða forsetaefni Demó-
krataflokksins í kosningunum á 
næsta ári, sátu á fimmtudags-
kvöldið fyrir svörum í sjónvarpi 
um afstöðu sína til samkynhneigð-
ar. Öll sögðust þau vera eindregnir 
stuðningsmenn réttinda samkyn-
hneigðra, en ekkert þeirra fór þó 
svo langt að segjast styðja það að 
samkynhneigðir geti gengið í 
hjónaband með sama hætti og 
annað fólk. Þau sögðust telja að 
borgaralega staðfest samvist ætti að nægja.

„Ef borgaraleg samvist væri fullgild og nyti almennrar 
viðurkenningar,“ sagði Barack Obama, „þá tel ég að við 
hefðum náð gríðarlegum framförum.“ Obama er þó ekki 
kominn jafn langt og kirkjudeildin sem hann tilheyrir, 

því hún viðurkennir hjónabönd 
samkynhneigðra.

Frambjóðendurnir sátu fyrir 
svörum einn í einu, og 
spurningarnar sem fram komu 
voru af mörgu tagi. Til dæmis 
þurfti John Edwards að útskýra 
hvernig sér liði í návist 
samkynhneigðra, og sagði sér bara 
líða vel. Bill Richardson átti í 
nokkrum vandræðum með að 
svara því hvers vegna fólk yrði 
samkynhneigt. Og Hillary Clinton 
þurfti að verja eiginmann sinn, 

Bill Clinton, fyrrverandi forseta, og frammistöðu hans í 
málefnum samkynhneigðra.

„Við náðum vissulega ekki að gera jafn mikið og ég 
hefði viljað,“ sagði hún. „En við reyndum mikið og af 
fullri einlægni.“

„Stórskipahöfn í 
Þorlákshöfn gæti þjónað öllu 
Suðurlandi, og jafnvel stærra 
svæði,“ segir Ólafur Áki Ragnars-
son, bæjarstjóri Ölfuss. Bæjaryf-
irvöld hafa sent Geir H. Haarde 
forsætisráðherra bréf þar sem 
skorað er á ríkisstjórnina að láta 
gera stórskipahöfn í Þorlákshöfn 
og hætta við framkvæmd Bakka-
fjöruhafnar. Hönnun hafnarinnar 
á Bakka er þegar hafin og gert er 
ráð fyrir því að hún verði tilbúin 
til notkunar seint á árinu 2010. 
Einnig er ráðgert að taka í notkun 
nýjan Herjólf. Ólafur segir 
gáfulegra að kaupa hraðskreiðari 
ferju sem færi á milli Þorláks-
hafnar og Vestmannaeyja.

Biðja Geir um 
stórskipahöfn

George W. Bush 
Bandaríkjaforseti og Nicolas 
Sarkozy, forseti Frakklands, áttu 
óformlegan fund á heimili Bush-
fjölskyldunnar í Maine. 

Sarkozy hefur gefið út að hann 
leggi mikið upp úr góðum 
samskiptum við Bandaríkjamenn, 
og ákvað því að gera hlé á 
sumarfríi sínu í Bandaríkjunum 
og heilsa upp á starfsbróður sinn. 
Nokkur kuldi hefur ríkt í 
samskiptum ríkjanna tveggja 
eftir að Frakkar neituðu að styðja 
innrásina í Írak.

Talsmenn Bandaríkjaforseta 
hafa lagt mikla áherslu á að um 
óformlegan fund sé að ræða, og 
hafa gefið upp að á matseðlinum 
verði hamborgarar og pylsur á 
ameríska vísu.

Fá hamborgara 
og pylsur

Talið er að rúmlega 35.000 
manns hafi lagt leið sína á 
Fiskidaginn mikla á Dalvík í gær. 
Dagurinn var haldinn hátíðlegur í 
sjöunda sinn og hafa aldrei fleiri 
tekið þátt í honum. „Þetta hefur 
verið ótrúlegt síðustu tvo daga,“ 
segir Júlíus Júlíusson, fram-
kvæmdastjóri Fiskidagsins mikla. 

„Það stendur upp úr að vita það 
að svona margir geti verið í sátt 
og samlyndi, hér er fólk alls 
staðar. Það hafa allir gengið vel 
um og skemmt sér saman.“ Júlíus 
segir að ræst hafi úr veðrinu þrátt 
fyrir slæmar spár. „Það var þvílík 
blíða á meðan á dagskránni stóð, 
svo rigndi aðeins seinni partinn. 

Skipulögð dagskrá var frá 
klukkan ellefu til klukkan fimm í 
gærdag. Deginum lauk svo með 
bryggjusöng og flugeldasýningu 
rétt fyrir miðnætti. 

Að sögn lögreglu gekk hátíðin 
að mestu leyti vel fyrir sig. Einn 
maður gisti fangageymslur vegna 
líkamsárásar sem átti sér stað 
aðfaranótt föstudags.

Aldrei fleiri á 
Fiskideginum

Milljarðalóðir losna 
þegar HB Grandi fer
Lóðir HB Granda í Reykjavík verða með bestu íbúðalóðum við sjávarsíðuna 
á landinu, ákveði stjórn Faxaflóahafna að útgerð hverfi af svæðinu. Forstjóri 
Granda segir ekkert ákveðið með afdrif lóðanna. Bæjarstjóri Akraness fagnar.

Stuttmyndin Bræðrabylta eftir 
Grím Hákonarson hlaut verðlaun 
fyrir bestu leiknu stuttmyndina á 
Kvikmyndahátíðinni í Melbourne 
sem lauk nú um helgina. Verðlaunin 
veita myndinni þátttökurétt í for-
vali til Óskarsverðlauna. 

Í stuttmyndinni leika Halldór 
Gylfason og Björn Ingi Hilmarsson 
bændur í afskekktri sveit. Þeir eiga 
í leynilegu ástarsambandi og sinna 
því í gegnum íslensku glímuna.

„Þetta er auðvitað mjög skemmti-
legt. Melbourne IFF er stærsta 
hátíðin á þessu svæði veit ég, og 
verðlaunin eru mjög góð,“ sagði 
Grímur þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum í gær. Hann er staddur í 
Sarajevó þessa dagana, en myndin 
verður sýnd á kvikmyndahátíð þar 
á næstunni.

Hátíðin í Melbourne var sú fyrsta 
sem myndin er sýnd á en hún var 

einnig sýnd á kvikmyndahátíðinni í 
Locarno í síðustu viku. „Þetta var 
fyrsta hátíðin af nokkrum og þetta 

er mjög góð byrjun, að myndin sé 
strax komin í forvalið fyrir Óskars-
verðlaunin.“

Komin í forval fyrir Óskarinn

Sextán ára gömul 
stúlka slasaðist lítillega í umferð-
arslysi í gærkvöld. Stúlkan var 
farþegi á bifhjóli sem fólksbíll ók
aftan á. Bifhjólið var kyrrstætt á 
mótum Miklubrautar og Háa-
leitisbrautar þegar óhappið varð. 

Stúlkan kastaðist af hjólinu á 
framrúðu bílsins. Hún var flutt á 
slysadeild en meiðsli hennar eru 
ekki talin alvarleg. Ökumaður 
bílsins var einn á ferð en hvorki 
hann né ökumann bifhjólsins 
sakaði. Bæði farartækin voru þó 
óökuhæf eftir slysið.

Kastaðist af 
bifhjóli á 
framrúðu bíls

Grímur, ætlið þið að leggjast í 
bólvíking í Ástarvikunni?



F
í

t
o

n
/

S
Í

A

OPIÐ TIL 20 Á MORGUN

AFMÆLISTILBOÐ • GOTT Í GOGGINN • BLÖÐRUR • TRÚÐAR OG ÆVINTÝRAPERSÓNUR
LEIKTÆKI • DANS • LIFANDI TÓNLIST • SKOPPA OG SKRÍTLA • FJÖLLISTAFÓLK • ANDLITSMÁLUN

ÞÉR ER BOÐIÐ Í AFMÆLIÐ 
MITT Á MORGUN! 
KRINGLAN ER AÐ VERÐA 20 ÁRA OG AF ÞVÍ TILEFNI VERÐUR STANSLAUS AFMÆLISVEISLA ALLA VIKUNA.



 Lögregla vinnur enn 
að rannsókn á máli mannsins sem 
fannst stórslasaður í Hraunbergi í 
Breiðholti fyrir viku. Lögreglan 
gerir ekki ráð fyrir að hægt verði 
að yfirheyra manninn á næstunni 
vegna ástands hans, og beinist 
rannsóknin því að öðru.

Margeir Sveinsson hjá rann-
sóknardeild umferðarmála segir 
að rætt hafi verið við fjölda fólks 
vegna málsins og að lögregla sjái 
fyrir enda rannsóknarinnar að 
einhverju leyti. Fjórir menn voru 
yfirheyrðir í byrjun viku grunaðir 
um að hafa ekið manninn niður, en 
síðan sleppt. Bíllinn var tekinn til 
frekari rannsóknar. 

Fórnarlambið 
ekki yfirheyrt

 Bresk kona fæddi 
eineggja þríbura á sjúkrahúsi í 
borginni Feldkirch í Austurríki á 
mánudaginn. Líkurnar á að fæða 
þríbura sem eru eineggja eru 
einn á móti 200 milljónum að sögn 
sjúkrahúsyfirvalda sem greindu 
frá fæðingunni í gær. 

Þríburarnir eru stúlkur og 
heita Amy, Kim og Zoe og voru 
teknar með keisaraskurði fyrir 
tímann.

Þríburarnir, sem voru getnir 
eftir náttúrulegum leiðum án 
nokkurs konar frjósemismeðferð-
ar, vógu hver 1.500 grömm og 
mældust fjörutíu sentímetrar að 
lengd við fæðingu.

Móðirin er bresk kona sem býr 
í vesturhluta Austurríkis. Fram 
kom að börnunum heilsaðist vel 
en væru undir eftirliti á gjör-
gæsludeild sjúkrahússins.

Kona átti ein-
eggja þríbura

 Rússneskar 
sprengjuflugvélar hafa flogið til 
Kyrrahafseyjunnar Guam, þar 
sem bandarísk herstöð er 
starfrækt. Þetta er í fyrsta sinn 
sem rússneskar flugvélar fljúga 
þangað síðan í kalda stríðinu, en 
þetta var gert í æfingaskyni, að 
sögn flughersins.

„Í hvert sinn sem við sáum 
bandarískar þotur á leiðinni þá 
heilsuðum við þeim,“ sagði 
hershöfðingi hjá flughernum. 
Rússar flugu reglulega til Guam í 
kalda stríðinu, en þaðan hefðu 
þeir sent kjarnorkusprengjur ef 
til kjarnorkustríðs hefði komið.

Flugu í æfinga-
flug til Guam

 Öryggis-
ráð Sameinuðu þjóðanna sam-
þykkti einróma á fimmtudag að 
efla starfsemi Sameinuðu þjóð-
anna í Írak. 

Ályktun Öryggisráðsins heimil-
ar starfsfólki Sameinuðu þjóðanna 
að leggja sitt af mörkum til að 
sætta andstæða hópa í Írak og afla 
stuðnings frá nágrannaríkjum, 
auk þess að vinna að mannúðarað-
stoð.

„Sameinuðu þjóðirnar hlakka til 
að eiga náið samstarf með ráða-
mönnum og almenningi í Írak til 
að kanna hvernig við getum veitt 
aukna aðstoð í samræmi við þessa 
ályktun,“ sagði Ban Ki-Moon, 

framkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna að loknum fundi.

Búist er við því að starfsfólki 
Sameinuðu þjóðanna í Írak verði 

fjölgað úr 65 í 95 á næstu mánuð-
um, en þó er óljóst hvað úr því verð-
ur vegna þess að starfsmannafélag 
Sameinuðu þjóðanna hefur skorað 
á Sameinuðu þjóðirnar að kalla allt 
starfsfólk sitt frá Írak vegna þess 
hve hættan þar er mikil.

Öryggismál starfsmanna SÞ í 
Írak hafa lengi verið mjög við-
kvæmt mál. Kofi Annan kallaði 
allt starfsfólkið heim frá Írak í 
október 2003 eftir að tvær spreng-
ingar urðu í höfuðstöðum SÞ í Bag-
dad. Í ágúst 2004 heimilaði Annan 
að 35 starfsmenn færu aftur til 
Íraks, en fjöldi starfsmanna þar 
hefur síðan verið í lágmarki af 
öryggisástæðum.

Samþykkir aukið starf í Írak

Stærðarinnar 
grjóthnullungur, líklega fjögur til 
fimm tonn að þyngd, féll á veginn 
undir Óshlíð milli Ísafjarðar og 
Bolungarvíkur aðfaranótt föstu-
dags. Að sögn varðstjóra lögregl-
unnar á Vestfjörðum var mikil 
mildi að enginn skyldi hafa átt leið 
um veginn þegar hrunið varð.

Auk hnullungsins stóra féllu 
tveir minni steinar einnig á veginn. 
Vegurinn var hreinsaður og var 
grjótinu ýtt fram af vegbrúninni og 
út í sjó.

Talsverðar skemmdir urðu á 
malbiki og vegriði. Töluvert hefur 
rignt undanfarið sem getur skýrt 
grjóthrunið. 

Risahnullungur 
skemmdi vegrið

 Hinsegin dagar náðu hámarki í 
gær með Gleðigöngunni. Talið er að 
á bilinu 50 til 60 þúsund manns hafi 
tekið þátt í hátíðarhöldunum. 

„Þetta fór allt saman vel fram og 
engan skugga bar á,“ segir Arnar 
Rúnar Marteinsson, aðalvarðstjóri 
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu. Mörgum götum í miðborginni 
var lokað vegna göngunnar en 
Arnar segir umferðina hafa gengið 
nokkuð vel fyrir sig. „Það var gott 
veður og fólkið vel upplagt þannig 
að allt gekk vel.“

Gleðigangan var fyrst haldin í 
Reykjavík árið 2000 og mættu um 
fimmtán þúsund manns í þá göngu. 
Gangan í ár var líklega sú fjölmenn-
asta hingað til. Um þrjátíu atriði 
voru sýnd í göngunni að þessu sinni, 
þar á meðal mörg tónlistar- og dans-
atriði. Einnig tóku þátt ýmsir hópar 
samkynhneigðra og stuðnings-
manna þeirra. Þá var athygli vakin 
á mannréttindabrotum gegn sam-
kynhneigðum víðsvegar um heim-
inn. Að göngunni lokinni var 
skemmtidagskrá á Arnarhóli fram 
eftir degi. Hinsegin dögum lýkur í 
dag. 

Fjölmenn Gleðiganga
Talið er að á bilinu 50 til 60 þúsund manns hafi tekið þátt í Gleðigöngu sam-
kynhneigðra í miðborg Reykjavíkur í gærdag. Hátíðarhöldin fóru vel fram. 



SKRÁNING HAFIN

18. ÁGÚST 2007
GLITNIS

REYKJAVÍKUR
MARAÞON

Nú er skráning hafin í Latabæjarhlaupið sem verður haldið
18. ágúst fyrir framan Háskóla Íslands. Hlaupið er 1 km
að lengd og sérstaklega ætlað börnum 9 ára og yngri.

Þátttökugjald í Latabæjarhlaupinu rennur óskipt
til UNICEF – Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna.

Nánari upplýsingar og skráning á www.glitnir.is.

   Allir sigra 18. ágúst!



Sýslumannsembættið
á Selfossi mun ekki senda kynferðis-
brotahluta Byrgismálsins til Ríkis-

saksóknara fyrr 
en í september. 
Þetta staðfestir 
Þorgrímur Óli 
Sigurðsson, yfir-
maður rannsókn-
ardeildar lög-
reglunnar á 
Selfossi.

Ólafur Helgi 
Kjartansson
sýslumaður

hafði áður sagt að til stæði að ljúka 
rannsókn um mánaðamótin síðustu. 
Að sögn Þorgríms reyndist örðugt 

að fá fólk í skýrslutöku, sem tafði 
rannsóknina, og að endingu hafi eini 
maðurinn sem að málinu vann farið 
í sitt lögbundna sumarfrí. Hann 

mun snúa aftur í september og ljúka 
málinu þá.

Sýslumannsembættið skilaði 
málinu til Ríkissaksóknara eftir 
fimm mánaða rannsókn í vor en 
málinu var vísað aftur til sýslumanns 
í lok maí til frekari rannsóknar. 

Átta konur, sem allar höfðu verið 
vistmenn Byrgisins, kærðu 
Guðmund Jónsson, fyrrverandi 
forstöðumann, fyrir að hafa nýtt sér 
bágindi þeirra og aðstöðu sína til að 
eiga við þær kynferðissamband. Þá 
hefur saksóknari efnahagsbrota hjá 
Ríkislögreglustjóra til meðferðar 
svarta skýrslu Ríkisendurskoðunar 
sem gefur til kynna stórfellda 
óráðsíu í fjármálum Byrgisins.

„Indverski fíllinn hreyfist
mjög hægt, en hann kemst sínar 
leiðir,“ segir Elías Gunnarsson, 
ræðismaður Indlands á Íslandi. 
Ríkisstjórn Indlands hefur nú 
samþykkt að stofna sendiráð á 
Íslandi og vonast til að af því verði 
á þessu fjárhagsári. Dasmuni 
upplýsingaráðherra tilkynnti þetta 
að loknum ríkisstjórnarfundi á 
fimmtudag.

Elías segir stofnun sendiráðs 
hafa verið í bígerð allt frá því að 
íslenskt sendiráð var opnað í 
Nýju-Delí. Á fundi fyrir skömmu 
lagði svo forsætisráðherra 
Indlands blessun sína yfir 
sendiráðið.

Indverski fíllinn 
hreyfist hægt

 Íbúar við Sæmund-
argötu 5 á Sauðárkróki eru 
óánægðir með að útibú Bílaleigu 
Akureyrar, sem er rekin úr hús-
inu, teppi fimm af sjö bílastæðum 
fyrir framan húsið. Yfirlögreglu-
þjónn bæjarins og konan hans 
reka bílasöluna, en hún var áður 
rekin úr lögreglustöðinni.

Jóhanna Sturludóttir, sem á 
tvær íbúðir í húsinu, segist hafa 
misst leigjanda vegna bílastæða-
skortsins. Hún hafi kvartað við 
Sísí Steindórsdóttur, sem rekur 
bílasöluna, en hafi fengið þau svör 
að hún yrði að leita til lögreglu. 
Maður hennar, Björn Mikaelsson, 
er yfirlögregluþjónn bæjarins og 
rekur bílasöluna með henni.

Jóhanna segir yfirlögregluþjón-
inn sitja beggja megin borðs. 
Óeðlilegt sé að hann stundi þessi 
vinnu samhliða lögreglustarfi.

„Ég er búin að tala við lögfræð-
ing um að gengið sé á okkar rétt,“ 
segir Jóhanna. „Við viljum bara fá 
okkar bílastæði.“ Hún segir for-
stjóra Bílaleigu Akureyrar hafa 
lofað að íbúar fengju stæðin, en 

það hafi ekki geng-
ið eftir.

„Maður í 
opinberu starfi 
eins og yfirlög-

regluþjónn á að sýna samborgur-
um sýnum meiri virðingu og til-
litssemi en aðrir,“ segir Jóhanna.

Hún segist hafa beðið formlegra 
svara byggingafulltrúa vegna 
málsins síðan 10. maí. Íbúar ósk-
uðu þess að mengandi starfsemi 
yrði ekki gefið starfsleyfi. Það var 
hunsað og fjórum dögum seinna 
hlaut bílaleigan starfsleyfi til árs-
ins 2019.

Björn rak bílaleiguna áður úr 
lögreglustöðinni og teppti bíla-
stæðin hjá nálægum bóksala. 

Tekið var fyrir það. Þá flutti 
hann starfsemina.

Ríkarður Másson sýslumaður 
staðfestir frásögn Jóhönnu. 

„Við getum ekki sem 

lögregluembætti haft afskipti af 
því hvernig menn nota bílastæði 
við húsin sín,“ segir Ríkarður.

Sýslumaður segir vissulega 
óeðlilegt að yfirlögregluþjónn sé 
einnig í forsvari fyrir bílaleigu. 
„Það hafa verið gerðar ráðstafanir 
í sumar til að því linni,“ segir Rík-
arður. Hann segir aðra munu taka 
við bílaleigunni.

Ríkarður segir að áður hafi 
verið tekið fyrir að bílaleigan væri 
rekin út úr lögreglustöðinni. Það 
hafi hins vegar verið fyrir sína tíð 
í embætti sýslumanns.

Ekki náðist í Sísí eða Björn við 
gerð fréttarinnar, en þau munu 
vera erlendis.

Segir yfirlögregluþjón 
teppa flest bílastæðin
Íbúi á Sauðárkróki segir bílaleigu teppa nær öll stæði við íbúð hans með bílum. 
Bílaleigan er rekin af yfirlögregluþjóni og konu hans. Hann rak bílaleiguna áður úr 
lögreglustöðinni, en það var stöðvað. Skipt verður um rekstraraðila bílaleigunnar.

Hjallastefnan mun í 
ágúst opna leikskóla fyrir börn á 
háskólasvæði Keilis á gamla 
varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. 
Leikskólinn hefur hlotið nafnið 
Völlur.

Samningur á milli Hjallastefn-
unnar, Reykjanesbæjar og Keilis 
um þetta var undirritaður á mið-
vikudaginn.

Ásamt leikskóla mun Hjalla-
stefnan starfrækja grunnskóla 
fyrir börn á svæðinu sem sækja 
fyrsta til fjórða bekk. Eldri börn 
sækja nám sitt í aðra grunnskóla 
Reykjanesbæjar.

Um 700 íbúar munu flytja á 
varnarsvæðið um miðjan ágúst.

Leikskólinn fær 
nafnið Völlur  Þórunn Sveinbjarn-

ardóttir umhverfisráðherra þáði í 
vikunni boð heimamanna við 
Þjórsá og fór í kynnisferð með 
þeim upp með ánni. Þar gerðu 
heimamenn ráðherra grein fyrir 
ýmsum atriðum sem þeim þykja 
hafa gleymst í umræðunni um 
virkjanir í Þjórsá. 

Þórunn skoðaði sprungusvæði í 
Flóa og Gnúpverjar sýndu henni 
svæðið sem Landsvirkjun 
fyrirhugar að fari undir lón. 

Þórunn bætist nú í hóp Össurar 
Skarphéðinssonar iðnaðarráð-
herra og Björgvins G. Sigurðs-
sonar viðskiptaráðherra en þau 
hafa öll orðið við óskum fólksins 
sem býr við Þjórsá um að hitta 
fulltrúa landeigenda, sumarhúsa-
fólks og Sólarsamtakanna og 
hlýða á þeirra viðhorf.

Buðu ráðherra í 
heimsókn

Ert þú ánægð(ur) með að 
Alfreð Gíslason ætli að þjálfa 
handknattleikslandsliðið 
áfram?

Tókst þú þátt í gleðigöngu sam-
kynhneigðra?



Meiri þögn

www.toyota.is

*Corolla SD Terra

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

Ný Corolla er hljóðlátust í sínum flokki Lágmarks veghljóð og loftmótstaða

Meira öryggi

Meira rými

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla 
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.899.000* kr.



greinar@frettabladid.is

Það er þyngra en tárum taki að nú sé 
búið að samþykkja niðurrif húsanna 

á Laugaveggi 4 og Laugavegi 6. Hagnað-
ar- og ábatavon einstaklinga, verktaka 
og lóðarhafa eru allt of oft teknar fram-
yfir hagsmuni heildarinnar, barna fram-
tíðarinnar og sögulegs samhengis. Við 
vitum það öll að andi og sál hverrar 
borgar liggur í sögulegum húsum og 
torgum, sólskinsblettum og því sem kemur aug-
anu á óvart. Sjarmi og karakter Laugavegarins 
liggur í fjölbreytni og skringileik götunnar. Öllu 
ægir saman, húsin stór og smá, litir og ys, andlit 
og raddir. Í óreiðunni liggur andrúmsloftið. Lauga-
vegurinn er okkar Strik og þess vegna kemur hann 
okkur öllum við. Við ættum að leitast við að auka 
möguleika borgarinnar á því að kaupa upp eignir 
af þessu tagi, gera þeim til góða og selja þær aftur. 
Það er hlutverk borgarinnar að varðveita og þróa 
borgarbraginn með hagsmuni heildarinnar að leið-
arljósi.

Húsin við Laugaveg 4 og Laugaveg 6 eru 
sannarlega að niðurlotum komin og hafa 
ekki notið virðingar eða þeim sýndur sómi 
síðustu áratugi. Nánast allar breytingar á 
húsunum hafa verið til hins verra og er því 
brýnt að líta á það sem samfélagslegt 
verkefni að færa þau til fyrra horfs. Ásýnd-
in verði í það minnsta í anda þessarar 
gömlu verslunargötu sem hefur verið 
slagæð gömlu Reykjavíkur um langt skeið. 
Þessi hús eru hluti af byggingarsögu okkar 
en þau eru orðin örfá eftir, húsin sem 
einkenndu 19. aldar Reykjavík. Borgin er 

nefnilega merkileg á sinn hátt og okkar hlutverk 
að leggja sérstaka alúð við það litla sem eftir er 
af gömlu bæjarmyndinni. 

Rétt eins og Bernhöftstorfunni var bjargað á 
sínum tíma þrátt fyrir aðrar fyrirætlanir 
borgaryfirvalda væri hægt að bjarga anddyri 
Laugavegarins með því að raddir fólksins heyrist, 
grasrótarsamtök og almenningur láti til sín taka. 
Stöndum með samhenginu og sögunni!

Höfundur er borgarfulltrúi Vinstri grænna.

Forðum menningarslysi 

Við íbúar Akureyrar erum ekki 
einir um þá skoðun að við 

búum í fallegum og skemmtilegum 
bæ. Um það vitnar meðal annars 
sá mikli fjöldi ferðamanna sem 
heimsækir okkur á hverju ári. Þar 
er um fjölbreyttan hóp að ræða. 
Mest er um íslenskt fjölskyldufólk 
í leyfi sem gjarnan dvelur nokkra 
daga í bænum. Annar stór hópur 
eru farþegar stórra erlendra 
skemmtiferðaskipa sem hér eiga 
viðkomu. Þetta fólk á það sameig-
inlegt að vera hingað komið til að 
njóta þeirrar stemningar sem hér 
ríkir og fjölbreyttrar afþreyingar 
sem hér er í boði. Það heimsækir 
söfn í Listagilinu, slappar af í 
sundlauginni, fær sér göngutúr í 
Lystigarðinum og skreppur á 
eitthvert kaffihúsa bæjarins til að 
fá sér kaffibolla og fylgjast með 
mannlífinu. 

Bæjaryfirvöld hafa unnið 
markvisst að því undanfarin ár að 
efla ímynd bæjarins sem fjöl-
skylduvæns skólabæjar. Góður 
árangur hefur náðst í þessari 
viðleitni og Akureyringar geta í 
dag líkt bænum við litla útgáfu af 
erlendum skólabæjum á borð við 
Lund í Svíþjóð eða Madison í 
Bandaríkjunum. Því miður hefur 
ímynd bæjarins þó verið önnur og 
verri eina helgi á sumri undanfar-
in ár. Fjölskylduhátíðir um 
verslunarmannahelgar hafa því 
miður ekki staðið undir nafni og 
íslensk „verslunarmannahelgar-
stemning“ hefur ekki aðeins haft 
neikvæð áhrif á lífsgæði bæjarbúa 
og upplifun þeirra íslensku og 
erlendu gesta sem hér hafa dvalið, 
heldur skapað neikvæða umræðu 
um bæjarlífið og skaðað ímynd 
bæjarins. 

Það er einlægur vilji meirihluta 
bæjarstjórnar Akureyrar að vinna 
með bæjarbúum að því að breyta 
ásýnd hátíðarhalda um verslunar-
mannahelgi á Akureyri frá því 
sem verið hefur. Það tókst um 
nýliðna verslunarmannahelgi. 

Hátíðin Ein með öllu sem Vinir 
Akureyrar stóðu fyrir, tókst með 
miklum ágætum að þessu sinni og 
hafði yfir sér mjög jákvætt 
yfirbragð. Slæm veðurspá og aðrir 
þættir orsökuðu reyndar að færri 
gestir sóttu Akureyri heim en 
undanfarin ár, en þó er talið að 
6.000 gestir hafi notið fjölbreyttr-
ar dagskrár hátíðarinnar með 
heimamönnum. Í fyrsta skipti í 
mörg ár fór gleðskapur ungmenna 
ekki úr böndunum á tjaldsvæðum 
bæjarins eftir að fjölskyldudag-
skrá lauk og aðstandendur 
hátíðarinnar mega vera stoltir af 
því hvernig til tókst. 

Eins og kunnugt er gripu 
bæjaryfirvöld til þess ráðs að 
takmarka aðgang unglinga að 
tjaldsvæðum bæjarins um 
verslunarmannahelgina. Þessi 
ákvörðun var tekin í kjölfar 
ályktunar bæjarráðs og ákvörðun-
ar vinnuhóps frá því í júní, um að 
sérstök unglingatjaldsvæði yrðu 
lögð af og tjaldsvæði í bænum 
yrðu skilgreind sem fjölskyldu-
tjaldsvæði þessa helgi. Það var 
vitað að þessi ákvörðun yrði 
umdeild og eins og kunnugt er 
hafa miklar umræður spunnist um 
hana meðal Akureyringa og 
annarra undanfarna daga. 

Það er ljóst að bæjaryfirvöld 
grípa ekki til slíkra aðgerða nema 
brýna nauðsyn beri til og aðrir 
kostir hafi verið skoðaðir í þaula. 
Staðreyndin er sú að þessar reglur 
voru illnauðsynlegar til þess að 
koma í veg fyrir að fjölskyldu-

skemmtun breyttist í klassíska 
útihátíð með „venjulegum“ 
fylgifiskum slíkra hátíða sem 
Akureyringar hafa fengið að 
kynnast undanfarin ár: 
fíkniefnaneyslu, líkamsmeiðingum 
og kynferðisafbrotum. Flestir sem 
að þessum málum hafa komið á 
Akureyri voru sammála um að 
óbreytt ástand væri ekki valkost-
ur og að nauðsynlegt væri að 
grípa til einhverra aðgerða. Meðal 
þess sem kom fram í umræðunni 
var að stórefla ætti löggæslu á 
tjaldsvæðum bæjarins og í 
bænum öllum þessa helgi. Hjá 
bæjaryfirvöldum var ekki vilji til 
þess að fara þessa leið. Ástæðan 
var sú að ekki var talið að fjöldi 
einkennisklæddra lögreglumanna 
og víggirðingar væru vænleg leið 
til að stuðla að jákvæðri upplifun 
bæjarbúa og gesta á fjölskylduhá-
tíð eða efla ímynd bæjarins sem 
fjölskylduvæns samfélags.

Í kjölfar umræðu um ráðstafan-
ir bæjaryfirvalda á Akureyri til að 
tryggja frið í bænum þessa helgi 
er spurning hvort ekki sé kominn 
tími til að taka umræðuna aðeins 
lengra. Er kannski kominn tími til 
að við Íslendingar spyrjum okkur 
hvort það ástand sem skapast ár 
eftir ár á útihátíðum víðs vegar 
um land um verslunarmannahelg-
ar og jafnvel fleiri helgar 
sumarsins sé eðlilegt og sjálfsagt? 
Meirihluti bæjarstjórnar Akureyr-
ar hefur tekið af skarið fyrir sitt 
leyti og ákveðið að svo sé ekki. 
Hann er hins vegar tilbúinn til að 
vinna með hagsmunaaðilum að því 
að skipuleggja myndarlega og 
fjölskylduvæna hátíð í bænum að 
ári og til framtíðar sem allir 
bæjarbúar geti verið stoltir af. 
Akureyri er fallegur og skemmti-
legur bær og það er full ástæða til 
að við tökum okkur saman eina 
helgi á ári til að njóta alls þess 
besta sem bærinn hefur upp á að 
bjóða með gestum okkar.

Höfundur er 
bæjarstjóri Akureyrar. 

Hátíðarhöld á Akureyri
H

insegin dögum lýkur í Reykjavík í dag. Hápunkt-
ur daganna var sem fyrr Gleðigangan sem nú var 
gengin í áttunda sinn. Í gær var enn eitt þátttöku-
metið slegið þegar gangan leið niður Laugaveginn 
með trumbuslætti og stemningu og tugir þúsunda 

tóku þátt í gleðinni sem þar ríkti.
Gleðigangan í Reykjavík varð strax í upphafi stórviðburður í 

borgarlífinu. Á þeim árum sem liðin eru frá því að borgarbúar komu 
skipuleggjendunum á óvart í fyrsta sinn með gríðarlegri þátttöku 
hefur gangan smám saman fest í sessi sem stærsti og gleðilegasti 
viðburðurinn á reykvísku sumri. Ekki aðeins fjölmennisins vegna 
heldur einnig vegna þeirrar merkingar sem það hefur að fara niður 
í bæ þennan dag. Þátttaka í hátíðarhöldum Gleðigöngunnar er 
stuðningsyfirlýsing við réttindabaráttu samkynhneigðra og þess 
vegna tekur fólk þátt í þessum hátíðarhöldum af meiri tilfinningu 
og eldmóð en öðrum uppákomum sem haldnar eru til að gleðja 
borgarbúa. Að því leyti sker Gleðigangan sig úr.

Og vissulega er ástæða til að gleðjast. Margir sigrar hafa unn-
ist í réttindamálum samkynhneigðra á umliðnum árum. Einnig 
má halda fram að bylting hafi orðið í viðhorfi fólks til samkyn-
hneigðar. Sú bylting birtist raunar mjög glöggt í þeirri almennu 
þátttöku og gleði sem ríkti í Gleðigöngunni í gær.

Mikið vatn hefur til sjávar runnið á nokkrum áratugum. Ótrú-
lega stutt er síðan alger þögn ríkti um samkynhneigð, látið var 
eins og hún væri ekki til og margir bjuggu við þá sorg að jafnvel 
nánasta fjölskylda hafnaði samkynhneigðinni. Nú er öldin önnur, 
að minnsta kosti í langflestum tilvikum, og fjölskyldur samkyn-
hneigðra gleðjast með börnum sínum, foreldrum og systkinum á 
þessum hátíðardögum.

Hinsegin dagar eru þó ekki bara dagar fögnuðar yfir unnum 
sigrum. Þeir eru líka baráttudagar og verða það allt þangað til 
fullum mannréttindum samkynhneigðra er náð.

Þar eru nokkrir áfangar eftir. Efst í huga flestra er áreiðan-
lega réttur samkynhneigðra til að ganga í hjónaband eins og 
aðrir þegnar samfélagsins með sömu valkosti í þeim efnum 
og aðrir, þ.e. að eiga val milli þess að vígjast borgaralega eða í 
kirkju. Full ástæða er til bjartsýni um það mál og í gær boðaði 
Kolbrún Halldórsdóttir þingmaður Vinstri grænna frumvarp 
til laga um hjúskaparlög sem gilda fyrir alla. Óhætt er að taka 
undir orð Kolbrúnar um að lög um staðfesta samvist hafi verið 
stór áfangi en ein hjúskaparlög fyrir alla hljóti þó að vera það 
sem koma skal.

Mannréttindi samkynhneigðra eru óvíða betri en hér á landi 
og stemningin í kringum hátíðisdaga samkynhneigðra sýnir að 
hugur er í fólki um að gera enn betur.

Fjöldi og fögnuð-
ur í Gleðigöngu

Efst í huga flestra er áreiðanlega réttur samkyn-
hneigðra til að ganga í hjónaband eins og aðrir þegn-
ar samfélagsins.
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Atli Gíslason bauð vinum og ættingj-
um í heljarinnar teiti í gær í tilefni sex-
tugsafmælis síns sem er reyndar í dag. 
Hófið var haldið í Þrastalundi í Gríms-
nesi, þeim hlýlega stað. „Ég varð að 
halda upp á þetta afmæli því alþjóð var 
tilkynnt um það á kosninganótt í vor,“ 
segir Atli hlæjandi en bætir síðan við 
að það hafi aldrei staðið til að fara í 
felur með tímamótin. „Ég hélt líka upp 
á fimmtugsafmælið mitt og fannst það 
mjög skemmtilegt. Það er svo ótrúlega 
gaman að gleðjast með fólki. Við svona 
tækifæri hittir maður bæði nána vini og 
ættingja og líka fólk sem maður hittir 
ekki oft. Svo fær maður á tilfinninguna 
að maður sé einhverjum einhvers virði. 
Að einhverjum þyki vænt um mann og 
það er gott fyrir sálina.“

Fleira er eftirsóknarvert við afmæli 
að mati Atla. Til dæmis það að eldast. 
Hvað skyldi honum þykja gott við það? 
„Reynslan,“ svarar hann að bragði. „Þá 
gerist það að meira vinnur vit en strit. 
Slíkt kemur með reynslunni.“

Þegar haft er orð á að Atli hafi valið 
fallegan stað fyrir veisluna segir hann. 
„Já, Þrastalundur er yndislegur stað-
ur á öllum árstíðum. Ég á sumarbústað 
þarna rétt hjá og hef gengið mikið um 
svæðið. Þetta er feiknarlega gott skíða-
göngusvæði þegar snjór er. Manni líður 
hálfpartinn eins og í norskum aðstæð-
um. Skógurinn er svo mikill enda er 
búin að vera ræktun þarna í gangi í 70-
80 ár. Þetta var vinsæll staður á stríðs-
árunum. Þarna var offiserahús sem 
brann til grunna og nú stendur ekkert 
eftir nema hliðið.“ 

Í afmælinu var bæði andlegt og lík-
amlegt fóður. „Ég var með flinkan mann 
að stjórna fjöldasöng,“ segir Atli. „Hann 
heitir Jarl og er úr Eyjum. Ótrúlega öfl-
ugur. Veislustjórinn Sveinn Magnús-
son er Eyjamaður líka. Heiða úr Unun 
og maður hennar Elvar tóku nokkur 
lög, þau kalla sig Helvar. Stelpubandið 

Vicky Pollard flutti svo pönk og rokk. 
Söngkonan í því er barnabarn vina-
fólks míns. Síðan var dansiball þar sem 
hljómsveitin Þjóðviljinn spilaði fyrir 
mig nostalgíumúsík.“ 

Þegar Atli bauð til veislunnar óskaði 
hann eftir að afmælisgjöfum yrði sleppt 
en samtökin Stígamót væru látin njóta 
tímamótanna. Hér kemur skýring á því. 
„Ég hef lengi verið að vinna í sambandi 
við kynbundið ofbeldi, vegna reynslu 
kvenna sem ég hef verið að reyna að 
aðstoða. Slíkt ofbeldi gengur svo þvert 
gegn réttlætiskennd minni að það hálfa 

væri nóg. Menn sleppa refsilaust trekk 
í trekk frá þessum skelfilega verknaði, 
sem er hreint einkalífsmorð og hefur 
áhrif, ekki bara á þolandann, heldur 
alla nánustu fjölskyldu, jafnvel börn og 
barnabörn, ef ekkert er að gert. 

Aðstoðin sem konunum býðst er hjá 
Stígamótum. Þar er mikil þekking til 
staðar. Ég á allt af öllu og því benti ég 
á reikning Stígamóta eða gjafir í ein-
hverju formi. Ég tala nú ekki um ef 
fleiri karlmenn færu að taka þátt í bar-
áttunni en nú er. Það myndi gleðja mig 
ósegjanlega.“ 

Borað eftir heitu vatni í fyrsta sinn

„Ég trúi því að engin heimspeki 
komist hjá því að taka ýtrasta 

tillit til náttúruvísindanna í 
kenningum sínum.“

Ástkær bróðir,

Óli H. Karlsson
(f. 1935), frá Siglufirði, Snorrabraut 32,

andaðist á líknardeild Landspítala á Landakoti laugar-
daginn 28. júlí. Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Landspítala-háskóla-
sjúkrahúsi.

Ragnar Karlsson

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Skírnis Jónssonar  
bónda á Skarði,

er andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri mánu-
daginn 23. júlí.
Hjördís Sigurbjörnsdóttir
Sigurbjörn Ingi Skírnisson   Kristín Tryggvadóttir
Jón Bragi Skírnisson   Sigurbjörg Helga Pétursdóttir
Jóhann Skírnisson    Freydís Ágústa Halldórsdóttir
Bessi Skírnisson    Eiríksína Þorsteinsdóttir
Hannes Trausti Skírnisson  Katrín Eymundsdóttir
Skafti Skírnisson   Kristbjörg Lilja Jóhannesdóttir
Sigrún Skírnisdóttir
Sigurlaug Skírnisdóttir   Víðir Ársælsson
Guðrún Elfa Skírnisdóttir   Kjartan Guðmundsson
Hjördís Sunna Skírnisdóttir  Magnús Þór Helgason
Brynjólfur Gunnarsson   Anna Birna Sæmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Þorbjörg Eyjólfsdóttir
Hrafnistu Hafnarfirði, áður Noðurbraut 1,

lést fimmtudaginn 2. ágúst. Jarðarförin fer fram frá
Víðistaðakirkju mánudaginn 13. ágúst kl. 13.00.

Sólveig Björgvinsdóttir Jóhannes Páll Jónsson 
Eyjólfur Björgvinsson   Elsa Rúna Antonsdóttir
Guðfinna Björgvinsdóttir   Sigurður Emilsson
barnabörnin og fjölskydur þeirra.

Ástkær faðir okkar, sonur, bróðir og
fyrrum eiginmaður og tengdasonur,

Birgir Árni Þorvaldsson
lést þriðjudaginn 7. ágúst. Jarðarförin verður auglýst
síðar.
Logi Birgisson
Kjartan Birgisson
Viktoría Sól Birgisdóttir
Benjamín Árni Birgisson
Óðinn Guðmannsson
Þorvaldur Signar Aðalsteinsson   Aðalheiður Ingólfsdóttir
Ingólfur Örn Eggertsson     Kristín Örlygsdóttir
Þorvaldur Þorvaldsson    Erna Jónsdóttir
Adrea Margrét Þorvaldsdóttir
Sigrún Rósa Kjartansdóttir
Kjartan Tryggvason
Sólrún Stefanía Benjamínsdóttir

50 ára afmæli
Einar

Þorvarðarson
framkvæmdastjóri

Handknattleikssambands Íslands, og besti 
landsliðsmarkvörður okkar til þessa, er fimmtugur í dag. 

sti

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær móðir mín, amma okkar og
langamma,

Inga S. Jónsdóttir
lést miðvikudaginn 8. ágúst á elli- og hjúkrunar-
heimilinu Grund. Áður til heimilis á Miklubraut 84.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sjöfn Jóhannesdóttir
Inga og Íris Reynisdætur 
Jóhannes Reynisson   Marýna Lytvyn
Malena og Elísa Þórisdætur

MOSAIK





Hafið þið hist áður?
Þorsteinn: Ja, ekki nema bara 

svona mjög pent, er það ekki?
Ágúst Ólafur: Börnin okkar 

voru á sama leikskóla, Dverga-
steini.

Þorsteinn: Að vísu ekki á sömu 
deild, en þetta er svona eins og 
Ísland er – maður kinkar kolli og 
segir „blessaður“. En ég held ég 
hafi aldrei tekið viðtal við þig, er 
það nokkuð? 

Ágúst: Nei, þú hefur ekki gert 
það. En leikskólinn er svona eins 
og annað heimili manns, maður 
rekst á sama fólkið aftur og aftur. 

Hvað dettur ykkur í hug þegar þið 
heyrið nafn hins og hver er fyrsta 
minning ykkar um hinn?

Ágúst: Ísland í dag. Það eru 
tveir menn sem hafa kunnað að 
fara með þann frasa – Þorsteinn 
og svo nágranni minn, Jón Ársæll. 

Þorsteinn: Ég hef tekið eftir 
Ágústi sem einum af þessum ungu 
þingmönnum, sem eru auðvitað 
ekkert ungir, en þetta eru ný and-
lit og menn með svolítið öðruvísi 
reynslu en þeir pólitíkusar sem ég 
ólst upp við. 

Ágúst: Þorsteinn hefur verið 
það öflugur í fjölmiðlaheiminum 
að fólk þarf að hafa búið í helli til 
að hafa ekki séð hann þannig að 
ætli fyrstu minningarnar um hann 
séu ekki bara af skjánum. 

Þorsteinn: Og ég þyrfti að hafa 

búið innarlega í íslenskum dal 
með systur minni, án síma eða 
sjónvarps, til að hafa ekki séð 
Ágúst. En annars er fyrsta minn-
ing mín um Ágúst tengd við það 
hvað mér þótti hann sterklega 
líkur frænda mínum, Inga F. Vil-
hjálmssyni.

Tökum skriðsund út í þjóðmálin. 
Nýlega bárust okkur fregnir af því 
að við værum hamingjusamasta 
þjóð í heimi. Skynjið þið hamingju 
í þjóðfélaginu? Hver þykir ykkur 
vera glaðlyndasti Íslendingurinn? 

Ágúst: Íslendingar vilja skora 
hátt í svona könnunum, það er 
hluti af okkar þjóðarstolti. Ég get 
því ímyndað mér að keppnisand-
inn sé kannski fremur ástæðan 
fyrir háu skori en að við séum eitt-
hvað hamingjusamari en aðrar 
þjóðir. 

Þorsteinn: Svona fréttir detta 
stundum einhvern veginn af himn-
um ofan. Ég tek þessu öllu með 
óskaplega miklum fyrirvara. Fyrir 
mér er þetta síðasta frétt í frétta-
tíma þegar ekkert er að frétta.

Ágúst: Þetta er samt auðvitað 
ákveðið afrek. Að búa á mörkum 
hins byggilega heims, með vetur 
eina átta, níu mánuði, dýrasta mat-

inn og bensínið – og samt erum við 
bara sátt. Ég las það reyndar í 
fréttum í síðustu viku að 80.000 
Íslendingar fara í Ríkið í hverri 
einustu viku. 

Þorsteinn: Þar er skýringin á 
gleðinni komin.

Ágúst: Annars finnst mér Íslend-
ingar almennt glaðir og að sama 
skapi geta þeir um leið oft verið 
mjög reiðir. Ómar Ragnarsson 
myndi ég álíta mjög glaðan Íslend-
ing, að minnsta kosti hef ég aldrei 
séð neinn mann jafn glaðan yfir 
því að tapa kosningum. 

Þorsteinn: Ég er svo tortrygg-
inn að eðlisfari að þegar ég sé fólk 
alveg yfirnáttúrulega hamingju-
samt og setjandi línuna fyrir aðra 
hvernig þeir eigi að lifa lífinu, 
hugsa ég strax að þarna hljóti að 
fylgja eitthvert smátt letur. En ef 
ég ætti að kjósa glaðan Íslending 
yrði það Guðrún Gunnarsdóttir, 
fyrrverandi samstarfskona mín á 
Rás 2. Hún er með hlátur á heims-
mælikvarða.

Nú segja sumir að stjórnmála-
menn tali eftir handriti, svari 
spurningum þannig að öllum líki 
og svo framvegis? Ertu sammála 
því, Þorsteinn, og finnst þér þessar 
gagnrýnisraddir sanngjarnar, 
Ágúst? Hvaða heilræði gefur þú 
stjórnmálamönnum sem koma 
fram í sjónvarpi sem reyndur spyr-
ill, Þorsteinn? Og hvaða heilræði 
gefur þú spyrlum sem taka stjórn-
málamenn í viðtöl, Ágúst? 

Þorsteinn: Ég held að þegar við 
horfum á stjórnmálamenn í dag, 
þá sé ekki hægt að tala um ein-
hverja eina, steríla týpu. Stjórn-
málamaður er ekki maðurinn sem 
vildi alltaf vera fremstur á bekkj-
armyndinni í Laugarnesskólanum 
og fór svo sjálfkrafa í prófkjör og 
stjórnmál. Stjórnmálamenn eru 
alls konar fólk og stór hluti þeirra 
er bara ágætlega frambærilegur. 
Svo held ég að það yrði enn meira 
af frambærilegu fólki að finna 
þarna ef kaupið yrði hækkað 
aðeins. Þá fengjum við rjómann – 
snillingana – sem í dag finnst 
starfið snúast of mikið um per-
sónulegar árásir til að þeir nenni 
að standa í þessu fyrir þessi laun. 

Ágúst: Fjölmiðlafólk vill oft 
tefla fram andstæðum í umræð-
unni. Það hringir í mann og spyr 
hvort maður ætli að vera með eða 
á móti – „við ætlum að fá þennan á 
móti þér“. Það gerir umræðuna 
kannski meira spennandi en hún 
verður ekkert endilega dýpri fyrir 
vikið. Stjórnmálamenn standa 
síður en svo alltaf á öndverðum 

meiði þótt þeir tilheyri mismun-
andi flokkum og oft er eins og það 
sé enginn grundvöllur fyrir sjón-
varpsþætti þar sem fólk er nokk-
urn veginn sammála en vill kom-
ast að niðurstöðu saman.

Þorsteinn: En hvað heilræði 
snertir þá er jú gamalt trikk í bók-
inni að segja: „Já, þetta er mjög 

góð spurning, en áður en ég svara 
því, þá ætla ég að koma að þessu 
...“ Sem þýðir að eftir fjörutíu sek-
úndur eru stjórnandinn og spyrill-
inn búnir að gleyma upphaflegu 
spurningunni. En persónulega 
myndi ég gefa stjórnmálamönn-
um það heilræði að láta alltaf ná í 
sig og svara spurningunum. Ef 
þeir vita ekki svarið er hægt að 
svara: „Ég hef ekki nægar upplýs-
ingar um þetta mál núna til að geta 
svarað því, en ég ætla að kanna 
það.“ Það er mun betra en að láta 
fréttamenn elta sig hlaupandi út 
úr Ráðhúsinu að bílnum. Það eru 

mjög spaugilegar fréttamyndir. 
Mér er til dæmis minnisstætt í 
kringum málefni Byrgisins þegar 
ég og margir fleiri eyddum dögum 
í að reyna að ná í einn ungan þing-
mann Framsóknarflokksins, sem 
lét ekki ná í sig. Í ágúst, árið 2007, 
er einfaldlega ekki hægt að láta 
ekki ná í sig. Það næst alveg í þig. 

Ágúst: Ég get vel tekið undir 
það að stjórnmálamenn eiga að 
vera aðgengilegir. Svo má líka 
benda á það að tími viðtala er allt-
af að styttast og maður er nánast 
farinn að hugsa í „helstum“ og 
frösum og þú veist að þú kemur 
ekki miklu að. Auðvitað væri mitt 
heilræði til hæstráðenda fjölmiðla 
að taka sér meiri tíma til að kryfja 
málin. Það myndi skila dýpri 
umræðu og skemmtilegri með 
fleiri flötum. Þessar tvær stéttir, 
fjölmiðlamenn og stjórnmála-
menn eru líka að mínu mati frem-
ur sjálfhverfar og eru oft áhuga-

samari um eigin stétt og stöðu en 
þær ættu að vera. Þarna úti er stór 
massi almennings sem lifir allt 
öðru lífi. 

Þorsteinn: Ég man eftir því 
þegar ég var gestur í morgunút-
varpi á Rás 1, 16 ára gamall, og 
var að spila einhverja tónlist. Eftir 
þáttinn tók ég strætó inn í Laugar-

Ekkert grín að fíla 
Titanic og Fram
Þorsteinn J. Vilhjálmsson og Ágúst Ólafur Ágústsson hafa hingað til 
kinkað kolli kumpánlega hvor til annars á leikskólanum Dvergasteini. Þor-
steinn var þó löngu búinn að taka eftir Ágústi því honum þykir hann svo 
glettilega líkur frænda sínum. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við félag-
ana um glaða Íslendinga og tekjublöð. 

Mér varð það á að segja mínum vinahópi að ég hafi 
orðið hrifinn af kvikmyndinni Titanic. Það féll í gríðar-
lega grýttan jarðveg og ég veit ekki hvert menn ætluðu 
að fara þegar ég sagðist hafa farið tvisvar á hana í bíó.
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nes og ég man að ég var svo hissa 
á því að enginn í vagninum skyldi 
taka eftir mér, ég hafði nú einu 
sinni verið í útvarpinu!

Nú skal brátt ganga fyrir menning-
una. Hvað viljið þið helst gera og 
sjá á menningarnótt? Hvaða menn-
ingarframleiðslu skammist þið 
ykkar mest fyrir eigið dálæti á?

Ágúst: Sjarminn við menningar-
nótt er svo sem bara að rölta í 
bænum og fara á milli. Hitta fólk 
og fara á kaffihús. Menningin er 
oft á tíðum svolítið vanmetin á 
Íslandi. Það eimir enn svolítið eftir 
af því viðhorfi að styrkir til menn-
ingar séu eitthvert snobb eða prjál. 
Sem er auðvitað mikill misskiln-
ingur því það er löngu sannað að 
styrkir til menningar skila líka 
peningum í kassann – fyrir þá sem 
hafa einhverjar áhyggjur af því. 

Þorsteinn: Það er alveg útilokað 
að skipuleggja nokkurn hlut því þú 
kemst varla lönd eða strönd. En 
það er gaman að allt fær að vera 
þarna með – harmonikkuleikurinn, 
keramíkmálunin og rokktónleik-
arnir. Annars held ég að ég sé orðin 
það þroskaður að ég er hættur að 
skammast mín fyrir það sem ég 
hef gaman af. Ef ég ætti að nefna 
eitthvað þá er það helst sú iðja mín 
að fara á heimaleiki með Fram. 
Það er svakaleg reynsla nú um 

stundir – eitthvað sem alla jafna á 
að vera meint fjölskylduskemmt-
un. Það er þögn í bílnum á leiðinni 
heim og dæturnar niðurbrotnar í 
aftursætinu.

Ágúst: Mér varð það á að segja 
mínum vinahópi að ég hefði orðið 
hrifinn af kvikmyndinni Titanic. 
Það féll í gríðarlega grýttan jarð-
veg og ég veit ekki hvert menn 
ætluðu að fara þegar ég sagðist 
hafa farið tvisvar á hana í bíó. Það 
er eitthvað sem ég átti augljóslega 
að skammast mín fyrir. Ég er líka 
mikill aðdáandi Meg Ryan-mynda 
og maður þykir kannski ekkert 
sérstaklega fínn pappír að fíla 
þær.  

En hvað með dægradvölina tekju-
blöðin. Lesið þið þau og skammist 
þið ykkar fyrir það? Eru tekjur 
Íslendinga þeirra einkamál? 

Þorsteinn: Ég las þessi blöð í 
fyrra en er ekki búinn að lesa þau í 

ár og ég verð að segja að ég er allt-
af jafn hissa á umræðunni um að 
þetta megi ekki. Þetta eru opinber 
gögn og tölur og ég næ ekki þeim 
rökum að þetta sé eitthvað ljótt. 
Samt finnst manni þetta líka vera 
nett plebbalegt að við séum að 
birta þetta ekki bara í einu blaði í 
ár, heldur tveimur. 

Ágúst: Menn eru líka mislauna-
háir eftir því hvort blaðið þú lest. 
Ég er launahærri í Mannlífi en 
Frjálsri verslun. Fæ heilum 20.000 
krónum meira borgað í laun. 

Þorsteinn: Skatturinn er orðinn 
svo klár að það þýðir ekkert leng-
ur að vera að skrifa á sig þessi 50.-
60.000 eins og tíðkaðist hjá sumum 
stórgrósserunum hér um árið. 

Ert þú flokksbundinn einhverjum 
stjórnmálaflokki, Þorsteinn, og 
hefur þú einhvern tímann unnið 

við fjölmiðla, Ágúst Ólafur? Í hvaða 
ráðuneyti myndirðu setja Þorstein, 
Ágúst, ef þú fengir frjálsar hendur, 
og hvers konar starf innan fjöl-
miðlaheimsins myndirðu koma 
Ágústi í, Þorsteinn? 

Þorsteinn: Nei, ég hef aldrei 
verið flokksbundinn. Það næsta 
sem ég hef komist flokksstarfi er 
að vera sendill í happdrætti Sjálf-
stæðisflokksins, níu ára gamall, 
og fékk svo það ábyrgðarstarf 
þegar ég var tíu ára að vera send-
ill á skrifstofu flokksins. Þar fékk 
ég mína fyrstu launaávísun, hjá 
Sigurði Hafstein. Það er svona 
það næsta sem ég hef komist pól-
itík og reyndar held ég að það sem 
ég heyrði þarna á göngunum hafi 
veitt mér innblástur – hvað mátt 
einstaklingsframtaksins varðar. 

Ágúst: Ég vann eitt sumar á 
Degi, á Reykjavíkurskrifstof-
unni.

Þorsteinn: Hjá Stefáni Jóni?

Ágúst: Nei, hann var nú hættur 
þegar ég var, Elías Snæland var 
ritstjórinn. Og mér finnst mjög 
heppilegt, nú þegar ég er kominn 
út í stjórnmálin, að hafa prófað að 
sitja í að minnsta kosti smátíma 
hinum megin við borðið. En setja 
Þorstein í ráðuneyti segirðu. Ég 
myndi held ég setja hann í nýstofn-
að menningarmálaráðuneyti – 
sem ég væri glaður að sjá – eða þá 
bara í gamla góða menntamála-
ráðuneytið. Hann myndi væntan-
lega efla innlenda dagskrárgerð. 

Þorsteinn: Ég held að Ágúst 
yrði góður fréttastjóri því menn 
sem komið hafa að fjölmiðlum og 
verið í pólitík eru mjög skipulagð-
ir. Þeir eru fljótir að hugsa sem og 
að sjá aðalatriðin og aukaatriðin. 
Góður fréttastjóri þarf að sjá 
nokkra leiki fram í tímann, geta 
brugðist strax við, fengið hug-
myndir og framkvæmt. 

Ágúst: Það er aldrei að vita.
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Þ
egar var sautján ára 
og gekk í mennta-
skóla í Aberdeen 
missti ég áhugann á 
námi. Ég hafði lík-
lega of mikinn áhuga 

á stelpum og brennivíni til að 
nenna að læra. Ég hætti í skólan-
um einn daginn og byrjaði að leita 
mér að vinnu. Ég fékk vinnu sam-
dægurs við að sópa gólfið í vöru-
geymslu. Þar var ég í eitt ár. Ég 
man að ég var bara nokkuð sáttur 
við að færa hluti frá A til B því ég 
hafði ekkert markmið í lífinu 
þegar ég var ungur. En ég sagði þó 
upp eftir eitt ár,“ segir Steve, sem 
er 43 ára og lektor í sagnfræði í St. 
Andrews-háskólanum í Skotlandi. 
Næstu árin í lífi Steves einkennd-
ust af miklu rótleysi og flakki á 
milli starfa og staða. 

„Ég vann við tollgæslu á höfninni í 
Aberdeen eftir þetta. Það var 
spennandi fyrir ungan mann að 
vinna þar því ég var alltaf að sjá 
eitthvað nýtt. Þar komst ég fyrst í 
kynni við fólk frá Norðurlöndun-
um. Ég man hvað norsku sjómenn-
irnir voru drykkfelldir: þeir köll-
uðu gjarnan á mann og buðu manni 
að drekka með sér og éta. Þar sá 
ég líka tattúveraða konu í fyrsta 
sinn. Þetta var vændiskona sem 
hafði verið að vinna í skipunum 
við höfnina um nóttina. Ég man 
hvað ég var rosalega hræddur við 
hana,“ segir Steve og bætir því við 
að þetta hafi ekki verið mjög 
öruggt starfsumhverfi og því hafi 
hann sagt upp eftir ár.

„Næst elti ég stúlku sem ég var 
hrifinn af til Þýskalands. Ég eyddi 
einu ári í að flakka um landið á 
puttanum. Svo fór ég aftur heim 
til Skotlands og vann við hitt og 
þetta, aðallega hjá ýmsum olíufé-
lögum í landi. En ég missti alltaf 
áhugann á því starfi sem ég var í 
og hætti yfirleitt eftir stuttan 
tíma,“ segir Steve.

Eitt af því sem Steve gerði var 
að vinna sem veiðivörður í Skot-
landi og að stofna fyrirtæki sem 
kenndi fólki að fara með skotvopn. 
„Mér gekk vel og starfaði með lög-
reglunni í nokkrum löndum og 
ýmsum herjum og kenndi þeim 
skottækni sem ég hafði þróað. En 
eins og áður þá missti ég áhugann 
á því. Fólkið sem sótti þessi nám-
skeið var mér ekki að skapi, þetta 
voru mjög oft öfgasinnaðir hægri-
menn og ég var orðinn þreyttur á 

þessu andrúmslofti. Ég seldi sam-
starfsmönnum mínum því minn 
hluta í fyrirtækinu. Um þetta leyti 
fór ég í frí til Írlands þar sem ég 
hitti eiginkonu mína sem breytti 
mér,“ segir Steve.    

Steve er mikill ævintýramaður og 
er að eigin sögn afar óþreyjufull-
ur að eðlisfari. „Ég er fljótur að 
verða leiður á hlutunum og þarf 
alltaf að vera að gera eitthvað nýtt 
í lífinu, annars fer mér að leiðast. 
Ég ek um á mótorhjóli í Skotlandi 
og segja vinir mínir stundum að 
ég hafi byrjað á því þegar ég fékk 
gráa fiðringinn. Ég hef hins vegar 
alltaf átt mótorhjól; líklega hef ég 
því alltaf verið með gráa fiðring-
inn,“ segir Steve og bætir því við 
að einu sinni hafi hann farið í 
tveggja vikna mótorhjólaferð um 
Indland. „Við vorum ansi margir 
saman í ferðinni sem söfnuðum 
áheitum áður en við fórum; svo 
var byggður spítali á Indlandi 
fyrir féð sem við söfnuðum,“ segir 
Steve.

Þegar Steve var á milli starfa 
árið 1990 var hann ráðinn sem líf-
vörður fyrir hóp af dýrafræðing-
um sem voru að fara til Svalbarða; 
talið var að raunhæfur möguleiki 
væri á að þeir myndu lenda í 
ísbjarnarárás. „Á Svalbarða kom 
svo á daginn að ógnin við ísbirni 
var raunveruleg. Einn daginn 
þurfti ég að skjóta í áttina að 
ísbirni sem nálgaðist okkur. Hann 
ætlaði ekki að ráðast á okkur 
þannig að ég fældi hann bara. Mér 
datt ekki í hug að skjóta hann því 
það hefði verið siðlaust að drepa 
ísbjörn í vísindaleiðangri,“ segir 
Steve.

„Fyrsta minning mín um Ísland 
var þegar ég sá fréttir í sjónvarp-
inu um þorskastríðið þegar ég var 
strákur; fiskibátar frá heimaborg 
minni Aberdeen komu beyglaðir 
til hafnar eftir skærur við Íslend-
inga. Þá áttaði ég mig á því hvar 
Ísland var. Reyndar var hugmynd 
mín um Norðurlöndin þegar ég 
var barn einkennileg: ég hélt að 
þau væru öll uppi við norðurpól-
inn. Það var svo síðar sem ég 
komst að því að sum Norðurlöndin 
eru miklu sunnar en Skotland,“ 
segir Steve. Hann segist síðar hafa 
fengið mikinn áhuga á Norður-Atl-
antshafinu, sérstaklega Færeyj-
um. „Ég skildi ekki hvernig hægt 

væri að búa á svo lítilli grjóthrúgu 
í miðju Atlantshafinu; hvernig líf 
er það eiginlega, spurði ég mig.

Um það leyti sem ég fór til Sval-
barða áttaði ég á mig á því að mig 
vantaði tilbreytingu í líf mitt. Ég 
var nýbúinn að hitta konuna mína, 
sem er fædd í Svíþjóð, og hún 
kenndi mér það sem ég kann í 
Norðurlandamálunum. Ég hafði 
alltaf haft áhuga á Norðurlöndun-
um; fór til dæmis oft í helgarferð-
ir frá Skotlandi til Svíþjóðar og 
Noregs, skemmti mér á barnum 
og flaug svo aftur heim. Konan 
mín hvatti mig til að fara í háskóla 
og læra sagnfræði því ég væri 
hvort sem er alltaf að lesa sagn-
fræðibækur. Þá var ég 27 ára,“ 
segir Steve. 

„Áhugi minn á sögu Norðurland-
anna jókst svo stöðugt meðan ég 
var í háskóla. Það eina sem ég 
vildi gera þegar ég fór í háskóla 
var að bæta upp fyrir það að ég 
var mjög lélegur námsmaður 
þegar ég var yngri. Ég tók BA-
gráðu í sögu Skotlands og í gall-
ísku. Ég ætlaði mér aldrei að verða 
fræðimaður, það var bara eitthvað 
sem gerðist að loknu BA-námi 
eftir að ég hafði sótt um náms-
styrk til doktorsnáms í sögu Skot-
lands og Norðurlandanna. Til að fá 
styrkinn þurfti ég hins vegar að 
kunna Norðurlandamálin, eitthvað 

í frönsku og latínu og helst dálitla 
hollensku. Þegar ég komst að 
þessu fór ég að hlæja því ég kunni 
ekkert þessara mála en það gerði 
konan mín hins vegar því faðir 
hennar var diplómati og hún hafði 
búið í mörgum löndum. Hún sótti 
um styrkinn og fékk hann. Við 
ákváðum að skipta styrknum á 
milli okkar og skrifa bæði dokt-
orsritgerðir. Við vöknuðum stund-
um á nóttunni til að ræða um sagn-
fræðileg vandamál í rannsóknum 
okkar. Ég var heppinn að deila 
rúmi með sennilega einu mann-
eskjunni í heiminum sem var að 
rannsaka það sama og ég. Svona 
varð ég doktor í sagnfræði,“ segir 
Steve.

„Við þurfum að njóta lífsins og 
hafa gaman af því sem við gerum; 
annars eigum við bara að gera 
eitthvað annað. Þess vegna hætti 
ég í svo mörgum störfum þegar ég 
var yngri: mér leiddist. Ég held að 
ég hafi þurft að vera leitandi 
maður í tíu ár og prófa ýmsa hluti 
til að átta mig á því hvað ég vildi 
verða þegar ég yrði stór. Ég held 
að ég hafi fundið það því sagn-
fræðin er mér ástríða,“ segir 
Steve og bætir því við hann telji 
að menn eigi að reyna að lifa fjöl-
breytilegu lífi. „Stattu þig vel í 
námi, starfi, íþróttum og sjáðu til 
þess að þú drekkir alla undir borð-

Ævintýramaður með 
ástríðu fyrir sagnfræði
Sagnfræðingurinn Steve Murdoch er heiðurs-
gestur á norrænu sagnfræðingaþingi sem haldið 
er í Reykjavík. Hann hefur getið sér gott orð fyrir 
rannsóknir á tengslum Norðurlanda og Skotlands. 
Murdoch er ævintýramaður sem var rótlaus í 
æsku og lengi að átta sig á því hvað hann vildi 
gera í lífinu. Murdoch sagði Inga F. Vilhjálms-
syni frá lífshlaupi sínu og áhuga sínum á sögu og 
Norðurlöndunum. 



Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
sölumann til starfa í raftækjadeild fyrirtækisins.

Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, símtækja, 
lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf.

Leitað er að röskum einstaklingi með góða almenna menntun
og áhuga á sölustörfum og mannlegum samskiptum.
Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði, sem selur gæðavörur frá Siemens og 
öðrum þekktum fyrirtækjum.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir þriðjudag 14. ágúst.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má 
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

ABS fjölmiðlahús óskar eftir starfsmanni 
í viðskiptatengsl. Viðkomandi mun starfa 
við markaðs- og birtingaráðgjöf fyrir 
viðskiptavini ABS fjölmiðlahúss auk 
samskipta við auglýsingadeildir fjölmiðla.

Reynsla og menntun:
Háskólapróf í markaðsfræðum eða sam- 
bærilegu námi, tengdu fjölmiðlun æskilegt.
Reynsla af svipuðum störfum innanlands
eða erlendis er krafist.

Umsóknir berist ABS fjölmiðlahúsi, 
Laufásvegi 58, 101 Reykjavík, 
fyrir föstudaginn 17. ágúst n.k.

ABS fjölmiðmiðlahús er stærsta og
öflugasta fyrirtæki landsins í birtinga-
ráðgjöf og hefur verið í fararbroddi í 
birtingaþjónustu og auglýsingamælingum 
frá upphafi.

Markaðs- og 
birtingaráðgjafi

Sölufulltrúi

 Hæfniskröfur:

Þjónustudeild

að sinna fjölbreyttum störfum á 

 Hæfniskröfur:

Veitingastaður

daglegum störfum á veitingastaðnum og 

 Hæfniskröfur:

Við stækkum ört



Actavis hf. s @ w

uppfyllir strangar kröfur um góða 

a. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund 
rirtækja.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

Hjá Actavis bjóðum við:

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Vinnutími:

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Vinnutími:

Vinnutími

565073

565075

565074 565076

www.vinna.is 511 1144



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

dóttur hjá Capacent, í síma 540 7117 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 
Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn?
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur 
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark  Fjarðaáls er að verða 
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt 
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru 
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn. 
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska. 

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða- 
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, 
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð frá 
vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, svo 
sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka
búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launa- 
seðlinum fær starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á 
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að leigja 
húsnæði. Starfsmenn fá flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning





>   Fyrirtækið

> Forstöðumaður
fjárreiðudeildar Samskipa
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www.kopavogur.is - www.job.is

Íþróttafulltrúi
• Laust er til umsóknar starf íþróttafulltrúa

Kópavogsbæjar frá 1. september nk. til

afleysinga í eitt ár.

Krafa er gerð um háskólamenntun í
íþrótta-, rekstrar- og/eða stjórnunarfræð-
um eða aðra sambærilega menntun.

 Jafnframt er gerð krafa um að
umsækjandi hafi reynslu í stjórnun og
rekstri og mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga f.h. Kópavogsbæjar og viðkomandi
háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til 24. ágúst nk. 

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu íþrótta-
og tómstundamála og hjá sviðsstjóra, Birni
Þorsteinssyni, í síma 570-1600.

Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til að sækja 

um starfið.

Starfsmannastjóri

ÍTR ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI 
Í ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINA Í SELJA-
HVERFI OG SUNDHÖLLINA

Íþróttamiðstöðin í Seljahverfi
Óskum eftir karlmönnum til starfa í karlaklefa og

umsjón með íþróttahúsi. Um er vaktavinnu að ræða. 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Hauksson 

forstöðumaður í síma 695-5113, netfang 

gunnar.hauksson@reykjavik.is

Sundhöllin
Óskað er eftir starfsmanni í karlaklefa. Um er að

ræða vaktavinnu. Nánari upplýsingar veitir Katrín

Lovisa forstöðumaður í síma 411-5350, netfang 

katrin.lovisa.irvin@reykjavik.is

Hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að standast hæfnispróf sbr.

öryggisreglugerð fyrir sundstaði einnig verða þeir

að eiga gott með að umgangast fólk og hafa góða 

þjónustulund.

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á heimasíðu 
ÍTR, www.itr.is og hjá viðkomandi forstöðumönnum. 
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

ÍTR ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI

OKKUR VANTAR
FLEIRI FRÁBÆRA
STARFSMENN!





Störf þjónustufulltrúa 
á höfuðborgarsvæðinu laus til umsóknar

Óskum eftir að ráða til starfa þjónustufulltrúa í útibú bankans á höfuðborgarsvæðinu.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ingvarsdóttir
á starfsmannasviði Landsbankans í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum á www.landsbanki.is
fyrir 22. ágúst nk.

Helstu verkefni:
• Sala og þjónusta til einstaklinga
• Fjármálaráðgjöf til einstaklinga
• Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu bankans

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum
• Frumkvæði, þjónustulund og söluhæfileikar
• Markviss og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.
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Laus störf hjá Marel

www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.  Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar veitir Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, 
í síma 563 8000, hordurv@marel.is.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems 
sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi

í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og 
lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu 
starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum, 

þar af um 370 manns á Íslandi

Hvernig vinnum við í framleiðslu Marel?

Í framleiðslu Marel ehf er unnið í sellum eða 
litlum, sjálfstæðum liðum. Sellan ber ábyrgð á  
að uppfylla kröfur og væntingar viðskiptavina 
um gæðavöru, pökkun og útskipun búnaðar á 

afhendingardegi. Í sellunni er lögð er áhersla á að 
fólk vinni sjálfstætt og að því sé treyst fyrir sínu 

vinnusviði. Góð samvinna og liðsandi skipta miklu 
máli.  Við leggjum einnig áherslu á símenntun.

Hvað segir starfsfólkið? 

„Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu”

Snyrtilegt og öruggt
Gott mötuneyti
Barnaherbergi

„Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið”

Heilsuvernd í fyrirrúmi og íþróttastyrkir
Tveir íþróttasalir, tækjasalur, Boot Camp, skvass, 
hlaupahópur og yoga

„Góður starfsandi og góðir vinnufélagar”

Virkt félagslíf
Öflugt starfsmannafélag 
Þrjú sumarhús

„Manni er treyst til að gera hlutina”

Sjálfstæð vinnubrögð  
Fjölbreytt verkefni 
Sveigjanleiki í vinnutíma

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:

Laghent fólk
Við leitum að fólki sem er laghent og tilbúið að læra. Um er að ræða störf í 
snyrtilegu starfsumhverfi við samsetningu á tækjum og búnaði. Við veitum 
góða þjálfun og leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja vinna á 
fjölbreyttum og góðum vinnustað.

Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum við frágang rafbúnaðar 
fyrir framleiðsluvörur Marel. Þeir sjá einnig um stillingu og prófun tækja og 
búnaðar.

Málmiðnaðarmenn
Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu stáli, samsetningu og frágang 
tækja og búnaðar. Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum málm -
iðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði samkvæmt gæðakröfum Marel.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.



Helstu verkefni
Vinna vi› bókhald, merkingar, afstemmingar, einnig
úrvinnsla, innheimta og önnur tilfallandi skrifstofustörf.
Um er a› ræ›a 50-60% starf. Vinnutími getur veri›
mjög sveigjanlegur, fló a› mestu innan venjulegs 
dagvinnutíma, kl. 8.00-17.00.

Hæfniskröfur
Reynsla af skrifstofustörfum ásamt gó›ri 
bókhaldskunnáttu er nau›synleg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 20. ágúst nk. Númer starfs er 6909.

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

- vi› rá›um

Bókhald og innheimta

Kaupfélag Borgfir›inga, Borgarnesi leitar a› starfsmanni
til skrifstofustarfa.

Uppl‡singar veita Arna Pálsdóttir og fiórir fiorvar›arson. Netföng: arna@hagvangur.is og thorir@hagvangur.is

Vi›komandi a›sto›ar matrei›slumeistara vi› matar-
ger›, frágang og önnur tilfallandi störf. Einnig flarf
vi›komandi a› geta sinnt afleysingum í fjarveru
matrei›slumeistara.

Hæfniskröfur
Matartæknanám e›a önnur sambærileg
menntun æskileg
Reynsla af sambærilegum störfum
Snyrtimennska og reykleysi
Samviskusemi og stundvísi

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 20. ágúst nk.

Uppl‡singar veita Inga Steinunn Arnardóttir
og Arna Pálsdóttir.
Netföng: inga@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Fyrirtæki í mi›borg Reykjavíkur óskar a›
rá›a a›sto›armanneskju í eldhús flar sem
bo›i› er upp á heitan mat í hádeginu. Um
er a› ræ›a hlutastarf og er vinnutími frá
kl. 10.00 til 14.00 alla virka daga.

A›sto› í eldhúsi

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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Vi›töl munu fara fram í Reykjavík og á Akureyri.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. ágúst nk.
Uppl‡singar veita Albert Arnarson og Arna Pálsdóttir.
Netföng: albert@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Ney›arver›ir annast símsvörun í ney›arnúmerinu 112. fieir annast einnig símsvörun
í ney›arnúmerum fyrir ‡msa fljónustua›ila. Unni› er á vöktum í sveigjanlegu
vaktakerfi. Störf ney›arvar›a henta jafnt konum sem körlum.

Hæfniskröfur
Umsækjendur flurfa a› hafa:

stúdentspróf e›a sambærilega menntun, háskólamenntun er æskileg
gó›a almenna tölvukunnáttu og gó›an innsláttarhra›a
gó›a enskukunnáttu, tala› og skrifa› mál
gó›an skilning á dönsku e›a ö›ru Nor›urlandamáli
almenna flekkingu á landinu
hreint sakavottor›

Persónulegir eiginleikar
Umsækjendur flurfa a›:

eiga gott me› a› halda einbeitingu undir álagi
hafa frumkvæ›i, sjálfstæ›i og áræ›ni í starfi
hafa gó›a samstarfshæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum
hafa gó›a greiningarhæfni
hafa fljónustulund og sveigjanleika

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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Ney›arver›ir
Reykjavík og Akureyri

Ney›arlínan óskar eftir a› rá›a ney›arver›i til starfa
í Reykjavík og á Akureyri.

Ney›arlínan var stofnu› ári› 1995.
fiar vinna 35 starfsmenn sem hafa
allir hloti› mikla fljálfun og sérhæf-
ingu. Í samanbur›i vi› önnur lönd
er Ney›arlínan í fremstu rö› á svi›i
ney›arsímsvörunar og fljónustu.

Í bo›i er krefjandi og ábyrg›armiki›
starf í traustu vinnuumhverfi.

www.112.is



.

Starfsmann í mötuneyti
Starfsmann vantar í mötuneyti framhaldsskóla í Reykjavík

Vinnutími 8:00 til 16:00 (eða samkomulag)
Góð laun í boði. Umsækjandi þarf helst að vera orðinn 20 ára.

Upplýsingar í síma 899 2959.

Olíuverzlun Íslands hf. óskar að ráða kerfisstjóra 
í upplýsingatæknideild.

Viðkomandi hefur tæknilega umsjón með rekstri 
tölvukerfa Olís og tekur þátt í stefnumótun og 
áætlanagerð í tengslum við þá starfsemi.

Í boði er tækifæri til að vera þátttakandi í skemmtilegu en jafnframt 
krefjandi hópstarfi þar sem leitast er við að reka og þróa tölvukerfi 
í fremstu röð.

Starfssvið
Uppsetning og rekstur á netbúnaði, netþjónum 
og vinnustöðvum

Rekstur staðarnets, víðnets og eldveggja

Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar

Umhverfi
Windows og AIX

Cisco-beinar og eldveggur

Navision og MS-SQL

Posis-kassakerfi

Menntun og hæfniskröfur
Tölvunám úr Iðnskólanum eða sambærileg menntun

Góð þekking á uppsetningum og rekstri á Windows- 
netþjónum og vinnustöðvum

Grunnþekking á Cisco-beinum

2–3 ára reynsla af rekstri tölvukerfa

Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

OLÍS – við höldum með þér!

Hjá Olís er lögð áhersla á 

góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku 

og fagleg vinnubrögð.

Skrifstofur Olís eru að 

Sundagörðum 2 og þar starfa 

um 60 manns.

Umsóknir þurfa að berast til starfsmannastjóra Olís fyrir 17. ágúst nk. 
og má annað hvort senda þær í tölvupósti til rbg@olis.is eða í pósti til 
Olíuverzlunar Íslands, b.t. starfsmannastjóra, Sundagörðum 2,
104 Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þórdís Ragnarsdóttir, 
forstöðumaður upplýsingatæknideildar Olís, ktr@olis.is.

Kerfisstjóri
í upplýsingatæknideild Olís
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Tæknimenn - sölustarf

Vegna aukinna umsvifa óskar marka›s- og sölusvi›
Securitas eftir jákvæ›um og duglegum starfsmanni.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins. Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og Stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um. Á marka›s-
og sölusvi›i starfa um 30 sölumenn.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. ágúst nk. Númer starfs er 6946.

Uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á tæknivörum Securitas, svo sem 
myndeftirlitskerfum, a›gangsst‡rikerfum
og brunavi›vörunarkerfum.
A› vi›halda vi›skiptatengslum og afla n‡rra.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
Tæknimenntun, rafvirkjun, rafeindavirkjun, 
i›nfræ›i.
Gó›ir söluhæfileikar og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.

SECURITAS

Í bo›i er spennandi starf hjá ört vaxandi fyrirtæki. Samkeppnishæf laun fyrir réttan a›ila.

- vi› rá›um
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Hjá Bræ›runum Ormsson er mikil áhersla lög› á faglega fljónustu vi› vi›skiptavini og flví
leitum vi› a› duglegu og hei›arlegu fólki me› mikla fljónustulund í ne›angreind störf.

Verslunarstjóri
Verslunarstjóri ber m.a. ábyrg› á daglegum rekstri verslunar,
starfsmannastjórn og fljálfun starfsmanna ásamt vöruframsetningu
og vöruúrvali.

Vi› leitum a› hugmyndaríkum einstaklingi me› mikla hæfni í mannlegum
samskiptum og menntun og/e›a reynslu sem n‡tist í starfi.

Söluma›ur í verslun
Helstu verkefni sölumanns eru afgrei›sla og fljónusta vi› vi›skiptavini.
Vi› leggjum mikla áherslu á gó›a framkomu og fljónustulund hjá okkar
sölumönnum og lítum á reynslu af sölumennsku sem kost en ekki skilyr›i.

fijónustustjóri í heimilistækjadeild
fijónustustjóri hefur umsjón me› fljónustu heimilistækjadeildar vi›
vi›skiptavini, í nánu samstarfi vi› verslanir fyrirtækisins og fljónustua›ila.
Í fletta starf flurfum vi› einstakling me› reynslu sem n‡tist í starfi me›
mikla skipulagshæfni og gó›a almenna menntun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 20. ágúst nk.

Uppl‡singar veita Albert Arnarson og Arna Pálsdóttir rá›gjafar hjá
Hagvangi. Netföng: albert@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Bræ›urnir Ormsson

Bræ›urnir Ormsson er 85 ára gamalt
fyrirtæki, lei›andi í sölu heimilistækja á
Íslandi. Fyrirtæki› er framsæki› og
áhersla lög› á gæ›avörur á gó›u ver›i.
Ef flú gerir kröfur, ættir flú a› koma til
Ormsson - flar eru flær uppfylltar. 

www.ormsson.is

- vi› rá›um

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

Marka›s- og sölusvi› Securitas

Vegna aukinna umsvifa leitar Securitas a› öflugu
starfsfólki.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins. Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og Stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. ágúst nk. Númer starfs er 6947.

Uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Ef flú:
Hefur metna› og vilt ná árangri fyrir flig og 
fyrirtæki›.
Ert me› jákvætt og skemmtilegt vi›mót.
B‡r› jafnvel yfir reynslu af sölustörfum.

fiá b‡›st flér:
Áhugavert og krefjandi starf.
Traustur vinnusta›ur.
Gó› starfsskilyr›i og frábær vinnuandi.
Samkeppnishæf laun.

SECURITAS Securitas óskar a› rá›a öflugt fólk af bá›um kynjum til starfa á marka›s- og sölusvi›i. Á svi›inu
starfa um 30 manns sem sinna sölu bæ›i til einstaklinga og fyrirtækja.  Marka›sgreining og
marka›sstörf eru öflug og allur a›búna›ur, til a› ná miklum árangri, er til fyrirmyndar.

Störfin felast í sölu á vörum og fljónustu Securitas. Starfi› hentar konum ekki sí›ur en körlum
og eru flær hvattar til a› sækja um.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2519

Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

- við ráðum
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs

 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum 
og sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.
Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun, afgreiðslu á kassa,
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun 
þeirra.

Um er að ræða fullt starf og hlutastarf í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á 
starfsþróun.

Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða tölvu-
kunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 
reynsla úr apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is 
og hjá Halli í starfsmannahaldi (hallur@lyfja.is) í síma 530 3800.

Atvinnutækifæri hjá Lyfju

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is. 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Ráðið verður í störfin sem fyrst.



Áhugaverð framtíðarstörf
í Hafnarfirði

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla

áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 20. ágúst n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

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

Fyrir alla

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
Ábyrgðarsvið:

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

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

Afgreiðslu- og sölumenn á timburlager
Ábyrgðasvið:

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Almenn lagerstörf
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Lyftararéttindi væri kostur

  - starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
• Búa yfir  þjónustulund og samskiptahæfni

Kringlunni  Smáralind  Akureyri 



www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er innflytjandi

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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óskar að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is 

ásamt ferilskrá, merkt viðkomandi starfi.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst. 

Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma

570 5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem 

eru metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, 

með ríka þjónustulund og liprir í mannlegum

samskiptum. Í boði eru spennandi framtíðarstörf 

hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa 

metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfsmaður í Söluskoðun
notaðra bíla

Starfssvið:
- Almenn söluskoðun

Hæfniskröfur:
- Próf í bifvélavirkjun 
- Góð þekking á bílum skilyrði
- Reynsla af söluskoðun æskileg 

Vinnutími: 09:00 – 18:00

Starfsmaður á Standsetningu 
nýrra bíla

Starfssvið:
- Þrif og standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur:
- Reynsla af þrifum á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni
- Góð þekking á bílum kostur

Vinnutími: 08:00 – 18:00

Starfsmaður í  Varahlutaverslun
Starfssvið:
- Sala á varahlutum

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sölu varahluta æskileg
- Góð þekking á bílum
- Vandvirkni og nákvæmni

Vinnutími: 08:00 – 18:00

Auglýsingasími



Frekari upplýsingar gefa Ásta Björk 
Sveinsdóttir starfsmannastjóri, sími: 
585-1505, asta@lh.is og Guðmundur 
Þorbjörnsson framkvæmdastjóri, sími: 
585-1537, gudmundurth@lh.is.

Umsækjendur geta einnig sótt um á 
heimasíðu okkar: www.lh.is

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

Línuhönnun hf. er framsækin verkfræðistofa sem leggur 
metnað sinn í fagmennsku,  vönduð vinnubrögð og léttan 
og skemmtilegan starfsanda. Þekking starfsmanna og 
hæfni þeirra er mikilvægasta auðlind fyrirtækisins.  
Línuhönnun hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar fyrir 
starfsemi sína og þjónustu.  Kjörorð Línuhönnunar og loforð 
til viðskiptavina er:
                             ....á vit góðra verka....

ISO 9001
ISO 14001



Lögfræðingar

- Annars vegar

- Hins vegar

Háskólamenntaðir sérfræðingar

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is. 
Nánari upplýsingar um störfin gefur Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri
RSK í síma 563-1202. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið
tekin um ráðningu.

umsoknir@rsk.is

Ríkisskattstjóri leitar að jákvæðum og
kraftmiklum einstaklingum til starfa

skattur.is





Frostafold 54
112 Reykjavík
Á góðum stað í Grafarvoginum

Stærð: 100,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Góð 3ja-4ra herbergja íbúð í góðu fjórbýli í Grafarvoginum. Komið er inn í flísalagða forstofu, inn af forstofu
er lítil  geymsla  sem  hefur verið notuð sem  herbergi.  Af  gangi  eru 2 rúmgóð svefnherbergi,  herbergin  eru
dúklögð. Baðherbergið er flísalagt með baðkari. Eldhús er flísalagt með upprunalegum innréttingum, inn af
eldhúsi  er  gott  þvottaherbergi.  Gangur  og  stofa  eru parketlögð.  Út  frá  stofu er   lítill  sólskáli  og  þaðan  er
gengið út á góðar suðursvalir. nánari uppl. á www.remax.is

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Opið hús í dag frá 16:30-17:00

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

690 8090

Marargata 4
101 Reykjavík
Góð eign á frábærum stað

Stærð: 80,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.400.000
Remax Borg  kynnir:  Mikið endurnýjaða  3ja  herbergja  íbúð á frábærum  stað í  miðbænum.  Lýsing  eignar:
Gengið er niður tröppur og inn í forstofu, þar inn af er geymsla. Strax til hægri á gangi er mikið endurnýjað
eldhús með flísum á gólfi og nýlegri eldhúsinnréttingu. Baðherbergi er flísalagt með sturtuhorni. Stofan er
rúmgóð.  Inn  af  stofu  er  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Gólf  gangs,  herbergja  og  stofu  eru  flotuð  og
lökkuð. Rafmagn, skolp og dren hefur verið tekið í gegn. Nánar á www.remax.is

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

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

690 8090

BARMAHLÍÐ 48
105 Reykjavík
SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Stærð: 73 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 10.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Snyrtileg  íbúð  í  Barmahlíð.  íbúðin  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.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL 15:00 - 15:30

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

661 9261

891 6670

Kristnibraut 69
113 Reykjavík
Frábært útsýni, frábær íbúð

Stærð: 131 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 22.545.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.500.000
4ra  herbergja  íbúð á efstu hæð í  6-býli  með stórkostlegu útsýni,  2  svölum,  stæði  í  lokuðu bílahúsi  fylgir,
einnig  2  stæði  á  bílaplani.  Íbúðin  er  mjög  stílhrein  með  mahogny  innréttingum  og  hurðum  og  2ja  stafa
rauðeik er á öllum gólfum nema þvottahúsi og baði sem eru bæði flísalögð. Stórglæsilegt norðurútsýni er
frá  alrýminu,  Úlfarsfellið,  Esjan,  Sundin  blá,  Snæfellsnesið  og  jökullinn.  Ekki  verður  byggt  fyrir  framan.
Virkilega falleg eign á mjög góðum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

erlendur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17.30-18.00

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

694 1799

690 8090

Fálkagata 28
Vesturbæ Reykjavík
Björt og falleg

Stærð: 131,6 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 16.800.000

Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Komið  er  inn  á  gang  með  góðum  skápum.Stofan  er  rúmgóð  með  stórum  suðurgluggum  útgengi  á
suðursvalir.Eldhús  með  þvottahús/geymslu  inn  af  og  upprunalegri  innréttingu  en  endurbætur  hafa  verið
gerðar  á  henni,  góður  borðkrókur.Svefnherbergi  eru  þrjú  eitt  þeirra  stækkað  úr  tveimur  en  lítið  mál  að
breyta  því  aftur.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott.  Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi  og
veggjum.þak, lagnir og múrverk að utan nýlega endurnýjað. Stutt í útivistarsvæði t.d. við Ægissíðu.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

kolbrún Karlsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

kolbrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag 13/8 frá 18-18.30

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

520 9400

860-3579

Víðilundur - Hallkelshólar
801 Selfoss
Gott sumarhús á frábæru verði.

Stærð: 37,8 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 3.580.000
Bílskúr: Nei

Verð: 8.900.000
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA:  Gott  sumarhús á 7500fm  leigulóð, skráð 27,8 fm  ásamt  tæplega
10 fm gestahúsi. Húsið er bjálkahús og eru loft og gólf mjög vel einangruð. 40 fm pallur er við húsið með
raf-hitapotti.  Komið  er  inn  í  forstofu  og  þaðan  inn  í  opið  rými  þar  sem  stofa  og  eldhús  liggja  saman.  Í
eldhúsi er góð innrétting. Inn af stofunni er rými með sérsmíðuðu rúmi 140x200 að stærð. Baðherb. er vel
skipulagt m/innréttingu og sturtuhorni. Notalegur bústaður á rólegum stað um klst frá Rvík.

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

Suðurtröð 19
800 Selfoss
Hesthús á besta stað á góðu verði!

Stærð: 71,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 4.890.000
Bílskúr: Nei

Verð: 4.800.000
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Suðurtröð 19, Selfossi. Um er að ræða 71,6 fm hesthús byggt árið
1977. Húsið rýmir 12-14 hesta í básum. Básar og aðstaða eru í góðu ástandi. Gólf eru steypt og rafmagn
og  vatn  eru  í  húsinu.  Góð hlaða  er  í  enda  hússins  sem  og  mikið rými  þar  sem  auðveldlega  má  innrétta
kaffistofu. Gott gerði fylgir með. Steypt stétt er framan við húsið. Járn lítur vel út. Gott hesthús á besta stað
á Selfossi.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Bókaðu skoðun núna!!!

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

820-9610

Öldugrandi 9
107 Reykjavík
Góð fjölskyldu íbúð

Stærð: 115,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 19.225.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.500.000
Komið er inn í góða flísalagða forstofu með fínu fatahengi. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og nýlegum
tækjum,  eldhúsið  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  með  útgengi  á  góðar  suður  svalir  með  útsýni  yfir  borgina.
Svefnherbergin  eru  þrjú  tvö  þeirra  með  stórum  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt,  baðkar,  tengi  er  fyrir
þvottavél inni  í  baði.  Í  sameign  er stór sér geymsla  og  gott  sameiginlegt  þvottahús. Þetta  er eign  á mjög
góðum stað sem vert er að skoða.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00 og 16:30

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

891 6670



Hrafnhólar 6-8
Breiðholtið
Laus nú þegar 

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Komið inn á plastparketlagðan gang,fatahengi.Baðherbergi,flísalagt gólf og í kringum baðkarið,hvítmálaðir
veggir,  vaskur  í  hvítri  innréttingu,  tengi  fyrir  þvottavél  er  á  baði.  Rúmgott  hjónaherbergi,dúkur  á  gólfi  og
spónlagður  fataskápur.Tvö  barnaherbergi,skápar  í  báðum  og  dúkur  á  gólfi.Eldhúsið  er  með  hvítmálaðri
innréttingu, góðum borðkrók með mikið útsýni til  vesturs og plastparket á gólfi.Rúmgóð stofa,plastparket
lögð og útgengi á yfirbyggðar svalir, mikið útsýni.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Frábært útsýni

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

895 5643

Selvogsgata 14
Hafnarfjörður
Falleg og ný uppgerð

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
RemaxBúikynnir:Stórglæsilega  hæð og  ris(risið er allt  ný smíðað frá a-ö) Íbúðin  sem  er 81,8 fm.  skiptist í
hæð  og  ris.  Sérinngangur  og  anddyri  með  fataskáp.  Eldhús  og  stofa  mynda  eitt  rými,Eitt  herbergi  er  á
hæðinni. Á efri hæð eru þrjú herbergi og bað,allt nýlega standsett. Milliloft,þak og gluggar sem og pípulögn
og rafmagn er allt nýlegt. Gólfefni á allri íbúðinni eru furugólfborð.Þvottavélaaðstaða er á baði.  Garður er
gróinn og fallegur og þar er sólpallur og geymsluskúr.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Möguleiki á stuttum afhendingar tíma 

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

895 5643

Reyðarkvísl 16
110 Reykjavík
Raðhús með stórkostlegu útsýni 

Stærð: 240 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 33.890.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

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

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Vönduð og glæsileg eign í Ártúnsholtinu.

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

520 9400

698 87 33



Djúpivogur 22
Höfnum , Reykjanesbæ
Sveit í bæ !

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.600.000
Fallegt  og  fjölskylduvænt  einbýli.  Á einum  besta  og  leyndasta  stað landsins. Hér ertu í  sveitinni,  við sjó, í
móum  við  fuglasöng  og  í  friði.En  örstutt  er  í  bæina,  borgina  og  á  alþjóðlegan  flugvöll.  Í  Höfnum  er
kirkja,gott fólk ,fjölbreytt dýralíf og frítt í strætó. Húsið sem um ræðir telur fjögur herbergi, stofu, eldhús og
frábæran  nýjan  sólpall.  Allt  vel  byggt  og  viðhaldið.  Einnig  er  leyfi  fyrir  byggingu  bílskúrs.KOMDU  Í  OPIÐ
HÚS EÐA BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 848-8718

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12. ágús. Kl . 16:00-16:30

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

848-8718

861-2743

Fýlshólar 8
Reykjavík
Glæsilegt á útsýnisstað !

Stærð: 273,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 37.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.400.000
Fallegt hús á sérlega skemmtilegum stað. Innst í botnlanga með eitt besta útsýni sem fæst í borginni. Efri
hæð telur stofu með arni og útgengi í  sólríkan garð, sérhannað eldhús, borðstofu, herbergi,þvottahús og
wc  .  Fallegt  stafaparket  og  flísar  eru  á  gólfum.  Á  neðri  hæð eru  fjögur  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi  ,
annað er innaf hjónaherbergi og geymsla. Innangegnt er í stóran bílskúr og auk hans er bílskýli.Garðurinn
er sérhannaður með tilliti til umhverfis. Þetta er sannkölluð sveit í borg !

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 14.ágúst kl. 18:00-18:30

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

848-8718

861-2743

Hverfisgata 35
Hafnarfjörður
Í gamla bænum

Stærð: 211,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 30.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.500.000
Hæð og ris í gamla bænum í Hafnarfirði. Eign sem hefur verið nokkuð breytt en ýmislegt má bæta. Húsið
er í ágætu ásigkomulagi og fylgir sameiginlegur garður eigninni. Á hæðinni er forstofa , stofa, eldhús, bað
og  tvö  herbergi.  Efri  hæð  telur  þrjú  svefnherbergi  og  ágætt  baðherbergi.  Gott  útsýni  er  yfir  bæinn  frá
rishæðinni. Möguleiki er á að breyta hluta bílskúrs í studioíbúð.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

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

848-8718

861-2743

Básbryggja 9
110 Reykjavík
3ja herb. með litilli sameign 

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.800.000
Björt  og  rúmgóð 3ja  herb.  íbúð á annarri  hæð í  góðu fjölbýli.  Holið er  með skáp.  Eldhúsið er  með góðri
innréttingu og  tækjum,  borðkrókur við glugga.  Stofan  og  borðstofan  eru samliggjandi,  útgengi  úr stofu á
góðar  svalir.  Baðherbergið  er  stórt,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Sturtukelfi,  baðkar  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Herbergin  eru  bæði  með  góðum  skápum.  Á  gólfum  er  ljóst  pergoparket.  Á  jarðhæð  er  sér  geymsla.
Stigagangur er nýlega málaður og húsið er viðhaldslítið að utan.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@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

869-8150

Nesvegur 100
170 Seltjarnarnesi
Góð 2ja til 3ja herbergja

Stærð: 87,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 11.150.000

Verð: 19.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30

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

862 1109

Góð 87,3 fm tveggja til þriggja herbergja íbúð á annari hæð við Nesveg.
Nánari lýsing:Tvær stofur rúmgóðar og bjartar. Eldhús með eldri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf með sturtu. Hjónaherbergi með skáp. Gangur sem möguleiki er að breyta í herbergi. Gólfefni 
parket og flísar. Sameiginlegt þvottahús og geymsla á 1 hæð. Gróinn fallegur garður. Þessi eign býður uppá 
mikla möguleika.

Opið
Hús

Norðurás 9 í landi Kambshóls
Svínadal, Hvalfjarðarstrandarhreppi
Glæsilegt 4 herbergja heilsárshús

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.700.000
Komið er inn í stofu og eldhús. Góðir gluggar með miklu útsýni. Eldhúsið er með fallegri innréttingu. Þar inn
af  eru  þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  og  glæsilegt  flísalagt  baðherbergi  í  hólf  og  gólf.  Innaf  baðherbergi  er
þvottahús  með  þvottavél  og  þurrkara.  Útgengt  er  á  pall  úr  baðherbergi.  Ný  og  vönduð  inni-  og  úti-
húsgögn  fylgja  húsinu  ásamt  rafmagnstækjum  og  búsáhöldum.  Pallur  í  kringum  húsið  er  160  fm  með
glæsilegum heitum potti. Útsýni frábært yfir Eyravatn og yfir til Vatnaskógs handan vatnsins

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Pantaðu skoðun í síma 862-1109

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

862 1109

Leifsgata 13
101 Reykjavík
Opið hús sunnudag

Stærð: 44,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 7.180.000
Bílskúr: Nei

Verð: 10.200.000
Ósamþykkt íbúð á góðum stað í bænum.  Íbúðin er í göngufæri við miðbæinn, Landspítalann og Háskóla
Íslands.   Íbúðin  skiptist  í  stofu,  herbergi  með  skápum,  eldhús  með  nýrri  innréttingu  nýjum  bakarofni  og
helluborði og flísum á gólfi.  Baðherbergið með sturtu og flísum á gólfi og upp á miðja veggi. Íbúðin er öll
hin snyrtilegasta.  Lokaður garður er fyrir framan húsið og aftan.  Sameiginlegt þvottahús, þurrkherbergi og
hjólageymsla eru í kjallara.  Íbúðin er laus við kaupsamning.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 17:00-17:30

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

898 0066



Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Verð frá 20,500.000

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

Verð: 20.500.000

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

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 18:00

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

893-6001

820-8080

Flétturimi 16
112 Reykjavík
Fjölskylduvænt hverfi

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

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

Bær

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

Gunnarsbraut 47
105 Reykjavík

Stærð: 135,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 19.285.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000
Stór og björt 135,5 fm efri sérhæð með sérinngang og risi í göngufæri við Landspítalann.  Nýtt eikarparket
er á hæðinni að undanskildu baðherbergi og eldhúsi.  Eldhúsið er með flísum á gólfi, hvítri  innréttingu og
flísum  á  milli  skápa.   Baðherbergið  er  með  dúk  á  gólfi  og  flísum  á  veggjum.  Á  hæðinni  eru  tvær
samliggjandi stofur og tvö herbergi. Í risinu er eitt herbergi, tvær geymslur, þvottahús og salerni.  Gengið er
upp í risið fram á stigagangi. 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

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

Víðibrekka 16
801 Selfoss
Frábært útsýni

Stærð: 76 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Glæsilegt  nýtt  sumarhús  75,9fm  undir  suður  hlíðum  Búrfells  í  Grafningi.  Húsið  stendur   á  8800  fm
eignarlóð. Frábært útsýni til suðurs.   Komið inn á anddyri  með parketi á gólfi. Inn af anddyri er geymslu
rými og hita kompa.  Baðherbergi með flísum á gólfi ,sturtuklefa og innréttingu. Stofa er með útgengi á  ca
50m2 suður verönd.  Eldhús er með flísum á gólfi og innréttingu.  Stofa/ borðstofa og eldhús eru eitt rými.
Landið er eignarland í skjóli fyrir norðan átt.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðbergi og Brynjólfi

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

893-6001

820-8080



Engjasel 63
109 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með góðu útsýni.

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

Brunabótamat: 15,1
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 13-8 Frá Kl.17:30-18:00

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

898 4596

Hjaltabakki 30
109 Reykjavík
Stór og rúmgóð íbúð.

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14,7
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Komið er inn í stórt hol með fataskáp. Stofa og borðstofa með útgengi út á suður svalir. Eldhús með eldri
innréttingu.  Hjónaherbergi  með  góðum  fataskápum.  Tvö  stór  barnaherbergi  með  góðu  skápaplássi.
Samfellt parket á allri íbúðinni nema baðherbergi. Baðherbergi með flísum á veggjum og gólfi og tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Mjög stutt er í  gott leiksvæði, skóla, leikskóla og i Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 13-8 Frá KL. 19:30-20:00

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

898 4596

Fífudalur 6
260 Reykjanesbær
Góð eign á góðum stað

Stærð: 245 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 30.500.000
Í  byggingu  er  einnahæðar  staðbyggt  einbýlishús  úr  timbri  með  flötu  þaki.Útveggjaklæðning  verður
flísar.Húsið  samanstendur  af  þremur  svefnherbergjum  og  er  fataherbergi  inn  af
hjónahebergi,stofu,sjónvarpsholi,tveimur baðherbergjum,eldhúsi  og þvottahúsi.Húsið afhendist  fullbúið að
utan en fokhelt að innan með grófjafnaðri lóð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið hús?..

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

821 4644

Gyðufell 4 
111 Reykjavík

Stærð: 84,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.300.000
Snyrtilega en  upprunalega þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð.Komið er inn í hol með stórum skáp , stofa
er  stór  með  útgengi  á  svalir.  Baðherbergi  er  með  baði  og  sturtuaðstöðu,   Eldhús  er  með  snyrtilegri
upprunalegri innréttingu og stórum  borðkrók. Hjónaherbergi er með stórum skáp. Barnaherbergi er með
góðum skáp.Á öllum gólfur  er  dúkur.  Búið er  að klæða húsið að utan og byggja yfir  svalir.  Sameiginlegt
þvottahús er á jarðhæð ásamt sér geymslu.Stutt er í leikskóla og ýmsa aðra þjónustu.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?..Mánudag kl 18:00 til 18:30

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

821 4644

 Sólvallagata 64
101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð eign

Stærð: 67,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Mjög  góð  og  mikið  endurnýjuð  3ra  herb.  íbúð  á  3.hæð  í  litlu  fjölbýli.  Nýlega  var  lokið  við  framkvæmdir
utanhús  þ.e.a.s  húsið  var  sprunguviðgert  og   málað  og  skipt  var  um  alla  glugga  og  gler  nema  á
baðherbergi. Íbúðin skiptist í  anddyri, stofu,tvö svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. ELDHÚSIÐ er  með
nýrri  eikarinnréttingu  og  borðkrók,  BAÐHERBERGI  er  með  nýjum   flísum  á   gólfi  og  veggjum  og  nýjum
tækjum. SVEFNHERBERGI  er með parketi á gólfi og góðum skápum. Stórar 18fm svalir eru  út af stofu.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag kl 20:00 til 20:30

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

821 4644

Staðarbakki 16
109 Reykjavík
Raðhús á góðum stað

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

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

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

821 4644

Engjasel 52
109 Reykjavík
Góð eign í góðu fjölbýli.

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 19.900

Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 13-8 Frá KL. 18:30 - 19:00

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

898 4596
STÓR  4RA  HERBERGJA  126  FM.  ÍBÚÐ Á  2.  HÆÐ,  MEÐ  STÓRU  AUKAHERBERGI Í
KJALLARA.  AUSTUR SVALIR. ÁSAMT 31,6 FM STÆÐI Í  BÍLAGEYMSLU. GOTT ÚTSÝNI.
Rúmgott hol  með fatahengi.  Stór og björt stofa með útgengi út á austur svalir. Eldhús með
hvítlakkaðri innréttingu og góðum tækjum. Þvottahús og búr er innaf eldhúsi. Ljósar flísar á
stofu, eldhúsi, gangi og holi. Rúmgott hjónaherbergi með stórum skápum,  parket á gólfi. Tvö
barnaherbergi, korkflísar á gólfum. Gangur með ágætum skápum. Baðherbergið með góðri
innréttingu, hlöðnum flísalögðum sturtuklefa, og flísum á veggjum og gólfi.  Íbúðarherbergi í
kjallara sérlega stórt og rúmgott 21  fm.  með  parketi á  gólfi.  Húsið  er í  góðu  ástandi  og  vel
viðhaldið.  Mjög  gott  leiksvæði á  lóð  og  stutt  er  í hverfisverslun, skóla, leikskóla og i Mjóddina. 
Barnvænt umhverfi.



Laugavegur 128
101 Reykjavík
Perla í miðbænum

Stærð: 109,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í góðu þríbýli í  miðbæ Reykjavíkur. Tvö góð herbergi og tvennar stofur.
Komið  er  inn  í  rúmgott  hol  með  fatahengi.  Úr  holinu  er  gengið  inn  í  allar  vistarverur  íbúðarinnar.  Stofurnar  eru
rúmgóðar með fallegu parketi  á gólfi,  innfelld rennihurð á milli  stofa.  Auðvelt  væri  að að breyta annari  stofunni  í
herbergi.  Svefnherbergin  eru  mjög  stór.  Annað  herbergið  er  forstofuherbergi  og  þar  er  plastparket  á  gólfi  og
nýlegur  fataskápur.  Hitt  herbergið  er  einnig  með  skápum  og  korkflísum  á  gólfi.  Eldhúsið  er  rúmgott  með
sjarmerandi   upprunalegri  innréttingu.  Korkur  á  gólfi.  Útgengt  úr  eldhúsi  út  á  svalir  sem  snúa  út  í  garðinn.
Baðherbergið er nýlega endurbætt. Flísar á gólfi, góð sturta, upphengt salerni og hár skápur. Skolp og lagnakerfi
endurbætt.  Sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús og  hjólageymsla er á fyrstu hæð. Íbúðin sem er björt með góðri
lofthæð  og  stórum gluggum hefur  verið  töluvert  endurbætt  undanfarin  misseri.  Meðal  annars  mest  allt  gler  og
gluggar, baðherbergi ,ofnalagnir og verið er að endurnýja allt þakið sem seljendur greiða. Þetta er einkar falleg og
góð eign á frábærum stað í miðbænum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.17:30 - 18:00

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

692 3344

822 8283

Norðurbrú 4
210 Garðabær
Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.090.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000

Glæsilega  fjögurra  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  sjálandshverfi  í  Garðabæ.  Mjög  vönduð  og  falleg  fjögurra
herbergja íbúð í  lyftuhúsi  með stórum suðvestursvölum og stæði í  bílageymslu. Í  íbúðinni  eru þrjú svefnherbergi
með góðum skápum og  parketi á gólfum. Glæsilegt baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og baðkari
og fallegri  innréttingu með graníti  á  vaskaborði.  Allar  innréttingar  eru sérsmíðaðar úr  kirsuberjaviði  og hurðir  eru
allar  úr  sama  við.  Stofa  og  borðstofa  mjög  bjartar  og  liggja  saman.  Parket  á  gólfum.  Eldhús  er  með  fallegri
kirsuberjainnréttingu og er rúmgott og vel skipulagt þvottahús innaf eldhúsi. Flísar á eldhúsi og þvottahúsi. Góður
borðkrókur er í eldhúsi og úr borðkróknum er gengið útá svalir. Stæði í bílageymslu og góð geymsla í sameign.
Þetta er glæsileg eign þar sem ekkert hefur verið til sparað. Fallegt hús og mjög sjarmerandi staðsetning. Sjón er
sögu ríkari.

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

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.18:00 - 18:30

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

692 3344

822 8283

Galtalind 17
Kópavogur
Falleg 4ra herbergja endaíbúð.

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

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.16:30 - 17:00

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

692 3344

822 8283

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 3-4ra herbergja sérhæð á frábærum stað í miðborginni. Töluvert endurnýjuð að innan og með
auka “útleigu” herbergi í  kjallara. Góðar leigutekjur. Komið er inn í rúmgott hol og úr því gengið inn í allar
vistarverur  íbúðarinnar.  Herbergin  er  tvö,  annað  með  parketi  á  gólfum  og  góðum  skáp  og  hitt  með
plastparketi.Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  og  bjart  með  nýlegri  fallegri  innréttingu,  opið  inní  stofuna  sem  er
rúmgóð.Parket á gólfum.Baðherbergið er lítið með flísum á gólfi. Laus við kaupsamning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 18:30 - 19:00

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

692 3344

822 8283

Laugavegur 85
101 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi

Stærð: 86++ fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: Sjá heimasíðu
RE/MAX Torg kynnir - Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við laugaveg þar sem að
ekkert  hefur  verið  til  sparað  varðandi  val  á  efni  og  hönnun.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  með  fallegum
gólfefnum  og  glæsilegum  innréttingum.  Íbúðirnar  eru  frá  86,6  fm  til  100,8  fm.  Lyfta  er  í  húsinu.
Þakíbúðirnar eru með tvennum svölum og glæsilegu útsýni.  Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins
www.ibyggd.com ,  hjá Óla Gísla s:822-8283 og Hrönn s:692-3344.

Torg

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Kíktu á heimasíðuna IBYGGD.com

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

692 3344



Klettakór 1
Kópavogur 203

LÚXUSSÉRHÆÐIR MEÐ SÉRINNGANGI

Stærð: 175-178 fm
Fjöldi herbergja: 4ra-5 herbergja
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð frá: 43.000.000
til: 46.000.000

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 17:30 - 18:00

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

864 9209

4-5 herbergja lúxussérhæðir.  Eingöngu eru eftir 5 íbúðir, 3 – 5 herbergja 
íbúðir á tveimur hæðum og 2 – 4ra herbergja íbúðir á einni hæð.   Allar 
íbúðir eru með 3 svefnherbergjum og einnig er sjónvarpshol í 2 hæða 
íbúðunum.
Allar íbúðir eru með sérinngangi og sérafnotarétti, stæði í lokuðu bílahúsi 
fylgir öllum íbúðum.   Frábært útsýni frá íbúðum.
Klettakór er á vinsælum stað í Kópavogi.  Fjölmargar gönguleiðir eru í 
næsta nágrenni og stutt í ýmsa afþreyingu eins og golfvelli, hesthúsabyggð 
og sundlaug.  Stutt er í ýmsar náttúruperlur eins og Heiðmörk og 
Eilliðavatn.  Bæði leikskóli og grunnskóli eru innan hverfis og fyrirhuguð er 
bygging á nýju íþrótta- og fræðasetri Knattspyrnu Akademíu Íslands. 
Mögulegt er að gera breytingar innanhúss á íbúðum.
Afhending er 2 mánuðum eftir kaupsamning.

Neðri hæð
5 herbergja

Efri hæð
5 herbergja

4ra herbergja

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

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

dagmar@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

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

863 0402

864 9209

867 1516

Iðulind 7
201 Kópavogur
Einbýlishús á einni hæð

Stærð: 182,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 31.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.900.000
Fallegt og fullbúið einbýlishús á einni hæð með sérhönnuðum garði, staðsett innst í botnlanga, hluti lofta er
upptekinn og er því húsið sérstaklega bjart og opið. Komið er inn í forstofu með náttúruflísum á gólfi, stór
fataskápur  og  gestasalerni  innaf.   4  svefnherbergi(2  sameinuð  í  eitt  og  því  í  raun  3  í  dag).   Stofan  er
rúmgóð og útgengt í garð.  Eldhús með rúmgóðri innréttingu.  Baðherbergi með bæði baðkari og sturtu.
Gott þvottahús með útgengi í garð.  Bílskúr flísalagður með millilofti.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

863 0402

Lundarbrekka 10
200 Kópavogur
4ja herb. endaíbúð í fjölbýli

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Sérinngangur  er  í  íbúðina  af  svölum.  Íbúðin  sem  er  á  þriðju  hæð  skiptist  í  þrjú  svefnherbergi,  eldhús,
baðherbergi, stofu, lítið hol og þvottahús. Þá er 13 fm. geymsla á jarðhæð sem er ekki inn í fm. tölu íbúðar.
Í  svefnherbergjum  er  parket  á  gólfum  og  fataskápar.  Í  eldhúsi  og  stofu  eru  flísar  á  gólfum  sem  og  á
baðherbergi. Húsið var málað að utan 2005 og um leið var skipt um þá glugga sem þörf var á. Ný teppi
voru sett á stigagang 2006. Snyrtileg eign í góðu ásigkomulagi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 13/8 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

Mánudag kl 17:30 - 18:00

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

864 9209



Lundur í Kollafirði
116 Kjalarnes

Stærð: 24111 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ

Einstakt tækifæri til að eignast 2,5 ha. eignarlóð í nágrenni Reykjavíkur.  Um er
að ræða 24.111 fm. skógivaxna eignarlóð sem hentar sérstaklega vel þeim sem
vilja búa nálægt borginni og njóta á sama tíma kyrrðar náttúrunnar.   Um er að
ræða  skógivaxið  eignarland  með  fallegum grasflötum (rjóðrum).   Landið  er  allt
afgirt og lokað með hliði við innkeyrslu.  Skógrækt hófst á landinu árið 1945 og
1962  hlaut  þáverandi  eigandi  landsins  viðurkenningu  Friðriks  8.  Konungs  fyrir
ræktun á landinu.   Á landinu stendur 80 fm. timburhús á steinkjallara byggt árið
1943 og er illa nýtanlegt sem húsnæði í dag.  Sumarhúsið stendur í skógarrjóðri
í  miðju landinu og er steypt tjörn við húsið.  Hér er um fágæta náttúruperlu að
ræða sem býður upp á einstaka möguleika, jafnvel möguleiki á að byggja 3 hús
á  lóðinni  en  það  er  þó  háð  samþykki  borgaryfirvalda.  ÓSKAÐ  ER  EFTIR
TILBOÐUM Í EIGNINA!!!

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

2,5 HA EIGNARLÓÐ VIÐ ESJURÆTUR

863 0402

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 13/8 kl 18:30-19

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

863 0402

867 1516

Svarthamrar 11
Reykjavík
Góð þriggjaherbergja íbúð

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 13.450.00
Bílskúr: Nei

Verð: 22.300.000
Komið er inn í forstofu sem er flísalögð og góðir skápar. Barnaherbergið er mjög rúmgott, dúkur á gólfi og
fínir fataskápar.Hjónaherbergið er með dúki á gólfi   og stórum skápum. Baðherbergi er með dúki á gólfi,
baðkeri og er tengi fyrir þvottavél  þurrkara og er afbragðs góð vinnuaðstaða þar inni. Eldhús er með hvitri
mjög snyrtilegri innréttingu  Stofan er með útgengi út á svalir sem eru að hluta til yfirbyggðar.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 19:30 - 20:00

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

864 9209

Ásakór 1
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð með bílskúr

Stærð: 158,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Frábærar  fjölskylduíbúðir  í  Ásakór  1-3,  eingöngu  ein  4ra  herbergja  íbúð  eftir.   Öll  rými  eru  sérstaklega
rúmgóð. 3 stór herbergi og opið rými: eldhús og stofa, útgengt á mjög stórar svalir.  Barnaherbergin mjög
rúmgóð með skápum.  Íbúðir  afhentar  með gólfefnum frá  Harðviðarval.    LYFTUHÚS.    Barnvænt  hverfi
sem  verður  með  mikilli  þjónustu  og  skemmtilegum  gönguleiðum.  SÉRSTAKLEGA  HAGSTÆTT
FERMETRAVERÐ = 207.000 FM.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

dagmar@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 20:00-20:30

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

863 0402

864 9209

867 1516

Krummahólar 2
111 Reykjavík
Falleg 4ra herb. íbúð m/bílskúr

Stærð: 126,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 14.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Mikið endurnýjuð fjögurra herbergja íbúð í góðri blokk. Eldhús er með nýlegri maghony og sprautulakkaðri
innréttingu. Þvottahús innaf.  Nýlega endurnýjað baðherbergi  sem er flísalagt í  hólf  og gólf.  Nýlegar eikar
innihurðir.  Stofa  og  borðstofa í  einu  rými  við  hlið  eldhússins.  Parket á  gólfum.  Úr  stofu  er  gengið  út  á
hellalagða  verönd.  Herbergin  eru 3  öll  m/dúk á  gólfum  og  góðir  skápar  eru í  hjónaherbergi.
Gervihnattasjónvarp. Bílskúr m/öllu. Komið og skoðið. Það borgar sig.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 20:30-21:00

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

863 0402

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

864 9209



Flúðasel 72
109 Reykjavík
Góð íbúð á jarðhæð m/bílskýli

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.500.000
Stór tveggja/þriggja herbergja íbúð með stóru bílskýli á jarðhæð í fjölbýli sem allt hefur verið nýtekið í gegn,
bæði að utan sem innan. Rúmgóð stofa með plastparketi og tvö stór svefnherbergi, annað með dúk á gólfi
og tveimur gluggum, hitt með stafaparketi-gluggalaust. Í eldhúsi er vel með farin upprunaleg innrétting og
borðkrókur. Baðherbergi með baðkari, upphengdri sturtu og lítilli innréttingu. Öll þjónusta í grenndinni. Fín
íbúð á barnvænum stað í Breiðholtinu.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

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

698 7695

Sólarsalir 9
201 Kópavogur
Fyrir kjarnafjölskylduna!

Stærð: 137,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.300.000
Falleg  og  vel  skipulögð  4-5  herbergja  íbúð  m/sérinngangi  á  frábærum  stað  í  Salahverfinu  í  Kópavogi.
Fallegt  útsýni.  Leikskólar,  skólar  og  sundlaug  í  göngufæri,  göngustígar  allt  um  kring  og  golfvöllurinn
skammt undan. Íbúðin skiptist í dag í  forstofu, rúmgott eldhús, stofu, 3 svefnherbergi, þvottahús og bað.
Auðvelt  að  bæta  við  4.  herberginu.  Svalir.  Á  gólfum  eru  parket  og  flísar.  Þetta  er  einstaklega  falleg  og
hentug íbúð fyrir fjölskyldufólk, enda hugsuð með þarfir fjölskyldunnar í huga.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

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

698 7695

Hrísmóar 3, 210 Garðabæ
Miðbær
Góð 4 herb.2 svalir, bílskúr

Stærð: 137,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Já

Verð:  33.900.000
Í  göngufæri  við  Garðatorg,  alla  skóla,  íþr.hús,  sundlaug,heilsugæslu,  o.fl.  Falleg  björt  4  herb.  íbúð  á  1
hæð,2 svalir, 2 bílastæði og bílskúr. Mjög gott 6 íbúða hús. Aðkoma til fyrirmyndar. Fallegt flísalagt eldhús
með nýjum AEG eldunargræjum,borðkrókur.  Stór  útbyggður gluggi.  Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Rúmgóð  stofa-borðstofa  með  útgengi  á  stórar  bogasvalir.  Gott
sjónvarpshol. Svefnherbergin eru 3 öll með skápum.  Algjör gullmoli.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús Sunnudag kl: 17:30-18:00

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

894 5401

Réttarbakki 7, 109 Rvk.
Bakkar
Sannkallað fjölskyldu-raðhús

Stærð: 211,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 2.735.000
Bílskúr: Nei

Verð: 43.900.000

Fallegt  og  vel  viðhaldið  raðhús  með  bílskúr,  á  góðum  stað  í  neðra-Breiðholti,  öll  þjónusta  í  göngufæri.
Aðalhæð:forstofa  með  skápum,nýupptekin  snyrting  innaf,  gott  og  bjart  hol,eldhús  m/borðkrók.   Gengið  upp  5
tröppur í Glæsilega stóra og bjarta stofu,borðstofu, sjónvarpsrými.  Lofthæð, stórar sv/svalir eftir endilöngu,útsýni.
Neðri  hæð:  3 herbergi  með glugga og gott  hjónaherbergi  með útgengi  út  í  garð.  Nýupptekið  baðherbergi  með
sturtu og baðkari. Gengið niður 2 tröppur, þar sem er stórt hobbý-herbergi- eða fyrir unglinginn, mjög stórt þvotta
og vinnuherbergi  og geymsla.  Flísalögð forstofa  með útgengi  í  kjallaratröppur.  Möguleiki  að gera litla  íbúð.  Nýtt
eikarparket  á  öllu  og Mahogony innihurðir.    Köld  útigeymsla.Bílskúr  og sorpgeymsla.  Aðkoma að húsinu mjög
snyrtileg,garður  gróinn  og  fallegur.   Hér  er  mikið  pláss  fyrir  stórfjölskylduna  í  góðu  húsi  á  frábærum stað  mjög
missvæðis. Stutt í skóla, verslanir,heilsugæslu,gæsluvelli,bíó,strætó og svo mætti lengi telja að ógleymdri náttúru
og útivistarsvæða: Elliðaárdalur. Fossvogsdalur, Heiðmörk.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið hús Mánudag,13/8,kl:19:00

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

894 5401

Sólheimar 1, 104 Rvk.
v/Laugardalinn
Fallega uppgerð hæð og bílskúr

Stærð: 141 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Fallega  nýuppgerð  hæð   með  bílskúr  sem  búið  er  að  innrétta  sem  einstaklingsíbúð(góðar  leigutekjur),  í
vinsælu grónu hverfi  við Laugardalinn.  Tvær  rúmgóðar stofur með útgengi á suður-svalir.  Smart eldhús
með góðum borðkrók og glugga.  Tvö stór og björt herbergi.  Fallegt flísalagt bað. Arinn í holi. Þvottahús í
sameign.  Frábær aðstaða fyrir grill o.fl.ofan á bílskúr.  Eignin er laus nú þegar. Öll þjónusta, skóli o.fl. innan
seilingar. Glæsileg eign,vel staðsett og stutt í útivistarsvæði.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag,13 ágúst, 18.00-18,30

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

894 5401

Ólafsgeisli 28
113 Reykjavík
Glæsileg neðri sérhæð með útsýni

Stærð: 166,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.560.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Kittý Johansen
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kitty@remax.is

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

695 4161

SELD



Asparhvarf
203 Kópavogur

Einbýli í sérflokki

Stærð: 501 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 130.000.000

Stórglæsilegt  og  vel  skipulagt  501  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt
tvöföldum bílskúr í  Kópavogi.  Óhindrað útsýni  yfir  Elliðavatn,  Bláfjöll,  Esju o.fl.  Í
húsinu  eru  5  stór  svefnherbergi,  4  baðherbergi  og  gestasnyrting,
sjónvarpsherbergi,  stofa, borðstofa og eldhús. Þvottahús, stór tvöfaldur bílskúr
og geymsla. Nánari lýsing: EFRI HÆÐ; Komið er inn á efri hæð hússins í um 15
fm forstofu, stór stofa, borðstofa, eldhús og gestasnyrting. Í svefnherbergisálmu
er  tæplega  50  fm  hjónasvíta  með  baðherbergi  og  fataherbergi,  16  fm
svefnherbergi  og  baðherbergi.  NEÐRI  HÆÐ:  35  fm  herbergi  fyrir
líkamsræktaraðstöðu  eða  skrifstofu,  stórt  þvottahús,  bílskúr  og  geymsla.  Stórt
gestaherbergi með baðherbergi. Í  svefnherbergisálmu er 24 fm bíósalur, 2 stór
svefnherbergi, 13,8 fm og 20 fm og baðherbergi. Mikil lofthæð er í húsinu.Vel er
vandað til verka og innra skipulag húsins er einstaklega gott. Húsið skilast tilbúið
til  innréttinga,  gólfhiti  frágengin  án  stýribúnaðar.  Að  utan  skilast  húsið
slettpússað og hvítmálað. Lóð skilast þökulögð en plan ófrágengið.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Hringdu núna

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

899 8811

Grasarimi
112 Reykjavík
Stór og góð eign í tvíbýli

Stærð: 223,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 33

Bílskúr: Já

Verð: 48.900.000

Mjög falleg og rúmgóð 223,3 fm 6 herbergja íbúð á teimur hæðum ásamt bílskúr í tveggja íbúða húsi í Grafarvogi.
Á jarðhæð er bílskúr og inngangur í  íbúðina, kókosteppi á stiga sem liggur milli  hæða. Á fyrstu hæð er opin og
björt  stofa  og  eldhús,  parkett  og  flísar  á  gólfi.  Eldhúsinnrétting  úr  rótarvið,  flísar  á  milli  skápa  og  stáltæki.  Tvö
svefnherbergi  á  hæðinni.  Baðherbergi  mjög fallegt,  endurnýjað fyrir  skömmu,  flísalagt  í  hólf  og gólf,  góð sturta.
Kókosteppi  á  stiga  milli  hæða.  Á  efstu  hæð  er  sjónvarpsrými  með  parketi  á  gólfi,  tvö  svefnherbergi  og  fallegt
baðherbergi sem var endurnýjað fyrir skömmu. Tvennar svalir. Húsið er klætt að utan og er því viðhaldslítið.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun

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

899 8811

Ystasel
109 Reykjavík
Fallegt einbýli í grónu hverfi

Stærð: 301 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 43

Bílskúr: Já

Verð: 0

Fallegt  og mikið  endurnýjað einbýlishús ásamt tvöföldum bílskúr  í  grónu hverfi  í  Reykjavík.  Neðri  hæð:  Forstofa
með  fataskápum.  Gestasalerni  sem  nýlega  var  endurnýjað.  Innangengt  í  bílskúr  úr  forstofu.  Tvö  herbergi  á
hæðinni í öðru herberginu er koníkas- og sjónvarpsstofa. Stigi milli hæða er parketlagður.Efri hæð: Tvennar bjartar
stofur  með  útg.  á  góðar  svalir  með  flísum  á  gólfi.  Mjög  fallegt  eldhús  sem  endurnýjað  var  fyrir  skömmu,  og
hannað af Rut Káradóttur, hvítar innréttingar og sandsteinn, vönduð tæki, loft tekin niður að hluta, innfelld lýsing.
Þvottaherbergi  innaf  sem  nýlega  var  endurnýjað.  Herbergisgangur  er  parketlagður.  Tvö  góð  herbergi  og
hjónaherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  rúmgott  og  var  nýlega  endurnýjað,  marmari  á  gólfi  og  hvítar
innréttingar. Frá baðherbergi er opið í sólskála, sturtuklefi, hiti í gólfi og marmari. Húsið var nýlega yfirfarið að utan
og málað. Hellulögð verönd bæði fyrir framan og aftan hús með hitalögn. Garður er í góðri rækt.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Hringdu núna og pantaðu skoðun

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

899 8811



Ásgarður 22
108 Reykjavík
3ja herb. í fossvoginum

Stærð: 117,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 15.770.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  mjög  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  við  Fossvoginn.  Íbúðin  hefur  verið
smekklega endurnýjuð og býður upp á mikla möguleika með nýtingu rýmis.   Gengið er inn af sólpalli sem
er  fyrir  framan  íbúðina.  Tvö  stór  svefnherbergi,nýlega  endurnýjað  baðherbergi,opið  eldhús  tengt
stofurými,sjónvarpsrými/forstofa,borðstofa og stofa.Stofurýmin, eldhúsið og hjónaherbergið eru með mjög
fallegu lökkuðu eikarparketi en önnur rými eru með flísum á gólfi.  Mjög falleg íbúð í góðu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 17:00-17:30

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

897 7744

699 7372

Bárugata 40
101 Reykjavík
4ra herbergja í 101

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

Brunabótamat: 14.045.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
RE/MAX BORG kynnir 84,6 fm 4ra herb íbúð á 1. hæð í  þessu fallega húsi við Bárugötu ásamt 18,8 fm
bílskúr. Íbúðin samanstendur af tveimur svefnherbergjum og tveimur stofum, eldhúsi með eldri innréttingu
og  baðherbergi  með  sturtubaðkari.   Íbúðinni  fylgja  að  auki  tvær  geymslur  í  kjallara  og  aðgangur  að
sameiginlegu  þvottahúsi.  Sameignin  er  sérlega  snyrtileg  og  húsið  í  góðu  ástandi,  enda  vel  byggt  og  vel
viðhaldið.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

897 7744

699 7372

Eyjabakki 5
109 Reykjavík
Góð 4a herb. íbúð á 1. hæð

Stærð: 107,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15.310.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
RE/MAX Borg kynnir 4. herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Bílskúr og einkastæði fylgja íbúð.  Viðarparket
er á gólfum í íbúðinni að baðherbergi frátöldu. Stofurými er bjart og af góðri stærð. Eldhús er með nýlegri
innréttingu parket á gólfi,  flísar milli  skápa og opið inn í  stofurými.  Hjónaherbergi  er af  ágætri  stærð með
góðum skápum. 2 Barnaherbergi án skápa. Baðherbergið er með sturtubaðkari, flísalagt í hólf og gólf og
með aðstöðu fyrir þvottavél. Góð íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 16:00-16:30

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

897 7744

699 7372

Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Einbýli í hjarta borgarinnar

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

Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000

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

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 16:00-16:30

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

897 7744

699 7372

Langholtsvegur 93
104 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herb. kjallaraíbúð

Stærð: 73,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
RE/MAX Borg kynnir til sölu nokkuð rúmgóða 2ja herbergja kjallaraíbúð.  Gengið er inn um sérinngang inn í
flísalagða  forstofu  af  góðri  stærð.  Svefnherbergi  er  af  góðri  stærð  með  stórum  skáp  og  eikarborðum  á
gólfi. Stofan er parketlögð og af ágætri stærð. Baðherbergi er  með flísar á gólfi og sturtubaðkari. Eldhúsið
er rúmgott með dúk á gólfi og flísar milli skápa. Íbúðin er í góðu standi og er búið að fara yfir þak og lagnir
á undanförnum árum. Góð íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:00-15:30

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

897 7744

699 7372

Reykás 12
110 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús

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

Brunabótamat: 27.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
RE/MAX Borg kynnir  glæsilegt  200 fm tveggja  hæða endaraðhús.  Á neðri  hæð er  rúmgóð stofa  sem er
opin  inn  í  glæsilegt  eldhús.  Þvottahús  og  gestasnyrting  inn  af  forstofu.  Á  efri  hæð  er  stofurými,  sérlega
rúmgott hjónaherbergi með svölum, 3 önnur svefnherbergi af góðri stærð og vel skipulagt baðherbergi.  21
fm bílskúr með hita og rafmagni. Frábært aðgengi að margvíslegum útivistarstöðum nálægt húsi. Glæsileg
eign á góðum stað í ásahverfinu í Árbænum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.16:00-16:30

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

897 7744

699 7372

Vallarás 1
110 Reykjavík
3ja herbergja í Árbænum

Stærð: 88,20 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
RE/MAX Borg kynnir fallega og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli með lyftu. Búið er
að  gera  mikið  fyrir  íbúðina  og  sameign  á  undanförnum  árum.  Dökkleitt  mahogny  parket  er  á  gólfum  í
íbúðinni. Íbúðin skiptist í anddyri, forstofu, rúmgott hjónaherbergi með góðum skáp, barnaherbergi af góðri
stærð með skáp, baðherbergi með sturtubaðkari, eldhús, rúmgóð stofa, útgengt á vestur svalir með góðu
útsýni úr stofu, sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Skólar og leikskólar nálægt.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

897 7744

699 7372



Klapparholt 2
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt endaraðhús

Stærð: 152,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilegt  5  herbergja  endaraðhús  á  tveimur  hæðum  í  Hafnarfirði.  Innbyggður  bílskúr.
Náttúrusteinn  og  gegnheilt  kirsuberjaparket  á  gólfum.  Flott  útsýni!  Golfvöllur  í  göngufæri.  Skóli,  2  leikskólar  og
barnvæn útivistarsvæði  nálægt.  Nánari  lýsing:Gengið er  inn í  forstofu með náttúrustein á gólfi.  Gestasnyrting er
inn  af  forstofu.  Eldhúsið  liggur  inn  af  forstofu  og  er  opið  inn  í  stofu.  Innréttingin  er  glæsileg  með  dökkar
granítborðplötur,  náttúrustein  á  gólfi  og  mósaik  flísar  milli  skápa.  Stofan  er  af  góðri  stærð  með  gegnheilu
kirsuberja parketi  á gólfi.  Útgengt er  í  garð frá stofu.  Miklir  möguleikar  með lóð.  Á efri  hæð er gengið inn í  gott
rými/stofu  með  góðri  lofthæð  og  flottu  útsýni.  Hjónaherbergi  með  parket  á  gólfi,  stórum skáp  og  svölum með
góðu útsýni yfir fjörðinn. Barnaherbergi með parket á gólfi, skáp og svölum út á garðhlið. Barnaherbergi af góðri
stærð  með parket  á  gólfi.  Baðherbergið  og  innrétting  þess  er  glæsilegt  með sturtuklefa,  hornbaðkari  og  granít
flísum í  hólf  og  gólf(hiti).Þvottahús  af  góðri  stærð  með  geymslulofti.24,4  fm  bílskúr  innbyggður.  Virkilega  fallegt
endaraðhús á góðum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAGINN 13.ÁGÚST KL.18:30-19:00

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

897 7744

699 7372

Berjarimi 34
112 Reykjavík
4a herb. endaíbúð í Grafarvogi

Stærð: 116,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
REMAX BORG kynnir: Einstaklega hlýlega og heimilislega endaeign á barngóðum stað í Grafarvogi. Eignin
er  á  2  hæðum,komið er  inn  á  neðri  hæð þar  sem er  forstofa,  gestasnyrting,  eldhús með þvottaherbergi
innaf  og  stofa  með  suðursvölum.  Í  stofu  og  eldhúsi  er  eik  á  gólfum,  flísar  á  forstofu,  snyrtingu  og
þvottaherbergi.   Á  efri  hæð eru  3  herbergi  og  snyrting.Baðherbergi  er  með fallegri  innréttingu  og  sturtu.
Manngengt 18fm loft nýtanlegt sem herbergi. Vel skipulögð eign á góðum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Mán 13 ágúst kl 18:30-19:00

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

897 7744

699 7372

Hólavað 1-11
110 Reykjavík
Afhending september 2007

Stærð: 146,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð frá: 38.900.000
til: 39.900.000

RE/MAX  BORG kynnir í  einkasölu 6  raðhús  með  inbyggðum bílskúr  með  Heiðmörk í  nokkurra  metra  fjarlægð.
Eignirnar afhendast tilbúnar til innréttinga og eru flestar í dag á eftirfarandi byggingarstigi: Fullfrágengnar að utan
nema  að  eftir á  að  malbika  aðkeyrslu.  Útveggir  einangraðir  og  múrídregnir -  vantar 1  múrlag,  efni á  staðnum.
Hleðslugrind komin á alla veggi-veggir tilbúnir til hleðslu, efni á staðnum. Búið að leggja allar vatns - og hitalagnir.
Hitalagnir í gólfi. Rafmagn komið í útveggi en vantar í milliveggi. Rafmagnstafla ókomin-færa þarf niður lagnagrind.
Áætluð afhending er í september ´07 miðað við að eign afhendist tilbúin til innréttinga. Taki kaupendur við eign í
núverandi ástandi er afhending við kaupsamning. Góðar eignir í góðu hverfi. Sölufulltrúar RE/MAX BORG verða á
staðnum og taka á móti ykkur.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.18:00-19:00, MÁNUDAGINN 17:00-18:00

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

897 7744

699 7372

Laufengi 164
112 Reykjavík
Raðhús á frábærum stað!

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

Brunabótamat: 19.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallegt  5  herbergja  raðhús  á  tveimur  hæðum  í  Grafarvoginum.   Á  neðri  hæð  eru
forstofa  með gestasnyrtingu  og  þvottahúsi,  eldhús  með sérhannaðri  innréttingu  og  björt  stofa  lögð  með
eikarparketi.  Aðgengt  er  út  í  garð  frá  stofu.  Á  efri  hæð  eru  3  barnaherbergi,  öll  með  skápum.
Hjónaherbergið  er  með  góðum  skáp  og  svölum  út  í  garð.  Baðherbergið  er  með  sturtubaðkari.   Skólar,
leikskólar og íþróttafélög nálægt. Falleg eign á einu mesta uppbyggingarsvæði höfuðborgarinnar.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 17:00-17:30

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

897 7744

699 7372

Möðrufell 1
111 Reykjavík
3ja herb. íbúð á annari hæð

Stærð: 77,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 11.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
RE/MAX Borg kynnir þægilega 3ja herbergja, 77,3 fm, íbúð á annari hæð í fjölbýli.  Gengið er inn í forstofu
með  góðum skáp.  Stofurými  er  bjart  og  af  góðri  stærð,  pláss  fyrir  borðstofu  og  setustofu.   Útgengt  frá
stofu  út  á  vestur  svalir.  Eldhúsið  er  bjart  og  rúmgott  með  flísar  á  gólfi  og  milli  skápa.  Gott  útsýni  úr
eldhúsglugga.  Hjónaherbergi  er  af  góðri  stærð  með  skáp.  Barnaherbergi  er  af  ágætri  stærð  með  skáp.
Baðherbergið er með sturtubaðkari. Tilvalin 3ja herbergja íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 17:00-17:30

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

897 7744

699 7372

Ofanleiti 19
103 Reykjavik
Efsta hæð með bílskúr

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

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



Laugalind 12
201 Kópavogur
Glæsileg 4a herb. íbúð

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
RE/MAX Borg kynnir glæsilega 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í sexbýli. Eignin er sérlega vel innréttuð og
með hvíttuðu parketi  í  stofu og svefnherbergjum.  Stofurými er rúmgott með borðstofu og setustofu. Frá
stofu er útgengt  á stórar svalir.  Eldhúsið er  vel skipulagt, fallega innréttað og með flísum á gólfi  og milli
skápa.  Hjónaherbergi er rúmgott með stórum skáp. Tvö barnaherbergi eru af góðri stærð. Baðherbergið
er með sturtuklefa og baðkari.Glæsileg íbúð á góðum stað í Lindahverfinu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Mán 13. águst kl 18:30-19:00

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

897 7744

699 7372

Galtalind 19
201 Kópavogur
Falleg 5 herbergja íbúð

Stærð: 133,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.300.000
Um er að ræða 5 herb 133,3 fm  íbúð við  hliðina á Lindaskóla.  Lýsing íbúðar:  Eldhús með spónalagðri
innréttingu  og  parketi  á  gólfi.  Þvottahús  innaf  eldhúsi  með  innréttingu  og  vask.  Stofan  rúmgóð  og  björt
með  parketi  á  gólfi,  útgengi  á  flísalagðar  svalir.  Baðherb  með  innréttingu,  baðkari  og  sturtu,  flísar  á
veggjum og gólfi. Hjónaherb með skápum og parketi á gólfi. 3 herb, eitt með parketi á gólfi og fataskáp og
tvö á efrihæð með plastparketi á gólfum og annað með flísalagðri snyrtingu innaf.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

arnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl: 18.00 -18.30

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

692-8899

Heiðarholt 2
250 Garðar
Sjón er sögu ríkari

Stærð: 158,8 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 17.500.000
Íbúðin skiptist  í  forstofu. Baðherbergi  þar sem gert er ráð fyrir  bæði sturtu og baðkari.  Hjónaherb og tvö
barnaherb.  Skrifstofu/herbergi.  Eldhús  þar  sem  gert  er  ráð  fyrir  eyju.  Opið  er  úr  eldhúsi  í  bjarta
borstofu/stofu með útgengi í  garð. Innangengt er í  bílskúr. Innaf bílskúr er þvottahús með útgengi í  garð.
Húsið skilast rúmlega fokelt þ.e.a.s fullklárað að utan. Að innan er búið að setja einangrun í loft. Lóðin er
fullfrágengin og tyrfð, möl í bílaplani.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

arnar@remax.is

Allar nánari upplýsingar í S: 692-8899

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

692-8899

Lyngbrekku 10
200 Kópavogur
Neðrihæð með sér inngangi

Stærð: 90,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.450
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Um er að ræða 3ja herbergja 90,6 fm neðri sérhæð í tvíbýli við Lyngbrekku í Kópavogi ásamt ca. 14.9 fm
geymslu  og þvottahúsi,  samtals  105,5  fm..  Íbúðin  skiptist í  stórt  hol,  eldhús,  stóra  stofu,  barnaherbergi,
hjónaherbergi  með  nýjum  og  stórum  fataskáp,  fataherbergi  og  baðherbergi  með  upphengdu  salerni,
baðkari  með sturtuaðstöðu og flísum á gólfi  og veggjum. Í herbergjum, eldhúsi,  stofu og holi  er parket á
gólfum.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

arnar@remax.is

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

692-8899

Búðarstígur 16a -16b
820 Eyrarbakki
Fallegt hús með ótrúlegu útsýni!

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 43.000.000

Re/Max Heimili  og  Jarðir  kynna:  Glæsilegt  hús  með ótrúlegu  útsýni  á  Eyrabakka.  Húsið  var  allt  endurbyggt  frá
grunni árið 1990 svo allt í húsinu var endurnýjað á þeim tíma. Lýsing að innan : Flísalögð forstofa og innaf forstofu
er  dúkalagt  forstofuherbergi  á vinstri  hönd þar við hliðina er  svo þvottarhús með hvítri  innréttingu þaðan er  svo
gengið  inní  bílskúr.  Á  hægri  hönd  úr  forstofu  er  gengið  niður  stiga  í  stórt  teppalagt  herbergi.  þar  við  hliðina  er
gengið  upp  flísalagðan  stiga  inní  íbúðina.  Brús  gegnheilt  eikarparket  lagt  í  45°  á  stofunum.  Eldhús,  hol,  stofa,
borðstofa  og  herbergi  á  miðhæð.  Gengið  upp  stiga  frá  miðhæð  uppí  ris,  þar  er  sjónvarpshol  og  stórt
hjónaherbergi með góðum skáp og þaðan er hægt að ganga út á svalir.  Fallegir gluggar í húsinu. Auka íbúð með
sér  fastanúmeri  tilheyrir  húsinu  sem er  í  útleigu.  Mjög  góður  pallur  bakatil  en  þar  er  líka  gróðurhús.  Aðkoma á
húsinu að framan er til  fyrirmyndar.  Frábær eign á góðum stað!  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: Drífa
Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi hjá RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR í síma 869 1078 eða drifa@remax.is .

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Auka íbúð!

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

8691078

Lyngheiði 6
800 Selfoss
Einbýli á góðu verði!!!

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.675.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000

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

Heimili & Jarðir

Hálfdán Kristjánss
Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Ekki missa af þessu!!

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

8691078

Heiðarholt 13 - 15
250 Garðar
Gott parhús

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjan@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?Mánudag kl: 19.00 - 20.00

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

699-6949



Hraunbær 12A
110 Reykjavík
Laus við kaupsamning

Stærð: 111,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Rúmg. 4 herb. íbúð á 3. hæð. Rúmg. hol, með innb. skáp. Eldhús með nýl. ljósri innréttingu, borðkrókur.
Stofan er rúmg. og með útgengi út á vestursvalir.  Baðherb. er flísalagt, baðkar með sturtu. Á svefnherb.
gangi  er  gott  hjónaherb.  með  útgengi  út á  suðursvalir á  ásamt  tveimur  rúmg.  barnaherb,  innb.  skápar  í
hjónaherb.  og  öðru  barnaherb.  Línoleumdúkur  er á  stofu,  holi  og  eldhúsi,  flísar á  baði  og  korkflísar  á
svefnherb. Í sameign er þvottahús ásamt sér geymslu og herb. sem hentar til útleigu.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið hús?..

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

534 4040

699 4994SELD

Laufskógar 8
810 Hveragerði
Nýtt

Stærð: 130,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Ný 4ra herbergja 130,9 fm. íbúð á jarðhæð með sér inngangi í fallegu fjórbýli á grónum og vinsælum stað í
Hveragerði.  Íbúðin  skilast  fullbúin  með  vönduðum  innréttingum,  tækjum  og  gólfefnum.   Nánari  lýsing:
Íbúðin  skiptist  í  3  góð  svefnherbergi,  stofu/borðstofu,  eldhús,  baðherbergi,  þvottahús,  og  geymslu.
Útgengi er úr stofu í garð sem er sérafnotaflötur íbúðar. Tvö sérmerkt bílastæði tilheyra íbúðinni. Þetta er
góð eign á grónum stað í Hveragerði. Teikningar og skilalýsing á skrifstofu.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Til afhendingar fljótlega.

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

534 4040

699 4994

Sléttuvegur 17
108 Reykjavík
55 ára og eldri

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 17.630.000

Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Sléttuvegur  17,  108  RVK.  Falleg  2  -  3  herb.  íbúð  á  2.  hæð  í  lyftuhúsi  ásamt  frístandandi  bílskúr.  Góð
sameign á  1.  hæð sem samanst.  af  veislusal,  sauna,  sturtum, sólstofu  og heitum potti.  Á  hæð er  saml.
þvottah.  með  þvottavél  og  þurrkara.  Anddyri  með  góðum  skáp.  Rúmg.  eldhús  með  bæsaðri  viðarinnr.,
hvítum  innb.  tækjum,  tengt  fyrir  uppþv.vél,  borðkr.,  parket  á  gólfi.  Baðherb.  með  ljósri  innr.,  ljós  tæki,
sturta, flísar á veggjum, dúkur á gólfi. Geymsla í íbúð. Bílskúr upph., rafm. og kalt vatn.

Eignastýring

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

pall@remax.is

Laus fljótlega

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

699 4994

Torfufell 27
111 Reykjavík
Laus strax!

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Torfufell 27, 111 RVK. 3 herbergja í búð á 4. hæð. Komið er inn í ágætt hol með tvöföldum fataskáp. Ágæt
stofa með útgengi  út  á vestursvalir.  Baðherbergi  með sturtuklefa og lítilli  innréttingu.  Frístandandi  skápur
fylgir, tengt fyrir þvottavél. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, borðkrókur við glugga. Svefnherbergi eru
tvö og það stærra með góðum skáp. Dúkur er á öllum gólfum íbúðarinnar. Í sameign er sér geymsla ásamt
sameiginlegu þvottahúsi og hjóla- og vagnageymslu. Sérmerkt bílastæði.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

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

534 4040

699 4994

Bæjargil 23
210 Garðabær
Einbýli

Stærð: 223,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 32.630.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Einbýlishús  auk  sérbyggðs  bílskúrs  teiknað  af  Vífli  Magnússyni,  innst  í  lokuðum  botnlanga.  Neðri  hæð:
Flísalögð forstofa með skáp. Gestasnyrting. Parketlagt hol/miðrými. Eldhús með hvítri innréttingu með eyju
og borðkrók. Þvottahús. Parketlögð borðstofa. Flísal. sólstofa með útgengi út á timburverönd með skjólv.
Stofa  þar  sem  gert  er  ráð  fyrir  arni.  Sjónvarpshol.  Efri  hæð:  Hjónaherb.  með  skáp,  3  svefnherb.  með
skápum. Baðherb. með baðkari og sturtu. Plan hellulagt með hitalögn, fallegur garður.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

elli@remax.is

Birgir Georgsson
Sölufulltrúi

birgir@remax.is

534 4040

897-0198

Engjavellir 3
221 Hafnarfjörður
Laus fljótlega

Stærð: 136,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000
Mjög rúmgóð, vönduð og sérlega glæsileg fimm herbergja íbúð með sérinngangi í litlu 6 íbúða húsi. Íbúðin
er  glæsilega  innréttuð  með  fallegri  eldhúsinnréttingu,  flísalögðu  baðherbergi  með  baðkari  og  innréttingu,
flísalögðu  þvottaherbergi,  þremur  parketlögðum  svefnherbergjum  og  parketlagðri  stofu  og  borðstofu.
Stórar og góðar svalir.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

elli@remax.is

Birgir Georgsson
Sölufulltrúi

birgir@remax.is

Glæsileg eign

534 4040

897-0198

Glitvellir 19
221 Hafnarfjörður
Einbýli

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 35.000.000
175,2 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 52,8 fm bílskúr með tveimur innkeyrsluhurðum, samtals 228 fm.
Húsið  afhendist  fokhelt  að  innan,  með  hvítum  útidyrahurðum.  Möguleiki  að  fá  húsið  fullbúið  að  utan,
steinað  og  með  grófjafnaðri  lóð.  Að  innan  getur  húsið  verið  einangrað,  með  milliveggjum tilbúnum undir
spörslun og málningu og rafmagnslögnum í veggjum. Gert er ráð fyrir gólfhita. Húsið skiptist í  forstofu, 4
svefherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, geymslu, stofu, borðstofu og eldhús.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

elli@remax.is

Birgir Georgsson
Sölufulltrúi

birgir@remax.is

Til afhendingar strax!

534 4040

897-0198

Keilufell 43
111 Reykjavík
Einbýli

Stærð: 175,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.500.000
Einbýlishús  auk  bílskúrs  (skráð  bílskýli)  á  hornlóð  á  rólegum  stað.  Neðri  hæð:  Forstofa  með  skáp.
Gestasnyrting  með  sturtu.  Hol/miðrými,  geymsla  undir  stiga.  Svefnherbergi.  Þvottahús  með  hillum  og
útgengi  út  í  garð.  Stofa  og  borðstofa.  Eldhús  með  viðarinnréttingu.  Timburstigi  milli  hæða.  Efri  hæð:
Hol/miðrými  með  skáp.Tvö  svefnherb.  Baðherb.  með  baðkari.  Hjónaherbergi  með  skáp.  Rúmgott
svefnherb., útgengi á svalir. Geymsluris. Húsið hefur mikið verið endurnýjað. Fallegur garður kringum húsið.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

elli@remax.is

Birgir Georgsson
Sölufulltrúi

birgir@remax.is

534 4040

897-0198



Ásgarður 123
108 Reykjavík
Fallegt raðhús í Fossvogi

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Neðri hæðin skiptist í flísalagða forstofu. Eldhús með eldri  innréttingu, nýlegum ofn og helluborði og flísum
á gólfi. Stofan er með parketi á gólfi og með útgengi út í garð. Efri hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi með
dúk á gólfi. Í kjallara er svo herbergi og þvottahús. Endurbætur að sögn eiganda er-  skolp, hús að utan,
draga  rafmagn  og  setja  nýja  töflu,  hitalagnir,  þak  rennur,  teppi  á  stiga  og  gangi  á  efri  hæð.  Frekari
upplýsingar vetir Oddsteinn Örn Björnsson í síma 659-5500.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

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

822 3702

699-4407

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

Opið
Hús

SUNNUDAG FRÁ KL 15:00 - 15:30 

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

699-4407

822 3702

Bústaðavegur 65
108 Reykjavík
Falleg jarðhæð

Stærð: 87,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 12.996.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög  falleg  og  mikið  endurnýjaða  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  í  góðu  fjórbýli  við  Bústaðaveg  í
Reykjavík. Eignin skiptist í flísalagða forstofu, tvö góð herbergi, rúmgóða stofu, eldhús, lítið vinnuherbergi,
eldhús og baðherbergi. Sér útigeymsla fylgir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG FRÁ KL 15:00 - 15:30

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

699-4407

822 3702

Flesjakór 14
203 Kópavogur
Glæsilegt parhús í Kórahverfi

Stærð: 234 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Stórglæsilegt  og  vandað  234  fm  parhús á  besta  stað í  Kórahverfinu í  Kópavogi.  Forstofa,  eldhús,
borðstofa , stofa og gestasalerni á efri hæð. Fjögur svefnherbergi eru á neðri hæðinni ásamt sjónvarpsholi,
baði  og  þvottahúsi.  Gólfefni  og  hurðir  eru  frá  Parka.  Blöndunartæki  frá  Tengi.  Tæki í  eldhúsi  frá  Bosch.
EIGN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ SKOÐA.

Lind

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

sigsam@remax.is

thorarinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG FRÁ KL 15:00 - 15:30

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

896 2312

822 3702

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður
Glæsileg neðri sérhæð

Stærð: 121,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Stórglæsileg neðri sérhæð í nýlegu fjórbýlishúsi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu með skápum, þrjú góð
svefnherbergi  með  skápum,  glæsilegt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  hornbaðkari,  opið  eldhús  með
fallegri  innréttingu og góðu borðplássi,  samliggjandi stofu og borðstofu með útgengi út í  garð, þvottahús
og  geymslu.  Á  gólfum  er  eikarparket  og  flísar.  Falleg  eign  sem  vert  er  að  sjá.  Frekari  upplýsingar  gefur
Oddsteinn Örn Björnsson í síma 659-5500.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

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

822 3702

Marteinslaug 14
113 Reykjavík
Glæsileg jarðhæð

Stærð: 137,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
RE/MAX  LIND  Kynnir:  Glæsilega 5  herbergja  137,4  fm  íbúð á  jarðhæð  ásamt  bílastæði í  bílskýli.  Íbúðin
skiptist  sem  hér  segir:  Samliggjandi  opin  stofa,  borðstofa  og  eldhús,  þrjú  góð  svefnherbergi,
sjóvarpsherbergi,  stórt  bað, þvottahús og forstofa.  Útgengt er á góðar svalir  úr  stofu.  GLÆSILEG EIGN
SEM ÞÚ VERÐUR AÐ SKOÐA !

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

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

699-4407

822 3702

Vesturgata 21
101 Reykjavík
Glæsilegt íbúð á besta stað

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 18.300.000

Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000

Glæsileg 103 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. og 4. hæð í  4ra hæða fjölbýlishúsi  á eftirsóttum stað í  101 Reykjavík.
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara. Eignin afhendist fullbúin að utan sem innan með gólfefnum og öllum tækjum.
Fallegar  innréttingar,  ljóst  eikarparket  á  gólfum  nema  á  baðherbergi  en  þar  eru  flísar.  Ísskápur  með  stálútliti
(tvöfaldur  með  frysti  og  kæli  ca.  185  cm.  á  hæð),  þvottavél  og  þurrkari  ásamt  uppþvottavél  fylgja  kaupum
þessum. Mjög vandaðar frágangur. Öll tæki í eldhúsi frá Electrolux og þvottavél / þurrkari frá Zanussi. Fataskápar
og baðinnréttingar eru vandaðar og glæsilegar. Eldhúsinnréttingar eru með hvítlökkuðum hurðum, massífum eikar
viðarplötum, stál höldum og viðar ljósaköppum. Kókosteppi á stigagangi í  sameign. Vandað er til  rafmagns- og
fjarskiptalagna sem er í öllum herbergjum. Húsið er einangrað að utan, málað og fullfrágengið. Þakið er með lituðu
bárustáli.  Gluggar  og  útihurðir  eru  frá  BYKO,  vandaðir  áklæddir  gluggar.  Lóð  fullbúin  með  skógarbrúnum
miðaldarsteini, hita í stéttum, lýsingu, hlöðnum blómakerum og stuðlabergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG FRÁ KL 17:00 - 17:30

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

699-4407

822 3702



Kleifarás 1
110 Reykjavík

Glæsilegt einbýli í Selásnum

Stærð: 410 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 45.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 92.500.000

Stórglæsilegt  einbýlishús  á  besta  stað  í  Árbænum.  Eignin  er  skrá  309  fm  hjá
FMR en að auki er ca 101 fm óskráð rými. Samtals um 410 fm. Aukaíbúð er á
jarðhæð  með  sérinngangi.  Efri  hæð  skiptist  í  stóra  forstofu,  gestasalerni,  þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarshol, stofu, borðstofu og gott eldhús. Fallegt
útsýni er af efri hæð yfir Elliðarárdalinn. Tvennar svalir eru á efri hæð. Rúmgóður
bílskúr.  Neðri  hæðin  skiptist  í  stórt  leikherbergi,  stóra  geymslu,  stórt
svefnherbergi,  þvottahús og séríbúð með baðherbergi,  stofu,  eldhúsi  og tveim
samliggjandi  herbergjum.  Möguleiki  á  gestasalerni  á  neðri  hæð.  Gróinn  og
fallegur garður. Bílaplan nýlega endurnýjað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

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

822 3702

699-4407

Klukkuberg 17
220 Hafnarfjörður
Frábær fyrsta eign!

Stærð: 61,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 10.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Frábær  2ja  herb.  íbúð.  Andyri  er  flísalagt  og  með  tvöföldum  fataskáp.  Eldhús  með  parketi á  gólfi,
viðarinnrétting  með  góðu  skápaplássi,  tengi  fyrir  uppþvottavél  og  borðkrók.  Herbergi  er  rúmgott  með
parketi á  gólfi  og  góðum  skápum.  Baðherbergi  er  með  ljósri  innréttingu,  sturtu,  tengi  fyrir  þvottavél  og
þurrkara  og  flísalagt  með ljósum flísum.  Stofan  er  afar  björt  og  með útgegni á  góðan  sólpall  sem snýr  í
suður. Glæsilegt útsýni yfir Hafnarfjarðarbæ. Stæði fylgir í bílageymslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud.13.ágúst kl.18:00-18:30

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

822 3702

699-4407

Lækjasmári 96
201 Kópavogur
Falleg íbúð á besta stað 

Stærð: 137,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.345.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
RE/MAX  LIND  Kynnir:  Virkilega  falleg  4ra  herbergja  íbúð á  2.  hæð á  frábærum  stað,  neðst  í
Kópavogsdalnum með fallegu  útsýni  yfir  fallegt  opið  svæði í  vestur.  Íbúðin  er  111 fm,  stæði í  upphitaðri
bílageymslu 26,4 fm með þvottaaðstöðu auk c.a.10 fm geymslu í sameign, alls 147,4 fm. EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA!

Lind

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAG FRÁ KL 19:00 - 19:30

822 3702

Breiðás 7
210 Garðabær
Glæsileg sérhæð í Garðabæ

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

Brunabótamat: 25.040.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAG FRÁ KL 18:00 - 18:30

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

822 3702

699-4407

Vesturgata 50 A
101 Reykjavík
Falleg íbúð í miðbænum

Stærð: 82,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
RE/MAX  LIND  Kynnir:   Mjög  fallega  og  vel  skipulagða  3ja  herbergja  íbúð  í  lyftuhúsi  við  Vestugötu  í
Reykjavík.  Íbúðin  skiptist  sem  hér  segir:  Forstofa  með  fatahengi.  Samliggjandi  parketlögð  borðstofa  og
stofa  með  útgengi  á  svalir.  Eldhús  sem  var  endurnýjað  2001,  útsýni  er  úr  eldhúsi  yfir  Esjuna.  Tvö  góð
herbergi  með  parket  á  gólfum  og  skápum.  Baðherbergi  með  innréttingu  og  baðkeri.  Sameiginlegt
þvottahús er í kjallara. Sérgeymsla er 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

SUNNUDAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

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

699-4407

822 3702



Fannahvarf 4
Kópavogur
Flott eign á góðum stað

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
REMAX  LIND  kynnir  sérlega  glæsilega  eign  á  vinsælum  stað  við  Elliðavatn.Komið  er  inn  í  forstofu  með
náttúruflísum á gólfi  og góðum skáp.Þvottahús og geymsla er  innan íbúðar  og eru flísar  á  gólfi  þar.  Þrjú
svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  og  eru  öll  með  skápum  og  parketi  á  gólfum  (  hlynur  ).  Eldhúsið  er  með
nátturuflísum á gólfi  og fallegri  eikarinnréttingu. Baðherbergið er glæsilegt með upphengdu wc sturtu og
baði.Útgengt er úr stofu á hellulagða verönd með skjólveggjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12/8 milli kl 16-16.30

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

6934085

861 9300

Hörðukór 1
Kópavogur
Glæsilegt Útsýni

Stærð: 124,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 23.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 43.900.000
Remax-Lind kynnir virkilega fallega og bjarta 125 fm íbúð á 13 hæð í lyftuhúsnæði af glæsilegustu gerð. Úr
íbúðinni er eitt það glæsilegasta  útsýni sem um getur til suðurs yfir Elliðarvatn og Bláfjallahringinn.Eignin er
öll  hin  glæsilegasta 3  svefniherbergi  björt  stofa,og  glæsilegt  eldhús  með  birkiinnréttingu.  Útgengt  á
yfirbyggðar svalir. Upplýsingar um eignina veita Páll sími 861-9300 eða Pallb@remax.is og Gylfi 693-4085
eða gylfi@remax.is

Lind

Opið
Hús

Sunnudagin 12/8 frá 18 til 18:30

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

861 9300

6934085

Rauðalækur 26
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 145,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 19.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Remax-Lind kynnir Glæsilega og bjarta 5 herbergja íbúð með bílskúr í Lauganeshverfinu í Reykjavík Eignin
sem  umræðir  er  Rauðalækur  26  næst  efsta  hæð  í  fjórbýlishúsi  í  þessu  vinsæla  hverfi.  Eignin  er  öll  hin
glæsilegasta og er vel við haldið. Þakið var endurnýjað í fyrra og var planið tekið í gegn 2002.Drenað var í
kringum húsið fyrir um það bil 5 árum síðan. Sameignin var máluð nýverið sem og þvottahús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudaginn 12/8 kl 17-17:30

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

861 9300

6934085

Stekkjarhvammur 44
Hafnarfirði
Barnvænn staður

Stærð: 203,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 28.525.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Remax-Lind kynnir raðhús á frábærum stað í Hvömmunum.Húsið er skráð alls 203 fm þar af bílskúr 21 fm.
Auk þess er 30 fm sem er ekki skráð í fm.Einnig er rúmgóð sólstofa sem er ekki inn í fermetra tölu.Komið
er inn í flísalaggða forstofu. Til vinstri á gang er flísalgt baðherbergi með extra rúmgóðri sturtu. Gengt því er
eldhús og búr þaðan er útgengt á stétt að framan. Stofan er parketlögð, björt og rúmgóð og er útgengt út í
flísalagðan sólskála úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12/8 milli kl 15-15.30

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

861 9300

6934085

Suðurgata 36
220 Hafnarfjörður
Góð fjárfesting

Stærð: 312,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 40.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 60.000.000
Remax-Lind kynnir Suðurgötu 36 Hafnarfirði. Eignin er tveggjahæða hús samtals 312,7 fm og eru einnig til
teikningar  af  þriðju  hæðinni.  Efrihæðin  er  128  fm,stofa  og  borðstofa,þrjú  svefniherbergi  og  flísalagt
baðherbergi.Neðrihæðin  var  verslunarpláss  og  er  möguleiki  að  gera 3  íbúðina  þar.Íbúð á  neðri  hæð
,hol,eldhús ,svefniherbergi og stofa sem er útgengt út á pall. Frábær möguleiki fyrir verktaka. Möguleiki er
að kaupa 454 fm EIGNARLÓÐ við Hamarsbraut 5 með sem byggingarréttur er á.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Bókið skoðun. Páll sími 861-9300

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

861 9300

6934085

Suðurholt 1
Hafnarfjörður
möguleiki á leigutekjum

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 31.840.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
REMAX  LIND  kynnir  stórglæsilegt  tvíbýlishús.Þetta  er  efri  hæð  með  lítilli  íbúð  á  neðri  hæð  sem  tilheyrir
eigninni og er tilvalinn til útleigu.Einnig er önnur íbúð á neðri sem tilheyrir ekki þessarri eign. Komið er inn
forstofu  með  nátturuflísum  á  gólfi  og  kirsuberja  skáp.  Eikarparket  er  á  stofu  og   úr  stofu  er  útgegnt  á
suðvestur svalir. Stórglæsilegt baðherbergi er á efri hæð með upphengdu wc, sturtu og hornbaðkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12/8 milli kl 14-14.30

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

6934085

861 9300

Mosarimi 9
112 Reykjavík
Skemmtileg eign á flottum stað

Stærð: 90,5 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 15.300.000

Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000

Falleg  3-4ja  herbergja  íbúð  á  efstu  hæð  í  fjölbýli  í  Grafarvogi.   Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu.   Tvö  rúmgóð
svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  með  klæðaskápum  og  nýlegu  plastparketi.   Búið  er  að  taka  niður  vegg  í  þriðja
svefnherberginu og þannig stækka stofuna,  Hurðin er enn til staðar og því hæglega hægt að loka fyrir herbergið
aftur.  Baðherbergi er flísalagt og er baðkar með sturtu.  Tengi er fyrir þvottavél og þurrkara.  Opið rými skiptist í
eldhús  og  stofu  sem  er  flísalagt.   Eldhúsið  er  með  hvítri  og  viðarinnréttingu.   Nýtt  keramik  helluborð,  háfur,
uppþvottavél  og  ofn,  allt  úr  stáli   og  ísskápur  einnig  úr  stáli  frá  Siemenz  sem seljandi  væri  tilbúin  að  láta  fylgja
með,  eru  í  íbúðinni.    Stofan  er  rúmgóð  og  björt  og  er  þaðan  útgengt  út  á  góðar  svalir  sem  nýbúið  er  að
flísaleggja. Í sameign er geymsla og hjólageymsla.  Þetta er skemmtileg eign á besta stað í Grafarvogi sem enginn
ætti að láta framhjá sér fara.  Sjón er sögu ríkari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Mánudag milli 18-18:30

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

822-5755



Ásbraut 7
200 Kópavogur
Falleg eign í vesturbæ Kópavogs

Stærð: 90,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 12.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Íbúðin er á fyrstu hæð í þriggja hæða blokk en þó ekki á jarðhæð. Gengið er upp nokkur þrep að inngangi.
Forstofa er rúmgóð, flísalögð og með góðum föstum skápum  Eldhús er með snyrtilegri nýlegri innréttingu.
Stofa er með parketi á gólfi  og stórum og björtum gluggum. Gengið er úr stofu út á svalir sem snúa út í
garð.  Baðherbergið  er  nýlega upp gert.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með góðum skápum upp í  loft.   Stórt
barnaherbergi.  Sameiginlegt þvottahús í kjallara ásamt hjólageymslu og sér geymslu

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 í dag milli kl. 15-15:30

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

699 5008

669 1005

Dofraberg 21 
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í Setberginu

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000
Remax Lind kynnir vandað parhús á besta stað í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa. Tvö stór svefnherbergi og
stórt hol eru á neðri hæð ásamt þvottaherbergi með sérútgangi og geymslu.  Innangengt er í bílskúr með
geymslulofti.  Bjart  hol  og góð stofa,  með útgengi  út  á  suðursvalir.  Fallegt  eldhús með eikarinnréttingum,
stór  borðkrókur.  Stór  barnaherbergi  með  fataskápum.  Hjónaherbergi  með  skápum og  útgengi  út  í  garð
með stórri verönd. Baðherbergi með vandaðri baðinnréttingu, hornbaðkari og sturtu.

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 Í DAG KL: 16:00-16:30

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

699 5008

669 1005

Flétturimi 12
112 Reykjavík
Frábært útsýni

Stærð: 106,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 17.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð með stæði í bílskýli. Forstofan er opin  með góðum skáp. Opið rými í
miðju íbúðar sem nýtt er í dag sem sjónvarpsaðstaða- eikarparket á gólfi.  Eldhús er með hvítri og mahony
innréttingu. Þvottahús í íbúð með flísum á gólfi. Stofa með eikarparketi, útgengi á svalir með miklu útsýni.
Hjónaherbergi  og tvö barnaherbergi  með plastparketi  og skápum.  Baðherbergi  er  flisalagt í  hólf  og gólf
með baðkari og hvítri innréttingu. Hátt er til lofts í íbúðinni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

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

864 0803

824 4031

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Endaraðhús í Hlíðunum

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

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Remax Lind kynnir  í  einkasölu vel  staðsett  243 m2 endaraðhús á góðum stað í  Hlíðunum með bílskúr.  Í
húsinu eru samtals fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, tvær stofur og borðstofa.  Stofan er búin fallegum
arni og með útgengi út í gróinn bakgarð með útiarni. Eldhúsið er bjart með góðu skápaplássi og borðkrók.
Bæði  baðherbergi  eru  með sturtu  en það stærra  er  rúmgott  og einnig  með baði.  Eikarparket  er  á  öllum
svefnhergjum.  Stutt er í alla þjónustu og bestu útivistarsvæði Reykjavíkur.

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 Í DAG KL: 17:00- 17:30

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

699 5008

669 1005

Oddabraut 9
815 Þorlákshöfn
Einbýlishús á góðu verði

Stærð: 188,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 20.770.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.500.000
Remax Lind kynnir 163,1 fm einbýlishús - ásamt 25 fm bílskúr til sölu að Oddabraut 9, Þorlákshöfn.  Húsið
skiptist í  hæð  og  ris. Á  neðri  hæðinni  er  forstofa,  gestasalerni,  eldhús  með  nýlegri  innréttingu,
stofa/borðstofa með útgengi út á pall, þvottahús og herbergi. Í risinu eru þrjú  svefnherbergi, baðherbergi
með baðkari og geymslur undir súð. Innangengt er í bílskúrinn úr húsinu.  Hita og frárennslilagnir hafa verið
endurnýjaðar. Nýlegt þakstál með innbrenndri málningu og nýjar þakrennur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn milli kl. 18-18:30

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

864 0803

824 4031

Hlynsalir 1
201 Kópavogur
Útgengt út í garð úr stofu

Stærð: 102,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.565.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með útgengi út í garð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 1. hæð - gengið
er  beint  inn  af  götu.   Forstofa  er  með  granít  á  gólfi  og  skápum upp  í  loft.  Rúmgott  barnaherbergi  með
skápum upp í loft. Hjónaherbergi er með góðum skápum upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.
Góð innrétting og baðkar með þili. Stofa/borðstofa er með útgengi út á verönd/garð.  Eldhús er opið með
góðri innréttingu, gaseldavél og t.f uppþvottavél. Þvottahús er innaníbúðar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

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

864 0803

824 4031

Mýrarkot G-Gata
Grímsnes- og Grafningshreppur
VERÐTILBOÐ

Stærð: 22 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 4.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ
Remax Lind kynnir í einkasölu - lítinn fallegan bústað á 5.700fm eignalóð í Grímsnes og Grafningshrepp -
örstutt á golfvöllinn að Kiðabergi.  Bústaðurinn er 22fm finnskt bjálkahús á stólpum og var byggt árið 1995.
Í bústaðnum er rennandi kalt vatn og sólarorkurafmagn. Bústaðurinn skiptist í  svefnherbergi með hillum í
útskoti, baðherbergi með salerni og vask.  Stofa og eldhús er í einu rými og er nett eldhúsinnnrétting með
rennandi vatni og vask - gasgrill fylgir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

Opið hús?..

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

699 5008

864 0803

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



Efstasund 92
104 Reykjavík
Falleg 4 h. íbúð í grónu hverfi

Stærð: 97,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

Falleg  nokkuð  endurnýjuð  hæð  á  vinsælum  stað  í  grónu  hverfi.   Lítið  undir  súð.   Sérinngangur.  Komið  inn  í
rúmgott stigahús þaðan sem gengið er upp á pall.  Fallegt Kókos/sisal teppi á stiga //  Gengið inn á fallegt parket
úr  Hlyn  sem er  á  gangi,  stofu  og  hjónaherbergi   //   Til  hægri  er  gengið  í  flísalagt  búr   //   Þá  bjart  eldhús  með
fallegri sérsmíðaðri hvítri innréttingu og flísum á gólfi.  Ný tæki  //  Hjónaherbergi með ágætis gluggum og skápum
//   Stofa  opin  og  björt  þaðan  sem  er  útgegnt  á  svalir  til  suðurs.   Tvöföld  glerhurð  milli  stofu  og  gangs   //   2
Barnaherbergi með plastparketi  //  Baðherbergi flísalagt á gólfi, baðkar.  Ný tæki á baðherbergi sem hefur verið
endurnýjað nokkuð //  Sjónvarps- og tölvutengi í öllum herbergjum.  //  Rúmgott geymsluloft yfir íbúðinni í risi  //  Í
kjallara  er  í  sameign  þvottahús  og  auk  þess  fylgir  íbúðinni  lítil  útigeymsla  sem  er  sameiginleg.  Allar  nánari
upplýsingar veitir Baldvin Jónsson í síma 892 3330 og/eða með tölvupósti á baldvin@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 16:00 OG 16:30

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

892 3330

Sóleyjarimi 41
112 Reykjavík
Nýlegt raðhús - fallega innréttað

Stærð: 209,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 28.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.800.000

Vorum að fá nýlegt sérlega fallegt raðhús í sölu. Íbúð 180,5 fm, bílskúr 29,4 fm, samtals 209,9 fm. Húsið skiptist í
stofu,  borðstofu,  eldhús,  gestasalerni  og  innbyggðan  bílskúr  á  neðri  hæð  og  4  svefnherbergi,  baðherbergi,
þvottahús og geymslu á efri hæð.  Nánari lýsing: Framan við húsið er verið að leggja lokahönd á smíði sólpalls.
Gott aðgengi að húsinu og hiti í innkeyrslu sem er hellulöggð. Forstofa með náttúrusteini á gólfi og er innangegnt í
bílskúrinn sem er með flísum á gólfi.  Úr forstofu er komið inn í opið rými sem skiptist í stofu, borðstofu og eldhús
og  flæðir  parket  úr  Hnotu  úr  forstofu  áfram  inn  í  alrýmið.  Eldhús  er  flísalagt  með  náttúrusteini.  Gestasalerni  er
flísalagt í hólf og gólf og með sérsmíðaðri innréttingu úr hnotu. Í rýminu er hátt til lofts og halogenlýsing sem var
hönnuð af Lumex.  Út frá borðstofu er gengið út í  stóran garð á bakvið sem er grasi vaxinn.  Falleg innrétting í
eldhúsi með sérsmíðuðum framhliðum úr Hnotu og granít á eldhúsborði. Spanhelluborð, innbyggður bakara- og
örbylgjuofn  Rúmgóður steyptur hringstigi á milli  hæða. 4 herbergi, fallegt baðherbergi, þvottahús og geymsla á
efri hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 15:00 OG 15:30

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

892 3330

Tröllakór 12-16
203 Kópavogur

Stærð frá: 83,4 fm
Fjöldi herbergja: 2-4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð frá: 20.9m

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn milli 14.00-15.00

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

899-9493

8983023

Nýjar glæsilegar eignir
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 íbúðunum. 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 einkar rúmgóðar og bjartar. Íbúðirnar skilast fullkláraðar án gólfefna að 
undanskildu baði og þvottahúsi sem skilast flísalagt. Sérgeymsla er á jarðhæð. Íbúðirnar 
verða tilbúnar til afhendingar við kaupsamning.

Kambasel 11
109 Reykjavík
Stór sérgarður 

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í Seljahvefinu. Komið er inn í stóra forstofu
með fatahengi. Tvö rúmgóð herbergi eru í  íbúðinni, parketi á gólfi.  Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með
sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er með góðu skápaplássi og inn af því er borðkrókur. Dúkur er á
eldhúsinu og borðkróknum. Inn af  eldhúsinu er þvottahús og geymsla með hillum. Stofan og borðstofan
eru samliggjandi sem bíður uppá mikla möguleika.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Á Mánudag milli 18:00-18:30

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

694 4700

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

8972514

694 4700



Flétturimi 7
112 Reykjavík
Opin og björt íbúð!

Stærð: 83,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.800.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum skáp. Opið er úr forstofu
inn  í  eldhús  og  borðstofu.  Eldhúsið  er  með  fallegri  ljósri  viðarinnréttingu  og  góðu  skápaplássi.  Stofan  er
rúmgóð og björt með plastparketi og er útgent á svalir sem snúa í suð-austur. Tvö rúmgóð herbergi með
plastparketi og skápum eru í íbúðinni. Baðherbergið er flísalagt, falleg hvít innrétting með innfelldri halogen
lýsingu og baðkar með sturtuhengi. Þvottahús er í íbúðinni og geymsla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl: 18:00-18:30

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

895 8525

823-5050

Marteinslaug 1-7
113 Reykjavík
11 íbúðir seldar !

Stærð: 98-130 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
- 33.900.000

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-17:00

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

895 8525

823-5050

Melabraut 7
170 Seltjarnarnes
Falleg sérhæð með bílskúr

Stærð: 152,4 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 19.710.000

Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000
Felleg  og  björt  sérhæð á  annarri  hæð ásamt  góðum bílskúr.  Íbúðin  er  122,4  fm og  bílskúrinn  er  30  fm.
Rúmgóð  forstofa  með  flísum  á  gólfi.  Úr  forstofunni  er  gengið  í  hol  sem  er  með  nýjum  skápum
(forstofuskápar).  Eldhúsið  er  með  ljósri  innréttingu  og  hvítlökkuðum  hurðum.  Þvottahús  inn  af  eldhúsi.
Hjónaherbergið  er  rúmgott  með góðu skápaplássi.  Barnaherbergin  voru  tvö  en  opnað hefur  verið  á  milli
þeirra svo nú er eitt rúmgott herbergi. Nýir skápar í herbergi. Baðherbergi með flísum og baðkari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Díana Björk
Sölufulltrúi

dianabjork@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl: 19:30-20:00

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

895 8525

868 5635



Þórðarsveigur 21
113 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Grafarholtinu!

Stærð: 113,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.755.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Íbúðin er  með fallegum eikar  innréttingum og hurðum.  Komið er  inn í  anddyri  með skápum og flísum á
gólfi.  Þrjú rúmgóð herbergi með góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt í  hólf og gólf,  falleg innrétting.
Sturtuklefi  og  baðkar  eru á  baðherberginu.  Stofan  og  eldhúsið  er  opið  rými  sem  nýtist  vel.  Parket  er  á
stofu, eldhúsi og herbergjum. Þvottahús og geymsla í íbúð, flísalagt gólf.  Útgengt er úr stofunni út á svalir.
Stæði í bílageymslu.

Senter

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 19:00-19:30

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is
895 8525

Gunnarssund 3
220 Hafnarfjörður
Einbýli á frábærum stað.

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1912

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið er inn í forstofu. Þar á hægri hönd er gengið inn í eldhús, borðstofu ,opið inn í stofu.Á efri hæð eru
tvö rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Svalir á efri hæð. Innaf forstofu er gengið niður stiga
á neðri hæð og er þar:þvottaaðstaða, geymsla með útgengi í garð,sturtuaðstaða og gott herbergi.Húsið er
mjög  sjarmerandi  steinhús.  Garðurinn  gróðri  vaxin  og  býður  uppá  skemmtilega  möguleika.Grindverk  og
hellulagt plan fyrir framan inngang. Hús á besta stað með sál og vert að skoða.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag.13.Ágúst KL:19-19:30.

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

865 6565

Hraunbraut 41
200 Kópavogur
Sérhæð.

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

Brunabótamat: 21.300.000
Bílskúr: Já

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

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag.13.Ágúst KL:18-18:30.

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

865 6565

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

Gaukshólar 2
111 Reykjavík
Glæsileg fimm herbergja íbúð

Stærð: 128,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.995.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Falleg  5  herb.  íbúð  með  bílskúr.  Fallegt  útsýni  er  frá  íbúðinni  yfir  borgina  og  Esjuna.  Sunnanmegin  við
fjölbýlið er fallegur og snyrtilegur garður. Öryggiskverfi/sjónvarpskerfi í anddyri og á bílaplani. Íbúðin er mjög
vel  skipulögð  með  nýlegu  eikarparketi  holi  og  stofu,  nýlegri  beyki  eldhúsinnréttingu  frá  Innx,  vönduðum
eldhústækjum  og  háf.   Íbúðin  skiptist  í  hol,  opið  eldhús  með  fallegu  fallegu  barborði  við  glugga,
vinnuherbergi út frá eldhúsi, búr/geymslu, stofu með útgengi á suðursvalir.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 16 og 16:30 

697 3629

Háholt 7
220 Hafnarfjörður
Snyrtileg eign á góðum stað

Stærð: 118,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
Falleg  4  herbergja  íbúð  við  holtin  í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er  í  velviðhöldnu  fjölbýli  nálægt  skóla  og  annarri
þjónustu.  Fallegt  útsýni  er  til  suðurs  til  fjalla  og  til  sjávars.  Forstofa  með fatahengi,  miðrými,  opið  eldhús
með  fallegri  ljósri  viðarinnréttingu,  eldvélaeyju  og  háf,  stofu  með  útgengi  á  suðursvalir,  3  svefnherbergi,
flísalagt  baðherb.  með  sturtu  og  baðkari  og  þvottaherbergi.  Í  sameign  er  sérgeymsla.  Innréttingar  og
skápar eru úr ljósum við og hvítlakkaðar. Gólfefni: flísar og parket

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 16 og 16:30 

697 3629

Hjallabraut 41
220 Hafnarfjörður
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Íbúðin er á þriðju hæð og er mjög rúmgóð, björt og velskipulögð. Eigninni fylgir stór geymsla í sameign og
sameiginlegt  rými  í  sameign.  Eignin  var  tekin  í  gegn  frá  árunum  2001  til  2003  og  er  í  góðu
ásigkomulagi.Eignin  skiptist  í  forstofu,  stofu,  eldhús,  þvottahús  og  geymslu,  baðherbergi  ásamt  tveimur
svefnherbergjum,  Gólfefni:   forstofa  er  flísalögð  ásamt  álmugangi,  baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,
dúkur er á einu svefnherberginu og eldhúsi.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í Dag frá 17:00 til 18:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Kleppsvegur 138
104 Reykjavík
Mjög góð staðsetning

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.800.000
Fallega 4ja herb íbúð  á annari  hæð við 104 sund í  Reykjavík.   Íbúðin er  á 2 hæð í  þriggja hæða fjölbýli
innst  á  Kleppsvegi,  önnur  blokk  frá  gatnamótum  Kleppsvegar  og  Holtavegar.   Íbúðin  er  töluvert
endurnýjuð,  eldhús  með  snyrtilegri  ljósri  innr.,rúmgóð  stofa  og  borðstofa  með  suður  svölum.  Tvö  stór
herbergi  og  eitt  minna,  gott  skápapláss.Flísalagt  baðh.  með  baðkeri  og  sturtuklefa.  Gott  útsýni.Frábær
staðsetning. Stutt í alla þjónustu.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

runar@remax.is

oli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.13 frá 17:30 til 18:30

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

517 3629

892-9804



Hafnargata 18
230 Reykjanesbær
Bókið skoðun núna í síma 694-4700

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

steini@remax.is

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

663 3219

694 4700

Sveighús 12
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli

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

Brunabótamat: 32.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli 17:00-17:30

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

663 3219

694 4700

Laugavegur 147
101 Reykjavík
Horníbúð á 3ju hæð

Stærð: 72,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.300.000
###Laus strax### Íbúð á nýjasta uppbyggingarsvæði miðbæjarins. Húsið ásamt þaki var tekið í  gegn að
utan fyrir ári síðan en huga mætti að sameign. Eldhús er rúmgott með nýrri innréttingu, úr því er gengið í
stofu með herbergi  á  hvora hlið.  Gluggar í  herbergjum og stofu eru allir  nýjir  og hljóðeinangrandi.  Annað
herbergið er með fallega hornglugga. Þetta verður síðasta sýning á íbúðinni. ***Laus strax***

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 12. ágúst kl. 17-17.30

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

823 1990

AKURGERÐI 7
108 Reykjavík
**GOTT HÚS Á GÓÐUM STAÐ***

Stærð: 134 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 18.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Stílhreint funkis hús á stórri gróinn lóð í  þessu vinsæla hverfi. Húsið er á 3 hæðum og eru stofur og eldhús
á aðal hæðinni, eldh. með innr. úr kirsuberjavið, flottar leirflísar á gólfi. Saml. stofa og borðstofa með fallegri
franskri hurð út í garð.  Parket. Efri hæð skiptist í 3 svefnherbergi, bað sem er með ljósri innréttingu og lítið
fataherb/skáp.  Stiginn  upp  er  með  fallegu  handriði  og  björtum  gluggum.  Herbergi  í  kjallara  við  hlið
þvottaherbergis. Bílskúrsréttur fylgir eigninni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.00-19.00

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

692 4700

FÁLKAGATA 23 a
107 Reykjavík
**Mjög mikið útsýni til suðurs**

Stærð: 871 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
***Á  góðu  kvöldi  sjást  ljósin  í  Keflavík.**  Falleg  4ra  herbergja  úsýnisíbúð  á  annari  hæð.   Hún  skiptist  í
rúmgott hol sem er með góðum fataskápum. Til vinstri er svefngangur með 3 svefnherb. Góðir skápar eru í
tveimur.  Bað  er  með  fallegum  “retro”  flísum.  Þvottaherb.  á  svefngangi.  Eldh.  er  bjart  með  efri  og  neðri
skápum, borðkr. með stórum suðurglugga. Stofan rúmgóð og gengið þaðan út á stórar suðursvalir. Parket
á allri íbúð nema baði og þvottaherbergi. Sameiginlegur gróðursæll garður!!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag kl 18.00-19.00

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

692 4700

Furugrund 68
200 Kópavogur
Falleg íbúð á 1 hæð með bílskýli

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 12.935.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
FALLEG  ÍBÚÐ  FOSSVOGSMEGIN  Í  KÓPAVOGI  ÞAR  SEM  STUTT  ER  Í  ALLA  ÞJÓNUSTU,  SKÓLA  OG
GÖNGULEIÐIR  NIÐUR  FOSSVOGINN  EÐA  UPP  Í  ELLIÐADAL.  ELDHÚSIÐ  ER  MEÐ  LJÓSLAKKAÐRI
INNRÉTTINGU  OG  HVÍTAR  FLÍSAR  MILLI  SKÁPA.  HJÓNAH.  RÚMGOTT  MEÐ  GÓÐUM  SKÁPUM.
BARNAH.  BJART  MEÐ  SKÁPUM.  BAÐHERB  ER  MEÐ  HVÍTUM  FLÍSUM  Á  GÓLFI  OG  VEGGJUM  OG
ENDURNÝJAÐRI  INNR.  FELLGT  PARKET  Á  STOFU  OG  ALLRI  ÍBÚÐ  NEMA  BAÐI.  GLER  NÝTT  Á
AUSTURHLIÐ. SÉR GEYMSLA Á JARÐHÆÐ OG ÞVOTTAH. Á HÆÐINNI.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@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 4700

KLETTAHRAUN 12 
220 Hafnarfjörður
** "SJÓN ER SÖGU RÍKARI" **

Stærð: 175 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 25.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Fallegt fjölskylduvænt einbýlishús á sérlega glæsilegri hraunlóð. Húsið er með tveimur sérlega rúmgóðum
svefnh og einu minna. Stofan með suðurgluggum og arni með Drápuhlíðargrjóti.  Eldh. er með uppr. en vel
með farinni  innr.  og  borðkrók.  Baðherbergi  endurnýjað  með flísum á  veggjum,  innr  við  vask  og  baðkeri.
Sólpallur til  suðurs. Sér herb. í  enda bílskúrs **  Garðurinn er sem fyrr  segir  fallegur og ævintýralegur fyrir
börn sem fullorðna. Með  brú, bjálkakofa og rólu.**

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@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

692 4700



Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Ein besta staðsetning í Reykjavík.

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.19:30-20:00

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

694 4000

895 6107

Faxatún 6
210 Garðabær
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 150,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 20.430.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.500.000

Mikið  endurnýjað  og  fallegt  einbýlishús  með  bílskúr  og  ca  50fm  timburverönd  á  þessum  barnvæna  stað  í
Garðabæ. Að sögn eiganda er búið að endurnýja m.a þak, rafmagn, pípulögn, glugga og skolp út í götu. Komið
er  inn  í  rúmgott  flísalagt  opið  rými  notast  sem  sjónvarpshol,  þaðan  er  gengið  út  í  gróinn  garðinn.  Stofa  og
borðstofa eru samliggjandi og bjartar með fallegri kamínu og parketi á gólfi. Eldhús er með mjög góðri innréttingu
og nýlegum vönduðum stáltækjum frá Simens. Þvottahús og búr er inn af eldhúsi og Baðherbergin eru tvö annað
með sturtuklefa og hitt allt nýlega tekið í gegn með sérsmíðaðri innréttingu frá Brúnás og baðkari. Barnaherbergi
eru tvö og hjónaherbergi er rúmgott með nýlegum fataskáp. Bílskúrinn er með 3fasa rafmagni og heitu og köldu
vatni.Þetta er virkilega fallegt og gott hús miðsvæðis í Garðabænum þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Lindarberg 50
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning efst í Setberginu.

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

Brunabótamat: 31.000.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl.18:00-18:30

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

694 4000

895 6107

Melalind 12
201 Kópavogur
Falleg með góðri verönd!

Stærð: 63 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 10.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Sérstaklega falleg og stílhrein íbúð með stórri aflokaðri verönd á þessum eftirsótta stað. Komið er inn í opið
rými  með góðum fataskáp.  Eldhúsið er  með fallegri  innréttingu mosaikflísum á milli  skápa og vönduðum
tækjum ásamt gaseldavél. Inn af eldhúsi er geymsla. Stofan er mjög rúmgóð og opin með parketi á gólfi
og þaðan er útgengt á aflokaða verönd. Svefnherbergi er rúmgott með fallegum skápum og parketi á gólfi.
Á baðherberginu er baðkar, ljós innrétting og tengi fyrir þvottavél. Topp eign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

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

694 4000

895 6107

SELD

Njálsgata 35
101 Reykjavík
Björt og falleg eign í miðbænum 

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Mjög rúmgóð eign með góðri lofthæð og fallegu útsýni meðal annars að Esjunni. Komið er inn í opið rými,
innbyggðir skápar eru við inngang og parket er á gangi. Stofur eru tvær mjög bjartar og fallegar, hægt að
loka á milli og útbúa 3ja herbergið. Eldhús er með málaðri innréttingu og nýlegri borðplötu. Hjónaherbergi
er  rúmgott  með  nýlegum  fataskáp  og  barnaherbergi  er  með  lausum  skáp  sem  fylgir.  Baðherbergið  er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og glugga. Í sameign er þvottahús og sér geymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag kl 19:30-20:00

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

694 4000

895 6107

Skeggjagata 16
105 Reykjavík
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er með sameiginlegum inngangi með
efri hæð hússins. Í eldshúsi er hvít og beyki U-laga innrétting með efri og neðri skápum. Baðherbergi hefur
verið endurnýjað og er það flísalagt í hólf og gólf með hvítri innréttingu og baðkari. Tvær stofur eru í eigninni
með eikarparketi  á gólfi  og rennihurð á milli.  Möguleiki  er  á að breyta annari  í  herbergi.  Hjónaherbergi  er
mjðög stórt með útgengi á svalir. Þvottahús og geymsla er í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Vesturberg 68
111 Reykjavík
LÆKKAÐ VERÐ

Stærð: 154,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Endaraðhús með bílskúr á góðum stað í  Breiðholtinu. Komið er inn í  forstofu með flísum á gólfi  og góðu
hengi. Gestasalerni og geymsla er inn af forstofunni. Komið er inn í stórt hol sem nýtist sem sjónvarðshol.
Eldhús er allt endurnýjað með virkilega góðri u-laga innréttingu úr kirsuberjavið og vönduðum stáltækjum.
Þvottahús  er  inn  af  eldhúsi  og  útgegnt  í  garðinn.  Þrjú  svefnherbergi  eru  í  eigninni  og  eru  þau  öll  með
fataskápum. Baðherbergi er bæði með sturtuklefa og baðkari.

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



Framkvæmdastjóri  •  Ríki Vatnajökuls ehf.
Ríki Vatnajökuls ehf.  auglýsir eftir framkvæmdastjóra til starfa á Höfn 

þekkingarsetrinu Nýheimum.

  

Hlutverk:
•

Menntunar- og hæfniskröfur:
•

•



Við leitum að duglegu, skapgóðu og 
þjónustulunduðu fólki í afgreiðsluna:

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í
síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Um starfið:
Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við
viðskiptavini

Menntun eða einhver reynsla af
pípulögnum æskileg

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Spennandi
framtíðarstörf

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

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á
landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við
á boðstólum yfir 100.000

vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 1000 manns á

öllum aldri.

Við leggjum mikla áherslu á
að starfsmenn eigi þess kost  

að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

Pípulagnaverslunin Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og
afgreiðslumenn í pípulagnaverslun
okkar Skútuvogi

Húsasmiðjan
hvetur alla, á

hvaða aldri sem
er,sem vilja starfa

hjá traustu og
góðu fyrirtæki til

að sækja um.

Fyrir alla

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan lög-
fræðing til starfa á Neytendaréttarsviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
gerð úrskurða, umsjón lögfræðilegra málefna, afgreiðslu
erinda og frumkvæði við framfylgd og þróun laga sem
falla undir starfssvið Neytendaréttarsviðs. Um er að ræða
margvísleg áhugaverð verkefni er varða löggjöf á sviði
viðskipta og eftirlit með viðskiptaháttum hér á landi og
innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Helstu verkefni eru:

• Umsjón og afgreiðsla stjórnsýsluerinda

• Undirbúningur og gerð úrskurða

• Upplýsingagjöf til viðskiptamanna, s.s. neytenda,
fyrirtækja, o.fl.

• Þátttaka í þróun laga og reglna um viðskiptahætti

Menntun:

• Lögfræðipróf frá innlendum háskóla

Framhaldsnám á sviði lögfræði eða viðskipta er kostur

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Frumkvæði

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Góð tungumálakunnátta er kostur

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Bandalags
háskólamanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr 96/2000,
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 27. ágúst 2007.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Þórunn Anna Árnadóttir, sviðsstjóri Neytendaréttar-
sviðs, í síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is
og thorunn@neytendastofa.is.

Neytendaréttarsvið skal stuðla að því að neytendur hafi
sem mestar upplýsingar og yfirsýn yfir markaðinn, efla
neytendafræðslu, taka við ábendingum og vinna gegn
óréttmætum viðskiptaháttum.

LÖGFRÆÐINGUR
Á NEYTENDARÉTTARSVIÐI

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.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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VÖRUHÚS-HJÓLBARÐAR
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í Vöruhús-hjólbarðar sem staðsett er 
á Bíldshöfða, Reykjavík.

Helstu verkefni:
 Öll almenn lagerstörf á 
hjólbarðalager

VÖRUHÚS-BÍLDSHÖFÐI
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í Vöruhús félagsins sem staðsett er 
á Bíldshöfða, Reykjavík.

Helstu verkefni:
 Öll almenn lagerstörf

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

VÖRUHÚS-GELGJUTANGI
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í Vöruhús-Gelgjutanga sem staðsett er 
í Reykjavík.

Helstu verkefni:
Móttaka vöru
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Reynar Ellerup vöruhússtjóri Gelgjutangi í síma 440 1280
Áhugasamir sæki 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
Ökupróf

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga



Áhugaverð framtíðarstörf
hjá Húsasmiðjunni

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla

áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 20. ágúst n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

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

Fyrir alla

Timburlager í Súðarvogi
• Leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum til
afgreiðslu- og lagerstarfa sem fyrst

Hæfniskröfur:
- Lyftarapróf æskilegt en þeir sem ekki hafa réttindi verða sendir á lyftaranámskeið

Trésmíðaverkstæði Súðarvogi
• Viljum ráða trésmið eða laghentan einstakling vanan
trésmíðavinnu til framtíðarstarfa

- Til greina kemur að ráða iðnnema

Verslun Skútuvogi
• Starfsmenn til kassaafgreiðslu og aðstoðar í deildum

• Sölu- og afgreiðslumann í hreinlætistækja- og gólfefnadeild
- Einhver þekking á byggingarefnum æskileg og reynsla af sölumennsku væri kostur

• Starfsmann í málningardeild
- Reynsla úr sambærilegu starfi eða þekking á málningarefnum væri kostur

• Sölu- og afgreiðslumann í raftækjadeild
- Leitum að góðum sölumanni með þekkingu á raftækjum

Helgarvinna
- Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmönnum í helgarvinnu
í Kaffi Garði og í verslun okkar í Skútuvogi

Óskum eftir að ráða áhugasama og þjónustu-
lundaða einstaklinga í eftirtalin störf

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir Starf íþróttakennara, afleysing til
áramóta.

Tónmennt 50% starf á yngsta stigi.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri.

olina@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Sérkennsla Starf sérkennara, þroskaþjálfa
og stuðningsfulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Skólaliðar óskast til starfa með samhentum
hópi á líflegum vinnustað.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður

fasteigna, sími 822 9120.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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FJÖLBREYTT 
STÖRF Í BOÐI

Hrafnista er fjölskylduvænn vinnustaður 
sem býður fúsar hendur velkomnar til að 

sinna gefandi vinnu með góðum félögum. 
Á Hrafnistu er lögð áhersla á sveigjanleika í starfi.

Allar nánari upplýsingar á www.hrafnista.is, 
magnea@hrafnista.is eða í síma 585 9529

www.hrafnista.is



Afgreiðsla og skjalaskráning
Ríkisskattstjóri leitar að kraftmiklum og jákvæðum
einstaklingi til starfa við afgreiðslu viðskiptavina og
þjónustu innanhúss. Helstu verkefni eru móttaka
viðskiptavina, afgreiðsla skattkorta, skjalaskráning
og símvarsla.

Starfið krefst lipurðar í samskiptum, þjónustulundar, 
tungumálakunnáttu, frum kvæðis og ná kvæmni í vinnu -
brögðum. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af
sambærilegum stöfum, reynslu af vinnu við tölvur og
hafi lokið stúdentsprófi.

Vinnutími er kl. 8-16. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst. Laun taka mið af kjarasamningi
ríkisins við SFR.

Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a.
um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli
skiptir, sendist til ríkisskattstjóra á tölvu póst fangið
umsoknir@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166,
150 Reykjavík, merkt starfsmanna stjóra, eigi síðar en
16. ágúst 2007.

Upplýsingar um starfið gefur Inga Hanna Guð munds -
dóttir starfsmannastjóri RSK í síma 563 1202.
Öllum umsókn um verður svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin um ráðningu.

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.

Leikskólar Kópavogs

Í leikskóla er gaman..........
.

Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

Kópavogsbær óskar að ráða leikskólakennara og fl . starfsfólk í leikskóla Kópavogs.
Um er að ræða heilar stöður og hlutastöður. Kópavogsbær rekur 16 

leikskóla og nýr leikskóli tekur til starfa nú í ágúst. Leitast er við að búa sem best að
 leikskólunum og þeim sem þar dvelja, börnum og starfsmönnum.

Leitað er að fólki sem er tilbúið til að taka þátt í metnaðarfullu og skemmtilegu
 leikskólastarfi  og fjölbreyttu þróunarstarfi  þar sem starfsgleði er í fyrirrúmi.

Fólk á öllum aldri og af báðum kynjum er velkomið til starfa og leikskólar 
kópavogs bjóða þroskaða einstaklinga sérstaklega velkomna.

Leikskólakennarar! Kynnið ykkur nýjar samþykktir Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 
kjarasamningar Félags leikskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga. 

Kynnið ykkur leikskóla Kópavogs á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is
þar sem jafnframt er hægt að sækja um störfi n í gegnum job.is.

Upplýsingar um störfi n og sérkjör gefur leikskólafulltrúi
 í síma 570-1600 eða netfang: sesselja@kopavogur.is

og leikskólastjórar hvers leikskóla.

Fólk á öllum aldri óskast til starfa

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Starfsfólk vantar
í Skólaskjól

• Almenn störf

• Vinna með börnum með sérþarfir

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur
í 1. til 4. bekk í Mýrarhúsaskóla á
Seltjarnarnesi.
Við óskum að ráða fólk til almennra starfa
og til vinnu með börnum með sérþarfir.
Þetta eru skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað.
Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðu-
maður Skólaskjóls í síma 5959 200 eða
822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is

Náms- og starfsráðgjafi við Háskólann á Bifröst

Helstu verkefni
Náms- og starfsráðgjöf til nemenda skólans 
og væntanlegra nemenda; bæði er um 
einstaklingsráðgjöf og hópráðgjöf að ræða.
Námskeiðahald tengt vinnulagi og 
viðhorfum í námi.
Umsjón með sérúrræðum vegna fötlunar 
eða námsörðugleika.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði náms- og starfsráðgjafar, 
meistaragráða æskileg.
Reynsla af náms- og starfsráðgjöf til fullorðinna.
Reynsla af námskeiðahaldi.
Góð samstarfsfærni.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

Möguleiki er á húsnæði á staðnum. 

Við háskólann eru starfandi þrjár 
deildir á grunn- og meistarastigi; 
viðskipta-, laga- og félagsvísinda-
deild.
Auk þess eru starfandi símenntunar-
deild og frumgreinadeild sem er árs 
undirbúningur fyrir nám í 
háskólanum. Nemendur eru um
1000 talsins í stað- og fjarnámi.

Í háskólaþorpinu búa nemendur og 

starfsfólk ásamt fjölskyldum sínum.

Þar er ört vaxandi samfélag fólks á 

öllum aldri.

Háskólinn á Bifröst er vinnustaður

sem heldur jafnréttissjónarmið í 

heiðri og því hvetjum við bæði karla

og konur til að sækja um starfið.

Laust er til umsóknar starf náms- og starfsráðgjafa við Háskólann á Bifröst. 
Um 80% stöðu er að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst. Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Vilhjálmsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og sálfræðingur við 
skólann, s: 433 3000 eða netfang: erla@bifrost.is. 
Umsóknir berist á sama netfang.

Starfið felst einkum í uppsetningu vélstýringa í vinnuvélar, kennsla og viðhald á þeim sem 
og öðrum búnaði sem fyrirtækið selur og þjónustar.  Búnaðurinn byggir ýmist á GPS, laser
eða alstöðvatækni. Viðkomandi starfsmaður hefur samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins
varðandi þjónustu og leiðbeiningar um notkun tækja og hugbúnaðar.

Boðið er upp á starf á fullkomnasta rafeindaverkstæði á sínu sviði hérlendis, við hlið hæfustu manna
með áratuga reynslu í þjónustu á ofangreindum búnaði.  Gott vinnuumhverfi og nýjasti tækjabúnaður
er til staðar.  Námskeið í þjónustu á búnaðinum eru haldin bæði hérlendis og erlendis.

Leitað er að drífandi laghentum og þjónustulunduðum einstaklingi sem er fljótur að tileinka
sér nýjungar og getur unnið undir miklu álagi á álagstímum.   Gott vald á ensku og tölvukunnátta
er skilyrði. Til greina koma t.d. vélvirkjar, rafvirkjar, rafeindavirkjar eða aðrir með áþekka reynslu en ekki
er slík menntun skilyrði.  Vinnutími er milli kl. 08-17 á reyklausum vinnustað

Upplýsingar um starfið veitir Jón Tryggvi í síma 5105100.
Umsóknir sendist á tölvupósti á póstfangið  jon@ismar.is , 
ásamt upplýsingum um umsækjanda fyrir 23. ágúst 2007.
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Ísmar, sem var stofnað 1982, er sérhæft fyrirtæki á sviði hvers konar mælingatækni s.s. GPS, Alstöðvum
eða Lasertækni. Fyrirtækið býður heildarlausnir fyrir verktaka, verkfræðistofur, jarðvísindamenn og 
ýmis ríkisfyrirtæki á sviði mælitækni og vélstýringa auk umferðaröryggisbúnaðar fyrir löggæslu, 
sveitafélög, verktaka o.fl. 

Ísmar er umboðsaðili fyrir framleiðendur sem eru leiðandi á sínu sviði í heiminum.

Ísmar óskar eftir að ráða tæknimann á verkstæði.
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Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðsdrifið þjónustufyriræki, 
leiðandi í farþega- og
fraktflutningum, og þjónar 
flugrekendum og aðilum
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna 
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 
280 manns sem allir gegna 
lykilhlutverki í starfsemi þess. 

Hlaðmenn og 
starfsmaður í flugfrakt

flugfelag.is
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Flugfélag Ísland óskar
eftir að ráða starfsmenn
til framtíðarstarfa á
flughlaðið í Reykjavík og 
starfsmann í flugfraktina 
á Reykjavíkurflugvelli.

Starf hlaðmanna:

» Aðstoð á hlaði við komur og brottfarir flugvéla

» Dráttur flugvéla

» Hleðsla og afhleðsla á farangri og  vörusendingum

» Áfylling vista/vöru um borð

» Flokkun og frágangur sendinga í vöruhúsi

» Vaktavinna

Hæfniskröfur:

» Bílpróf er skilyrði, réttindi á smærri vinnuvélar 
    æskileg (lyftarapróf)

» Jákvætt hugarfar, rík þjónustulund og 

    góð samskiptahæfni

» Árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum

» Góð íslenskukunnátta

» Stundvísi og reglusemi

Umsóknarfrestur:

Skrifleg umsók, merkt öðru hvoru af ofan-
greindum störfum, sendist til starfsmanna-
þjónustu fyrir  19. ágúst 2007, ráðning verður
sem fyrst. 
Rafrænar umsóknir sendist með tölvupósti á 
netfangið umsoknir@flugfelag.is

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir, 
starfsmannastjóri í síma 570 3000.

Starf í flugfrakt:

» Móttaka og frágangur vörusendinga í vöruhúsi

» Flokkun ásamt afhendingu úr vöruhúsi

» Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

» Umsjón og þrif í vöruhúsi

» Vinnutími frá kl. 06:30 til 16:30 alla virka daga

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 dreifingar-
fyrirtækið 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, Garnier, Duni, 
Johnson & Johnson, Metsa Tissue, 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 starfskraft til skrifstofustarfa. 
Vinnutími er frá kl. 9.00 - 17.00 og um framtíðarstarf er að ræða.

Starfið felst í
• Móttöku viðskiptavina
• Flokkun og skönnun skjala
• Móttöku og flokkun á tölvupósti og faxsendingum
• Svörun almennra fyrirspurna í móttöku
• Símsvörun á skiptiborði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Starfsreynsla af sambærilegum störfum
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta
• Enskukunnátta og/eða norðurlandamál
• Góð framkoma og þjónustulund

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Fjölbreytt skrifstofustarf“ eða 
á netfangið ee@egils.is fyrir 18. ágúst 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

Fjölbreytt skrifstofustarf



Leitað er að metnaðarfullum leiðtoga sem hefur
áhuga á þróun og eflingu starfs fyrir börn og unglinga 
á vettvangi frítímans

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

Helstu verkefni frístundamiðstöðvar-
innar Tónabæjar eru:
Yfirumsjón með öllu barna- og unglingastarfi ÍTR á 
þjónustusvæði Tónabæjar
• 3 félagsmiðstöðvar: Tónabær, Bústaðir og  
   Þróttheimar 
• 8 frístundaheimili
• Annað félags- og tómstundastarf fyrir börn
   og unglinga í hverfinu
• Forvarnarstarf
• Hverfasamstarf og þverfaglegt samstarf við 
   aðrar stofnanir

Helstu verkefni forstöðumanns:
Að vera leiðandi á sviði frítímaþjónustu og skapa
jákvæða umgjörð fyrir borgarbúa til frístundaiðkunar
Ábyrgð á starfsemi sem heyrir undir Tónabæ
Yfirumsjón með frítímastarfi fatlaðra barna á vegum ÍTR
Fjármála- og starfsmannastjórnun
Skipulagning og áætlanagerð

Menntunar– og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar
Reynsla af tómstundastarfi æskileg
Tungumálakunnátta
Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 

og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Nánari upp-

lýsingar veitir Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri tóm-

stundamála ÍTR, sími 411 5000, netfang: 

soffia.palsdottir@reykjavik.is og Ragnheiður E.

Stefánsdóttir, starfsmannastjóri ÍTR, netfang:

ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

STAÐA FORSTÖÐUMANNS
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVARINNAR
TÓNABÆJAR ER LAUS TIL UMSÓKNAR

R

ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur 
er til 27. ágúst 2007
Umsóknum skal skilað rafrænt á itr@itr.is eða til 

Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1,

110 Reykjavík, merkt forstöðumaður – Tónabær

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

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

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

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

Verslun 565067

Umsjón með ráðningu hefur Vinna.is.
Nánari upplýsingar á www.vinna.is eða
í síma 511 1144.

Sölu- og þjónustuver 565068

Í starfinu felst ráðgjöf og sala 3G þjónustu 
til viðskiptavina. 

Unnið er á vöktum sem miðast við opnunar-
tíma verslunar. Mikilvægt er að ráðgjafar séu 
lífsglaðir, hafi jákvætt viðhorf, séu með 
stúdentspróf eða sambærilega menntun 
og síðast en ekki síst hafi gaman af nýjungum
og áhuga á tæknilegum framförum. Allir 
starfsmenn fá yfirgripsmikla þjálfun áður 
en þeir hefja störf. Einnig er leitað að 
ráðgjöfum í hlutastörf.

Í starfinu felst ráðgjöf og sala 3G þjónustu 
til viðskiptavina.

Unnið er á vöktum sem miðast við opnunar-
tíma sölu- og þjónustuvers. Mikilvægt 
er að ráðgjafar séu lífsglaðir, hafi jákvætt
viðhorf, séu með stúdentspróf eða sam-
bærilega menntun og síðast en ekki síst 
hafi gaman af nýjungum og áhuga á 
tæknilegum framförum. Allir starfsmenn 
fá yfirgripsmikla þjálfun áður en þeir hefja 
störf. Einnig er leitað að ráðgjöfum 
í hlutastörf.
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Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir starfsmanni í Markaðsdeild. 
Um fullt starf er að ræða.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6 /  101 Reykjavík /  Sími 515 2000 /  www.tryggingamidstodin.is
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Starfssvið:

// Umsjón með markaðsefni TM
// Umsjón með markaðsstarfi útibúa og umboða TM 
// Þátttaka í þróun markaðsáætlana og stefnumótun markaðsmála TM
// Samskipti við auglýsingastofu
// Greining á markaðsupplýsingum og umsjón markaðsrannsókna TM 
// Önnur tilfallandi verkefni innan markaðsdeildar TM
// Virk þátttaka í öðrum störfum innan vátrygginga - og fjármálaþjónustu TM sem 
     og í verkefnum sem tengjast öðrum sviðum, eftir því sem þörf krefur hverju sinni 

// Háskólamenntun í markaðsfræði eða sambærileg menntun æskileg 
// Reynsla af markaðsmálum æskileg
// Mjög góð íslenskukunnátta
// Góð almenn tölvukunnátta 

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera jákvæður og geta unnið vel með fólki.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og vandvirkur og geta unnið undir álagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir á tölvupóstfangið starf@tmhf.is 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

Stefán Gunnarsson deildarstjóri Markaðsdeildar, stefang@tmhf.is,  veitir frekari 
upplýsingar um starfið 

Hæfniskröfur:

Verkefnastjóri  Markaðsdeild

Tryggingamiðstöðin er framsækið fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Hjá TM starfar 120 manna samhentur hópur
sem hefur það markmið að veita góða þjónustu á mannlegum nótum þar sem þörfum hvers og eins er mætt af sanngirni. Það er 
keppikefli starfsmanna Tryggingamiðstöðvarinnar að standa undir kröfum og væntingum viðskiptavina og hluthafa og koma fram af
heiðarleika og einlægni. 

Við leitum að starfsfólki til að gegna 
afgreiðslustörfum. Um er að ræða 
kvöld- og helgarvinnu - tilvalið fyrir 
skólafólk á öllum aldri!

Umsóknir sendist á huldah@sena.is 
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð 
í afgreiðslu kvikmyndahúsa okkar. 
Umsóknir berist fyrir 20. ágúst.

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 
og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-
lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 
landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 
Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 
víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða metnaðarfullan og 
kraftmikinn starfsmann til að hafa umsjón með rekstri útibús Ölgerðarinnar 
á Austurlandi.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum
• Reynsla af markaðsmálum
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta „Svæðisstjóri“
eða á netfangið kpe@egils.is fyrir 19. ágúst n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Thor Gunnarsson sölustjóri 
í síma 580 9000.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Svæðisstjóri
á Austurlandi



Staða matreiðslumanns 
við Dvalarheimilið Hlíð, Akureyri.

Laus er til umsóknar staða matreiðslumanns eða matar-
tæknis á  Dvalarheimilinu Hlíð. 
Um er að ræða fullt starf og er daglegur vinnutími 08:00-
16:00 og annan hvern sunnudag frá 08:00-12:00.
Matreiðslumaður starfar við hlið yfi rmatreiðslumanns við 
matreiðslu og annan undirbúning.
Áhersla er lögð á jákvæðni og góða samskiptahæfileika.

Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf 1. nóvember.

Einungis er tekið  á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar:
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnumsoknir/auglyst-
starf

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Matvís.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæj-
ar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.

Nánari upplýsingar veitir Karl Fr. Jónsson, forstöðumaður, í 
síma 460-9180 virka daga frá kl.08:00 –16:00.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta
Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2007.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Hjallaskóli er heildstæður grunnskóli í
Kópavogi með 390 nemendur.
Í skólastarfinu er lögð sérstök áhersla á
list- og verkgreinar, fjölbreytta kennslu og
einstaklingsmiðað nám.

Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008

• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Umsjónarkennari á miðstig

• Kennari í leikrænni tjáningu

• Skólaliði 100% starf

• Starfsmaður í dægradvöl 50%

• Forstöðumaður dægradvalar 100%

• Stundakennari í albönsku

• Stundakennari í serbó - króatísku

Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir.
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið
sigrunb@hjsk.kopavogur.is einnig í síma 863 6811

eða 570 4150

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja 

um störfin.



Kynnisferðir óska eftir að ráða 
starfsmenn í eftirfarandi störf 
sem allra fyrst:

Vefstjóri
Verkefni vefstjóra tengjast eftirliti og útliti 
heimasíðu, auglýsingagerð og almennri 
aðstoð við tölvuvinnslu. Leitað er eftir 
hugmyndasmið sem hefur mikla reynslu og 
getur sýnt fram á hæfni sína með fyrri 
verkum.

Starfsmenn í ferðaafgreiðslu 
Um er að ræða ferðaafgreiðslu félagsins í 
Umferðarmiðstöðinni (BSÍ). Fjölbreytt og 
skemmtilegt starf þar sem seldar eru ferðir 
um Ísland og veittar upplýsingar um land 
og þjóð. Góðrar íslenskukunnáttu auk 
annarra tungumála krafist. Unnið er á 
vöktum.

Starfsmenn í söludeild
Vantar starfsmenn í söludeild félagsins sem 
er staðsett í Vesturvör 34 í Kópavogi. Leitað 
er eftir áhugasömum einstaklingi sem helst 
þarf að hafa reynslu af sölustörfum á 
ferðaskrifstofu. Skilyrði er að starfsmaður-
inn kunni skil á helstu ferðamannastöðum á 
Íslandi og hafi ferðast um landið.  Góðrar 
íslenskukunnáttu auk annarra tungumála 
krafist.

Verkstæðismenn
Vantar bifvélavirkja, bílasmiði eða menn 
með sambærilega menntun eða mikla 
reynslu af bílaviðgerðum. Starfsstöð er á 
nýju verkstæði í Vesturvör 34 í Kópavogi. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf.,
Vesturvör 34, 200 Kópavogi fyrir 15. ágúst 
2007. Einnig er hægt að senda umsóknir 
með tölvupósti til starfsmannastjóra: 
sigridur@re.is.



bmvalla.is

Deildarstjóri múrdeildar

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf. leitar að deildarstjóra í múrdeild fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa staðgóða þekkingu á múrvörum 
og vörum tengdum múrverki. 

Starfið felst m.a. í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina, daglegri 
stjórnun deildarinnar, tilboðsgerð og eftirfylgni sem og 
samningum og þjónustu við endurseljendur. 

Deildarstjóri hefur einnig umsjón með innkaupum á múrvélum, 
varahlutum o.fl. 

Við leitum að sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingi með 
þekkingu og reynslu af innlendum byggingariðnaði auk góðrar
þekkingar á múrverki. 

Menntun á sviði múrverks, tækni- og verkgreina er tvímælalaust 
kostur en ekki skilyrði. Góð laun í boði.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir 
Gunnar Þór í síma 412-5053 / 617-5053 
eða á skrifstofu söludeildar að Breiðhöfða 

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

Mótaðu
framtíðina
með okkur…

Áslandsskóli
S. 664 5501 – leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla í yngri deild
Íþróttir/sundkennsla
Stuðningsfulltrúi
Skólaliði

Hraunvallaskóli
S. 664 5872 – einar@hraunvallaskoli.is
Kennarar á yngsta og miðstigi
Kennsla á unglingastigi
Smíðakennsla
Sérkennsla
Skólaliði
Matreiðslumeistari

Hvaleyrarskóli
S. 664 5893 – helgi@hvaleyrarskoli.is
S. 664 5869 – marsibil@hvaleyrarskoli.is
Umsjónarkennari f. 6. bekk
Íþróttir/sundkennsla

Lækjarskóli
S. 664 5877 – haraldur@laekjarskoli.is
Deildarstjóri námsvers innan fjölnáms
sem er úrræði fyrir elstu bekki grunnskólans
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi

Setbergsskóli
S. 664 5880 – gudosk@setbergsskoli.is
Skólaliði

VíðistaðaskólI
S. 664 5891 – annakr@vidistadaskoli.is
Stærðfræðikennsla
Heimilisfræðikennsla
Kennsla tvítyngdra nemenda
Stuðningsfulltrúi
Skólaliði

Öldutúnsskóli
S. 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla í 6. bekk
Forfallakennsla
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Arnarberg
S. 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Álfasteinn
S. 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hlíðarberg
S. 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Síðdegisstöður

Kató
S. 555 0198 – kato@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun
Leikskólinn er tveggja deilda og tekst á við 
forystuverkefni í samkennslu 

Norðurberg
S. 555 3484 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Smáralundur
S. 565 4493 – smaralundur@hafnarfjordur.is 
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Stekkjarás
S. 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Þroskaþjálfi
Skilastöður

Tjarnarás
S. 565 9710 – tjarnaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennara í afleysingar v/námsleyfis 
og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Vesturkot
S. 565 0220 – vesturkot@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun
Sérkennslustjóri
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VESTURKOT
FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI

Viltu vinna uppbyggilegt starf, taka virkan 
þátt í breytingarferli og leyfa áhugsviði 
þínu að njóta sín?

Við Vesturkot eru lausar eftirfarandi stöður :

Leikskólakennarar og/eða starfs-
fólk með aðra uppeldismenntun

Sérkennslustjóri
Í skólanum er gengið út frá nýjum  hornsteinum:
„FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI“. Mótun nýrrar stefnu er 
í gangi og því kjörið tækifæri fyrir metnaðarfulla 
einstaklinga að hafa áhrif og setja mark sitt á starfið. 
Sjá nánar á vesturkot@hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri
í síma 565 0220.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir 
jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki til ýmissa 
starfa í grunn- og leikskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um störfin gefa
skólastjórar viðkomandi leikskóla nema 
annars sé getið.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Starfsmaður með reynslu í frárennslislögnum
Bæjarskipulag:
• Ritari og aðstoðarmaður skipulagstjóra

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi - Bókhald

Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Fræðslu-, tómstunda- og menningarsvið:
• Íþróttafulltrúi
Sundlaug Kópavogs:
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla karla
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólaliði 100%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Skólaliði
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Stundakennari í albönsku
• Stundakennari í serbó-króatísku
Hörðuvallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúi
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 
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 50%
• Heimilisfræðikennari
• Deildarstjóri á unglingastigi
Snælandsskóli:
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Nordica hotel mun verða Hilton 
Reykjvík Nordica í haust og þar 
með hluti af stærstu hótelkeðju í 
heimi. Á Nordica eru 252 glæsileg 
herbergi, fjölbreytt veitinga- og 
ráðstefnuaðstaða ásamt einum 
besta veitingastað landsins, VOX. 
Nordica hotel er rekið af Flugleiða-
hótelum ehf. sem er hluti af 
Icelandair group.

Starfsfólk óskast á Hilton Reykjavík Nordica

• Starfsmaður í gestamóttöku á dagvaktir
• Starfsmaður í gestamóttöku á næturvaktir
• Porter, þjónusta við hótelgesti
• Ráðstefnudeild – bókanir og þjónusta við ráðstefnugesti 
• Morgunverður – þjónusta í sal
• Kalda eldhús – morgunverður, smurbrauð 
• Framreiðslumenn – fullt starf og hlutastarf 
• Matreiðslumenn – VOX Restaurant, VOX Bistro, Veislueldhús
• Nemar – kokka- og þjónanemar 
• Þjónustufólk á bari og í veislusali – fullt starf og hlutastarf 

Hæfniskröfur

• Reynsla æskileg en ekki skilyrði 
• Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi 
• Góð þjónustulund, frumkvæði og jákvæðni 
• Áreiðanleiki og stundvísi

Um er að ræða vaktavinnu.

Vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á tölvupóstfangið, 
umsoknir@nordica.is fyrir 21. ágúst 2007.

Metnaður...

...einkennir þá sem
vinna hjá Hilton

Hafnarfjörður - Afgreiðslu-/Lagerstarf
Danco Heildverslun leitar að duglegum og ábyrgðar-
fullum einstaklingum við afgreiðslu á lager.

Hæfniskröfur:                                                                                   
• Reynslu af afgreiðslu- og lagerstörfum.                                                                                       
• Skipulagshæfni                                                                                      
• Lipurð í mannlegum samskiptum                                                                                          

 .                                                                                    

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri 
ð störf sem fyrst.

Umsóknir sendist til siggi@danco.is



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
• Matreiðslufólk/matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100%
• Starfsmaður/leiðbeinandi í afleysingu frá 

1. sept. 
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Dagræsting 50%, sem fyrst
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði



Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðin
GUFUNESBÆR
leitar eftir öflugum
starfskrafti

UMSJÓNARMAÐUR FRÍSTUNDA-
HEIMILISINS BROSBÆJAR Í 
ENGJAHVERFI 

Ábyrgðarsvið
• Umsjón með starfsemi frístundaheimilisins 

fyrir börn á aldrinum 6–9 ára, ásamt öðrum
verkefnum tengdum tómstundastarfi barna í 
hverfinu.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða  

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta.

Starfsmenn Gufunesbæjar vinna á sviði íþrótta
og tómstunda og eru lykillinn að því að veita 
íbúum fyrsta flokks þjónustu. Gufunesbær leggur
áherslu á að starfsfólki líði vel og að það nái að
þróast í starfi. Hjá Gufunesbæ vinnur starfsfólk á 
öllum aldri með fjölbreyttan bakgrunn. 

Umsóknarfrestur er til 15 ágúst 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Gufunesbær.
Nánari upplýsingar veitir Þóra Melsted,
deildarstjóri barnastarfs í síma 520 2300 og í 
gegnum netpóst: thora.melsted@reykjavik.is.

Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 



Ef þú býrð yfir ríkri þjónustulund og samskiptafærni, ert stundvís og heiðarlegur og hefur 
áhuga á verslun og þjónustu þá óskar N1 eftir þér til að styrkja öfluga liðsheild á 
þjónustustöðvum félagsins á höfuðborgarsvæðinu.

N1 býður þér gott og hvetjandi starfsumhverfi, markvissa þjálfun og endurmenntun,
stuðning til heilsueflingar og samkeppnishæf og sanngjörn laun þar sem tekið er mið 
af starfi, ábyrgð og frammistöðu.

Við óskum eftir öflugum liðsmönnum til eftirfarandi starfa:

Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Stjórnun starfsmanna á vaktinni
Vaktauppgjör
Pantanir
Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

ALMENN AFGREIÐSLA OG ÞJÓNUSTA INNI
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Umsjón með léttum bakstri og pylsum
Öll tilfallandi störf á stöðinni

ÞJÓNUSTA ÚTI

Þjónusta og aðstoða viðskiptavini við þjónustudælu
Umsjón, þrif og eftirlit með bílaplani stöðvarinnar

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Harðardóttir mannauðssviði N1 í síma 440 1000. 
Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is eða sendi tölvupóst á sigridurh@n1.is

LIÐSMENN
ÓSKAST

VAKTSTJÓRI

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

WWW.N1.IS
440 1000

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.

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sælkerabúðir Gallerí Kjöt og Fiskisögu óska eftir
að ráða starfskraft við almenn skrifstofustörf.

Starfsmaður óskast!

Gerðu þér mat úr Garra

Garri ehf. heildverslun óskar eftir að ráða sem 
fyrst starfsmann á lager. Í starfinu felast 

almenn lagerstörf og tiltekt pantana.  

Við leitum að traustum og vinnusömum starfs-
manni sem er tilbúinn að vinna með okkur í  

öflugu fyrirtæki á stækkandi fyrirtækjamarkaði. 

Skilyrði er að umsækjendur hafi gott vald á 
íslenskri tungu. 

Garri er reyklaus vinnustaður.

Áhugasamir sendi umsóknir með tölvupósti á 
netfangið magnus@garri.is fyrir 20. ágúst.



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



Blómabúðin Ilex
Hafnarbraut 7, 620 Dalvík
Rekstur og húsnæði til sölu.

Stærð: 107,1 fm
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 11.680.000

Til sölu er blómabúðin Ilex ásamt húsnæði við Hafnarbraut 7 á Dalvík. Verslunin er staðsett í verslunar-og
þjónustubyggingu í hjarta bæjarins. Um er að ræða tvö bil í húsnæðinu samtals 107,1 fm. Verslunin hefur
verið starfandi s.l. átján ár á Dalvík og hefur unnið sér mjög traustan og góðan kúnnahóp. Blómabúðin sér
um  flestar  athafnir í  kirkjum  Dalvíkurbyggðar  og  Ólafsfjarðar.  Ýmsir  möguleikar  eru á  að  auka  veltu
fyrirtækisins.  Tilvalið tækifæri fyrir þá sem vilja reka fyrirtæki út á landi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Tilboð óskast í rekstur og húsnæði.

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

898 3326

Fr
um

Glæsileg 117 fm. neðri hæð í virðulegu steinhúsi í miðbæ Reykjavíkur, auk sér herbergis og
geymslu í kjallara, alls 145,3 fm. að stærð. Hæðin, sem mikið hefur verið endurnýjuð, skiptist
í hol/gang, eldhús, stofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er sér herbergi,
geymsla, sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Mikil lofthæð er í íbúðinni. V. 46,5 millj.

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 17:00

Ránargata 22 – Opið hús

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

OPIÐ HÚS MILLI 14.00 – 15.00
KRISTNIBRAUT 31 ÍBÚÐ 302

KRISTNIBRAUT - 113 RVK.
Laus við kaupsamning. Falleg 4ra herbergja 110,3
fm íbúð á efstu hæð með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ. 29,3 millj.

Vildís tekur vel á móti 
þér og þínum.
Sími 695 1469

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Skólasetning
Grunnskóla Seltjarnarness

2007
Nemendur komi í skólann
þriðjudaginn 21. ágúst sem hér segir:

6. bekkur kl.   9:00
5. bekkur kl.   9:30
4. bekkur kl. 10:30
3. bekkur kl. 11:00
2. bekkur  kl. 11:30
í Mýrarhúsaskóla

  7. -10.  bekkur   kl. 10:00
í Valhúsaskóla

Nemendur og foreldrar 1. bekkja verða
boðaðir skriflega til viðtals við kennara.

Skólaskjólið verður opnað
miðvikudaginn 22. ágúst.

Kennarar koma til starfa
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 9:00,
í sal Mýrarhúsaskóla.



S
teinunn Sigurðardóttir 
er farsæll tískuhönnuð-
ur sem hefur unnið hjá 
virtum hönnuðum eins 
og Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Gucci og La  

Perla. Fyrir nokkrum árum flutti 
hún aftur til Íslands og setti á fót 
eigin fatalínu sem heitir Steinunn. 
„Þetta var mikið streð til að byrja 
með en í fyrra gerði ég samning 
við Baug og fékk fjármagn inn í 
fyrirtækið mitt sem gerði mér 
kleift að fá fleira starfsfólk. Það 
segir sig sjálft að um leið og maður 
er kominn með mannskap til að 
hjálpa sér þá byrja hlutirnir að 
rúlla.“ Steinunn hefur fengið afar 
lofsamlega dóma í erlendu press-
unni, meðal annars í tímaritinu 
Surface, In Magazine og á Style.
com, biblíu tískufíkla, en þar er 
sagt: „Íslensk sköpun byrjar 
hvorki né endar með Björk. Stein-

unn Sigurd mun koma með nor-
rænan og afar svalan mínimal-
isma inn í hitann í New York síðar 
í mánuðinum.“ Tískuritið New 
York Cool má ekki vatni halda yfir 
fötum Steinunnar og lýsir þeim 
svona: „Þau endurvekja dýrðar-
daga hátískunnar, blómin minntu 
á hönnun Balenciaga og dásam-
lega sniðnir jakkar og kápur voru 
í anda Dior á sjötta áratugnum.“

Steinunn verður með sýningu á 
fötum sínum í stórversluninni 
Takashimaya í New York í lok ágúst. 
„Sýningin, sem nær yfir jarðhæð-
ina, mun opna með kampavíni og 
miklu húllumhæi, þetta verður 
alveg súper,“ segir Steinunn glöð í 
bragði. En það er fleira spennandi 
að gerast hjá Steinunni því hún 
hefur opnað nýja og glæsilega 
verslun að Laugavegi 40 sem hefur 
fengið afbragðs viðtökur. „Lauga-
vegurinn er að breytast svo mikið 

og þangað eru komnar mjög flottar 
tískubúðir. Lífæð Reykjavíkur er 
auðvitað þessi gata og því gat ég 
ekki hugsað mér betri staðsetn-
ingu.“ Steinunn bætir við að öll 
hönnun í búðinni sé íslensk, en þar 
býður hún auk fatanna einnig upp á 
húsgögn, listaverk og aðra hönnun. 
„Ég er íslensk og mín fagurfræði er 
íslensk. Þess vegna líður mér best 
með að hafa allt íslenskt í kringum 
mig.“  

Um þessar mundir er Steinunn að 
kynna fatalínu sína fyrir vor/
sumar 2008 en þar gefur að líta 
daufa pastelliti eins og ýmsa gráa 

tóna og fjólubláa, og efnin eru 
aðallega siffon og silki. „Ég á 
heima við sjóinn og eitt það falleg-
asta sem ég get hugsað mér er 
þegar himinn og haf verða að 
einum gráum óendanleika. En í 
bland við gráu tónana nota ég 
mynstur úr íslenskum blómum − 
blýantsteikningar af hvönn og 
eyrarrós, og notast líka mikið við 
lit eyrarrósarinnar.“ Steinunn 
hefur verið mjög virk við tísku-
deildina í Listaháskóla Íslands 
undanfarin ár og segir skólann 
hafa breytt öllu í tískulandslagi 
Íslands. „Það eru miklu fleiri 
ungir hönnuðir núna að spreyta 
sig heldur en voru áður. Það er 

Undir áhrifum himins og hafs
Íslenski ofurhönnuðurinn Steinunn Sigurðardóttir hlaut norrænu hönnunarverðlaunin á dönsku tískuvikunni sem er nýafstað-
in og má með sanni segja að merki hennar, Steinunn, sé að slá í gegn erlendis. Anna Margrét Björnsson náði af henni tali þegar 
hún var nýstigin úr flugvél frá Kaupmannahöfn. 



komin virkileg ástríða fyrir fag-
inu hér heima. Ég set þetta dálítið 
í samanburð við Danmörku, tísku-
hönnunarbylgjan þar hófst fyrir 
um fimmtán árum og nú til dæmis 
á tískuvikunni voru allir sem 
skipta máli í tískuheiminum mætt-
ir til Kaupmannahafnar. Ég held 
að það sé engin spurning um það 
að eftir nokkur ár verði algjör 
sprengja í tískunni hér heima. 
Þetta er dálítið eins og Iceland 
Airwaves, það tekur tíma að 
byggja upp svona hluti en svo er 
ekki spurning um að þeir fara 
sívaxandi.“

Frekari upplýsingar eru á 
www.steinunn.com

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 24 ágúst n.k. til framkvæmdastjóra Sólheima,

Guðmundar Ármanns á netfangið gap@solheimar.is, sem veitir frekari upplýsingar 

um starfið í síma 480 4412.

Menntun á sviði garðyrkju/skógræktar er nauðsynleg. Kostur er að

viðkomandi hafi  þekkingu og/eða reynslu af lífrænni ræktun.

Reynsla af stjórnun æskileg.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling.

Laun eru samkomulagsatriði.

Sólheimar óska eftir að ráða forstöðumann
skógræktarstöðvarinnar Ölurs.

Skógræktarstöðin Ölur er sjálfstætt fyrirtæki í eigu Sólheima ses. 

Öll ræktun Ölurs er lífrænt vottuð. 

Ölur framleiðir skógar- og garðplöntur auk sumarblóma.

Forstöðumaður ber ábyrgð á rekstri skógræktarstöðvarinnar þ.m.t.

framleiðslu og sölu.

FORSTÖÐUMAÐUR SKÓGRÆKTARSTÖÐVARINNAR ÖLURS

Sólheimar ses. - 801 Selfoss - www.solheimar.is

STYRKIR VERÐA VEITTIR TIL BARNA Á ALDRINUM 6-–16 ÁRA

Ferðasjóður Vildarbarna er sameiginlegt átak Icelandair 
og viðskiptavina félagsins til að gera langveikum börnum og
fjölskyldum þeirra, og börnum sem búa við sérstakar aðstæður 
vegna veikinda, kleift að ferðast. Ferðasjóður Vildarbarna hefur gert 

yfir 100 börnum og fjölskyldum þeirra kleift að fara í ógleymanlega og 
uppbyggjandi fjölskylduferð. Landsbankinn annast fjárhald sjóðsins.
Verndari Vildarbarna er Vigdís Finnbogadóttir.

Umsóknarfresturinn er til 14. september 2007.
Úthlutað verður úr sjóðnum fyrsta vetrardag 27. október 2007.

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

UMSÓKNIR UM FERÐASTYRKI
VILDARBARNA ICELANDAIR
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Fyrr í sumar kom 
hingað til lands út-
lendingur sem ég hef 
þekkt til margra ára. 
Tilgangur útlendings-
ins með heimsókninni 
var að bregða sér á 
íslenskunámskeið í 

Háskólanum og kynn-
ast um leið landi og þjóð. 

Af þessu tilefni gaf ég honum 
tvær bækur sem áttu að gefa inn-
sýn í þjóðarsálina: Njálu og bók 
með teiknimyndaskrítlum eftir 
Hugleik Dagsson. Við fórum líka 
á kaffihús, í bíltúr út á land, í mat-
arboð og fleira sem Íslendingar 
gera sér til skemmtunar. 

Eftir því sem á leið fór hún að 
skilja meira og meira í íslensku 
og um leið opinberuðust duldar 

hliðar samfélagsins fyrir þessari 
þróuðu veru, því hafa Danir ekki 
alltaf verið siðmenntaðar og þró-
aðar verur fyrir okkur kotbænd-
um? Þessu áttaði ég mig á þegar 
hún spurði allt í einu hvort það 
teldist almenn kurteisi á Íslandi 
að tilkynna sessunautum sínum að 
nú væri maður að fara að PISSA. 

Ég vissi ekki alveg hverju ég 
átti að svara. Sjálfri finnst mér 
þetta svolítið skrítið og reyni 
frekar að láta vita að ég þurfi að 
nota salernið, ef ég neyðist þá yfir 
höfuð til þess að útskýra þetta 
ætlunarverk mitt en Dananum 
fannst einkennilega smekklaust 
að tala um piss og yfir höfuð að 
útskýra hvað skrokkurinn væri 
að fara að losa sig við. 

Hvað með hitt? Á maður að 

segjast vera að fara að kúka, svo 
að allir hafi nú réttu upplýsing-
arnar á hreinu, eða kemur þetta 
kannski ekki nokkrum við nema 
manni sjálfum? 

Ég þarf að snýta mér, þvo mér 
um hendurnar, púðra á mér nefið, 
pissa, kúka... æi... í guðs bænum 
sleppum þessu – eða segjumst 
bara þurfa að bregða okkur á 
snyrtinguna eða salernið. 

Við erum þjóðarsál sem er 
svona rétt að komast af gelgju-
skeiðinu hvað varðar siðmenn-
ingu og endalaust getum við því 
tekið inn nýja og góða siði. Til 
dæmis að heilsast með kossi, fara 
á stefnumót, breiða servíettuna 
yfir kjöltuna og tilkynna EKKI 
hvað gerast muni í klósettferð-
inni.Borgar

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



Jakútar hafa gert sig heimakomna 
í MÍR-salnum á Hverfisgötu 105. 
Þar var opnuð samsýning lista-
manna frá Jakútíu og Íslandi á 
fimmtudag og í dag kl. 15 er svo 
efnt til sérstæðra tónleika og 
kynningar á þjóðlegri list jakúta á 
sama stað. 

Á sýningunni í MÍR eru verk 
eftir íslensku listamennina 
Kjuregej Alexöndru og Jón Magn-
ússon, sem og verk eftir tvo 
jakútska listamenn sem komu til 
Íslands gagngert vegna sýningar-
innar og listkynningarinnar, þá 
Fjodor Markov og Spiridon 
Shishigin.

Flest verk á myndlistarsýning-
unni á Kjuregej Alexandra, hin 
fjölhæfa listakona sem búið hefur 
á Íslandi um áratuga skeið, en hún 
rekur ættir sínar austur til Jak-
útíu í Síberíu, lýðveldisins Sakha 
sem er eitt af sambandsríkjum 
Rússlands. Kjuregej hefur á síð-
ustu árum lagt sérstaka rækt við 
gerð mósaíkmynda og applíker-
aðra verka. Fjodor Markov er í 
hópi kunnustu núlifandi myndlist-
armanna í Jakútíu og ber heiðurs-
titilinn þjóðlistamaður lýðveldis-
ins Sakha. Hann vinnur mest að 
útskurði verka í bein og tré og 
mótar líka myndverk í ís, snjó og 
sand. Fjodor Markov hefur sýnt 
víða utan Rússlands og hlotið m.a. 
verðlaun fyrir ísskúlptúra sína 
oftar en einu sinni í alþjóðlegri 
samkeppni. Jón Magnússon hefur 
ekki verið áberandi í íslensku 
listalífi til þessa, enda dvalist 
langdvölum erlendis við nám og 
störf, m.a. í Kaupmannahöfn  og 
París. Hann er sonur Kjuregej 
Alexöndru og Magnúsar Jónsson-
ar kvikmyndagerðarmanns og rit-

höfundar sem látinn er fyrir mörg-
um árum.

Á listkynningunni í dag kemur 
fram, auk Kjuregej, Spiridon Shis-
higin sem er sérfræðingur um allt 
sem lýtur að alþýðuhljóðfærinu 
„khomus“ og þykir leika af stakri 
snilld á þetta litla hljóðfæri sem 
oft er kallað gyðingaharpa eða 
gyðingamunnharpa á Vesturlönd-
um. Annars þýðir „khomus“ á máli 
jakúta „ýlustrá“.

Ókeypis aðgangur er á tónleik-
ana og kynninguna í dag sem og 
myndlistarsýninguna sjálfa sem 
myndar veglegan ramma um lif-
andi flutning jakúta. 

Jakútíudagar

VELJUM LÍFIÐ 

KIRK JULISTAHÁTÍÐ
2 0 0 7
11.−19. ágúst

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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F LY T J E N D U R :
Monika Frimmer, Robin Blaze, 
Peter Kooij og Gerd Türk. 
Alþjóðlega barokksveitin í Haag
og Mótettukór Hallgrímskirkju.
S T J Ó R N A N D I: Hörður Áskelsson.

MESSA Í H-MOLL
eftir J. S. BACH

 EINSTAKUR

VIÐBURÐUR

HALLGRÍMSKIRKJU      
 11. ÁGÚST KL. 17
HALLGRÍMSKIRKJU
 12. ÁGÚST KL. 19
SKÁLHOLTSKIRKJU
 13. ÁGÚST KL. 19

M I Ð AV E R Ð :
4.900/3.600 kr.

KIRKJULISTAHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU – SÍMI 510 1010 – MIÐASALA OPIN 9-20

uppselt

Langar þig/ykkur 
að gera eitthvað

nýtt, skemmtilegt
og öðruvísi 

fyrir næsta tilefni ?
Hafið þá samband við 

Sigríði Klingenberg

Sími: 899-0889
www.klingenberg.is

“Taktu lífinu ekki of alvarlega,
því þú kemst ekki lifandi frá því !”



Er EKKERT á milli eyrnanna á þér? Jú jú....svona sirka 13 cm!!!

Skeifunni 17 • Smáralind • Akureyri • Ísafirði • Egilsstöðum • Vestmannaeyjum • Selfossi • Hafnarfirði (Bókabúð Böðvars)

Við mælum með reglustikunum sem fást hjá okkur í Office 1.
Þar færð þú allt fyrir skólann undir einu þaki!

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

EVAN ALMIGHTY
KL. 2 Í ÁLFABAKKATRANSFORMERS KL. 2 Í ÁLFABAKKAHARRY POTTER 5 - KL. 2 Í ÁLFABAKKA

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

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

Sjónvarpshjónin Svanhildur 
Hólm og Logi Bergmann 
létu sitt ekki eftir liggja 
þegar íbúar Dalvíkur 
opnuðu hús sín á föstudags-
kvöldið. 

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu á fimmtudaginn hugðist 
Svanhildur elda fyrir rúmlega 
tvö hundruð manns eða alls um 
120 lítra af súpunni góðu. Aug-
ljóslega hefur verið mikill han-
dagangur í öskjunni því sam-
kvæmt gestabók hjónakornanna 
lögðu um sex hundruð súpu-
þyrstir gestir leið sína á heimili 
þeirra á Goðabraut. 

Meðal gesta mátti sjá marga 
af vinnufélögum þeirra hjóna af 
Stöð 2 en þar fremst í flokki var 
Inga Lind Karlsdóttir úr Íslandi 
í dag sem aðstoðaði þau hjón við 
að bera súpuna fram. „Vona að 
þeim hafi þótt súpan ágæt. Mér 
er nokkuð sama þótt ég sjái ekki 
fiskisúpu næstu vikuna, eða 
svo,“ skrifaði Svanhildur á 
bloggsíðu sína seint á föstudags-
nótt.

Talið er að þúsundir gesta hafi 
lagt leið sína norður í land á 
laugardaginn og gætt sér á alls 
konar fiskmeti en Fiskidagurinn 
mikli er á góðri leið með að 
verða ein vinsælasta hátíð lands-
ins.

Hátíðinni var síðan slitið með 
veglegri flugeldasýningu rétt 
fyrir miðnættið.

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 -11
TRANSFORMERS LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 -11
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl.8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

BECOMING JANE kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
PLANET TERROR kl. 3 - 5.20 - 8 - 10.20
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 10
1408   kl. 3 - 8

10

14

16

16
16

10

16

PLANET TERROR kl. 10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl.4 - 6 
THE INVISIBLE kl. 8

16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

HAIRSPRAY FORSÝNING kl. 6
TRANSFORMERS kl. 3 - 6 - 9
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 9
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4
DEATH PROOF       kl. 11 

ÞEIRRA STRÍÐ. 
OKKAR HEIMUR

FORSÝNING

EIN BESTA ÁSTARSAGA ALLRA TÍMA BYGGÐ 
Á ÆVI RITHÖFUNDARINS JANE AUSTEN.

BAKVIÐ ALLAR GÓÐAR ÁSTARMYNDIR
ER FRÁBÆR SAGA

Sýnd í

TRANSFORMERS kl. 1, 4, 7 og 10-POWER 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L
RATATOUILLI ísl. tal Forsýning kl 12 á hádegi L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

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

HJ. MBL

www.SAMbio.is 575 8900
STÆRSTA MYND SUMARSINS

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

DIGITAL mynd og hljóðgæði 

í SAMbíóunum Álfabakka og Kringlunni

NYJASTA TÆKNIBYLTING KVIKMYNDAHÚSA Í DAG SAMBIOIN ALLTAF FYRSTIR OG FREMSTIR

TRANSFORMERS kl. 1 - 4 - 7 - 10 10

NANCY DREW kl. 5:50 - 8 7

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

HARRY POTTER 5 kl. 1 - 7 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl. 5 10

NANCY DREW kl.  8 - 10 7

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

S. 482 3007

TRANSFORMERS kl. 1 - 3:45 - 6:30 - 9:15 7

SIMPSONS ENSK TAL kl. 1 - 3 - 5 - 7 L

PLANET TERROR kl. 9 - 11 7

DIGITAL
VIP

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

EVAN ALMIGHTY kl. 2 L

BLIND DATING kl. 4 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

ROBINSON...  ÍSL TAL kl. 2 L

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 7

NANCY DREW kl. 6 - 10 7

SIMPSONS M/- ENSK TAL kl. 4 - 8 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

DIGITAL
ÁLFABAKKAÁ KRINGLUNNI

RS

KEFLAVÍK

AKUREYRI
RSSELFOSSI



Hin kröftuga danshljómsveit Mot-
ion Boys er að ljúka við upptökur á 
nýju lagi sem væntanlegt er í hlust-
un fljótlega. Lagið heitir Steal Your 
Love og fullyrðir söngvari sveitar-
innar, Birgir Ísleifur Gunnarsson, 
að það sé í miklu uppáhaldi hjá 
sveitarmeðlimum. „Við erum á 
fullu að klára lagið og Viðar Hákon 
Gíslason er að hjálpa okkur við að 
pródúsera. Það er aðeins hægara 
tempó og meira svona „Billie Jean“ 
grúv í þessu en Hold Me Closer To 
Your Heart sem við létum frá okkur 
síðast. Það er rosalega mikil radd-
vinna á bak við lagið og það er sko 
ekkert grín að flytja þetta lag 
„live“,“ segir Birgir og bætir því 
við að þeir strákarnir hafi mikla 
trú á þessu lagi. 

„Þetta er hetjuballaða sem gæti 
alveg lifað lengi. Svo er ætlunin að 
gefa út veglega smáskífu sem mun 
þá einnig innihalda remix eftir ein-
hverja sniðuga menn.“ Þeir sem 
hafa áhuga á að heyra í drengjun-
um geta kíkt á heimasíðuna www.
myspace.com/motionboys en þeir 
eiga einnig lag í væntanlegri ævin-
týramynd, Astrópíu. 

Hetjuballaða frá 
Motion Boys



Allt bendir til brotthvarfs Eiðs frá Barcelona

 Valsstúlkur skoruðu sex 
mörk gegn afar varnarsinnuðu 
færeysku liði KÍ frá Klakksvík í 
öðrum leik sínum í Evrópukeppni 
félagsliða í gær. Með 6-0 sigrin-
um er Valsliðið komið áfram í 
milliriðla keppninnar.

Þeim rauðklæddu gekk illa að 
brjóta þéttan varnarmúr KÍ á bak 
aftur til að byrja með. Færeyska 
liðið stillti nánast öllum leikmönn-
um sínum upp við og fyrir fram-
an vítateiginn og fékk nokkur 
færi úr skyndisóknum.

Eftir að Rakel Logadóttir kom 
Val yfir á 40. mínútu brotnaði KÍ 
og allar flóðgáttir opnuðust í síð-
ari hálfleik. Margrét Lára Viðars-
dóttir skoraði tvö mörk í síðari 
hálfleik en þær Guðný Björk 
Óðinsdóttir, Katrín Jónsdóttir og 
Nína Ósk Kristinsdóttir eitt mark 
hver.

„Þetta var ekki auðvelt til að 
byrja með en um leið og fyrsta 
markið datt inn var þetta greið 
leið. Þær pökkuðu bara í vörn og 
beittu skyndisóknum. Þær fengu 
nokkur færi, sérstaklega í fyrri 
hálfleik þar sem við spiluðum 
ekkert sérstaklega vel,“ sagði 
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari 
Vals, eftir leikinn.

„Við áttum svo bara mjög góðan 
seinni hálfleik og völtuðum bara 
yfir þær. Ég bjóst reyndar ekki 
við meiru af þessu færeyska liði 
en við höfum spilað mjög vel og 
af miklu sjálfsöryggi. Stelpurnar 
hafa notið þess að spila og þær 
yfirspiluðu andstæðinginn. Það 
var virkilega gaman að horfa á 
liðið spila,“ sagði Elísabet.

Valur vann FC Honka frá Finn-
landi í fyrsta leik sínum og mætir 
Den Haag frá Hollandi á þriðju-

daginn í lokaleik sínum í riðlin-
um. „Við erum með sterkasta liðið 
í riðlinum. Hann er erfiður og 
finnska og hollenska liðið eru 
sterk en við erum bara sterkari. 
Þetta segir okkur að við erum á 
uppleið. Við erum með meiri 
reynslu í alþjóðafótbolta og þessi 
reynsla fleytir okkur langt. Við 
erum orðin mjög sterk á evrópsk-
an mælikvarða,“ segir þjálfar-
inn.

Valur mætir Frankfurt frá 
Þýskalandi og Everton frá Eng-
landi í milliriðli, en hvert fjórða 
liðið verður er enn ekki komið í 
ljós. Riðillinn verður spilaður 
dagana 11. til 16. október en ekki 
er ljóst hvar. Elísabet segir að til 
greina komi að spila hann á 
Íslandi en hvort Valur sæki um 
það eigi eftir að koma í ljós.

Valur er komið áfram í milliriðla í Evrópukeppni félagsliða eftir 6-0 sigur á KÍ 
frá Færeyjum. „Við erum með besta liðið í þessum riðli,“ segir þjálfari Vals sem 
er ánægður með liðið. Milliriðillinn verður leikinn í október, hugsanlega á Ís-

 Fjarðabyggð vann Reyni 
frá Sandgerði 4-1 í 1. deild karla í 
knattspyrnu í gær. Jóhann Ingi 
Jóhannsson, Andri Valur Ívarsson 
og Ingi Steinn Freysteinsson 
skoruðu fyrir Austfirðinga auk 
sjálfsmarks frá Reyni en mark 
þeirra skoraði Hafsteinn Þór 
Friðriksson.

Þá vann Njarðvík lið Þórs með 
tveimur mörkum gegn einu. Guðni 
Erlendsson og Frans Elvarsson 
skoruðu fyrir Njarðvík en Hreinn 
Hringsson fyrir Þór.

Fjarðabyggð 
lagði Reyni



 FH varð bikarmeistari í 
frjálsum íþróttum 14. árið í röð 
um helgina. Hafnfirðingar unnu 
42. bikarkeppni FRÍ með 35 stiga 
mun en sveitin hlaut alls 185 stig. 
Breiðablik varð í öðru sæti með 
150 stig.

FH sigraði bæði í karlaflokki og 
kvennaflokki.  Karlarnir hlutu 97 
stig en sveit Ármanns/Fjölnis kom 
næst með 84 stig. Breiðablik varð 
í þriðja sæti með 72 stig.

FH hlaut 88 stig í kvennaflokki, 
þar varð Breiðablik í öðru sæti 
með 78 stig en ÍR í því þriðja með 
72 stig.

Þetta er í sautjánda skipti sem 
FH verður bikarmeistari, jafn oft 
og ÍR. Bergur Ingi Pétursson úr 
FH bætti eigið Íslandsmet í 
sleggjukasti um tvo metra, hann 
kastaði 66,96 metra. Þrjú bikarm-
et og þrjú Íslandsmet í unglinga-
flokkum féllu í mótinu.

FH bikarmeistari 
fjórtánda árið í röð
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Það er

 Titilvörn Englandsmeist-
ara Manchester United hefst í dag 
þegar Ívar Ingimarsson og Brynj-
ar Björn Gunnarsson fá það verð-
uga verkefni ásamt félögum sínum 
í Reading að sækja þá heim. 

„Við sýndum það á síðasta tíma-
bili að við getum unnið alla leiki. 
Við vitum að United hefur hafsjó 
af hæfileikum innan sinna raða og 
við þurfum að hafa okkur alla við,“ 
sagði Graeme Murty, fyrirliði 
Reading. Sir Alex Ferguson byrj-
ar væntanlega með nýju kaupin 
sín, Carlos Tevez, Nani, Owen Har-
greaves og Anderson á bekknum. 
Hann er ánægður með blönduna í 
hópnum sínum.

„Það sem maður vill sjá hjá liði 
sem vann deildina síðast eru meiri 
yfirburðir, stöðugleiki og framfar-
ir í spili þess. Við búumst við 
meira af yngri leikmönnunum en 
við erum líka með réttu menn 
hvað reynsluna varðar. Ég er því 
ánægður með blönduna í hópn-
um,“ sagði Ferguson.

Chelsea verður án John Terry, 
Michael Ballack og Wayne Bridge 
í leiknum gegn Birmingham en 
Didier Drogba er óðum að jafna 
sig af sínum meiðslum. Þá verður 
grannaslagur í Lundúnum þegar 
Arsenal og Fulham mætast þar 
sem Eduardo Da Silva mun leiða 
sóknarlínu Skyttanna.

Ferguson vill sjá enn meiri framfarir

Enska úrvalsdeildin: 

Leikir í dag:

Enska 1. deildin:

 IFK Gautaborg 
rótburstaði Kalmar í sænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu í 
gær. Ragnar Sigurðsson og 
Hjálmar Jónsson spiluðu báðir 
allan leikinn í vörninni hjá IFK, 
Ragnar sem miðvörður en 
Hjálmar í vinstri bakvarðarstöð-
unni. Hvorugur þeirra náði aftur 
á móti að skora.

Með sigrinum færist IFK upp í 
þriðja sætið og kemst þar með 
upp fyrir Kalmar og Djurgården 
á betri markatölu.

Stórsigur hjá 
IFK Gautaborg

 Mark frá Michael Chopra 
eftir 93 mínútur og þrjár sekúnd-
ur, með nánast síðustu spyrnu 
leiksins, tryggði nýliðum Sunder-
land sigur á Tottenham. Markið 
var það fyrsta í úrvalsdeildinni á 
leiktíðinni.

Gamla kempan Roy Keane sýndi 
lítil svipbrigði við sigurmarkið og 
var hógværðin uppmáluð eftir 
leik. „Það er frábært fyrir okkur 
að byrja tímabilið á sigri. Leik-
mennirnir stóðu sig frábærlega 
vel og þeir sýndu mikinn sigur-
vilja,“ sagði Keane.

Bæði lið höfðun fengið sín færi 
til að skora en Martin Jol, stjóri 
Tottenham, sagði leikinn hafa 
verið leiðinlegan. „Jafntefli hefði 
verið svekkjandi úrslit fyrir mig. 
Þetta var leiðinlegur leikur, en við 
náðum ekki einu sinni að halda 
fengnum hlut,“ sagði Jol.

Sigurmark á
94. mínútu

 Steven Gerrard kom 
Liverpool til bjargar á ögurstundu 
í fyrstu umferð ensku úrvalsdeild-
arinnar í gær. Eftir að hafa komist 
yfir jafnaði Villa en hinn magnaði 
fyrirliði skoraði stórbrotið mark 
beint úr aukaspyrnu og tryggði 
Liverpool öll stigin.

Eftir að Fernando Torres hafði 
brennt af einn á móti markmanni 
sendi Dirk Kuyt fyrir þar sem 
varnarmaðurinn Martin Laursen 
steingleymdi hvorum megin vall-
arins hann var og setti boltann 
snyrtilega upp í þaknetið á eigin 
marki.

Leikurinn var í járnum þar til á 
lokamínútunum sem voru fjörleg-
ar. Villa fékk víti sem Gareth 
Barry skoraði úr. Allt leit út fyrir 
jafntefli þegar Gerrard tók auka-
spyrnu af um 30 metra færi, setti 
hana glæsilega yfir varnarvegg-
inn og upp í samskeytin og tryggði 
Liverpool sigur.

„Við áttum sigurinn skilinn og 
við sýndum mikinn karakter með 
að koma til baka eftir markið. Við 
sköpuðum okkur nóg af færum og 
mér fannst Torres standa sig mjög 
vel, hann fann sig vel með Kuyt,“ 
sagði Rafael Benítez eftir sigur-
inn.

Heiðar Helguson kom inn á sem 
varamaður á 58. mínútu í 1-3 tapi 
Bolton fyrir Newcastle. Sam All-
ardyce sýndi að hann þekkir enn 
vel til hjá Bolton eftir að hann 
færði sig um set til Newcastle í 
sumar en þrjú mörk á fimmtán 
mínútum í fyrri hálfleik gerðu út 
um leikinn. Obafemi Martins fór á 
kostum í leiknum og skoraði tvö 
mörk, annað þeirra með glæsi-
legri bakfallsspyrnu.

Hermann Hreiðarsson lagði upp 

annað mark Portsmouth í 2-2 jafn-
tefli gegn Derby. Hermann skall-
aði þá boltann fyrir fætur Johns 
Utaka sem kom aðvífandi og 
þrumaði boltanum í netið en aðeins 
mínútu síðar svaf Portsmouth á 
verðinum og Derby náði að jafna. 
Hermann lék allan leikinn í stöðu 
vinstri bakvarðar. Portsmouth 
lenti í miklum vandræðum í leikn-
um og stjórinn Harry Redknapp 
var ánægður með stigið.

„Ég vona að við spilum ekki 
svona gegn Manchester United 
því þá hefðum við farið heim með 
rótburst á bakinu. Þetta verður 
langt og strangt tímabil og ef við 
náum að vera í efri helmingi deild-
arinnar þegar henni líkur yrði það 
magnað afrek,“ sagði Redknapp.

Eggert Magnússon var ekki 
upplitsdjarfur eftir slæmt tap 
West Ham gegn Manchester City 
á heimavelli. City vann leikinn 2-0 
og West Ham náði sér aldrei á 
strik í leiknum. Tveir nýliðar skor-
uðu mörk City. „Þetta var ótrúlega 
slök frammistaða. Fyrir utan 
Green í markinu held ég að enginn 
af leikmönnum mínum geti sagst 
hafa staðið sig ágætlega í leikn-
um,“ sagði Alan Curbishley, stjóri 
Hamranna.

Liverpool vann fyrsta sigur sinn í fyrstu umferð Úrvalsdeildarinnar í sjöttu 
tilraun þegar liðið lagði Aston Villa. Heiðar Helguson og Hermann Hreiðarsson 
spiluðu báðir fyrir sín nýju lið, en West Ham átti dapran leik og tapaði.

 Framherjinn Henry 
Nwosu verður hugsanlega ekkert 
meira með Fram í sumar vegna 
meiðsla. Nwosu spilaði aðeins í 
átta mínútur með Fram en hann 
meiddist í sínum fyrsta leik í 
sumar, gegn ÍA síðasta fimmtu-
dag og er óttast að hann sé með 
slitið krossband. Þetta er enn eitt 
áfallið fyrir Fram sem er í erfiðri 
stöðu við botn deildarinnar.

Ekki meira með 
Fram í sumar?





Ógleði á laugardagskvöldum

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Tjarnarból12 - 4ra herb. - Opið hús sunnud. kl. 14-16
Til sölu vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr samtals
122,5 fm. á þessum góða stað á Seltjarnarnesi.  Gólfefni eru parket
og flísar, korkdúkur á eldhúsi. Baðherbergi flísalagt baðker og inn-
rétting. Stórar flísalagðar svalir. Nýlegt þak og húsið allt að utan í
mjög góðu ástandi. Sameign mjög snyrtileg, nýlega búið að teppa-
leggja, mála og setja eldvarnarhurðir.

Harpa sýnir íbúðina á milli 14 og 16 í dag.
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FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84
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 . 

  535-0200  697-8604. 

Sími
535 0200

www.neseignir.is
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali

Olga Soffía Sergejsdóttir
sölumaður og ritari



SÖNGNÁMSKEIÐ

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR Fákafeni 11  www.poppskolinn.is  Sími 588 1111

Magni og
Jóhanna
Guðrún

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI

Á haustönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar
á námskeiðinu og nemendur fá upptöku með
söng sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur
í túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri
til að koma fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir,
framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn
leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru
atvinnumenn hver á sínu sviði.

HAUSTÖNNIN ER AÐ HEFJAST

GGG

FORSKÓLI!
Núna bjóðum við einnig upp á forskóla fyrir 3-5 ára krakka.

Guðbjörg
Söngkona/Kennari

Sara Dís
Söngkona/Kennari

Agnar Jón Egilsson
Leikstjóri/Leiklist

hjá Leynileikhúsinu.
nánarar á leynileikhusid.is

Guðrún Árný
Söngkona/Kennari

Jónsi
Söngvari/Kennari

Erna Hrönn
Söngkona/Kennari

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Sessý
Söngkona/Kennari

Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki

Fullorðins- og unglinganámskeiðin

hefjast í byrjun september



Stórtenórinn Garðar Thor Cortes, 
sem þrívegis hefur verið kjörinn 
kynþokkafyllsti karlmaður lands-
ins, er nú giftur maður. Hann gekk 
að eiga unnustu sína, leikkonuna 
Tinnu Lind Gunnarsdóttur, á laug-
ardaginn í Fríkirkjunni. Athöfnin 
þótti látlaus og falleg en það var 
aðventistapresturinn sr. Björgvin 
Snorrason sem gaf hjónakornin 
saman. „Þau voru nú ekkert að 
halda þessu leyndu en þau eru bara 
eins og þau eru, líða bara um 
saman og gera það sem þarf að 
gera,“ segir stoltur faðir brúðgum-
ans, Garðar Cortes. Að athöfninni 
lokinni var síðan haldið út í Viðey 
þar sem mikilli veislu var slegið 
upp.

Tónlistin var að sjálfsögðu veiga-
mikill þáttur í athöfninni en skóla-
systir Tinnu, Sara Guðmundsdótt-
ir, söng tvö lög fyrir parið og síðan 
mætti Jón Kristinn Cortes, frændi 
Garðars, með Karlakórinn Þresti 
úr Hafnarfirði. Systir Garðars 
Thors, Nanna María, söng svo eitt 
lag með þeim við góðar undirtektir 
viðstaddra. „Reyndar stóð til að 
önnur söngkona yrði með þeim en 
hún forfallaðist og því hljóp Nanna 
bara skarðið,“ segir Garðar.

Parið beið síðan ekki boðanna 
heldur skellti sér í brúðkaupsferð 
til Bandaríkjanna þar sem það 
ætlar að dveljast þar til Garðar 
Thor snýr aftur á svið en hann 
syngur meðal annars á afmælis-
tónleikum Kaupþings á Laugar-
dalsvelli 17. ágúst. 

Garðar og Tinna Lind hafa verið 
saman í ein sex ár en í viðtali við 
Sirkus fyrr í sumar sagði Tinna að 
þau hefðu fyrst kynnst á rölti í 
miðbæ Reykjavíkur. Tinna bar þá 

trúlofunarhring en vildi ekki gefa 
upp hvort þau hygðust láta pússa 
sig saman. Nú hefur sá draumur 
hins vegar orðið að veruleika. 
Tinna lýsti því einnig yfir að hún 

hygðist flytjast út til Bretlands í 
júní til að geta verið nær eigin-
manni sínum þegar allt fer á flug á 
nýjan leik í haust.

Suðurlandsskjálftinn mestu vonbrigðin

„Þetta hefur gengið glimrandi vel. 
Við erum búin að vera í tökum í 
hálfan mánuð og ætli við verðum 
ekki hérna út ágúst,“ segir kvik-
myndaleikstjórinn Baltasar Kor-
mákur en eins og komið hefur fram 
í Fréttablaðinu er hann staddur úti 
í Flatey þar sem verið er að taka 
upp kvikmyndina Brúðgumann. 

Fyrstu fréttir í fjölmiðlum bentu 
til þess að Brúðguminn væri hálf-
gert „gæluverkefni“ Baltasars, 
frekar lítil og nett mynd á 
mælikvarða leikstjór-
ans, en Baltasar getur 
þó ekki tekið undir það. 
Þannig sé heildar-
kostnaðurinn við gerð 
myndarinnar sá 
sami og var við 
Mýrina eða 160 
milljónir
íslenskra króna. 
„Vissulega hefur 
Brúðguminn
aðeins undið upp 
á sig en þegar við 
fórum að kafa 
betur ofan í hand-
ritið sáum við að 
það var annaðhvort 
að gera þetta af 
fullum krafti eða 

sleppa þessu bara,“ segir Baltas-
ar, sem skrifar handritið að 
myndinni ásamt Ólafi Agli 
Egilssyni.

Eins og Fréttablaðið 
greindi frá hefur Kvik-
myndamiðstöð Íslands nú 
úthlutað styrkjum til 
íslenskra kvikmynda og 

þar fékk Brúðguminn 63 milljónir. 
Athygli vakti hversu háar fjárhæð-
irnar voru en kvikmyndin Brim í 
leikstjórn Árna Ólafs Ásgeirssonar 
fékk til að mynda sextíu milljónir 
og Hátíð í bæ eftir Hilmar Oddsson 
50 milljónir. Til glöggvunar má 
nefna að Mýrin fékk 45 milljónir úr 
sjóðnum á sínum tíma. Baltasar 
segir eðlilega ástæðu fyrir þessu. 
„Styrkirnir hafa hækkað enda 
hefur það verið yfirlýst stefna 
sjóðsins að vera með fjörutíu pró-
sent fjármagns af heildarkostnaði 
myndanna,“ útskýrir leikstjórinn.

Brúðguminn er engin smámynd

„Aldurstakmarksumræðan 
fannst mér frekar súr. Ég er alls 
ekki hlynntur svona takmarki, 
hvað þá umræðunni að hafa 
þetta í miðbænum. Það ætti 
frekar að taka á því að 18 ára 
krakkar fara inn á skemmti-
staði. Svo fannst mér líka sjokk-
erandi að ólögráða stelpa var í 
för með þrítugum karlmanni að 
smygla kókaíni innbyrðis.“





OMXI15 var 8.280,24, þegar ég 
setti upp nýju 55.000 króna 

hlaupaskóna með metangashælpúð-
um og títaniljafjöðrun, og Nasdaq 
var 2.547,33 þegar ég hafði hlaupið 
tíu kílómetra og fannst ég jafnná-
lægt hruni og friðuðu grásleppu-
hjallarnir við Ægisíðu. Ég staulaðist 
niður í fjöru og tók pásu á bak við 
stein. Púlsinn var 178. Ég hef ekki 
verið nógu duglegur í ræktinni. Það 
er vika í maraþonið. Ég verð að fá 
meiri stamínu. Liðið í Þeirrabanka 
fær ekki að njóta þeirrar ánægju á 
laugardaginn að sjá stjórnarfor-
mann Sjálfsmínbanka síga niður 
eftir nokkra kílómetra á metangas-
skóm með títaniljafjöðrun.

þorði ekki að hlaupa meira. Ég 
tók það rólega á bak við steininn, 
náði púlsinum niður, hringdi í einkó 
og bað hann að koma á Róvernum. 
Ég dundaði mér við að horfa yfir á 
Bessastaði á meðan ég beið. Ég sá 
að Dorrit var komin út að hengja 
upp þvott. 

var fullt af fólki að æfa fyrir 
maraþonið á Ægisíðunni. Jafnvel 
Baddi í ÓP-fjárfestingum kom 
gjögtandi í skræpóttum sportgalla, 
maður sem verður andstuttur af því 
að taka upp flösku af Romanée 
Conti. En heilbrigður lífsstíll geng-
ur fyrir öllu öðru. Baddi tölti þetta 
sisona með þjáningarsvip og hand-
frjálsan búnað. Það er svo mikil 
ókyrrð á markaðnum. Ég ætla að 
hlaupa með handfrjálsan í fyrra-
málið.

hringdi í dag einhver kven-
maður frá borginni og spurði hvort 
ég væri ekki til í að hafa opið hús á 
Smáragötunni á menningarnótt og 
bjóða gestum og gangandi upp á 
vöfflur. Ég er ennþá með verk í 
bringspölunum eftir hláturskastið. 
Heldur fólk virkilega að maður, 
sem er áberandi í tekjublöðum 
Frjálsrar verslunar og Mannlífs, 
fari að standa persónulega yfir 
vöfflujárni og hleypa inn á sig alls 
konar organískt trúuðu menningar-
pestóliði sem er með það á heilan-
um að það þurfi að „glæða mannlíf í 
miðbænum“. Ég veit ekki hvað er 
að gerast í Reykjavík. Þegar ég var 
strákur átti ég bók um „pönnuköku-
kónginn“. Núna á maður heima í bæ 
þar sem er „vöffluborgarstjóri“. 
Hjallastefnan grefur svona um sig.    

er skrýtið að þessum 
tekjublöðum ber ekki saman um 
hvað ég hafði í tekjur í fyrra. Það 
munar 25 árslaunum kennara á 
mánuði. Bæði blöðin segjast með 
rétta tölu. Ég kann ekki að reikna út 
hvað ég var með í tekjur. Vildi bara 
að endurskoðandinn gæfi örugg-
lega meira upp á mig á framtalinu 
en við héldum að stjórnarformaður-
inn í Þeirrabanka vildi láta gefa upp 
á sig. Svona misræmi er óþolandi. 
Ég læt Sjálfsmínbanka neita blað-
inu með lægri töluna um lengri 
greiðslufrest.

Billjónsdagbók 
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