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Opið í dag

Auður Jónsdóttir og Sigurjón Kjartansson halda að það 
sé auðveldara að mótmæla í búningi.

Barnaverndarnefndum
landsins bárust rúmlega fjögur 
hundruð tilkynningar um ofbeldi 
gegn börnum á fyrstu þremur 
mánuðum þessa árs. Tilkynnt var 
130 sinnum um kynferðislegt 
ofbeldi, jafn oft um líkamlegt 
ofbeldi og í 161 skipti var tilkynnt 
um sálrænt ofbeldi. Þetta jafngild-
ir rúmlega fjórum tilkynningum á 
hverjum degi vegna ofbeldis gagn-
vart börnum.

Alls bárust barnaverndarnefnd-
um rúmlega tvö þúsund tilkynning-
ar á fyrsta ársfjórðungi, vegna 
1.802 barna. Rúmur helmingur 
þeirra var vegna áhættuhegðunar 
barna, tæpur þriðjungur vegna 
vanrækslu og um átján prósent 
voru vegna ofbeldis. Alls var talið 
að 33 börn hefðu verið í yfirvofandi 
hættu, að því er kemur fram í 

skýrslu Barnaverndarstofu um 
stöðu mála á fyrsta ársfjórðungi. 
Tilkynningunum hefur fjölgað um 
þrjátíu prósent síðan á sama tíma í 
fyrra.

Hrefna Friðriksdóttir, lögfræð-
ingur hjá Barnaverndarstofu, segir 
þá barnaverndarnefnd sem tekur á 
móti hverri tilkynningu meta hana 
og ákveða hvort vert sé að rann-
saka málið. Í meirihluta tilvika sé 
tilkynningin ekki könnuð frekar, 
heldur foreldrum treyst til þess að 
bregðast við málinu. Leiki grunur á 

að barn sé beitt alvarlegu ofbeldi 
sé lögreglurannsóknar óskað í lang-
flestum tilvikum.

„Ef ósakhæf börn beita hvort 
annað ofbeldi, enginn gerandi 
finnst eða þolendur setja sig mikið 
upp á móti því að lögreglurannsókn 
verði þá tökum við tillit til þess, en 
við setjum okkur það markmið að 
öll mál sem eiga skilið að vera saka-
mál verði það,“ segir hún.

Hún bætir við að þótt tilkynning-
um hafi fjölgað þýði það ekki endi-
lega að fleiri börn séu vanrækt eða 
beitt ofbeldi. „Tilkynningaskyldan 
er gríðarlega rík og allir eru hvattir 
til að tilkynna ef þeir hafa áhyggj-
ur af börnum. Í stað þess að hver og 
einn sé að meta hvort vert sé að 
láta vita þá er sú ákvörðun sett í 
hendur barnaverndarnefndarinnar 
í hverju sveitarfélagi.“ 

Fjögur barnaofbeldis-
mál tilkynnt daglega
Barnaverndarnefndir tóku á móti 412 tilkynningum vegna ofbeldis gagnvart 
börnum á fyrsta ársfjórðungi. Alls var talið að 33 börn hefðu verið í yfirvofandi 
hættu vegna vanrækslu, ofbeldis eða áhættuhegðunar á þessu tímabili.

 Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar kom konu til bjargar á 
tíunda tímanum í gærkvöldi þar 
sem hún sat föst í bíl í á við 
Jökulheima undir Tungnajökli. 
Konan komst óhult á þurrt land.

Að sögn fulltrúa lögreglunnar á 
Hvolsvelli höfðu maður og kona 
reynt að aka á bílnum yfir ána, en 
hann bilað úti í miðri á um klukkan 
tvö í gær. Maðurinn komst sjálfur 
út úr bílnum og gekk í um fimm 
klukkustundir niður með ánni til 
að leita hjálpar. 

Gekk í fimm 
tíma eftir hjálp
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Lífið á 
landnámsöld

 Pari á stolnum bíl 
var veitt eftirför af lögreglu í 
Fellahverfi í Efra-Breiðholti 
aðfaranótt laugardags. Lögregla 
gaf fólkinu stöðvunarmerki sem 
það sinnti ekki heldur reyndi að 
stinga af. Eltingaleikurinn endaði 
í Hólahverfi í Breiðholti þar sem 
bíllinn var kominn í sjálfheldu.

Þrátt fyrir að hafa náðst neitaði 
parið að opna fyrir lögregluþjón-
unum, sem þurftu að brjóta sér 
leið inn í bílinn. Grunur leikur á 
að þau hafi verið undir áhrifum 
fíkniefna, auk þess sem fíkniefni 
fundust í bílnum. Bílinn hafði 
parið fengið til reynsluaksturs á 
bílasölu en ekki skilað. 

Eltingaleikur í 
Breiðholtinu

    Angela Merkel, kansl-
ari Þýskalands, er komin heim úr 
tveggja daga heimsókn til Græn-
lands þar sem hún skoðaði áhrif 
gróðurhúsalofttegunda á jökla 
landsins.

„Það hafði töluverð áhrif á mig að 
sjá ísjakana og heyra það að þeir 
hefðu hörfað um fimmtán kílómetra 
á sex árum,“ sagði Merkel, sem 
heimsótti Grænland í fylgd Anders 
Fogh Rasmussen, forsætisráðherra 
Dana. Óttast vísindamenn að bráðn-
un jöklanna leiði til þess að sjávar-
borð hækki í heiminum sem gæti 
haft stórhættulegar afleiðingar.

Merkel sagði að bæði Bandaríkin 
og Kína, sem losa þjóða mest af kol-
tvísýringi í andrúmsloftið, yrðu að 
taka þátt í gerð nýs samnings um 
losun gróðurhúsalofttegunda sem 
á að koma í staðinn fyrir Kyoto-
samninginn. „Okkar markmið er 
að komast að nýju samkomulagi 

sem ætti að komast í gagnið árið 
2012 þegar núverandi samningur 
rennur út,“ sagði Merkel. „Banda-
ríki og Kína verða að vera hluti af 
þessu samkomulagi.“ 

Anders Fogh Rasmussen sagði að 

mikil vinsemd ríkti á milli Þýska-
lands og Danmerkur. „Grænland 
sýnir það og sannar að loftslagið í 
heiminum er að breytast og að brýn 
þörf sé á aðgerðum til að hægja á 
þessum breytingum.“ 

„Ég skil ekki af 
hverju Ólafur Egilsson notar ekki 
hærri tölur. Það 
væri ærlegra tel 
ég,“ segir Árni 
Finnsson, 
formaður 
Náttúruverndar-
samtaka Íslands. 
Árni telur þá tölu 
sem kom fram í 
Fréttablaðinu í 
gær of lága en þar 
segir að útblástur 
koldíoxíðs vegna 
olíuhreinsunarstöðvar á Vestfjörð-
um verði um 400 þúsund tonn af 
útblæstri á hverju ári.

„Ég hringdi til Svíþjóðar og 
athugaði hve mikið hafði verið 
úthlutað til nýrrar olíuhreinsunar-
stöðvar þar og það var 120 þúsund 
tonn á hver milljón tonn sem eru 
framleidd. Það sinnum átta komma 
fimm milljón tonna framleiðsla á 
ári, líkt og áætlað er að framleiðsla 
verksmiðjunnar á Vestfjörðum 
verði, gerir um það bil milljón 
tonn á ári af útblæstri gróðurhúsa-
lofttegunda,“ segir Árni.  

Milljón en ekki 
400 þúsund 
tonn árlega

 Rússnesku 
sprengjuflugvélarnar sem flugu 
nálægt ströndum Íslands aðfara-
nótt föstudags fóru ekki inn í loft-
helgi landsins. Breskar og norsk-
ar orrustuþotur mættu 
flugvélunum og fylgdu þeim hluta 
leiðarinnar. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
segir enga ástæðu til að gera ráð 
fyrir að þetta þýði aukna umferð 
rússneskra herþotna í nágrenni 
landsins.

Vélarnar flugu þrisvar sinnum 
um íslenska flugumsjónarsvæðið, 
en upplýsingar bárust um að flug-
ið væri væntanlegt um klukku-
stund áður en þeirra varð vart. 
Tvisvar var flogið beint í suður 
austan af landinu en í þriðja flug-
inu fóru vélarnar hringferð um 
landið.

Eftir því sem fram kemur í til-
kynningu frá utanríkisráðuneyt-
inu var fylgst með fluginu allan 
tímann og upplýsingum miðlað til 
viðeigandi stofnana innanlands og 
herstjórna innan NATO. Sérstöku 
eftirliti vegna flugsins var lokið 
síðdegis á föstudag.

„Þoturnar flugu ekki inn í loft-
helgi okkar og brutu þess vegna 
ekki gegn okkar fullveldisrétti, en 
vissulega er ástæða til að fylgjast 
með öllum slíkum vélum sem eru í 
námunda við okkar lofthelgi,“ 
segir Ingibjörg.

„Þessi flugumferð er hluti af 
stefnubreytingu rússneskra stjórn-
valda sem beinist ekkert sérstak-
lega að okkur. Það er engin ástæða 
til að gera ráð fyrir að þetta þýði 
aukna umferð rússneskra herþotna 
í nágrenni landsins, þetta er eitt til-

vik og við tökum því sem slíku. Það 
er ekki verið að vekja Rússa-
grýluna aftur.“

Hún segir ráðuneytisstjóra 
utanríkisráðuneytisins munu ræða 

við sendiherra Rússa um málið og 
fá frekari skýringar.

Samtök hernaðarandstæðinga 
sendu frá sér tilkynningu í gær 
þar sem flugi rússnesku herþotn-
anna var mótmælt. Æfinga- og eft-
irlitsflug á borð við þetta skapi 
hættu fyrir almenna flugumferð 
og þjóni engum hagnýtum til-
gangi, segir í tilkynningunni.

Stefán Pálsson, formaður sam-
takanna, segist ekki gera stóran 
greinarmun á því hvort herþotur 
séu að dóla innan eða utan loft-
helgislínunnar, það sem máli skipt-
ir sé að þær hafi farið inn á flug-
umsjónarsvæðið.

Ekki verið að vekja 
Rússagrýluna aftur
Sprengjuflugvélar Rússa fóru inn fyrir íslenskt flugumsjónarsvæði aðfaranótt 
föstudags, en ekki lofthelgina. Þetta var eitt tilvik og verður tekið sem slíku, seg-
ir utanríkisráðherra. Samtök hernaðarandstæðinga mótmæla eftirlitsfluginu.

 Danskir dagar fara nú fram í 
fjórtánda skipti í Stykkishólmi um 
helgina. Á milli sex til sjö þúsund 
gestir hafa lagt leið sína á fjöl-
skylduhátíðina. Hverfahátíðir, 
grillveislur og skrúðganga voru í 
boði fyrir gesti svo fátt eitt sé 
nefnt. Í gærkvöldi náði hátíðin svo 
hámarki með bryggjuballi þar sem 
hljómsveitirnar Hið konunglega 
jazzband, Lifun og Stuðbandið stigu 
á svið. Á miðnætti var boðið upp á 
flugeldasýningu þar sem skotið var 
upp frá Súgandisey.

Fjölskylduhátíð 
í sól og blíðu

Svali, verður flogist á í nýju 
fundarherbergjunum?

 Ekkert hefur spurst 
til tveggja þýskra ferðamanna í 
þrjár vikur og 
hefur lögreglan á 
höfuðborgarsvæð-
inu nú lýst eftir 
þeim. Mennirnir 
heita Matthias 
Hinz og Thomas 
Grundt. Síðast er 
vitað um ferðir 
þeirra 29. júlí en þá 
gistu þeir á 
tjaldstæðinu í 
Laugardal í 
Reykjavík. 
Lögreglan biður 
alla þá sem veitt 
geta upplýsingar 
um ferðir 
mannanna að hafa 
samband í síma 
444-1000. 

Ekkert spurst til 
þeirra í 3 vikur

 Aron Pálmi Ágústsson 
varð frjáls maður í gær þegar 
hann lauk afplánun dóms fyrir 
kynferðisafbrot sem hann framdi 
fyrir um tíu árum, þá á þrettánda 
ári. Móðir hans, Hulda Her-
mannsdóttir, aðstoðaði hann við 
að klippa í sundur staðsetningar-
tæki sem fest var við ökkla hans.

Eftir lausnina fór Aron til 
foreldra sinna, sem búsettir eru í 
Houston í Texas, en Aron hefur 
setið í stofufangelsi í íbúð annars 
staðar í Texas undanfarin fjögur 
ár. Hann ætlar að flytja til 
Íslands og flýgur hingað á 
sunnudaginn eftir viku. 

Aron Pálmi 
frjáls maður

 Bíll fór út af veginum í 
Hrútafirði snemma í gærmorgun 
og valt. Einn farþegi var í bílnum 
ásamt ökumanni og sluppu þeir 
báðir án teljandi meiðsla. 
Bifreiðin er þó talin gjörónýt 
eftir veltuna.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Blönduósi hrökk 
ökumaðurinn við þegar hann sá 
fugl fljúga af stað, sem setið 
hafði á veginum. Við það missti 
hann stjórn á bílnum þannig að 
hann fór af veginum og valt.

Lítill fugl velti 
þungu hlassi





Slökkvilið var kallað út í 
íbúð í Skarphéðinsgötu um 
klukkan ellefu í gærmorgun 
vegna reyks sem steig úr húsinu. 
Reykskynjari í íbúðinni var 
einnig í gangi. Þegar slökkviliðs-
menn fóru inn í íbúðina kom í ljós 
að kviknað hafði í pitsukassa sem 
settur hafði verið á sjóðandi heita 
eldavélarhellu.

Eldurinn var slökktur, en 
einhverjar skemmdir urðu á 
eldhúsinnréttingunni auk 
reykskemmda í íbúðinni, sam-
kvæmt upplýsingum frá slökkvi-
liðinu. Íbúðin var mannlaus þegar 
slökkvilið bar að. 

Steiktur pitsu-
kassi á eldavél

 Tveir menn rændu 
tyrkneskri farþegavél á leið frá 
Kýpur til Istanbúl og héldu far-
þegum og áhöfn í gíslingu í fjórar 
klukkustundir.

Mennirnir, sem tengjast al-
Kaída-hryðjuverkasamtökunum,
gáfu sig að lokum fram við lög-
reglu eftir fjögurra klukkustunda 
umsátur. Alls voru 136 farþegar 
og sex manna áhöfn um borð í vél-
inni. Stigu mennirnir fram 
skömmu eftir flugtak og báðu um 
að vélinni yrði flogið til Írans, ann-
ars myndu þeir sprengja hana í 
loft upp.

Flugmennirnir fengu að lenda 
vélinni í Tyrklandi til að ná í 
meira eldsneyti og laumuðu sér 
síðan út um neyðarop í flugstjórn-
arklefanum. Nokkru síðar veittu 

flugræningjarnir öllum konum 
og börnum frelsi áður en þeir 
gáfust sjálfir upp. „Ævintýrinu, 
sem hófst snemma í morgun 
[gærmorgun], er loksins lokið,“ 
sagði Tuncay Doganer, fram-
kvæmdastjóri flugfélagsins Atla-
sjet. „Þar sem flugræningjarnir 
gáfust upp lauk málinu án blóð-
súthellinga.“

Annar flugræningjanna er tyrk-
neskur en talið er að hinn sé frá 
Palestínu. Ekki er vitað hvað þeim 
gekk til með athæfinu. Í yfir-
heyrslum hjá lögreglu sögðust 
þeir hafa reynt að komast inn í 
flugstjórnarklefann án árangurs. 
Síðan hafi þeir sagt farþegum að 
þeir væru meðlimir al-Kaída og 
hefðu í fórum sínum sprengjur. 
Eftir rannsókn sprengjusérfræð-

inga kom í ljós að um platsprengj-
ur var að ræða.

Þetta er í fimmta sinn á fjórum 
árum sem tyrkneskri flugvél er 
rænt, eða tilraun gerð til að ræna 
henni, af fólki sem þykist hafa 
sprengiefni eða vopn í fórum 
sínum.

Tyrkneskri vél rænt

 Maður sem ákærður er 
fyrir hótanir, líkamsárásir, þjófn-
að og eignaspjöll sagðist fyrir 
dómi nær ekkert muna eftir atvik-
unum.  Aðalmeðferð í máli manns-
ins, sem er 22 ára, fór fram í á mið-
vikudag í Héraðsdómi 
Reykjavíkur.

Manninum er gefið að sök að 
hafa, 10. september í fyrra, veist 
að manni við Hlöllabáta í miðbæ 
Reykjavíkur og krafið hann um 
peninga. Þegar sá neitaði hafi 
maðurinn tekið fram sprautu, 
dregið blóð úr handlegg sínum og 
ógnað fórnarlambinu með spraut-
unni. Síðan slegið manninn með 
brotinni flösku nokkur högg í höf-

uðið með þeim afleiðingum að 
hann hlaut kúlu á hnakkann og 
þrjá skurði í andlitið, þar af einn 
stóran.

Þá er honum gefið að sök að 
hafa síðar sama morgun veist að 
öðrum manni skammt undan með 
sömu flösku, krafið hann um pen-
inga, slegið hann í höndina með 
flöskunni, og sparkað nokkrum 
sinnum í skrokk hans. Sá hlaut tvo 
skurði á hendi.

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
að hafa í janúar síðastliðnum 
ógnað leigubílstjóra með sprautu-
nál og hótað að smita hann af lifr-
arbólgu C og hótað honum bar-
smíðum og lífláti. Einnig að hafa í 

sama skipti kastað grjóthnullung-
um í framrúðu leigubílsins og 
brotið hana. Þá er hann ákærður 
fyrir hnupl.

Maðurinn á einhvern sakaferil 
að baki. 

 Alan Garcia, forseti Perú, 
hefur óskað eftir því að dreifing 
matar og annarra vara fari fram á 
skipulegan hátt í landinu eftir að 
sjónvarpsmyndir voru birtar af 
fólki að stela birgðum til eigin nota. 

Garcia segir að tíu dagar séu 
þar til hlutirnir komist í eðlilegt 
horf á nýjan leik í landinu eftir 
jarðskjálftann sem gekk þar yfir 
sem mældist átta á Richter. 
Þangað til verði fólk að sýna 
þolinmæði og bíða eftir aðstoð 
yfirvalda.

Alls hafa 510 fundist látnir í 
landinu eftir skjálftann auk þess 
sem að minnsta kosti 1500 manns 
hafa særst. 

Forsetinn óskar 
eftir skipulagi

 Hin 73 ára Marian 
Prescher læstist inni í banka í sex 
klukkustundir eftir að hún var 
óvart lokuð inni á meðan hún skoð-
aði öryggishólf sitt. 

Prescher, sem er sykursjúk, féll 
í yfirlið á meðan hún var ein í 
bankanum vegna þess að hún var 
ekki með lyfin sín á sér. Hrein-
gerningarkona fann hana síðan 
meðvitundarlausa sex klukku-
stundum síðar. „Þeir gleymdu að 
hún væri þarna,“ sagði talsmaður 
lögreglunnar. „Hún hefði getað 
dáið.“ 

Föst í banka í 
sex klukkutíma

 Þórlindur Kjartansson 
gefur kost á sér í embætti 
formanns Sambands ungra 
sjálfstæðis-
manna (SUS). 
SUS velur sér 
forystu á 
sambands-
þingi sem 
haldið verður 
á Seyðisfirði 
helgina 14. til 
16. septemb-
er. Borgar 
Þór Einars-
son er 
núverandi 
formaður en 
hann hefur tilkynnt að hann 
sækist ekki eftir endurkjöri.

Þórlindur er með BA-gráðu í 
hagfræði frá Háskóla Íslands og 
hefur verið virkur í starfi Vöku, 
félags lýðræðissinnaðra stúd-
enta. Þórlindur starfar nú í 
markaðsdeild Landsbankans. 

Þórlindur gefur 
kost á sér

Tveir mannræningjar sem tengjast al-Kaída héldu farþegum tyrkneskrar flug-
vélar og áhöfn í gíslingu í fjóra klukkutíma. Flugræningjarnir kröfðust þess að 
vélinni yrði flogið til Írans. Þeir gáfust upp án blóðsúthellinga.
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Íbúarnir neyðast til 
að lögsækja skrílinn
Lögreglan getur ekki gripið inn í nema með tiltali ef eigandi í fjölbýli gengur á 
rétt annarra íbúa, til dæmis með stöðugum samkvæmum. „Oft gefst fólk bara 
upp þegar skríllinn hertekur húsið,“ segir formaður Húseigendafélagsins.

 Pólitísk samstaða er um 
aflþynnuverksmiðju á Akureyri. 
Ekki þarf að virkja vegna verk-
smiðjunnar en hún gæti hins 
vegar flýtt virkjunarframkvæmd-
um vegna annarra verkefna. 

„Við erum ósköp ánægð og það 
er mikil eining um þessa verk-
smiðju,“ segir Baldvin Halldór 
Sigurðsson, fulltrúi Vinstri 
grænna í bæjarstjórn á Akureyri. 
Baldvin segir að verksmiðja sem 
þessi sætti sjónarmið manna því 

um sé að ræða stóriðju sem mengi 
svo til ekkert. „Ég held við eigum 
einmitt að leita svona tækifæra,“ 
segir Baldvin. Aðrir sem mót-
mælt hafa stóriðju við Eyjafjörð 
taka í sama streng, til dæmis 
Hlynur Hallsson, fyrrum alþing-
ismaður Vinstri grænna, sem 
fagnar þessari niðurstöðu á 
heimasíðu sinni. 

Verksmiðjan kemur til með að 
nota fimmfalt meiri raforku en 
notuð er á öllu Eyjafjarðarsvæð-

inu nú. Þá orku á Landsvikrjun til 
nú þegar svo ekki þarf að virkja. 
Þegar verksmiðjan er komin í 
fulla framleiðslu verður orku-
vinnslugeta Landsvirkjunar hins 
vegar fullnýtt. „Þetta þýðir það 
að næst þegar við seljum raf-
magn í stórum skammti þá þurf-
um við að virkja,“ segir Bjarni 
Bjarnason, yfirmaður orkusviðs 
Landsvirkjunar og formaður stór-
iðjusamninganefndar.

 „Æ oftar kemur fyrir að 
dópistar og glæpahyski hreiðri 
um sig í friðsælum húsum og 
umturni lífi íbúa í öryggisleysi og 

martraðir,“ 
segir Sigurður 
Helgi Guðjóns-
son, formaður 
Húseigendafé-
lagsins.

Hann segir að 
í hverri viku 
komi nokkur 
mál, misalvar-
leg þó, inn á 
borð til sín þar 
sem óreglufólk 
flytur í fjölbýl-
ishús og raskar 
ró íbúa ítrekað.

„Háreysti
nætur og daga, 
slæm
umgengni,
svall, fyllerí, 
eiturlyfjasala

og hótanir,“ nefnir Sigurður sem 
dæmi um ástæður þess að íbúar 
hefji varnaraðgerðir.

„Það er hægt að gera friðarspilli 
að flytja og selja en þótt lagalegu 
úrræðin séu öflug, er þetta oftast 
þrautin þyngri,“ segir hann.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu hefur hins vegar engin úrræði 
til að tryggja svefnfrið íbúa, önnur 
en að mælast til þess að hávaða-
fólk sýni nágrönnum tillit.

Þegar íbúar kvarta undan ólát-
um nágranna um nætur getur 
jafnvel komið fyrir að lögregla 
þurfi frá að hverfa áður en hún 
nær tali af friðarspillinum.

„Við förum yfirleitt ekki af vett-
vangi nema eftir að við erum búin 
að ná sambandi við fólkið, þegar 
það er mikill hávaði að næturlagi. 
En við brjótum okkur ekki leið inn 
í íbúðir vegna hávaða,“ segir Árni 
Þór Sigmundsson, aðstoðaryfir-
lögregluþjónn hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu.

„Stundum vildum við geta grip-
ið inn í með meira afgerandi hætti 

en svona eru lögin og við fram-
fylgjum þeim,“ segir hann

Sektarákvæðum er ekki beitt í 
slíkum málum og borgarar þurfa 
að sækja rétt sinn sjálfir, með 
aðstoð lögmanns og Húseigenda-
félagsins.

Málin enda hins vegar sjaldan 
með því að óreglufólkið neyðist til 
að flytja eftir dómsúrskurð. „Oft 
er erfitt að sanna ónæðið og svo 
fer viðkomandi í meðferð og þá 

dettur botninn úr málinu,“ kveður 
Sigurður. 

Hann vill þó fráleitt gera lítið úr 
slíkum aðgerðum. „Þetta er vissu-
lega langur ferill sem þarf að fara, 
en þetta hefur ótvíræð fælingará-
hrif. Fólk vill þetta oft ekki vegna 
ótta við hefndaraðgerðir. En þol-
endur ættu að muna að þeir eru 
ekki réttlausir, þeir verða bara að 
hafa getu og vilja til að fylgja mál-
inu eftir.“

Eldur kom upp í bílhræjum 
á ruslahaugum við Selfoss um 
klukkan tíu á föstudagskvöld. 
Slökkvilið var sent á staðinn og 
var búið að slökkva í sex bifreið-
um um klukkustund síðar. Mikinn 
reyk lagði frá haugunum, sem eru 
rétt við bæinn.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Selfossi sást til 
nokkurra gutta hlaupa í burtu 
þegar eldurinn kom upp, og 
fundust þeir í felum í nálægu 
hverfi. Rætt var við foreldra 
þeirra að barnaverndarfulltrúa 
viðstöddum, en drengirnir eru 
allir á aldrinum 14 til 17 ára. 

Guttar kveiktu 
í bílhræjum 

Ertu fylgjandi bílastæðagjöld-
um við skóla í Reykjavíkurborg?

Tekur þú þátt í hátíðahöldum á 
menningarnótt?

 Fjórir vopnaðir menn rændu þýskri 
konu af veitingastað í Kabúl, höfuðborg Afganistan. 
Lögreglan skaut á bifreið sem ók í burtu með konuna 
og lést nærstaddur leigubílstjóri í skotárásinni.

Konan sat í mestu makindum á veitingastaðnum 
ásamt kærasta sínum þegar maður með skambyssu 
gekk að borði þeirra og nam hana á brott. Ekki er 
vitað hvort eitthvað hafi komið fyrir kærasta henn-
ar.

Utanríkisráðuneyti Þýskalands og sendiráð lands-
ins í Kabúl leita nú allra leiða til að hafa uppi á kon-
unni og mannræningjunum í samstarfi við afgönsk 
yfirvöld.

Mikil hræðsla við mannrán er nú í Afganistan eftir 
að 23 Suður-Kóreubúum og tveimur Þjóðverjum var 
rænt í síðasta mánuði í landinu. Annar Þjóðverjanna 
var skotinn til bana en hinn er ennþá í haldi mann-
ræningjanna. Tveir Suður-Kóreubúanna hafa verið 

drepnir en tveimur öðrum var sleppt lausum eftir 
samningaviðræður talibana við yfirvöld í Suður-
Kóreu.

Þýskri konu rænt í Kabúl
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 Hver var kosinn „Besti auð-
maður Íslands“ af álitsgjöfum 
Fréttablaðsins í gær?

 Hvar á landinu komst hund-
ur í hænsahóp og drap fimm 
hænur?

 Í hvaða Vínbúð er ekki leng-
ur hægt að kaupa kaldan bjór í 
stykkjatali?

 Nokkrir tugir fjöl-
skyldumeðlima og vina kvik-
myndaleikstjórans Ingmars Berg-

man voru 
viðstaddir jarð-
arför hans á eyj-
unni Faro í Sví-
þjóð. Bergman, 
sem lést 30. júlí 
89 ára gamall, 
hafði óskað eftir 
jarðarför í kyrr-
þey á eyjunni.

Um 75 manns 
voru viðstaddir 
minningarathöfn

í kirkju eyjarinnar, sem tekur 350 
manns í sæti. 

Auk barna leikstjórans voru 
leikkonurnar Liv Ullmann og Bibi 
Anderson viðstaddar athöfnina 
ásamt leikaranum Peter Storm-
are.

Jarðsettur í 
kyrrþey í Faro

 Hinir svokölluðu íslensku 
útrásarvíkingar gera út á svipaða 
ímynd af landi og þjóð og þekkist í 
íslenskum sögubókum frá upphafi 
20. aldarinnar til að skapa sér sér-
stöðu á alþjóðavettvangi, segir dós-
ent í mannfræði. 

Ólíkt því sem við var búist hefur 
hnattvæðingin ýtt undir að fólk 
nýti sér  þjóðernisleg einkenni. 
Því reyna margir að marka sér 
sess með því að vísa í gamaldags 
þjóðernishyggju og tal um ein-
stakt eðli Íslendinga, segir Krist-
ín Loftsdóttir, dósent í mannfræði 
við Háskóla Íslands. Kristín flutti erindi um 
kynþáttahyggju og íslenska sjálfsmynd á 
ráðstefnu mannfræðinga í Háskóla Íslands í 
gær.

Kristín hefur meðal annars rannsakað 
íslenskar skólabækur, og segir að sérstaklega í 
eldri skólabókum sé mikil áhersla lögð á sér-
stöðu lands og þjóðar. Í sögubók frá öðrum ára-

tug 20. aldarinnar sé þannig talað 
um að landnámsmenn hafi verið 
„göfugir og af góðum norrænum 
ættum“, og önnur segir þá hafa 
verið  „rjóma norrænna manna“. 
Báðar bækurnar voru kenndar 
áratugum saman hér á landi.

Höfundar íslenskra skólabóka 
virtust raunar hafa haldið í þessa 
ímynd af landsmönnum lengi vel, 
og hafa til dæmis myndir af Íslend-
ingum í skólabókum í gegnum tíð-
ina verið af drengjum með ljósan 
húðlit.

Kristín segir að í kringum alda-
mótin síðustu hafi orðið breyting þar á, nú séu 
höfundar bæði texta og mynda í skólabókum 
meðvitaðri um að ekki séu allir Íslendingar 
eins. Mikilvægt sé að endurspegla fjölbreyti-
leikann sem víðast, enda sé ella hætta á að hug-
myndirnar festist og ómeðvitað fari fólk að 
halda að þannig sé þjóðin, þegar raunin sé allt 
önnur.

Tengjast víkingum til að skapa sérstöðu

 Kuml fannst í fornleifaupp-
greftri í Hringsdal í Arnarfirði í 
fyrrdag í annað sinn. Ekki er 
vitað hversu margar beinagrind-
ur eru í kumlinu en talið er að 
beinin séu frá 9. eða 10. öld. Auk 
beinanna fannst þar einnig öxi í 
gær.

Þetta er annað sumarið í röð 
sem Adolf Friðriksson fornleifa-
fræðingur stjórnar uppgreftri í 
Hringsdal. Í fyrra fannst kuml 
með beinum og munum en verið 
var að kanna svæðið í kringum 
kumlið sem fannst í fyrra þegar 
fornleifafræðingar fundu síðara 
kumlið.

Bein og öxi frá 
9. eða 10. öld

 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri tók við fyrstu bláu ruslatunnunni, sem nota á 
fyrir dagblöð, tímarit og annan prentpappír á föstu-
dag. Tunnan verður staðsett við heimili borgarstjóra 
að Ljárskógum 11.

Samkvæmt upplýsingum frá umhverfissviði 
Reykjavíkurborgar hefur magn dagblaða, tímarita 
og markpósts aukist um 76 prósent frá árinu 2003. 
Dagblöð og tímarit eru um fjórðungur þyngdar þess 
sem fer í venjulega heimilistunnu.

Að sögn Gunnars Hersveins, upplýsingafulltrúa 
umhverfissviðs, hafa 300 manns þegar pantað sér 
bláa tunnu. Jafnframt er hægt að fá sér græna 
tunnu fyrir almennt sorp sem er tæmd á tveggja 
vikna fresti og kostar minna en hefðbundin svört 
tunna.

Pappírstunnuna má nálgast með því að senda tölvu-

póst á sorphirda@reykjavik.is eða hringja í síma 411-
8500. Tunnan kostar 7.400 krónur á ári og er tæmd 
þriðju hverja viku.

Blá ruslatunna undir dagblöð





greinar@frettabladid.is

Mikil gerjun er nú í sparisjóðum 
landsins. Til þeirra var stofnað til 

að efla samfélagið í héraði, þjóna fólki og 
fyrirtækjum. Þeir sem lögðu fram stofn-
fé gerðu það iðulega af hugsjón enda 
kveðið á um það í lögum að stofnféð 
mætti aðeins greiða þeim til baka með 
eðlilegum vöxtum og verðbótum. 

Gerjunin nú er af tvennum toga. Annars vegar er 
framhald á tilraunum ýmissa stofnfjáreigenda að 
gera sér mat úr stofnfjárframlagi sínu langt umfram 
það sem lög og reglur gera ráð fyrir. Stofnfjárhlut 
sinn vilja þeir geta selt á markaðsprís. Í ljós hefur 
komið að stofnfjárhlutum hefur að undanförnu verið 
ráðstafað með það í huga að framundan sé mikil 
uppskeruhátíð stofnfjáreigenda. Sparisjóðunum 
megi nú breyta í hlutafélög og þá verði græðginni 
allar götur greiðar. Hinn þátturinn í þessu ferli snýr 
að meintri „hagkvæmni“ með samþjöppun. Nú á að 
sameina og stækka. Hvar skyldi slík þróun enda? 
Bankarnir hafa þannig smám saman verið að 
hagræða sér út úr íslensku hagkerfi – eigendurnir 

komnir úr landi. En þrátt fyrir milljarða-
gróða bankanna sem nú starfa á heimsvísu 
er landsmönnum boðið upp á okurkjör sem 
aldrei fyrr. 

Í lesendabréfi sem heimasíðu minni 
barst fyrir nokkru sagði: „Sparisjóður 
Svarfdæla vakti athygli á sér um daginn 
fyrir hvort tveggja, vinstri græna hugsun, 
þ.e.a.s. samfélagslega hugsun og ekki síður 
hitt, ótrúlegan gróða. Níu starfsmenn og 
níuhundruð milljónir í gróða. Ef Kaupþing 
er með tíuþúsund starfsmenn ættu þeir að 

vera með níuhundruð milljarða gróða. Hvað varð um 
hagkvæmni stærðarinnar? Fór hún í laun og bónusa 
til eigenda. Má ég biðja um marga litla sparisjóði, 
dreifða áhættu, fjölbreytt atvinnulíf, félagslegt 
réttlæti: Blandað hagkerfi vegna gæðanna.“ 

Þetta eru umhugsunarverð orð. Sem betur fer eru 
enn til hugsjónamenn sem starfa í góðum félagsleg-
um anda. Dæmi þar um er framganga almennra 
stofnfjárhafa í Sparisjóði Skagafjarðar undanfarna 
daga. Þeirri spurningu beini ég svo til lesenda 
Fréttablaðsins, hvort við þurfum á meiri samþjöpp-
un að halda í íslensku hagkerfi. Er kannski kominn 
tími til að afþjappa?

Höfundur er alþingismaður. 

Enn eru til hugsjónamenn

E
f miðborgin er hjarta Reykjavíkur, þá er Reykjavík 
hjartveik; það er menningarslys ef húsin við Laugaveg 4 
og 6 eru rifin; ástæða er til að óttast um líf sitt og limi að 
nóttu til um helgar í miðbænum. Þetta eru aðeins nokkur 
dæmi af mörgum úr umræðu undanfarinna daga þar sem 

ástand miðborgarinnar hefur verið málað í ansi dökkum litum, ef 
ekki hreinlega kolsvörtum.

Hinir móðursjúku málarameistarar mættu hafa bak við eyrað 
að í raun eru vandamál miðborgarinnar jákvæð, því þau eru 
merki um iðandi og kröftugt mannlíf; það vilja margir koma og 
skemmta sér í miðbænum um helgar og það er mikill áhugi á 
byggingu nýrra húsa við Laugaveg og nærliggjandi götur. Þetta 
er frábært. 

Miklum mannsöfnuði og uppbygging í gömlum grónum hverf-
um fylgir eðlilega mörg snúin úrlausnarverkefni. Þeim hefur ekki 
verið sinnt sem skyldi og þar liggur vandinn.

Það er til dæmis þekkt stærð að þar sem mikill fjöldi kemur 
saman lætur nánast alltaf einhver hluti hópsins illa. Svo til undan-
tekningalaust eru ólátabelgirnir í miklum minnihluta. Þetta á ekki 
að koma neinum á óvart. Engin ástæða er hins vegar til að refsa 
fjöldanum með hertum boðum og bönnum eins og virðist sumum 
embættismönnum og borgarfulltrúum nú mikið áhugamál. 

Þannig fela hugmyndir um að fækka veitingahúsum í miðbæn-
um, skerða afgreiðslutíma þeirra eða færa vínbúðina úr Austur-
stræti ekki í sér lausnir heldur uppgjöf. 

Eru embættismennirnir kannski búnir að gleyma öngþveitinu 
þegar öllum skemmtistöðum var lokað á sama tíma? Biðröðunum 
eftir leigubílum og eftirballspartíunum í heimahúsum? Viljum 
við það ástand aftur?

Vissulega geta skrílslætin verið ægileg þegar líður að morgni 
um helgar í bænum, en er ekki rétt að að sjá til hvað gerist ef 
einhver hefur sýnilegt eftirlit með samkomunni áður en við 
flautum hana af? Það eru sjálfsagt fleiri kennarar úti á skólalóð í 
frímínútum meðalgrunnskóla en lögreglumenn í miðbænum um 
helgar. Úr þessu þarf að bæta strax eins og margsinnis hefur 
verið nefnt á þessum stað.

Sem betur fer virðist Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuð-
borgarsvæðisins, vera allur af vilja gerður til að gera lögregl-
una sýnilega í bænum. Meðal hugmynda í þeim efnum er færan-
leg lögreglustöð í húsbíl, sem er bráðsnjöll. Veitingamenn mega 
líka líta í sinn barm og axla meiri ábyrgð. Það er til dæmis engin 
ofrausn að skylda þá til að halda gangstéttinni hreinni í ákveðinn 
radíus kringum staði þeirra.

Þegar öllu er á botninn hvolft er þó rétt að ítreka að vandi 
miðbæjarins er góðkynja. Ef enginn vildi þangað koma eða gera 
þar neitt nýtt, þá fyrst væri miðborg Reykjavíkur í verulega 
vondum málum.

Gókynja vandi 
í miðborginni

Það er ekki margt að í íslensku 
samfélagi, sem betur fer. Fáar 

þjóðir búa við aðra eins hagsæld 
og velmegun. Verkefni og 
viðfangsefni sem áður voru á 
höndum stjórnmálamanna, eins 
og að reka bankakerfið og ákveða 
verð á vörum og þjónustu, er að 
verulegu leyti komin í hendur 
einkaaðila. Þeir eru fáir sem 
andmæla því að sú skipan er 
líklegri til að skila almenningi 
ávinningi.

Sú staðreynd að samfélagið 
lýtur í ríkari mæli vilja og 
athöfnum einstaklinga hefur ekki 
bara orðið til þess að efla og bæta 
þjóðarhag heldur hefur þessi 
þróun einnig leitt til þess að 
stjórnmálamenn hafa minna um 
þessi mál að segja en áður. Því 
miður er það svo að fáir stjórn-
málamenn vilja sitja aðgerðalaus-
ir. Þeir eru jú kosnir út á loforð 
um athafnir en ekki orð. 

Duglegir stjórnmálamenn eru 
reyndar almennt lakari kostur en 
þeir lötu, þótt fáir myndu beinlínis 
leita eftir stuðningi á þeim 
forsendum að þeir væru almennt 
latir til verka og vildu helst gera 
sem minnst. Þetta er einkum 
áberandi á sveitarstjórnarstiginu 
þar sem kosningabaráttan líkist 
helst raunveruleikaþætti þar sem 
keppendur reyna að setja sveitar-
félagið á hausinn á sem skemmst-
um tíma. 

Á undanförnum dögum og vikum 
hefur átt sér stað áberandi 
umræða í fjölmiðlum um það sem 
kallað er ófremdarástand í 
miðborg Reykjavíkur. Það er ekki 
til neinn algildur sannleikur um 
„ástandið“ í miðbænum. Í huga 
manns sem bíður eftir aðhlynn-
ingu á slysadeild eftir að hafa 
verið kýldur í andlitið hefur 
ástandið í bænum vafalítið aldrei 
verið eins slæmt. Par sem fer út 
að borða og hittir vini sína og 
fleira skemmtilegt fólk, sér fólk 

syngja og dansa á götum úti, 
hugsar eflaust að skemmtana-
menningin í Reykjavík hafi aldrei 
verið betri. Hvort tveggja er 
sjónarmið en hvorugt er sannleik-
urinn.

Þau gögn sem kynnt hafa verið 
í umræðunni á síðustu dögum eru 
oftar en ekki misvísandi um 
þróun þessara mála á undanförn-
um árum. Margt bendir til þess að 
glæpum hafi fjölgað eftir að 
eftirlitsmyndavélar voru settar 
upp í miðbænum og getur það 
ekki talist mikil viðurkenning 
fyrir þá vafasömu lögregluaðgerð 
sem er í raun tilefnislaus 
lögreglurannsókn á flestum þeim 
sem leggja leið sína um miðbæ-
inn. Því verður vissulega ekki 
slegið föstu að fækka mætti glæp-
um með því að taka myndavélarn-
ar niður. Mörgum gengur hins 
vegar illa að skilja að atburðir 
geta gerst samtímis án þess að 
beint orsakasamband sé þar á 
milli. Þessi hugsunarvilla leiðir 
oft til þess að menn velja röng 
úrræði í viðleitni sinni til að laga 
hlutina. 

Því miður eru hugmyndir 
borgaryfirvalda í Reykjavík og 
yfirstjórnar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu um aðgerðir 
í málefnum miðborgarinnar dæmi 
um þetta. Vissulega er mikilvægt 
að efla löggæslu og koma í veg 
fyrir ofbeldi og önnur lögbrot. 
Hins vegar eru afskipti þessara 
aðila að frjálsri verslun í mið-

borginni með öllu fráleit. Að ætla 
að beita opinberu valdi til þess að 
ákveða hvenær fólk fer að sofa er 
ekki líklegt til árangurs. Hug-
myndin um að fjölga eftirlits-
myndavélum hlýtur vera tilraun 
til friðþægingar þegar ljóst má 
vera að uppsetning þeirra fyrir 
sjö árum hefur litlu skilað. Af 
sama meiði eru hugmyndir um að 
þrengja enn frekar að verslunar-
rekstri með hámarksfjölda 
veitingastaða eða annars konar 
höftum. 

Eins og oft vill verða yrðu þessi 
lyf mun skaðlegri en þeim 
sjúkdómi sem þeim er ætlað að 
uppræta. Áður en rokið er upp til 
handa og fóta með opinberu valdi, 
skerðingu á grundvallarréttind-
um borgaranna, þá hlýtur að vera 
hægt að gera þá kröfu til viðkom-
andi aðila að þeir hafi fast land 
undir fótum. Í fyrsta lagi að fyrir 
liggi að ástandið í miðbænum sé 
raunverulega verra eða eins 
slæmt og sumir vilja vera láta. Í 
því verður að styðjast við meira 
en uppsláttarfréttir í gúrkutíð eða 
eðlislæga sókn lögreglunnar eftir 
ríkari valdheimildum. Í öðru lagi 
verða menn að velja úrræði af 
kostgæfni og gæta þess vandlega 
að þau drepi ekki sjúklinginn sem 
lækna skal. 

Fyrst og fremst verður þó að 
höfða til ábyrgðar þeirra sem 
leggja leið sína í miðbæinn að 
næturlagi í þeim tilgangi að 
skemmta sjálfum sér. Frelsinu 
fylgir ábyrgð og hún liggur hjá 
hverjum og einum. Almenn 
löggæsla verður að miðast við 
umfang verkefnisins. Rétta leiðin 
er því að efla löggæsluna en færa 
ekki vandann til með því að 
leggja boð og bönn á verslunar-
rekstur í miðborginni. Vissulega 
er erfitt fyrir dugnaðarforka í 
opinberum embættum að 
aðhafast fátt og falla ekki í þá 
freistni að beita opinberu valdi 
sínu en í þessu tilviki er kapp 
best með forsjá.

Letingja í valdastöður



www.toyota.is

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

Kostirnir eru augljósir

Sparneytnari, umhverfisvænni og aflmeiri. 
Með D-4D tækninni hafa dísilvélar Toyota tekið stórstígum framförum.
Vélarnar eyða minna eldsneyti á meðan aflið hefur aukist til muna.  D-4D 
dísilvélar Toyota eru hljóðlátar og bjóða upp á þægilegan akstur. 

Dísilvélar Toyota nýta eldsneytið betur og losa mun minna af koltvísýringi út í 
andrúmsloftið en sambærilegar bensínvélar sem gerir þær umhverfisvænni og 
ódýrari í rekstri. 

Hægt er að fá flestar gerðir Toyota-bíla með dísilvél en úrvalið spannar vélar 
með rúmtaki frá 1,4 upp í 3,0 lítra sem skila afli frá 90 upp í 177 hestöfl. 

Kynntu þér eiginleika D-4D dísilvéla Toyota. Kostirnir leyna sér ekki. 

Toyota - framfarir fyrir umhverfið
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is

„Flestar endurminningar 
forseta eru leiðinlegar og fullar 
af sjálfshóli. Ég vona að mínar 

verði áhugaverðar og fullar 
af sjálfshóli.“

Smuguveiðar hinar síðari hófust

Alúðarþakkir til þeirra fjölmörgu sem
sýndu okkur vinarhug og samúð við fráfall
elskulegrar móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Þorbjargar Eyjólfsdóttur
Hrafnistu, Hafnarfirði, áður
Norðurbraut 1, Hafnarfirði.

Guð blessi ykkur öll.

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

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts okkar ástkæra,

Aðalsteins Davíðs
Jóhannssonar,
Háholti 12, Akranesi.

Einnig þökkum við þeim fjölmörgu, bæði skyldum og
vandalausum, sem gáfu framlag í styrktarsjóð barna
hans. Allt er það metið mikils.
Ingibjörg Ösp Júlíusdóttir
Íris Rakel Aðalsteinsdóttir
Ragnar Páll Aðalsteinsson
Guðlaug Aðalsteinsdóttir  Jóhann Jensson
            og aðrir aðstandendur.

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

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Salóme 
Guðmundsdóttur,
Grandavegi 47, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki heimahjúkrunar
í Reykjavík.
Þorsteinn Magnússon                 Halla Bachmann Ólafsdóttir
Salóme Magnúsdóttir McInnis Melvin McInnis
Guðmundur Magnússon Vaka Hrund Hjaltalín
Gunnar Magnússon Salómeson
barnabörn og barnabarnabörn.     

MOSAIK

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
stjúpfaðir, sonur, bróðir, mágur og
tengdasonur,

Ásgeir Þór Jónsson
til heimilis að Bólstaðarhlíð 58, Reykjavík, 

lést í Reykjavík sunnudaginn 12. ágúst. Útförin verður gerð
frá Háteigskirkju mánudaginn 20. ágúst klukkan 13. Blóm
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hins látna er vinsamlegast bent á að láta börn hans
njóta þess. Stofnaður hefur verið reikningur þeim til handa:
0117 - 05 - 068920. Kt: 310869-3849.

                               Ása Ásmundardóttir
Ásgrímur Þór Ásgeirsson
Ásgerður Margrét Ásgeirsdóttir
Óskírð Ásgeirsdóttir
Ásdís Bjarkadóttir
Jón Friðgeir Einarsson        Margrét Kristjánsdóttir
Margrét Jónsdóttir
Einar Þór Jónsson       Stig A. Wadentoft
Kristján Jónsson
Ásmundur Þórarinsson      Auðbjörg H. Hrafnkelsdóttir

Í Vindáshlíð í Kjós hafa verið starf-
ræktar sumarbúðir fyrir stelpur á 
vegum KFUK í sextíu ár í sumar eða 
síðan árið 1947. „Sumarbúðastarf 
á vegum KFUM og KFUK hófst í 
Straumi í Straumsvík nokkrum árum 
áður en þegar að ákveðið var að sér-
stakar sumarbúðir fyrir stráka yrðu 
stofnaðar í Vatnaskógi vildu stelp-
urnar líka fá sérstakar sumarbúðir,“ 
segir Hólmfríður Pettersen, nýráðinn 
framkvæmdastjóri Vindáshlíðar.  

Fyrstu árin var dvalist í tjöldum í 
Vindáshlíð að sögn Hólmfríðar og það 
var ekki fyrr en 1951 að skáli kom þar. 
„Konurnar sem stóðu fyrir þessu hafa 
verið stórhuga og algjörar kjarnakon-
ur því samkvæmt lýsingum voru þær 
oft í tjöldum í brjáluðu veðri þarna 
fyrstu árin en þær létu ekki deigan 
síga,“ segir Hólmfríður.

Í dag koma um áttatíu stelpur á 
viku í Vindáshlíð yfir sumartím-
ann. „Samkvæmt okkar útreikning-
um hafa um það bil 150 til 200 þúsund 
manns komið í Vindáshlíð frá upphafi 
og oftast eru þetta vikuflokkar. Dag-
skráin er þannig að stelpurnar byrja 
á því á morgnana að hylla fána og fara 
í morgunkaffi. Svo eru skipulagð-
ir leikir fram að hádegismat og eftir 
hádegi er venjulega farið eitthvert, í 
gönguferðir eða einhvers konar leiki. 
Svo er kaffi, frjáls tími og kvöldmatur 
og eftir hann er kvöldvaka. Þá skipt-
ast stelpurnar á eftir herbergjum að 

vera með skemmtiatriði, sýna leik-
rit og svona. Náttfatapartí eru sér-
staklega vinsæl og svo eru haldnir 
alls kyns óvissuleikir, survivor, idol-
keppni og allt þetta vinsæla,“ segir 
Hólmfríður.

Að sögn Hólmfríðar hefur ekki 
orðið svo mikil breyting á starfinu 
sem unnið er í sumarbúðunum á þess-
um sextíu árum sem þær hafa verið 
starfræktar. „Það hefur alltaf verið 
mikil skipulögð á dagskrá í Vindás-
hlíð, bæði trúarleg og eins leikir og 
útivera. Auðvitað hafa orðið einhverj-
ar breytingar og allur aðbúnaður er 
mjög breyttur. Mjög stór skáli var 
byggður árið 2002 svo núna er rúm 
fyrir rúmlega áttatíu stelpur og allt 
samkvæmt nýjustu tísku, flott og vel 
gert. Það er kirkja á staðnum, Hall-

grímskirkja, sem var á Hvalseyrar-
strönd áður og var flutt fyrir fimmtíu 
árum yfir í Vindáshlíð á pallbíl sem 
þótti merkilegt á þeim tíma. Á staðn-
um er líka stórt íþróttahús þar sem 
stelpurnar geta leikið sér en það kom 
svona fyrir þrjátíu árum síðan.“

Algengt er að sömu stelpurnar séu 
að koma ár eftir ár að sögn Hólmfríð-
ar. „Núna stendur einmitt yfir ungl-
ingaflokkur og í honum eru stelpur 
sem eru búnir að koma árlega í upp 
undir sjö ár og sumar kannski oft á 
ári. Sumarbúðalífið er vinsælt hjá 
þeim sem hafa kynnst því og marg-
ar stelpur koma tvisvar yfir sumarið, 
auk þess sem nýjar stelpur eru allt-
af að koma inn. Það er því meira og 
minna alltaf fullt í Vindáshlíð.“

AFMÆLI
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H
var og hvenær 
hittust þið fyrst? 
Hafið þið ein-
hverjar fyrirfram 
mótaðar hug-
myndir um per-

sónu eða persónuhagi hvors ann-
ars? Hvaða opinbera manneskja 
hefur komið ykkur verst á óvart? 
Auður: Ég hef stundum séð Sigur-
jón í Bókabúð Máls og menningar. 
Svo hitti ég hann á indverskum 
veitingastað í Kaupmannahöfn 
þegar Ham var að spila þar. Mað-
urinn minn var búinn að mæla sér 
mót þar við bassaleikara hljóm-
sveitarinnar, Björn Blöndal, og 
hann var þar með Sigurjóni að 
snæða.
Sigurjón: Ég held við höfum talað 
saman í fyrsta skipti þarna á veit-
ingastaðnum.
Auður: Mínar hugmyndir um Sig-
urjón eru einmitt þær að hann sé 
mikið fyrir indverskan mat. Og 
þyki gaman að syngja og spila á 
hljóðfæri. Mér finnst hann líka 
fyndinn og alvarlegur um leið.
Sigurjón: Ég kannast aðeins við 
fjölskyldu Auðar, eins og Guðnýju 
Halldórs, og gerði því ráð fyrir að 
Auður væri húmoristi. Ég hef til 
dæmis séð Auði í sjónvarpsviðtöl-
um og hún hefur ákveðna áru 
þeirra sem virðast hafa húmor. 
Hún er alltaf dálítið flissandi í 
öllum viðtölum. 
Auður: Guðný frænka þurfti ein-
mitt að klípa sig til að hætta að 
flissa í öllum viðtölum. Ætli ég 
geri ekki slíkt hið sama núna og 
flissi ekki meir það sem eftir lifir 
viðtals.
Sigurjón: (Í hálfum hljóðum): Hún 
er nú samt flissandi núna ... 
Auður: En hvaða manneskja hefur 
komið mér verst á óvart. Ja, ég 
hélt til dæmis að hann þarna, hvað 
heitir hann aftur – já, Guðmundur 
í Byrginu. Ég hélt hann væri bara 
ágætur maður sem væri eitthvað 
að hjálpa fólki. 
Sigurjón: Ég er haldinn þeim 
slæma kæk að gera mér upp fyrir-
myndaðar skoðanir á fólki. En oft 
getur það komið sér vel. Og oftar 

en ekki hef ég rétt fyrir mér. Eins 
og þessi sem varð borgarstjóri hér 
einu sinni. Kom inn í staðinn fyrir 
Ingibjörgu Sólrúnu – Þórólfur 
Árnason, ekki rétt? Mér leist alveg 
ágætlega á hann en snerist fljótt 
hugur eftir að hann var gerður að 
borgarstjóra. Hann fór úr því að 
vera viðkunnanlegur í það að 
verða bara frekar pirrandi. 
Auður: Ég á einmitt í svona haltu-
mér-slepptu-mér sambandi við 
stjórnmálamenn. Einn daginn 
finnst mér einhver þeirra voða-
lega sniðugur og svo næsta dag er 
sá hinn sami strax orðinn vitlaus. 
Það er því mjög erfitt fyrir mig að 
vera flokksbundin. 
Sigurjón: Mér leist heldur aldrei á 
hann Sturlu Böðvarsson, sem var 
mjög lengi samgönguráðherra. Nú 
er hann hættur að vera samgöngu-

ráðherra og allur aulagangurinn 
að koma í ljós. 
Auður: Almennt held ég að fólk í 
pólitískum stöðum skiptist á að 
koma manni ánægjulega og illa á 
óvart. Ég yrði fljótlega send í geð-
rannsókn væri ég á þingi. Ég væri 
svo tækifærissinnuð – alltaf að 
skipta um lið. 

Á meðan sumir vilja slá skjald-
borg um húsin sem rífa á við 
Laugaveg, eru aðrir sem láta sér 
fátt um finnast. Hver er ykkar 
skoðun? Hvert er fallegasta hús 
landsins og jafnframt það ljótasta 
að ykkar mati? 
Auður: Ég var á gangi í miðbæn-
um í gær og vinur minn benti mér 
þá á hvar Laugavegur 11 er – hús 
sem ég hef lesið mikið um. Ásta 
Sigurðar og Jökull Jakobs héldu 
til að mynda þar til. Ég hef samt 
aldrei staðsett húsið áður. En mér 

fannst gaman að sjá húsið svo loks 
og að það stæði þarna enn þá. Og 
Laugavegur 22 – þar sem ég hitti 
manninn minn. Ég gæti ekki hugs-
að mér að missa það. Mörg þess-
ara húsa eiga taugar í manni. 
Sigurjón: Af hverju þurfti endi-
lega að skipta um nafn á Tuttugu-
ogtveimur?
Auður: Ha, gerðu þeir það?
Sigurjón: Já, já. Nú heitir það Bar-
inn. Og þetta er einmitt eitt af því 
sem gerir okkur svo erfitt með að 
halda í sögu okkar. Við erum svo 
nýjungagjörn að við erum í því að 
afmá hana með reglulegu millibili 
– sem er kannski út af því að við 
erum svo ung borg. 
Auður: Þetta hefur bæði galla og 
kosti. Þetta eru breytingar og 
margt sem gerist með þeim. En 
um leið er einhvern veginn eins og 

ekkert sé nokkurn tímann til lang-
frama. Þetta er eins með húsin og 
hérlend fyrirtæki, þar sem göml-
um fyrirtækjum er hent og ný 
stofnuð hægri vinstri, eins og til 
dæmis í fjölmiðlarekstri og bóka-
útgáfu. Það er alltaf verið að rífa 
legókubbana og byggja upp á nýtt.
Sigurjón: Algjörlega. Flottasta 
húsið á landinu er svo sennilega 
Bókhlöðuhornið á Ísafirði, Hafn-
arstræti 4. Ég myndi ekki vilja sjá 
það brenna. 
Auður: Ég held ég eigi mér ekkert 
sérstakt uppáhaldshús. Á örugg-
lega eftir að finna það samt síðar. 
En mér svelgdist á um daginn 
þegar ég keyrði framhjá Korp-
úlfsstöðum. Það er búið að koma 
einhverri hlussu beint fyrir fram-
an Korpúlfsstaði sem skyggir á 
þessa fallegu sýn – gamla óðals-
býlið og sjóinn. Það hefði varla 
verið mál að staðsetja húsið eitt-
hvað aðeins til hliðar að minnsta 

kosti, er það nokkuð?
Sigurjón: Já, þetta er Bauhaus – 
þessi þýska byggingarvöruversl-
un sem þýðir að vísu loksins sam-
keppni á þeim markaði. En þetta 
gerðist líka með Egilshöll. Ég bjó 
nú í þessu hverfi sem var nálægt 
Egilshöll en var þó blessunarlega 
fluttur úr því þegar hún var byggð. 
En vegna þessarar byggingar 
dimmir fyrr í þessu hverfi en áður 
– enda er líkt og fjalli hafi verið 
plantað þarna í miðri byggð. En ég 
hef svo sem ekkert á móti Egils-
höll sem slíkri.
Auður: Og ég heldur ekkert á móti 
þýskri byggingarvöruverslun. 

Mótmælendur frá Saving Iceland 
hafa verið nokkuð áberandi und-
anfarnar vikur. Hvernig koma 
mótmæli þessi ykkur fyrir sjónir? 
Auður: Ég verð nú að viðurkenna 
að ég hef svolítið misst af Saving 
Iceland og hef meira lesið um mót-
mælin á netinu. Ég var að vísu að 
horfa á Kastljósið og þar var ein-
hver stelpa sem var fangelsuð 
fyrir mótmæli og hún talaði meðal 
annars um hvað maður hefði lítið 
að segja í lýðræði dagsins í dag – 
hvað maður væri lítils megandi. 
Þau eru allavega með einhverjar 
pælingar um lýðræðið og alþjóð-
væðingu. Þó þau vanti kannski 
virkilega góðan talsmann. 
Sigurjón: Ég fann mig einmitt allt 
í einu fastan í miðjum Saving Ice-
land-mótmælunum. Ég var að 
keyra í gegnum miðbæinn, að 
flýta mér og þau gengu í veg fyrir 
mig og ég komst ekkert áfram. Ég 

var næstum því byrjaður að flauta 
og steyta hnefann en hætti við 
það. Þau sendu mér svona hí, hí, 
sjálfréttlætingarglott og ég var að 
velta því fyrir mér hvort þau 
horfðu á mig sem vonda kerf-
iskallinn eða ekki. Mér var nú svo 
sem sama og ég beit í tunguna svo 
ég færi ekki út úr bílnum. Ég veit 
svo sem ekkert út á hvað þessi 
mótmæli ganga, held það hafi eitt-
hvað að gera með umhverfismál – 
en það er fínt að fólk mótmæli. 
Auður: Við maðurinn minn köllum 
þau Euro-hippana. Það getur vel 
verið að eitthvað skemmtilegt 
komi út úr þessu.
Sigurjón: Við megum heldur ekki 
missa okkur í því að hafa það of 
þægilegt. Þau eru að gera eitthvað 
sem er óþægilegt og þeim finnst 
örugglega óþægilegt að þurfa að 
vera að stöðva umferðina á götum 
úti. Því byrgja þau sig með þessu 
glotti sínu. Og búningunum. 
Auður: Það er örugglega miklu 
auðveldara að gera þetta með því 
að klæða sig í búning og vera með 
dreadlokks. En það er kikk að sýna 
samstöðu.
Sigurjón: Það er það. Maður sér 
það meira að segja til dæmis í 
svipnum hjá kannski tíu konum 
sem taka sig saman og fara alltaf 
út að labba á laugardagsmorgn-
um. Svo setjast þær niður á kaffi-
hús í krumpugöllunum og horfa 
ögrandi á þá sem eru á kaffihús-
inu: „Hvað? Hvað haldið þið að við 
séum?“ Þær eru samstaða. 

Átt þú einhverjar plötur með Ham, 
Auður? Varstu aðdáandi Fóst-
bræðra, Svínasúpunnar eða Tví-
höfða? Ef svo er – áttu þér þá eftir-
lætis atriði? En þú Sigurjón – hefur 
þú lesið greinar eða bækur 
Auðar?
Auður: Ég á Ólympíu, svo hef ég 
líka stolið lögum frá Sigurjóni 
með því að láta manninn minn hala 
niður lögum af netinu. 
Sigurjón: Maðurinn hennar Auðar 
bjó nefnilega til umslög fyrir 
Ham. Hann er gamall félagi frá 
Ham-árunum.
Auður: Ég hef að vísu hlustað 
meira á Ham svona á eldri árum. 
Það er til dæmis mjög fínt að koma 
sér í vinnugírinn með kaffi og 
Ham. Fá svona smá orkupúst. Ég 
missti svolítið af Tvíhöfða en ég 
var forfallinn Fóstbræðraaðdá-
andi. Ég á einmitt uppáhaldsatriði 
með Sigurjóni og Jóni Gnarr. Sig-
urjón er held ég piparsveinn sem 
býr hjá mömmu sinni og í atriðinu 
er hann að lesa í dagblaði og kallar 
upp: „Mamma, mamma, það er 
verið að auglýsa hér í einhverjum 
dálki eftir manni eins og mér“. 
„Hvað segirðu,“ hrópar mamman 
upp yfir sig. „Já, manni með áhuga 
á kynlífi og flugvélamódelum.“ Þá 
segir mamman: „Já, nei, nei þetta 
var nú bara ég eitthvað að stríða 
þér.“ Ég fer með þetta atriði í 
öllum partíum og hef meira að 
segja oft þýtt þetta yfir á mjög svo 
bjagaða dönsku fyrir dönsk mat-
arboð.
Sigurjón: Já, þetta er helvíti gott 
atriði. Ég held að Þorsteinn Guð-

mundsson eigi það. En ég hef nú 
ekki lesið bækurnar Auðar, hef að 
vísu lesið umfjöllun og slíkt um 
þær.
Auður: Þetta er alveg einhliða 
þekking á verkum hvors annars.
Sigurjón: Já, það er nú svolítið 
leiðinlegt. En ég verð nú að segja 
mér til varnar að ég les lítið af 
svokölluðum fagurbókmenntum. 
Er meira fyrir eitthvað sem hefur 
í alvörunni gerst eða þá glæpasög-
ur. Og svo er maður ekki löglega 
afsakaður að lesa bók nema þessa 
viku um jólin og í sumarfríinu. 
Auður: Ég er einmitt eins og 
hamstur á hjóli, hef svo miklar 
áhyggjur af öllum bókunum sem 
ég á eftir lesa. 
Sigurjón: En ef hún Auður vill að 
ég sjái verk hennar verður hún 
eiginlega að fara að skrifa fyrir 
sjónvarpið og þá skal ég tjá mig 
um þau. 

En hvaða manneskja hefur komið mér verst á óvart. Ja, ég hélt til dæmis að hann 
þarna, hvað heitir hann aftur – já, Guðmundur í Byrginu. Ég hélt hann væri bara 
ágætur maður sem væri eitthvað að hjálpa fólki.

Þjóð með legókubba
Sigurjóni Kjartanssyni hefur alltaf fundist Auður Jónsdóttir hálfflissandi í öllum viðtölum. Auður tók 
sig taki og reyndi að bæla niður flissið með litlum árangri. Júlía Margrét Alexandersdóttir fór í gegnum 
Euro-hippa-mótmæli og litlu húsin í miðbænum með rökstólapari vikunnar. 
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Lífrænt ræktaðir ávextir

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó

393 kr/kg, áður 655 kr/kg
heill ferskur kjúklingur

365 kr/kg, áður 609 kr/kg
Matfugls kjúklingaleggir

99 kr/pk
nýjar kartöflur, 1,5 kg

816 kr/kg, áður 1.360 kr/kg
Gourmet ungnautahakk

199 kr/stk
Rísmjólk natural/kalk 1 ltr

Eplasafi/appelsínusafi 750 ml

Lífrænt ræktað íslenskt 
grænmeti frá Akri

349 kr/kg, áður 499 kr/kg
Goða súpukjöt

1.095 kr/kg, áður 1.825 kr/kg
Borgarness sítrónukryddað lambalæri

Nýjung
frá

Vífilfelli
99 kr/stk

Bergtoppur ½ ltr

Veruleg
verðlækkun

40%
afsláttur

30% afsláttur

Verðhrun!

30% afsláttur

30%
afsláttur

Frábært
verð!

40%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur



Fjórir dagar eru liðnir frá því jarðskjálftinn mikli 
reið yfir í Perú. Sums staðar er lífið að komast aftur í 
fastar skorður, en víða eru þúsundir manna án hús-
næðis og algerlega upp á aðstoð annarra komnar um 
mat og læknishjálp.

Jarðskjálftinn varð klukkan 23.40 á miðvikudags-
kvöld og mældist átta stig á Richter-kvarða. Fjöldi 
eftirskjálfta sem mældust fimm á Richter eða meira 
komu næstu dagana og hristu allt á ný. Fólk þorði 
ekki að snúa aftur í húsin sín, þau sem enn stóðu uppi, 
og svaf frekar úti við fyrstu næturnar.

Skemmdir á vegum og raflögnum eru gríðarlegar 
og erfitt að ná sambandi við umheiminn. Margir sögð-
ust hafa séð „ljós á himni“ og er talið að þau hafi staf-
að af því þegar skammhlaup urðu í raforkustöðvum.

Í höfuðborginni Lima, sem er í um 150 kílómetra 
fjarlægð frá miðju skjálftans, greip fólk mikil 
hræðsla. Skjálftinn stóð í tvær mínútur og man eng-
inn til þess að svo lengi hafi jarðskjálfti staðið yfir 
áður á þessum slóðum. Rúður brotnuðu og fólk missti 
fótanna á götum úti.

Verst urðu úti borgin Ica og bærinn Pisco þar sem 
talið er að um sjötíu prósent allra húsa hafi eyðilagst. 
Þar varð einnig mannfallið mest.

Þrátt fyrir að tala látinna hlaupi á hundruðum 
manna sá Alan Garcia forseti ástæðu til að þakka 
guði fyrir að ekki hafi orðið „hamfarir með gífurleg-
um fjölda fórnarlamba“. 

Þar hefur hann haft í huga jarðskjálftann mikla 
árið 1970, sem einnig mældist 7,9 gráður á Richter-
kvarða. Þær hamfarir kostuðu 66 þúsund manns lífið 
en urðu nokkuð norðar í landinu, í héruðunum Anc-
ash og La Libertad norðan við höfuðborgina Lima. 
Mesta mannfallið varð af völdum skriðu sem rann úr 
Huascarán-fjalli og gróf þorpin Yungay og Ranra-
hirca undir 80 milljón rúmmetrum af aur og grjóti.

Jarðskjálftar eru algengir í Perú enda liggur jarð-
skjálftabelti meðfram allri Kyrrahafsströnd Suður-
Ameríku. Árið 2001 varð þarna jarðskjálfti sem 
mældist 8,4 stig á Richter-kvarða, en olli þó ekki jafn 
miklu tjóni og þessi síðasti skjálfti. Þá fórust um 
hundrað manns.

Fólk þorði ekki heim til sín
Jarðskjálftinn mikli í Perú nú í vikunni er einn sá allra stærsti sem orðið hefur í sögu landsins. Hundruð manna létu lífið og 
hátt á annað þúsund manns særðist. Guðsteinn Bjarnason fylgdist með fréttum frá jarðskjálftasvæðunum.
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Grafísk hönnun
Vinsælt og sérlega hagnýtt nám ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í 
grafískri vinnslu eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi t.d. á 
háskólastigi. Þetta nám hentar einnig þeim sem vilja hanna sínar auglýsingar sjálfir. 
Á þessu námskeiði eru tekin fyrir þrjú mest notuðu hönnunarforritin í dag,

• Photoshop
• Illustrator 
• InDesign 

Einnig læra þátttakendur að ganga frá verkefnum sínum í Acrobat Distiller (PDF) 

Námskeiðið felst í því að kynna nemendum virkni og uppbyggingu forritanna, og 
að nýta möguleika þeirra til sjálfstæðra vinnubragða.
Kennsla byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum og fá þátttakendur hagnýt 
verkefni í tengslum við innihald náms.

Lengd: 105 std.  Verð kr: 116.000,- stgr. Allt kennsluefni innifalið. Hefst 6. sept. 

Tölvu- og skrifstofunám
Sérlega viðamikið og hagnýtt nám í takt við þarfir markaðarins, nám sem hentar
fólki á öllum aldri, hvort sem það er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eða vill 
skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel 
sjálfstætt starfandi atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri 
tölvuvinnu og við bókhaldið.
Að námi loknu eiga þátttakendur að geta unnið sjálfstætt við öll almenn 
skrifstofustörf og sem öflugir tölvunotendur í öllum helstu skrifstofuforritunum, 
sem ritarar eða í bókhaldi. 
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni, tölvugreinunum 
lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu. 

Tölvugreinar:
Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel, Internetið, MSN og 
Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag. 

Margmiðlun:
PowerPoint glærukynningar, Stafrænar myndavélar og stafrænar myndir í tölvu, 
tónlist í tölvunni og spilurum, brennsla CD og DVD diska. 

Persónuleg færni: 
Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir, atvinnuviðtöl og ferilskrár, sölutækni og 
markaðsmál. Verslunarbréf, íslensk og ensk. 

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, VSK meðferð og reglur, bókhald, tölvubókhald í Navision og 
tollskýrslur.

Hefst 5. september. Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á morgun og 
kvöldhópa. Sjá stundaskrá á heimasíðu skólans.
Lengd: 260 std. - Námið er metið til eininga. 
Verð: 199.000,- Allar kennslubækur og námsgögn innifalin.

Námskeið í september
Sjá nánari lýsingu og stundaskrá á heimasíðu skólans.

Tölvu- og bókhaldsnám
200 stundir  Verð kr. 153.000,-  Morgun og kvöldnámskeið.  Hefst 25. september í 
Reykjavík og 5. september á Akureyri. 

Tollskýrslugerð
21 stund.  Verð kr. 28.000,-  Hefst 11. september.

Byrjendanámskeið
42 stundir.  Verð kr. 32.900,-  Morgun og kvöldnámskeið.  Hefst 3. september.

Almennt tölvunám
63 stundir.  Verð kr. 39.900,-  Morgun- og kvöldnámskeið.  Hefst  6. september í 
Reykjavík og 5. september á Akureyri.

ECDL – tölvunám
ECDL Startskírteini. 84 stundir. Verð kr. 65.000.  Morgun- og kvöldnámskeið. 
Hefst 25. september í Reykjavík og 5. september á Akureyri.

Vefsíðugerð – grunnur
47 stundir.  Verð kr. 49.000,-  Kvöldnámskeið.
Hefst 6. september í Reykjavík og 11. september á Akureyri.

MCP XP
60 stundir.  Verð kr. 88.900,- (m. prófinu)  Tvö kvöld í viku.
Hefst 27. september. Eingöngu í boði á haustönn í Reykjavík.

MCSA
240 stundir.  Verð kr. 290.000,- (m. 4 prófum)  Tvö kvöld í viku.
Hefst 27. september.  Eingöngu í boði á haustönn í Reykjavík.

Eldri borgarar 60+

Grunnnámskeið

30 kennslustundir. 
Verð kr. 20.500,-  Kennt  er 
tvo daga í viku frá kl 13 - 16.
Hefst 3. september
í Reykjavík og 
6. september á Akureyri.

Framhald

30 kennslustundir. 
Verð kr. 20.500,-  Kennt er 
tvo daga í viku frá kl 13 - 16.
Hefst 4. september
í Reykjavík og 
í október á Akureyri.

Önnur námskeið að hefjast

Stafrænar myndavélar. Lengd: 14 std. Verð: 15.000,-

Photoshop grunnur. Lengd: 21 std. Verð: 24.000,-

Photoshop ljósmyndun 1. Lengd: 30 std. Verð: 29.000,-

Dreamweaver. Lengd: 26 std. Verð: 29.000,-

Word. Lengd: 21 std. Verð: 21.000,-

Excel. Lengd: 21 std. Verð: 21.000,-

PowerPoint.  Lengd 15 std. Verð: 15.000,-

Internet og tölvupóstur. Lengd 15 std. Verð: 15.000,-

Outlook.  Lengd 15 std. Verð: 15.000,-

Bókhald I . Lengd: 100 std. Verð:  94.000,-

Bókhald II. Lengd: 21 std. Verð: 36.000,-

Fjölbreytt nám
á haustönnOPIÐ HÚS

25. ágúst kl. 13-16 í Reykjavík og 1. september kl. 13-16 á Akureyri 



Menningarnótt í myndum
Menningarnótt er nú haldin í tólfta sinn. Hún hefur vaxið með hverju árinu og hefur aldrei verið stærri en í ár. Ljósmyndarar 
Fréttablaðsins voru á ferðinni í gær og mynduðu gesti hátíðarinnar og brot af þeim menningarviðburðum sem í boði voru.





Hallormsstaðaskóg. Ilmur af rotn-
andi haustlaufum kemur við sál-
ina í manni. 

 Húrra, nú er hægt 
að festa kaup á alvöru gæðaflíkum 
eftir öll þessi óspennandi sumar-
föt. Keyptu þér kápu og trefil sem 
skapa stílinn þinn í allan vetur.

 Á sumrin á 
maður helst að vera útitekinn og 
farðalaus. Á haustin mýkist birtan 
og allar konur geta skemmt sér 
við að líta út eins og kvikmynda-
stjörnur fimmta áratugarins með 
fölt púður og rauðan varalit.

Nú verður maður 
að koma sér í rútínuna sem heitir 
vinna, heimili og líkamsrækt. 
Skokk og útivist verður erfiðari 
eftir því sem veður versnar og því 
nauðsynlegt að mæta að minnsta 
kosti tvisvar í viku í einhverskon-
ar heilsurækt. 

Menningin eykst, ef 
eitthvað er, með haustinu. Leik-
húsin fara á fullt, kvikmyndahá-
tíðir fara af stað og tónlistarhátíð-
ir eru á næsta leiti. 

Nú, og ef þér 
leiðist haustið á Íslandi þá er upp-
lagt að lengja sumarið með því að 
ná í restina af sólinni í Suður-Evr-
ópu eða enn fjarlægari slóðum. 

Haustið er tími upp-
skeru og ávaxtatínslu. Við Íslend-
ingar sem getum ekki teygt okkur 
eftir næstu peru getum gætt okkur 
á gómsætum berjum eins og blá-
berjum, rifsberjum, hrútaberjum 
og krækiberjum. Svo er líka tilval-
ið að sulta þetta ofan í krukkur eða 
búa til allskyns gómsætar kökur 
og eftirrétti.

 Loksins er hægt að 
njóta þess að snæða rómantískan 
kvöldverð við kertaljós á ný. Rauð-
vín og steik verður einhvern veg-
inn ennþá gómsætari við kerta-
bjarmann.

 Á sumrin þarf 
maður að þurrka af svona þrisvar 
á dag á meðan sólargeislarnir lýsa 
upp rykagnirnar heima. Lækkandi 
sól hefur fegrandi áhrif á heimil-
ið.

Hlustaðu á fræg haustlög 
eins og Autumn Leaves með Edith 

Piaf eða Autumn in New York með 
Ellu Fitzgerald. Ljúfir gamaldag-
stónar eiga svo vel við þessa árs-
tíð.

Geymdu ávaxta-
kokteilana fram á næsta sumar og 
njóttu þess frekar að drekka epla-
vín, heitan cranberry-safa með 
koníaksdreitli út í, eða rjóma-
kenndan og dökkan Guinness-bjór 
til að fá hita og kraft í kroppinn. 

Þetta gæðafæði kemur 
aftur sterkt inn á matseðilinn. 
Endilega prófaðu súpur úr rótar-
grænmeti eins og næpum, sætum 
kartöflum, graskeri og gulrótum. 
Svo dásamlega haustlegt á litinn 
líka!

Gönguferðir úti í 
náttúrunni. Ekkert jafnast á við 
íslenskt landslag sveipað rauð-
gylltum haustlitum. Skrepptu í 
Heiðmörk, á Þingvöll eða helst í 
okkar litlu en fögru skóga eins og 

Þegar haustið nálgast færist stundum ákveð-
inn tregi yfir fólk. Himinninn gránar, laufin 
fölna og kuldi kemur í loftið. Fyrr á öldum 
var haustið tengt við melankólíu en þá leitaði 
fólk oft inn á við, bæði líkamlega og and-
lega. Mörg frægustu ljóð heimssögunnar 
hafa fjallað um trega haustsins. En haust 
boðar oft  nýja byrjun: nýir skólar, nýir 
vinnustaðir og jafnvel ný ástarsambönd. Anna 
Margrét Björnsson kveikti á fyrstu skammdeg-
iskertunum, kom sér í kósí hauststellingar og 
fann tólf hluti til að hressa upp á sumarlokin. 

Sumri hallar...

Ævintýri
alla daga
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Ef þú hefur áhuga á viðskiptum, hefur 
frumkvæði og átt gott með að vinna með 
öðrum þá viljum við heyra í þér. Hafðu 
sambandi við Andrés Guðmundsson í síma 
545 6077 eða á netfanginu starf@kpmg.is.
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Langar þig að...
starfa með hópi sérfræðinga

vinna með skemmtilegu fólki

auka þekkingu þína og hæfni

kynnast starfsemi fjölda fyrirtækja

vinna í sveigjanlegu vinnuumhverfi

Verðandi
endurskoðendur
og starfsfólk í 
reikningshaldi
Langar þig að breyta til?

Skólaskrifstofa
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt

og útikennslu og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

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

Sérstök athygli er vakin á því að Seltjarnarnesbær
nýtir heimild kjarasamnings til greiðslu tímabundinna
viðbótarlauna.

Lausar stöður í leikskólunum
Mánabrekku og Sólbrekku

Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri Mánabrekku
í síma: 5959281og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is.
Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri Sólbrekku
í síma: 59595291 og netfang: soffia@seltjarnarnes.is.
Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma: 59595109 og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
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– Mest lesið







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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Krefjandi sérfræðistarf í álveri
Dagleg skipulagning málmvinnslu og útflutnings
Við leitum að öflugum einstaklingi til að skipuleggja 
daglega framleiðslu og útflutning afurða í málmvinnslu- 
ferli Fjarðaáls. Rúmlega 100 manns munu starfa í málm-
vinnsluferlinu. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð 
verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Helstu verkþættir:
• Móttaka og afgreiðsla sölupantana ásamt viðeigandi
  samskiptum við söluskriftstofu Alcoa í Madríd. Unnið 
 er í alþjóðlegu tölvukerfi sem er sameiginlegt fyrir
  verksmiðjur Alcoa.
• Dagleg skipulagning áltöku og málmvinnslu með það
 í huga að hámarka verðmætasköpun í samræmi við 
 óskir viðskiptavina. Unnið er í töflukerfi nefndu ACES.
• Skipulagning útflutnings. Starfsmaður þarf að eiga náin
  samskipti við Eimskipafélag Íslands sem annast afurða-
 lager og útskipun fyrir Fjarðaál.
• Þátttaka í stefnumótun, áætlanagerð, ferlaþróun og þjálfun
  starfsmanna.

Umsóknarfrestur til 2. september.

Málmblöndun fer fram í fjórum 100 tonna ofnum og fram-
leiðslan verður um 940 tonn á sólarhring af hleifum, 
T-börrum, kubbum og vírum. Afurðirnar eru fluttar út til 
Evrópu og Norður-Ameríku í gegnum alþjóðlegt sölukerfi 
Alcoa.

Kröfur um menntun og hæfni:
• Verkfræði, viðskiptafræði, iðnfræði, rekstrarfræði eða annað
 framleiðslutengt nám. 
• Góð tölvukunnátta og þekking á helstu forritum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, í rit- og talmáli. 
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sjálfstæði, frumkvæði, jákvæðni og vilji til að takast á við 
 fjölbreytt og krefjandi verkefni.
• Hæfni til að vinna í teymum og samkvæmt verkferlum. 
• Samskipta- og leiðsagnarhæfileikar.

Kröfur um reynslu: 
• Sambærileg störf þar sem reynt hefur á frumkvæði, nákvæmni 
 og þjónustulund. 

Daglegur rekstur verslunar • Starfsmannastjórnun 
• Tilboðsgerð og sala til viðskiptavina • Ábyrgð á 
vöruúrvali og vöruframsetningu

Menntun eða reynsla á sviði rekstar- og/eða stjórnunar •  Reynsla af 
verslunarstjórnun • Iðnmenntun eða þekking á byggingavörumarkaði er
kostur • Jákvætt viðmót og þjónustulipurð • Góð hæfni í mannlegum 
samskiptum • Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri í starfi GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

VERSLUNARSTJÓRI
BYKO - AKRANES

Nánari upplýsingar veita:

Elfa, starfsþróunarstjóri BYKO hf, 

í símum 5154161 og 8214161 

og með tölvupósti, elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir mánudaginn

27. ágúst til BYKO - Elfu B. 

Hreinsdóttur, Skemmuvegi 2, 

200 Kópavogi eða með tölvupósti 

elfa@byko.is

STARFSSVIÐ VERSLUNARSTJÓRA MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
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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

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 
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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.



Ráðgjafa- og þjónustuver
á sölu- og markaðssviði Landsbankans

Nánari upplýsingar veita Lilja Birgisdóttir deildarstjóri
í ráðgjafa- og þjónustuveri í síma 410 7187
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir 28. ágúst nk.

Starfssvið:

• Ráðgjöf á sviði einstaklingsþjónustu

• Öll almenn þjónusta við viðskiptavini bankans

• Upplýsingagjöf um verðbréfa- og lífeyrisvörur bankans

• Frumkvæði að því að bjóða viðskiptavinum vörur 

og þjónustu bankans

• Ýmis önnur verkefni sem tilheyra þjónustu við einstaklinga

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og metnaður til að ná árangri

• Þjónustulund og vilji til að uppfylla þarfir viðskiptavina

• Nákvæmni og geta til að starfa undir álagi

• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum er kostur

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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Vegna aukinna umsvifa í einstaklingsviðskiptum leitum við að metnaðarfullu og árangursdrifnu starfsfólki í ráðgjafa- og
þjónustuver bankans. Í boði er tækifæri til að taka þátt í spennandi uppbyggingarstarfi deildarinnar sem staðsett er í 
höfuðstöðvum bankans í Austurstræti.

Helstu verkefni deildarinnar lúta að þjónustu við viðskiptavini sem eiga viðskipti sín í gegnum síma. Leitað er að
einstaklingum í fullt starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma en ráðgjafa- og þjónustuverið er opið kl. 8:00 – 21:00
virka daga og kl. 11:00 – 16:00 laugardaga.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs.

Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttur, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið astab@ils.is 
eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík, merkt starfsmannastjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 2. september næstkomandi.

• Framfylgir fjár- og áhættustýringarstefnu sjóðsins

• Tekur ákvarðanir um lausafjárstýringu og útboð

• Á samskipti og semur við innlenda og erlenda   
      aðila á fjármálamarkaði

• Annast daglega stjórnun sviðsins

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, hagfræði 
     og/eða verkfræði

• Þekking og reynsla af störfum á fjármálamarkaði
     er skilyrði

• Öguð vinnubrögð og metnaður til að sýna árangur
     í starfi

• Lipurð í samskiptum og gott sjálfstraust

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sviðsstjóra fjármálasviðs.
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Upplýsingatæknisvið-rekstur

Starfssvið:

•  Þjónusta við starfsmenn vegna daglegrar

notkunar tölvubúnaðs

•  Uppsetning forrita á útstöðvum

•  Dagleg umsjón verkefna í notendaþjónustu

•  Greining rekstrarvandamála á útstöðvum

Notendaþjónusta

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Mjög góð almenn tölvukunnátta, menntun á sviði upplýsingatækni er kostur

•  Fagleg og öguð vinnubrögð – þjónustulund, umburðarlyndi og þolinmæði

• Reynsla úr rekstrarumhverfi banka er æskileg sem og góð tungumálakunnátta

Starfssvið:

•  Daglegur rekstur Oracle og MS SQL gagnagrunna

•  Þjónusta við þróunardeildir varðandi rekstrarum-

hverfi gagnagrunna

•  Tryggja aðgengi og vöktun gagnagrunna 

í 24x7 rekstrarumhverfi

•  Aðkoma að almennri þróun rekstrarumhverfis

Rekstur gagnagrunna

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•  Mjög góð þekking og reynsla af rekstri Oracle og SQL Server,

tuning/optimizing og monitoring

•  Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Starfssvið:

•  Daglegur rekstur miðlaraumhverfis og gagnageymslna

•  Þjónusta við þróunardeildir vegna rekstrarumhverfis

•  Tryggja aðgengi og vöktun kerfa í 24x7 rekstrarumhverfi

•  Aðkoma að almennri þróun rekstrarumhverfis

Rekstur miðlara, gagnageymslna, net- og fjarskiptabúnaðar

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•  Haldgóð reynsla af rekstri flókinna upplýsingatæknikerfa

•  Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

•  Þekking og reynsla af einu eða fleiru af eftirtöldu:  Windows Server, AIX,

SAN, WM Ware, Exchange, Share Point, Biz Talk, SMS, Cisco netbúnaður,

öryggismál netumhverfis

Starfssvið:

•  Þátttaka í uppbyggingu og þróun markvissra ferla 

til að meðhöndla rekstrarfrávik, vandamál og breytingar

• Vinna að úrlausnum samkvæmt ofangreindum ferlum

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•  Þekking og reynsla af rekstrarumhverfi flókinna tölvukerfa

•  Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

•  Þekking og reynsla af einu eða fleiru af eftirtöldu: 

Service Management/ITIL (Configuration-, incident-, problem- 

og change management), öryggismál almennt (ISO 17700/27001)

Innri þjónustur og ferlar

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.   

Vegna sívaxandi umsvifa óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur í rekstrardeild
upplýsingatæknisviðs Landsbankans. Helstu verkefni deildarinnar lúta m.a. að uppbyggingu á erlendri starfsemi og
endurbótum á ferlum og rekstrarumhverfi, í samræmi við alþjóðlega staðla.

Við leggjum áherslu á að hafa í okkar röðum framúrskarandi starfsfólk og viðhalda kunnáttu þess og færni, skapa og
viðhalda þannig rekstrarumhverfi af hæsta gæðaflokki. Lögð er áhersla á frumkvæði og árangur sem og starfsumhverfi
sem einkennist af frábærum starfsanda og ánægju í starfi.

Nánari upplýsingar veita Ragnar Sævarsson forstöðumaður á upplýsingatæknisviði í síma 410 6577
eða með því að senda tölvupóst á ragnar.saevarsson@landsbanki.is
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir 28. ágúst nk.



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

- vi› rá›um

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
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- vi› rá›um

Fjármálastjóri

Öflugt byggingarfyrirtæki á höfu›borgarsvæ›inu
óskar eftir fjármálastjóra.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 28. ágúst nk.

Uppl‡singar veita
Rannveig J. Haraldsdóttir
og Inga S. Arnardóttir
Netföng: rannveig@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

Starfssvi›
Umsjón fjármála í samstarfi vi› 
framkvæmdastjóra
Umsjón inn- og útgrei›slna
Fjármögnun verkefna
Samskipti vi› banka
Samningager› og innheimta
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
Menntun á svi›i vi›skiptafræ›a
e›a sambærilegt
Reynsla af sambærilegum störfum
Gó› enskukunnátta
Gó›ir samskiptahæfileikar
Sjálfstæ›i og metna›ur til a› ná 
langt í starfi

Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns a› fjölbreyttum verkefnum heima og
erlendis fyrir stóran og traustan hóp vi›skiptavina.



- vi› rá›um

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

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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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.

- vi› rá›um
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Starf sérfræ›ings vi› verklegar framkvæmdir

firóunarsamvinnustofnun óskar eftir a› rá›a vanan
stjórnanda til a› starfa a› verkefnum sem tengjast vatns-
og hreinlætismálum í Malaví.

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 17. september.
Öllum umsækjendum ver›ur svara›
flegar rá›i› hefur veri› í starfi›.

Nánari uppl‡singar um starfi› veita
Albert Arnarson og
Elísabet Sverrisdóttir hjá Hagvangi.
Netföng: albert@hagvangur.is og
elisabet@hagvangur.is

Umsækjendur geta sé› svör vi› öllum
fyrirspurnum á heimasí›u Hagvangs.

Framkvæmdir eru unnar af verktökum í landinu skv. útbo›i og verkteikningum. Starfsma›urinn mun
hafa umsjón og eftirlit me› verklegum framkvæmdum og fjármálum og eftir a›stæ›um grei›slu
reikninga og bókhaldi.

Rá›i› ver›ur til tveggja ára og flarf vi›komandi starfsma›ur a› geta hafi› störf í nóvember 2007.

Mögulegt er a› verksvi› sérfræ›ings breytist um mitt fyrsta starfsár og teljist flar me› starf
verkefnastjóra.

Laun eru greidd skv. taxta UNDP.

Hæfniskröfur
Menntun sem n‡tist í tilgreindu starfi
Mjög gó› enskukunnátta
Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
Reynsla af sambærilegum verkefnum er kostur
Reynsla af stjórnun fjármála er kostur
fiekking á flróunarmálum/og e›a reynsla af störfum í flróunarlandi er kostur
Gó› a›lögunarhæfni og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg

Vegna a›stæ›na er nau›synlegt a› vi›komandi búi vi› Malavívatn en sú búseta hentar ekki fleim
sem hafa á framfæri sínu börn á skólaskyldualdri.



Margvísleg fríðindi fylgja starfinu og mikið 
félagslíf. Góðir möguleikar eru á starfsþróun.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is
eða hafi samband við verslunarstjóra 
í næstu verslun.

Vilt þú vera með í

  ferskasta
liði landsins?
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öt 6 • Grafavog • Reykjavik
tel +(354) 533 3700 • fax+(354) 533 3701

Umsóknir sendist til

Páls Gunnlaugssonar

pall@ask.is

sem gefur jafnframt nánari

upplýsingar.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
          www.ask.is
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arkitektum með góða reynslu af vinnu á arkitektastofu.

hæfileikaríkum starfsmanni til að sjá um gæðakerfi teiknistofunnar.
Hlutastarf kemur til greina.

grafískum hönnuði til að sinna kynningarmálum, heimasíðu ofl.

byggingafræðingum sem kunna skil á gerð verkteikninga, útboðsgagna ofl.

verk- eða tæknifræðingum sem kunna skil á verkefnastjórnun.

ert þú sá sem við leitum að?ert þú sá sem við leitum að?

Við erum að leita
að góðu fólki !

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á sviði
arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga,
hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl.
Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.
Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 24 talsins.Hö
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Nánari upplýsingar veitir Elfa, starfsþróunarstjóri, í síma 5154161 og með tölvupósti, elfa@byko.is
Umsóknir, merktar starfi sem verið er að sækja um, berist til Elfu B. Hreinsdóttur, aðalskrifstofu BYKO Skemmuvegi 2,
200 Kópavogi eða með tölvupósti, elfa@byko.isEinnig er hægt að sækja um störfin á heimasíðu BYKO www.byko.is

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Í BOÐI HJÁ VERSLUNUM BYKO

FRAMTÍÐAR
STÖRF
VIÐ LEITUM AÐ DRÍFANDI FÓLKI MEÐ RÍKA
ÞJÓNUSTULUND OG BRENNANDI ÁHUGA Á VERSLUN

VIÐ HJÁ BYKO LEGGJUM ÁHERSLU
Á LIPURÐ, GLEÐI & DRIFKRAFT
TIL AÐ NÁ ÁRANGRI Í STARFI.

Við hvetjum alla til að sækja um störfin, unga sem 
aldna, konur og karla, Íslendinga sem útlendinga

Sölumaður í heimilisvörudeild
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. 
Reynsla af sölumennsku er kostur.

Gjaldkeri á kassa
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini og uppgjör kassa.
Stundvísi og nákvæm vinnubrögð. Reynsla af þjónustu- og 
gjaldkerastörfum er kostur.

BYKO verslun Hringbraut

Timburverslun BYKO Breidd
Starfsmenn í afgreiðslu og tiltekt pantana
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini og tiltekt og afgreiðslu
pantana. Stundvísi og nákvæm vinnubrögð.
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt skilyrði.

Lagnadeild
Sölumaður í Lagnadeild BYKO Breidd
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. 
Þekking á lagnaefni og reynsla af sölumennsku eru góðir kostir.

Leigumarkaður BYKO 
Starfsmenn í afgreiðslu leigutækja 
Starfið felst í afhendingu og móttöku leigutækja ásamt annarri þjónustu 
við viðskiptavini. Þekking á tækjum Leigumarkaðar er kostur.

Viðgerðarmaður
Starfið felst í smáviðgerðum og þrifum á tækjum. Stundvísi og nákvæm 
vinnubrögð. Þekking á tækjaviðgerðum er kostur.

Vöruhús BYKO
Starfsmenn óskast í Vöruhús BYKO 
Starfið felst í vörumóttöku, losun gáma og tiltekt pantana fyrir 
verslanir ásamt þjónustu við viðskiptavini. Stundvísi og nákvæm 
vinnubrögð. Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt skilyrði.

Hlutastör f
Helgarstörf og seinni hluta dags
Við bjóðum upp á fjölbreytt stör f seinni hluta virkra daga og 
um helgar. Við hvetjum iðnskólanema, aðra framhaldsskóla- og 
háskólanema og alla sem hafa áhuga á starfi á þessum tíma til 
að sækja um stör f hjá okkur í vetur.

Kauptún - Ný verslun BYKO 
Sölufólk í ýmsar deildir 
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. 
Reynsla af sölumennsku er kostur.

Gjaldkeri á kassa 
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini og uppgjör kassa. 
Stundvísi og nákvæm vinnubrögð.

Uppsetning og áfyllingar
Starfsfólk óskast nú þegar í uppsetningu og áfyllingar.
Heilsdags- og hlutastör f koma til greina.

Starfsmenn í vöruhús lagnadeilda í Breidd
Starfið felst í vörumóttöku og tiltekt pantana fyrir verslanir 
og þjónustu við viðskiptavini. Þekking á lagnaefni er kostur.
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt skilyrði.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Sölustjóri

Starfs- og ábyrgðarlýsing 

Veisluþjónusta

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Leitum að sölu- og markaðsstjóra fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og
hönnun forsteyptra húsa á Íslandi. 
Leitað er að einstaklingi með þekkingu á íslenskum byggingamarkaði, ásamt
reynslu af störfum við sölu- og markaðssetningu.

Sölustjóri sér um að skipuleggja og stýra sölumálum fyrirtækisins með það að 
leiðarljósi að ná sem bestum árangri hvað varðar nýtingu á framleiðslugetu 
og samsetningu á framleiðsluvörum þess á hverjum tíma.

· Sölu- og markaðsmál fyrirtækisins
· Samskipti við viðskiptavini og efling viðskiptatengsla
· Öflun nýrra viðskiptavina
· Gagnakerfi sem tengjast sölumálum fyrirtækisins
· Áætlana og skýrslugerð er tengist sölumálum fyrirtækisins
· Tryggja flæði upplýsinga til framkvæmdastjóra
· Frumkvæði í uppbyggingu og þróun sölu- og markaðsstarfs
· Aðkoma að ímyndarmálum

Menntunar og hæfniskröfur:

· Menntun á sviði viðskipta/markaðsfræði æskileg 
· Haldbær reynsla á sviði sölu- og markaðsstarfa
· Reynsla úr byggingariðnaði kostur
· Tungumálakunnátta; enska og eitt norðurlandatungumál 
· Góð tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel og Word
· Stjórnunarhæfileikar og áhugi á byggingariðnaði og tengdum sviðum
· Góðir samskiptahæfileikar gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum





GRETTISGATA 5
101 Reykjavík
ÆÐISLEG STAÐSETNING

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð  við  Grettisgötu í  Reykjavík.  Komið  er  inn í  opið  flísalagt  rými.  Fallegt  bjart
eldhús með nýrri  innréttingu og vönduðum tækjum. Stofan er  með miklum gluggum og útgengt á suður
svalir. Svefnherbergin eru mjög rúmgóð með parket á gólfum, stærra svefnherbergið er með fataherbergi.
Baðherbergið  er  mjög  smekklegt  með  nuddbaðkar  og  sturtu,  hátt  til  lofts,  aðstaða  fyrir  þvottavél  og
þurrkara. Þetta er íbúð sem mikið hefur verið lagt í.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG KL 16:00 - 16:30

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

661 9261

Njarðarbraut 1
260 Reykjanesbær
Atvinnuhúsnæði á góðum stað

Stærð: 2000 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 17.825-20.7M

RE/MAX BORG kynnir  ca 2000 m2 nýtt  atvinnuhúsnæði  við  Njarðarbraut  1.  260 Njarðvík  Reykjanesbæ.
Húsin  verða  tvo  sem  skiptast  niður í  12  bil  frá  ca  150  til  ca  180m2  bil, Í  hverju  bili  eru  stórar
innkeyrsluhurðir  (3x3.30).  Hvert  bil  skiptist á  eftirfarandi  hátt:  vinnusalur,  aðstaða  fyrir  starfsmenn,
skrifstofa, lítil salernisaðstaða og geymsla. Hiti er í gólfum og fyrir utan innkeyrsluhurðir.  Fyrstu bilin verða
afhent um miðjan oktober.  A.T.H. ca 115000 kr m2.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

bil frá 152-180m2

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

699 8993

Reyðarkvísl 16
110 Reykjavík
Glæsilegt raðhús með útsýni

Stærð: 240 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 33.890.000
Bílskúr: Já

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

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Vönduð og falleg eign á frábærum stað.

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

520 9400

698 87 33

Þórðarsveigur 22
113 Reykjavík
4ra herb.-sérinngangur-bílgeymsla

Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð m.bílgeymslu á jarðhæð með sérinngangi og útgengi út í lítin garð.
Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi, fataskáp og aðgengi inn í þvottahús. Eldhús með flísum á gólfi,
keramik  eldavél  og  háfi  yfir.  Úr  eldhúsi  er  útgengi  út  í  garð.  Sjónvarpshol  með  parketi  á  gólfi.  Stofa  /
borðstofa  með  parketi  á  gólfi.  Þrjú  svefnherbergi  öll  með  parketi  á  gólfi  og  fataskápum.  Baðherbergi  er
með baðkari og sturtuklefa og er flísalagt í hólf og gólf. Geymsla.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Hagstæð lán fylgja eigninni 

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

520 9400

698 87 33

Hallveigartröð 3 og 5
Reykholt í Borgarfirði
Flott hús í heillandi sveit!!

Stærð: 195,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Dreymir  þig  um  hús  í  heillandi  sveit  sem  er  margrómuð  fyrir  fegurð,  veðursæld  og  öflugt  félags-og
mennigarlíf?  Nú  gefst  þér  einstakt  tækifæri  að  eignast  hús  í  hinu  sögufræga  menningarsetri  Reykholti  í
Borgarfirði!! RE/MAX Búi kynnir glæsilegt, vandað, opið, bjart og nýtískulegt einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr. Húsið er úr timbri klætt járni og standandi máluðum við. Afhendist fullbúið að utan og innan
með grófjafnaðri lóð, palli og potti. Kaupendur geta haft samráð um val á innréttingum.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Bókið skoðun í s: 892 0684 og 662 4462

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

892 0684

662 4462

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

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

Brunabótamat: 000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49,9 m
RE/MAX  Búi  kynnir:  Stórglæsileg  parhús á 2  hæðum  m. 7 m  háum  útsýnisglugga á  fallegum  stað  í
Leirvogstungunum. Esjan og Leirvogurinn blasa við í allri sinni dýrð. Nálægð við fagra náttúru en samt stutt
frá miðbæ Mosfellsbæjar. Meira lagt í húsin en gengur og gerist. Flottur gasarinn, 3-5 á svefnherbergi, fer
eftir  útfærslu,  50  fm  svalir. Í  Leirvogstungunum  sameinast  þægindi  þéttbýlisins,  kyrrð  og  fegurð
sveitarinnar. Stutt í skóla og alla þjónustu. Húsin skilast fokheld.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Bókið skoðun í s: 8920684 og 6624462

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

892 0684

662 4462

Holtsgata 19
101 Reykjavík
Opið hús í dag

Stærð: 103,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni í gamla vesturbænum. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu,
hjónaherbergi, barnaherbergi, gang, eldhús og bað. Lakkað parket á gólfum í stofum, barnaherbergi og á
gangi.  Dúkur  á  gólfum  í  hjónaherbergi  og  eldhúsi.  Eldhús  með  upprunalegri  innréttingu  og  stórum
borðkrók. Baðherbergi er með baðkari og flísum í hólf og gólf. Borðstofan er notuð sem herbergi í dag en
auðvelt er að opna inn í stofuna aftur. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla eru í kjallara

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

Naustabryggja 22
110 Reykjavík
Tvær fyrir eina

Stærð: 213,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 36.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: 53.000.000

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 18:00-19:00

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

898 0066

Glæsileg  tveggja  kynslóða  eign.  Tvær  stórar  og  bjartar  samliggjandi  3ja  herbergja  íbúðir
í  tvíbýlishúsi  í bryggjuhverfinu, 2  stæði í  bílageymslu  fylgja.  Báðar  íbúðir  eru
parketlagðar  að  undanskildum baðherbergjum sem eru flísalögð. Stofa, borstofa og
eldhús er opið og bjart. Hjónaherbergin eru stór með góðum skápum.  Tengi  fyrir  þvottavél
er á  báðum baðherbergjum.  Sérstök  eign  sem hentar  samheldinni fjölskyldu.



Hraunbær 10-12
Hveragerði
Innréttaðu sjálf/ur

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat:

Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
Húsið  er  fullbúið  að  utan,  stenað  með  fallegum  ljósum  steinsalla.  Þak  er  fullfrágengið  með  þakkanti  og
rennum.  Viðhaldslitlir  ál  í  tré  gluggar  eru  komnir  í  og  glerjaðir  með  tvöföldu  gleri.  Lóðin  verður  tyrfð  og
innkeyrsla  að  bílskúr  verður  steypt  með  hitalögn.  Gert  er  ráð  fyrir  þremur  til  fjórum  svefnherbergjum,
anddyri, eldhúsi, stofu, borðstofu, baðherbergi, þvottahúsi. Innangengt er í bílskúr. Upplýsingar um eignina
og teikningar veita BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 899 0800

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

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000

Komið er inn í anddyri með góðum fataskápum úr eik frá Brúnás. Eldhúsið er með mjög fallegri eikarinnréttingu frá
Brúnás  og  viftu,  eldavél  og  bakarofni  frá  AEG,innbyggð  uppþvottavél  frá  AEG  fylgir.  Stofan  er  mjög  stór  með
útgengt út á suðurausturverönd. Herbergin 2 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná upp í loft sem eru
einnig  úr  eik  frá  Brúnás.  Baðherbergið  er  með  flísum  á  veggjum  og  gólfi,  baðkari  og  veglegri  innréttingu  frá
Brúnás. Þvottahús og geymsla eru inni í íbúðinni.   Íbúðinni fylgir gott stæði í bílageymslu. Stutt er í skóla, leikskóla
og alla þjónustu.  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Krókavað 15
110 Reykjavík
SÝND Í INNLIT ÚTLIT NÝLEGA

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat:
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Stórglæsileg  136,2fm  íbúð  í  tvíbýlishúsi  ásamt  28,7  fm  bílskúr,  samtals  164,9fm.  Íbúðin  var  nýlega  sýnd  í
þættingum INNLIT/ÚTLIT. Eldhús er opið inn í stofu og borðstofu, falleg hvít sprautulökkuð eldhúsinnrétting, stór
eyja skilur að eldhús og borðstofu,  ískápur og uppþvottavél inn í innréttingu, gott vinnupláss í eldhúsi, útgengt er
út á stórar 50fm svalir úr eldhúsi. Stofa er rúmgóð og björt, halogen lýsing er í stofu og eldhúsi. Í stofu, borðstofu,
eldhúsi,  svefnherbergisgangi  og  í  herbergjum  eru  falleg  hvíttuð  eik  á  gólfi,  innihurðar  eru  lakkaðar  hvítar.
Baðherbergi  er  einkar  glæsilegt,  dökkar  flísar  á  gólfi  og  gráar  flísar  á  veggjum,  hornbaðkar  með  nuddi,  sturta,
handklæðaofn, uppáhengt klósett, tveir vaskar sem eru fallegri eikarinnréttingu og stór spegill. Þrjú vel skipulögð
svefnherbergi  eru  á  hæðinni  og  eitt  herbergi  er  fyrir  aftan  bílskúr  með  sérinngang.  Bílskúr  er  stór  og  breiður,
rafmagnsopnun. BÓAS 699 6165  &  GUNNAR 899 0800 sýna eignina.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Kvistavellir 34 - 40
221 Hafnarfjörður
VERÐ 28.900.000 - 29.900.000

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000

Kvistavellir  34-40 er fjögurra íbúða raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á
hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5 m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2 þaraf er bílskúr og geymsla
35,9. 2.hæð er 65,7 m2 Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er
gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt
og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í garð.
Lögn fyrir gólfhitakerfi verður steypt í gólfplötur neðri og efri hæðar og gólf tilbúin til flotunar.  Skilalýsing fullbúið að
utan, grófjöfnuð lóð og fokhelt að innan  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Vesturberg 78
111 Reykjavík
ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ Í LYFTUHÚSI

Stærð: 63,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Komið er inn í anddyri, skápur og korkur á gólfi. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu sem er upprunaleg,
borðkrókur.  Svefnherbergi  er  rúmgott  með  góðum  skáp  og  dúkur  á  gólfi.  Stofa  er  með  parket  á  gólfi.
Baðherbergi  er  með  snyrtilegri  innréttingu,  baðkar  og  þvottaaðstaða.  Góð  geymsla  er  í  kjallara,
sameiginlegt þvottahús er á hæðinni ásamt hjólageymslu. BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA
EIGNINA

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165



Dverghólar 19
800 Selfoss
Vönduð eign á góðum stað

Stærð: 149,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
4ja  herb  parhús  með  bílskúr,   grónum garði  og  stórum sólpalli.  Flísalögð  forstofa  með  skápum.  Eldhús
flísalagt, með ljósum innréttingum og eyju. Stofan er björt með stórum gluggum.  Opið er milli eldhúss og
stofu  og  er  hátt  til  lofts.  Lagt  fyrir  skjávarpa  í  sjónvarpsholi.  Hjónaherb  er  rúmgott  og  með  góðu
skápaplássi.   Barnaherb  tvö  eru  einnig  rúmgóð  með  góðum  skápum.  Flísalagt  baðherb  með  fallegri
innréttingu.  Örstutt í skóla. Húsið er innst í botnlanga. Góð lán fylgja. Laus fljótlega

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:30 - 17:00

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

893-6001

8648090

Laugarnesvegur 58
105 Reykjavík
Vantar þig verkefni

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

Brunabótamat: 11.874.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
Þriggja herbergja íbúð á annari hæð, 70,6 fm. Geymsla í bakhúsi er 10 fm.  Samtals 80,6 fm. Í húsinu eru
3  íbúðir.  Lýsing  íbúðar.  Forstofa  með  plastparketi,  baðherbergi  flísalagt,  baðkar.  Eldhús  með  gamalli
innréttingu, lítið herbergi/borðstofa með glugga inn af eldhúsi.  Stofa með plastparketi, Tvö stór og rúmgóð
herbergi með fataskápum. Íbúðina þarf alla að taka í gegn að innan en er í ágætu ástandi að utan. Laus við
kaupsamning.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl. 18:00 - 18:30

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

893-6001

8648090

Þykkvaflöt 4 / Rein
820 Eyrarbakki
Fallegt einbýli í gömlum stíl

Stærð: 146,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð 
Nýlegt  einbýlishús byggt  í  aldarmótastílnum 1900.  Einbýlishús á tveimur hæðum 118,2 fm ásamt bílskúr
28,2  fm.  Sjón  er  sögu  ríkari  !  Allir  viðir  í  húsinu  eru  sérvaldir.  Gólfborð  eru  á  báðum  hæðum.  Í  stofu  er
spjaldapanell með brjóstlista. Bitar í lofti, sérsmíðuð gerefti og gólflistar. Allir gluggar í húsinu sérsmíðaðir.
Loft á báðum hæðum eru máluð með heimalagaðri línolíumálningu. Gróinn garður með stórum palli  með
heitum potti. Malbikuð innkeyrsla. Afhending samkomulag.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 17:30 - 18:00

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

893-6001

8648090

Vallarholt 11
Bláskógabyggð
Gott hús á eignarlóð

Stærð: 73,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Vandað heilsárshús skammt frá Reykholti 73,7 fm, víðsýnt er frá húsinu og útsýnið geysifagurt.  Eignin er
staðsett í hjarta Suðurlands. Eignarlóð 5900 fm. Ræktunarráðgjöf garðyrkjufræðings fylgir. Innra skipulag:
Forstofa,  eldhús  og  stofa,  þrjú  svefnherbergi,   baðherbergi  með  hurð  út  á  verönd,  lítil  geymsla  /
lagnaherbergi. Húsið selst á núverandi byggingarstigi og mikið af því efni sem á vantar fylgir með húsinu.
Húsið er klætt að utan með bjálkaklæðningu. Fáið leiðarlýsingu s. 8648090

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00-15:30

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

893-6001

8648090

Grillkofinn Langholtsvegi
104 Reykjavík
Söluturn á svífandi uppleið

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Mikil sóknarfæri 

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

869-8150

Garðyrkjustöðin Engi 
Laugarási, Bláskógabyggð
MIKLIR MÖGULEIKAR!

Stærð: 1515 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 62.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 85.000.000
Engi hefur mikla sérstöðu á íslenskum markaði þar sem þar eru ræktaðar kryddjurtir og kirsuberjatómatar,
LÍFRÆNT  VOTTAÐ  af  vottunarstofunni  TÚN,  auk  þess  gerðar  eru  tilraunir  með  ræktun  á  eplatrjám
ferskju-plómu-og aprikósutrjám svo eitthvað sé nefnt. Lóðin er 5,5ha í eigu sveitarfélagsins. Rúml. 1275m2
glergróðurhús,  240m2  plastgróðurhús,  pökkunarhús,  átthyrndur  söluskáli,  51m2  starfsmannahús  og
hugguleg 4herb íbúð í enda pökkunarhúss. Mikill trjágróður, frábært útsýni. Sannkallaður sælureitur!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

le@remax.is

Yfir 60 tegundir af trjám og runnum!

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

8969565

Engihjalli 25
200 Kópavogur
4 herbergja

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
Komið er inn á gang, flísar á gólfi. Baðherb. endurnýjað með nýjum innr. og upphengdu wc. Flísalagt í hólf
og gólf, stór gluggi á baði og gert ráð fyrir að hafa þvottav. og þurrkara í innréttingu. Tvö barnaherb. með
parketi.  Rúmgott  hjónaherb.  með  góðum skáp,  útgengi  á  svalir,  parket  á  gólfi.  Eldhús  með  snyrtil.  eldri
innréttingu,  nýjar  borðpl.,  korkur  á  gólfi.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt,  útgengi  á  svalir,  plastparket  á  gólfi.
Nýtt gler í gluggum íbúðar. Unnið er við lagfæringar á andyri o.fl.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Sigurlaug Ásta
Sölufulltrúi

silla@remax.is

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

534 4040

699 4994

660 2525

Ferjubakki 8
109 Reykjavík
4 herbergja

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Rúmgóð 4 herbergja íbúð á 2. hæð á þessum barnvæna stað í Bökkunum. Komið er inn í gott hol. Eldhús
með eldri innréttingu, rúmgóður borðkrókur, parket á gólfi. Rúmgott baðherbergi með baðkari, stór skápur,
tengt fyrir þvottavél. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, tvö með skápum, parket á gólfum. Stofan björt, parket á
gólfi,  útgengi  út  á  suðursvalir.  Í  sameign  er   hjóla-  og  vagnageymsla,  stór  sérgeymsla  og  sameiginlegt
þvottahús. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir á húsinu sem greiddar verða af seljanda.

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



Ásakór 9-11
201 Kópavogur

Stærð: 85,8 fm2

Verð: 20.500.000
2ja Herbergja

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

s: 694 9900
gunnarolason@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

s: 699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
thorarinn@remax.is

Stærð: 142,1 fm2

Verð: 32.900.000
4ra Herbergja

Stærð: 114,9 fm2

Verð: 26.700.000
3ja Herbergja

Stærð: 154,2 fm2

Verð: 35.700.000
5 Herbergja

RE/MAX LIND KYNNIR: Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu 
húsi við Ásakór 9-11 á fallegum stað í Kópavogi.

Stærð íbúða er frá 85fm - 158fm, 
2ja - 5 herbergja íbúðir.

Lóð afhent fullbúin.

Öllum íbúðum fylgja sérgeymslur.

Fataskápar eru HTH.

Eldhúsinnréttingar eru HTH.

Allar íbúðir skilast fullfrágengnar með eða án 
gólfefna en þó er gólf á baði og í þvottahúsi flísalagt.

Alls eru 31 íbúð í húsinu og 12 bílskúrar.

Sölusýningar
Sunnudaginn 19. ágúst 

frá kl. 15:00-18:00

Mánudaginn 20. ágúst 
frá kl.17:00-20:00

SÖ
LU

SÝ
NIN

G

Skráðu þig í gestabók í opnu húsi og 
þú átt von á að vinna utanlandsferð 

fyrir 4 til Evrópu.
Ís í boði fyrir gesti.

ATH!

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Fífuhvam
m

svegur

Salaskóli

Salavegur

R
júpnavegur

Hörðuvallaskóli

Arnarnesvegur

Rjúpnavegur

Kóravegur

Ásakór 9-11

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Glæsilegar íbúðir
í sex hæða lyftu húsi
Frábært verð!
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Árbakki 13
Selfoss
Smart hús, flott útsýni

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Einbýli á besta stað.  Um er að ræða einbýlishús sem er staðsett í
Árbakka 13 á Selfossi  nánar  til  tekið  í  Fosslandi  þar  sem  fallegt  útsýni  er   yfir  Ölfusá og einnig  er  mjög
falleg fjallasýn frá húsinu.  Þetta fallega einbýlishús er nú til sölu en eignin telur  flísalagða rúmgóða forstofu,
flísalagt  hol  sem  er  opið  inn  í  stofu  sem  er  með  gegnheilu  parketi  á  golfi,  eldhús  er  með  flísum  og  er
eldhúsinnréttingin sérlega smekkleg, þvottahús er flísalagt, baðherbergi er flísalagt með hornbaðkari, flísum
á veggjum og  í  kringum spegil,  hjónaherbergi  er  stórt  með  fataherbergi  og  sér  baðherbergi  með  sturtu,

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 14:00-15:00

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

8977027

Lóurimi 27
800 Selfoss
STEINSTEYPT RAÐHÚS

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
RE/MAX HEIMILI  &  JARÐIR  kynna  fallegt  steinsteypt  raðhús  í  grónu  hverfi.  Um er  að  ræða  mjög  bjarta
117,4 fm íbúð og 30,9 fm bílskúr  sem búið  er  að innrétta  sem íbúð og býður  uppá þann möguleika  að
leigja út. Mjög snyrtilegur og gróinn garður og verönd.  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR VALDIMAR
Í SÍMA 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

AUKAÍBÚÐ Í BÍLSKÚR-LEIGUMÖGULEIKI

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

821 0808

Lágseyla 17
Reykjanesbær
Nýlegt endaraðhús á góðum stað. 

Stærð: 149 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 24.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.300.000
Lágseyla  17,  Reykjanesbæ.   Nýlegt  149  ferm.  endaraðhús  ásamt  bílskúr.   Góð  eign  á  góðum  stað.
Áhvílandi hagstætt lán með 4,20@  vxt.  Eignin er laus til afhendingar strax.   Verð: 28.300.000 kr.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is

Opið hús?..

4200800

Norðfjörðsgata 6
230 Reykjanesbær
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 152 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1927

Brunabótamat: 20.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.600.000
Húsið hefur allt verið nýlega tekið í gegn. Ris er nýlega standsett, nýlegar innréttingar í allt húsið og nýleg
gólfefni. Húsið er ný málað að utan. Falleg næturlýsing í stiga að innan. Lítill. Búið að draga nýtt rafmagn,
skipta  um  tengla  og  nýjar  töflu  í  kjallara  og  miðhæð.  Sökkull  á  húsinu  er  nýr.  Allar  lagnir,  skolp,
neyslulagnir, og miðstöðvalagnir eru nýjar. Hiti í gólfum á neðstu hæð. Teikningar fylgja sem sýna allt sem
hefur verið gert.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús á Mánudag frá 18.15 - 18.45

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

4200800

693 2080

8440040

Ósbraut 2 & 4
250 Garðar
Ný einbýlishús í byggingu

Stærð: 198 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, gang, fjögur svefnherbergi, fataherbergi inn af
hjónaherbergi,og baðherbergi sem er innangengt í úr hjónaherbergi, gestabaðherbergi, bílskúr og geymsla.
Eikarinnréttingar frá RH innréttingum í Reykjanesbæ, öll hreinlætistæki eru frá Tengi. Tæki í eldhús eru frá
Bræðrunum  Ormsson  (ísskápur  fylgir  ekki).  Rúmlega  fokhelt  að  innan  en  fullklárað  að  utan  er  verð
19,9millj.kr. Vöruúttekt að eigin vali fyrir 500.000 þúsund krónur fylgir.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús á Mánudag frá 17.30 - 18.00

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

4200800

693 2080

8440040

Álfkonuhvarf 59
Kópavogur
Falleg jarðhæð

Stærð: 128,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Glæsileg  4ra  herbergja  endaíbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  í  fjölbýli  með  huggulegri  verönd.  Stæði  í
bílageymslu fylgir. Nýlega lagt eikarparket. Gott útsýni til Elliðarvatns í stofu og útgengi á vandaða verönd.
Skápar  í  öllum  herbergjum.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  náttúruflísum.  Leiktæki  eru  á
sameiginlegri lóð og öll helsta þjónusta stutt frá. Húsið hlaut tvær viðurkenningar umhverfisráðs Kópavogs
árið 2005, fyrir hönnun og fyrir frágang húss og lóðar. -Verið velkomin í dag-

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið hús sunnudaginn kl 15:30 - 16:00

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

897 0798

892 2325

Nónhæð 3
Garðabær
Falleg útsýnisíbúð

Stærð: 113,0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Íbúðin er talsvert endurnýjuð á 2.hæð með góðu útsýni yfir Garðabæinn og í vel við haldinni blokk. Nýlega
var allt eldhúsið tekið í gegn og baðherbergið. Stofan er rúmgóð og björt með góðum gluggum, frábæru
útsýni og útgengi á fínar svalir. Skápar eru í báðum herbergjum. Þvottahúsaðstaða inni í baðherberginu og
góð  geymsla  er  við  innganginn  á  ganginum.  Baðherbergi  er  allt  endurnýjað  með  sturtuklefa.  Húsið  er
nýmálað að utan. -Verið velkomin í opið hús í dag-

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 16:30 - 17:00

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

897 0798

892 2325

Heiðvangur 11
Hafnarfjörður
Vel viðhaldin eign á góðum stað

Stærð: 271 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 37.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.800.000
Lýsing  eignar:  Fallegt  og  velviðhaldið  hús  sérhannað  á  lóð  í  enda  botnlanga  með  auka  íbúð  og  tvöf.
bifreiðageymslu. Rúmgott eldhús með hvítri innréttingu og miklu borðplássi. Myndir af eldhúsinnréttingunni
og  stofunni  auk  lýsingar  á  húsinu  voru  birt  í  Hús  og  Hýbýli  á  árinu  1990.  Stofan  er  stór  og  björt.
Sérsmíðaður  arin  með  Drápuhlíðar  grjóti  auk  sökkuls  undir  leður  hornsófa.  Rúmgóð  svefnherbergi.
Sérsvalir út frá hjónaherbergi. Sána á neðrið hæð. Bifreiðageymslan er með gryfju.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Pantið skoðun í síma: 895-6300 Rúnar

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

517 3629

866-9954



Álfkonuhvarf 19
203 Kópavogur
Laus við kaupsamning

Stærð: 128,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.180.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  1.  hæð  við  Álfkonuhvarf  í  Kópavogi.  Úr  íbúðinni  er  mjög  fallegt  útsýni  yfir
Elliðarvatn  og  fögur  fjallasýn.  Íbúðin  er  með:   3  rúmgóðum  svefnherbergjum,  rúmgóðri  stofu  með  opnu
eldhúsi  og  eldhúskrók,  baðherbergi  með  baðkari,  sturtuklefa  og  fallegri  innréttingu  og   þvottahúsi.
Forstofan,  baðherbergið  og  þvottahúsið  eru  flísalögð  en  gangur,  svefnherbergin,  stofan  og  eldhúsið  eru
með fallegu parketi. Á jarðhæð 8 fm sérgeymsl og sérstæði í bílageymslu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 15:00-15:30

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

699 7372

897 7744

Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Stærð: 78,2-104 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27-37,5
RE/MAX  BORG  kynnir í  samstarfi  við  Re/Max  Esju  glæsilegar  nýjar  2-3  herbergja  íbúðir í  4ra  hæða
lyftublokk.  Opið  stofurými  með opnu eldhúsi.  Þvottahús innan í  öllum íbúðum.  Svalir  frá  stofu.  Glæsilegt
útsýni frá norðurhlið. Sérstaklega glæsilegur frágangur í alla staði þar sem hvergi hefur verið  tilsparað en
sem dæmi má nefna að gólfhiti er í öllum herbergjum, hvert með sér hitastilli. Fallegar íbúðir á besta stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 18:00-18:30

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

897 7744

699 7372

Brekkubær 7
110 Reykjavík
Fallegt raðhús á 2 hæðum

Stærð: 189,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilegt  5  herbergja  raðhús  á  2  hæðum  með  innbyggðum  bílskúr  (21,2  fm)  í
Árbænum.  Vönduð  og  vel  skiplögð  eign.  Gengið  er  inn  á  efri  hæð  og  þar  eru  forstofa,  stórt  eldhús,
baðherbergi  og  rúmgott  stofurými.  Á  neðri  hæð  er  stórt  þvottahús,  3  svefnherbergi,  baðherbergi  og
stofa/hol.  Allar  innréttingar  eru  sérlega  smekklegar  og  er  öllu  í  húsinu  vel  við  haldið.  Skólar  og  öll  helsta
þjónusta nálægt. Glæsileg eign 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. 16:00-16:30

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

897 7744

699 7372

Bústaðavegur 99-101
108 Reykjavík
Nýstandsettar íbúðir á 2 hæðum

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 35 og 35,5
Nýstandsettar  íbúðir  á  tveimur  hæðum.  Eru  í  dag  skráðar  75,8  fm  en  verða  skráðar  ca  130  fm  eftir
stækkun,  þar  að  auki  er  töluvert  af  gólffleti  sem  er  undir  súð  og  mælist  því  ekki.  Íbúðirnar  afhendast
tilbúnar  án  gólfefna  en  í  aðra  vantar  þó  eldhúsinnréttingu.  Eftirfarandi  hefur  verið  endurnýjað:  þak,
þakrennur, skólp, raflagnir og tenglar, rafmagnstafla og vatnslagnir. Húsið verður málað og sprunguviðgert.
Í eignina er tengt fyrir breiðbandi og ljósleiðara. Stórkostlegt útsýni er af báðum svölum

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag 17-17:30 og mánud. 19-19:30

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

897 7744

699 7372

Freyjugata 27
101 Reykjavík
Falleg 3ja herb. á besta stað

Stærð: 102,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
RE/MAX BORG kynnir  3ja  herbergja  á  3ju  hæð í  fjölbýli  á  besta  stað í  bænum.  Mikill  sjarmi  yfir  íbúð og
staðsetningu og er íbúðin vel skipulögð. Eikarborð og flísar á gólfum. Stofan er af góðri stærð. Eldhúsið er
rúmgott  með stórum búrskáp og litlum bakhússvölum. Hjónaherbergið er  rúmgott  með góðum skápum.
Barnaherbergið  er  af  ágætri  stærð.  Baðherbergið  er  glæsilegt  með  hornsturtubaðkari  og  mósaikflísum.
Sameiginlegt þvottahús. Sérgeymsla. Sölufulltrúar RE/MAX BORG 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.16:00-16:30

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

897 7744

699 7372

Grettisgata 2
101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2-3ja herb.

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1905

Brunabótamat: 8.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
RE/MAX  BORG  KYNNIR:  Ósamþykkt,  falleg  og  mikið  endurnýjuð  2  -  3ja  herbergja,  83,2  fm  íbúð  á
jarðhæð við  Grettisgötu  í  Reykjavík  með sérinngang.  Anddyri,  baðherbergi  með þvottaaðstöðu,  stofa  og
borðstofa með parketi á gólfum, eldhús í opnu rými með stofu, svefnherbergi með fataskáp. Húsið er að
mestu leiti nýuppgert. Ástand þaks er gott að sögn eiganda. Falleg eign á frábærum stað í 101 Reykjavík.
Íbúðin er ósamþykkt vegna lofthæðar.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

699 7372

897 7744

Gullengi 15
112 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 83,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  einstaklega  fallega  3ja  herbergja  íbúð  í  6  íbúða  fjölbýlishúsi  á  góðum  stað  í
Grafarvoginum. Gegnheilt kirsuberjaparket á gólfum. Stór afgirtur viðarpallur í garði. Hjónaherbergi af góðri
stærð  með  fataherbergi.  Barnaherbergi  af  ágætri  stærð.  Rúmgott  eldhús.  Stór  og  björt  stofa.  Sér
þvottahús innan íbúðar. Baðherbergi með sturtubaðkari. Spöngin, skólar, leikskólar og öll helsta þjónusta í
göngufæri.

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

Seljabraut 14
109 Reykjavík
4 svefnherbergi / 4 bedrooms

Stærð: 188,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 27.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  6  herbergja  raðhús  á  þremur  hæðum   á  góðum  stað  í  Breiðholtinu.   Jarðhæð
skiptist  í  forstofu,  sjónvarpshol/stofu,  baðherbergi  með  sturtuklefa,  tvö  svefnherbergi.  Miðhæð  skiptist  í
gott  stofurými,  eldhús  af  góðri  stærð  og þvottahús.  Efri  hæð skiptist  í  tvö  svefnherbergi  og  baðherbergi
með  baðkari.  Gott  raðhús  með  miklum  innréttingarmöguleikum.   A  nice  4  bedroom,  2  bathroom  row
house on 3 floors in BREIÐHOLT. We will personally be there to display the house.

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



Goðheimar 11,104 RVK.
v/Laugardalinn
Sannkölluð fjölskylduíbúð

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.800.000
5 herbergja íbúð, góð og björt, á 2 hæð í góðu húsi. Opið hol,björt rúmgóð stofa-borðstofa með útgengi á
svalir.  Ágætt  eldhús  með  borðkrók,  eikarinnrétting.  4  herbergi  á  svefnherbergisgangi,útgengi  á  svalir  úr
hjónaherbergi.  Baðherbergi með baðkari,flísalagt í  hólf  og gólf.  Snyrting og rúmgott forstofuherbergi sem
nota má á ýmsan máta. Vel umhugsuð upprunaleg íbúð í vinsælu grónu hverfi, mikil veðursæld,öll þjónusta
í göngufæri, stutt í skóla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 20/8, kl:18:00-18:30

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

894 5401

Tjarnargata 10D, 101 RVK.
við TJÖRNINA
Miðbæjarflóran allt um kring.

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.800.000
Falleg  mjög  björt  4  herbergja  íbúð  á  3  hæð,við  Tjörnina  í  Reykjavík,  útsýni.   Baðherbergi  nýupptekið  (
arkitektahannað),  þvottaaðstaða,sturta,  ,flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Eldhús  nýupptekið  með  innréttingu  frá
INNEX, GRAM stáleldavél og vifta,innbyggð uppþvottavél fylgir,mosaik á milli skápa, svalir. 2 góð herbergi
annað  m/skápum.2  rúmgóðar  samliggjandi  stofur.  EINSTAKT  TÆKIFÆRI  til  að  eignast  fallega  vel  um
hugsaða íbúð á eftirsóttasta stað bæjarins og allt í göngufæri.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús, mánudag 20/8, klk: 19:00-19:

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

894 5401

Barmahhlíð 15
105 Reykjavík
Jarðhæð á góðum stað

Stærð: 100,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.700.000
Þriggja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  Hlíðunum.Íbúðin  samanstendur  af  tveimur
svefnherbergjum,stofu,eldhúsi  og  baði  auk  þess  er  gluggalaust  herbergi  sem  nýtist  sem  skrifstofa  eða
föndurherbergi.Sér  geimsla  fylgir  sem  staðsett  er  í  sameign,Eldhúsið  er  með  hvítri  innréttingu  og  dúk  á
gólfi,Húsið er allt hið snirtilegasta.Góð eign á góðum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Mánud. 20/08/07 kl19:00til 19:30 

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

821 4644

Krummahólar 6
111 Reykjavík
Íbúð á jarðhæð

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 10.690.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Góð 73,3 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt 24,5fm stæði í bílageimslu.  Komið inn í forstofu þaðan inn í
stofu.Eldhúsið er með hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Borðkrókur við glugga. Barnaherbergi er með dúk á
gólfi. Hjónaherbergi er með skáp og dúk á gólfi. Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi og veggjum
ásamt hvítri innréttingu og er nýlega tekið í gegn. Plastparket er á gólfi í stofu.  Húsið lítur mjög vel út að
utan. Sameign er snyrtileg.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag kl. 18:00 og 18:30 

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

821 4644

HRAUNTUNGA 62
200 Kópavogur
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

Stærð: 189,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 27,7
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

PARHÚS  Á  TVEIMUR  HÆÐUM  163,4  FM   ÁSAMT  25,8  FM  BÍLSKÚR.  SAMTALS  189,2  FM.  GOTT  ÚTSÝNI.
Jarðhæð 71,2  fm,  bílskúr  25,8  fm.  Suður  svalir.  Neðri  hæð 92,2  fm.  Jarðhæð:  Forstofa,  Gestasnyrting,  Stofa,
Borðstofa,  Eldhús.  Suður  svalir.  Neðri  hæð:  Þrjú  Svefnherbergi,  Hol,  Sjónvarpshol,  Baðherbergi  og  Þvottahús.
Jarðhæð: Forstofa með með góðum eikar skáp. Eldhús með fallegri eikar innréttingu sem er einnig með skápum
borðstofumegin.  Stofa  og  Borðstofa  með  útgengi  út  á  flísalagðar  suður  svalir  með  góðu  útsýni.  Stofan  og
Borðstofan eru í mjög björtu og opnu rými með panil í loft og flísum á gólfi. Stigi á milli hæða er flísalagður og á
palli  milli  hæða er útgengi út á timburlagða verönd til  vesturs og þaðan er bæði hægt að ganga niður í garð og
upp  í  efri  garð  sem  er  með  fallegum  stórum  trjám.  Neðri  hæð:  Hol  og  sjónvarpshol  stórt  og  rúmgott.
Hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi út í garð til suðurs. Tvö barnaherbergi. Baðherbergi mjög fallegt,
flísalagt  í  hólf  og  gólf,  kirsuberja  innrétting  með  hvítum  frontum,  baðkar  og  sturtuklefi,  hleðslugler  að  hluta  til  í
sturtuklefa. Af efri hæð og svölum er frábært útsýni. Eign á góðum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20-8 FRÁ KL. 18:30 til 19:00 

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

898 4596

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes
Falleg eign og fagurt útsýni 

Stærð: 163,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 22

Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000

Mjög falleg,  vel  skipulögð og  vel  staðsett 5  herbergja  efri  sérhæð ásamt  bílskúr  með frábæru  útsýni.  Að  innan
hefur  eignin  að  langmestu  verið  endurnýjuð.Innra  skipulag  og  eldhús  hannað og  teiknað af  innanhúsarkitekt.  Á
stofu, gangi, herbergjum og stiga eru gegnheilar eikarfjalir á gólfum og náttúrusteinn á baði, eldhúsi og anddyri.
Inngangur er með fataskáp og geymslurými undir stiga. Bogadreginn stigi liggur upp á hæðina. Stofan er opin og
björt með fallegu útsýni til vesturs yfir golfvöllinn, til sjávar og Snæfelssjökuls. Útgengi á rúmgóðar og skjólgóðar
suðursvalir  sem  eru  með  útsýni  til  Bessastaða  og  Keili.  Eldhúsinnrétting  er  úr  eik  og  grálituð  að  hluta,  gott
skápapláss, Blomberg tæki, frystiskápur og uppþvottavél innbyggð í innréttingu, borðkrókur. Fjögur svefnherbergi,
öll með innbyggðum fataskápum. Baðherbergi er með steyptu baðkari og sturtu, flísar á veggjum og náttúruflísar
á gólfi. Búið að endurnýja opnanleg fög og gler. Hús málað að utan sumar 2007. Möguleiki er að stækka hæðina
um 30 fm og liggja samþykktar teikningar fyrir

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



Breiðahvarf
Kópavogur
Einbýli

Stærð: 403 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 100.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.900.000
Stórglæsilegt  einbýlishús  með  hesthúsi  eða  gestahúsi á  stórri  lóð.  Frábær  staðsetning.  Um  er  að  ræða
mjög fallegt og vel hannað einbýlishús sem skilast fokhelt að innan fullklárað að utan með grófjafnaðri lóð,
á frábærum útsýnisstað nálægt Elliðarvatni.  Húsið er á tveimur hæðum og um 276 fm. að stærð auk 67
fm. bílskúrs og 60 fm. hesthúss eða gestahúss, allt eftir því hvað fólk vill.  Glæsilegt útsýni.  Stórglæsilegt
hús með frábæru skipulagi og miklum möguleikum.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

Logafold
Grafarvogur
Parhús

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

Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.500.000
Fallegt  og  notalegt  parhús á  frábærum grónum stað í  veðurparadís í  Logafold  Grafarvogi.  Garðurinn  er
gróinn og fallegur. Húsið er  157,8 fm en þar af er bílskúrinn 32 fm og stendur hann sjálfstætt við húsið.
Húsið  er  tvær hæðir  og á neðri  hæð er  forstofa,  baðherbergi  flísalagt,  eldhús,  borðstofa  og stofa. Á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi og útgengt á svalir úr tveim þeirra, sjóvarpshol og lítð baðherbergi. Gólfefni eru
ljósar flísar nema á svefnherbergjum er parket. Laust við kaupsamning

Esja

Sigfús
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

Rómantískt hús

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

898 9979

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

tp@remax.is

Steinhella
Hafnafjörður
Iðnaðarbil/dótakassar

Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.200.000
Frábært  142,3  m2  iðnaðarhúsnæði,  þar  af  33,7  m2  milliloft  í  nýju  og  glæsilegu  atvinnuhúsnæði  við
Steinhellu 5 í Hafnarfirði. Sami eigandi er að 3 bilum sem öll fást keypt. Um er að ræða stálgrindahús með
um  7  mtr.  lofthæð,  4x4  mtr.  innkeyrslu-fellihurð  og  gönguhurð.  Þakklæðning  og  útveggir  eru  úr
samlokueiningum  og  innbrenndum  lit.  Húsnæðið  er  fullbúið  að  utan  og  malbikuð  rúmgóð  lóð  kringum
húsnæðið. Í hverju bili er fullfrágengið brunakerfi, hitablásari og snyrting, gólfplata er vélslípuð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Atvinnuhúsnæði/dótakassi

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

898 9979

660 7761

Strandvegur
Garðabær
Glæsiíbúð

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Gullfalleg 3ra herbergja á 2.hæð í lyftuhúsi alls 118 fm ásamt stæði í innangengu bílastæðahúsi. Glæsilegt
útsýni  út  á  sjóinn  til  vesturs  og  norðurs.  Anddyri  með góðum skápum og flísum í  gólfi.  Þvottahús  innan
íbúðar. Stór og opin stofa sem nýtist sem setustofa, borðstofa og sjónvarpsstofa. Útgengt svalir úr stofu
sem  liggja  meðfram  allri  íbúðinni  á  tvo  vegu.  Gott  barnaherbergi  með  skápum  sem  og  rúmgott
hjónaherbergi með skápum. Við hlið stofu er eldhús með vandaðri ljósri eikarinnréttingu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Magnað útsýni.

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

898 9979

898 4477

Þórðarsveigur
Grafarholt
Íbúð á jarðhæð

Stærð: 99,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.300.000
Kynnum fallega 3ja herbergja endaíbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli.   Íbúðin er smekklega innréttuð
með  vönduðum  innréttingum  úr  beyki.  Gólfefni  eru  beykiparket  og   flísar.  Glæsilegt  eldhús  og  bað.
Forstofa flísalögð og þar eru góðir fataskápar. Þvottaherbergi rúmgott. Stofa er björt og rúmgóð. Borðstofa
og stofa tengist opnu eldhúsi. útgengt út á suðurverönd úr stofu en austurverönd út eldhúsi.  Parketlagður
herbergjagangur og  sjónvarpshol. Tvö góð herbergi með skápum. Flísalagt bað.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Jarðhæð

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

898 9979

660 7761

Vatnsendablettur
Kópavogur/Elliðavatn
Einbýli...hesthús

Stærð: 322 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 44.040.000
Bílskúr: Nei

Verð: 88.400.000
Magnað tækifæri.....stórkostlegt útsýni eða hestamennska, hvorutveggja og margt fleira. Fallegt 169,2 fm
einbýli á Vatnsenda  við Elliðavatn ásamt 114,8 fm hesthúsi á stóri c.a. 3200 fm lóð. Samþykktar teikningar
af  um  88  fm  bílskúr.   Opin  sofa,  glæsilegt  eldhús,  3  barnaherbergi,  gott  svefnherbergi  og  baðherbergi.
Verönd í suður. Eign með stórkostlega möguleika..lóð sem er um 3200 fm ásamt öllu ofangreindu..... Með
tilliti til allra  þátta á svæðinu er þetta verulega spennandi kostur.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Stórkostleg staðsetning

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

898 9979

660 7761

Freyjubrunnur 2
Úlfarfellslandi
Glæsilegt Raðhús

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

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

660 7761

898 9979

Norðurskógur
Húsafell
Glæsisumarhús

Stærð: 149 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Um  er  að  ræða  einstaklega  vel  hannaðan  sumarbústað  í  Norðurskógi,  í  landi  Húsafells  á  fallegri  og  vel
gróinni  lóð.Húsið  er  149.6  fm  á  2  hæðum  samkvæmt  FMR.   Húsið  afhendist  tilbúið  til  innréttinga  og
fullbúið að utan.  Rafmagn og hiti er kominn inn og húsið afhendist með c.a 120 fm sólpall. Búið er að flota
gólfin  og  eru  hitalagnir  í  gólfum.   Húsafell  er  einstök  náttúruperla  í  stórkostlegu  landslagi,  veðursæld,
umvafin skógi, heitum laugum og golfvelli.  Bókaðu skoðun hjá Val í s: 820 1969

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

valur@remax.is

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

820 1969



Ásgarður 75
108 Reykjavík
Laus strax!

Stærð: 144,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í Bústaðahverfinu. Íbúðin er 119 fm og bílskúrinn 25,2 fm.
Eignin skiptist í rúmgóða forstofu, herbergi er inn af forstofunni. Eldhúsið er með eldri innréttingu og góðu plássi
fyrir  borð  í  eldhúsi.  Stofan  er  rúmgóð  og  samhliða  henni  er  borðstofa.  Úr  stofunni  er  útgengt  á  suður  svalir.
Stofan, borðstofan, eldhúsið og forstofan eru flísalögð. Á herbergisgangi eru tvö herbergi. Hjónaherbergið er með
góðum skápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er með hvítri innréttingu, flísum á veggjum og gólfi. Baðkar er á
baðherberginu. Auka herbergi fylgir eigninni í kjallara, með glugga. Lítil geymsla er í sameign. Sameiginleg hjóla og
vagnageymsla  sem  og  þvottahús.  Bílskúr  fylgir  eigninni.  Sameignin  er  mjög  snyrtilega  og  nýlega  endurnýjuð.
Möguleiki að fá ísskáp og uppþvottavél með eigninni. Falleg eign á góðum stað.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-18:00

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

823-5050

895 8525

Kiðárbotnar - Húsafell
311 Borgarnes
Láttu drauminn rætast !

Stærð: 45 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 8.910.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.500.000
Sumarbústaður í landi Húsafells. Andyrið er með flísum á gólfi og fatahengi. Rými bústaðsins er frekar opið
og er  eldhúsið,  borðstofa  og stofa  eitt  gott  rými.  Parket  er  á  þeim gólfum.  Hvít  innrétting er  í  eldhúsinu.
Baðherbergið er með sturtuklefa. Herbergin eru tvö, annað þeirra er með kojum.  Góður pallur er í kringum
bústaðinn og þar er meðal annars heitur pottur. Byggt hefur verið við bústaðin geymslurými sem ekki telur í
fermetratölu bústaðarins.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

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

895 8525

823-5050

Eskihlíð 16
105 Reykjavík
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð í  hlíðunum.  Parketlagt  hol  með fatahengi.  Tvö svefnherbergi,  annað stórt
með útgengt út á svalir,  dúkur á gólfi.  Hitt  rúmgott með stórum skápum, einnig dúk á gólfi.  Eldhús með
viðarinnréttingu og góðum borðkrók. Baðherbergi með hvítri innréttingu, baðkari með sturtu. Flísalagt hólf í
gólf.  Stór  og  góð  parketlögð  stofa.  Herbergi  í  risi  með  góðum  leigutekjum.   Þetta  er  góð  eign  í  hjarta
Reykjavíkur, Stutt er í alla þjónustu sem og HÍ og HR.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18:00-18:30

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

822-5755

Mosarimi 9
112 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 90,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg 3-4ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjölbýli ásamt stæði í bílskýli. Komið er inn í flísalagða forstofu. Tvö
rúmgóð svefnherbergi  með skápum og nýlegu parketi.  Baðherbergi  er flísalagt og er baðkar með sturtu.
Tengi er fyrir þvottavél. Opið rými skiptist í  eldhús og stofu sem er flísalagt. Eldhús með góðri innréttingu
og nýjum eldhústækjum. Stofan er  rúmgóð og björt.  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

´Mánudaginn kl 20:00-20:30

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

822-5755

Orrahólar 5
111 Reykjavík
Skemmtileg eign á góðum stað

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í fjölbýli. Forstofa með skáp. Flísar og parket á gólfi. Hjónaherbergi
með  parketi  á  gólfi,  stórum  og  góðum  skáp.  Barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  með
glæsilegri  sturtu,  nýlega  endurnýjað,  flísalagt  hólf  í  gólf.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi,  góð  innrétting  með
nýlegri  eldavél  úr  stáli.  Þvottahús með flísum á gólfi.  Stofan er  rúmgóð og björt  með eikarparketi  á  gólfi.
Þetta er góð eign í góðu hverfi. Öll þjónusta í göngufæri. Láttu sjá þig

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 19:00-19:30

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

822-5755

Álftamýri 32
Reykjavík 108
Eign með bílskúr

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.915.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Opin og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýli á góðum stað í Mýrunum. Íbúðinni sjálf er 87 fm. með
geymslunni og henni fylgir 20,9 fm.bílskúr. Komið er inn í parketlagða forstofu með fatahengi. Tvö rúmgóð
herbergi eru í íbúðinni, parket og dúkur á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með hvítri innréttingu. Baðkar með
sturtuhengi  er  á  baðherberginu.  Baðherbergið  hefur  verið  mikið  endurnýjað.   Eldhúsið  er  með  nýlegri
innréttingu og með góðu skápaplássi.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag milli 18:00-18:30

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

694 4700

Krummahólar 2
111 Reykjavík
Frábært útsýni 

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

Brunabótamat: 9.610.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
Þriggja herbergja íbúð á sjöttu hæð í lyftublokk. Frábært útsýni.  Komið er inn í rúmgott anddyri/hol með
skáp.  Baðherbergi  er  með  baðkari  og  ágætis  innréttingu,  dúkur  á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðu
skápaplássi, svefnherbergi með skáp. Eldhús nýuppgert með borðkrók við glugga, ný tæki. Stofa er með
útgengi  á  svalir.  Fallegt  plastparket  á  gólfum.   Á  hæð  í  sameign  er  sameiginlegt  þvottahús  með  nýjum
vélum.  Geymsla í kjallara 5,1 fm. Sameiginleg hjólageymsla. Húsvörður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 19.00 - 19.30 

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

847 8001



Hverafold 21
112 Reykjavík
Björt og vel skipulögð

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Falleg íbúð á 2.hæð á góðum stað í  Grafarvogi.  Stutt  er  skóla og alla  þjónustu.  Eignin skiptist  í:Forstofu
með  fatahengi  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahús  er  innaf  forstofu.  Eldhús  með  ljósri  innréttingu  með  góðu
skápaplássi, borðkrók og flísum á gólfi. Rúmgóða stofu með parketi á gólfi og útgengi út á vestur - svalir.
Tvö  góð  svefnherbergi,  bæði  með  skápum og  dúk  á  gólfum.  Baðherbergi  sem er  flísalagt  í  hólf  og  gólf
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Sérgeymsla í sameign. Hús lítur mjög vel út

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun

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

699-4407

822 3702

Kleifarás 1
110 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 410 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 45.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 92.500.000

RE/MAX  LIND  Kynnir:   Fallega  og  vel  skipulagt  tvílyft  einbýlishús  með  aukaíbúð  á  besta  stað  í  Selásnum  í
Reykjavík. Húsið stendur á hornlóð. Nánari lýsing: Efri hæð: Gengið er inn á efri hæð hússins. Forstofan er mjög
rúmgóð með gestasalerni innaf. Innaf forstofu er komið inn fallega arinstofu sem notað er einnig sem sjónvarshol.
Til  vinstri  frá  arinstofunni  er  komið  inn  í  svefnherbergisgang  sem  skipist  niður  í  3  góð  svefnherbergi  og  stórt
baðherbergi  með  sturtu  og  baðkeri.  Útfrá  svefnherbergisgangi  er  gengið  út  á  stórar  suð-vestur  svalir  með
stórkostlegu  útsýni  yfir  elliðarárdalinn.  Á  efri  hæð  er  einnig  góð  stofa,  rúmgóð  borðstofa  og  gott  eldhús  með
borðkrók. Gólfefni á efri hæð er parket, flísar og dúkur. Rúmgóður bílskúr er einnig á efri hæð. Neðri hæð: Neðri
hæðin skiptist í séríbúð með eldhúsi, stofu,  baðherbergi með sturtu og tveim herbergjum. Einnig á neðri hæð eru
tvö stór herbergi,  annað notað sem leikherbergi og hitt  sem svefnherbergi.  Einnig er mjög stór geymsla á neðri
hæð. Garðurinn: Að framan er nýlega búið að helluleggja planið fyrir framan bílskúr og inngang. Garðurinn er allur
vel við haldinn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Hringdu OG BÓKAÐU SKOÐUN

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

699-4407

822 3702

Laufrimi 49
112 Reykjavík
Glæsilegt parhús

Stærð: 148,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 26.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

RE/MAX Lind kynnir glæsilegt 148,7 fm parhús við Laufrima í Grafarvogi. Þar af er bílskúr 25,6 fm. Eignin skiptist
í: forstofu með flísum á gólfi og skápum. Gott sjónvarpshol með flísum á gólfi.Tvö barnaherbergi með skápum og
parketi  á  gólfum.  Hjónaherbergi  með  parketi  á  gólfi,  miklu  skápaplássi  og  útgengi  út  á  pall.  Gestasalerni  með
flísum  á  gólfi.  Stórt  eldhús  með  góðu  skápaplássi,  eldunareyju,  borðkrók  og  með  útgengi  á  góðan  ca  40  fm
sólpall. Baðherbergi með baðkari, sturtuklefa, innréttingu og flísum á gólfi. Samliggjandi stofa og borðstofa með
flísum  á  gólfi,  mikilli  lofthæð  og  útgengi  út  á  pall.  Þvottahús  með  innréttingu.  Innangengt  er  í  bílskúrinn  úr
þvottahúsi. Rúmgóðan bílskúr með rafmagnsopnara.  Garðurinn er fallegur með grasbala og mjög fínum sólpalli.
Falleg eign sem vert er 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

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00-17:30

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

699-4407

822 3702

Tröllakór 12
201 Kópavogur
Ný og falleg íbúð

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Íbúð skiptist í: Forstofu með skáp. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf með innréttingu, upphengdu salerni og baðkari. Hol/gang sem hægt er að nota sem sjónvarpsstofu.
Samliggjandi  stofu  og  borðstofu  með  útgengi  út  á  hellulagða  verönd.  Opið  og  fallegt  eldhús  með  góðu
skápaplássi og borðkrók. Sérgeymsla, sameiginleg hjólageymsla og sérbílastæði eru í sameign. Falleg eign
sem vert er að skoða.Frekari upplýsingar Oddsteinn Örn Björnsson í síma 659-5500

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@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

659 5500

822 3702

Sóleyjarimi 7
112 Reykjavík
Falleg íbúð fyrir 50 ára og eldri

Stærð: 101,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.891.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Glæsinleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi  ásamt stæði í  bílageymslu,  Komið inn í  forstofu
með Mustang flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er stór og björt með eikarparketi á gólfi, útgengt er á
suður svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhúsið er opið inn í stofu og með fallegri viðar innréttingu,
Falleg og björt íbúð með glæsilegu útsýni.Frekari upplýsingar gefur Gyða Guðjónsdóttir í síma 696 3454

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gyða
Guðjónsdóttir

Sölufulltrúi
gyda@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

659 5500

696 3454

Vesturberg 96
111 Reykjavík
Snyrtileg eign

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

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

822 3702

699-4407



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

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

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

863 0402

867 1516

864 9209

Fellahvarf 1
203 Kópavogur
Mjög glæsileg íbúð í 5 íbúða húsi

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

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi

asdis@remax.is

dagmar@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-15:30

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

863 0402

864 9209

867 1516

Álfhólsvegur 41
200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð með bílskúr.

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.035.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá  kl.18:00 -18:30

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

898 3326

Þórólfsgata 6A
310 Borgarnes
Hús með möguleika á aukaíbúð

Stærð: 285,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 31.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000
Húsið  er  á  tveimur  hæðum sem hvor  um sig  er  110,9  fm.  Bílskúrinn  er  63,5  fm.  Mögulegt  er  að  skipta
húsinu í tvær íbúðir. Á efri hæðinni eru tvö barnaherbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. Nýtt parket
er á herbergjum, stofu og eldhúsi. Stórt geymsluloft er í risi en það er að hluta manngengt. Á neðri hæð er
þvottahús, geymsla , stofa, stórt herbergi, baðherbergi og eldhús. Nýtt parket er á stofu og herbergi. Þetta
er virðulegt hús með frábæru útsýni  og býður upp á mikla möguleika.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

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

863 0402

867 1516

Höfðabraut 2
300 Akranes
Góð jarðhæð á Akranesi

Stærð: 150,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 18.500.000
Íbúðin  er  128  fm  en  bílskúrinn  22  fm.  Komið  er  inn  í  stóra  forstofu  með  máluðu  gólfi.  Til  hægri  er  stórt
barnaherbergi með parketi á gólfi og fataskápum. Úr forstofu er gengið inn í stórt hol og á vinstri hönd er
gengið inn í eldhús sem er með upprunalegri innréttingu. Beint á móti eldhúsi er stofan.Við enda holsins er
baðherbergi,  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Nýlegt  eikarparket  er  á  allri  íbúðinni  nema  á  baðherbergi
sem er flísalagt. Mjög hagstæð lán hvíla á íbúðinni sem hægt er að yfirtaka.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00-15:30

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

863 0402

867 1516

Lundahólar 6
111 Reykjavík
Eibýlishús með aukaíbúð

Stærð: 251,4 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 34.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.900.000

Fallegt  einbýlishús  með  auka  íbúð  á  frábærum stað.  Húsið  er  lítur  vel  út  og  er  afar  vel  staðsett  innst  í  fallegri,
lokaðri götu með óviðjafnanlegu útsýni til fjalla.  Fallegur garður umlykur húsið ásamt sólpöllum á þrjá vegu með
heitum potti.   Innbyggður bílskúr  er  35,4 fm. Æðislegar  göngu- og skokkleiðir  liggja um allan móann og niður  í
Elliðarárdalinn og möguleikar til útiveru eru gríðarlegar beint úr einkagarði hússins. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi
og  á  þeirri  neðri  er  61  fm.  2ja  herbergja  íbúð  með  gufubaði.  Efri  hæð:  Anddyri  með  skápum  og  gestasalerni.
Forstofa  með  físum  á  gólfi  og  arni.  Búið  er  að  loka  fyrir  stigagátt  úr  forstofu  niður  á  neðri  hæð.  Innihurðir  eru
nýlegar og fallegar.  Eldhús er  flísalagt á gólfi  með eldri  innréttingu, innaf  eldhúsi  er  þvottahús og búr.  Stofan er
parketlögð.  Baðherbergi  er  flísalagt  hólf  í  gólf  með  baðkari,  sturtuklefa  og  innréttingu.  Neðri  hæð:  Rúmgóð
forstofa með skápum. Innaf forstofu er baðherbergi með gufubaði og sturtuklefa. Flísalagt hólf í gólf. Stofa, eldhús
og svefnherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 20.ágúst kl. 18-18.30

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

824 3934

822 3702

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

896 2312

822 3702



Hraunbær 122
Reykjavík 110
Glæsileg 4 - 5 herbergja íbúð

Stærð: 107,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.100.000
Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp.Stórt forstofuherbergi með parketi á gólfi og
stórum skápum.Til hægri er svefniherbergja gangur með parketi á gólfum og skápum. Barnaherbergi eru
tvö.Baðherbergið er  með flísum á gólfi,ágætis  innréttingu og sturtuklefa.Eldhúsið er  með eldri  innréttingu
með efri og neðri skápum.Stofan rúmar bæði stofu og borðstofu,þaðan er útgengt út á svalir. Auðveldlega
er hægt að gera aukaherbergi í stofu og fá þannig fjórða herbergið í íbúðinna.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 19;30-20:00

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

864 9209

Klettakór 1
Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Stærð: 175-177,7 fm
Fjöldi herbergja: 4ra-5

Byggingarár: 2007
Bílskúr: Já

Verð frá: 43-46 M.
Á 2. HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nánari lýsing eignar: 4ra herbergja íbúð á 2. hæð merkt 0201
í  matshluta  01.  Hús  1.  Birt  stærð  íbúðarinnar  er  177,7  fm.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði  nr.  04  B01  í
bílageymsluhúsi.  Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu.
Íbúðunum  er  skilað  fullbúnum  án  gólfefna  en  með  flísalögðum  baðherbergis-  og  þvottahúsgólfum.
Afhending tveimur mánuðum eftir kaupsamning. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

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

864 9209

4ra herbergja

Laugarásvegur 1
104 Reykjavík
Falleg íbúð í endurnýjuðu húsi

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi sem nýlega er lokið við að endurnýja.  Komið inn í
forstofu  með  stórum  skápum,  eldhús  með  stórglæsilegri  eldri  innréttingu.  Rúmgott  svefnherbergi  með
skápum.  Baðherbergi  er flísalagt í  hólf  og gólf  með baðkari.  Stofan er parketlögð með útgengi á svalir.
Endurbætur:  Nýbúið er að taka húsið í gegn að utan, viðgert að utan og endurnýjuð steining, allt nýmálað,
svalir endurgerðar, þakið viðgert.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

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

863 0402

867 1516

864 9209

Stuðlasel 28
109 Reykjavík
Einbýlishús með tvöföldum bílskúr

Stærð: 246,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 33.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.000.000
Stórt  einbýlishús á 2  hæðum  með  51.8  fm.  bílskúr  og  stórum  garði  með  palli  og  potti.  Stór
forstofa,innangengt í  stóran  "jeppabílskúr",  búið  að  stúka 2  rúmgóð  herbergi  úr  bílskúr  sem  og  útbúa
þvottaðstöðu.  Frá  forstofu  er  komið  inn í  hol  og  þaðan  er  gengið  út á  pall.  Eldhús  með  rúmgóðri
innréttingu  og  góðum  borðkrók,við  hlið  eldhúss  er  stofa  með  parketi. Á  efri  hæð  eru 4  svefnherbergi
(möguleiki á 5) og rúmgott baðherbergi með baðkari.  Frábært staðsett hús, stutt í skóla og leikskóla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 17:00-17:30

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

863 0402

867 1516

864 9209

Tunguvegur 19A
108 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 256 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 35.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Stórglæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á eftirsóttum stað í borginni.  Komið inn í forstofu með flísum og stórum
fataskáp.  Gestasalerni  með  sturtu  og  hvítri  innréttingu.  Rúmgott  vinnuhol  og  stórt  herbergi  með  parketi  innaf.
Eldhús er  sérstaklega rúmgott  með mjög stórri  innréttingu og góðu skápa- og bekkjaplássi.  Borðstofa við hlið
eldhúss  og  stofan í  framhaldi  af  henni,  fallegur  arinn í  stofu.  Frá  stofu  er  gengið  niður í  sólstofu  og  þaðan  er
útgengt í garð. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, þar af er hjónaherbergi sérstaklega rúmgott með stórum svölum,
einnig er mjög rúmgott sjónvarpshol.  Stórt baðherbergi með baðkari. Í kjallara er innangengt í flísalagðan bílskúr,
innaf  bílskúr  er  mjög  rúmgott  þvottahús.  Sérinngangur  er  inn í  aukaíbúð,  þar  er  lítil  eldhúsinnréttin,  stofa,
baðherbergi og svefnherherbergi, flísar á öllum gólfum.  Garður er hellulagður að framanverðu.  Fyrir framan hús
er einnig sólpallur.  Flísalagðar tröppur eru upp að húsinu, hiti í tröppum við inngang og fyrir framan bílskúrinn sem
og í  bílaplani.  Fossvogsskóli  og  Breiðagerðisskóli  eru  báðir í  hverfinu  sem  og  nokkrir  leikskólar.  Stutt  í
Elliðadalinn.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

863 0402

867 1516

864 9209

Bræðraborgarstígur 4A
101 Reykjavík
4ja herbergja risíbúð

Stærð: 83,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
Skemmtileg  risíbúð  í  hjarta  Reykjavíkur.  Gengið  er  upp  viðartröppur  og  komið  inn  í  opið  rými  sem
samanstendur af vinnurými sem er á vinstri hönd, stofu, borðstofu og eldhúsi. Gangur er á hægri hönd þar
sem eru tvö svefnherbergi, annað undir súð en hitt með kvist. Tvær geymslur eru í  íbúðinni. Í  stofunni er
arinn og skemmtilegir þakgluggar. Eldhúsið er í hjarta íbúðarinnar og er með flísum á gólfi. Baðherbergið er
með þakglugga. Frábært útsýni er úr íbúðinni sem er skemmtileg á allan hátt.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30

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

863 0402

867 1516

Borgartún 30A
104 Reykjavík
Glæsileg sérhönnuð íbúð efstu hæð

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 61.800.000
Stórglæsileg íbúð á 6. og efstu hæð í Borgartúni 30 A.  Núverandi eigendur létu breyta henni töluvert frá
upphaflegri hönnun og eru allir skápar og innréttingar sérsmíðaðar. Komið er beint inn í íbúðina frá lyftunni.
Rúmgóð forstofa með skápum.  Barnaherbergi með skáp.  Hjónaherbergi er mjög glæsilegt, stórir skápar.
Innaf  hjónaherbergi  er  baðherbergi  með  nuddbaðkari  og  miklum  innréttingum,  þvottahús  innaf
baðherbergi. Eldhús og stofa er opið rými, eldhús með fallegum sérsmíðuðum innréttingum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

863 0402

864 9209



Ásbúðartröð 3
220 Hafnarfjörður
Sjarmerandi íbúð í miðbæ Hafnarfj.

Stærð: 81,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 124.500.00
Bílskúr: Nei

Verð: 21.200.000
GÓÐ FJÖGURRA HERBERGJA ÍBÚÐ Á  EFSTU HÆÐ Í  FALLEGU ÞRIBÝLISHÚSIHÚSI  Í  HAFNARFIRÐI.
Að innan Rúmgott eldhús með ljósri upprunalegri innréttingu og borðkrók, búr er inn af eldhúsi. Björt stofa.
Þrjú  svefnherbergi  með  skápum.  Baðherbergi  með  baðkari.    Að  utan  Húsið  lítur  vel  út  og  er  snyrtilegt,
aðkoma aðgengileg. Sameignlegur garður í rækt.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl. 14:00 - 14:30 

697 3629

Beykidalur 4 og 6
260 Reykjanesbær
Glæsilegar fullkláraðar íbúðir 

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 2- 4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0,0

Bílskúr: Nei

Verð: 16 -. 21.200.00

Um  er  að  ræða  sérlega  glæsilegar  2ja  til  4ra  herbergja  íbúðir  70  -  100,5  fm.  flísalagt  anddyri  ca  5,6m2  með
góðum fataskáp og millihurð með glugga. Stofa er parketlögð með eikarparketi og innfeldum halogenljósum í lofti
og  næturlýsingu,  tengi  er  fyrir  tölfu,  síma  og  sjónvarp,  thermostadif  er  fyrir  sjálfvirka  hitastillingu  á  gólfhita.
Hjónaherbergi  er  með  eikar  parketi  á  golfi,  veglegum  fataskáp,  tengi  fyrir  tölfu,síma  og  sjónvarp,  thermostatif
verður  fyrir  sjálfvirka  stillingu  á  golfhita  ásamt  rafmagnsinnstungum.  Eldhús  er  með eikarparketi  á  golfi,  veglegri
innréttingu með skellivörn og flísalagt á milli skápa einnig verður halogen lýsing undir efri skápum. Eftirfarandi tæki
fylgja eldhúsi, uppþvottarvél og örbylgjuofn úr burstuðu stáli, ísskápur vifta yfir eldavél úr riðfríu stáli, Helluborð og
blástursofn.  Baðherbergi  er  allt  flísalagt  upp að efribrún glugga, halogen lýsing er  í  lofti  og í  innréttingu,  sjálfvirk
stiling  á  gólfhita,  upphengt  klósett  og  bað  með  sturtuaðstöðu  ásamt  handklæðaofn.  Þvottahús  og  geymsla  er
með fallegri innréttingu. sjálfvirk þvottavél og þurkari fylgja eigninni. Öll raftæki eru frá Whirlpool.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is

anton@remax.is

Hörður Sverrisson
Sölufulltrúi

hordur@remax.is

Hringið og bókið skoðun 

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

697 3629

699 4431

899 5209

Hjallabraut 2
220 Hafnarfjörður
Góð íbúð í velviðhöldnu húsi.

Stærð: 111,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
FJÖGURRA HERBERGJA ÍBÚÐ Á ANNARRI HÆÐ Í GÓÐU FJÖLBÝLI Í  HAFNARFIRÐI   Björt stofa með
útgengi á suðursvalir, hjónaherbergi með skápum, tvö barnaherbergi, baðherbergi með glugga og baðkari,
eldhús og þvottaherbergi og geymsla innaf eldhúsi. Góð geymsla í sameign.   Húsið hefur verið  yfirfarið á
síðustu 2 árum, s.s sprunguviðgert og málað þak, ný lokið er við að mála og teppaleggja sameign.  Nánari
upplýsingar eru að finna www.remax.is/stjarnan

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30 

697 3629

Lómatjörn 1
260 Reykjanesbær
Glæsilegt fullklárað einbýlishús

Stærð: 164 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.060.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.500.000

Um er  að  ræða glæsilegt  einbýlishús  að Lómatjörn  í  Njarðvík.   Húsið  er  163,9  fm að stærð og þar  af  36,5  fm
innbyggður bílskúr og geymsla. Húsið er fullbúið að utan sem innan. Lóð er frágengin með torfi og hellulögn fyrir
fram  hús.  Hátt  er  til  lofts  í  öllu  húsinu.  Loft  með  halogenlýsingu.  Gólfhiti  í  öllum  rýmum.  Nánari  lýsing:  Eignin
skiptist í anddyri, snyrtingu, opið eldhús, stofu og borðstofu, 4 svefnherbergi, stórt flísalagt rúmgott baðherbergi
með sturtu og baðkari, þvottaherbergi, stóra geymslu og bílskur. Innangengt er úr þvottaherbergi og geymslu inn
í bílskúr. Innréttingar: Skápar, innréttingar og hurðir eru úr ljósum við (eik og hlynur). Gólfefni: Mustang flísar eru á
anddyri,  snyrtingu, eldhúsi, þvottaherbergi og geymslu, keramik flísar á baðherbergi, massíft ljóst parket á stofu
og herbergjum.  Falleg eldhústæki.  Frekari upplýsingar og myndir er að finna á www.remax.is/stjarnan

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

697 3629

Birkiskógar 5
300 Akranes
Frábær staðsetning!

Stærð: 214,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Vel  skipulagt  og  fallegt  einingahús  á  steyptri  plötu.  Húsið  er  með  innbyggðum  bílskúr  og  skilast  með
viðhaldsfrírri  Hardiplank  klæðningu,  ál  þakkanti  og  gluggar  eru  PVC  gluggar  þannig  að  húsið  er  nánast
viðhaldsfrítt að utan. Upphitun hússins er gólfhitun. Húsið afhendist tilbúið til málunar en hægt að fá húsið
fullbúið án gólfefna og afhendist þá með heitum potti,  ca 65fm timburverönd og innréttingum úr hvíttaðri
eik. Hægt er að hafa áhrif á innréttingaval. Verð á húsinu fullbúnu er 42.500.000

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

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

694 4000

895 6107

Hjallabrekka 2a.
200 Kópavogur
Vel skipulögð eign með sérinngangi

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Vel skipulögð eign á góðum stað miðsvæðis í Kópavoginum. Aðalrými eignarinnar rúmar eldhús, stofu og
borðstofu  sem  allt  er  með  eikarparketi  á  gólfi.  Eldhúsinnrétting  er  U-laga  með  efri  og  neðri  skápum  úr
dökkum við. Stór nýleg gaseldavél með ofni er í innréttingunni. Þrjú góð svefnherbergi eru í eigninni öll með
parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  rúmgott  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurkkara.  Komið  er  að
eigninni bak við 10-11 verslunina Hjallabrekku 2.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl.17:30-18:00

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

694 4000

895 6107



Akurhvarf 7
203 Kópavogur
Glæsileg og stutt í náttúruna!

Stærð: 77,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Glæsileg, björt íbúð á jarðhæð. Forstofa rúmgóð með náttúrustein á gólfi. Eldhús með vandaðri innréttingu,
mosaikflísum  milli  skápa og vönduðum stáltækjum. Opið er inn í  rúmgóða stofu frá eldhúsi.  Mjög fallegt
parket  er  á  stofugólfi  og  útgengt  þaðan  á  svalir  óbyggt  svæði  er  við  húsið.  Þvottahús  er  innan  íbúðar.
Svefnherbergi  er  með  góðum  fataskáp.  Baðherbergi  er  fallegt  með  baðkari,  innréttingu  og  upphengdu
salerni. Einstaklega falleg og góð eign á þessum eftirsótta stað örstutt út í náttúruna.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl 18.30-19.00.

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

694 4000

895 6107

Glaðheimar 8
104 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sérinngangi.

Stærð: 99,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi  á 1.hæð miðsvæðis í  Reykjavík.   Tvö svefnherbergi  eru í  íbúðinni,
bæði  mjög  stór  þannig  að  hvort  um  sig  getur  verið  nýtt  sem  hjónaherbergi.  Fallegt  olíuborið  eikarparket  er  á
herbergjunum  sem  er  einnig  á  stofu  og  borðstofu.  Góðir  fataskápar  eru  í  báðum  herbergjum.  Stofan  og
borðstofan  eru  samliggjandi  í  miðjurými  íbúðarinnar.   Eldhúsið  er  með  upprunalegri  fallegri  innréttingu  sem  er
nýlega uppgerð máluð í hvítum og dökkgráum lit. Dökkar flísar eru á gólfi. Baðherbergið hefur verið endurnýjað að
mestu leiti. Flísalagt með baðkari og upphengdu klósetti.  Geymsla og þvottahús eru í sameign.  Íbúðin er í fallegu
grónu hverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.  Eignin er laust strax!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl.18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Hraunbær 76
110 Reykjavík
Gott útleiguherbergi í Kjallara.

Stærð: 123 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg  og  björt  íbúð  á  2.hæð  með  útleiguherbergi  í  kjallara  með  góðum  leigutekjum.  Svefnherbergin  í
íbúðinni  eru  þrjú  öll  með  plastparketi  á  gólfi  og  hjónaherbergið  er  með  góðum  innbyggðum  fataskáp.
Eldhúsið  er  rúmgott  með  hvítri/beyki  innréttingu  á  tvo  veggi  með  efri  og  neðri  skápum og  flísum á  milli,
borðkrókur er við glugga. Baðherbergið er með ljósum flísum á gólfi og baðkari með sturtuaðstöðu. Stofa
og borðstofa er samliggjandi með eikarparketi á gólfi og útgengt á svalir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl.19:00-19:30

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

694 4000

895 6107

Laufengi 156
112 Reykjavík
Glæsilegt fjölskylduhús!

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

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000

Glæsilegt  og  mikið  endurnýjað  5herb.  raðhús  á  tveimur  hæðum  með  ca  40  fm  aflokaðri  suðurverönd  og
bílskúrsrétti  á besta stað í  Grafarvogi.  Forstofa með náttúrusteini  á gólfi,  góðir  fataskápar á holi.  Nýuppgerð og
falleg gestasnyrting með innbyggðum blöndunartækjum, vandaðri  innréttingu og sérhannaðri  lýsingu. Þvottahús
er  á neðri  hæð, ásamt stofu,borðstofu og eldhúsi.  Náttúrusteinn er  á öllum gólfum neðri  hæðar og frá  stofu er
útgengt  á  mjög  góða  afgirta  verönd.  Eldhús  er  með  rúmgóðum borðkrók  og  endurnýjaðri  innréttingu  að  hluta,
nýleg borðplata, stál höldur, flísar á milli efri og neðri skápa og nýleg tæki eru í eldhúsinu. Hvíttaður stigi liggur upp
á  aðra  hæð.  Þar  eru  4  svefnherbergi,  geymsla  notuð  sem  tölvuherbergi  og  sérlega  glæsilegt  allt  nýuppgert
baðherbergi.  Flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  vönduðum  blöndunartækjum,  baðkari  og  sturtu  og  einnig  mjög  góðri
innréttingu með miklu skápaplássi. Eigninni fylgir sameiginleg útigeymsla og bílskúrsréttur. Þetta er einstaklega vel
staðsett eign þar sem örstutt er í alla þjónustu, Spöngin,skólar, leikskólar, Egilshöllin og golfvöllurinn í göngufæri

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl 19.30-20.00

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

694 4000

895 6107

Fífulind 11
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á teimur efstu hæðunum í 4ra hæða fjölbýli. Eignin skiptist í efri og neðri hæð.  Á neðri
hæð  eru  tvö  barnaherbergi  bæði  með  góðum  fataskápum.  Annað  er  með  parketi  á  gólfi  en  hitt  með  dúk.
Baðherbergið  er  með  góðri  sturtu  og  baðkari  ásamt  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurkkara,  gott  skápapláss  er  í
innréttingunni undir vaski. Eldhúsið er með miklu skápaplássi á þrjá veggi, efri og neðri skápum úr kirsuberjavið.
Stofa  og borðstofa  eru  samliggjandi  með bæði  útgengi  á  suðursvalir  og stiga  upp á  efri  hæð íbúðarinnar.   Efri
hæð  er  skipulög  með  rúmgóðu  sjónvarpsholi,  hjónaherbergi  og  litlu  baðherbergi  inn  af  því.  Á  eigninni  eru
eikarpaket að mestu og kirsuberja innréttingar og skápar. Skóli og leikskóli eru í göngufær frá íbúðinni og stutt er í
alla þjónustu og verslanir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl.17:30-18:00

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

694 4000

895 6107



Gil Kjalarnesi
Kjalarnes
Glæsilegt útsýni á Kjalarnesi

Stærð: 362,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 31.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.500.000

Sérlega skemmtilegt 210,4 fm einbýlishús ásamt 152 fm bílskúr við rætur Esjunnar á Kjalarnesi. Húsið er byggt í
burstabæjar stíl og stendur á 1.666 fm lóð á glæsilegum útsýnisstað. Húsið skiptist þannig að á jarðhæð eru þrjú
svefnherbergi,  hol,  eldhús,  stofa,  baðherbergi  og  snyrting.  Í  risinu  sem  er  í  þremur  hlutum,  tveir  hlutar  sem
tengjast saman og einn sem er sér eru þrjú skemmtileg rými: eitt sem gæti nýst sem svefnherbergi, eitt sem var
hugsað sem nokkurskonar  koníaksstofa  og einn sem hentar  vel  undir  skrifstofu  eða sjónvarpsrými.  Eldhúsið  er
með  ljósri  innréttingu,  eyju,  viðarborðplötum  og  parketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
hornbaðkari og sturtuklefa. Innrétttingar eru að nokkrum hluta komnar til ára sinna en engu að síður vandaðar og
frágangur á húsinu góður. Bílskúrinn er eitt  stórt rými og mætti  eiginlega frekar kalla skemmu og gæti hæglega
nýst sem vinnustofa eða undir léttan iðnað.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli 15:00 og 16:00

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

821 7337

821 7337

898 0419

Bjarkarás 1-29
Garðabær
Einungis 10 af 30 íbúðum eftir

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 34-. 47.340.000

Glæsilegar íbúðir í sjö tveggja hæða húsum á einum besta stað í GarðabæHúsin eru mjög skemtilega teiknuð og
verður þeim skilað með fullfrágenginni lóð trjágróður og annað á sínum stað.   •    Sérinngangur í  allar íbúðir •
Sérverönd með öllum íbúðum á jarðhæð •    Þvottahús í öllum íbúðum •    Bílskýli með 22 af 30 íbúðum  •    Stór
herbergi og stórar stofur •    Svalir með efri íbúðum  •    Glæsilegt útsýni úr hluta íbúða •    Sérlega vel staðsett í
hjarta Garðabæjar

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið hús milli 17:00 og 19:00

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

821 7337

821 7337

898 0419

Bárugata 37
Reykjavík
Skemtileg íbúð í Vesturbænum

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg 79.8 fm, 3ja herbergja íbúð í kjallara að Bárugötu 37 í gamla vesturbænum. Barnvænn bakgarður .
Frábær fyrsta eign  Komið er inn í anddyri/hol með ljósum flísum á gólfi og fatahengi (skápur er frammi á
gangi). Strax til hægri úr holi er gengið inní eldhús sem er með dúk á gólfi og hvítri vel með farinni upprunal.
eldhúsinnréttingu með góðu skápaplássi. Í eldhúsinu er rúmgóður borðkrókur . Til vinstri úr holi er gengið
inn í bjarta stofu með stafaparketi á gólfi ,stórum glugga .

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið
Hús

Mánudag milli 20:00- 20:30

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

821 7337

821 7337

898 0419

Engjasel 84
Reykjavík
Möguleiki á að stækka um ca 30 fm

Stærð: 84 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.155.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Falleg og björt 3ja herbergja 83.8 fm íbúð á fjórðu hæð í Engjaseli Seljahverfi. Frábært útsýni er úr íbúðinni.
Útgengi  er  út  á  rúmgóðar  flísalagðar  suðursvalir  úr  hjónaherberginu.  Bílskýli  fylgir  og  möguleiki  er  á  að
stækka rými íbúðarinnar um ca 30 fm . Mjög sjarmerandi íbúð sem vert er að skoða. Frábær fyrsta eign.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli 18:00 og 19:00

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

821 7337

821 7337

898 0419

Þorláksgeisli
Grafarholt
FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ 

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 0
GULLFALLEG  111,4  FM  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ  Á  2.  HÆÐ  MEÐ  SÉRINNGANGI  AF  SVÖLUM,  Á
GÓÐUM  STAÐ  Í  GRAFARHOLTINU.  27,7  FM  BÍLSKÚR  FYLGIR  EIGNINNI.  HEILDAR  FM  FJÖLDI  SKV.
FMR ER  139,1  FM.   Gengið  innum sérinngang  frá  svölum.  Hol  með  fallegum flísum á  gólfi,  fataskápur.
Innaf holi er rúmgott þvottahús, flísar á gólfi, hvít innrétting. Stofa, borðstofa og eldhús eru í alrými, fallegt
parket á gólfi. Útgengt er á rúmgóðar flísalagðar svalir frá stofu, útsýni yfir skógivaxið útivistarsvæði.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

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

821 7337

821 7337

898 0419

Víðibrekka 11-13-15
Grímsnes
Sumarhús og lóðir á góðu verði

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 15-. 55.000.000
Um er að ræða 89 fm hús fullbúin að utan sem standa á eignarlóðum með glæsilegu útsýni. Húsin standa
við Víðubrekku 11 og 13 en lóðin við Víðibrekku 15 er einnig til sölu með eða án húss. Einnig eigum við til
sölu lóðirnar  að þrastarhólum 32 og 34 sem eru neðar í  hlíðinni  í  skemtilegu landslagi  með góðu útsýni.
Lóðinrar eru frá rúmlega 6000 fm og uppí 9000 fm og skilast með púða undir hús, hluti  lagna komin og
rotþró. Mögulegt er að fá hús á þær lóðir einnig. ÖLL SKIPTI SKOÐUÐ

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið hús?..

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

821 7337

821 7337

898 0419



Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum/
leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

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

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku,
skapandi og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um
að vinna með fötluðum börnum á almennum
frístundaheimilum ÍTR og frístundaheimili við 
Öskjuhlíðarskóla.

Í boði er: 
• Skemmtilegt starf
• Sveigjanlegur vinnutími
• Hlutastarf eftir hádegi

Við leggjum áherslu á: 
• Að starfið veiti góða reynslu fyrir fólk sem hefur 
 áhuga á samskiptum, uppeldi, tómstundafræði og

skapandi starfi
• Að skapa skemmtilegt og heilbrigt vinnuumhverfi
• Að allir starfsmenn njóti sín í starfi                         

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi
• Áhugi á frítímauppeldi og frístundastarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Í sumum tilfellum krefst starf stuðningsaðilanna

þess að þeir kunni táknmál, tákn með tali eða hafi
reynslu af vinnu með einhverfum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar

við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar má fá á frístundamiðstöðvum í 

hverfum borgarinnar:

Frostaskjóli í Vesturbæ s. 411 5700
Tónabæ í Austurbæ s. 411 5400
Miðborg og Hlíðar s. 411 5560
Árseli í Árbæ og Grafarholti s. 567 1740
Miðbergi í Breiðholti s. 411 5750
Gufunesbæ í Grafarvogi og Kjalarnesi s. 520 2300
Tónabæ vegna Öskjuhlíðarskóla s. 411  5400

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

j
Gu
Tó

Umsóknafrestur
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Hægt

er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is, eða hafa

samband við starfsmannaþjónustu ÍTR í síma 411 5000.

H
im

in
n 

og
 h

af
 / 

S
ÍA

 / 
-9

07
10

39

LEIKSKÓLAKENNARAR
OG FÓLK MEÐ REYNSLU
Lausar stöður í Náttúruleikskólanum. 
Grunntónninn í starfsmannastefnu 
leikskólans er hlýja og faglegur 
stuðningur.

Kennsluskylda leikskólakennara er 8 til 15 auk 
klukkustundar á dag í undirbúningsvinnu.

Við leitum eftir...
· Deildarstjórum
· Leikskólakennurum svo og öðrum
· Aðstoðarfólki í starf með börnum
· Aðstoð í eldhús frá 11 til 14
· Starfsfólki til síðdegisstarfa
· Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Leikskólinn er staðsettur við Álfkonuhvarf í 
Vatnsendahverfum í Kópavogi. Sjá nánar á: 
www.natturuleikskolinn.is

Áhugasamir hafa samband við Áslaugu 
leikskólastjóra eða Kristínu aðstoðarleik-
skólastjóra í síma 570 4900 eða með því að senda 
tölvupóst í aslaug@natturuleikskolinn.is



Iðnskólinn í Reykjavík í samvinnu við Samorku bjóða upp á nám í fagáföngum 
rafveituvirkja. Nú er tækifæri til að ljúka náminu. Kennt verður samkvæmt 
námskrá rafveituvirkja frá 1994. Hefja á kennslu um miðjan september n.k 
með lotutengdu fyrirkomulagi. 

Fagáfangar verða kenndir sem hér segir:

SEPTEMBER Efnisfræði EFR202
OKTÓBER Vinnuvernd og öryggisfræði VVÖ102
NÓVEMBER Rafveitudreifikerfi RVK103
JANÚAR Rafveitudreifikerfi RVK203
FEBRÚAR Teikningar og skýrslur TES102
MARS Varnarbúnaður og mælingar VAM102
APRÍL Burður og verkfæri BUR102

Nánari upplýsingar um tímasetningar verða kynntar í upphafi kennslu.
Innritun fer fram hjá Iðnskólanum í Reykjavík og stendur fram til 7. september 2007.

Nám í rafveituvirkjun



Leikskólakennarar
óskast í leikskólann

Lækjaborg v/Leirulæk
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Flugskóli Íslands auglýsir eftir starfsmanni í fullt 

starf við símsvörun og almenn skrifstofustörf.

Nánari upplýsingar fást með að senda rafpóst á 

sigurjon@flugskoli.is

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst til

Flugskóla Íslands við Háteigsveg, 105 Reykjavík. 

Eða á sigurjon@flugskoli.is

SÍMSVÖRUN OG ALMENN 
SKRIFSTOFUSTÖRF

FLUGSKÓLI ÍSLANDS    HÁTEIGSVEGI    105 REYKJAVÍK    WWW.FLUGSKOLI.IS

Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Hæfniskröfur
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Lyftararéttindi kostur  - starfsmaður verður sendur að öðrum
kosti á lyftaranámskeið

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 100.000 vörutegundir.

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

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is,
fyrir 27. ágúst. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf

Áhugaverð framtíðarstörf
í Grafarholti

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf í verslun okkar í
Grafarholti.

Afgreiðslu- og sölumann í timbursölu

Sölu- og afgreiðslumann til starfa í ýmsum deildum verslunarinnar

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingarefnum og tölvukunnátta kostur

Viljum bæta við okkur starfsmönnum sem eru tilbúnir til að vinna
frá 16-19 á virkum dögum og einnig helgarstarfsmönnum

Ertu á aldrinum 25 - 35 ára eða þar um bil? 

Við leitum að hæfileikum, frískum, skapgóðum, traustum, heiðarlegum, reyklausum sölu-
manni eða -konu, innréttingahönnuði sem sem getur sett sig í spor þess sem vill rómant-
ískt eldhús, naumhyggjueldhús eða hvað sem er þar á milli og getur nálgast viðfangsefnið
með galopinn, en um leið hugmyndaríkan og úrræðagóðan huga. Nokkur dönskukunn-
átta æskileg þar sem hluti af þjálfun þinni fer fram á dönsku og í Danmörku.

Öll erum við mismunandi, með mismunandi þarfir og langanir. Þess vegna seljum við
ekki staðlaðar innréttingar, heldur persónulegar lausnir, en einkunarorð Invita er einmitt;
„persónulega eldhúsið”

Langar þig og treystir þú þér til að hjálpa viðskiptavinum okkar að uppfylla þarfir sín-
ar, langanir, óskir og drauma í hvaða stíl sem er, hvort heldur í eldhús, sem bað- eða
fataskápa og getir þú hugsað þér að vinna með okkur um ókomin ár að þessu marki,
viljum við gjarna sjá umsókn frá þér sem allra fyrst.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu á að okkar mati skemmtilegum og mannlegum vinnu-
stað sem þú færð líka tækifæri til að hafa áhrif á. Þú færð að vinna með góða vöru með
20 ára ábyrgð og góð launin eru að hluta árangurstengd.

Við lofum að sýna þér þá sjálfsögðu virðingu að fara með allar upplýsingar sem trún-
aðarmál.  Við svörum eðlilega öllum umsóknum og hlökkum til að sjá eitthvað frá þér.

Umsóknir sendist á erlingur@eldaskalinn.is  eða Eldaskálinn, Ármúla 15, 108 Reykjavík.

Eldaskálinn er 26 ára gamalt fyrirtæki sem við stofnuðum á sínum tíma aðallega til að selja Invita innréttingar á

Íslandi og höfum gert óslitið síðan. Í nóvember s.l. opnuðum við nýjan og glæsilegan sýningarsal í Ármúla 15 þar

sem við sýnum hluta af úrvalinu okkar.

Invita er 31árs gömul dönsk handverksframleiðsla á innréttingum í allt húsið og er í dag ein af stærstu og fram-

sæknustu innréttingaverksmiðjum Danmerkur.

ELDASKÁLINN  |  Ármúli 15  |  108 Reykjavík  |  eldaskalinn@eldaskalinn.is

Viltu vinna með okkur?
Hefurðu hæfileikana? Hefurðu löngunina?

Hefurðu hönnunarhæfileika? Hefurðu skipulagshæfileika?
Blóðlangar þig að selja gæði? Brennandi áhuga á hýbýlum og lífsstíl?

Geturðu selt? Geturðu unnið sjálfstætt?



iðnmenntun
óskast í verklokaumsjón og úttektir
á starfsstöð okkar á Akranesi eða í Reykjavík

Í starfinu felst eftirlit með reisingu eininga á byggingastað,
umsjón með verklokum og úttektir.

Við leitum að aðila sem hefur m.a.
• Iðnmenntun 
• ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• reynsla af verkstjórn á byggingastað er kostur

Afar mikilvægt er að viðkomandi sýni 
sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknum, ásamt ferilskrá, skal skilað fyrir 31.ág. n.k. 
á skrifstofu fyrirtækisins að Höfðaseli 2, Akranesi, 
eða með tölvupósti til starfsmannastjóra, starf@smellinn.is
Upplýsingar veita framleiðslustjóri í síma 433-6003 / 840-6603
og gæðastjóri í síma 433-6008 / 840-6608

Vinnutími er alla virka daga 
frá kl. 8.00 – 17.00

Fyrirtækið var stofnað árið 1963. 
Árið 2000 hófst framleiðsla forsteyptra húseininga 
undir nafninu Smellinn og er það í dag aðalstarfsemi 
fyrirtækisins. 
Starfsmenn eru nú um 80 talsins.
Sjá nánar á www.smellinn.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hörðuvallaskóla
Óskum eftir að ráða

• umsjónarkennara á yngsta stigi

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ fyrir grunnskóla

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson í 
síma 570 4950 eða 868 4239, einnig á 

helgihall@kopavogur.is 

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um starfið.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Starfsmaður með reynslu í 
 frárennslislögnum

Bókasafn Kópavogs:
• Starfsmaður í afgreiðslu

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi
• 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:
• 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%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. bekk v/forfalla
• Heimilisfræðikennari 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Heimilisfræðikennari 
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
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



Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., útlánasvið, óskar eftir að ráða ráðgjafa í 
100% starf.  Starfið felst meðal annars í móttöku og samskiptum við 
viðskiptavini, almennri afgreiðslu, þ.á m. á lánsumsóknum, vinna 
greiðslumat, ráðgjöf við endurfjármögnun og skjalagerð.  Helstu 
útlánaflokkar eru íbúðalán, fasteignalán, nýbyggingarlán og bílalán.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með menntun á sviði viðskipta,
t.d. viðskiptafræðingi eða viðskiptalögfræðingi.  Reynsla af bankastörfum
æskileg en ekki skilyrði.  Nákvæm og öguð vinnubrögð, samskiptafærni,
frumkvæði og sjálfstæði eru nauðsynlegir kostir.

Um er að ræða fjölbreytt starf á góðum reyklausum vinnustað.

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Óli Árnason, forstöðumaður útlánasviðs  í 
síma 540 5000, milli kl. 15–16.  Áhugasamir sendi umsókn ásamt mynd til 
bankans merkta RÁÐGJAFI, eða á eirikur@frjalsi.is fyrir 31. ágúst nk.

Frjálsi fjárfestingarbankinn Lágmúla 6 108 Reykjavík Sími 540 5000 Fax 540 5001 www.frjalsi.is

Ráðgjafi á útlánasviði
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Framkvæmdarstjóri
Árdegi hf. leitar að framkvæmdastjóra.

Við leitum að framkvæmdastjóra í dótturfélag sem mun opna nýja verslun í haust og reka þjónustuverkstæði. Fyrirtækið mun sinna fyrirtækjamarkaði ásamt þjónustu-
verkstæði sem sinnir viðgerðum á tölvum frá Fujitsu Siemens og Toshiba. Framkvæmdastjórinn er ábyrgur fyrir daglegum rekstri.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rekstrar- og viðskiptatengd menntun er æskileg
• Reynsla af sambærIlegu starfi er æskileg
• Hæfni í greiningu og lausn vandamála
• Reynsla af áætlanagerð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð enskukunnátta er skilyrði

Við leitum að árangursdrifnum einstaklingi sem hefur frumkvæði, hæfni til að axla ábyrð og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Framkvæmdarstjóri þarf að vera skipulagður,
nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Mikilvægt er að hafa góðan skilning á markaðinum og þörfum viðskiptavina.

Umsjón með ráðningu:
Bjarni Kristinsson– bjarni@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Sölustjórar
Árdegi hf. óskar eftir sölustjórum fyrir verslanir Árdegis.

Sölustjóri er ábyrgur fyrir sölu verslunum Árdegis. Sölustjóri gegnir mikilvægu hlutverki við miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknum í verslanir, bein 
þáttaka í markaðsstarfi og ýmis önnur störf. Sölustjóri þarf að vera skipulagður, nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustugleði og 
jákvæð viðhorf eru nauðsynleg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rekstrar- og viðskiptatengd menntun er æskileg
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Reynsla af gerð viðskiptasamninga og samningatækni
• Góð enskukunnátta er skilyrði

Umsjón með ráðningu:
Bjarni Kristinsson– bjarni@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Aðalbókari
Árdegi hf. óskar eftir að ráða aðalbókara.

Aðalbókari hefur umsjón með færslu og afstemmingum fjárhagsbókhalds. Mánaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagerð og önnur 
bókhaldstengd verkefni.

Hæfniskröfur:
•Þekking og reynsla af bókhaldi skilyrði
• Góð tölvukunnátta, svo sem Excel
• Reynsla af Navision kostur
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
•Nákvæm og öguð vinnubrögð

Umsjón með ráðningu:
Magnús Orri Haraldsson – m@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Bókari
Árdegi hf. óskar eftir að ráða bókara.

Bókari sinnir færslu bókhalds, afstemmingar og önnur bókhaldstengd verkefni

Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta í bókhaldi
• Þekking á Navision kostur
• Góð þjónustulund, jákvæðni og lipurð í samskiptum skilyrði

Umsjón með ráðningu:
Magnús Orri Haraldsson – m@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Verslunarstjóri
Árdegi hf. óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun Árdegis.

Verslunarstjóri kemur að öllum daglegum rekstri verslunar svo sem starfsmannastjórnun, þjónustu við viðskiptavini, framstillingu og lagerhaldi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af verslunarstjórnun kostur
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

Umsjón með ráðningu:
Bjarni Kristinsson– bjarni@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Árdegi er ört vaxandi fyrirtæki á alþjóðamarkaði sem 
samanstendur af einvalaliði fólks sem ber hag fyrirtækisins að 
leiðarljósi og er ávalt reiðubúið að gera betur.

Metnaður og heiðarleiki eru einkunnarorð Árdegis.
Árdegi á og rekur 62 verslanir á Íslandi og í Danmörku

Árdegi hf.
Skeifunni 17
108 Reykjavík
Sími 525 5000
ardegi@ardegi.is
www.ardegi.is

gg
tiltil ogog meðmeð 26.26. ágústágúst

AðalbóAðalbó
alds. Mánaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagerð og önnualds. Mánaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagerð og önnu

vægu hlutverki við miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknum í verslvægu hlutverki við miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknum í versl
ulagður, nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónuulagður, nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónu

iptasamninga og samningatækniiptasamninga og samningatækni
ukunnátta er skilyrðukunnátta er skilyrð
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naðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagnaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanag

miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknumiðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknu
og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptuog ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptu

 upplýsinga, þjálfun starfsfólks, hei upplýsinga, þjálfun starfsfólks, hei
érhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum sam



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%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• 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
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
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
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi
• Aðstoð í eldhús 80-100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, 
skapandi og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um að
vinna með fötluðum börnum og unglingum í hlutastarfi 
eftir hádegi virka daga 

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

ÍTR mun í haust hefja starfsemi þriggja frístunda-
klúbba í borginni fyrir fötluð börn og unglinga á 
aldrinum 10-16 ára. Klúbbarnir verða á þremur
stöðum í Reykjavík og verða opnir frá skólalokum til 
kl. 17.15 alla virka daga. Meginmarkmið með starfinu
er að bjóða upp á fjölbreytt og spennandi frístunda-
tilboð þar sem uppeldisgildi frítímans eru höfð að
leiðarljósi. Stefnt er að því að tengja þetta starf þeim
tilboðum sem nú þegar standa þessum aldurshópi til 
boða.

Frístundaráðgjafar/frístundaleiðbeinendur óskast í 
frístundaklúbba sem verða staðsettir í Grafarvogi, 
í Breiðholti og í Langholtshverfi.

Í boði er: 
• Skemmtilegt starf
• Sveigjanlegur vinnutími
• Hlutastarf eftir hádegi

Við leggjum áherslu á:    
• Að starfið veiti góða reynslu fyrir fólk, sem hefur 
 áhuga á samskiptum, uppeldi, tómstundafræði og

skapandi starfi
• Að skapa skemmtilegt og heilbrigt vinnuumhverfi
• Að allir starfsmenn njóti sín í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi
• Áhugi á frítímauppeldi og frístundastarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Í sumum tilfellum krefst starf stuðningsaðilanna þess að

þeir kunni táknmál, tákn með tali eða hafi reynslu af  
vinnu með einhverfum

Nánari upplýsingar: 
• Frístundaklúbburinn í Grafarvogi; Frístundamiðstöðin  

Gufunesbær sími 520 2300, Ásdís Sigurjónsdóttir,  

asdis.sigurjonsdottir@reykjavik.is

• Frístundaklúbburinn í Breiðholti; Frístundamiðstöðin Miðberg

sími 411 5750, Borghildur Sigurðardóttir,  

borghildur.sigurdardottir@reykjavik.is

• Frístundaklúbburinn í Miðborg; Frístundamiðstöðin Tónabær

sími 411 5400 Sigrún Eyþórsdóttir,  

sigrun.eythorsdottir@reykjavik.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

NÝ OG SPENNANDI STÖRF

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Umsóknarfrestur
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Hægt

er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is eða hafa

samband við starfsmannaþjónustu ÍTR í síma 411-5000.

Umsjónarmaður í félagsmiðstöðina Gufunesbæ og 
Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi í félagsmiðstöðina Miðbergi

Umsjónarmaður Gufunesbær, ábyrgðarsvið:
• Umsjón með starfsemi félagsmiðstöðvar fyrir 

unglinga á aldrinum 13 til 16 ára ásamt öðrum 
 verkefnum tengdum tómstundastarfi barna og

unglinga

Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi
Miðberg, ábyrgðarsvið:
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og

starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk

skóla

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
í bæði störfin:
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg

menntun
• Reynsla af starfi með unglingum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Hæfni í mennlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Almenn tölvukunnátta

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar

við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hulda Valdís

Valdimarsdóttir, deildarstjóri unglingastarfs í 

Gufunesbæ s. 520 2300 hulda@itr.is og Kristrún Lilja 

Daðadóttir, deildarstjóri unglingastarfs í Miðbergi

s. 411 5753, kristrunl@itr.is

SPENNANDI STÖRF HJÁ 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVUNUM Í 
GUFUNESBÆ OG MIÐBERGI
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Umsóknarfrestur
er til 2. september 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1,

merktar Gufunesbæ eða Miðbergi.

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

Ste
fá

n
 P

á
ll 

Lö
g

g
. fa

ste
ig

n
a

sa
li

B
e

rg
u

r
Sö

lu
fu

lltrú
i

Ö
flu

g
u

r
Sö

lu
fu

lltrú
i

G
u

n
n

a
r

Sö
lu

fu
lltrú

i
B

ó
a

s
Sö

lu
fu

lltrú
i

Ö
flu

g
u

r
Sö

lu
fu

lltrú
i

H
ilm

a
r

Sö
lu

fu
lltrú

i
H

a
lld

ó
r

Sö
lu

fu
lltrú

i

L
O

K
S
IN

S
 E

R
 K

O
M

IÐ
 A

Ð
 Þ

V
Í !

V
ið hjá R

E
/M

A
X Fasteignum

 höfum
 ákveðið að bæ

ta við okkur tveim
 sölufulltrúum

og leitum
 því að vönduðum

 einstaklingum
 til að vinna m

eð okkur. V
ið hjá

R
E

/M
A

X Fasteignum
 leggjum

 m
ikla áherslu á vönduð vinnubrögð og góðan 

starfsanda í fyrirtæ
kinu og veljum

 því vandlega fólk í okkar hóp. 
V

ið leitum
 að einstaklingum

 sem
…

…
…

 H
afa u

m
fram

 allt h
æ

fn
i í m

an
n

leg
u

m
   sam

skip
tu

m
 Jákvæ

ð
n

i
 H

eið
arleika

 S
tu

n
d

vísi
 H

afa reyn
slu

 af sö
lu

m
en

n
sku

 H
afa reyn

slu
 af fasteig

n
am

arkað
n

u
m

  (ko
stu

r ekki skilyrð
)

 H
áskó

lam
en

n
tu

n
 er ko

stu
r ekki skilyrð

i
 H

rein
t sakavo

tto
rð

 skilyrð
i
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Auglýsingasími

– Mest lesið



starfsmannastjóri síma 424-4000.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst.
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum
um menntun og fyrri störf sendist starfsmannahal-
di Flugstoða ohf. Turni, Reykjavíkurflugvelli, 101
Reykjavík, fyrir 11 apríl 2007.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á
heimasíðu Flugstoða ohf., www.flugstodir.is

Öllum umsóknum verður svarað.



NORA
Nordisk Atlantsamarbejde

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

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

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

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

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

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

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

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

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Lagerstarfsmaður“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 26. 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

Lagerstarfsmaður

Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. 
Fjöldi gesta í Laugum er um 2000 daglega 

svo um líflegan vinnustað er að ræða. 

… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

SHOKK þjálfarar
óskast í World Class Laugum

World Class í Laugum óskar eftir þjálfurum 
til starfa í SHOKK salinn en það er salur fyrir krakka 

8-15 ára með sérútbúnum tækjum fyrir þann aldurshóp. 
Viðkomandi þarf að geta átt góð samskipti við börn, 

vera skipulagður og áhugasamur um þjálfun. 
Nám í íþróttafræðum eða heilbrigðisgreinum æskileg.

Starfið felst í að kenna viðskiptavinum á tækin, sjá til 
þess að æfingar séu rétt gerðar, að viðskiptavinirnir 

fari að settum reglum, hvetja til heilbrigðs lífernis
og hafa gaman.

SHOKK salurinn er opinn alla virka daga frá kl.15-19.30, 
laugardaga kl.09-13 og sunnudaga kl.11-14. Mögulegt er 

að vinna aðeins hluta þessa tíma.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
Gígju Þórðardóttur gigja@worldclass.is 

eða í síma 585-2212.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

• Umsjónarkennari í 1. bekk v/forfalla

• Heimilisfræðikennari 100%

• Starfsmaður í Dægradvöl 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ eða viðkomandi stéttarfélags

Upplýsingar veitir skólastjóri, Gunnsteinn 
Sigurðsson, í síma 554 3900 eða 861 7100

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um störfin.



Smiðjuvegi 4 · 200 Kópavogur

Hafðu samband við Láru
í síma 557 3232

eða 863 3145

Stelpurnar í Hársmiðjunni
vilja ráða til sín nema og sveina.

Þær bjóða líka upp á stóla til útleigu.
Vilt þú slást í hópinn?



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u
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Mjög falleg 115 fm neðri sérhæð með útsýni á þessum
góða stað.  Sér suður verönd og sér bílastæði. Íbúðin
skiptist í 3 góð herbergi, stofu, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Verð 28,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl 15-16.

FANNAFOLD 55 - NEÐRI SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-16

Nánari upplýsingar veitir 
Svavar G. Svavarsson 
löggiltur fasteignasali 
í síma 821 5401

Galtalind 12, 4 herb. íbúð 302.
VERÐ 29,9 m.
Glæsileg eign á besta stað í 
Lindahverfinu í Kópavogi.
Frábær staðsetning.
Frábært útsýni.
Stutt í skóla og alla þjónustu.
Laus til afhendingar STRAX.

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudaginn 19. ágúst 
milli kl. 18-19 og kl. 20-21.

Gjáhella – Atvinnuhúsnæði

Fr
um

Um er að ræða 1.993 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur hæð-
um, hvor hæð um sig að birtu flatarmáli ca. 1000 fm.
Miðað er við að húsinu verði skipt upp í 8 bil sem verða
öll ca. 250 fm. að stærð á tveimur hæðum. V. 298 millj.

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS – OPIÐ HÚS
MARÍUBAUGUR 119 - GRAFARHOLTI

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Mjög góð 120 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi og sérlóð. Þrjú svefnherbergi og flísalagt
baðherbergi. Stofa með útgangi á lóð og fallegt eld-
hús. Stór sólpallur. Verð 29,9 millj.

Tekið á móti gestum milli kl. 17 og 18.

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u
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Stórglæsilegur finnskur bjálkabústaður ásamt gestahúsi í Húsafelli.
Bústaðurinn heilsaársbústaður og er heitur pottur á veröndinni. Lóð-
in er á svæði sem er rétt við þjónustumiðstöðina. Sundlaug er í ná-
grenninu, svo og golfvöllur, tjaldstæði og margt fleira. Útsýni er glæsi-
legt, en sjaldgæft er að útsýni sé frá sumarhúsum í Húsafelli þar sem
kjarr er hátt. Í húsinu er heit og kalt vatn, rafmagn og öll húsgögn og
búnaður utan við persónulega muni fylgja húsinu. Verð 37,9 millj.

GLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS Í HÚSAFELLI



Stundum finnst mér 
þjóðfélagið breytast 
hraðar en barn sem vex 
úr brók sinni. Ég sé 

breytingarnar með 
berum augum og mun-
urinn getur stundum 

verið greinilegur milli 
mánaða.

Til dæmis má nefna aldur og þjóð-
erni afgreiðslufólks, bæði í verslun-
um og á veitingahúsum, en stundum 
finnst mér eins og þar sé ég á þeysi-
reið í tímavél sem ekki veit hvar 
hún á að lenda. 

Einu sinni máttu börn vinna á 
Íslandi, svo var það bannað en núna 
virðist það hafa verið leyft aftur. Ég 
skemmti mér stundum við að giska 
á aldur afgreiðslubarna í matvöru-

verslunum og yfirleitt er hann svona 
á bilinu ellefu til sextán, sautján. 

Erlenda afgreiðslufólkið er hins-
vegar oft eldra og þó þau tali ekki 
okkar ástkæra jafn skýrt og inn-
fæddir má stundum telja þeim það 
til tekna að þau leggja harðar að sér 
við að veita góða þjónustu. 

Gelgjurnar þjást hinsvegar (eins 
og margir muna eftir) oft af ákveðnu 
hormónaþunglyndi og það taka þær 
með sér í vinnuna. Metnaðurinn 
fyrir starfinu getur þannig farið 
ofan garðs og neðan, enda stendur 
ekki til að byggja framtíðina á því 
að afgreiða á kassa í matvöruversl-
un. 

Það er þess vegna sem ég skil 
ekki hvers vegna „ómenntaðar“ 
konur sem komnar eru yfir fimm-

tugt eru meðal þeirra sem síst eiga 
góða atvinnumöguleika hérlendis. 

Þær hafa margra ára lífsreynslu, 
kunna oft vel til verka og hafa 
almennt séð góðan metnað fyrir því 
sem þær eru að gera. Mæður sem 
kunna að skynja þarfir fólks í kring-
um sig. Börn á aldrinum ellefu til 
sautján eru hinsvegar á hápunkti 
sjálfhverfu sinnar og vita stundum 
varla hvernig á að bjóða góðan dag-
inn.

Konurnar eru kannski lengur að 
læra á tölvustýrða kassa, en þegar 
til kastanna kemur endast þær 
eflaust lengur í starfinu og kunna 
jafnframt að setja sig í spor við-
skiptavinanna. 

Því fyrr sem atvinnurekendur
skoða þennan valkost -því betra.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Sérstaklega glæsilega 147 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin hefur nýlega verið standsett á smekklegan og
vandaðan hátt. Íbúðin skipstist m.a. í stóra stofu,
eldhús/borðstofu, sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi.
Nýtt eldhús. Sérsmíðaðar hurðir og innréttingar. Lýsing
frá Lumex. Tvennar svalir. Húsið hefur nýlega verið
standsett og málað að utan. ftirsótt staðsetning.

agnea Sverrisóttir fasteignasali sýnir íbúðina.

KAPLASKJÓLSVEGUR – STÓRGLÆSILEG

Sérstaklega glæsilega 147 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin hefur nýlega verið standsett á smekklegan og
vandaðan hátt. Íbúðin skipstist m.a. í stóra stofu,
eldhús/borðstofu, sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi.
Nýtt eldhús. Sérsmíðaðar hurðir og innréttingar. Lýsing
frá Lumex. Tvennar svalir. Eftirsótt staðsetning.

SÓLEYJARIMI – GLÆSILEG ÍBÚÐ

54.900.000
Glæsilegt fimm til sex herbergja endaraðhús á 
einni hæð, um 200 fm, þar af 28 fm. bílskúr og 20 
fm. flottur sólskáli. Glæsilegur garður og sólpallur með heitum
potti sunnan við húsið, húsið hefur verið talsvert endurnýjað. 
Eigendur taka á móti gestum.

Fr
um

Háaleitisbraut 53 - 108 Rvk 

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00





Í dag heldur áfram hin viðamikla 
og fjölbreytta dagskrá Reyfis með 
bókaeftirmiðdegi: verða upplestrar 
fyrirferðarmiklir í dagskránni í 
dag: Einar Már og og skáldin úr 
Nýhil verða á svæðinu en trompið 
er danski rithöfundurinn Carsten 
Jensen.

Carsten er afar áberandi í dönsku 
menningarlífi bæði sem höfundur 
skáldsagna, ferðabóka og rita sam-
félagslegs eðlis.

Hann er af sjómönnum kominn, 
fæddur 1952 í sjómannabænum 
Marstal en þaðan komu margir sem 
hingað sigldu á Íslandsförum fyrr á 
tíð. Uppruninn varð honum yrkis-
efni í síðustu stóru skáldsögu hans 
Vi, de druknede sem kom út í fyrra. 
Kunnastur varð hann þó á ritvellin-
um fyrir ferðasögur sínar tvær frá 
1996 og 1997, Jeg har set verden 
begynde og Jeg har hört et stjern-
eskud, sem lýsa ferð hans umhverf-
is hnöttinn. Þær seldust í gríðar-
legu upplagi í Danmörku og hafa 

skapað honum frægð víða um lönd.
Carsten er menntaður bók-

menntafræðingur og hóf feril sinn 
sem rithöfundur um þrítugt. Í 
fyrsta kaflanum á ferli hans sem 
höfundur var hann raunar frekar 
samfélagsgagnrýnandi en skáld, 
Skyggn á samfélagsástand með 
næma tilfinningu fyrir smáatriðum 
sem í umfjöllun hans lýstu upp 

stærra svið. Í öðrum kafla skáld-
skapar hans tókst hann á við skáld-
söguna í tveimur bókum: Kannibal-
ernes nadver (1988) og Jorden i 
Munden (1991). Báðar lýstu leit-
andi ungum manni, í ástum og í 
hinni seinni á ferð um Indland. Í 
kjölfar þeirra komu tvö ritgerða-
söfn, en þá tók við heimsreisa sögu-
manna þvert í gegnum Rússland til 
Kína, Kambódíu, Víetnam, yfir 
Kyrrahafið, um Suður-Ameríku og 
loks heim. Heimkominn vindur 
hann kvæði sínu í kross, semur lýs-
ingu af ári tvö og þrjú með ungri 
dóttur og loks úttekt á heiminum í 
kjölfar árása á tvíburaturnanna. 
Carsten er mikill stílisti á móður-
máli sínu. Verk hans eru með sterku 
pólitísku og siðferðilegu ívafi.

Þetta mun ekki vera fyrsta heim-
sókn hans hingað til lands, en Cars-
ten hittir lesendur sína í Glerskál-
anum kl. 14. Einar Már les upp kl. 
13, og  Nýhil-skáldin kl. 15.

Carsten Jensen kominn
Viktoría Tsvetaeva er nítján ára 
listnemi við Lista- og iðnháskólann 
í Moskvu sem hefur opnað einka-
sýningu í Gallerí Tukt, Hinu hús-
inu. Viktoría var yngsti nemandinn 
til að hefja nám við skólann árið 
2004 en þá var hún aðeins sextán 
ára. „Ég er að sýna ljósmyndir, 
olíumálverk, leðurhálsmen og arm-
bönd en allt á sýningunni tengist að 
vissu leyti jákvæðu lífi og hippa-
tímabilinu. Leðurarmböndin eru í 
brúnum og appelsínugulum litum 
eins og voru í tísku þá og ljósmynd-
irnar eru af blómabörnum.“

Viktoría hefur átt athyglisverða 
ævi og hefur nú þegar búið í fjöl-
mörgum löndum. „Ég er hundrað 
prósent Rússi en flutti frá Moskvu 
þegar ég var tveggja ára. Svo bjó 
ég í Svíþjóð í fjögur ár, þá Finn-
landi í þrjú og þaðan fór ég til 
Íslands. Fyrst bjó ég á Dalvík en 
var svo þrjú ár í Reykjavík í 8.-10. 
bekk. Ég var svo að spá í að fara í 
Fjölbraut í Breiðholti en ákvað 

frekar að skella mér til Rússlands. 
Datt í hug að reyna að fara beint í 
háskóla og fékk inngöngu í vinsæl-
asta hönnunarskólann í Moskvu,“ 
segir Viktoría glaðlega en hún 
stundar nám við auglýsinga- og 
grafíska hönnunarbraut.

„Mér finnst frábært að búa hér 
enda á ég hérna fjölskyldu og fullt 
af vinum,“ segir þessi ungi og 
alþjóðlegi listnemi. Sýningin stend-
ur til 30. ágúst.

19 ára sýnir í Tukt

Killer Joe aftur á svið
Ath 
Milli 13 og 18 er samfelld sýning á 
íslenskri myndbandalist á Reyfi 
Norræna hússins. Einstakt tækifæri 
til að sjá áratugaframleiðslu í 
þessum kima myndlistar.



Spænska þungarokkstríóið Moho 
heldur tvenna tónleika á Íslandi í 
byrjun september. Hljómsveitin 
var stofnuð árið 2003 og síðan þá 
hefur hún gefið út tvær plötur og 
spilað víðs vegar um heiminn. 
Síðasta platan, He visto la cruz al 
revés, kom út á síðasta ári. Var 
hún tekin upp á aðeins fimm 
klukkustundum og þykir bæði hrá 
og kröftug.

Fyrri tónleikar Moho hérlendis 
verða á Organ 6. september og 
þeir síðari verða í Hellinum 
kvöldið eftir. Nokkrar íslenskar 
sveitir hita upp fyrir Moho, þar á 
meðal Forgarður helvítis og 
Drep.

Spænskt 
þungarokk

Nýjasta plata Bruce Springs-
teens, Magic, kemur út 2. október 
næstkomandi. Þetta verður fyrsta 
plata Springsteens með hljóm-
sveitinni E Street Band í fimm ár, 
eða síðan The Rising kom út við 
mjög góðar undirtektir.

Ellefu ný lög eftir Springsteen 
eru á plötunni og var Brendan 
O´Brien upptökustjóri en hann 
stjórnaði einnig upptökum á The 
Rising. Fékk sú plata Grammy-
verðlaun og seldist jafnframt 
ákaflega vel. „Magic er hörku 
rokkplata og vel spiluð af Bruce 
og meðlimum E Street Band,“ 
sagði umboðsmaður Springs-
teens.

Töfrar frá 
Springsteen

K IRK JULISTAHÁTÍÐ
2 0 0 7
11.−19. ágúst

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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ALLIR VIÐBURÐIR

FARA FRAM Í

HALLGRÍMSKIRKJU

NEMA ANNAÐ SÉ

TEKIÐ FRAM
M I Ð AV E R Ð

4.900/3.600 kr.
WWW.KIRK JULISTAHATID. IS – SÍMI 510 1010 – MIÐASALA OPIN 9-17
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SUNNUDAGUR 19. ÁGÚST
11.00
HÁTÍÐARMESSA
Sr. Jón Dalbú Hróbjartsson og Sr. Birgir Ásgeirsson ásamt 
prestum Akureyrarkirkju.

19.00 L O K A T ÓN L E I K A R

ÍSRAEL Í EGYPTALANDI HWV 54
eftir G.F. HANDEL
BAROKK Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

sjá nánar um einsöngvara og
flytjendur á www.kirkjulistahatid.is

norra na husid e -

-
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-
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-

Menningargnægð
Norræna húsið 

18. – 26. ágúst 2007

Sunnudagur 19. ágúst

Glerskáli:

Norræna húsið:

Listsýningar alla daga
á meðan á hátíðinni 
stendur:
Hönnunarsýning frá 
Álandseyjum
Ljósmyndasýning um 
arkitektúr
Ljósmyndasýning
Rebekku Guðleifsdóttur
Global Village – Heimsþorp
 “Sköpun úr rusli” og
ljósmyndasýning
Vinnuskóla Reykjavíkur
Sýning á verkum 
leikskólabarna

Kl. 13:00 – 14:00 
Rithöfundaspjall:
Kynnir Halldór 
Guðmundsson
þátttakendur:
Kl.13:00
Einar Már Guðmundsson
Kl. 14:00 
Danski rithöfundurinn
Carsten Jensen 
Kl. 15:00 Nýhil:
Þórdís Björnsdóttir,
Valur Brynjar Antonsson,
Björk Þorgrímsdóttir,
Ófeigur Sigurðsson

Kl. 18:00 
Norrænn spurningaleikur

Tónleikar:
Kl. 17:30 Havnarkórið
Kl. 19:00 Draupner og 
Guðrún Gunnarsdóttir
Kl. 20:30 Felicia

Kl. 13:00 – 18:00
Íslensk myndbandalist:
Dieter Roth
Magnús Pálsson
Rúrí
Ásta Ólafsdóttir
The Icelandic Love
Corporation
Hannes Lárusson
Sara Björnsdóttir
Anna Hallin 
Arna Valsdóttir
Chooc Ly Tan

Kl. 14:00 Barnaleikritið 
Dimmalimm
Kl. 15:00 og 17:00 
Gjörningur:
Nýlókórinn flytur verk 
eftir Áka Ásgeirsson og 
Hörpu Björnsdóttur
Kl. 17:00 Formleg opnun á 
sýningunni “Sköpun úr 
rusli” og ljósmyndasýningu
Vinnuskóla Reykjavíkur
Kl. 19:00 Fyrirlestur
Sænski leikstjórinn 
Suzanne Osten
Kl. 20:15 
Sænska kvikmyndin 
Besvärliga människor

www.nordice.is - www.reyfi.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Blaðið Frumraun kom út á föstu-
daginn en það er unnið af 14-16 
ára unglingum í Vinnuskóla Hafn-
arfjarðar sem hafa unnið að útgáf-
unni hörðum höndum í allt sumar. 
„Þetta er hópur unglinga sem 
hefur fræðst um fjölmiðlaheiminn 
í sumar í stað þess að reita arfa í 
beðum,“ segir Brynjar Guðnason 
flokkstjóri Fjölmiðlahóps. 
„Vinnsla blaðsins gekk mjög vel í 
sumar og krakkarnir voru dugleg-
ir við að finna efni sem þau hafa 
áhuga á og vinna það fyrir blaðið. 
Einnig hafa þau séð sjálf um að 
taka þær myndir sem þurfti í blað-
ið og eru í þessum töluðum orðum 
að dreifa því í hús,“ segir Brynjar 
sem sér einnig um umbrot blaðs-
ins.

Blaðinu er dreift frítt í öll hús í 
Hafnarfirði auk þess sem það er 
aðgengilegt á heimasíðunni www.
frumraun.is. Í því má meðal ann-
ars finna viðtöl við grínistann 

Þorstein Guðmundsson, aðstand-
endur Forma samtakanna, unga 
ljósmyndara, dragdrottningu 
Íslands auk fjölda annarra greina. 

Þetta er í fimmta sinn sem 
blaðið er gefið út og voru að þessu 
sinni prentuð 8500 eintök. „Blaðið 
hefur orðið stærra og veglegra 
með árunum eins og eðlilegt er. 
Einhverjir í hópnum eru komnir 
með fjölmiðlabóluna og aðrir 
hyggjast jafnvel ætla að leggja 
fyrir sig ljósmyndun í framtíðinni 
eftir þessa reynslu,“ segir Brynj-
ar en þetta er í annað skipti sem 
hann sér um útgáfu blaðsins. Hinir 
duglegu unglingar í fjölmiðla-
hópnum gerðu einnig sjónvarps-
fréttir í sumar og er hægt að horfa 
á þær á heimasíðu blaðsins. 

Frumraun vinnuskólakrakka í Hafnarfirði

Fyrrverandi lífvörður ungstjörnunnar 
Lindsayar Lohan, Tony Almeida, segir 
foreldra leikkonuna ábyrga fyrir óförum 
hennar. Frá 2002 til 2005, þegar Almeida 
vann fyrir Lohan, varð hann meðal annars 
vitni að því þegar leikkonan gerði sjálfs-
morðstilraun, neytti fíkniefna og ók undir 
áhrifum áfengis. 

Almeida skellir skuldinni á foreldra 
leikkonunnar, þau Michael og Dinu Lohan. 
„Lindsay var mjög indælt og hæfileikaríkt 
barn, en hún átti enga möguleika á móti 
foreldrum sínum og Hollywood-kerfinu,“ 
segir Almeida í viðtali við In Touch Weekly. 
Hann segir föður Lindsayar hafa verið afar 
stjórnsaman og óútreiknanlegan. Í eitt skipti 
sat Almeida í bíl með feðginunum, þegar 
Michael missti stjórn á sér eftir að Lindsay 
bað um að fá að vera lengur á tónleikum. 
„Hann dró hana út úr bílnum. Hann sló hana 

og kallaði hana druslu,“ segir Almeida, sem 
kveðst hafa þurft að skerast í leikinn. 

Dina Lohan, sem er jafnframt umboðsmað-
ur dóttur sinnar, sleppur ekki heldur. 
Samkvæmt Almeida leyfði hún dóttur sinni 
að neyta áfengis og drekka sig rænulausa 
þegar hún var enn barnung. Þegar Lindsay 
var fimmtán ára leyfði móðirin dóttur sinni 
að verja nóttinni með þáverandi kærasta 
sínum, Aaron Carter. „Þau virkuðu bara 
ánægð með að hún hefði valið einhvern sem 
gæti hjálpað henni með tónlistarframann,“ 
segir Almeida. 

Foreldrum Lohan um að kenna

Leikkonan
Scarlett
Johansson hefur 
í nógu að snúast 
á næstunni því 
hún hefur tekið 
að sér hlutverk í 
þremur nýjum 
kvikmyndum.
Fyrst leikur hún 
í He´s Just Not 
That Into You 
þar sem hún 
leikur söngkonu 
sem á í ástar-
sambandi við kvæntan mann. 
Næsta mynd verður Mary Queen 
of Scots sem er rómantísk mynd 
byggð á ævi drottningarinnar. 
Loks leikur Scarlett í The Spirit í 
leikstjórn myndasagnahöfundar-
ins Frank Miller, sem var annar 
af mönnunum á bak við Sin City. 

Scarlett 
feykivinsæl
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THE
BRIDGE

DEATH PROOF   kl. 8 
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

RUSH HOUR 3 kl. 1.30-3.40-5.50-8 - 10.10
RUSH HOUR 3 LÚXUS kl. 1.30-3.40-5.50-8 - 10.10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.45
DEATH PROOF kl.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 3 Sicko / The Bridge / Fast Food Nation / Curse of the... 
KL. 5.30 Sicko / For Your Consideratino / Hallam Foe
KL. 8 Sicko / Death Of A President / No Body Is Perfect
KL. 10.30 Sicko / Zoo / Goya´s Ghosts / Deliver Us From Evil 

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS12

14
16

12 RUSH HOUR 3 kl. 4 - 6 - 8 -10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl.4 - 6
THE INVISIBLE kl. 10

12

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

RUSH HOUR 3 kl. 4.30-6.30-8.30-10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 4 - 6
BECOMING JANE       kl. 5.30 - 8 - 10.30

DAGSKRÁ OG MIÐASALA  Á WWW.MIDI.IS
ALLAR UPPLÝSINGAR
Á GRAENALJOSID.IS

SICKO

FOE
HALLAM

ZOO

DEATH OF
A PRESIDENT

NO BODY
IS PERFECT FAST FOOD

NATION

GOYA´S
GHOSTS

FROM EVIL
DELIVER USCURSE OF

FLOWER
THE GOLDEN

TOPPMYNDIN Í USA

Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
fyndnustu spennumynd ársins!

CONSIDERATIONFOR YOUR

RUSH HOUR 3 kl. 2, 4, 6, 8 og 10-POWER 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 1.30, 3.45 og 5.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2 og 4 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

STÆRSTA MYND SUMARSINS

www.SAMbio.is 575 8900

NÝJASTA MEISTARAVERK 

PIXAR OG DISNEY

DIGITAL

HJ. MBL

KRINGLUNNIK

ÁLFABAKKAÁ

VIP

VIP
KEFLAVÍK

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:40 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE   ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 10:50 
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 - 3:15 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 - 2 - 3 - 4 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 - 10:30 
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 2:30 - 4:30 
TRANSFORMERS kl. 5 - 7 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

HARRY POTTER 5 kl. 4:30 10

NANCY DREW kl.  8 7

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

AKUREYRI

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:10 - 5:40 
RATATOUILLE  ENSKU TAL kl. 8 
TRANSFORMERS kl. 8 - 11 10

SIMPSONS THE MOVIE kl. 4:15 - 6 10

BLIND DATING kl. 10:30 10

S. 482 3007SELFOSSI

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10 12

SIMPSONS M/- ENS TAL kl. 2  - 4 L

NANCY DREW kl. 6 7

TRANSFORMERS kl. 8 7

RATATOUILLE - ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

RATATOUILLE - ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 4 - 8 - 10:15 10

SHREK 3 - ÍSL TAL kl. 2 L

DIGITAL
DIGITAL

Fyrsta sólóplata Elízu 
Geirsdóttur Newman, 
Empire Fall, er komin út. 
Elíza, sem var áður í hljóm-
sveitinni Kolrössu krókríð-
andi og Skandinavíu, gefur 
út plötuna hjá nýstofnuðu 
útgáfufyrirtæki sínu, 
Lavaland Records.

„Ég var búin að velta því fyrir mér 
í nokkur ár að gera sólóplötu en 
langaði ekkert sérstaklega mikið til 
þess. Ég var of mikil hljómsveitar-
manneskja og fannst svolítið erfitt 
að koma fram ein. En mér fannst 
tími til kominn núna enda komin 
aftur til Íslands,“ segir Elíza, sem 
flutti heim síðasta vetur eftir sjö 
ára dvöl í London. „Það var mjög 
gaman,“ segir hún um dvöl sína í 
stórborginni. „Þetta er eitthvað sem 
allir Íslendingar ættu að gera, að 
flytjast erlendis í tvö til þrjú ár og 
kynnast öðrum menningarheim-
um.“ 

Elíza var aðeins sextán ára þegar 
hún stofnaði kvennahljómsveitina 
Kolrössu krókríðandi ásamt skóla-
systrum sínum í Keflavík. Síðan þá 
hefur mikið vatn runnið til sjávar. 
Kolrassa sigraði Músiktilraunir 
árið 1992 og gaf út þrjár plötur hjá 
Smekkleysu. Árið 1998 var nafni 
Kolrössu breytt í Bellatrix og stefn-
an sett á Bretlandsmarkað. Bella-
trix gaf út tvær breiðskífur, spilaði 
víða og fór meðal annars í tónleika-
ferðalag með Coldplay. Auk þess 
kom hún fram sem aðalnúmerið á 
Carling-sviðinu á Reading-hátíðinni 
árið 2000.

Árið 2002 hóf Elíza framhalds-
nám í óperusöng í London og undir 

áhrifum óperunnar stofnaði hún 
hljómsveitina Skandinavíu sem 
spilaði þungt rokk með óperuívafi. 
Sveitin fékk útgáfusamning eftir 
aðeins eina tónleika og gaf út eina 
breiðskífu og tvær smáskífur á ferli 
sínum. 

Elíza lýsir nýju plötunni sem minim-
alískri rokkplötu með góðu and-
rúmslofti og stemningu. „Þetta 
snerist allt um það að skapa stemn-
ingu og í sumum lögunum var fyrsta 
upptakan notuð. Þetta snerist líka 
voða mikið um að tóna niður söng-
inn aftur á byrjunarreit því ég er 
búin að þjálfa mig svo mikið. Ég 
þurfti að fara aftur á byrjunarpunkt 
svo upprunalega röddin kæmi fram 
og það var frekar erfitt,“ segir hún.

Aðspurð segist Elíza ekki hafa 
legið lengi yfir textunum á plötunni. 
„Þeir fjalla bara um lífið og til-
veruna. Þetta eru ósjálfráðir textar, 
eitthvað sem kemur úr undirmeð-
vitundinni og þarna er ég að melta 

ýmislegt sem hefur gengið á í líf-
inu.“

Að sögn Elízu höfðu nokkrir aðilar 
erlendis hvatt hana til að stofna 
útgáfufyrirtæki og á endanum hafi 
hún slegið til og Lavaland Records 
orðið að veruleika. „Mér var sagt að 
það væri rosa sniðugt. Ég var svo-
lítið treg fyrst en svo hugsaði ég að 
það gæti verið spennandi. Ég fékk 
rosalega góðar viðtökur við þessu 
úti þannig að ég sló til. Þetta er eitt-
hvað sem ég vil prófa og þetta gefur 
mér vonandi ný og spennandi tæki-
færi.“
Platan kemur út í Bretlandi og í 
Bandaríkjunum þann 1. október og 
einnig kemur hún út á iTunes þar 
sem allur heimurinn getur hlýtt á 
hana. Elíza stefnir á að halda útgáfu-
tónleika hérlendis í næsta mánuði 
með glænýrri hljómsveit sinni auk 
þess sem hún stefnir á tónleikaferð 
um Bretland og Bandaríkin.

Skeifunni17 • Smáralind • Akureyri • Ísafirði • Egilsstöðum • Vestmannaeyjum • Selfossi • Hafnarfirði (Bókabúð Böðvars)

Fórstu eitthvað út fyrir landsteinana í sumar?

Við mælum með landafræðibókunum sem fást hjá okkur í Office 1.
Þar færð þú allt fyrir skólann undir einu þaki!

Hvar eru þeir þessir landssteinar?

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER 5
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

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

RATATOUILLE- KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA M/ ENSKU OG ÍSL TALI
, KL. 2 Í KEFLAVÍK  OG KL. 2 Á SELFOSSI M/ÍSL TALI

NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY



Að loknu Reykjavíkurmaraþoni Glitnis 18. ágúst 2007 þakkar
Reykjavíkurmaraþon og Íþróttabandalag Reykjavíkur samstarfsaðilum

og starfsmönnum hlaupsins samvinnuna og  óskar öllum 11422 þátttakendum
til hamingju með árangurinn.

Sigurvegarar Í 10,21,42 km í karla og kvenna flokki

10 km karla            10 km kvenna     21 km karla                21 km kvenna           42 km karla           42 km kvenna

5 fyrstu íslensku hlaupararnir

Kári Steinn Karlsson 00:31:00
Björn Margeirsson 00:32:38
Ignacio 00:32:44
Þorbergur I. Jónsson 00:32:56
Hebert Eric 00:35:27

Íris Anna Skúladóttir 00:37:37
Jóhanna S. Ólafs 00:37:39
Fríða Rún Þórðardóttir 00:37:59
Gerður R. Guðlaugsd. 00:41:09
Valgerður D. Heimisd. 00:42:41

Benjamin Serem 01:04:09
Stefano Baldini 01:05:08
Zachary Kihara 01:05:57
John Mutai Kipyator 01:06:23
Soren Parlshoj 01:07:53

Simon Tonui 02:24:00
Joseph Mbithi 02:24:23
Jiri Wallenfels 02:36:39
Gary Chandler 02:40:15
José Ramón 02:40:16

Kári Steinn Karlsson 00:31:00
Björn Margeirsson 00:32:38
Þorbergur I. Jónsson 00:32:56
Steinn Jóhannsson 00:35:33
Bjartmar Örnuson 00:35:53

Rannveig Oddsdóttir 01:27:28
Helen Ólafsdóttir 01:33:06
Huld Konráðsdóttir 01:33:57
Veronika S. Bjarnard. 01:35:20
Sigríður B. Einarsd. 01:36:05

Stefán Guðmundsson 01:14:09
Valur Þórsson 01:14:44
Birgir Sævarsson 01:19:20
Sveinn Ernstsson 01:20:46
Birkir Marteinsson 01:21:55

Björg Árnadóttir         3:26:51
Auður Aðalsteinsdóttir 3:28:52
Sigrún Erlendsdóttir 3:42:50
Guðrún K. Sæmundsd. 3:46:12
Guðfinna H. Þorvaldsd. 3:48:54

 Þorlákur Jónsson        2:58:33
 Stefán V. Sigtryggss.  3:04:30
 Baldur Ú. Haraldsson  3:07:37
 Ívar A. Adolfsson       3:08:27
 Sigurður Þórarinsson 3:12:41

10 km karla            10 km kvenna     21 km karla                21 km kvenna           42 km karla           42 km kvenna

 Heildarúrslit verða birt á www.marathon.is

Nikki Archer 00:35:37
Íris Anna Skúladóttir 00:37:37
Jóhanna S. Ólafs 00:37:39
Fríða R. Þórðardóttir 00:37:59
Gerður R. Guðlaugsd. 00:41:09

Cathy Mutwa 01:17:30
Nadine Gill 01:19:08
Rannveig Oddsdóttir 01:27:28
Jacqueline S. Keavney 01:30:18
Rachel Whittaker 01:33:02

Sarah K. Knudson 3:21:19
Sari Yrjölä           3:22:32
Tuula Yrjölä          3:22:32
Joanne Wilson         3:24:33
Björg Árnadóttir      3:26:51



 Steven Gerrard, fyrirliði 
Liverpool, lætur ekki brákaða tá 
koma í veg fyrir að hann spil 
stórleikinn gegn Chelsea í dag. 
Gerrard meiddist í 1-0 sigri á 
franska liðinu Toulouse í for-
keppni meistaradeildarinnar á 
miðvikudaginn.

Meiðslin munu þó væntanlega 
kosta hann vináttulandsleikinn 
við Þýskaland á Wembley á 
miðvikudaginn. „Hann verður 
klár í slaginn en eina vandamálið 
er að hann gæti þurft góða hvíld á 
eftir,“ sagði Rafael Benitez, stjóri 
Liverpool.

Spilar í dag 
brákaður á tá

 Það fara fram þrír flottir 
fótboltaleikir í ensku úrvalsdeild-
inni í dag og þar á meðal er fyrsti 
risaslagur tímabilsins þegar 
Liverpool tekur á móti Chelsea á 
Anfield. Bæði liðin eru með fullt 
hús, Chelsea eftir tvo leiki en 
Liverpool aðeins einn þar sem leik 
vikunnar var frestað vegn þátt-
töku liðsins í meistaradeildinni. 

Liðin teljast vera góðkunningjar 
eftir 15 leiki á síðustu þremur 
tímabilum en margir þeirra hafa 
verið markalitlir og lítil skemmt-
un. Jose Mourinho hefur lagt 
áherslu á frjálsari leik sinna 
manna og Benitez hefur keypt 
sóknarmenn í röðum þannig að nú 
vonast menn eftir sóknarleik og 
mikilli skemmtun í leik dagsins 
sem hefst klukkan 15.00.

„Það er mikilvægt að vinna leik 
gegn toppliði ekki síst til að senda 
út ákveðin skilaboð en þetta er 

bara einn leikur. Ef við ætlum 
okkur að berjast um titilinn þurf-
um við ekki að vinna einn leik, við 
þurfum að vinna marga leiki,“ 
sagði Rafael Benitez, stjóri Liver-

pool, sem er ánægður með að hafa 
fleiri leikmenn til skiptanna. 

Chelsea hefur ekki tapað í síð-
ustu 16 leikjum sínum eða síðan 
þeir heimsóttu Anfield síðast, 20. 

janúar. Jose Mourinho fagnar því 
að John Terry sé búinn að ná sér af 
meiðslunum en á sama tíma hefur 
hann misst landa sinn Ricardo 
Carvalho í hnémeiðsli.

Það bíða líka margir spenntir 
eftir nágrannaslagnum í Manchest-
er en það er ekki oft sem City-liðið 
kemur inn í leik gegn United með 
fullt hús og fjórum stigum meira 
en „stóri bróðir“. Sven-Göran 
Eriksson hefur farið frábærlega 
af stað með Man. City í sigrum á 
West Ham og Derby en Man. Unit-
ed á enn eftir að vinna sinn fyrsta 
leik eftir jafntefli við Íslendinga-
liðin Reading og Portsmouth. Leik-
urinn fer fram á Eastlands, heima-
velli City, og hefst klukkan 12.30.

Síðasti leikur dagsins er á milli 
Blackburn og Arsenal á Ewood 
Park en bæði lið hafa byrjað tíma-
bilið vel og unnið alla leiki sína í 
deild og Evrópukeppni.

Fyrsti risaslagur tímabilsins á Anfield

Ekki með sína menn í hlaupum og leiðindum

Enska úrvalsdeildin

Enska B-deildin

 Íslendingaliðin West 
Ham, Reading og Portsmouth 
fögnuðu öll fyrsta sigri sínum í 
ensku úrvalsdeildinni í vetur, 
Reading og Portsmouth unnu bæði 
á heimavelli en West Ham tók þrjú 
stig með sér frá Birmingham.

Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson voru báðir í 
byrjunarliði Reading sem skaut 
Everton niður af toppnum með 1-0 
sigri. Stephen Hunt skoraði sigur-
markið rétt fyrir hálfleik. 

„Ég hef borið mikla virðingu 
fyrir mínu liði í langan tíma og 
einu sinni sem oftar þá unnu þeir 
sér hana inn í bílförmum. Þetta 
voru þrjú mikilvæg stig eftir erf-
iðustu byrjun liðs á mínum stjóra-
ferli,“ sagði Steve Coppell, stjóri 
Reading, eftir leikinn.

Mark Noble skoraði sigurmark 
West Ham úr vítaspyrnu í 1-0 úti-
sigri á Birmingham en það var 
Craig Bellamy sem fiskaði vítið 20 
mínútum fyrir leikslok og sá til 
þess að Eggert Magnússon og 
félagar gátu fagnað fyrstu stigum 
tímabilsins.

„Við vorum góðir í seinni hálf-
leik og hvað vítið varðar þá er 
þetta þannig staða að stundum fær 
maður víti og stundum ekki,“ sagði 
Alan Curbishley sem kvartaði yfir 
því að vera skotspónn enskra fjöl-
miðla þessa dagana og sagði ekk-

ert vandamál vera á milli sín og 
Bellamy þrátt fyrir fréttir um 
annað.

Wigan er á toppnum eftir að 
hafa skellt lærisveinum Roy 
Keane í Sunderland 3-0. Þetta var 
fyrsta tap Keane sem stjóra í 
úrvalsdeildinni. „Það var mjög 
slæmt að missa fyrirliðann okkar í 
meiðsli fyrir leikinn. Maður reyn-
ir að taka með sér jákvæða hluti 
úr hverjum leik, ég veit ekki hvort 
þið hafið fundið eitthvað jákvætt 
hjá okkur í dag því ég á enn eftir 
að koma auga á það,“ sagði Keane 
eftir leikinn.

Chris Hutchings, stjóri Wigan, 
hrósaði Emile Heskey eftir leik-
inn. „Hann er búinn að vera stór-

kostlegur. Ég vona að hann haldi 
áfram að spila svona vel því hann 
er í landsliðsformi,“ sagði Hut-
chings eftir leikinn.

Það gengur ekkert hjá Bolton og 
liðið tapað þriðja leiknum í röð 
þegar Heiðar Helguson heimsótti 
Hermann Hreiðarsson og félaga 
hjá Portsmouth. Bolton komst í 1-0 
annan leikinn í röð en Portsmouth 
svaraði með tveimur laglegum 
mörkum, það fyrra kom eftir góða 
varnarvinnu Hermanns sem var í 
byrjunarliðinu. Heiðar kom inn á 
sem varamaður í lokin.

„Ég er ekki rólegur því það er 
ekki auðvelt að tapa fyrstu þrem-
ur leikjum tímabilsins en það 
jákvæða er að ég sé framfarir hjá 

liðinu,“ sagði Sammy Lee, stjóri 
Bolton, eftir leikinn. Hann fékk 
stuðning frá Harry Redknapp, 
stjóra Portsmouth. „Sammy er í 
mjög erfiðu starfi að taka við af 
stóra Sam sem vann frábært starf. 
Litli Sam mun gera það gott um 
leið og hann nær í fyrstu stigin,” 
sagði Redknapp.

Tottenham hristi af sér slyðru-
orðið svo um munaði með 4-0 sigri 
á Derby þar sem þrjú markanna 
komu á fyrsta korteri leiksins, 
Spurs-liðið hafði tapað fyrstu 
tveimur leikjum sínum en nú var 
ekkert annað en sigur á dag-
skránni. „Þetta er mikill léttir 
fyrir alla. Það var hrikalegt að fá 
ekkert út úr tveimur fyrstu leikj-
um en mínir menn sýndu að þeir 
vildu standa sig vel fyrir stuðn-
ingsmennina okkar,“ sagði Martin 
Jol, stjóri Spurs.

Það gekk ekkert upp hjá Fulham 
í 1-2 tapi fyrir Middlesbrough. 
Brian McBride fór úr hnélið þegar 
hann kom liðinu í 1-0, markvörð-
urinn Tony Warner gaf mark 
annan leikinn í röð, Hameur Bou-
azza fór úr axlarlið og þeir fengu 
síðan ekki jöfnunarmarkið dæmt 
gilt þótt boltinn færi yfir línuna.

West Ham, Reading og Portsmouth unnu öll sína fyrstu sigra í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Wigan 
skellti Sunderland og fór óvænt upp í toppsætið. Tottenham vann sinn fyrsta sigur með stæl.





 Kvennalið Vals er í miklu 
stuði þessa dagana og liðið sýndi 
það og sannaði með því að bursta 
Keflavík 9-0 á útivelli í Lands-
bankadeild kvenna í gær. Þetta 
var fyrsti deildarleikur Valsliðs-
ins eftir að liðið vann Evrópuriðil 
sinn í Færeyjum á dögunum. Eftir 
leikinn er Valur og KR jöfn að 
stigum en Valsliðið hefur 12 marka 
forskot í markatölu.

Valsliðið skoraði ellefu mörk í 
síðustu tveimur leikjum sínum í 
Evrópukeppninni og markaveisl-
an hélt áfram í Keflavík í gær. 
Stórsigurinn kom þó nokkuð á 
óvart þar sem Keflavík er í barátt-
unni um þriðja sæti deildarinnar 
hafði unnið fimm heimaleiki sína 
fyrstu með markatölunni 21-3. 
Markahæsti leikmaður deildar-
innar, Margrét Lára Viðarsdóttir, 
skoraði sex mörk í leiknum og er 
því búin að skora yfir tuttugu 
mörk fjórða sumarið í röð í úrvals-
deild kvenna. Katrín Jónsdóttir, 
Guðný Björk Óðinsdóttir og Nína 
Ósk Kristinsdóttir skoruðu hin 
þrjú mörk Valsliðsins í gær.

„Við spiluðum bara gríðarlega 
vel og þá sérstaklega þessar 20 
mínútur í fyrri hálfleik þegar við 
skoruðum sjö mörk. Við spiluðum 
þá frábæran tuttugu mínútna 
kafla og kláruðum leikinn. Við ætl-
uðum að keyra yfir þær í síðari 
hálfleik en það var komin þreyta í 
liðið eftir að hafa spilað þrjá leiki 
á sex dögum í Evrópukeppninni og 
svo fjórða leikinn fjórum dögum 
síðar. Við vorum orðnar þreyttar 
en liðið er fullt sjálfstrausts núna, 
við spilum virkilega vel bæði 
sóknar- og varnarlega og við 
kláruðum þennan leik á egóinu,“ 
sagði Margrét Lára Viðarsdóttir 
eftir leikinn en þetta var fjórði 
leikur liðsins á aðeins tíu dögum.  

„Við erum á góðri leið og verð-
um líka að vera það ef við ætlum 

að vera í þessari titilbaráttu. Hún 
er hörð og mun verða enn harðari 
eftir því sem líður á. Við hugsum 
bara um að vinna hvern einasta 
leik sem við förum í og þá vitum 
við hvar við stöndum í septemb-
er,“ sagði Margrét Lára sem hefur 
þar með skorað 24 mörk í ellefu 
leikjum í Landsbankadeildinni í 
sumar en þetta var önnur „sexa“ 
hennar í síðustu þremur leikjum.

Þór/KA vann Fylki 1-0 í Árbæn-
um í hinum leik gærdagsins og 
það var Rakel Hönnudóttir sem 
skoraði eina mark leiksins á 30. 
mínútu en hún hefur skorað 5 af 
10 mörkum liðsins í sumar. Fylkir 
lék manni færri síðustu 15 mínút-
urnar eftir að Ragna Björg Ein-
arsdóttir fékk sitt annað gula 
spjald.

Valur skoraði sjö mörk á tuttugu mínútna kafla í lok fyrri hálfleiks í 9-0 sigri á 
Keflavík í Landsbankadeild kvenna og komst fyrir vikið upp fyrir KR í toppsæti 
deildarinnar. Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði sex mörk í leiknum.

STAÐAN Í DEILDUNUM
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 Bayern München byrjar 
tímabilið vel í þýsku bundes-
ligunni í knattspyrnu en liðið vann 
4-0 útisigur á Werder Bremen í 
gær og er með fullt hús og marka-
töluna 7-0 eftir tvær umferðir. 

Nýju mennirnir blómstra hjá 
Bayern. Luca Toni hefur skorað í 
báðum leikjunum og lagði auk 
þess upp tvö mörk gegn Bremen í 
gær, Miroslav Klose skoraði tvö í 
fyrsta leiknum en náði ekki að 
skora gegn sínum gömlu félögum í 
gær og þeir Franck Ribery og
Hamit Altintop skoruðu báðir í 
gær. 

Nýir leikmenn liðsins hafa því 
skorað sex af sjö fyrstu mörkum 
tímabilsins en Andreas Ottl sem 

skoraði fjórða og síðasta markið 
gegn Werder Bremen er eini 
markaskorari tímabilsins til þessa 
sem lék með liðinu á síðasta tíma-
bili.

Meistararnir í VfB Stuttgart
töpuðu 1-3 fyrir Hertha Berlin og
eru enn að bíða eftir fyrsta sigri
tímabilsins.

Bæjarar byrja vel

 Fjölnir vann 4-0 sigur á 
KA í 1. deild karla í gær og náði 
með því sex stiga forskoti á 
Fjarðabyggð í baráttunni um 
þriðja sætið og það síðasta sem 
gefur sæti í Landsbankadeild. 

Grindavík og Þróttur unnu 
bæði leiki sína í umferðinni og
eru komin með annan fótinn í 
úrvalsdeildina, tíu og ellefu 
stigum á undan liðinu í fjórða 
sætinu.

Davíð Þór Rúnarsson skoraði 
tvö mörk fyrir Fjölni á þriggja
mínútna kafla um miðjan fyrri 
hálfleik, Pétur Georg Markan 
kom Fjölni á sporið á 12. mínútu 
og Atli Viðar Björnsson innsiglaði
síðan sigurinn í seinni hálfleik. 

Fjarðabyggð tapaði á sama 
tíma 0-1 fyrir Þór á Akureyri og
er að missa af lestinni enda liðið 
aðeins búið að ná í fimm stig af 
síðustu 18 mögulegum. Hreinn 
Hringsson tryggði Þór þrjú stig
sem eru liðinu dýrmæt í fallbar-
áttunni.

Línur farnar að 
skýrast

 Umeå á sænska meist-
aratitilinn vísan þriðja árið í röð 
eftir 2-0 sigur á JdB Malmö í 
uppgjöri efstu liðanna í sænsku 
úrvalsdeildinni í knattsyrnu 
kvenna í gær. 

Umeå náði með þessu sjö stiga
forskoti á Malmö þegar aðeins 
fjórar umferðir eru eftir. Lisa 
Dahlqvist kom Umeå í 1-0 á 55. 
mínútu og hin brasilíska Marta da 
Silva gulltryggði sigurinn í 
blálokin.

Þóra Björg Helagdóttir
markvörður og Dóra Stefánsdótt-
ir léku allan leikinn með Malmö 
en Ásthildur Helgadóttir gat ekki 
leikið vegna meiðsla sem hafa 
haldið henni frá keppni undan-
farnar vikur.

Umeå vann 
uppgjörið



 Íslenska körfu-
boltalandsliðið undirbýr sig nú á 
fullu fyrir fjóra leiki í B-deild 
Evrópukeppninnar en ólíkt hinum 
þjóðunum fær liðið enga æfinga-
leiki.

Þess í stað skipti landsliðsþjálf-
arinn Sigurður Ingimundarson í 
tvö lið sem mættust í akademí-
unni í Reykjanesbæ í gær. Þar 
mættust lið eldri og yngri. 

Í eldra liðinu voru þeir Friðrik 
Stefánsson, Magnús Þór Gunnars-
son, Logi Gunnarsson, Páll Axel 
Vilbergsson, Jakob Örn Sigurðar-
son og Fannar Ólafsson en í yngra 
liðinu voru Helgi Már Magnús-
son, Brynjar Þór Björnsson, 
Hörður Axel Vilhjálmsson, 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson, 
Þorleifur Ólafsson og Kristinn 
Jónasson.

Yngra liðið vann leikinn 75-68 
þar sem Helgi Már (24 stig, 11 
fráköst), Þorleifur (17 stig) og 
Sigurður (13 stig) voru atkvæða-
mestir. Hjá þeim eldri var Páll 
Axel með 20 stig og 11 fráköst, 
Logi skoraði 15 og Jakob var með 
13 og 4 stoðsendingar. 

Yngra liðið 
vann það eldra

 Keníamaðurinn 
Simon Tonui og Sarah Kathryn 
Knudson frá Kanada unnu 24. 
Reykjavíkurmaraþonið sem fram 
fór í gær. Þátttökumetið var slegið 
með glæsibrag en rúmlega ellefu 
þúsund manns hlupu í maraþonið, 
hálfa maraþonið, 10 km hlaupið 
eða tóku þátt í skemmtiskokkinu í 
frábæru veðri í gær. 

Stemningin var mjög góð í 
kringum hlaupið í gær, veðrið var 
mjög gott og hlaupararnir voru 
hvattir áfram af fullt af áhorfend-
um sem létu vel í sér heyra á 
hlaupaleiðinni. Í hlaupinu í fyrra 
hlupu rúmlega 10.000 manns 
þannig að þátttakendunum fjölg-
aði um rúmlega 10 prósent sem er 
ánægjulegt. Alls skráðu 11.408 
manns sig til þátttöku. 574 hlaup-
arar spreyttu sig á maraþoni, 1.628 
hlupu hálfa þá vegalengd og 2.971 
hljóp tíu kílómetra. 

Keníamenn voru sigursælir í 
karlaflokki því Simon Tonui kom 
fyrstur í mark í heilu maraþoni 
eftir nákvæmlega tvo tíma og 24 
mínútur og landi hans, Joseph 
Mbithi, kom annar í mark á tíman-
um 2:24:23. Þriðji varð Jiri Wallen-
fels frá Tékklandi á 2:36:39.

Sarah Kathryn Knudson frá 
Kanada vann maraþonið hjá 

konum en hún hljóp á þremur 
tímum, 21 mínútu og 19 sekúnd-
um. Finnsku mæðgurnar Tuula og 
Sari Yrjölä komu síðan jafnar í 
mark í 2. til 3. sæti en þær hlupu á 

03:22:32 klukkutímum og voru 
einni mínútu og 13 sekúndum á 
eftir sigurvegaranum. Stefán 
Viðar Sigtryggsson var fyrstur 
íslenskra karla og Björg Árnadótt-
ir kom fyrst í mark af íslenskum 
konum.

Í hálfmaraþoni var Ólympíu-
meistarinn frá Aþenu 2004 mætt-
ur til leiks, Stefano Baldini frá 
Ítalíu, en hann náði ekki gullinu á 
Íslandi og kom annar í mark á 
eftir Keníabúanum Benjamin 
Serem sem hljóp á einum tíma, 4 
sekúndum og 9 sekúndum og var 
59 sekúndum á undan Ítalanum. 
Næstu menn voru síðan Keníabú-

arnir John Mutai Kipyator og 
Zachary Kihara.

Cathy Mutwa frá Kenía vann 
öruggan sigur í hálfu maraþoni 
kvenna en í öðru sæti varð Nadine 
Gill frá Bandaríkjunum. Stefán 
Guðmundsson kom fyrstur Íslend-
inga í mark í hálfu maraþoni karla 
en Rannveig Oddsdóttir varð fyrst 
íslenskra kvenna og endaði auk 
þess í þriðja sæti í hálfu maraþoni 
kvenna.

Kári Steinn Karlsson og Nikki 
Archer unnu 10 km hlaup karla og 
kvenna en Íris Anna Skúladóttir 
varð í öðru sæti hjá konunum. 
Kári hljóp á sléttri 31 mínútu en 
Björn Margeirsson var annar, 1 
mínútu og 38 sekúndum á eftir 
Kára Steini. Archer hljóp á 35 
mínútum og 37 sekúndum en Íris 
Anna kom í mark á 37 mínútum og 
37 sekúndum. 

Keníamenn urðu í efstu sætunum í bæði heilu og hálfu Reykjavíkurmaraþoni sem fram fór í gær en Ól-
ympíumeistarinn náði bara silfrinu í hálfu maraþoni. Rúmlega ellefu þúsund manns tóku þátt í ár.
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LUCA Sjónvarpsskenkur 
Stærð:180x45x50
Útsöluverð: 45.000 kr.

SCHOTS hægindastóll úr leðri
Útsöluverð: 29.400 kr.

Nánari upplýsingar um útsöluvörur og útsöluverð eru á www.tekk.is

Allar mottur:
20% afsláttur

LUCA borðstofuborð, 
stærð 200x100 sm,
og 6 ARYAN stólar
Útsöluverð: 83.400 kr.

LUCA skápur 
með glerhurðum
Útsöluverð: 58.800 kr.

LUCA sófaborð *130x70x45
Útsöluverð: 19.800 kr.

ÖLL LUCA HÚSGAGNALÍNAN
MEÐ 40% AFSLÆTTI!

AMORE leðursófi
Litur: Dökkbrúnn * Svartur
Útsöluverð: 3ja sæta 97.300 kr.

LUCA skenkur
Útsöluverð: 47.400 kr.

Fjölbreytt úrval af 
smávöru: 
40% afsláttur
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Miklar sviptingar urðu á útgáfu-
markaði hér á landi á dögunum, 
þegar Edda-útgáfa seldi bókaút-
gáfuhluta sinn til Máls og menning-
ar. Margir ástsælustu rithöfundar 
þjóðarinnar hafa verið á mála hjá 
Eddu. Fréttablaðið forvitnaðist um 
hvernig viðskiptin horfi við þeim.

Ólafur Jóhann Ólafsson, einn far-
sælasti rithöfundur Íslendinga, 
sagðist ekki hafa mótað sér skýra 
afstöðu gagnvart breytingunum. 
„Ég held að menn hugsi ekki mikið 
um þetta fyrr en það líður að útgáfu 
hjá þeim. Ég ætla að sjá hvað verð-
ur úr þessu og hvernig þetta spilast 
allt út, það virðist ekki vera ljóst 
ennþá,“ sagði Ólafur. „Ég var að 
byrja á skáldsögu, svo það er dálít-
ill tími í að ég gefi út. Ég þarf ekk-
ert að stressa mig á þessari ákvörð-
un,“ bætti hann við. 

Ólafur sagði nöfn útgáfufyrir-
tækja þar að auki skipta litlu máli. 
„Ég held að höfundar vinni allir 
með fólki, ekki fyrirtækjum, þannig 
að þetta fer allt eftir því hverjir 
verða þarna innanborðs,“ sagði 
hann.

Einar Már Guðmundsson var á 
sama máli. „Ég held að samband 
útgefanda og höfunda byggist á 
gagnkvæmu trausti, og það er fólk-
ið innan forlagsins sem skiptir 
máli,“ sagði hann. Einar Már var 
ekki kominn svo langt að íhuga 
vistaskipti. „Nei, nei, nei. Ég veit 
ekki til þess að menn séu að hlaupa 
burt þó á móti blási, en ég veit ekki 
heldur hvort það blási nokkuð. Það 
þarf mikla bresti í þetta hjónaband 
til að slíkt komi til tals,“ sagði 
hann.

Hallgrímur Helgason kvaðst 
mundu bíða átekta og fylgjast með 
breytingum. „Ég er alltaf opinn 
fyrir breytingum, en maður er svo-
lítið að bíða og sjá til,“ sagði hann. 
Hallgrímur sagði samstarf sitt við 
Mál og menningu, og síðar Eddu, 
hafa verið farsælt. „Maður fer ekki 
að slíta því svo glatt,“ sagði Hall-
grímur, sem kvaðst þó ekki útiloka 
það með öllu að hann myndi flytja 
sig um set. „Það gæti komið til 
greina, en ég hef ekki hugsað svo 
langt,“ sagði hann. 

Einar Kárason var harla ánægð-
ur með skiptin, sérstaklega nafns-

ins vegna. „Eddu-nafnið verður 
ekki lengur á útgáfunni, heldur Mál 
og menning. Mér finnst það miklu 
betra nafn,“ sagði hann. Fyrsta bók 
Einars kom út hjá Máli og menn-
ingu 1981, og hann segist hafa verið 
Máls og menningar maður síðan. 
Hann reiknaði því ekki með því að 
flytja sig um set. „Ég er að vísu 

alltaf opinn fyrir nýju samstarfi. 
JPV gaf til dæmis út bókina Úti að 
aka, eftir mig og Ólaf Gunnarsson, 
í fyrra,“ benti hann á, „en ég vonast 
til að eiga fínt samstarf við Mál og 
menningarmenn áfram,“ sagði 
hann. Arnaldur Indriðason vildi 
ekki tjá sig um málið. 

  

Ógæfutímabili rétt að ljúka

Þetta var mjög gaman og ákaflega 
forvitnilegt,“ segir leikkonan 
Ágústa Eva Erlendsdóttir en hún 
er snúin aftur heim eftir mánaðar-
dvöl í frönskum trúðaskóla í höf-
uðborginni París. „Þetta er mjög 
sérstakur skóli því fólk getur 
verið þarna allt frá viku og uppí 
heilt ár,“ útskýrir Ágústa en nám-
skeiðið snýst um að finna gleðina í 
að leika. 

Leikkonan varð þó vitni að 
furðulegum hlutum á meðan nám-
skeiðinu stóð því kennarinn Philip 
Gaulier var hrikalegur harðstjóri 
og allt að því hálfgerður nasisti. 
„Hann braut nemendurna fyrst 
niður og tókst að græta stóran 
hluta bekksins,“ segir Ágústa en 
áréttar að hún hafi staðið fast á 

sínu og ekki leyft Gaulier að kom-
ast upp með neitt múður. „Hann 
beitti æði sérstökum námsaðferð-
um og fékk til að mynda aðra nem-
endur til að slá þá sem grátandi 
voru utan undir,“ segir Ágústa.

Enda er það iðulega svo að sögn 
Ágústu að margir nemendur gef-
ast hreinlega upp á harðræðinu og 
snúa aftur til síns heima eftir 
skamma dvöl. Frá París hélt leik-
konan til Svíþjóðar og brá sér í 
gervi Silvíu Nætur á Gay Pride í 
Gautaborg. Að sögn Ágústu gekk 
allt vel og sýndu sænskir fjölmiðl-
ar heimsókninni mikinn áhuga en í 
september byrjar sænska sjón-
varpsstöðin TV4 sýningar á síð-
ustu þáttaröðinni um Silviu Night 
Superstar. 

Ágústa hjá frönskum harðstjóra

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Fólasín dregur úr líkum
á brjóstakrabbameini
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sænskra vísindamanna
við Háskólann í Lundi* minnka líkur á brjóstakrabbameini 
um nærri helming hjá konum ef þær neyta nægilega mikillar 
fólínsýru eða borða nóg af fólasínríku fæði.

Ráðlagður dagskammtur af fólasíni er 300 míkrógrömm á dag
og þessi dagskammtur næst til dæmis með um einni og hálfri 
skál (42 g) af Cheeriosi.

* Skv. fréttum á Stöð 2 fimmtudaginn 9. ágúst er greint frá þessum niðurstöðum
    í nýjasta hefti tímaritsins American Journal of Clinical Nutrition.



Nýlega var kvikmyndin um 
Simpson-fjölskylduna talsett 

á íslensku. Ekki eru allir á einu 
máli um ágæti þeirrar ráðstöfun-
ar. Af ýmsu sem látið hefur verið 
flakka mætti hreinlega halda að 
hér sé ekki um það að ræða að 
myndin sé sýnd með íslensku tali 
auk frummálsins og að í tilefni 
þess hafi fjögurhundruðasti þátt-
urinn verið sýndur á íslensku auk 
frumútgáfunnar, en ekki bara á 
ensku eins og hinir 399. Nei, af 
viðbrögðum sumra mætti ætla að 
teiknuð hafi verið skopmynd af 
þeirra persónulega Múhameð. 

 virðist andúð fólks á 
talsetningunni vera meiri eftir 
því sem það er verr skrifandi á 
íslensku. Þannig agnúast einn 
netverji út í talsetninguna í næstu 
færslu á eftir frásögn af keppnis-
ferð „til Akranesar“. Guð forði 
honum frá því að heyra íslensku 
talaða. 

netverji er svo góður í 
ensku að hann segir: „Simpsons á 
íslensku er discrace [sic]“. Hann 
bætir við: „ ... dicrace [sic] fyrir 
þáttinn ömurlega sett inná hljóð-
ið ömurlegar raddir bara átti ekki 
að setja það á islensku [sic]“. 
Stafsetning og greinarmerkja-
setningar eru bloggarans. 

 fullyrðir að þeir 
sem tóku þýðinguna að sér ættu 
að skammast sín. Nú var það 
aðeins sá sem þetta skrifar sem 
tók hana að sér og hefði verið 
hægðarleikur að komast að því. 
Fyrir hvað ég á að skammast mín 
veit ég hins vegar ekki. Líklega 
fyrir að vera í þessu starfi og 
þiggja krefjandi verkefni sem 
mér eru boðin – í þeirri trú að 
ekkert verði úr þeim hafi ég bara 
manndóm í mér til að segja „nei 
takk“. 

kallar einn þetta peninga-
sóun án þess að geta þess hvernig 
20th Century Fox kvikmynda-
samsteypan hefði getað varið fé 
til íslenskrar tungu án þess að 
sóa því. Alltaf lá fyrir að talsetn-
ingin var að kröfu og á kostnað 
hennar.

 er ég 
ekkert miður mín yfir þessum 
viðbrögðum. Í ljósi staðreynda er 
frekar ástæða til að vera þakklát-
ur fyrir að vera ekki kallaður 
„hvítnegri“ eða hótað lífláti og 
líkamsmeiðingum, eins og alsiða 
er í netheimum þegar fólki þar er 
misboðið. Þegar upp er staðið er 
nefnilega fátt íslenskri þjóð til 
jafnmikillar háðungar (e. dis-
grace) og netgasprið sem hér 
líðst.

Hugleiðing um 
háðung

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil


