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 „Stundum heyrir 
maður raddir um að jafnréttisbar-
áttan hafi orðið til þess að tekið 
hafi að halla á karlmenn,“ segir

Kristín Ást-
geirsdóttir, 
nýskipuð
framkvæmda-
stýra Jafnréttis-
stofu. Hún segir
umræðuna þá 
komna í 
öngstræti.

Þegar litið sé
á stöðu kvenna 
annars vegar og 

karla hins vegar hljóti fólk að átta 
sig á því að karlmenn ráði enn 
lögum og lofum. „Sjáið rík-
isstjórnina, Hæstarétt, fjár-
málakerfið, íslensku útrásina og 
aðra staði þar sem völdin eru,“ 
segir hún. 

Kristín segist óttast að bakslag
hafi orðið í jafnréttisbaráttu og 
ætlar að beita sér fyrir því að 
kennsla í kynjafræðum verði í 
skólum.  

Óttast bakslag í 
jafnréttisbaráttu

Rithöfundurinn Eoin Colfer ræðir um Artemis Fowl og 
hjálparstarfið með Ice Aid

 „Ég hef verið að byggja 
rústir og einnig verið í nánu sam-
starfi við bandarískt sprengjulið 
sem sérhæfir sig í svona verkefn-
um,“ segir Karl Júlíusson leik-
myndahönnuður. Karl hefur und-
anfarna fimm mánuði unnið að 
gerð leikmyndar við nýjustu kvik-
mynd Katherine Bigelow, The 
Hurt Locker. 

Í myndinni segir frá 
sprengjusveit sem hefur það hlut-
verk að aftengja sprengjur Al 
Kaída í Íraksstríðinu. Myndin ger-
ist að öllu leyti í Bagdad en ekki 
reyndist unnt að fara með 

kvikmyndatökulið þangað vegna 
stríðsins. Karl hefur því haft það 

hlutverk með 
höndum að 
breyta borginni 
Amman í Bag-
dad.  

Meðal leikara 
í myndinni eru 
stórstjarnan 
Ralph Fiennes
og Guy Pierce 
en með aðalhlut-
verkið fer Jer-

emy Renner, sem Karl ætti að 
þekkja vel enda unnu þeir saman 

að gerð myndarinnar A Little Trip 
to Heaven.

Karl segir dvölina ytra hafa 
verið einstaka og það séu for-
réttindi að fá að kynnast þessum 
heimshluta. „Okkur hefur verið 
tekið með kostum og kynjum, 
verið boðið í mat og kaffi og þetta 
er bara eins og að sitja í teboði 
uppi í Mávahlíð,“ segir Karl og 
bætir við að Jórdanir séu eitthvert 
það gestrisnasta og yndislegasta 
fólk sem hann hafi kynnst. 

Ráðgert er að The Hurt Locker 
verði frumsýnd næsta sumar eða 
haust. 

Breytir Amman í Bagdad

 „Við vitum að rétt-
arkerfið er þannig að fæst málin 
enda með dómi,“ segir Sigþrúður 
Guðmundsdóttir hjá Kvennaat-
hvarfinu. Sextán prósent þeirra 
300 kvenna sem leituðu til 
athvarfsins í fyrra vegna heimilis-
ofbeldis kærðu ofbeldið.

„Oft kemur upp í umræðunni að 
það gagnist lítið að kæra,“ segir
Rannveig Þórisdóttir, deildarstjóri
upplýsinga- og áætlanadeildar 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu. „Við höfum samt engar upp-
lýsingar sem staðfesta að það geti 
ekki haft eitthvað upp á sig.“

Kærur vegna heimilisofbeldis
eða heimilisófriðar eru tæplega 
200 talsins það sem af er ári hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu. Tilkynningar vegna slíkra
brota hafa hins vegar verið nær 
átta hundruð, samkvæmt saman-
tekt lögreglu.

Samkvæmt tölunum eru ofbeld-
ismenn á heimilum helst karl-
menn á aldrinum 35 til 44 ára. 
Meðalaldurinn er lægri í flestum
öðrum flokkum afbrota, að sögn
Rannveigar.

Í fyrra leituðu rúmlega 300 
konur til Kvennaathvarfsins

vegna ofbeldis á heimili, þar af 99 
í dvöl. Yfir hundrað voru að flýja 
morðhótanir og töldu sig hafa 
ástæðu til að óttast um líf sitt.

Þriðjungur þeirra sem dvöldu í 
Kvennaathvarfinu fóru aftur 
heim í óbreyttar aðstæður. 
„Sumar konurnar koma oft og 
með stuttu millibili,“ segir Sig-
þrúður. „Þetta eru konurnar sem
við höfum mesta ástæðu til að 
ætla að séu beinlínis í hættu 
heima hjá sér. Þær sem hafa lifað 
lengi við mjög ljótt ofbeldi stoppa
gjarnan stutt og við höfum miklar 
áhyggjur af þeim.“ 

Ofbeldi á heimilum 
mjög sjaldan kært
Um 200 kærur vegna heimilisofbeldis og annars ófriðar hafa komið fram á höf-
uðborgarsvæðinu á þessu ári. 800 sinnum á árinu hafa slík brot verið tilkynnt. 
Sextán prósent kvenna sem komu í Kvennaathvarfið í fyrra kærðu ofbeldið.

Tilraun með 
sérstakt öryggishlið fyrir farþega 
Icelandair á Saga class-farrými 
hefur leitt í ljós að það er óþarfi. 
Þetta segir Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra á vef sínum.

Tilraunin var gerð að beiðni 
Icelandair og flugstöðvarinnar, 
og hefur hliðið verið kallað 
gullna hliðið. Jóhann R. Bene-
diktsson, lögreglustjóri á 
Suðurnesjum, segir hliðið hafa 
verið minna notað en reiknað hafi 
verið með.

Hann segir þjónustustigið í 
öryggishliðum fyrir almenning 
hátt, og mesti kúfurinn sé að auki 
yfirleitt búinn þegar farþegar á 
Saga class skrái sig inn í flug. 
Fundað verði um málið með 
öllum sem málinu tengjast á 
mánudag þar sem endanleg 
niðurstaða mun liggja fyrir. 

Gullna hliðið 
lítið notað
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 Hlutafélagavæðing Orkuveitu Reykjavík-
ur er fyrsta skrefið í átt til einkavæðingar fyrirtæk-
isins, og andmæla Vinstri græn áformunum. Þetta 
kemur fram í ályktun flokksráðsfundar VG sem 
lauk á Flúðum í gær.

Þar segir að um breytingar á grundvelli fyrirtæk-
isins sé að ræða og slíkar breytingar eigi að taka á 
grundvelli umræðu kjörinna fulltrúa. Með þessari 
framgöngu sé lýðræðið að engu haft, enda þjóni það 
ekki markmiðum meirihlutans í borgarstjórn 
Reykjavíkur, segir enn fremur í ályktun fundarins.

„Það er afdráttarlaus afstaða Vinstrihreyfingarinn-
ar – græns framboðs að samfélagsþjónustan, þar með 
talin Orkuveita Reykjavíkur, eigi að vera í eigu 
almennings. Af því verður ekki gefinn afsláttur undir 
nokkrum kringumstæðum,“ segir í ályktuninni.

Flokksráð VG krafðist þess í annarri ályktun að 
afleiðingar markaðs- og einkavæðingar yrðu 
kannaðar með markvissum hætti, en þingmenn 
flokksins hafa boðað tillögu um slíkt á haustþingi. 
Krefst flokksráðið þess að þar til slík könnun hafi 
verið unnin verði fallið frá öllum áformum um 
frekari einkavæðingu og einkarekstur.

Fundurinn krafðist þess enn fremur að unnin yrði 

rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma 
áður en lengra yrði haldið í átt til nýtingar. Þá 
leggur ráðið áherslu á að staða Íslands innan 
Atlantshafsbandalagsins verði tekin til umræðu, og 
að Ísland eigi ekki erindi í Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna með óbreyttri stjórnarstefnu.

Andmæla hlutafélagavæðingu

Eigendur tveggja húsa 
í næsta nágrenni við gestahús for-
seta Íslands á Laufásvegi 72 hafa 
nú kært borgaryfirvöld vegna synj-
unar leyfis til að gera breytingar 
við hús þeirra.
Skipulagsráð Reykjavíkur neitaði 
báðum húseigendunum um heimild 
til breytinganna á grundvelli örygg-
ismats sem forsetaembættið fékk 
hjá ríkislögreglustjóra, sem taldi 
breytingarnar torvelda öryggis-
gæslu við gestahúsið.

Í kæru lögmanns Þorsteins M. 
Jónssonar, stjórnarformanns Vífil-
fells, sem býr á Laufásvegi 73, segir 
meðal annars að synjun byggingar-
leyfis til handa Þorsteini sé brot á 
meðalhófsreglu og jafnræðisreglu 
stjórnsýslulaga.

Úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála hefur gefið Reykj-
avíkurborg frest til 6. september til 
að skýra sjónarmið sín. Það sama 
gildir um kæru Einars Eiríkssonar, 
sem býr á Laufávegi 74 og fær ekki 
að reisa sólstofu vegna nábýlisins 
við gestahúsið.

Þorsteinn hefur nú um árabil 
reynt að fá leyfi fyrir ýmsum breyt-
ingum. Meðal annars vill hann 
byggja nýtt tvöfalt bílskýli og jarð-
hýsi og reisa skjólveggi. Forseta-
embættið hefur ávallt lagst gegn 
því að leyfið verði veitt, bæði vegna 
áðurnefndra öryggissjónarmiða og 
vegna þess að breytingar myndu 
raska virðingu og ró götunnar.

Hvorki skipulagsráð né umrædd-
ir nágrannar gestabústaðarins fá 
aðgang að öryggismati ríkislög-
reglustjórans. Þá segir lögmaður 
Þorsteins, Einar Þór Sverrisson, að 
ríkislögreglustjóri hafi snúist í 

skoðun sinni á málinu eftir samtöl 
við fulltrúa forsetaembættins.

„Það hvarflar að kæranda 
(Þorsteini M. Jónssyni) að sjónar-
mið um öryggi hugsanlegra gesta 
hússins hafi einfaldlega verið búin 
til af ríkislögreglustjóra samkvæmt 
forskrift forseta Íslands,“ segir 

Einar.
Þeir Þor-

steinn draga 
báðir í efa að 
gestahúsið sé í 
raun notað fyrir 
tigna gesti eins 
og sagt er. „Sé 
minnsti fótur 
fyrir þessum 
öryggiskröfum 
er starfsemin á 

röngum stað og ber að víkja en 
ekki eðlilegir hagsmunir hverfis-
ins,“ segir Einar Eiríksson.

Embætti ríkislögreglustjóra 
hefur áður neitað að svara spurn-
ingum Fréttablaðsins varðandi 
gestahúsið á Laufásvegi.

Öryggismat sagt gert 
eftir forskrift forseta
Athafnamaðurinn Þorsteinn Jónsson telur ríkislögreglustjóra kunna að hafa 
„búið til sjónarmið“ um öryggi gesta forseta Íslands á Laufásvegi eftir forskrift 
forsetaembættisins til að stöðva framkvæmdir sem falli embættinu ekki í geð.

Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, og Alvaro Uribe, 
forseti Kólumbíu, hafa náð 
samkomulagi um að fulltrúi 
stærsta vígahóps Kólumbíu 

komi til 
Venesúela í því 
skyni að semja 
um lausn tuga 
gísla sem eru í 
haldi hópsins. Í 
staðinn yrði 
fjölda upp-
reisnarmanna í 
haldi yfirvalda 
sleppt lausum.

Þátttaka
Chavez gæti aukið áhrif hans í 
Suður-Ameríku og bætt ímynd 
hans, en ekki er víst að viðræð-
urnar fái farsælan endi. Í haldi 
uppreisnarmannanna eru meðal 
annars kólumbíska stjórnmála-
konan Ingrid Betancout.

Miðlar málum 
í gísladeilu

Bandaríski
öldungadeildarþingmaðurinn
Larry Craig sagði af sér í gær í 
kjölfar handtöku fyrir að falast 
eftir kynmökum við óein-
kennisklæddan lögreglumann á 
salerni flugvallar.

„Ég biðst afsökunar á því sem 
ég hef gert,“ sagði Craig, sem 
hefur verið þingmaður rep-
úblikana í Idaho í rúman 
aldarfjórðung. Eftir handtökuna 
hafði hann ekki viljað biðjast 
afsökunar. „Ég er ekki sam-
kynhneigður og hef aldrei verið 
það,“ lýsti hann yfir.

Segir af sér eftir 
kynlífshneyksli

Ölvaður sautján ára 
drengur velti jeppa við Týsveg í 
Vestmannaeyjum klukkan fjögur 
aðfaranótt laugardags. Hann var 
einn í bílnum og slapp ómeiddur.

Drengurinn missti stjórn á 
bílnum þegar hann var á leið af 
dansleik í Týsheimilinu. Jeppinn 
fór út af veginum og endaði á 
hvolfi á knattspyrnuvelli Týs. Að 
sögn lögreglu varð drengnum 
ekki meint af, en hann var nær 
málstola af ölvun. Hann hafði 
haft ökuleyfið í tíu daga.

Ölvaður dreng-
ur velti jeppa

Jose Manuel Barr-
oso, forseti framkvæmdastjórn-
ar Evrópusambandsins, flaug 
yfir sviðna jörð Grikklands í 
þyrlu í gær og lofaði fjárstuðn-
ingi ESB við illa farin héruð. Alls 
64 fórust í eldunum og um 190.000 
hektarar ræktarlands og skóga 
lögðust í eyði.

Rýma þurfti tvö þorp til viðbót-
ar í gær og bjarga hópi slökkvi-
liðsmanna sem voru umkringdir 
eldtungum. „Við stöndum með 
ykkur og munum gera allt sem 
við getum til að styðja Grikk-
land,“ sagði Barroso eftir flug-
ferðina ásamt forsætisráðherra 
Grikklands, Costas Karamanlis.

„Vandamál Grikkja er vanda-
mál Evrópu. Við munum þurfa 
að endurbyggja það sem tor-

tímdist,“ sagði Barroso. ESB 
tilkynnti um rúmlega 17 millj-
arða króna neyðaraðstoð, 
með vilyrði um aðra 34 milljarða 
eftir að ríkisstjórn Grikklands 
metur skemmdirnar.

Barroso sagði fjármunina 
munu koma úr Samstöðusjóði 
ESB, sem settur var á fót árið 
2002 til að fjármagna uppbygg-
ingu eftir náttúruhamfarir.

Öllum stærri eldsvoðum 
hefur tekist að halda í skefjum 
síðan á miðvikudag eftir að eld-
urinn hafði logað í viku. 

Enn þurfa slökkviliðsmenn að 
berjast við nýja elda á hverri 
nóttu. 

Eldarnir vandamál allrar Evrópu

Þýskur maður hefur 
opnað fyrsta sjálfvirka veitinga-
stað heims í borginni Nürnberg. 
Á staðnum eru engir þjónar, 
afgreiðslumenn eða gjaldkerar. 
Matarpantanir fara allar fram 
með snertiskjám á borðunum og 
réttirnir eru bornir fram með 
hjálp járnbrautar sem liggur frá 
eldhúsinu á efri hæðinni niður í 
salinn á neðri hæðinni.

Á snertiskjánum má velja af 
matseðli og er einnig upp gefið 
hversu langan tíma matreiðslan 
muni taka. Greiðslan fer svo 
fram með greiðslukorti sem 
krafist er í byrjun máltíðar. 
Eigandinn segist hafa orðið 
leiður á að bera fram diska.
„Ég skil ekki að enginn hafi gert 
þetta áður,“ segir hann.

Maturinn borinn 
fram á járnbraut

Yngvi, ætti hann þá ekki bara 
að heita Menntaskólinn í
Ekki-Reykja-vík?

 Hundruð múslíma 
efndu til mótmæla í Svíþjóð í gær 
gegn dagblaðinu Nerikes 
Allehanda, sem gefið er út í 
Örebro, vegna þess að blaðið birti 
skopteikningu af Múhameð 
spámanni.

Múslímarnir söfnuðust saman 
fyrir utan ritstjórnarskrifstofur 
blaðsins, en áður höfðu múslímar 
í Pakistan og Íran efnt til 
mótmæla gegn birtingu teikning-
anna í Svíþjóð.

Í uppsiglingu virðist svipuð 
deila og varð um skopteikningar 
af Múhameð, sem birtust í danska 
dagblaðinu Jyllandsposten á 
síðasta ári.

Mótmæli gegn 
myndbirtingu



FL Group styður dyggilega við bakið á íslensku

tónlistar lífi. Hvort sem um ræðir útrás, framsæk-

ið tónleikahald eða eflingu tónlistar innanlands.

Um leið og við gleðjumst yfir árangri og sigrum

undan farinna ára munum við halda áfram að

styrkja íslenskt tónlistarlíf og hvetja okkar góðu

listamenn til dáða.

Söngkonan Norah Jones hefur vakið mikla og verðskuldaða athygli um allan heim fyrir tónlist sína.
Þessi einstaka tónlistarkona heldur tónleika í Laugardalshöll í kvöld, sunnudagskvöld. FL Group
styrkir tónleikana og stuðlar þannig að fjölbreytni og áframhaldandi grósku í tónleikahaldi á Íslandi.
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Fjölmargir ólíkir tónlistarmenn njóta stuðnings

FL Group í gegnum fjárfestingarfélagið Tónvís

og útgáfufyrirtækið Believer. Má þar 

nefna Garðar Thór Cortes, Friðrik 

Karlsson og Barða Jóhannsson í

Bang Gang.

FL Group er einnig aðalstyrktaraðili Sinfóníu-

hljómsveitar Íslands og vill með því leggja

áherslu á mikilvægi þess að

Íslendingar eigi jafn öfluga og

metnaðarfulla hljómsveit og raun

ber vitni.



„Við hjá Bjarti 
erum bara hæstánægð með þetta, 
það er gaman að fá svona stóran 
óvin,“ segir Snæbjörn Arngríms-
son, sem verður eigandi 
næststærsta bókaforlags Íslands, 
gangi sameiningaráform JPV og 
bókaútgáfu Eddu eftir. Hann 
segir ólíklegt að sameiningin 
breyti miklu í útgáfu fyrirtækj-
anna. Þau haldi sínu striki. 

„Þeir fá líka nóga samkeppni 
og þurfa að berjast um lesendur 
eins og áður. Það er ekki eins og 
þetta skaði einn né neinn, nema 
kannski að einstaka höfundar 
telji sig falla í skuggann inni í 
svona stóru bákni,“ segir hann. 
Bækur sem teljist lífspurssmál 
fyrir þjóðina að lesa komi út eftir 
sem áður. „Menningarlífið er 
ekki í mikilli hættu,“ segir hann 
og hlær.

Rúnar Helgi Vignisson, rithöf-
undur og vara-
formaður Rit-
höfundasambands 
Íslands, tekur í 
sama streng. 
„Það er höfund-
um í hag að eiga 
sterkt íslenskt 
forlag undir 
stjórn reynslu-
bolta eins og 
Jóhanns Páls og 

Halldórs Guðmundssonar, sem 
hafa marga fjöruna sopið í þess-
um bransa. Ég persónulega hef 
fulla trú á þeim,“ segir hann. 
Rúnar bendir á það sem kost við 
sameininguna að stærri forlög 
geti sinnt metnaðarfyllri verk-

efnum en þau 
minni. „En það 
er vissulega 
svolítið 
áhyggjuefni ef 
eitt forlag ber 
höfuð og herð-
ar yfir öll önnur 
forlög. Það 
getur skapað 
ákveðin vanda-
mál fyrir minni 

forlögin, sem eiga á brattann að 
sækja við að koma vörum sínum 
á framfæri,“ segir hann. „Við 
þurfum að eiga öflugt forlag, en 
það væri kannski æskilegra að 
þau væru fleiri en eitt.“

Eitt stórt forlag betra en 
mörg lítil í bókaútgáfu
Nýr risi á bókamarkaði verður til með sameiningu bókaútgáfu Eddu og JPV-útgáfu. Þetta kann að draga úr 
útgáfumöguleikum fyrir ákveðna höfunda en fagfólk telur þó mikilvægara að sterk útgáfa sinni metnað-
arfullum verkefnum. Bókaútgáfa sögð fordæmd til að vera basl á svo fámennu málsvæði á hjara veraldar.   

Árni Sigfússon, 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ, vígði 
í gær endurgerð brunns við 
Brunnstíg við upphaf sögugöngu 
um bæinn sem var einn viðburða 
ljósanætur í bænum. Ný dæla er 
komin á brunninn og dældi Árni 
upp vatni fyrir þyrst göngufólk 
áður en gengið var af stað á aðrar 
söguslóðir í bænum.

Haft er eftir Árna á vef 
bæjarins að skortur á neysluvatni 
hafi verið mikill vandi á Suður-
nesjum á árum áður. Brunnar sem 
hafi verið á Suðurnesjum áður en 
brunnurinn við Brunnstíg var 
gerður hafi verið rammsaltir.

Þorsti göngu-
fólks slökktur

Það er verulegt 
áhyggjuefni að tæplega fjórð-
ungur lögaðila hafi ekki skilað 
skattframtölum vegna ársins 
2005, segir Skúli Eggert Þórðar-
son ríkisskattstjóri. Hlutfallið 
hefur aukist jafnt og þétt undan-
farin ár.

„Þetta er alvarlegt ástand. 
Félögum hefur fjölgað gríðarlega 
mikið og það vantaði skattfram-
tal frá 24,6 prósentum lögaðila 
vegna ársins 2005,“ segir Skúli 
Eggert. Gjarnan er um að ræða 
einstaklinga sem stofnað hafa 
einkahlutafélag um rekstur sinn, 
eða fyrirtæki sem ekki eru komin 
í rekstur, þótt inn á milli séu allt-

af einhver stærri fyrirtæki. 
Þegar félög skila ekki skatt-

framtölum og 
gögnum um 
virðisaukaskatt 
áætla starfs-
menn skattsins 
á þau með til-
heyrandi 
umstangi, og 
fara jafnvel í 
innheimtuað-
gerðir. Skúli 
Eggert segir að 

þá skili félögin gjarnan inn fram-
tölum og áætlanir séu felldar 
niður án þess að viðurlög komi 
til. Ekki hefur verið metið hver 

kostnaður skattayfirvalda er 
vegna þessa.

„Þetta er ástand sem getur ekki 
gengið lengur. Það verður að taka 
á þessu, og til þess þarf hugsan-
lega lagabreytingar,“ segir Skúli 
Eggert. „Ef þetta endurtekur sig 
ár eftir ár hjá ákveðnum félögum 
hlýtur á endanum að koma að því 
að félögin verði afskráð.“ 

Hann metur það svo að ekki sé 
nægjanleg heimild fyrir því í 
lögum að grípa til slíkra aðgerða, 
enda um mjög róttækar aðgerðir 
að ræða. Hjá ríkisskattstjóra sé 
nú unnið að tillögum að úrbótum 
á lögum sem kynntar verði stjórn-
völdum á næstunni.

Vill að lög heimili afskráningu
Tryggingastofnun var 

óheimilt að krefja konu um rúma 
hálfa milljón króna í endur-
greiðslu af lífeyri ársins 2005. 
Tryggingastofnun vildi draga 
lífeyri konunnar vegna tekna sem 
eiginmaður hennar hafði af sölu 
íbúðar þeirra, af sölu hlutabréfa 
og vegna arðs af hlutabréfum.

Konan kærði til úrskurðar-
nefndar almannatrygginga. Hún 
benti á að hjónin hefðu verið skil-
in að skiptum þegar maður hennar 
fékk umræddar tekjur. Úrskurð-
arnefnd tók undir þau sjónarmið 
og hefur lagt fyrir Trygginga-
stofnun að gera nýjan endurreikn-
ing á lífeyri konunnar.

Fráskilin kona 
hýrudregin



AMSTERDAM – Verð frá 16.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 30.770 kr.

LONDON – Verð frá 16.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 28.080 kr.

HELSINKI – Verð frá 16.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 29.750 kr.

BALTIMORE – Verð frá 26.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 46.300 kr.
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N1 býður nú safnkortshöfum sem eiga 3000 punkta eða fleiri að 

taka flugið til fjögurra áfangastaða Icelandair á frábæru verði. Þú

greiðir aðeins frá 16.900 kr. og bætir við 3000 punktum. Þannig 

margfaldar þú virði punktanna þinna. Ekki missa af þessu einstaka 

tilboði. N1 – Meira í leiðinni.

Margfaldaðu punktana þína og fljúgðu út á frábæru 
Safnkortstilboði til London, Baltimore, Helsinki

eða Amsterdam á tímabilinu 1. okt.–9. des.

Bókaðu á www.n1.is á tímabilinu 3.–9. sept.

Takmarkað sætaframboð

SAFNKORTIÐ
FLÝGUR ÚT



HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

 Föstudagskvöldið, 
fyrra kvöld ljósanætur í Reykja-
nesbæ, fór vel fram að sögn 
varðstjóra lögreglunnar á 
Suðurnesjum. Einn gisti fanga-
klefa vegna ölvunar og tveir voru 
teknir fyrir ölvunarakstur.

Erillinn var „eins og á hefð-
bundnu föstudagskvöldi“ og gæti 
slæmt veður og rigning verið 
orsökin. Yfirleitt hefur laugar-
dagskvöld ljósanætur verið 
annasamara hjá lögreglu. 

Eins og um hefð-
bundna helgi

Finnst þér ríkisstjórnin hafa 
staðið sig vel á fyrstu hundrað 
dögunum við völd?

Er það góð þróun að skattyf-
irvöld vinni skattframtöl fyrir 
einstaklinga?

 Blásið hefur verið 
til þriggja ára tilraunaverkefnis 
þar sem starfstengd endurhæfing 
er gerð á fólki með skerta starfs-
orku sem hefur nýlega dottið út af 
vinnumarkaði. Sextíu einstakling-
ar sem hafa verið alvarlega veikir 
taka þátt í verkefninu. Tuttugu 
þeirra hafa fengið þverfaglega 
endurhæfingu og eru sex þegar 
komnir út á vinnumarkaðinn. 

Kristján Guðmundsson, yfir-
læknir Heilsugæslunnar Glæsi-
bæ, tekur þátt í verkefninu, sem 
er á vegum heilsugæslustöðva, 
Vinnumálastofnunar, Trygginga-
stofnunar og velferðarsviðs 
Reykjavíkur. Hann segir að til-
raunin sé unnin í þverfaglegu 
samstarfi lækna, sjúkraþjálfara, 
sálfræðings og félagsráðgjafa á 
heilsugæslustöðvunum í Glæsibæ, 
Efra-Breiðholti, Salastöð og 
Garðabæ.

„Markmiðið er að veita fólki 
starfstengda endurhæfingu, koma 
því eins fljótt og hægt er út á 
vinnumarkaðinn og styðja það til 
að halda áfram að vinna,“ segir 
Kristján.

Sigurður Thorlacius, fyrrver-
andi tryggingayfirlæknir, segir að 
atvinna sé mannréttindi. Vinna 
skipti gríðarlega miklu máli fyrir 
heilsufar og því hafi atvinnumiss-
ir heilsuspillandi áhrif til lengri 
tíma litið. Hingað til hafi ekki 
verið nægilegt pláss á vinnumark-
aði fyrir fólk með skerta starfs-
orku. Mikilvægt sé að hugarfars-
breyting verði. 

„Þegar einstaklingar lenda í 
hremmingum og geta ekki sinnt 
vinnu sinni nógu vel hafa ekki 
verið nægir möguleikar á hluta-
starfi, að fá önnur verkefni eða 
komast í vinnu hjá öðrum vinnu-

veitanda þó að starfskraftarnir 
séu ekki alveg þeir sömu og áður,“ 
segir Sigurður. 

„Hingað til hefur fólk annað 
hvort verið í vinnu eða verið 
öryrkjar. Hugmyndin er að fólk 
geti verið með skerta starfsorku 
og fengið bætur en samt fengið 
vinnu við hæfi,“ segir hann og 
bendir á að kerfið hafi hingað til 
virkað sem fátæktargildra vegna 
tekjutryggingarinnar þar sem 
allar tekjur hafa komið til frá-
dráttar bótum og jafnvel tekjur 
maka líka. 

Sigursteinn Másson, formaður 
Öryrkjabandalagsins, segir að 
stórauka þurfi starfsendurhæf-
ingu og gera stórar kerfisbreyt-
ingar. „Við viljum brjótast út úr 
þeirri fátæktargildru sem núver-

andi örorka er og efla atvinnuþátt-
töku öryrkja.“

Aftur á vinnumarkað 
í kjölfar veikinda
Hafin er þriggja ára tilraun þar sem fólki sem er nýdottið út af vinnumarkaði 
vegna alvarlegra veikinda er hjálpað í endurhæfingu og svo aftur í vinnu. Af 
sextíu eru sex þegar komnir út á vinnumarkaðinn. Verkefnið er rétt að hefjast.

Eigendur íslenskra 
fjárhunda í Bandaríkjunum reyndu 
að komast í sögubækurnar á dög-
unum þegar 45 hundar af þessari 
tegund komu saman í Maryland-
ríki til að fagna tíu ára afmæli 
Íslenska fjárhundasambandsins í 
Bandaríkjunum.

Knox Rhine, forseti sambands-
ins, segir hundategundina njóta 
sífellt meiri vinsælda og nú séu um 
700 íslenskir fjárhundar í Banda-
ríkjunum öllum. Hann segir vel af 
þeim látið; tveir vinni til dæmis við 
að gæta barna á leikvelli við frí-
stundaheimili í Kansas og passi að 
þau fari ekki út af skólalóðinni.

„Margir af þeim sem komu til 
að fagna afmælinu höfðu aldrei 
séð annan íslenskan fjárhund en 
sinn eigin,“ segir Rhine. Hann á 

sjálfur tvær tíkur og hefur átt þá 
eldri í þrettán ár.

Hann segir ekki erfitt að átta sig 
á því af hverju tegundin eigi vin-
sældum að fagna í Bandaríkjunum. 
„Þetta eru indælir hundar sem 
elska fólk, þeir vilja frekar vera 
með fólki en öðrum hundum. Sumir 
nota þá sem smalahunda á kúabýl-
um, hestabúgörðum, sauðfjárbúum 
og kjúklingabúum,“ segir Rhine.

Hann segir mikla orku fara í að 
fá tegundina viðurkennda í Banda-
ríkjunum en eftir nokkur ár geti 
eigendur íslenskra fjárhunda von-
andi tekið þátt í öllum stærstu 
hundasýningunum.

Gæta barna við frístundaheimili

Landsvirkjun (LV) 
harmar að náttúruverndarsam-
tök hafi sent þingnefndum og 
fjölmiðlum bréf til að biðja um 
opinbera rannsókn á veitingu 
rannsóknarleyfis á Gjástykkis-
svæðinu án þess að kynna sér 
málavexti.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
kemur fram að sótt hafi verið 
um rannsóknarleyfi árið 2004, en 
afgreiðsla hafi tafist. Umsóknin 
hafi verið ítrekuð 2006, en 
afgreiðslu hafi verið slegið á 
frest vegna fyrirhugaðra 
lagabreytinga.

Þegar lagabreytingarnar hafi 
ekki náð fram að ganga á 
vorþingi 2007 hafi umsóknin 
verið ítrekuð 8. maí. 

Ráðherra hafi veitt leyfið 10. 
maí, tveimur dögum fyrir 
kosningar. 

LV harmar ósk 
um rannsókn

 „Vegna mikillar 
fólksfjölgunar gæti þurft að fram-
leiða meiri matvæli í heiminum 
fyrir næstu aldamót en samanlagt 
frá upphafi mannkyns,“ segir 
Andrés Arnalds, fagmálastjóri hjá 
Landgræðslu ríkisins. „Bara á 
næstu fimmtíu árum gæti þurft að 
tvöfalda framleiðsluna.“

Þetta var meðal þess sem fram 
kom um helgina á stórri alþjóðlegri 
ráðstefnu um jarðveg, samfélag og 
hnattrænar breytingar, sem nú 
stendur yfir á Selfossi. Gestir eru 
um 130 talsins frá nánast öllum 
heimshornum, segir Andrés.

Að ráðstefnunni standa Mat-
vælastofnun Sameinuðu þjóðanna 

og Þróunarstofnun SÞ, svo eitt-
hvað sé nefnt, en Landgræðsla 
ríkisins skipulagði hana, í tilefni 
af hundrað ára afmæli land-
græðslustarfs á Íslandi. 

„Markmið ráðstefnunnar er að 
fjalla um mikilvægi jarðvegs og 
jarðvegsverndar og hvernig þetta 
tengist markmiðum um varnir 
gegn loftslagsbreytingum og upp-
blæstri,“ segir hann. 

Jarðvegur er grundvöllur mikils 
hluta matvælaframleiðslu heims-
ins. Andrés segir ekki ástæðu til 
að óttast þörfina fyrir tvöföldun 
framleiðslunnar, því mikið sé til af 
góðu landi. Þetta sé þó háð því að 
nýtingin verði skynsamleg.

Vantar meiri mat en frá upphafi 
 „Ég vona að málþingin 

geti orðið fjörleg og frjáls í 
forminu,“ segir Oddný Sturlu-
dóttir borgarfulltrúi. 

Samfylkingarkonurnar Oddný 
Sturludóttir og Guðrún Erla 
Geirsdóttir, myndlistarkona og 
fulltrúi Samfylkingar í menning-
ar- og ferðamálaráði, lögðu fram 
tvær tillögur á síðasta fundi 
ráðsins. Önnur fjallar um 
málþing með aðildarfélögum 
hverrar listgreinar þar sem 
komið væri á beinu sambandi 
milli listamanna og stjórnmála-
manna. Hin fjallar um reglulega 
tónleika á Miklatúni á sumrin. 

Tillögunum var frestað. 

Fjörleg og frjáls 
málþing um list 
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„Þetta hefur verið 
algjör geðveiki, röð fram á gang. 
En við erum tilbúin að leggja 
smá á okkur fyrir frítt í strætó,“ 
segir Dagný Ósk Aradóttir, for-
maður Stúdentaráðs Háskóla 
Íslands. Nemendafélög fram-
halds- og háskóla á höfuðborgar-
svæðinu vinna nú hörðum hönd-
um að dreifingu strætókorta.

„Það hefur farið endalaust tími 
í þetta og hellingur af sjálfboða-
liðum hefur hjálpað okkur,“ segir 
Dagný. Starfsmenn á skrifstofu 
Stúdentaráðs eru þrír talsins og 
því miklar annir. „Það komu 
svona 150 manns í gær og stöð-
ugur straumur alla vikuna. Við 
erum með um níu þúsund kort og 
tvö þúsund þeirra eru þegar 
farin,“ segir Dagný.

„Við erum að hjálpast að, það 
eru náttúrlega þrjár byggingar í 
HR,“ segir Sveinn Kristjánsson, 
formaður Stúdentafélags Háskól-
ans í Reykjavík. Hann segir allt 
að tíu manns hafa tekið þátt í 
dreifingunni hverju sinni.

„Þetta er gríðarlega mikil 
vinna, en þetta er okkar starf, 
þar sem við erum hagsmunafé-
lag nemenda,“ segir Sveinn.

„Við höldum að 99 prósent hafi 
fengið kort,“ segir Björn Brynj-
úlfur Björnsson, Inspector 
scholae í Menntaskólanum í 
Reykjavík. „Þetta hefur gengið 
mjög vel, en eitt prósent kortanna 
kom ekki úr prentun. Við fáum 
þau á næstunni.“

Dreifingin hefur ekki gengið 
snurðulaust fyrir sig og vantaði 
kort nokkurra nemenda fyrstu 
dagana. Pálmi Freyr Randvers-
son hjá umhverfissviði Reykja-

víkurborgar segir að ákveðið 
hafi verið að prenta eftir listum 
frá skólunum sem ekki voru full-
kláraðir.

„Við vildum að nemendur gætu 
fengið kortin í upphafi skólans, 

en á þeim tíma er fólk enn þá 
milli skóla eða ekki rétt skráð. 
Núna erum við að leggja loka-
hönd á kort fyrir þessa nemend-
ur,“ segir Pálmi.

Dreifa strætókortum 
til 30.000 námsmanna

 Ragnar Jóhanns-
son, eigandi Formaco ehf., ætlar 
að stefna Verkalýðsfélagi Akra-
ness fyrir rógburð. 

Formaður verkalýðsfélagsins, 
Vilhjálmur Birgisson, kærði 
Formaco í byrjun júní fyrir að 
vera með fjórtán Litháa í vinnu 
sem að sögn Vilhjálms voru 
óskráðir hjá Vinnumálastofnun. 

Ragnar segir að í upphafi hafi 
Formaco reynt að skrá starfs-
mennina fjórtán á vefsíðu Vinnu-
málastofnunar en að síðan hafi 
verið biluð og þess vegna hafi það 
ekki gengið í stuttan tíma. „Starfs-
menn okkar hafa alltaf verið 
skráðir hjá Vinnumálastofnun 

nema í þessu eina tilfelli þegar 
það komst upp að skráning starfs-
mannanna hefði ekki gengið vegna 
þess að heimasíðan var biluð. Þá 
var skráningin leiðrétt hjá Vinnu-
málastofnun. Við höfum alltaf 

farið eftir lögum í einu og öllu,“ 
segir Ragnar.

„Ég bað lögfræðing minn því 
um að undirbúa málsókn á hendur 
verkalýðsfélaginu á miðvikudag-
inn vegna ítrekaðra niðrandi 
ummæla Vilhjálms um Formaco,“ 
segir Ragnar og bætir því við að 
formaðurinn hafi haldið úti harðri 
gagnrýni á fyrirtækið vegna máls-
ins á heimasíðu verkalýðsfélags-
ins.

Kæra Verkalýðsfélags Akra-
ness gegn Formaco er nú til með-
ferðar hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu. Ragnar segir að 
ekki hafi verið haft samband við 
Formaco vegna kærunnar.

Stefnir félaginu fyrir rógburð

 Tveir af mönnunum 
tíu, sem handteknir voru í 
Rússlandi í tengslum við morðið á 
blaðakonunni Önnu Politkov-

skaju, hafa 
verið látnir 
lausir. Báðir 
eru þeir 
lögreglumenn.
Auk þess liggur 
þriðji maður-
inn, sem er 
leyniþjónustu-
maður, ekki 
lengur undir 
grun í málinu. 

Þessi þróun mála þykir ýta 
undir efasemdir um að saksókn-
arinn í Moskvu hafi verið eins 
langt kominn með að leysa málið 
og látið var í veðri vaka þegar 
yfirlýsing um handtöku tíu manna 
var gefinn á mánudag fyrir tæpri 
viku.

Tveir menn af 
tíu látnir lausir

„Við munum gera smávægilegar breytingar 
á húsnæðinu og vera með neyðarvistunina áfram,“ 
segir Sólveig Ásgrímsdóttir, forstöðukona Stuðla.

Eftir að neyðarvistunarálma Stuðla brann fyrir 
skömmu hafa forsvarsmenn Stuðla og Barnavernd-
arstofu leitað bráðabirgðalausna á neyðarvistuninni.

Þar sem um sérhæfða starfsemi er að ræða er ekki 
hægt að flytja hana hvert sem er. Nú hefur verið 
ákveðið að gera breytingar á þeirri álmu sem slapp 
við brunann og halda uppi neyðarvistun þar ásamt 
almennri meðferðardeild.

Starfsemi meðferðardeildarinnar mun ekki 
skerðast að sögn Sólveigar en neyðarvistunin mun 
ekki verða jafnafkastamikil.

„Matsmenn hafa sagt okkur að það taki þrjá til 
fjóra mánuði að koma álmunni í samt lag aftur. Núna 
er það bara spurning hvernig gengur að fá iðnaðar-
menn til verksins,“ segir Sólveig.

Á Stuðlum eru reknar tvær deildir. Annars vegar 
er það meðferðardeild þar sem ungmenni dvelja í 
allt að tvo mánuði og fá meðferð sem ætluð er til að 
styrkja sjálfsmynd þeirra. 

Hins vegar er neyðarvistun eða lokuð deild. 

Barnaverndarnefnd getur skikkað ungmenni í 
neyðarvistun að hámarki tvær vikur á meðan unnið 
er í málefnum barnsins.

Fyrrverandi langhlaup-
ari í Kína, Zhang Jianmin, lét 
dóttur sína hlaupa að jafnaði 65 
kílómetra, eða nærri hálft annað 
maraþonhlaup, á hverjum degi í 
55 daga samfleytt.

Hann segist ekki hafa neytt 
dóttur sína til að hlaupa, heldur 
hafi hún haft gaman af því. 
Stúlkan hljóp ekki eins heldur  
fylgdi Jianmin henni eftir á 
rafknúnu reiðhjóli allt frá 
heimili þeirra á Hainan-eyju í 
sunnanverðu Kína til höfuð-
borgarinnar Peking.

Sérfræðingar telja líklegt að 
stúlkan muni bíða heilsutjón af 
völdum maraþonhlaupanna.

Stúlkan hljóp 
3.575 kílómetra 

 Hver seldi alla hluti sína í 
Icelandair í vikunni?

 Í hvaða menntaskóla er 
veggspjald kvikmyndarinnar 
Veðramóta bannað?

 Hver skoraði eftir 10 sekúnd-
ur í leik FH og KR á fimmtu-
dagskvöld?

Nemendafélög framhalds- og háskóla á höfuðborgarsvæðinu útdeila kortum til 
námsmanna, sem veita gjaldfrjálsar ferðir í strætó. Rúmlega þrjátíu þúsund nemar 
úr um 25 skólum fá frítt í strætó. „Algjör geðveiki,“ segir formaður Stúdentaráðs.



Í NÝJU LAUGARDALSHÖLLINNI UM HELGINA

KEPPNI OG SÝNING

KYNNING OG SALA Á STAÐNUM

HÁR, HÖNNUN OG TÍSKA

SJÖ TEYMI KEPPA Á SVIÐI

HEILSA, DEKUR, VELLÍÐAN

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI

TÍMAVÉLIN

OG HÁRSNYRTIR ÁRSINS

FYRIR DÖMUR OG HERRA

LJÓSMYNDASÝNING

- Við tökum vel á móti þér!

Gefðu þér góðan tíma

um helgina í Höllinni

Yfir 200 meistarar og sveinar

Um 50 fyrirtæki taka vel á móti gestum

Tískusýningar fagfólksins

Tískuteymi-SI

Heilsueyjan Íslands

Demantasýning

Hönnunarkeppni nemenda

Nordic Youth Skills

Skartgripur ársins

Ljósmynd ársins

Stúdíómyndatökur

Símakosning fyrir alla

Galakvöld ársins

- og margt fleira

Sýningin er opin laugardag

og sunnudag frá 10:00 til 17:00



greinar@frettabladid.is

Fyrir helgi voru birtar tölur um 
að árleg útgjöld til mennta-

mála hafa aukist um 15 milljarða 
króna á síðustu níu árum, með 
tilliti til verðlagsbreytinga. Það 
jafngildir tæplega 70% aukningu. 
Í krónum talið hafa útgjöldin 
aukist mest á háskólastigi eða um 
9,2 milljarða króna, sem jafngildir 
95% aukningu. Þau fara úr 9,6 
milljörðum kr. árið 1998 í 18,8 
milljarða í ár. 

Síðasta áratuginn hefur fjöldi 
háskólanema hér á landi meira en 
tvöfaldast. Einnig hefur náms-
framboð á háskólastigi margfald-
ast, ekki síst framhaldsnám. 
Sumarið 2006 voru ný rammalög 
um háskóla samþykkt frá Alþingi. 
Í þeim lögum var brugðist við 
þessari þróun og áhersla lögð á 
gæði íslensks háskólastarfs. 

Gæðamál verða mikilvægasta 
verkefni háskólakerfisins á næstu 
árum. Forsenda framfara hér á 
landi á næstu áratugum er að 
menntun og rannsóknir séu í 
hæsta gæðaflokki og standist 
fyllilega allan samanburð. 

Ný háskólalög leggja grunn að 
gæðakerfi sem meðal annars felur 
í sér viðurkenningu menntamála-
ráðherra á háskólum, viðmið um 
æðri menntun og prófgráður og 
eftirlit með gæðum kennslu og 
rannsókna.

Ég hef í þessu ferli öllu lagt 
áherslu á að gera þyrfti ítarlegri 
kröfur til íslenskra háskóla frá því 
sem áður var. Því var ákveðið að 
allir háskólar, burtséð frá 
rekstrarformi eða stærð, þyrftu 
að sækja um viðurkenningu til 
stjórnvalda á þeim fræðasviðum 
sem þeir hygðust starfa á. Slík við-
urkenning felur í sér að mennta-
málaráðuneyti vottar að viðkom-
andi háskóli uppfylli þær kröfur 
sem ráðuneytið gerir til hans á 
grundvelli laga um háskóla. 

Í samvinnu háskóla og mennta-
málaráðuneytis hafa einnig verið 
þróuð viðmið um æðri menntun og 

prófgráður. Þar eru skilgreind þau 
atriði sem nemendur skulu hafa 
tileinkað sér þegar prófgráða er 
veitt. Þau byggja á viðmiðum sem 
gefin voru út í tengslum við 
Bologna-ferlið og gerir íslenskum 
háskólum kleift að laga sig enn 
frekar að sameiginlegu evrópsku 
háskólasvæði.

Til að háskólar öðlist viðurkenn-
ingu þurfa þeir að hafa lagað nám 
sitt að viðmiðunum og birta yfirlit 
yfir afrakstur þess náms sem 
prófgráður þeirra veita. Viður-
kenning háskóla tengir saman 
viðmið um æðri menntun og 
prófgráður og eftirlit með gæðum 
kennslu á skilvirkan máta. 

Eftirlit með gæðum kennslu og 
rannsókna verður tvíþætt. Ytra 
eftirlit með kennslu og rannsókn-
um skal beinast að því að ganga 
úr skugga um hvort forsendur 
viðurkenningar séu enn til staðar. 
Hins vegar verður það leiðbein-
andi fyrir skólana um hvernig 
megi bæta kennslu og rannsóknir. 

Menntamálaráðuneyti hefur 
unnið að skipulagi viðurkenning-
arferlisins. Rík áhersla er lögð á 
að tryggja trúverðugleika 
ferlisins og á að uppfylla alþjóð-
lega gæðastaðla. Viðurkenningar 
háskóla miðast við fræðasvið og 
undirflokka þeirra út frá Fras-
cati-staðli OECD. Fræðasviðin 
eru náttúruvísindi, hugvísindi, 
verk- og tæknivísindi, heilsuvís-
indi, bú- og auðlindavísindi og 

félagsvísindi. Þá verða listir 
flokkaðar sem sérstakt fræða-
svið.

Í fyrstu lotu voru tekin fyrir 
fræðasviðin náttúruvísindi, 
hugvísindi og verk- og tæknivís-
indi ásamt listum. Skipaðar voru 
sjö nefndir erlendra sérfræðinga 
og leitast eftir að fá til verksins 
færustu einstaklinga sem völ er 
á. Gerðar voru kröfur um að 
viðkomandi sérfræðingar hefðu 
reynslu af viðurkenningum og 
gæðastarfi á háskólastigi ásamt 
viðtækri reynslu af stjórnun 
háskólastofnana ásamt prófesors-
hæfi innan fræðasviðs. Vel gekk 
að fá reynda háskólamenn til að 
taka að sér þetta verk en þeir 
komu frá Bandaríkjunum, 
Bretlandi, Þýskalandi, Írlandi, 
Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku. 

Afraksturinn liggur nú fyrir og 
öðlast háskólar fyrstu viðurkenn-
ingarnar á fyrrnefndum fræða-
sviðum við athöfn í Listasafni 
Íslands á morgun. Með viður-
kenningunni hljóta háskólarnir 
aukið frelsi til að þróa og styrkja 
starfsemi sína á þeim fræðasvið-
um og undirflokkum þeirra sem 
viðurkenningin nær til, meðal 
annars frelsi til að móta nýjar 
námsleiðir á bakkalár- og 
meistarastigi.

Þá verða jafnframt gerðar 
opinberar niðurstöður sérfræð-
inganefndanna og viðbrögð 
háskólanna við þeim. Í þeim 
kemur fram athyglisverð innsýn í 
starf íslensku háskólanna. Þær 
staðfesta hversu sterkt þeir 
háskólar sem teknir voru til 
umfjöllunar standa sem kennslu- 
og rannsóknastofnanir. Viður-
kenning er hins vegar einungis 
fyrsta skrefið í því gæðastarfi 
sem framundan er. 

Höfundur er menntamálaráð-
herra.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Kaflaskil í gæðamálum

Vextir á Íslandi eru háir, allt of háir. Það 
að eiga þak yfir höfuðið er mannrétt-

indamál, ein af grunnþörfum okkar allra. 
Stjórnvöldum ber því að stuðla að því að 
fjármagnskostnaður til þessara grunnþarfa 
sé sem lægstur.

Sú fjármálastofnun sem veitir bestu kjör 
til húsnæðiskaupa er Íbúðalánasjóður. Allir 
landsmenn, hvar sem þeir búa, njóta jafnræðis 
þegar kemur að lánum Íbúðalánasjóðs. Sjóðurinn er 
rekinn án arðsemissjónarmiða, á einungis að standa 
undir sínum rekstri og því nýtur almenningur þess 
sem eigendur fjármálastofnana hefðu annars gert til 
þeirra viðskipta. Kannanir sýna að yfir 90% 
landsmanna vilja áfram sjá sterkan Íbúðalánasjóð. 
Sjóðurinn hefur kappkostað að þjónusta viðskipta-
vini sína af metnaði og ólíku er saman að jafna þegar 
horft er til Íbúðalánasjóðs og gömlu Húsnæðismála-
stofnunarinnar.

Íbúðalánasjóður hefur verið þróaður undir forystu 
Framsóknarflokksins allt frá 1999. Sjóðurinn hefur 
tekið breytingum á tímabilinu í takt við þróun á 

húsnæðis- og skuldabréfamarkaði. Váleg 
tíðindi heyrast nú, eftir að ný ríkisstjórn tók 
við völdum, að húsnæðiskerfinu verði 
gjörbylt. Heyrst hefur að Íbúðalánasjóður 
eigi einungis að sinna þeim hópum sem eiga 
undir högg að sækja, lágtekjufólki og 
kaupendum á óvirkum markaðssvæðum á 
landsbyggðinni. Bankarnir eiga síðan að 
fleyta rjómann.

Samkeppni á húsnæðislánamarkaði í dag 
virðist af skornum skammti. Sú einkavæð-
ing sem hefur átt sér stað, og skilað miklum 

árangri á mörgum sviðum, hefur ekki skilað sér til 
húsnæðiskaupenda hér á landi. Jóhanna Sigurðar-
dóttir, félagsmálaráðherra, virðist hafa látið eftir 
frjálshyggjudeild íhaldsins um framtíð Íbúðalána-
sjóðs og breytingar eru í nánd. Ef það verður að 
veruleika breytist Íbúðalánasjóður í bákn í ríkis-
rekstrinum. Félagslegt bákn sem mun þurfa 
milljarða á ári hverju til að standa undir rekstri 
sínum. Gegn því munum við framsóknarmenn 
berjast með hetjulegri dáð á næstu misserum, því 
það eru hagsmunir fólksins að áfram verði rekinn 
öflugur Íbúðalánasjóður. Öllum almenningi til heilla.

Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins. 

Íbúðalánasjóður fólksins

F
á orð koma oftar fyrir í umræðu um opinber málefni nú 
um stundir en eftirlit. Að því leyti er það tískuorð og að 
sama skapi áhrifaríkt pólitískt lausnarorð. En hvað sem 
öðru líður er eftirlit fylgifiskur nýrra tíma.

Kjarni málsins er sá að stöðugt flóknara og sérhæfð-
ara samfélag, margslungnari stjórnsýsla og fjölbreyttari þjónusta, 
hvort heldur hún er opinber eða á einkamarkaði, kallar á að litið sé 
eftir hlutum í ríkari mæli en áður. Árangur í stjórnsýslu er mældur 
með eftirliti af ýmsu tagi. Öryggi borgaranna er einnig reynt að 
tryggja með eftirliti.

Hitt er sérstakt skoðunarefni hvaða eftirlitsniðurstöður fanga 
helst athygli manna og kveikja umræður. Upp á síðkastið hafa eft-
irlitsniðurstöður um breytingar á ferju fyrir Grímseyinga verið 
eins konar umræða umræðunnar í þjóðfélaginu. Full ástæða er til 
að taka á þeim brotalömum í ákvarðanaferli sem það eftirlit leiddi 
í ljós.

Að baki búa hagsmunir íbúa í Grímsey. Flestir eru á einu máli um 
að þeim þurfi að sinna með sóma. Svo eru aðrar eftirlitsniðurstöður 
sem ná varla eyrum fólks og þar af leiðandi ekki athygli stjórnmála-
manna þó að mun víðtækari hagsmunir séu í húfi.

Á undanförnum árum hafa erlendar samanburðarkannanir sýnt 
margar jákvæðar hliðar á íslensku skólastarfi. En þær hafa einnig 
varpað ljósi á að árangur skólastarfs er ekki endilega í samræmi 
við þá fjármuni sem til þeirra mála er varið. Slíkar niðurstöður hafa 
ekki valdið neinum pólitískum jarðhræringum í líkingu við Gríms-
eyjarferjufárið.

Þær hafa heldur ekki kallað fram sterka pólitíska umræðu um 
leiðir til þess að bæta uppskeru skólastarfsins. Þó að skólamál séu 
mikilvægasta viðfangsefni stjórnmálanna á nýrri öld er engu líkara 
en endurbætur á skólastarfi séu einhvers konar skuggaviðfangs-
efni þegar ferjubætur eru annars vegar.

Á dögunum kynntu borgaryfirvöld í Reykjavík nýjar aðferðir 
sem menntasvið borgarinnar hyggst beita til þess að ná meiri vexti 
úr frjóum jarðvegi skólastarfs á hennar vegum. Ætlunin sýnist vera 
sú að meta gæði skólastarfsins og greina með markvissum hætti 
hvernig menntastefnunni er framfylgt.

Ef vel tekst til getur eftirfylgni af þessu tagi styrkt innviði skóla-
starfsins og umfram allt skilað betri og hæfari nemendum til fram-
haldsnáms. Hvernig sem á þetta verkefni er litið ber það vott um 
pólitísk viðbrögð til þess að gera gott betra. Markmiðið er augljós-
lega að hver króna frá skattborgurunum skili sér í betri menntun.

Á næturlífsómenningunni í miðborg Reykjavíkur eru fleiri en ein 
hlið og hún á sér ýmsar orsakir. Ein þeirra snýst um uppeldi, aga og 
menntun. Bætt skólastarf verður að vísu ekki þáttur í skyndilausn 
þess konar vanda sem þar er um rætt. En skilningur þeirra sem 
ábyrgð bera á mikilvægi þess að gera markvissari kröfur um árang-
ur í skólastarfi er liður í ræktun framtíðarsamfélags með siðaðra og 
mennningarlegra yfirbragði en á stundum má nú sjá í miðborginni.

Verkferlar í skólum eiga að skila því sem vænta má í gæðum og 
árangri. Satt best að segja er meira virði að skattpeningarnir skili 
því sem með réttu má ætlast til í skólum en ferjum. Stjórnmála-
menn mega því gjarnan gefa þessu viðfangsefni meiri gaum og 
tíma. Frumkvæði borgaryfirvalda er þar gagnlegt framlag og vert 
eftirtektar.

Skólar og ferjur
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„Hugrekki má finna 
á ólíklegustu stöðum.“

AFMÆLI

Bruninn mikli í Lundúnum

Fyrsta námskeiðinu sem haldið hefur 
verið í Malaví um öryggismál fiski-
manna er nýlokið. Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands stóð fyrir námskeiðinu 
þar sem fjallað var um skyndihjálp, slys 
á vatni, ástæður slysa og rétt viðbrögð 
við þeim. Auk þess var ítarleg kynning á 
öryggisbúnaði og björgunaraðferðum. 

Veðurfar á Malavívatni getur verið 
erfitt og stundum hvessir snögglega á 
þessu stóra stöðuvatni, sem er það ní-
unda stærsta í heimi. Námskeiðin eru 
hluti af stærra verkefni um þróun smá-
bátafiskveiða á dýpra vatni en venja 
hefur verið hjá malavískum fiskimönn-
um. Fiskirannsóknir hafa leitt í ljós 
ónýtta stofna á dýpra vatni en fæstir 

fiskimanna hafa möguleika á að nýta 
sér þá stofna. Betri búnað skortir til 
fiskveiðanna, bæði báta og veiðarfæri. 

Auk þess hefur gætt ofveiði á grunn-
slóð vatnsins. Þróunarsamvinnustofn-
un vinnur nú að því með heimamönnum 
að þróa hentug veiðarfæri fyrir dýpra 
vatn.

Prentaðir hafa verið bæklingar auk 
þess sem samdar hafa verið tilkynning-
ar fyrir útvarp um tilmæli um öruggar 
siglingar á vatninu.

Námskeiðið sem var að ljúka var 
haldið fyrir veiðieftirlitsmenn hérað-
anna við Malavívatn sem sjá um þjálf-
un og eftirlit fiskveiða fyrir yfirvöld. 
Eiga þeir síðan að miðla þekkingu sinni 
til fiskimanna við vatnið.

Fleiri námskeið eru fyrirhuguð til að 
ná til sem flestra fiskimanna í Malaví.

Öryggisnámskeið í Malaví

Í tilefni af fimmtán ára af-
mæli fyrirtækisins Tanna 
hefur stjórn þess ákveð-
ið að gerast styrktarað-
ili Barnaspíala Hringsins 
næstu ár.

Tanni auglýsingavör-
ur býður heildarlausnir 
fyrir fyrirtæki varðandi 
auglýsingavörur, eins og 
léttan vinnufatnað með 
merkjum fyrirtækjanna. 

Starfsmenn Tanna eru 
tólf. www.tanni.is

Tanni fimmtán ára

Séra Jón Helgi Þórarinsson, prestur í 
Langholtskirkju, er fimmtugur í dag. 
Hann ætlar að halda veislu í kvöld og 
skemmta sér, vinum sínum og fjöl-
skyldu.

„Ég hef ekkert haldið sérstaklega 
upp á þessi áratugaafmæli mín áður 
þannig að við hjónin ákváðum að gera 
eitthvað núna og bjóða svona nánustu 
ættingjum og einhverju samstarfs-
fólki,“ segir Jón Helgi.

Afmælisveislan í kvöld verður hald-
in í stórum sal, þar sem fjöldi gesta 
verður of mikill til þess hægt sé að 
koma þeim öllum fyrir heima hjá Jóni 
Helga. „Þegar maður er í daglegu sam-
starfi við stóran hóp þekkir maður svo 
marga og það var reyndar heilmik-
ið mál fyrir mig að ákveða hvort ég 
ætti að vera með veislu yfir höfuð því 
það var erfitt að þurfa að takmarka 
fjöldann. En ég ákvað að eiga þarna 
skemmtilega kvöldstund með þeim 

sem eru mest í kringum mig þessa 
dagana þó ég gæti ekki boðið öllum 
sem ég þekki.“

Veislan byrjar með móttöku og létt-
um veitingum og síðan verður sleg-
ið upp harmonikkuballi að sögn Jóns 
Helga. „Mér finnst sjálfum gaman 
að dansa gömlu dansana og held að 
fólki á okkar aldri finnist það almennt 
skemmtilegt. Annars á ekkert að vera 
mikil dagskrá. Ég er búinn að fá ágæt-
an veislustjóra sem ætlar að halda vel 
utan um allt þannig að ræðuhöld verða 
af mjög skornum skammti en menn 
mega syngja og vissulega vera eitt-
hvað skemmtilegir. Eins vil ég stemma 
mjög stigu við að fólk sé að koma með 
einhverjar gjafir og vil helst sem 
minnst af slíku. Mestu máli skiptir að 
hittast og eiga góða stund saman.“

Fimmtugsafmælið er ekki eina af-
mælið í lífi Jóns Helga því hann og 
konan hans eru nýbúin að eiga 25 ára 

brúðkaupsafmæli „Við hjónin giftum 
okkur þegar ég var 25 svo við áttum 
silfurbrúðkaup en við höfum gjarnan 
haldið upp á brúðkaupsafmælið okkar 
frekar en afmælið mitt. Það er seinni 
partinn í ágúst og því mjög stutt á 
milli. Þetta er eiginlega í fyrsta skipti 
sem ég hef haldið svona upp á afmæli. 
Við héldum  því ekki mikið upp á brúð-
kaupsafmælið í ár en gerðum okkur 
aðeins dagamun.“

Jón Helgi segir að á þessum tíma-
mótum hafi hann aðeins verið að líta 
yfir farinn veg og rifja upp stundir 
með vinum og kunningjum. „Ég hef 
svolítið verið að fara í gegnum fjöl-
skyldualbúmin og skoða myndir og 
skanna inn í tölvuna og það hefur verið 
mjög skemmtilegt. Á svona stundum 
kemur eitthvað upp í manni og maður 
verður þakklátur fyrir hvað maður á 
af góðum vinum og fjölskyldu.“

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Jónsdóttir
áður til heimilis í Víðilundi 13, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Kjarnalundi 28. ágúst. Útförin
auglýst síðar.

Jón Trausti Guðjónsson Þórdís Guðmundsdóttir
Gunnsteinn Guðjónsson
Anna Kristín Guðjónsdóttir Jón Gísli Grétarsson
Jóhann Guðjónsson
Magnús Guðjónsson Sigríður Jóhannesdóttir
Ingvar Guðjónsson
ömmu- og langömmubörn.
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Á
hugi minn á jafnréttismálum 
kviknaði fyrst þegar ég var 
þrettán ára. Þá fór móðir mín 
út að vinna. Hún var lærður 
hjúkrunarfræðingur en hafði 
verið ein heima með fjögur 

börn. Það að komast aftur í samband við líf 
og starf gjörbreytti henni. Ég gerði mér þá 
fyrst grein fyrir því hve mikilvægt það er 
fyrir konur að mennta sig, en það var nú ekki 
sjálfsagt á þeim tíma,“ segir Kristín í upp-
hafi samtals. Hún segir að þótt margar konur 
hafi unnið úti á þessum tíma í Eyjum, í kring-
um 1965, hafi störf þeirra yfirleitt verið í 
fiskverkun. Sú framtíð freistaði Kristínar 
ekki.

Árið 1967 hóf hún nám í Menntaskólanum í 
Hamrahlíð. Leið hennar lá því næst í háskóla-
nám, þar sem hún lagði stund á sagnfræði. 
„Frá því ég man eftir mér hef ég haft áhuga á 
sögu. Snemma beindist áhuginn einkum að 
lífi og starfi kvenna og las ég mér vel til um 
þær sem mér þótti hafa skarað fram úr á ein-
hvern hátt,“ segir Kristín og nefnir sem 
dæmi þær Marie Curie og Helen Keller. „Það 
var samt ekki fyrr en ég var komin í háskóla 
að ég fór almennilega að gera mér grein fyrir 
stöðu þeirra út frá víðara sjónarhorni.“ 

„Andrúmsloftið um og yfir 1970 var sérstakt. 
Það var ofsalega mikið að gerast og margt 
sem vakti okkur til vitundar um stöðu mála. 
Þá var Rauðsokkuhreyfingin líka að koma 
fram,“ segir hún og brosir. 

Kvennaárið sem haldið var árið 1975 hafði 
mikil áhrif á Kristínu og árið eftir gekk hún 
til liðs við Rauðsokkurnar. Þar var saman-
kominn fjöldi ungra kvenna sem síðar áttu 
eftir að kveðja sér hljóðs á vettvangi stjórn-
málanna, til að mynda þær Guðrún Ögmunds-
dóttir og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. 

„Það kom þó að því að okkur þótti Rauð-
sokkuhreyfingin komin í blindgötu. En konur 
voru enn mjög vakandi og forsetaframboð 
Vigdísar Finnbogadóttur varð að veruleika. 
Við gerðum okkur grein fyrir því hve mikil-
vægt skref það var í að konur yrðu sýnilegar. 
Umræðan í kringum framboð hennar var þó 
oft á tíðum alveg með ólíkindum. Vigdís var 
fráskilin og mörgum þótti sem það væri 
alveg ótækt að ekki yrðu hjón á Bessastöðum 
og veltu því mikið fyrir sér hver ætti eigin-
lega að hugsa um heimilið og fleira í þessum 
dúr. Þetta allt varð mjög vekjandi og skömmu 
síðar varð Kvennaframboðið til,“ segir Krist-
ín en hún var einn stofnenda þess árið 1982. 
Upp úr því segir hún hafa sprottið margar 
nýjar hugmyndir. Vikið var frá marxískum 
áherslum Rauðsokkuhreyfingarinnar en þess 
í stað lögð áhersla á menningarlegan mun 
karla og kvenna. Dregið var fram það 
jákvæða sem konur hefðu fram að færa auk 
sögu þeirra, sem lítill gaumur hafði verið 
gefinn, og hvatt til þess að konur ættu full-
trúa sem víðast í samfélaginu. Sama ár og 
Kvennaframboðið varð til bauð það fram til 
sveitarstjórnarkosninga á Akureyri og í 
Reykjavík og fékk tvo fulltrúa kjörna á hvor-
um stað. 

Framboðið var upphaf Kvennalistans, sem 
fyrst bauð sig fram til alþingiskosninga árið 
1983 og síðast árið 1995. 

„Það voru miklar deilur um hvort framboð 
til Alþingis hefði verið rétt skref en ég vil 
meina að svo hafi verið og áhrif þess verið 
mikil. Bæði fjölgaði konum mikið á þingi en 
auk þess komust ýmis mál á dagskrá í tengsl-

um við konur og börn,“ segir Kristín ákveðn-
um rómi og nefnir sem dæmi kynbundið 
ofbeldi.

Eftir að Kvennalistinn rann sitt skeið end-
anlega árið 1999 segist Kristín hafa óttast að 
bakslag yrði í umræðu um jafnréttismál í 
samfélaginu. Það hafi þó ekki varað lengi, 
bæði hafi Femínistafélag Íslands komið fram 
og sem henni þyki konur innan allra stjórn-
málahreyfinga orðnar sýnilegri og meira 
vakandi fyrir málefninu. 

Eftir að hafa verið að störfum fyrir Samein-
uðu þjóðirnar í Kosovo á árunum 2000 til 2001 
ákvað Kristín að ljúka meistaranámi í sagn-
fræði. Námið leiddi hana aftur inn í heim 
fræðanna. Árið 2003 varð hún stundakennari 
við Háskóla Íslands og tveimur árum síðar tók 
hún við stöðu forstöðumanns á Rannsóknar-
stofu í kvenna- og kynjafræðum. 

Ferill Kristínar á sviði jafnréttismála er 
því orðinn æði fjölbreyttur. Hún hefur verið 

þátttakandi í grasrótarhreyfingu Rauðsokk-
anna, þingmaður fyrir Kvennalistann, dipl-
ómat á vegum Sameinuðu þjóðanna, fræði-
maður við Háskóla Íslands; „Og nú er ég að 
verða embættismaður. Þannig að þetta er 
fremur fjölbreyttur ferill,“ segir Kristín og 
kímir.

„Við verðum að vita hver staðan er til að 
geta unnið að úrbótum,“ segir Kristín þegar 
mikilvægi rannsókna á sviði kynjafræða ber 
á góma. Hún segir mikið áhyggjuefni að við-
horf ungs fólks sé að verða íhaldssamara í 

tengslum við kynhlutverk, eins og nýlegar 
rannsóknir hafa leitt í ljós. „Það er ógnvekj-
andi að sjá þetta og verður að bregðast við 
með aukinni umræðu og kennslu.

Það er búið að slaka of mikið á umræðunni 
og í ljós hefur komið að í grunnskólum er 
ekki verið að nota það kennsluefni sem til er 
um jafnréttimál. Skólar virðast halda að 
þessu máli þurfi ekki að sinna. Ég mun beita 
mér fyrir breytingum á því sviði.“

„Ég óttast að bakslag hafi orðið í jafnréttis-
málum á síðari árum en um leið er umræðan 
um þau, og vilji til hennar, mjög mikill. Það 
skortir þó eftirfylgni og aðgerðir. Hér er 
náms- og starfsval mjög hefðbundið og vinnu-
markaðurinn kynskiptari en víða í Evrópu. 
Það tengist launamuninum og því hve hefð-
bundnar kvennastéttir eru láglaunaðar. 
Ég vona að mönnum sé að verða það ljóst hvað 
það er gríðarlega þarft að bæta kjör umönn-
unarstéttanna og hve hlutverk þeirra er mikil-
vægt. Ef þessir hlutir eru ekki í lagi kemur 
það niður á öllu samfélaginu. Tap vinnumark-
aðarins á lágum launum umönnunarstétta er 
mikið. Það kemur fram í óánægju, veikindum, 
álagi og ofboðslegri starfsmannaveltu þar 
sem fólk gefst upp vegna slæmra tekna. Þetta 
allt er dýrt, auk þess sem við missum menntað 
fólk úr störfunum. 

Viðhorfið að eðlilegt sé að karlar fái hærri 
laun en konur er ríkjandi í íslensku samfé-
lagi. Þá hafa rannsóknir sýnt að þess gætir 
ekki síður meðal kvenna. „Við erum aldar 
upp í þessu viðhorfi og mótaðar af því. Konur 
viðhalda kerfinu á meðan þær gera ekki upp-

reisn gegn því,“ segir hún.
Kristín segir erfitt að vita til þess að bar-

áttumál nú og fyrir þrjátíu árum séu mikið til 
hin sömu. Þar fyrir utan hafi mikil og erfið 
viðfangsefni bæst við, svo sem klámvæðing, 
kynbundið ofbeldi og mansal. „Við höfum öll 
tilhneigingu til að draga fremur fram það 
sem betur má fara heldur en það sem áunnist 
hefur. Það er þó mikilvægt að minna sig á 
sigrana til að halda í bjartsýnina. Við megum 
ekki gleyma því að þótt við séum að benda á 
það sem fer miður er staða kvenna á fáum 
stöðum jafn góð og hér á landi.“

Talið berst að framtíðinni og þar með Jafn-
réttisstofu. „Þetta er eftirlitsstofnun en auk 
þess á stofan að sjá til þess að jafnréttislög 
séu virt og eiga frumkvæði að nýjum leiðum 
til að stuðla að jafnrétti. Ég vil að Jafnréttis-
stofa verði mikið sýnilegri. Það stendur 
fyrir dyrum að ljúka endurskoðun jafnrétt-
islaga og það þarf að semja nýja fram-
kvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir rík-
isstjórnina. Eitt af stefnumálum 
ríkisstjórnarinnar er að draga úr kynbundn-
um launamun og hækka laun lægst launuðu 
stéttanna. Í þeim málum getur Jafnréttis-
stofa komið með ráðgjöf. Þá er einnig brýnt 
að auka rannsóknir til að bæta þekkingar-
grunninn og einnig þarf að draga karlmenn 
meira inn í umræðuna, vinna að breyttum 
hugmyndum um karlmennsku og styrkja 
konur,“ útskýrir hún þegar spurt er út í hlut-
verk Jafnréttisstofu og þau verkefni sem 
liggja fyrir. 

„Stundum heyrir maður raddir um að 
jafnréttisbaráttan hafi orðið til þess að tekið 
hafi að halla á karlmenn. Þar finnst mér 
umræðan komin í algert öngstræti. Það á 
sér stað mjög alvarleg umræða um forræð-
ismál og réttindi einstæðra feðra. Það þarf 
að fara mjög gætilega í slíkum málum því 
fyrst og fremst eru það hagsmunir barn-
anna sem eiga að ráða. Þau á ekki að gera að 
leiksoppi umræðunnar. Mér þykir svo vert 
að minna á að það eru aðeins um hundrað ár 
frá því konur fengu yfirhöfuð rétt yfir börn-
um sínum. Þar til þá voru börn eign karla og 
þeirra fjölskyldna. 

Vissulega geta karlmenn staðið höllum 
fæti, rétt eins og konur, en þegar maður 
horfir á félagslega stöðu karla annars vegar 
og hins vegar félagslega stöðu kvenna sjá 
allir að karlmenn ráða lögum og lofum. Sjáið 
ríkisstjórnina, Hæstarétt, fjármálakerfið, 
íslensku útrásina og aðra staði þar sem völd-
in eru. Það er enn mikið til í því sem sagt var 
hjá Sameinuðu þjóðunum 1975: „Þar sem 
völdin eru, þar eru konurnar ekki.“ 

Á vígstöðvum kvennabaráttunnar
Staða jafnréttismála á Íslandi hefur gjörbreyst frá því að Kristín Ástgeirsdóttir lék sér sem barn í Vestmannaeyjum. Fáir, ef 
nokkrir, hafa meiri þekkingu á þeim breytingum en með sanni má segja að hún hafi barist fyrir jöfnum hlut karla og kvenna 
í samfélaginu á öllum vígstöðvum. Hún er nú nýskipuð framkvæmdastýra Jafnréttisstofu. Karen D. Kjartansdóttir settist niður 
með Kristínu og leit yfir farinn veg og hina óförna braut sem eftir er að ryðja.

Skólar virðast halda að þessu máli þurfi ekki 
að sinna. Ég mun beita mér fyrir breytingum 
á því sviði.





G
rámóskulegur úði setur svip 
sinn á útsýnið frá Hótel Nord-
ica, þegar blaðamaður tyllir 
sér við hlið Eoin Colfer. 
„Veðrið er eins og á Írlandi, 
svo mér finnst ég vera 

heima,“ segir rithöfundurinn og brosir út í 
annað. Colfer er fæddur og uppalinn í bænum 
Wexford á suðausturhluta eyjunnar grænu, 
og hefur því séð sinn skerf af regni í gegnum 
tíðina. Colfer er menntaður kennari og starf-
aði sem slíkur í Wexford þar til fyrsta bókin 
um Artemis Fowl leit dagsins ljós og hann 
gat einbeitt sér að ritstörfum.

Heimsókn Colfers til Íslands var þó fyrst og 
fremst helguð hjálparstarfi, en hann tekur 
virkan þátt í verkefnum IceAid, hjálpar-
starfssamtaka Glúms Baldvinssonar og 
Pádraig Grant. 

„Fyrir um það bil tveimur árum síðan 
settist ég niður með vini mínum frá Wex-
ford að nafni Pádraig Grant,“ útskýrir Col-
fer. „Hann er ljósmyndari sem ferðast til 
svæða þar sem aðstæður eru erfiðar og 
tekur myndir. Hjálparsamtökin nýta svo 
myndirnar til að vekja athygli á ástandinu 
og fá hjálp fyrir svæðin. Ég hafði lengi vitað 
af starfi hans með írskum hjálparsamtök-
um, en þarna sagði hann mér að hann væri 
að stofna hjálparsamtökin IceAid með 
Glúmi. Ég fékk mikinn inblástur frá honum, 
sem manneskju sem helgar líf sitt því að 
hjálpa fólki. Ég ákvað þess vegna að það 
væri kominn tími til að reyna að nota þessa 
litlu frægð sem ég hef öðlast til að hjálpa 
honum,“ segir hann.

IceAid á Íslandi var opinberlega hleypt af 
stokkunum í gær, þegar ljósmyndasýning 
með myndum Grants frá Afríku var opnuð í 
Art Iceland galleríi á Skólavörðustíg. Col-
fer og Glúmur Baldvinsson komu báðir 
fram við athöfnina. „Ekki Pádraig, hann er 
væntanlega eini Írinn í heiminum sem 
finnst ekki gaman að tala,“ skýtur Colfer 
inn í og glottir. Með sýningunni í Art Ice-
land, sem er styrkt af JPV, útgefanda Col-
fers á Íslandi, Icelandair og Íslandsprenti, 
er ætlunin að kynna IceAid og safna fjár-
munum til hjálparstarfs. IceAid hefur þó 
þegar látið til sín taka með byggingu mun-
aðarleysingjahælis í Líberíu, og er í sam-
starfi við Atlantsskip og Actavis í nýju 
verkefni í Tansaníu. 

„Það sem mér líkar við IceAid er að þetta 
eru mjög persónuleg samtök og maður sér 
virkilega í hvað peningarnir fara. Maður 
getur bókstaflega séð peningana byggja 
vegg, grafa brunn eða kaupa rúm. Ég kann 
mjög vel að meta það, því manni finnst 
maður tengdari verkefnunum,“ segir Colfer 
um samtökin. Hann segir það einnig hafa 
hentað honum afar vel að fá að taka þátt í 
byggingu munaðarleysingjahælisins. „Allan 
starfsferil minn hef ég unnið með börnum, 
sama hvort um ræðir kennslu eða skrif, svo 
mig langaði til að gera eitthvað fyrir börn,“ 
sagði Colfer. 

Hann er einnig virkur í öðrum hjálpar-
samtökum, og nefnir sérstaklega ensk sam-
tök fyrir börn sem eiga við námserfiðleika 
að stríða. „En ef ég ætti að velja ein samtök 
til að starfa með yrðu það IceAid. Þau breyta 
mjög miklu á minni stöðum,“ sagði hann.

Börn eru að sjálfsögðu einnig í lykilhlut-
verki í ritstörfum Colfers. Bókaflokkurinn 
um Artemis Fowl sló í gegn á heimsvísu 
eftir að fyrsta bókin kom út árið 2001. Í bók-
unum segir frá ævintýrum ungs glæpasnill-
ings að nafni Artemis Fowl. Í fyrstu bókinni 
fremur hann álfrán í þeim tilgangi að kom-
ast yfir álfagull, og kemst í nánari kynni við 
hulinn heim álfa, dverga og trölla í seinni 
bókum.

Álit álfanna á umgengni manna um jörð-

ina er ekki upp á marga fiska, svo að segja, 
og í bókunum er að finna þó nokkurn 
umhverfisverndarboðskap. „Ég reyni fyrir 
hverja bók að velja eitthvað sem mér finnst 
vera vandamál,“ segir Colfer. „Ég reyni líka 
að koma boðskapnum til skila án þess að 
messa yfir börnunum sem lesa bækurnar. 
Ég læt persónurnar í bókinni frekar ræða 
hann, svo lesendur sjái málið gegnum þeirra 
augu. Ef maður segir við börn „þetta er við-
vörun!“ loka þau eyrunum. Ég plata þau 
kannski dálítið, en á góðan hátt. Þetta er 
líka góð leið til að koma þessum skilaboðum 
til barna, því ég get náð til mun stærri hóps 
en stakt dagblað eða sjónvarpsþáttur gæti 
gert,“ segir hann. 

Aðalsöguhetjan Artemis er í lykilhlut-
verki hvað þennan boðskap varðar. „Hann 
er skelfilegur náungi,“ segir Colfer og hlær. 
„Málið er að hann er líka að læra þessar lex-
íur. Ég vonast til þess að hann verði orðinn 
vinaleg manneskja í lok sjöttu bókarinnar,“ 
bætir hann við.

Colfer leggur líka áherslu á að bækurnar 
séu aðgengilegar börnum sem lítið hafa 
lesið áður. „Artemis Fowl-bækurnar eru 
mjög nútímalegar, með mikilli tækni, og 

gerast hratt, sem strákar kunna vel að meta. 
Þær eru góðar fyrir strák sem hefur ekki 
lesið mikið áður og er ekki hrifinn af löng-
um lýsingum,“ segir hann. 

Í umræðum um minnkandi lestur barna 
verða kvikmyndir og sjónvarp oftar en ekki 
sökudólgurinn. Colfer er ekki þeirrar skoð-
unar. „Ég held að maður geti ekki spornað 
við þróuninni. Það er bara ekki hægt að 
segja að farsímar og tölvuleikir geri það að 
verkum að börn lesi ekki, vegna þess að 
þetta er komið til að vera,“ segir Colfer. „Ef 
það kemur kannski út kvikmynd og tölvu-
leikur eftir bók, hjálpar það bókinni. Ef 
barn verður mjög hrifið af þessu tvennu 
mun það lesa bókina. Og ég held að um leið 
og barn hefur lesið eina góða bók sé það 
fast. Það þarf ekki meira, þá mun það halda 
áfram að lesa,“ segir hann.

Colfer vinnur nú að sjöttu bókinni um Art-
emis Fowl, sem hann hefur áður sagt að gæti 
orðið sú síðasta í flokknum. „Ég er ekki með 
neina áætlun. Ef ég fæ góða hugmynd skrifa 
ég bók. En eftir þessa bók er ég með þrjár, 
fjórar aðrar sem mig langar til að skrifa 
áður en ég sný mér aftur að Artemis, ef svo 
verður,“ segir hann. „Það er erfitt að skrifa 

eitthvað af því að maður verður að skrifa 
það. Ég vil skrifa af því að ég er með góða 
hugmynd og langar til að skrifa. Stundum 
ákveður fólk að skrifa tuttugu bóka flokk. 
Það er búið með hugmyndirnar í bók sjö, en 
verður að halda áfram vegna samningsins. 
Ég sem bara upp á eina bók í einu,“ segir 
hann.

Mikið hefur verið rætt og skrifað um spreng-
inguna sem hefur orðið í barnabókmenntum 
þar sem töfrar og hulduverur koma við sögu. 
Þar eru bækur Colfers, bókaflokkurinn um 
Harry Potter, sagan af Eragon og þríleikur 
Phillip Pullman um Gyllta áttavitann oftar en 
ekki nefndar í sömu andrá. Colfer segir sér 
ekki vera illa við að bækur hans séu bornar 
saman við hinn margfræga bókaflokk um 
galdrastrákinn Potter. 

„Einhvern tíma sagði ég að mér mislíkaði 
það, en það var þegar ég var yngri og við-
kvæmari,“ segir hann og hlær við. „Sú er alls 
ekki raunin í dag. Ég dáist að J.K. Rowling, 
hún er ótrúlega hæfileikarík og bækurnar 
hennar eru frábærar. Þetta er bara hrós,“ 
bætir hann við. Colfer segist þar að auki viss 
um að þeir sem lesi báða bókaflokka sjái mik-
inn mun þar á. „En það er mjög eðlilegt að 
bókaflokkarnir séu bornir saman, þar sem 
báðir fjalla um stráka og töfra,“ segir hann. 

Colfer hefur þó, eins og áður sagði, skrifað 
margt annað en bækurnar um Artemis. „Ég 
reyni að gera aðra hluti líka. Ég hef til dæmis 
skrifað draugasögur, vísindaskáldsögur og 
spæjarasögur. Ég er svo heppinn að ég get 
tekið mér árs hlé frá Artemis Fowl og skrifað 
eitthvað annað, og þegar ég kem aftur munu 
lesendur samt vilja lesa bækur um Artemis,“ 
segir Colfer.

Hann telur Harry Potter bera nokkra 
ábyrgð á umræddri sprengingu, en telur að 
heldur muni réna í flóðinu með lokum þess 
bókaflokks. „Svona sögur hafa alltaf verið 
vinsælar, en með tilkomu Harry Potter urðu 
þær ofurvinsælar,“ segir Colfer. „Það er 
reyndar að koma kvikmynd eftir Gyllta átta-
vitanum, sem lítur alveg ótrúlega vel út, svo 
það gæti ýtt þeim upp aftur,“ segir Colfer, 
sem vísar þannig aftur í veigamikið hlutverk 
kvikmynda og sjónvarpsþátta. „Ég held að 
þetta hjálpi virkilega. Kvikmyndagerð er 
núna á því stigi að það er hægt að gera mynd 
um Harry Potter og það kemur vel út. Fyrir 
tíu árum síðan hefði hún orðið skelfileg, og 
alls ekki raunveruleg. Kvikmyndagerðar-
menn leita að þessum bókum, sem hjálpar 
bókunum líka,“ segir Colfer.

Þegar Íslandsheimsókn hans lýkur bíður 
heimsókn til annars útgefanda. Að henni lok-
inni liggur leiðin aftur heim til Wexford, þar 
sem Colfer hóf ritstörf sín fyrir margt löngu. 
„Þegar ég var lítill skrifaði ég lítil leikrit um 
víkinga. Ég var mjög hrifinn af þeim, vegna 
þess að bærinn okkar er víkingabær. Faðir 
minn, sem er sagnfræðingur, sagði mér 
sögur af þeim, og ég fór að skrifa leikrit. Þau 
voru mjög ofbeldisfull og allir dóu, nema ég, 
auðvitað,“ segir Colfer og hlær við minning-
una. „En það voru fyrstu kynni mín af því að 
skrifa fyrir einhvern hóp, og ég sá áhrifin 
sem það hafði. Bara af því að eitthvað ákveð-
ið orð stóð á blaðsíðunni gekk einhver yfir 
sviðið og fór með línu. Það voru mikil völd 
fyrir lítinn strák. Manni finnst maður vera 
drottnari heimsins,“ segir Colfer. 

Þó að bókaflokknum um Artemis Fowl 
gæti brátt verið lokið er Colfer hvergi nærri 
hættur. Hann segist ætla að halda áfram 
þangað til fólk hættir að lesa eða hann fær 
engar hugmyndir lengur. Starfið felur þó 
ekki lengur í sér heimsyfirráð, að hans sögn. 
„Nú á ég börn, svo ég er fullviss um að ég er 
ekki drottnari heimsins. Það vita allir for-
eldrar,“ segir Colfer og hlær.

www.iceaid.org / www.eoincolfer.com

Hjálparstarf og heimsyfirráð
Rithöfundurinn Eoin Colfer er hvað þekktastur fyrir skrif sín um glæpasnillinginn unga, Artemis Fowl. Hann var staddur hér 
á landi um helgina í stuttri heimsókn á vegum hjálparstarfssamtakanna IceAid. Sunna Dís Másdóttir hitti Colfer og ræddi við 
hann um hjálparstarfið, ritstörfin og heimsyfirráð.  









Starfsmaður
í framlínu

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum,
stundvísum og nákvæmum aðila til að
efla framlínu okkar.

Í starfinu felst:
• móttaka viðskiptavina
• skráning Dælulykla
• önnur tilfallandi verkefni 

Starfið gæti hentað einstaklingi sem er að ljúka 
námi úr framhaldsskóla. Starfsmaður þarf að geta
hafið störf sem fyrst.

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnað á vormánuðum 2002 og
hóf að selja bensín til almennings 8. janúar 2004. 
Fyrirtækið rekur 10 bensínstöðvar ásamt því að
veita verktökum og skipaútgerðum eldsneytisþjón-
ustu. Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns.  Atlantsolía 
hefur verið í fararbroddi með nýjungar hér á landi 
með innleiðingu Dælulykla.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður. 

Umsjón með starfinu hefur Hugi Hreiðarsson. 
Umsóknir sendist fyrir föstudagurinn 7. sept. á 
netfangið: hugi@atlantsolia.is

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is
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Umsjón með störfunum hafa Auður Bjarnadóttir, audur.bjarnadottir@capacent.is 

og Guðríður D. Hálfdanardóttir, gudridur.halfdanardottir@capacent.is 

hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 9. september n.k.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Straumur Fjárfestingabanki     |     Borgartún 25    |    105 Reykjavík    |    580 9100    |     www.straumur.net 

Straumur er stærsti fjárfestingarbankinn á Íslandi. Bankinn býður heildstæða, samþættaða 

fjárfestingarþjónustu á sviði markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar, fjármögnunar og eignastýringar. 

Starfsmenn bankans eru nú rúmlega 440 talsins.

BAKVINNSLA

Starfið felst í daglegri vinnslu markaðsviðskipta, skráningu, frágangi verðbréfaviðskipta, 

afstemmingum og skýrslugerð. Reynsla af bankastörfum er kostur en ekki skilyrði.

Vegna vaxandi umsvifa Straums

hérlendis sem erlendis leitum við 

að framúrskarandi einstaklingum

til starfa í viðskiptaveri bankans.

MIÐVINNSLA

Starfið felst í daglegri vinnslu markaðsviðskipta, uppsetningu samninga, áhættumati og 

eftirfylgni verklagsreglna. Reynsla af bankastörfum er kostur en ekki skilyrði. 

LÁNAUMSÝSLA

Starfið felst í daglegri vinnslu lánaviðskipta, skráningu og innheimtu á öllum útlánum bankans 

og eftirliti með vanskilum. Einnig umsjón með langtímalántöku bankans, greiðslu vaxta og

uppgjöri. Reynsla af bankastörfum er skilyrði og reynsla á Libra Loan kostur.

Framúrskarandi
einstaklingar

Skilyrði er að viðkomandi  einstaklingar séu talnaglöggir, nákvæmir í vinnubrögðum og með góða

enskukunnáttu. Mikilvægt er að þeir séu sveigjanlegir og hafi hæfni í mannlegum samskiptum.



www.marelfoodsystems.com

Þjónustufulltrúi innkaupadeildar

Starf í flutningadeild

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan tækni-
menntaðan mann til starfa á Mælifræðisviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
tæknilega ráðgjöf um reglur er varða lögmælifræði, fram-
kvæmd eftirlits með mælitækjum og fræðslu og kynningu
á reglum er gilda um mælingar í viðskiptum við neytendur.
Um er að ræða margvísleg áhugaverð verkefni er varða
löggjöf á sviði mælifræði og eftirlit með notkun mælitækja
í viðskiptum hér á landi og samkvæmt reglum Evrópu-
réttarins.

Helstu verkefni eru:

• Tæknileg ráðgjöf um reglur er varða lögmælifræði

• Skipulagning og framkvæmd lögbundins eftirlits
með mælitækjum

• Eftirlit og umsjón með námskeiðum og löggildingu
vigtarmanna og starfsréttindum þeirra

• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunarkerfi
fyrir kvarðanir í samræmi við ÍST EN ISO 9001:2000
og annarra krafna á sviði mælifræði

• Þátttaka í samstarfi um þróun laga og reglna sem
gilda um mælifræði og mælifræðilegt eftirlit

Menntun:
Háskólapróf á sviði tækni- eða raungreina, einkum í
tæknifræði, verkfræði eða eðlisfræði.

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu
Norðurlandamáli

• Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi

• Frumkvæði

• Skipulags- og samskiptahæfni

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

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 18. september 2007.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Guðmundur Árnason, sviðsstjóri Mælifræðisviðs,
í síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
gudmundur@neytendastofa.is.

Mælifræðisvið Neytendastofu fylgist með að mælingar
hér á landi uppfylli alþjóðakröfur og að alþjóðlega mæli-
einingakerfið SI sé notað á Íslandi. Mælifræðisvið annast
eftirlit með lögum um mælingar, mæligrunna og vigtar-
menn og reglum settum samkvæmt þeim; varðveitir lands-
mæligrunna og kvarðar mælitæki.

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR
Á MÆLIFRÆÐISVIÐI

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Sundlaug Kópavogs
• Konur og karlar óskast til starfa við

laugar- og baðvörslu og í afgreiðslu við
Sundlaug Kópavogs.
Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur er 20 ár.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
Vildís Guðmundsdóttir í 
síma 5700 470, netfang

vildis@kopavogur.is

Endurskoðandi
Í starfinu felst að hafa eftirlit og meta áreiðanleika

reikningsskila með hliðsjón af alþjóðlegum reiknings -
skilastöðlum, taka þátt í samstarfi  CESR, The Committee 
of European Securities Regulators (samstafs nefndar
evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði) og draga
sjálfstæðar ályktanir um kröfur til reikningsskila hér á landi
með hliðsjón af niður stöðum samstarfsnefndarinnar.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið löggildingu í endur -
skoðun, í samræmi við ákvæði laga nr. 18/1997 um endur -
skoðendur og hafa haldgóða þekkingu á megin atriðum
stjórnsýslureglna. Sömuleiðis þarf viðkomandi að geta sýnt

frumkvæði, hafa gott vald á rituðu máli, bæði á íslensku og
ensku og hæfni til að leysa úr álitamálum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Skúli Eggert
Þórðarson í  síma 563 1152 fimmtudaga og föstudaga
milli kl. 09.30 og 10.30. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Umsóknir er hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um
menntun, starfsferil og önnur atriði er máli skipta, sendist
ríkisskattstjóra Laugavegi 166,  150 Reykjavík
– auðkennt starfsmannahald, fyrir 25. september 2007. 



>   Fyrirtækið

> Starfsfólk í vörumiðstöð

Starfið felst í

Leitað er að

Upplýsingar um

> Starfsfólk í vörumóttöku

Starfið felst í

Leitað er að

Upplýsingar um

> Sendibílstjóri

Starfið felst í

Leitað er að

Upplýsingar um

> Meiraprófsbílstjórar

Starfið felst í

Leitað er að

Upplýsingar um

Vinsamlegast fyllið út umsókn, sem fyrst,
á vef Samskipa, www.samskip.is, og veljið
viðeigandi starf. Allir umsækjendur skulu
hafa hreint sakavottorð og engan fíkni-
efnaferil.

Mótið framtíðina
með okkur

Er nokkuð skemmtilegra en að taka þátt í að móta 
framtíðina með börnum og unglingum?

Við leik- og grunnskóla bæjarins eru laus störf og hægt er
að velja um heilar stöður eða hlutastörf.
Allar upplýsingar gefa stjórnendur skólanna.

Sjá nánar á heimasíðum skólanna og heimasíðu 
Hafnarfjarðar, www.hafnarfjordur.is.

Áhugaverð störf
í Skútuvogi

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

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

áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast

og þróast í starfi.

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

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

Fyrir alla

Viljum ráða þjónustulundaða og jákvæða
starfsmenn í eftirtalin störf. 
Starfsmann í afgreiðslu á kassa og aðstoð í deildum
Starfsmann í hreinlætistækjadeild
Starfsmann í raftækjadeild

Hæfniskröfur:
• Þekking á byggingavörum æskileg 
• Reynsla af sölumennsku er kostur

Hlutastörf og helgarvinna
Kaffi Garður

• Duglegur og þjónustulundaður starfsmaður frá 10-18 virka daga

Íhlaupa- og hlutastörf í verslun Húsasmiðjunnar
og Blómavals

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



NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN

VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður var

árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám með 

aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning

nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaðnum. 

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla sérþekkingu

á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum við

að bæta við okkur starfsfólki í eftirtalin störf.

    TÖLVUKENNARI
Við leitum að einstaklingi með yfirgripsmikla tölvu-
þekkingu. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af hagnýtri 
tölvunotkun og samskiptahæfni til að miðla þeirri 
þekkingu. Starfið er bæði lifandi og fjölbreytt. 

Viðkomandi þarf að vera fljótur að tileinka sér nýjungar 
og sýna frumkvæði í starfi. Vinnutíminn er breytilegur.

Starfssvið:
• Kennsla í skráastjórnum og tölvugrunni (Windows)

• Kennsla í notkun á Office pakkanum

• Kennsla í notkun á Photoshop

• Kennsla í viðskiptagreinum (Verslunarreikningur og bókhald)

•  Ýmis tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Yfirgripsmikil þekking á ofangreindum

    starfssviðsþáttum er skilyrði

• Háskólamenntun er æskileg

• Reynsla af kennslu er kostur 

• Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði

• Gerð er krafa um öguð og sjálfstæð vinnubrögð

    STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU
Við leitum að starfsmanni í 65% starf. Langt jóla-, 
páska- og sumarfrí. Um er að ræða fjölbreytt og lifandi 
starf sem krefst mikilla skipulagshæfileika. 

NTV hefur ætíð haft það orðspor á sér að vera vinalegur 
og heimilislegur skóli, starfsmaður í móttöku þarf að
endurspegla andrúmloftið sem í skólanum ríkir, vera 
sveigjanlegur og jákvæður í viðmóti. Starfið er bæði 
lifandi og fjölbreytt.

Starfssvið:
• Móttaka, símsvörun og bókanir á námskeið.

•  Ýmis almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði

• Gerð er krafa um öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Skriflegar umsóknir óskast fyrir 15. september.

Nánari upplýsingar veitir Jón Vignir (jvk@ntv.is) eða í 
síma 5444500. Nánari upplýsingar um skólann er að
finna á heimasíðu skólans www.ntv.is

til starfa á hraðþjónustustöðvum Max1 í Reykjavík

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

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

- vi› rá›um

Söluma›ur varahluta

Vegna vaxandi verkefna flurfa Íshlutir ehf. a› rá›a
starfsmann í varahlutasölu.
Leita› er a› dugmiklum einstaklingi sem hefur ánægju af samskiptum vi›
vi›skiptavini og b‡r yfir fljónustulipur›.

Íshlutir ehf er lei›andi fyrirtæki á sínu
svi›i sem sérhæfir sig í alhli›alausnum
fyrir jar›vinnuverktaka. Hjá Íshlutum
starfa 30 manns í 1.500 m2 húsnæ›i
a› Völuteig 4 í Mosfellsbæ.  Íshlutir
leggja mikla áherslu á a› bjó›a gó›a
fljónustu vi› vi›skiptavini sína. Íshlutir
eru umbo›sa›ilar á Íslandi fyrir marga
af fremstu framlei›endum á sínu svi›i,
má flar nefna Hitachi, Metso, Bell og
FRD.

Starfi› felst í
Sölu til vi›skiptavina
Öflun n‡rra vi›skipta
Samskipti vi› birgja

Hæfniskröfur
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i
Starfsreynsla er mikill kostur
Hei›arleiki og snyrtimennska
Almenn tölvuflekking
Gó› enskukunnátta

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u Hagvangs, www.hagvangur.is
fyrir 9. september.

Uppl‡singar veitir Björn H. Reynisson.
Netfang: bjorn@hagvangur.is



fijónusturá›gjafar óskast til starfa í útibú
Kaupflings á höfu›borgarsvæ›inu

Helstu verkefni og ábyrg›arsvi›:
• Almenn uppl‡singagjöf og sala á fljónustu bankans
• Útgjaldadreifing og grei›slufljónusta
• Almenn fjármálará›gjöf
• Lánaumsóknir og yfirdráttarheimildir
• Grei›slumat
• Rá›gjöf um lífeyrismál og ver›bréfavi›skipti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf og gó› reynsla á vinnumarka›i e›a próf í
   vi›skiptafræ›um
• Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í störfum
• Framúrskarandi fljónustulund, samskipta- og söluhæfileikar
• Reynsla af bankastörfum er æskileg

Vinnutími er frá kl. 9.00 - 17.00.

Nánari uppl‡singar um störfin veitir Anna Rut firáinsdóttir í síma 444 6381, netfang
anna.thrainsdottir@kaupthing.com

Umsækjendur sæki um á vefsí›u bankans www.kaupthing.is og sendi ferilskrár sínar
me› umsóknum. Umsóknarfrestur er til og me› 11. september.E
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Sölustjóri óskast til starfa í útibú
Kaupflings í Hafnarfir›i

Helstu verkefni og ábyrg›arsvi›:
• Sala á öllum fljónustufláttum bankans til einstaklinga
• Skipulagning sölumála og mi›lun uppl‡singa innan útibúsins
• Markmi›asetning í samrá›i vi› fljónustustjóra og eftirfylgni til
   a› ná sölumarkmi›um
• Tengsl vi› sölusvi› og marka›ssvi› í höfu›stö›vum Kaupflings
• Almenn uppl‡singagjöf og fjármálará›gjöf til einstaklinga
• †mis önnur verkefni í samrá›i vi› útibússtjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vi›skiptafræ›i e›a ví›tæk reynsla sem n‡tist í starfi
• Reynsla af bankastörfum er æskileg
• Áhugi og flekking á sölu- og marka›smálum og vilji og hæfni
   til a› selja
• Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um
• Framúrskarandi fljónustulund og samskiptahæfni

Vinnutími er frá kl. 9.00 - 17.00.

Vi› leitum a› fljónustuliprum einstaklingum til starfa á framsækinn vinnusta›.

Lærum saman í leik

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.



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
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
Grænatún:  554 6580
• Sérkennslustjóri
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólak/leiðb. 100% og hlutast. e. hád.
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Matráður
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Starfsmaður í bókhald
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann í bókhaldsdeild fyrirtæki-
sins.

Hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á Navision 
bókhaldskerfi eða öðru svipuðu kerfi.
• Almenn víðtæk tölvuþekking.
• Nákvæm og markviss vinnubrögð.

Við leitum að starfsmanni sem er lipur 
og þægilegur í samskiptum og býr yfir 
góðri kunnáttu í íslensku og ensku.

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til 
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær allar sem
trúnaðarmál.



Matrei›sluma›ur
óskast

La Primavera óskar eftir a› rá›a matrei›slumann
til starfa sem fyrst. Vi› leitum a› ábyrgum
einstaklingi me› lifandi áhuga á ítalskri matarger›.

Nánari uppl‡singar eru veittar í síma 898 1046.

Taktu þátt
í mótun framtíðar

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2A
300 Akranesi
Sími: 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími: 464 7500

VGK-Hönnun Egilsstöðum
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum
Sími: 470 4050

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími: 470 4000

VGK-Hönnun
Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími: 487 4840

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími: 480 4200

VGK-Hönnun leitar að verk- eða tæknifræðingum á véla- eða iðnaðarsviði til að vinna með
öflugum starfshópi fyrirtækisins í verkefnum hérlendis og erlendis.Leitum að verk- eða tæknifræðingum á véla-

eða iðnaðarsviði Meðal verkefna má nefna:
Hönnun tengd nýtingu jarðhita
Hönnun og ráðgjöf í margskonar iðnaði

Við bjóðum upp á:
Alþjóðlegt vinnuumhverfi
Krefjandi verkefni
Góðan starfsanda

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Upplýsingar:
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir,
starfsmannastjóri, í síma 422-3338.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu
VGK-Hönnunar, www.vgkhonnun.is.

VGK-Hönnunar er alhliða verkfræðistofa og þekkingarfyrirtæki
með yfir 300 starfsmenn á 8 starfsstöðum á Íslandi. Fyrirtækið
var stofnað 1963 og er stærsta verkfræðistofa landsins.
Fyrirtækið er þátttakandi í verkefnum á alþjóðavettvangi.

Viltu vinna í alþjóðlegu umhverfi?

Smith & Norland vill ráða fagmann á rafmagns-
sviði til starfa í tæknideild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér samskipti við nokkra stóra erlenda birgja fyrirtækisins,
tilboðagerð, dagleg tengsl við rafverktaka og aðra viðskiptavini, 
markaðsmál af ýmsu tagi og fleiri tengd störf.

Við leitum að rafmagnsverkfræðingi, rafmagnstæknifræðingi eða
rafiðnfræðingi/rafvirkja með góða tækniþekkingu. Viðkomandi
þarf að hafa mikinn áhuga á sölu- og markaðsstörfum. Hann þarf að
hafa góða samskiptahæfileika og eiga auðvelt með að vinna í hópi. 
Umsækjandi verður að hafa gott vald á ensku. Góð framkoma, snyrti-
mennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði, þar sem samhentur hópur úrvals-
starfsmanna sér um að halda því í fararbroddi.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru vinsamlega beðnir að senda 
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og
fyrri störf fyrir þriðjudaginn 11. september.

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

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Auglýsingasími
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F É L A G S Þ J Ó N U S T A  S E LT J A R N A R N E S S

Heimaþjónusta
Við viljum ráða starfsfólk í þjónustu á heimili
aldraðra hér á Seltjarnarnesi. Starfsfólk í heima-
þjónustu annast þrif á heimilum og veitir ýmsa
aðra þjónustu svo sem félagslegan stuðning.
Vinnutími er frá 9 – 16 virka daga. Einnig kemur
til greina að ráða fólk í hlutastörf með sveigjanlegan
vinnutíma. Áhugasamt fólk er hvatt til að kynna
sér kjör og vinnuaðstæður.
Nánari upplýsingar veitir Þóra Einarsdóttir eða
Snorri Aðalsteinsson í símum 5959130, 8972079
og 8478180.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn
eru nú liðlega 150 og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Áætluð velta 
ársins 2007 er 4,5 milljarðar. Fyrirtækið er með starfsstöðvar og verkefni bæði á 
Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með 
því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Starfsmannastjóri
Vegna sífellt fleiri verkefna og fjölgunar starfsmanna óskum við eftir að ráða
starfsmannastjóra til að vinna með okkur að krefjandi verkefnum hjá ört 
vaxandi og skemmtilegu fyrirtæki. Gert er ráð fyrir að starfsmannastjóri hafi
starfsstöð á skrifstofu okkar í Reykjavík. 

Menntunar og hæfniskröfur:

Háskólamenntun, framhaldsnám í mannauðsstjórnun æskilegt.
3–5 ára reynsla af starfi á starfsmannasviði.
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.

Umsóknir sendist til javerk@javerk.is fyrir 10. september merktar
„Starfsmannastjóri 10.09.2007“
Nánari upplýsingar veitir Gylfi í síma 860 1707.

Lagerstjóri
Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann til starfa á stórum vinnustöðum 
fyrirtækisins. Starfið er fólgið í innkaupum á rekstrarvörum og utanumhaldi 
um lager og verkfæri fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

Þekking á verkfærum og vörum í byggingariðnaði.
Nákvæmni og samviskusemi.
Ákveðni, sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.

Umsóknir sendist til javerk@javerk.is fyrir 7. september merktar
„Starfsmannastjóri 10.09.2007“
Nánari upplýsingar veitir Gylfi í síma 860 1707.
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ERU GÓÐIR VINNUSTAÐI
TACO BELL

Við óskum eftir hressu 
og áhugasömu fólki á 
hressan og skemmtilegan 
vinnustað.

Leitum að fólki í heils-
dags- og hlutastörf í sal,
afgreiðslu og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á 
þeim KFC/Taco Bell stað 
sem þú vilt vinna á.

ýsingar í síma 
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KFC

» 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

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

- vi› rá›um

fijónustu- og bókhaldsfulltrúi

Geymslur ehf. leita eftir traustum og árei›anlegum fljónustu-
og bókhaldsfulltrúa í hlutastarf frá kl. 8.00 til 13.00.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 11. september nk.

Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir.
Netfang: inga@hagvangur.is

Starfssvi›
Reikningager›, bókanir og 
afstemmingar

Afgrei›sla og uppl‡singagjöf

Símvarsla og tölvuvinnsla

Undirritun samninga

Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
Reynsla af bókhaldi

Talnaskilningur og nákvæm vinnubrög›

Gó› almenn tölvukunnátta

Stundvísi og árei›anleiki

Gó›ir samskiptahæfileikar

Sjálfstæ›i í starfi

Geymslur ehf. var stofna› ári›
1989 og sérhæfir sig í leigu á
geymslum til einstaklinga og
fyrirtækja sem sjálf hafa a›gang
a› geymslunum á opnunartíma.
Geymslur ehf. fylgja ströngustu
stö›lum um hreinlæti, öryggi,
a›gang, innréttingar o.s.frv.

Nánari uppl‡singar á
www.geymslur.is

Um n‡tt starf er a› ræ›a í n‡ju húsnæ›i fyrirtækisins vi› Fiskisló› í Reykjavík.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

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.

Hæfniskröfur

Móttökuritari
Virt hugbúnaðarfyrirtæki leitar að móttökuritara.
Vinnutími er frá kl. 09:00 til kl. 17:00.

· Símavarsla
· Móttaka viðskiptavina og gesta
· Umsjón með bifreiðum fyrirtækisins
· Dreifa pósti innanhúss og koma í póst
· Prentun, ljósritun, innbinding
· Ýmis innanhúss þjónusta og tilfallandi verkefni

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskipum 
· Góð almenn tölvuþekking
· Stundvísi
· Ábyrgðatilfinning og vönduð vinnubrögð

OPNAR Í

FOSSVOGI!
Við óskum eftir hressu og 
áhugasömu fólki á nýjan 
stað KFC í Nesti Fossvogi.

Leitum að fólki í heils-
dags- og hlutastörf í sal,
afgreiðslu og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á 
skrifstofu Góu og KFC 
að Garðahrauni 2.

Upplýsingar í síma 
515 0920.P
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Dótakassar - Steinhella 5, Hf
Frábærar stærðir, 4 stykki
Tveir 132 fm og tveir 142 fm

Stærð: 132,0 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15,7  og
16,8 m

Verð: 20,4 til 22,9 millj.
Frábærir  dótakassar,  sem henta  einnig  undir  margs  konar  atvinnustarf.  Lofthæð er  mikil,  upp í  7  metra,
gönguhurð við hlið hárrar innkeyrsluhurðar. Gólfflötur er 100 og 110 fm en aðstaða eða rými uppi á palli
innst er 34 fm. Hringstigi upp. Plássin eru tilbúin til nota, með snyrtingu, brunafrágangiog lýsingu. Plássin
eru ómáluð. Hentugra húsnæði finnst varla. Snyrtilegt umhverfi. Pantið skoðun hjá Árna í s. 893 4416.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Flottir dótakassar af réttri stærð.

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

893 4416

Háholt 4, Garðabæ
Frábært einbýlishús, 
Eign í sérflokki, mikið útsýni

Stærð: 342 fm
Fjöldi herbergja: 7-8

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 50.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 90.000.000
Einstaklega  skemmtilegt  einbýlishús,  342  m2,  með  tvöföldum  47  m2  bílskúr.  Húsið  teiknaði  Ingimar  H.
Ingimarsson,  arkitekt.   Frá  húsinu  er  óviðjafnanlegt  útsýni.  Hönnun og skipulag  þessa  húss  er  í  algerum
sérflokki.  Húsið  er  einangrað  að  utan  og  klætt  bandsagaðri  cetrus  klæðningu.  Húsið  er  í  óaðfinnalegu
ástandi,  bæði  að  utan  sem  innan.  Stofan  er  stór  með  mikilli  lofthæð.  Herbergin  eru  fimm,  sjónvarpshol
með arni, garðskáli, salerni, bað, þvottaherb, allt með fyrsta flokks innréttingum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Bókið skoðun í s. 893-4416

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

893 4416

Lækjasmári 15
201 Kópavogur
Barnvænt hverfi og öll þjónusta í göngufæri

Stærð: 102,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.125.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.200.000
RE/MAX LIND kynnir: 4ra herbergja, vel skipulögð og björt 102,9 m2 íbúð á 2. hæð með geymsluherbergi
og  stóru  bílastæði  í  kjallara.  Stórar  suðursvalir  með  útgengi  úr  stofu.  Þetta  er  aðlaðandi  og  góð  íbúð  í
rólegu og grónu hverfi, þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og heilsurækt.  Pantið skoðun: Árni
s: 893 4416 eða arnilar@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18.00 til 18.30

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

893 4416

Unnarbraut 7, Seltj.n.
Flott eign á eftirsóttum stað
Miðhæð í góðu þríbýlishúsi

Stærð: 168 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 20.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Mjög góð og skemmtileg 136,3 fm íbúð á fyrstu hæð auk 31,3 fm bílskúrs í þríbýlishúsinu Unnarbraut 7,
Seltj.nesi.   Íbúðin  hefur  sérinngang.  Úr  anddyri  er  gengið  inn  í  stóra  stofu,  eldhús  er  á  vinstri  hönd  og
svefnherbergisgangur  á  hægri  hönd.  Úr  anddyri  er  hurð  inn  í  eitt  herbergjanna.  Marbau viðarparket  er  á
íbúðinni  nema  í  hjónaherbergi.  Gólf  og  veggir  baðherbergis  er  flísalagðir,  auk  þess  gólf  eldhúss  og
anddyris. Tvennar svalir, til suð-austurs og suð-vesturs. Eign, sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19.00 til 19.30

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

893 4416

Hársnyrtistofa
Hafnarfjörður
Upplýsingar í síma 847 8001

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 2

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 4.500.000
Til  sölu  hársnyrtistofa í  Hafnarfirði.  Stofan  er  með 4  stóla  og 2  vaskastóla,  sem fylgja  með  ásamt  öllum
tækjum og húsgögnum.  Stofan  er í  ca.  90  fm.  snyrtilegu  leiguhúsnæði.  Góð kaffiaðstaða  fyrir  starfsfólk.
Stofa sem bíður uppá mikla stækkunarmöguleika og núverandi eigandi getur unnið á stofunni til  að byrja
með, ef þess er óskað.  Allar nánari upplýsingar veitir Brynjólfur í síma 847 8001.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Upplýsingar í síma 847 8001

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

847 8001

ÁLFKONUHVARF 21
203 Kópavogur
VÖNDUÐ & RÚMGÓÐ ÍBÚÐ

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
3ja  herbergja  íbúð  í  nálægð  við  Elliðavatn.  Flísalögð  forstofu  með  fataskáp.  Rúmgóð stofa  og  borðstofa
með gegnheilu eikarparketi  á gólfi,  útgengi á stórar suð-austur svalir  með glæsilegu útsýni yfir  Elliðavatn.
Eldhúsið  er  með  eikarinnréttingu  og  vönduðum  tækjum  frá  whirlpool.  Svefnherbergin  eru  stór  með
eikarparketi  og  fataskápum.  Baðherbergi  er  flísalagt,  baðkar,  upphengt  klósett.  Sér  stæði  í  bílageymslu.
GLÆSILEG ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ Í KÓPAVOGI.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 2 SEPT. KL 17:00 - 17:30

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

661 9261

891 6670

Njarðarbraut 1
260 Reykjanesbær
Atvinnuhúsnæði á góðum stað

Stærð: 2000 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 20.700.000 
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

Skálalækjarás
Skorradalshreppur
Vandað heilsárshús

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
RE/MAX  BORG  kynnir  stórglæsilegt  heilsárshús  á  eignarlóð  við  Skálalækjarás  3  í  landi  Indriðastaða,
Skorradalshreppi.  Húsið  4  herb.  samtals   97,1m2  á  eignarlóð  sem  er  3963m2.  Stofa  og  eldhús  eru
samliggjandi  og  þar  er  hátt  til  lofts.   3  mjög  rúmgóð  svefnherbergi  eru  inn  af  stofu.   Baðherbergið  er
snyrtilegt og þar er sturtuklefi.  Einnig er rúmgóð geymsla.  Húsið er sérlega vel einangrað og viðurinn er
sérvalinn og þykkari en gengur og gerist.  Platan er steypt með hitalögn.  Mjög vandað hús

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

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

699 8993



Laufásvegur 48a
101 Reykjavík

Einbýlihús í Þingholtunum

Stærð: 127,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 59.900.000

RE/MAX  LIND  kynnir  glæsilegt  127,6  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt
útigeymslu á frábærum stað í Þingholtunum í Reykjavík. Húsið hefur mikið verið
endurnýjað á fallegan máta.  Meðal annars hefur verið skipt um glugga og gler,
lagnir,  rafmagn,  innréttingar  og  gólfefni.  Einnig  hefur  húsið  verið  einangrað  að
utan, múrað og málað. Efri hæðin skiptist sem hér segir: Flísalögð forstofa með
góðum  skápum.  Eldhús  með  fallegri  sprautulakkaðri  innréttingu,parketi  og
flísum á gólfi. Gestasalerni með parketi á gólfi. Samliggjandi stofa og borðstofa
með  parketi  á  gólfum.  Gengið  er  út  á  stórar  svalir  bæði  frá  eldhúsi  og  stofu.
Neðri  hæðin  skiptist  sem  hér  segir:  Sjónvarpsstofu.  Tvö  barnaherbergi.
Hjónaherbergi með fataherbergi.  Baðherbergi með baðkari, fallegri innréttingu.
Þvottahús  með  innréttingu.  Flísar  eru  á  allri  neðri  hæðinni  og  er  hiti  í  gólfinu.
Gengið er út á fallega verönd frá bæði hjónaherbergi og öðru barnaherberginu.
Góð  útigeymsla  fylgir  eigninni.  Bílastæði  er  vinstra  megin  við  húsið.   Þetta  er
glæsilegt  hús  og  einum  vinsælasta  stað  í  borginni.  Eign  sem  þú  verður  að
skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00-15:30

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

699-4407

822 3702

Desjakór 8
203 Kópavogur

Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 248,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 44.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.000.000

Glæsilegt  einbýlishús  á  einni  hæð.  Húsið  er  mjög  fallegt  og  vandað  og
staðsetningin frábær. Hönnun hússins er nútímaleg með þarfir nútíma fjölskyldu
að  leiðarljósi  og  búið  öllum  helstu  þægindum.  Fagmenn  voru  fengnir  til  allra
verka og hjálpast allir þessir þættir við að gera húsið að einu eftirsóknaverðasta
einbýlishúsi  sem völ  er  á.   Húsið  er  mjög  vel  staðsett  og  skartar  góðu  útsýni.
Það  er  staðsett  innarlega  í  lokaðri  götu,  Desjakór  en  þar  eru  einungis  einnar
hæðar einbýlishús.  Í húsinu er þrjú svefnherbergi og gert er ráð fyrir því fjórða.
Opið rými og mikil lofthæð tekur á móti fólki þegar gengið er inn úr forstofu. Það
rými  skiptist  svo  í  rúmgóða  bjarta  stofu  með  fallegum  litlum  arni,  borðstofu,
glæsilegt  eldhús  með  miklu  vinnuplássi  og  svokallað  sjónvarpshol.   Innfelld
halógen lýsing er í loftinu sem er tekið upp og gefur mikla lofthæð og hitalagnir
eru  í  gólfum  með  stýringum  í  hverju  rými  fyrir  sig.  Baðherbergi  ásamt
gestasalerni, glæsilegu eldhúsi, rúmgóðu þvottahúsi með lítilli geymslu eða búri
innaf því og bílskúr með millilofti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 2. sept kl. 16.00-16.30

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

824 3934

822 3702



Álfkonuhvarf 49
203 Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.520.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.700.000
Komið  inn  í  flísalagt  anddyri  með  góðum skápum.  Þrjú  góð  svefnherbergi  með  góðum eikarskápum og
parketi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, góð innrétting með aðstöðu fyrir þvottavél og baðkar. Stór stofa
með eikarparketi,  út  gengt á stórar  svalir  sem snúa í  austur  og suður,  frábært útsýni  yfir  Elliðavatn og til
Bláfjalla.  Opið  eldhús  með  góðri  eikarinnréttingu  AEG  ofn  og  helluborði,  Electrolux  ísskápur  og
uppþvottavél. 7,6m2 geymsla í kjallara.Falleg og björt íbúð með glæsilegu útsýni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

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

864 1813

822 3702

Ásgarður 123
108 Reykjavík
Flott staðsetning

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

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu, gengið er úr forstofu niður í kjallara, eitt herbergi er í kjallara og þvottahús,
tölvu horn,  flotað gólf er í kjallara. Eldhús er með upprunalegri innréttingu, nýlegur ofn og helluborð, flísar á
gólfi og milli innréttinga. Stofa er parketlögð, útgengt út í garð. Stigi upp er með nýju teppi. Efri hæð: Þrjú
svefnherbergi  með dúk  á  gólfi.  Endurbætur  að  sögn eiganda er-  skolp,  hús  að  utan,  draga  rafmagn og
setja nýja töflu, hitalagnir, þak rennur, teppi á stiga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

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

864 1813

822 3702

Eikarlundur 24
600 Akureyri
Einbýli á besta stað á Akureyri

Stærð: 288,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 42.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.000.000
Fallegt 288,6 fm steinsteypt einbýli við Eikarlund í brekkunni á Akureyri, þar af eru 34,6 fm bílskúr. Eignin er
á þremur pöllum og skiptist  í:  forstofu,  hol,  snyrtingu,  eldhús með geymslu,  þvottahús með sérinngangi,
tvær  stofur,  sjónvarpsherbergi,  saunaherbergi  með  sturtuklefa  og  snyrtingu,  baðherbergi,  sex  herbergi,
hellulagða verönd og gróinn skjólgóðan garð. Bílskúrinn er með rafmagni og hita. Allar frekari upplýsingar
gefur Ingi Þór Ingólfsson í síma 698-4450 eða ingi@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698-4450

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

699-4407

822 3702

Eyjabakki 6
109 Reykjavík
Falleg íbúð + bílskúr

Stærð: 110,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Mjög  falleg  og  snyrtileg  85,4fjögurra  herbergja  íbúð  við  Eyjabakka  6  í  Reykjavík  ásamt  24,8  fm  bílskúr,
samtals 110,2 fm. Eignin skipist  í  forstofu með skáp. Gott  eldhús með borðkrók, rúmgóða parketlagaða
stofu  með útgengi  á  svalir.  Flísalagt  baðherbergi  með baðkeri.  Dúklagt  hjónaherbergi  með skápum.  Tvö
parketlögð barnaherbergi, annað með skáp. Sérgeymsla í kjallara. Hús, lóð og bílastæði hafa nýlega verið
tekið í gegn. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. 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

Fálkaklettur 1
310 Borgarnes
Fallegt einbýli í Borgarnesi

Stærð: 263,2 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 33.190.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.000.000
230,4 fm einbýlishús + 32,8 fm bílskúr, samtals 263,2 fm. Eignin er aðskilin í tvær íbúðir en einfalt að opna
milli  hæða með stiga. Neðri  hæðin er í  útleigu með skilvísum leigjendum. Efri  hæð:Forstofa, gestasalerni,
fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi,samliggjandi  stofa  og  borðstofa,  eldhús.  Neðri  hæð:Fullbúin  björt  íbúð
þ.e. forstofa, eldhús, tvö svefnherbergi og stofa.  Nýlegur  sólpallur sunnan við húsið. Frekari upplýsingar
Jón Bek í síma 863-0988 eða jonbek@remax.is.

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 17:00-18:00

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

699-4407

822 3702

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í nýlegu fjölbýli

Stærð: 125,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Komið  er  inn  í  stóra  forstofu  með  skápum.  Innaf  forstofu  er  flísalagt  þvottahús.  Svefnherbergi  með
plastparketi  og innbyggður skápur.  Baðherbergi  er  flísalagt hólf  í  gólf,  falleg innrétting, sturtuklefi,  baðkar
og  upphengt  salerni.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott,  stór  innbyggður  skápur  og  plastparket.
Barnaherbergi  með plastparketi.  Stór stofa sem er opin við eldhús. Eldhúsinnréttingin er sér innflutt  með
eyju, ofn, háfur og helluborð, gott skápa pláss. Útgengt á góðar svalir úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

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

864 1813

822 3702

Mýrargata 12
190 Vogum
Falleg eign á barnvænum stað

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

Brunabótamat: 26.410.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

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

864 1813

822 3702

Sóleyjarimi 7
112 Reykjavík
50 ára og eldri

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

Brunabótamat: 18.891.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Komið inn í forstofu með Mustang flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er stór og björt með eikarparketi á
gólfi, útgengt er á suður svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhúsið er opið inn í stofu og með fallegri
viðar innréttingu. Electrolux ofn og helluborð, Electrolux uppþvottavél, burstað stál ísskápur geta fylgt með.
Salerni er flísalagt hólf í gólf. Hjónaherbergi er með stórum skápum og eikarparketi, útgengt á vestur svalir
með frábæru útsýni. Þvottahús er flísalagt.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30

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

864 1813

822 3702



Breiðvangur 67
220 Hafnarfjörður
Fallegt raðhús á rólegum stað

Stærð: 171,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 26.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Fallegt  171,  3 fm raðhús á einni  hæð.  Þar  af  er  bílskúr  25,3 fm.  Eignin  skiptist  í:  rúmgóða forstofu með
flísum á gólfi og fatahengi. Gestasalerni er innaf forstofu. Eldhús með eldri innréttingu, borðkrók og dúk á
gólfi. Þvottahús og búrskápur eru innaf eldhúsi. Samliggjandi stofa og borðstofa með parketi á gólfi, hátt til
lofts og útgengi út á stóra 50 fm verönd. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi sem er flísalagt í  hólf og gólf
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

694 2324

822 3702

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður
Glæsileg neðri sérhæð

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
RE/MAX LIND kynnir: Stórglæsileg neðri sérhæð í nýju fjórbýlishúsi,í eldhús er eikarinnrétting með skápum
upp í loft og vönduð stáltæki. Á baðherbergi er eikarinnrétting með handlaug, hiti í gólfi, upphengt salerni
með  innbyggðum  kassa  og  glæsilegur  sturtuklefi  og  stórt  nudd  hornbaðker.  Fataskápar  í  forstofu  og
svefnherbergjum eru úr eik og ná upp í loft. 12 volta halogenlýsing verður í eldhúsi, stofu, hjónaherbergi og
baðherbergi,Frekari upplýsingar Oddsteinn Örn 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: 15:00 - 15:30 

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

659 5500

822 3702

Framnesvegur
101 Reykjavík
Sérbýli í 101 Reykjavík!

Stærð: 178,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.500.000
Töluvert  endurnýjað 179 fm sérbýli í  101 Reykjavík.  Um er að ræða eign á Framnesvegi í  Reykjavík á 2
hæðum + kjallari.  Tilvalin fyrir þá sem vantar sérstakt rými fyrir vinnustofu, en kjallarinn hentar sérlega vel í
það. AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 15.00 - 15.30

896 2312

822 3702

Grundarstígur 11
101 Reykjavík
Flott íbúð í 101

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

Brunabótamat: 8.790.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23. kl. 18.00-18.30

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

824 3934

822 3702

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Vönduð íbúð með sérinngangi

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Virkilega snyrtileg og falleg 3ja herbergja, 85 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í nýlegu húsi við tjörnina í
Hafnarfirði. LAUS FLJÓTLEGA. Göngufæri í miðbæ Hafnarfjarðar.  Hellulögð verönd úr stofu.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 17.00 - 17.30

896 2312

822 3702

Mánatún 6
105 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð með verönd

Stærð: 103,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Mjög falleg 3ja herbergja, 103 fm íbúð á jarðhæð  í nýlegu lyftuhúsi, sem er klætt viðhaldslítilli klæðningu.
Allt hið vandaðasta. Parket og flísar á gólfum.  Þvottahús innan íbúðar.  Hellulögð verönd með skjólvegg.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14.00-14.30

896 2312

822 3702

Norðurbrú 3
210 Garðabær
Einkar falleg eign í nýlegu húsi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.605.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Falleg 112 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á mjög góðum stað í hinu vinsæla
Sjálandshverfi í Garðabæ.  Suðursvalir. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum í dag en auðvelt að bæta
því þriðja við.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 16.00 - 16.30

896 2312

822 3702

Sólarsalir 4
201 Kópavogur
5 herbergja íbúð á góðum stað

Stærð: 137,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Glæsilega 5 herbergja íbúð  á annari  hæð í  litlu fjölbýli  á frábærum stað í  Sólarsölum í  Kópavogi.   Eignin
skipist  í  flísalagða  forstofu  með  skápum.  Gott  flísalagt  eldhús  með  góðum mahogny  innréttingu  sem ná
upp  í  loft.  þvottahús  innaf  eldhúsi.  Fjögur  góð  svefnherbergi  með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi  með
baðkeri  og sturtu.  Samliggjandi  sjónvarpshol,  borðstofa  og stofa  með útgengi  á  stórar  suð-vestur  svalir.
Sérgeymsla er á jarðhæð. Vel skipulögð íbúð á besta stað í Kópavogi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

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

694 2324

822 3702



Kirkjubraut 12
300 Akranes
Ný og glæsileg íbúð

Stærð: 134,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 27.225.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000

RE/MAX LIND kynnir  glæsilega  nýja  4ja  herbergja  endaíbúð á  2.hæð + stæði  í  bílageymslu  í  nýlegu lyftuhúsi  á
Akranesi.   Íbúðin  er  sérlega  vönduð  í  alla  staði  með  flísum  og  eikarparketi  á  gólfum.  Íbúðin  er  laus  við
kaupsamning.  Eignin  skiptist  í:  Forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  skápum.  Þrjú  góð  svefnherbergi  með  skápum,
útgengi út á svalir úr hjónaherbergi. Stór og björt stofa með útgengi út á stórar ( c.a 31 fm) suðaustur-svalir þar
sem er gert ráð fyrir heitapotti ( lagnir komnar ). Gott sjónvarpshol. Rúmgott eldhús með fallegri eikarinnréttingu,
góðu  skápaplássi,  uppþvottavél  og  borðkrók.  Baðherbergi  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og
sturtuklefa. Þvottahús með flísum á gólfi. Sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign auk bílastæðis.
Sameign er mjög snyrtileg. Þrif á sameign eru aðkeypt.  Glæsileg eign sem vert er að skoða. Aðeins ein íbúð eftir.
Frekari upplýsingar gefur Jón í síma 863-0988 eða jonbek@remax.is

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

Klapparstígur 7
Reykjavík
Jarðhæð á Völundarhúsalóð

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
Virkilega  falleg  2.  herb.  72,8fm  íbúð á  jarðhæð  auk  stæðis í  bílageymslu í  hjarta  borgarinnar.  Flísalögð
forstofa með fataskáp. Parketlagt hol. Parketlagt svefnherbergi með stórum fataskáp.  Rúmgott parketlagt
eldhús, viðarinnrétting m/sprautulökkuðum hurðum, vönduð tæki, uppþvottavél. Skenkur milli  eldhúss og
stofu. Björt parketlögð stofa með útgengi út á hellulagða austurverönd. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
baðkar. Þvottahús á hæðinni. Húsvörður. Stæði í bílageymslu. Lán á 4,15@ vxt.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

SELD

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

861 0444 

Vallargerði 34
Kópavogur
Íbúð með bílskúr

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 17.070.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Vel  staðsett  80,8fm  nýlega  uppgerð  3.  herb.  íbúð  á  2.  hæð  áuk  24,7fm   bílskúr  í  þríbýli.  Forstofa  með
fataskáp.  Eldhús  með  viðarinnréttingu  og  góðum borðkrók.  Björt  og  rúmgóð  stofa  með  frábæru  útsýni,
útgengt  út  á  v-svalir.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  stórum  fataskáp.  Annað  herbergi  með  innbyggðum
fataskáp.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  innrétting,  upphengt  wc,  baðkar.  Flísar  á  flestum  rýmum.
Gróinn garður. Rúmgóður bílskúr með heitu og köldu vatni. Áhv. lán m 4,15@  vxt. LAUS FLJÓTLEGA!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Bóka skoðun í síma 662-6163

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

861 0444 

Framnesvegur 2
101 Reykjavík
Glæsileg eign!

Stærð: 159,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000
RE/MAX  ESJA  kynnir:  Stórglæsileg  og  mikið  endurnýjuð  159,1  fm  íbúð  á  tveimur  hæðum  með
sérinngangi.  Gengið er inn í opna forstofu, og innaf alrými er stofa, borðstofa og eldhús.  Lítið baðherbergi
er  á  efri  hæð.   Fallegt,  gegnheilt  parket  er  á  allri  íbúðinni.   Á  neðri  hæð  eru  2  svefnherbergi,  stórt
baðherbergi, þvottahús og gott sjónvarpshol.  Sjá frekari myndir á www.remax.is/esja   EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA!

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

eftirsótt staðsetning

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

692 1065

896 4146

Logafold 151
112 Reykjavík
Fallegt og notalegt Parhús

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

Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.400.000
Fallegt  og  notalegt  parhús  á  grónum  og  veðursælum  stað  í  Logafold  Grafarvogi.  Húsið  er  á  tveimur
hæðum og á neðri hæð er forstofa og þvottahús, baðherbergi flísalagt, eldhús, borðstofa og stofa. Á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi og útgengt á svalir úr tveim þeirra, sjóvarpshol og lítð baðherbergi. Garðurinn
er  gróinn  og  fallegur  og  heimtröðin  hellulögð.  Húsið  er  laust  við  kaupsamning.  Nánari  upplýsingar  veita
Helga í síma 822 2123 eða helgap@remax.is og Valur í síma 8201969 eða valur@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:30 - 18:00

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

822 2123

820 1969

Strandvegur 13
210 Garðabær
Falleg þriggja herbergja íbúð

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.195.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi alls 118 fm ásamt stæði í innangengu bílastæðahúsi. Um er að
ræða frábæra staðsetningu því  íbúðin hefur glæsilegt útsýni  út  á sjóinn til  vesturs og norðurs. Útgengt á
suður og austursvalir úr stofu sem liggja meðfram allri íbúðinni á tvo vegu. Í kjallara er rúmgóð sérgeymsla
og  innangengt  í  bílageymsluna.  Sameign  mjög  vel  frágengin.  Nánari  upplýsingar  veitir  Helga  í  síma  822
2123 eða helgap@remax.is og Valur í síma 820 1969 eða valur@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:30 - 16:00

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

822 2123

820 1969

Þernunes 13
210 Garðabær
Falleg neðri sérhæð

Stærð: 139,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 21.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000
Falleg neðri sérhæð, rúmgóð forstofa með náttúruflísum á gólfi og góðum skápum. Eldúsið er einnig með
náttúruflísum  á  gólfi  og  nýlegri  kirsuberjainnréttingu.  Stofan  og  öll  herbergi  eru   parketlögð.  Aðal
svefnherbergið  er  mjög  rúmgott  og  eru  tvö  fataherbergi  út  frá  svefnherberginu.  Hægt  er  að  ganga  inn  í
íbúðina úr bílskúr og góð geymsla er í bílskúrnum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Nánari upplýsingar veita
Helga í síma 822 2123 eða helgap@remax.is og Valur í síma 820 1969 eða valur@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:30 - 17:00

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

822 2123

820 1969



Dagverðarnes 74
Skorradalur

Heilsárshús

Stærð: 64 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.000.000

Remax  Esja  kynnir:  Gullfallegt  heilsárshús  á  um  8000  fm  eignarlóð  í
Dagverðarnesi í Skorradal. Um er að ræða 64 m2 heilsárshús á einni hæð á ca.
8.000  m2  eignarlóð  rétt  við  Skorradalsvatn.  Húsið  er  finnskt  bjálkahús  á  einni
hæð og er reist á steyptum grunni og er hiti í gólfum.  Húsið skiptist eftirfarandi:
forstofa/hol með fataaðstöðu en þar er annar útgangur út á pall. Á baðherbergi
er wc,  sturtuklefi og tengi fyrir þvottavél. Við hlið baðherbergis er gott herbergi.
Opið  inn  í  bjarta  stofu,  borðstofu  og  eldhús.  Í  eldhúsi  er  góð innrétting.  Inn  af
stofu  eru  tvö  svefnherbergi.  Glæsilegt  heilsárshús  vatni,  gólfhita,  rafmagni  og
internettenginu. Stór timburverönd er við húsið sem snýr til  suðurs og vesturs.
Húsið  stendur  á   8.000  m2  eignarlóð,   kjarrivaxinni.  Lækur  rennur  í  gegnum
lóðina  að  vestanverðu.   Skorradalur  er  eitt  af  vinsælli  sumarbústaðasvæðum
landsins  þar  sem  skógi  vaxið  landið  og   vatnið  eru  miklir  áhrifavaldar  auk
fjallafegurðar.   Á  svæðinum  er  í  byggingu  golfvöllur  auk  þess  sem  ótal
gönguleiðir eru á svæðinu. Áhvílandi ca 15 milljónir hjá SPV.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Perla!!!

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

898 9979

898 4477

Krókamýri-Rein
Mosfellsbær

Glæsilegt Einbýli

Stærð: 325 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 44.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 84.000.000

afar  glæsilegt  325  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  á  2000  fm  eignarlóð  á
góðum   stað  í  Mosfellsbæ.  Húsið  stendur  innarlega  á  skógi  vöxnu  landi  í
friðsældinni,  aðkoman  er  mjög  góð,  og  mikið  útsýni  úr  stofu.  Yfirbyggð
bogadregin  verönd  að  framanverðu  sem  gefur  dálítið  erlent  yfirbragð.  Stór
upphitaður,  fallegur  garðskáli  sem  er  hellulagður  og  með  risavöxnum  fíkus.
Nánari  lýsing:   Efri  hæð:  Snyrting  inn  af  forstofu  og  góðir  skápar.  Stórt
svefnherb,  með  baðherbergi,  og  útgengi  á  stórar  svalir.   Tvær  samliggjandi
stofur  með  arni  beggja  vegna.  Útgengi  á  stórar  svalir.   Eldhús  með  hvítri
innréttingu og stóru búrherbergi innaf með útgengi úr húsi.  Úr eldhúsi er gengið
inní  fallegan  garðskála  sem  er  nýttur  mikið  auk  þess  er   útgengt  á  stóra
verönd... Neðri hæð:  Fjögur svefnherbergi eitt stórt með útgengi í garð, annað
með fataherbergi  og stórum skápum.  Tvö baðherbergi  flísalögð í  hólf  og gólf,
annað með nuddbaðkari,  sturtu og fallegri  innréttingu en hitt  er  með sturtu og
gufubaði  en  bæði  með  handklæðaofni,  og  upphengdu  wc.   Þvottahús.
Frábærar gönguleiðir meðfram Varmá!!!!!

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

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

898 9979

660 7761



Bárugata 37
101 Reykjavík
Fábær fyrsta eign á besta stað

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.450.000
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 Göngufæri er í miðbæinn, stutt í Háskólann og alla  verslun og þjónustu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

mill kl 16:00 og 16:30 í dag

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

821 7337

898 0419

Bjarkarás 1-29
Garðabær
Glæslegar íbúðir í Garðabæ!

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 35.-53
RE/MAX  Fasteignir  kynnir:  Einstaklega  glæsilegar  íbúðir  í  sjö  tveggja  hæða  húsum á  besta  stað  í  hjarta
Garðabæjar.  Allar  íbúðirnar  eru  með  sérinngang.  Íbúðirnar  á  jarðhæð  eru  með  sérverönd  en  með  efri
íbúðum  fylgja  svalir.  Eignirnar  verða  afhentar  fullbúnar  án  gólfefna  með  vönduðum  innréttingum,
flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. Sér þvottahús fylgir öllum íbúðum. Stór og góð herbergi
og stofur eru í öllum íbúðum og glæsilegt útsýni er úr hluta íbúða. Bílskýli fylgir 22 af 30 íbúðum,

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús milli 18 og 19 í dag

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

821 7337

898 0419

Breiðavík 11
112 Reykjavík
Vel skipulögð eign m/bílskúr

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Skrifaðu lýsingu hér..RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Bjarta og fallega 107,2 fm 3ja herbergja íbúð á annari
hæð með 22,5 fm bílskúr  í  Breiðuvík  11 ,  Grafarvogi.  Eignin er  vel  skipulögð og er  með góðu útsýni  yfir
sundin blá og yfir Esjuna. gott aðgengi með nóg af bílastæðum  Húsið er nýmálað í sumar. Hússjóður er
ca, kr. 8000. Stutt er í alla verslun og þjónustu og er Víkurskóli við hliðina þannig að það er stutt að fara í
skólan. Frábær eign á barnvænum og rólegum stað í Grafarvogi.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?. frá 16:00-16:30 í dag

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

821 7337

898 0419

Eyjahhraun 25 
Þorlákshöfn
Fallegt einbýli á suðurlandi

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.105.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX FASTEIGNIR ENGJATEIG KYNNIR:  Glæsilegt 128 fm 5. herb einbýlishús umkringt fallegum garði
með  sólpalli  og  heitum  potti  að  Eyjahrauni  í  Þorlákshöfn.  Rúmgóð  útigeymsla  er  við  hliðina  á  húsinu.
Nýlega hefur verið skipt um glugga og gler í húsinu að hluta. Mjög fallegur hellulagður garður með stórum
sólpalli  og  heitum  potti.   Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Bergur  Heiðar  í  síma,  898-0419  eða
bergur@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?..milli 14:00 og 15:00 í dag

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

821 7337

898 0419

Hringbraut 119
107 Reykjavík
Til sölu eða leigu

Stærð: 460 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 57.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 89.000.000
RE/MAXFasteignir  kynna :  460 fm verslunar  eða skrifstofuhúsnæði  að Hringbraut  119 í  gamla JL húsinu
við hliðina á Nóatúni.Eignin er til sölu eða til leigu. Leiguverð kr 1500 pr.fm. Nánari upplýsingar um eignina
veitir Bergur s:898 0419, e-mail bergur@remax.is og Stefán Páll s: 821 7337, e-mail stefanp@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús? milli kl:18 og 19 Mánud

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

821 7337

898 0419

Kaplaskjólsvegur 27
107 Reykjavík
Falleg eign á besta stað í vesturb

Stærð: 845 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Falleg og björt 84.5 fm 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli á einum besta stað í Vesturbænum. Íbúðin
er á tveimur hæðum með frábæru útsýni til suðurs. Útgengi er út á flísalagðar suðursvalir úr eldhúsi. Íbúðin
er nýlega tekin í gegn á mjög smekklegan hátt. Mjög sjarmerandi. Frábær fyrsta eign. Sjón er sögu ríkari.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Hringið og pantið skoðun

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

821 7337

898 0419

Þorláksgeisli 47
113 Reykjavík
Verðtilboð óskast!!!

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

Brunabótamat: 19.490.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR  GULLFALLEGA  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.   FALLEG  EIGN  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
GRAFARHOLTINU  Nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Bergur  Heiðar  GSM:  898-0419  og  Stefán  Páll
Gsm: 821-7337

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 17:00 og 17:30 í dag

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

821 7337

898 0419

Viðibrekka 11-13-15
Grímsnes
Sumarsæla við rætur Búrfells

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: verðtilboð
Sumarhús  á  glæsilegum  eignarlóðum  með  stórfengnu  útsýni  við  Víðibrekku  í  Grímsnesi.  Húsin  skilast
fullbúin að utan  með bjálkaklæðningu, veg að húsi , vindpappa undir klæðningu,  glerjuðum gluggum og
hurðum. ofl. Nánari upplýsingar gefur Bergur Heiðar og Stefán Páll í síma 578-8800

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Stórfenglegt útsýni !

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

821 7337

898 0419



Naustabryggja 2
110 Reykjavík

PENTHOUSE - ÞAKÍBÚÐ

Stærð: 153,4 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Mjög falleg 154 fm. 5-6 herbergja penthouse/þakíbúð á tveimur hæðum ásamt
stæði  í  bílageymslu.  Komið  inn  í   forstofu   með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp  úr
magnhony.   Barnaherbergin  eru  2  annað  með  flísum  á  gólfi  og  hitt  er  með
parketi  á  gólfi  og  góðum  fataskáp.  Vinnustofa  /  skrifstofa  með  tvöfaldri  hurð
með frönskum gluggum,  er í dag notað sem sem skrifstofa, úr skrifstofunni er
útgengt á  suð-vestur svalir, yfir svölunum eru Markísar. Rými/hol með flísum á
gólfi. Steyptur hringstigi er upp á eftri hæð íbúðarinnar. Efri hæð nýtt sem stofa
og  sjónvarpshol,  útgengt  út  á  vestur  svalir,  ca  5  metra  lofthæð  með   tveimur
kvistum. Úr eldhúsi og borðstofu  er gengið út á góðar grill svalir  með Markísu
yfir.  Glæsilegt  eldhús  með  flísum  á  gólfi,  tækjum  frá  Gorenja,  gaseldavél  með
fallegum Gorenja  háf  yfir.   Hjónaherbergi   með parketi  á  gólfi  og  mjög góðum
fataskápum.Þvottahús  er  á  herbergjagangi  með  flísum  á  gólfi  og  góðri
innréttingu.    Baðherbergi  flísalagt  bæði  veggir  og  gólf,  mjög  stór
sturtuklefi,nýlega innréttað. Innréttingar eru sérsmíðaðar úr Mahony sem og allar
hurðar.

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

Hraunbær 10-12
Hveragerði
Innréttaðu sjálf/ur

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat:

Bílskúr: Já

Verð:  tilboð
Húsið  er  fullbúið  að  utan,  stenað  með  fallegum  ljósum  steinsalla.  Þak  er  fullfrágengið  með  þakkanti  og
rennum, þak fulleinangrað. 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 3
221 Hafnarfjörður
ÍBÚÐ Á 1 HÆÐ 

Stærð: 127,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik.  Eldhúsið  er  mjög  stórt  með  fallegri  Modula
eikarinnréttingu,  keramik helluborð og bakarofn.  Stofa og borðstofa eru í  opnu og mjög björtu rými  sem
býður  einnig  upp  á  marga  möguleika.  Úr  stofunni  er  útgengt  út  á  tæplega  25  fm  suður  og  suðvestur
hornsvalir.  Herbergin 3 eru mjög rúmgóð með góðum eikar fataskápum sem ná upp í loft . Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri eikarinnréttingu. Þvottahús inni í íbúð.

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

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu fylgir

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

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Já

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, innbyggðri uppþvottavél  og bakarofni frá AEG. Stofan er mjög
björt, útgengt út á suðaustur verönd. 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 er inni í íbúðinni.

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 28,9 - 29.900.000

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
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 gólfplötu neðri hæðar og gólf neðri hæðar verða flotuð og tilbúin
undir gólfefni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í S. 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165



Breiðavík 6
112 Reykjavík
Falleg eign með sérgarði og svölum

Stærð: 111 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  sérstaklega  rúmgóða  3ja  herb.  endaíbúð  í  litlu  fjölbýli.  Íbúðin  er  á  jarðhæð  með
sérinngangi. Flísalögð forstofa með skáp. Eldhús með góðum borðkrók. Stór og björt stofa , norður svalir.
Mjög rúmgóð svefnherbergi  með skápum. Útgengt  út  úr  hjónaherberginu út  í  sérgarð.  Baðherbergi  með
sturtu, baðkari og opnalegum glugga, flísar í hólf og golf. Þvottahús með innréttingu og vaski.  Vel staðsett
íbúð, stutt í skóla og verslunarkjarna.  Nánari upplýsingar veitir Hildur í síma 663-9009.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00 - 15:30

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

663 9009

JÖRFABAKKI 12, 109. RVK.
Bakkar
Góð íbúð, gott hús, frábær garður

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Fín 3  herbergja  íbúð á 3  hæð,á  góðum  stað.  Hol  með  nýjum  fataskáp  úr  eik.  Fallegt  nýupptekið
baðherbergi  allt  flísalagt  með  gráum  flísum,eikarinnrétting,handklæðaofn,  stór  hornsturta.  Opin
stofa-borðstofa  með  útgengi á  rúmgóðar  vestursvalir.  Eldhús  upprunalegt  með  hvítri  innréttingu,nýtt
helluborð og ofn, borðkrókur m/glugga. Hjónaherbergi með nýjum skápavegg úr eik, gluggi,-barnaherbergi
með glugga. Nýjar eikar innihurðir. Þvottahús og geymsla í sameign. Öll þjónusta, skólar o.fl. í göngufæri

Mjódd

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þ. 3/9 kl: 17:30- 18:00

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

894 5401

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Hátún 6b
105 Reykjavík
Góð eign á góðum stað.

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 22.005.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Góða  fjögura  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  í  liftuhúsi.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  eldhús,  baðherbergi,  3
svefnherbergi, rúmgóða stofu og sér geymslu í kjallara. Eldhús er með stórri nýlegri innréttingu,og nýlegum
tækjum.Uppþvottavél  og  ísskápur  geta  fylgt.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,góð  innrétting  með
nýlegri  borðplötu,  vask  og  blöndunartækjum.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott  með  góðum
skápum.Barnaherbergin eru með parketi á gólfi og góðum skápum. Stofan er björt með stórum gluggum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. kl 19:00 til 19:30

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

821 4644

Staðarbakki 16
109 Reykjavík
Raðhús á góðum stað

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.800.000
Um er að ræða vel skipulagt endaraðhús á þremur pöllum á þessum góða stað í Breiðholti. Húsið er allt
mjög  snyrtilegt  og  vel  um  gengið.Komið  er  inn  í  forstofu  með   góðum  skápum,gestasalerni  er  inn  af
forstofu,Eldhús  er  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.Stór  og  björt  stofa  með
parketi á gólfi.Hjónaherbergi sem er stórt og  með parketi á gólfi.Stórt baðherbergi með flísum,innréttingu
og baðkari með sturtu.Gott Þvottahús með saunaklefa.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag.kl. 20:00 og 20:30 

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

821 4644

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

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun kl. 18:30-19:00

863 0402

Jóhann Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is
892 8666



Lundur í Kollafirði
116 Kjalarnes

2,5 HA. EIGNARLÓÐ VIÐ ESJURÆTUR

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

Verð: TILBOÐ

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00-16:00

863 0402

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 Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

863 0402

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 sunnudaginn kl 15:00-15:30

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

864 9209

4ra herbergja

Langholtsvegur 122
104 Reykjavík
2ja herbergja íbúð á 3ju hæð

Stærð: 54,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 7.710.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Komið inn í forstofu með skáp og fatahengi.  Baðherbergi með sturtu og dúk á gólfi.  Eldhús með l-laga
innréttingu og smá borðkrók.  Stofan er með parketi og útgengt á stórar svalir með útsýni.  Við hlið stofu er
búið  að  stúka  af  svefnherbergi,  innaf  svefnherbergi  er  fataherbergi.  Húsið  hefur  fengið  gott  viðhald  og
hefur eftirfarandi m.a. verið endurnýjað síðustu ár: Skipta um tréverk í stigagangi, laga þakrennur og mála
þak.  Íbúð sem hentar vel sem fyrstu kaup og gera að sinni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18.00

863 0402

Jóhann Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is
892 8666

Þorláksgeisli 35
Reykjavík
Stór glæsileg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Komið  inn í  forstofu  með  parketi  og  góðum  eikarskápum.Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og
eikarinnréttingu  með  granítborðplötu.  Þvottahús  er  innan  íbúðar  með  flísum á  gólfi.  Hjónaherbergi  er
rúmgott með parketi og miklum eikarskápum. Eldhús er með eikarinnréttingu. Stofan er opin og nýtist því
bæði  sem  sem  borðstofa  og  setustofa,  útgengt á  mjög  stórar  svalir  með  viðarplönkum á  gólfi.  Stæði  í
lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl 16:00 - 16:30

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

864 9209



Brekkubær 26
110 Reykjavík
Glæsilegt 3ja hæða raðhús í Árbæ.

Stærð: 242,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 32.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  stórum  skáp.  Inn  af  forstofu  er  hol  og  á  vinstri  hönd  er  fallegt  flísalagt
gestasalerni.  Rúmgott  eldhúsið  er  flísalagt,  með  dökkri  viðarinnréttingu.  Góður  borðkrókur.  Við  hlið  eldhúss  er
búrherbergi. Samliggjandi borðstofa og stofa eru parketlagðar. Stofugluggar snúa í suð-vestur. Svalir út frá stofu
hafa nýlega verið yfirbyggðar sem sólhýsi. Útgengt er úr sólhýsi niður í fallega gróinn garð með hellulagðri verönd
með heitum potti og skjólvegg. Önnur hæð: Komið er í flísalagt hol sem er að hluta til nýtt sem sjónvarpsrými. Inn
af  holi  eru  svefnherbergin.  Parketlagt  hjónaherbergi  með  stórum  skáp  og  útgengt  út  á  svalir.  Þrjú  önnur  góð
svefnherbergi  með  skápum  eru  á  hæðinni  auk  flísalagðs  baðherbergis  með  baðkari  og  upprunalegri  dökkri
viðarinnréttingu.  Manngengt  ris  er  yfir  öllu  húsinu.  Kjallari:  Sér  inngangur  er  fyrir  neðstu  hæðina  og  er  hún  því
tilvalin  til  útleigu.  Flísalögð  forstofa.  Aðalrými  skiptist  í  flísalagðan  elhúskrók  og  parketlagða  stofu.  Flísalagt
baðherbergi  með  sturtu.  Svefnherbergi  með  góðum  skáp  og  parketi.  Geymsla  og  stórt  þvottahús  á  hæðinni.
Húsinu fylgir einnig bílskúr.

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. 16:00 - 17:00

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

823-5050

895 8525

Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík
Tilvalið sem skrifstofa!

Stærð: 172,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 26.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.500.000
Falleg  og  björt  íbúð  á  góðum  stað  í  Þingholtunum.  Tvær  íbúðir  eru  í  húsinu.  Flísalagt  hol.  Úr  holinu  er
komið inn rúmgott og opið eldhús. Við hlið eldhúss eru tvær góðar stofur, möguleiki að stækka þær enn
meira á kostnað eins herbergisins. Út frá stofunum eru tvö herbergi. Úr stofunni er útgengt á stórar svalir.
Svefnherbergisgangur. Góðir skápar eru á ganginum. Tvö góð herbergi eru á ganginum. Baðherbergið er
flísalagt, baðkar og tengi fyrir þvottavél. Gegnheilt parket á íbúðinni. Falleg eign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18:30-19:00

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

895 8525

823-5050

Grenimelur 35
107 Reykjavík
Vel staðsett í búð í Vesturbænum!

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 13.104.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á góðum stað í gamla góða Vesturbænum. Íbúðin sjálf er 92,8 fm og geymslan
4,6  fm.  Sameiginlegt  anddyri.  Forstofa  með fatahengi.  Eldhús  með fallegri  eldri  innréttingu  og  borðkrók.
Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Stofan er opin og björt. Annað herbergið er í dag nýtt sem
sjónvarpsherbergi,  opið  er  úr  því  inn  í  stofu.  Úr  því  er  útgengt  á  suðursvalir.  Baðherbergið  er  flísalagt,
sturtuklefi og hvít innrétting. Geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17:00-18:00

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

895 8525

823-5050

Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið er inn um sér inngang í forstofu með náttúruflísum á gólfi og góðum skáp.Eldhús með fallegri beyki
innrétting  frá  HTH.  Góður  borðkrókur  og  náttúruflísar  á  gólfi.  Þvottahús  er  innaf  íbúðinni.  Stofa  er  falleg
með  stórum  gluggum  og  útgengi  útá  sér  verönd.  Barnaherbergi  eru  tvö,  bæði  rúmgóð  með  góðum
skápum  og  parketi  á  gólfum.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðum  skápum.  Baðherbergið  er  sérlega
rúmgott og glæsilegt, flísalagt í hólf og gólf. Þetta er mjög falleg íbúð sem vert er að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 3.sept.kl.19:30-20:00

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

692 3344

822 8283

Háahlíð 4
Grímsnes og Grafningshreppur
Fallegt heilsárshús við Apavatn

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

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Sérlega vandað og fallegt sumarhús á hreint frábærum stað sunnan Apavatns, á 5000 fm eignarlóð. Laust
við  mikla  umferð  og  skarkala  stórra  sumarhúsabyggða.  Húsið  sem  er  einstaklega  vandað  í  alla  staði
skiptist  í  3  góð  herbergi,  opið  eldhús  og  stofu,rúmgott  svefnloft  og  fallegt  baðherbergi.  Fallegt  parket  á
gólfum og mjög vandaðar innréttingar.  50fm verönd við húsið.  Frábært heilsárshús.  5000fm eignarlóð er
einnig til sölu með gólfplötu klárri og öllum teikningum. BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Bókaðu Skoðun núna   LÆKKAÐ VERÐ.

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

822 8283

692 3344

Njörvasund 23
104 Reykjavík
Glæsileg eign í sundunum

Stærð: 106,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.750
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Mjög falleg 4ra herb sérhæð í Sundahverfi. Komið er inn í anddyri, gengið upp teppalagðan stiga að holi,
parket  á  gólfum  og  útgengi  út  á  svalir.  Eldhús  með  afar  sjarmerandi  upprunalegri  innréttingu,  korkur  á
gólfum.  Stofan  er  rúmgóð  með  stórum  gluggum,  opið  er  inn  í  borðstofu/sjónvarpshol,  parket  á  gólfi.
Hjónaherb. með góðum skápum, parket á gólfi. Barnaherb. með skáp og parketi á gólfi. Baðherb. flísalagt
í hólf og gólf með ljósum flísum og hvítri innréttingu. Geymsla og þvottahús í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Þelamörk 5
810 Hveragerði
Snoturt lítil einbýli

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Fallegt fimm herbergja lítið einbýli í Hveragerði. Stór og gróin lóð. Húsið skiptist í fjögur góð herbergi, fallegt
uppgert baðherbergi, stofu, stórt eldhús með góðri innréttingu og rúmgott þvottahús. Í forstofu er gert ráð
fyrir gestasalerni. Timburverönd er fyrir framan hús ásamt snotrum garði. Bílskúrsréttur er við húsið. Þetta
er  hús  sem  að  bíður  upp á  mikla  möguleika í  sælunni í  Hveragerði.  BÓKAÐU  SKOÐUN  NÚNA  HJÁ
SÖLUFULLTRÚA. GÓÐ LÁN YFIRTAKANLEG.

Torg

BÓKAÐU SKOÐUN HJÁ SÖLUFULLTRÚA

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

692 3344

822 8283



Háteigsvegur 19
105 Reykjavík
Falleg íbúð nær miðbæ Reykjavíkur

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000

Glæsilega  þriggja  til  fjögurra  herbergja  íbúð  í  miðbænum.  Skipulag  og  innréttingar  íbúðarinnar  eru  hannaðar  af
innanhúsarkitekt og eru glæsilegar í alla staði. Komið er inn í mjög snyrtilega sameiginlega flísalagða forstofu og úr
henni  er gengið inn í  íbúðina. Bjart  og snoturt  hol  með fallegum sérhönnuðum skáp sem er í  stíl  við innréttingu
eldhúss. Plastparket á gólfum. Eldhúsið er sérlega glæsilegt, ný standsett og hannað af innanhúsarkitekt. Sérlega
vönduð hvít-  háglans innrétting frá  Innx og ný Gorenje  tæki.  Glæsilegt  eldhús þar  sem öll  nýting er  út  hugsuð.
Hjónaherbergið er bjart. Góðir skápar með nýjum rennihurðum frá Kvik. Borðstofa og stofa eru samliggjandi, mjög
bjartar og fallegar með stórum gluggum. Plastparket á gólfum. Úr borðstofu er gengið niður stiga í mjög rúmgott
herbergi  sem í  dag er  nýtt  sem unglingaherbergi.  Mjög góð aðstaða með góðum skáp og góðum glugga.  Sér
inngangur getur einnig verið í það herbergi sem gæti gefið möguleika á að loka af og leigja út. Mjög snoturt lítið
baðherbergi  sem er  upprunalegt  að  mestu.   Mjög  rúmgott  og  snyrtilegt  þvotta  og  þurrkherbergi  er  í  sameign.
Þessa eign er vert að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

692 3344

822 8283

Hjallabraut 15
220 Hafnarfjörður
Sérlega góð íbúð í hafnarfirði

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000

Mjög góð íbúð á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi í Hafnarfirði. Frábær fyrstu kaup ! Komið er inn í forstofu með parketi á
gólfi og góðum skáp.  Eldhús er með snyrtilegri eldri innréttingu. Rúmgóður borðkrókur og stór gluggi. Þvottahús
og búr er inn af eldhúsinu. Flísar á gólfi. Rúmgóð og björt stofa og borðstofa með útgengi út á stórar vestur svalir.
Parket á gólfi. Bjart og fallegt barnaherbergi með parketi á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi með miklu skápaplássi og
parketi á gólfi. Mjög glæsilegt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum, fallegri innréttingu og baðkari.
Góð geymsla er í sameign. Frábær garður fyrir börnin með leiktækjum. Þetta er mjög falleg og vel skipulögð íbúð
sem vert er að skoða. Frábær fyrstu kaup og getur verið laus fljótlega.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl.14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283

Rauðás 19
110 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja endaíbúð

Stærð: 108,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

Sérlega falleg fjögurra herbergja, 108,8 fm, endaíbúð á efstu hæð (3) í  litlu fjölbýli  á frábærum stað í  árbænum.
Komið  er  inn  í  rúmgott  anddyri/hol  með  góðum  skápum.  Parket  á  gólfi.  Opið  er  úr  anddyri  í  vel  skipulagt
sjónvarpshol með nýlegu parketi á gólfi. Úr holi, til vinstri, er gengið inn í eldhúsið sem er með  hvítri innréttingu og
rúmgóðum borðkrók. Opið er úr eldhúsi yfir í borðstofu/stofu. Inn af eldhúsi er þvottahús og geymsla og einnig er
geymsla í sameign. Stofan er mjög rúmgóð og björt með fallegu parketi á gólfi sem nýlega var pússað og lakkað.
Úr stofu er gengið út á stórar suðvestur svalir sem eru með glæsilegu útsýni. Til hægri úr holi er svo gengið inn á
svefnherbergisganginn  þar  sem  eru  þrjú  svefnherbergi.  Öll  með  parketi  á  gólfum.  Góðir  skápar  eru  í  tveim
herbergjum.  Baðherbergið  er  mjög  glæsilegt  og  hefur  nýlega  verið  tekið   í  gegn.  Flísalagt  í  hólf  og  gólf,  hiti  í
gólfum, upphengt salerni, hornbaðkar með nuddi og sér sturta. Mjög glæsilegt. Húsið hefur fengið gott viðhald og
lítur  vel  út.  Í  húsinu er  leiguíbúð í  eigu húsfélagsins og er  hússjóður stöndugur.  Frábær eign á fjölskylduvænum
stað. Sjón er sögu ríkari

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 16:00-16:30

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

822 8283

692 3344

Vesturbrún 16
104 Reykjavík
Falleg sérhæð á eftirsóttum stað

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000

Falleg fjögurra herbergja sérhæð í  þríbýli  á hreint  frábærum stað að Vesturbrún í  Reykjavík.  Eignin er 145,6 fm.
Sér inngangur. Tvö svefnherbergi og tvær stofur. Komið er inn í rúmgott anddyri með fallegum ljósum flísum, gott
fatahengi.  Gengið  úr  anddyri  inn  í  eldhús.  Eldhúsið  er  bjart  og  rúmgott  með  ágætri  innréttingu  og  góðum
borðkrók. Ljósar flísar á gólfi. Á svefnherbergisgangi er eitt rúmgott herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergið er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  með  baðkari.Gengið  úr  eldhúsi/holi  inn  í  rúmgóða  borðstofu.  Væri  hægt  að  breyta  í
herbergi.  Og úr henni inn í annað herbergið. Af borðstofupalli er gengið niður í mjög stóra stofu. Miklir gluggar og
mikil  lofthæð gera stofun mjög tignarlega.  Þvottahús og geymsla eru inn af svefnherbergisgangi.  Mjög stór og
fallegur garður.  Búið er að gera töluverðar endurbætur á húsinu svo sem að skipta um rafmagn – skipta um mest
allt gler og glugga að hluta.  Þetta er falleg eign með mikla möguleika á hreint frábærum stað í borginni. Sjón er
sögu ríkari.Hlakka til að sjá ykkur.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 14:00-14:30

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

822 8283

692 3344



Drekavellir 24B
221 Hafnarfjörður
Sérlega vönduð eign með sér verönd

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.300.000
GLÆSILEG  OG  STÓR  ENDA  ÍBÚÐ  Á  JARÐHÆÐ  MEÐ  SÓLPALLI   íbúðin  skiptist  í  stofu,  borðstofu,
eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu. Björt samliggjandi stofa og
borðstofa,  gengið  er  út  á  sér  verönd  frá  stofu.  Eldhúsið  er  samliggjandi  borðstofu  með  ljósri  birki
innréttingu og keramik helluborði. Svefnhergin eru rúmgóð með skápum. Baðherb er flísalgt með baðkari
og  steyptum  sturtuklefa  með  mósaik  flísum.  Þvottaherb  er  snoturt  með  stál  vaski.  Rúmgóð  gluggalaus
geymsl

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00  - 18:30 

697 3629

Eyarholt 6
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með verönd og bílskúr 

Stærð: 146 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 21.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.800.000
GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Á GÓÐUM ÚTSÝNISSTAÐ Í HAFNARFIRÐI. LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Íbúðin skiptist  í  anddyri,  stofu og borðstofu,  sólstofu,  gang, tvö svefnherbergi,  eldhús og þvottaherbergi.
Forstofa með skáp. Rúmgóð stofa, borðstofa og sólstofa með útgengi á suðurverönd. Tvö herbergi, bæði
með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari,  sturtuklefa,  hvítri  sprautulakkaðri  innréttingu  og
opnanlegum  glugga.  Hiti  er  í  gólfi  á  baðherbergi.  Eldhús  með  góðri  kirsuberjainnréttingu  og  góðum
borðkrók.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:00 - 19:30

697 3629

Fellsmúli 22
108 Reykjavík
5 HERBERGJA ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Falleg  stóra  5  herbergja  íbúð  á  sérstigapalli.  Íbúðin  er  velstaðsett  nálægt  allri  þjónustu.  Íbúðin   er  í
velviðhöldnu fjölbýli og er fallegt útsýni frá íbúðinni til allra átta. Góð bílastæði eru fyrir framan húss. Nánari
lýsing: Íbúðin skiptist í  stórt hol,  rúmgóða stofu með útgengi á suðursvalir,  4 svefnherbergi,  baðherbergi,
eldhús  með  ljósri  innréttingu,  geymsla  og  þvottaherbergi.  Í  sameign  er  sérgeymsla  og  sameiginlegt
þvottahús og þurkherbergi. Gólfefni: Ljóst eikarparket, flísar og dúkur.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00 - 18:30

697 3629

Gaukshólar 2
111 Reykjavík
5 Herbergi og frábært útsýni

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.995.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Íbúðin  er  129  fm,  bílskúr  24,5  fm  samtals  153  fm.  Fallegt  útsýni  er  frá  íbúðinni  yfir  borgina  og  Esjuna.
Öryggiskverfi/sjónvarpskerfi í anddyri og á bílaplani. Íbúðin er mjög vel skipulögð með nýlegu eikarparketi á
holi og stofu, nýlegri beyki eldhúsinnréttingu frá Innx, vönduðum eldhústækjum og háf.  Íbúðin skiptist í hol,
opið eldhús með fallegu barborði  við glugga, vinnuherbergi  út frá eldhúsi,  búr/geymsla. stofu með úmeð
útgengi á suðursvalir, snyrtingu, svefnherbergisálfmu með fjórum svefnh

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag  kl.19:00 -19:30

697 3629

Þúfubarð 19
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með sólpalli

Stærð: 90,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 13.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.300.000
FALLEG ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÓLPALLI.  MÖGULEIKI  ER AÐ YFIRTAKA LÁN FRÁ BYR UPP Á CA
15MILLJÓNIR MEÐ 4,15@  VÖXTUM Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi,
baðherbergi og þvottaherbergi. Flísalögð forstofa. Björt stofa með skemmtilegri lýsingu, gengið er út á pall
frá stofu. Eldhúsið er með ljósri innréttingu og mósaik flísum á milli skápa, eldhúsið er  opið inn í stofuna.
Baðherb. er flísalagt með fallegri ljósri innrétog baðkari. Hljónaherb. er rúmgott með skápum

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 20:00 - 20:30

697 3629

Hjallabraut 41
220 Hafnarfjörður
Eign sem vert er að skoða

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

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

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

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í Dag frá 17:00 til 18:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Vesturholt 17
Hafnarfjörður
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 157 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX  Stjarnan/Haukur  og  Anton  kynna:  Fallega  Efri  sérhæð  ásamt  bílskúr  í  mjög  barnvænni
botnlangagötu í  Hafnarfirði,  mikið útsýni  er frá eigninni  og fallegur bakgarður.   ELDHÚSIÐ er með fallega
kirsuberja  innréttingu  og  er  gólfið  flísalagt  með  náttúruflísum  frá  Agli  Árnasyni  og  er  simens  eldhústæki.
STOFAN er stór og björt ca 3,5m lofthæð og er parketlögð með parketi frá Agli Árnasyni, útgegnt er út frá
stofu út á rúmgóðar svalir og er fallegt útsýni frá eigninni.  Baðherbergi er með hornb

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 16:00 til 17:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Torfufell 27
111 Reykjavík
Laus strax!

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

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

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

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15:00 og 15:30

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

534 4040

699 4994



Ásbúðartröð 3
Hafnarfjörður
Útsýni yfir höfnina

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

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.200.000
REMAX  LIND  kynnir  4  herbergja  íbúð  í  risi  á  frábærum  stað  í  Hafnarfirði.  Sameiginlegur  inngangur  er  í
íbúðina.  Þetta er  íbúð sem nýtist  mjög vel  og er gott  útýni  yfir  höfnina.  Þrjú svefnherbergi  og eru þau öll
með plastparketi og eru tvö þeirra með skápum. Stofan er með plastparketi og er möguleiki á að stækka
hana.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  er  dúkur  á  gólfi.  Eldhúsið  er  sérstaklega  rúmgott  með  miklu
skápaplássi og borðkróki.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2/9 milli kl 15-15.30

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

6934085

861 9300

Asparfell 8
Breiðholt
Laus við kaupsamning

Stærð: 111,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
REMAX  LIND  Kynnir:4  herbergja  íbúð  í  Asparfelli  8.  Blokkinn  er  nýtekinn  í  gegn.Parket  er  í  öllum
herbergjum  íbúðarinnar,  nema  á  baðherbergjum,  þar  eru  flísar.Eldhúsið  er  rúmgott,  útbúið  hvítum
innréttingum, stórir og góðir skápar.Útgengið er á svalir (flísalagðar). Stofan er stór og rúmgóð og einnig er
útgengt  á  svalir  þar   (tvennar  svalir  eru  í  íbúðinni).Forstofan  er  með  mjög  góðum  skáp.  Í  íbúðinni  eru  2
baðherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2/9 milli kl 14-14.30

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

6934085

861 9300

Borgarleynir 6
Miðengi Grímsnesi
Falleg lóð á góðu verði

Stærð: 8100 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 3.900.000
REMAX  LIND  kynnir  skemmtilega  lóð  að  Borgarleyni  6  í  landi  Miðengis.  Miðengi  er  alveg  við  Kerið  í
Grímsnesi. Þessi eignarlóð er 8100 fm. Mikið kjarrr og fallegt útsýni er á lóðinni. Kalt vatn og rafmagn eru í
lóðarmörkum og heitt vatn er á næsta leiti að sögn eiganda. Upplýsingar um eignina veitir Gylfi s. 6934085
gylfi@remax.is og Páll s. 8619300 pallb@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í s. 6934085

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

6934085

861 9300

Fléttuvellir 32
Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli

Stærð: 214,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
RE/MAX LIND kynnir:Sérlega fallega hannað einbýli  á friðsælum stað á völlunum.Húsið er 214,4 fm með
bílskúr  sem er  49  fm.  Nánari  lýsing:Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,  holi,  4  svefnherbergjum,  2  baðherbergjum,
stofu, borðstofu, sjónvarpsholi, þvottahúsi, geymslu og tvöföldum bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu
sem er 290 cm og bílskúrinn sérlega rúmgóður og þar er mjög góð lofthæð. Húsið skilast fullbúið að utan
og að innan tilbúið til innréttingar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn milli kl 16-16.30

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

6934085

861 9300

Miðtún 10
Reykjavík
Frábær íbúð

Stærð: 52,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 7.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.800.000
REMAX LIND  kynnir  risíbúð  á  frábærum stað  í  Reykjavík.  Íbúðin  er  mjög  vel  skipulög  og  er  hver  fm  vel
nýttur. Komið er inn og eldhús til vinstri og er það hvít innrétting með góðu skápaplássi. Dúkur er á gólfi í
eldhúsi. Stofan er með parketi á gólfi og er útgengt á svalir úr stofu. Tvö rúmgóð herbergi eru í eigninni og
skápar í báðum herbergjum. Parket er á gólfi í herbergjum og forstofu. Baðherb. með góðri innréttingu og
er sturta á baðherb. Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla eru í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dag  02.09 -  kl. 17 og 17:30

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

693 4085

861 9300

Ölduslóð 41
Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 35.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Remax-Lind  kynnir  glæsilegt  242 fermetra  raðhús  á  tveimur  hæðum ásamt  32,3  fermetra  bílskúr  og  2ja
herbergja íbúð á jarðhæð samtals 274,3 fermetrar á frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnafjarðar. Húsið
skiptist  í  forstofu,  gestasnyrtingu,  hol,  stofu,  arinnstofu,  eldhús,  þvottarhús og svefniherbergi.  Á efri  hæð
eru  þrjú  barnaherbergi,  hjónaherbergi  og  baðherbergi.  Á  jarðhæð  er  2ja  herbergja  íbúð  sem  skiptist  í
forstofu, eldhús sem opnast inní stofu, herbergi, geymslu og þvottahús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 3. sept  kl 18

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

693 4085

861 9300

Suðurgata 36
220 Hafnarfjörður
Góð fjárfesting

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

Brunabótamat: 40.260.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Bókið skoðun. Páll sími 861-9300

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

861 9300

6934085

Stekkjarhvammur 44
Hafnarfirði
Barnvænn staður

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

Brunabótamat: 28.525.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 3 sept kl 19:00 til 19:30

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

861 9300

6934085





Verslunin Íris
800 Selfoss
30 ára traustur rekstur!

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0

Re/Max Heimili  og  Jarðir  kynna  í  einkasölu  glæsilega  verslun  í  Kjarnanum á  selfossi.    Núverandi  eigandi  hefur
rekið  verslunina  frá  upphafi  eða   í  rúm  30  ár,  og  hefur  því  byggt  upp   góðan  og  sterkann  rekstur  sem  og
fastakúnnahóp. Einnig hefur eigandi náð góðum samningum við heildsala á Íslandi og erlendis.   Verslunin sem er
gjafavöru/vefnaðarvöruverslun býður upp á margskonar gjafarvöru, vefnaðarvöfu, barnafatnað, sængurgjafir, ýmis
konar  smávöru  sem  og  allt  fyrir  heimilið.   Verslunin  er  staðsett  í  verslunarmiðstöðinni  Kjarnanum  sem  er
miðsvæðis á Selfossi.  Þetta er einstaklega gott tækifæri fyrir þá sem vilja taka við góðum og traustum rekstri, því
þessi verslun býður svo sannarlega uppá marga möguleika!  Láttu þetta ekki fram hjá þér fara því þessi stoppar
ekki lengi!  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: Drífa Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi hjá RE/MAX HEIMILI OG
JARÐIR í síma 480 7600/869 1078 eða drifa@remax.is.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Frábært tækifæri, margir möguleikar!

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

8691078

Lyngheiði 27
810 Hveragerði
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 216,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.400.000
RE/MAX Heimili og jarðir kynna skemmtilegt og mikið endurnýjað hús í sérlega rólegu og barnvænu hverfi í
Hveragerði. Um er að ræða einbýlishús, 5 herbergja með stórum og vel grónum garði. Í garðinum er lítið
gróðurhús.  Nýtt  rafmagn er  í  öllu  húsinu og neysluvatnslagnir  eru  nýjar.  Nýjir  gluggar  í  stofu  og er  húsið
nýmálað að utan sem innan. Ekki missa af þessari! Nánari upplýsingar er að finna í hjá sölufulltrúa Re/Max
Heimili og jarðir í síma 869 1078 (Drífa) eða 893 4073 (Hálfdán)

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00- 16:00

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

8691078

Álfhólar 6
800 Selfoss
LÆKKAÐ VERÐ - GÓÐ LÁN

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Íbúðin  er  117,3  fm  og  bílskúr  30,8  fm.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  2  svefnherbergi  (Auðvelt  að  setja  þriðja
herbergið  og  gert  ráð  fyrir  því  skv  teikningu),  fataherbergi  inn  af  hjónaherbergi,  eldhús  með  Alno
innréttingum,  stór  stofa,  baðherbergi,  þvottahús  og  bílskúr.  Í  eldhúsi  er  amerískur  ískápur  sem  fylgir,
gashelluborð og uppþvottavél. Planka plastparekt frá Harðviðaval. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðskáp, hornbaðkari og sturtu. Þvottahús með innréttingu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

PARHÚS Á GÓÐUM STAÐ-STUTT Í SKÓLA

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

821 0808

Bjarkarbraut 18
801 Selfoss
BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ

Stærð: 52 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 10.900.000
SUMARBÚSTAÐUR  Á  GÓÐU  VERÐI!  Bústaðurinn  hefur  að  hluta  verið  uppgerður  og  endurnýjaður.
Bústaðurinn stendur á 5200 fm EIGNLÓÐ sem hefur verið talsvert gróðursett í gegnum tíðina. Í bústaðnum
er eitt svefnherbergi og útgengt úr því út á lóð. Eldhús, stofa, forstofa og baðherbergi. Lítið garðhýsi er á
lóðinni  og  einnig  er  viðbygging  úr  plexigleri  og  inn  í  því  er  pottur  og  sturta.  Hitaveit  og  rafmagn  er  í
bústaðnum. Plastparket á gólfum, ágæt eldhúsinnrétting og panelklæddir veggir.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

SÓLSTOFA MEÐ HEITUM POTT

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

821 0808

Hallkelshólar
Grímsnes
NÝR OG FLOTTUR BÚSTAÐUR

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fallegt sumarhús, fullbúið, á frábærum stað í landi Hallkelshóla í Grímsnes-
og  Grafningshreppi.  2  góð  svefnherbergi,  stofa,  eldhús,  forstofa,  baðherbergi  með  útgengt  á  verönd,
geymsluloft og útigeymsla.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Steyptur sökkull, hiti í gólfum. Falleg lóð og
heita pottur klár. Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

FRIÐSÆLL STAÐUR - MIKIÐ ÚTSÝNI

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

821 0808

Eyrargata 32
Eyrabakka
Góð fyrstu kaup

Stærð: 89,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1917

Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Um er að ræða 89m2 íbúð í nýuppgerðu átta íbúða húsi íbúðin er öll hin snyrtilegasta og telur forstofu með
flísum á gólfi  og skáp,  tvö svefnherbergi  eru í  íbúðinni  og eru þau bæði  með skápum og parketi  á  gólfi,
stofa  er  björt  og  rúmgóð  og  er  hurð  úr  stofu  á  góðan  sólpall,  eldhús  er  samliggjandi  við  stofu  og  er
eldhúsinnréttingin frá IKEA, Salerni er með flísum á gólfi, innréttingu,sturtu og baðkari, ágætt þvottahús og
geymsla er í íbúðinni. Þetta er eign sem vert er vað skoða nánar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

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

8977027

Vallholt 38
Selfoss
Gott einbýli á góðum stað

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 29.280.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.600.000
Um  er  að  ræða  einbýlishús  sem  er  staðsett  við  Vallholt  á  Selfossi  en  eignin  telur   flísalagða  rúmgóða
forstofu með skápum,borðstofu sem er með parketi  á golfi  og stofu sem er með teppi á gólfi,  eldhús er
með parketi á gólfi og er eldhúsinnréttingin upprunaleg, þvottahús er flísalagt, baðherbergi er flísalagt með
sturtuklefa, hjónaherbergi er rúmgott með skápum, svefnherbergi eru með teppi á gólfum. Bílskúr er 50m2
og er mjög góður.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

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

8977027



Gónhól 15
Reykjanesbæ
Tvíbýlishús/Einbýlishús

Stærð: 345,6 fm
Fjöldi herbergja: 8-9

Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 43.340.000

Bílskúr: Nei

Verð: 50.000.000
Báðar  hæðir  í  þessu  tvíbýlishúsi  eru  til  sölu.  Hvor  íbúð  fyrir  sig  er  samtals  172,8²  þar  af  38,9²m bílskúr.
Hæðirnar eru alveg sjálfstæðar með sitt hvorn inngang, aðgengi og innkeyrslur. Gengið er í íbúðirnar af sitt
hvorri  götuni.  Gónhól og Bolafæti.  Auðvelt  er að opna með stiga á milli  hæðana. Annar bílskúr húsins er
notaður sem sem vistavera, en er auðvelt að breyta. Þessi eign selst sem tvær sjálfstæðar íbúðir eða sem
ein eign. Húsið býður upp á mikla möguleika og er vel staðsett

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Hjördís B.
Sölufulltrúi

tab@remax.is

hjordisb@remax.is

Opið hús?..

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

4200800

862 5230

Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Stærð: 78,2- 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

16:00-16:30

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

897 7744

699 7372

Vallarás 1
110 Reykjavík
3ja herbergja í Árbænum

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

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

897 7744

699 7372



Háaleitisbraut 51
108 Reykjavík
Góðar leigutekjur

Stærð: 158 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 22.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Íbúð  á  3ju  hæð í  fjölbýli.  Íbúðin  er  í  dag  í  útleigu  á  200.000  kr  pr  mán  (plús  kostnaður)  með 6  mánaða
uppsagnarfresti og mjög traustan leiguaðila, einnig er bílskúrinn í útleigu á 30.000 kr og geymsla á jarðhæð
á  5000  kr.  Eignin  skiptist  í  2  stærri  svefnherbergi  og  3  minni.  Stofu,  eldhús,  2  baðherbergi.
Þvottahús/geymsla inn af öðru baðherberginu. 2 svalir.  Bílskúr(24,5 fm) og geymsla (6,2 fm).  Verið er að
endurbæta húsið að utan að miklu leiti og hafa allar framkvæmdir verið greiddar af selj.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

Ásakór 3
Kópavogur

Fullbúnar með gólfefnum

Stærð: 132- fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 30,4-36,8

RE/MAX  BORG  kynnir  í  einkasölu  glæsilegar  4-5  herbergja   íbúðir  á  fyrstu,
annari og fjórðu hæð við Ásakór í Kópavogi. Íbúðirnar afhendast með 3ja stafa
1.  flokks  amerísku  eikarparketi,  sem  hægt  er  að  fá  skipt  í  plankaparket  hjá
Harðviðarvali  gegn milligjöf.  Innréttingar eru í  forstofu, herbergjum, baðherbergi
og eldhúsi. Eldhúsinnrétting með viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergin
eru flísalögð með innréttingu og vegghengdu salerni. Innihurðir eru yfirfelldar. Allt
tréverk í íbúðinni er úr eik. Gullfallegar íbúðir með mjög rúmgóðum herbergjum.
Kíkið við í dag milli 15:00-15:30 eða á morgun milli 19:00-19:30 og skoðið.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG 15:00-15:30 MÁNUD 19:00-19:30

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

699 7372

Ásvallagata 15
101 Reykjavík
Falleg íbúð í vesturbænum

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000

RE/MAX BORG kynnir fallega 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í 101. Í íbúðinni er eitt svefnherbergi og
tvískipt stofa, há lofthæð, korkur og dúkur á gólfum. Nánari lýsing: Gengið er inn á gang með korkflísum á gólfi.
Eldhús liggur til  vinstri af gangi, klassískar innréttingar. Tvískipt stofurými  af góðri stærð liggur til  hægri af gangi
og er  sérlega fallegt.  Svefnherbergið er  rúmgott  með góðum skápum. Baðherbergið með sturtubaðkari,  flísað í
hólf og gólf. Sérgeymsla í kjallara(möguleiki á útleigu). Sameiginlegt þvottahús. Fallegur garður sem snýr í  suður
aftan við hús(sameiginlegur). Gluggar og gler endurnýjuð. Möguleiki er á að koma fyrir litlum svölum garðmegin úr
annari  stofunni.  Verið  er  að  safna  fyrir  endurnýjun  á  skólpi  sem  þyrfti  að  framkvæma  á  næstu  5-7  árum
samkvæmt eigendum. Falleg íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

16:00-16:30

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

699 7372

Ofanleiti 19
103 Reykjavik
Laus við kaupsamning

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.330.000
Bílskúr: Já

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Efsta hæð með bílskúr

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

699 7372



Ljósavík 30, 2. h. til vinstri
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð - flott staðsetning!

Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000

Björt og falleg íbúð á útsýnisstað í við Ljósuvík á besta stað í Víkurverfinu í Grafarvogi. Fallegt útsýni yfir sundin,
Esjuna,  Geldingarnes  og  á  sólarlagið.  Húsið  er  skemmtilega  hannað  og  byggt  í  brekku.  Íbúðin  hefur  því  bæði
grillsvalir  til  norðvesturs  með  miklu  útsýni,  og  útgengi  á  sólpall  og  sameiginlegan  garð  sunnan  megin  hússins.
Húsið er hannað á þann máta að íbúðin er með glugga á 4 vegu og er því sérlega björt. Allar íbúðirnar í húsinu eru
með sérinngang um flísalögð björt  og  hugguleg  stigahús.  Innréttingar  í  íbúðinni  eru  mjög vandaðar  úr  fallegum
ljósum  við,  ölur.  Eldhús  með  góðum  borðkrók  og  útsýni.  Á  gólfum  er  vandað  gegnheilt  London  eykarparkett.
Innfeld næturljós. Þrjú góð svefnherbergi, öll með góðum skápum og með skemmtilegum horngluggum sem gefa
fallega  birtu.   Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  búið  vönduðum  tækjum,  innréttingum  og  fylgihlutum.
Þvottaherbergi með glugga, innréttingu og vaski innan íbúðar. Geymsla og hjólageymsla í sameign. Húsið er klætt
marmarasalla  og  því  viðhaldslítið.  Stutt  er  í  alla  þjónustu,  Spöngin  í  5  mínútna  göngufjarlægð  og  stutt  bæði  í
leiksskóla og skóla.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15:30-16

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

520 9400

892 0684

Kristnibraut 81, íbúð 31
Grafarholt í Reykjavík
Falleg íbúð - glæsilegt útsýni!

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.700.000
Glæsileg,  grand,  opin  og  björt  4ja  herb.  íbúð  í  vönduðu  lyftuhúsi  við  Kristnibraut  með  miklu  útsýni  yfir
Esjuna,  Sundin,  Úlfarsfell  og  að  Reynisvatni.  Vandaðar  mahóní  innréttingar.  AEG  tæki  í  eldhúsi.
Eikarparket. Þvottahús innan íb. Stór stofa, tvennar svalir, rúmgóð herbergi og mikið skápapláss. Flísalagt
baðherb.  með  mahóní  innréttingu,  sturta  og  baðkar.  Garður  með  leiktækjum,  fékk  viðurkenningu  frá
Reykjavíkurborg fyrir að vera barnvænn. Stutt í Ingunnarskóla og þjónustu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl. 15:30 - 16

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

892 0684

662 4462

Nesbali 29
170 Seltjarnarnes
Gullmoli á Seltjarnarnesi!

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 29

Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ
Gullfallegt  einbýlishús  með  fallegum  garði,  stórum  palli,  skjólveggjum  og  gróðurhúsi  í  nágrenni  Gróttu  á
Seltjarnarnesi. Hér er gott fyrir fjölskyldu að búa. Fallegar innréttingar úr eik, parket á gólfum nema flísar í
forstofu,  eldhúsi  og  baðherbergjum.  Fjögur  björt  og  rúmgóð  svefnherbergi  með  góðu  skápaplássi.  Vel
útbúið  eldhús  með  fallegum  eikarinnréttingum  og  gas  eldavél.  Baðherbergi,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
eikarinnréttingu og luxus nuddbaðkari frá Sturta.is. Stór bílskúr.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl. 17 - 18

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

520 9400

892 0684

662 4462

Fálkagata 28
Vesturbæ Reykjavík
Björt og falleg

Stærð: 131,6 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 16.800.000

Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Komið  er  inn  á  gang  með  góðum  skápum.Stofan  er  rúmgóð  með  stórum  suðurgluggum  útgengi  á
suðursvalir.Eldhús  með  þvottahús/geymslu  inn  af  og  upprunalegri  innréttingu  en  endurbætur  hafa  verið
gerðar  á  henni,  góður  borðkrókur.Svefnherbergi  eru  þrjú  eitt  þeirra  stækkað  úr  tveimur  en  lítið  mál  að
breyta  því  aftur.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott.  Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi  og
veggjum.þak, lagnir og múrverk að utan nýlega endurnýjað. Stutt í útivistarsvæði t.d. við Ægissíðu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 2/9 kl. 16.00- 16.30

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

860-3579

Hvaleyrarbraut 22
Hafnarfjörður
lítið iðnaðarhúsnæði

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Snyrtilegt  iðnaðarhúsnæði  við  höfnina.  Stutt  í  alla  þjónustu  í  Fjörðinn  í  miðbæ Hafnarfjarðar.  Vinnusvæði
með 4.m. x 4.m. innkeyrsludyrum og 80 fm vinnuplássi.  Á efri  palli  er 30 fm rými sem skipt er í  herbergi
með glugga út á vinnusvæðið og eldhús með þakglugga. Baðherbergi á neðri hæð er nýlega flísalagt. Góð
bílastæði á malarlögðu plani. þetta húsnæði gæti hentað sem vinnustofa fyrir listamann eða léttan iðnað.
Laust til afhendingar fljótlega. **GÓÐUR DÓTAKASSI**

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Snyrtilegt lítið iðnaðarhúsnæði 

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

860-3579

Háholt 11
Hafnarfirði
Rúmgóð íbúð með útsýni

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.600.000
Hentug  íbúð  fyrir  barnafólk.  Skóli  og  leikskóli  í  stuttu  göngufæri.  Íbúðin  er  á  þriðju  og  efstu  hæð  og  er
útsýni mjög gott. Suðursvalir eru úr stofu. Svefnherbergin eru núna fjögur . Stofan er ágætlega rúmgóð og
auk  þess  er  vinnurými  í  holi.  Baðherbergi  hefur  verið  tekið  nokkuð  í  gegn  nýlega  og  hluti  af  gólfefnum
endurnýjað. Eldhús er ágætt og innaf því er þvottahús. Sérgeymsla er í kjallara.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAG 3.sept kl. 17:30 - 18:00

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

848-8718

861-2743

Háteigsvegur 42
105 Reykjavík
Fjölskylduvæn eign

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.900.000
Falleg  5  herbergja  íbúð  á  góðum  stað  beint  á  móti  Háteigskirkju.  Stutt  í  leikskóla,  grunnskóla,
framhaldsskóla og almenna þjónustu. Björt stofa og samliggjandi borstofa með útgengi á suður svalir og
gegnheilu fiskabeina parketi  á gólfum. Rúmgott eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Baðherbergi
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Hjónaherbergið  er  rúmt  með  góðum  skáp.   Barnaherbergin  eru  einnig  rúmgóð.
Parket er á gólfum að undanskildu holi, eldhúsi og baðherbergi sem er flísalagt.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00-15:30

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

898 0066



Flétturimi 1
112 Reykjavík
Eign á tveimur hæðum

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 18.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 29.200.000
Flott  útsýni  í  allar  áttir  -  Esjan  -  Úlfarsfell  -  Bláfjöll.  Íbúðin  er  á  á  efstu  hæð  í  þriggja  hæða  húsi  í
fjölskylduvænu  hverfi  í  Grafarvogi.  Íbúðin  skiptist  í  hol,  stofu,  borðstofu,  eldhús,  baðherbergi  og  þrjú
svefnherbergi  á  aðalhæð og á  efri  hæð er  sjónvarpshol  og þvottahús.  Á  aðalhæð eru  flísar  á  gólfum að
undanskildum svefnherbergjum sem eru dúklögð. Í sjónvarpsholi er plastparket og á þvottahúsi eru flísar.
Stutt í alla þjónustu s.s. grunnskóla, verslanir og íþróttaaðstöðu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15:00-15:30

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

893-6001

820-8080

Gunnarsbraut 47
105 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

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

Brunabótamat: 19.285.000
Bílskúr: Nei

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

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

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

893-6001

820-8080

Sandhólar 8
801 Selfoss
Einn með öllu

Stærð: 138,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Flott  sumarhús  í  landi  Ásatúns  við  Flúðir.   Húsið  stendur  við  9  holu  golfvöll.  Bústaðurinn  er  allur  hinn
flottasti og vel útbúinn með skolpkerfi (ekki rotþró). Eldhús með ísskáp, uppþvottavél, keramic helluborði,
viftu  og  ofn.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  upphengt  WC,  góður  sturtuklefi  og  handklæðaofn.
Sjónvarps  og  símatengingar  eru  í  öllum  herbergjum.  Bílskúrinn  er  um  35  fm  og  einnig  er  um  30  fm
tómstundaherbergi með billiard borði sem fylgir. Hiti í gólfum.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðbergi og Brynjólfi

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

893-6001

820-8080

Víðibrekka 16
801 Selfoss
Fallegt útsýni í allar áttir

Stærð: 76 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Glæsilegt  nýtt  sumarhús  75,9fm  undir  suður  hlíðum  Búrfells  í  Grafningi.  Húsið  stendur   á  8800  fm
eignarlóð. Frábært útsýni til suðurs.   Komið inn á anddyri  með parketi á gólfi. Inn af anddyri er geymslu
rými og hita kompa.  Baðherbergi með flísum á gólfi ,sturtuklefa og innréttingu. Stofa er með útgengi á  ca
50m2 suður verönd.  Eldhús er með flísum á gólfi og innréttingu.  Stofa/ borðstofa og eldhús eru eitt rými.
Landið er eignarland í skjóli fyrir norðan átt.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðbergi og Brynjólfi

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

893-6001

820-8080

Básbryggja 9
110 Reykjavík

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 17.200.000

Bílskúr: Nei

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Pantið skoðun í síma 869-8150

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

869-8150

Bjarkartún 2
250 Garðar
Nóg pláss fyrir alla ! !

Stærð: 204,4 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun í síma 869-8150

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

869-8150

Birkiás 23
210 Garðabær
Fallegt raðhús - vönduð eign

Stærð: 156,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 28.580.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.500.000
Fallegt og einstaklega snyrtilegt nýlegt raðhús á eftirsóttum stað í Garðabæ. Um er að ræða íbúð sem er
129,5 fm á tveimur hæðum (þrír pallar) og bílskúr sem er 26,6 fm. Allt innra skipulag hússins er mjög gott.
Vandaðar  innréttingar  og  gólfefni,  innanhússarkitekt  Guðrún  Atladóttir.  Þrjú  herbergi,  stofa,  sjónvarpshol
(auðvelt að breyta í herb) eldhús, baðherb, forstofusalerni, þvottahús, bílskúr, góður pallur og stórar 30 fm
svalir (yfir stofu) Allur frágangur hinn vandaðasti.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

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

8648090

Efsti-Dalur 33
Bláskógabyggð
Fallegt hús, einstakt útsýni

Stærð: 43 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 7.480.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Viðhald hússins er mjög gott. Lóðin er leigulóð 5.075 fm með nýjum 25 ára leigusamningi. Lóðin er skógi
vaxin, í fjallshlíð og er útsýni sérlega fallegt. Góður pallur og við húsið er byggður ca. 2 fm geymsluskúr fyrir
grillið og garðhúsgögnin. 6 fm verkfæraskúr á lóð.  Lýsing hússins: Forstofa með fataskáp, baðherb með
sturtuklefa.  Tvö  svefnherb,  annað  með  koju  og  hitt  með  tvíbreiðu  rúmi.  Stofa  og  eldhús  í  opnu  rými.
Furueldhúsinnrétting með gaseldavél. Húsgögn fylgja húsinu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

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

8648090



Básbryggja 21
112 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 102,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Forstofu með fataskáp. Barnaherbergið með skáp. Hjónaherbergið  með skáp. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari m/sturtu og innréttingu. Þvottahús er í íbúð. Eldhúsið er opið
inn  í  stofuna  með  mjög  góðri  eldhúsinnréttingu  og  keramik  helluborði.  Stofan  er  með  útgengi  út  á  ca.
30m2  sólpall  og  sérgarð  í  suðurátt.  Allar  innréttingar,  hurðir,  skápar  eru  spónlagðar  með  kirsuberjavið.
Eldhús, forstofa og þvottahús eru flísalagðar. Stofan, herbergin eru plastparketlögð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL14-14:30

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

699 5008

669 1005

Dofraberg 21 
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í Setberginu

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 3/9 KL:18-18:30

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

699 5008

669 1005

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Endaraðhús í Hlíðunum

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

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 3/9 KL: 19-19:30

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

699 5008

669 1005

Marteinslaug 14
113 Reykjavík
Einstaklega glæsileg íbúð

Stærð: 72,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið er inn í forstofu með stórum fataskáp. Eldhúsið og stofa eru samliggjandi og mynda opið og bjart
rými með útgengi út á góðar suðursvalir. Gott skápapláss er í eldhúsi, með keramik helluborði og góðum
ofni. Svefnherbergið með góðum fataskáp. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með dökkum flísum á gólfi
og  hvítum  veggflísum.  Vönduð  baðinnrétting  og  baðkar  m.  sturtu.  Flísalagt  þvottaherbergi  er  í  íbúðinni.
Góð geymsla í sameign. Fallegt plankaparket úr eik er á stofu og herbergjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.15-15:30

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

699 5008

669 1005

Lækjasmári 21
201 Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 100,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Komið er inn í flísalagt hol með fataskáp. Þrjú svefnherbergi með góðum skápum. Stofan er opin og björt
með útgengi út á stórar suðursvalir.  Eldhúsið er með góðu skápaplássi, flísum milli skápa og borðkrók. Inn
af eldhúsi er þvottahús. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu og baðkari m. sturtu.
Eikarparket er á stofugólfi, en dúkur á eldhúsi og svefnherbergjum. Húsið er nýlegt og viðhaldslítið. Stutt er
í alla helstu þjónustu, skóla, leikskóla og verslanir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

SELD

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

699 5008

669 1005

Mávahlíð 25
105 Reykjavík
Stór hæð í Hlíðunum

Stærð: 155,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 40.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 MILLI KL: 17-17:30

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

699 5008

669 1005

Remax Lind kynnir:Glæsilega 155,6 fm fimm herbergja hæð á frábærum stað í Hlíðunum 
með bílskúrsrétt.
Lýsing eignar: Komið er inn í forstofu og hol með gráum flísum og fatahengi. Rúmgóð og björt 
stofa/borðastofa eru samliggjandi með plankaparketi og góðum gluggum. Eldhús er með ljósri 
innréttingu m/tengi fyrir uppþvottavél, granít borðplata á eldhúsinnréttingu og gráar flísar á gólfi. 
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum og plankaparketi. Barnaherbergin eru þrjú öll með 
skápum og plankaparketi. Baðherbergi er með baðkari og er flísalagt með ljósum flísum.
Þvottahús er í sameign. Geymsla er í sameign.
Búið að taka allt húsið í gegn bæði innan og utan.
Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma: 699 5008 eða hannes@remax.is eða Gunnar í 
síma: 669 1005 eða gj@remax.is

Unufell 50
111 Reykjavík
Opin og falleg íbúð !

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð ásamt sérmerktu stæði. Parketlagt alrými, fataskápur. Rúmgott eldhús, flísalagt,
falleg  innrétting,  vönduð  tæki.  Þvottahús.  Parketlögð  stofa,  útgengi  á  flísalagðar  svalir.  Tvö  rúmgóð
barnaherbergi,  parket,  fataskápar.  Hjónaherbergi,  góðir  skápar,  parket.  Geymsla  í  sameign,  ásamt
sameiginlegri hjólageymslu. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

mánudag 18:30-19:00

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

663 3219



Blönduhlíð 13
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 98,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Stofa er björt með góðum gluggum. Parket er á gólfi. Útgengt er á svalir úr stofu. Hjónaherbergi er mjög
rúmgott,  með parketi  á  gólfi  og  og góðum skápum. Barnaherbergin tvö eru bæði  parketlögð og annað
þeirra  með  föstum  skápum.  Eldhús  er  stórt  og  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  eldri
innréttingu sem er mjög snyrtileg og er gott pláss fyrir eldhúsborð. Baðherbergi var nýlega gert upp með
baðkari og handklæðaofni. Þinglýstur bílskúrsréttur fylgir eigninni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.15-15:30

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

699 5008

8999-427

Fellasmári 10
201 Kópavogur
Fallegt raðhús í Kópavogi

Stærð: 140,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 24.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
Forstofa  með  góðum  skáp,  ljósar  flísar  á  gólfi.   Forstofuherbergi  með  fataskáp.   Stofa  rúmgóð  með
eikarparketi,  útgengt  er  út  á  góðan pall.   Hjónaherbergi  með stórum fataskáp.   Rúmgott  barnaherbergi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta.  Eldhús með ljósum flísum á gólfi, innrétting er hvít og
kirsuber  sem  og  allir  fataskápar  í  húsinu.  Þvottahús  með  innréttingu  er  innaf  eldhúsi  og  þaðan  er
innangegnt í bílskúr. Gólfefni á stofu og herbergjum er eikarparket.  Loft eru

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.15-15:30

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

699 5008

824 4031

Flétturimi 12
112 Reykjavík
Skemmtileg eign

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

Brunabótamat: 17.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Forstofan er opin með góðum skáp. Opið rými í miðju íbúðar, eikarparket á gólfi. Eldhús er með hvítri og
mahony innréttingu, dúkur á gólfi, flísar á milli skápa. Ný gaseldavél og bakaraofn. Þvottahús í íbúð. Stofa
með  eikarparketi,  útgengi  á  svalir  með  miklu  útsýni.  Barnaherbergin  eru  tvö  með  plastparketi  á  gólfi  og
góðum  fataskápum.  Hjónaherbergi  með  plastparketi  og  fataskáp.  Baðherbergi  er  flisalagt  í  hólf  og  gólf
með baðkari og hvítri innréttingu. Hátt er til lofts í íbúðinni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.14-14:30

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

699 5008

824 4031

Suðurgata 9
220 Hafnarfjörður
Vönduð eign

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1890

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL: 17-17:30

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

699 5008

8999-427

Ásakór 9-11 
201 Kópavogur

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

SÖ
LU

SÝ
NIN

G

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

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Fífuhvam
m

svegur

Salaskóli

Salavegur

R
júpnavegur

Hörðuvallaskóli

Arnarnesvegur

Rjúpnavegur

Kóravegur

Ásakór 9-11

í dag 2. september 
frá kl. 16:00-17:00
Ís í boði fyrir gesti

Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu húsi
Frábært verð!

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, 3ja - 5 herbergja íbúðir.
Alls eru 31 íbúð í húsinu og 12 bílskúrar.
Allar íbúðir skilast fullfrágengnar með eða án gólfefna en 
þó er gólf á baði og í þvottahúsi flísalagt.
Eldhúsinnréttingar eru HTH.
Fataskápar eru HTH.
Öllum íbúðum fylgja sérgeymslur.
Lóð afhent fullbúin.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Sölusýning



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: 22.900.000
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 17.30-18.00.

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.  Á  neðri  hæð  eru  tvö  barnaherbergi  með  góðum
fataskápum. Baðherbergið með sturtu og baðkari ásamt tengi fyrir þvottavél og þurkkara. Eldhúsið er með
miklu skápaplássi, efri og neðri skápum. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með útgengi á suðursvalir og
stiga upp á efri hæðina. Efri hæð er með rúmgóðu sjónvarpsholi, hjónaherbergi og litlu baðherbergi inn af
því. Skóli og leikskóli eru í göngufær 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 kl 17:30-18:00

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.  Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, bæði mjög stór.
Fallegt olíuborið eikarparket er á herbergjunum og einnig á stofu og borðstofu. Stofan og borðstofan eru
samliggjandi.Eldhúsið  er  með  upprunalegri  innréttingu  sem  er  ný  uppgerð.  Dökkar  flísar  eru á  gólfi.
Baðherbergið  hefur  verið  endurnýjað  að  mestu  leyti.  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

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

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

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@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.18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Mjög falleg og rúmgóð 3-4 herbergja endaíbúð á fyrstu hæð. Forstofa er rúmgóð með eikarfataskápum.
Eldhús er með fallegri eikarinnréttingu, stáltækjum og keramikhelluborði frá AEG. Borðkrókur er við glugga
með  útsýni  til  norðurs.  Stofur  eru  rúmgóðar  og  rúma  bæði  stofu  og  borðstofu.  Búið  er  að  stúka  af  3ja
herbergið  úr  hluta  af  stofu.  Útgengt  er  á  flísalagðar  svalir.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  og  við  hlið  því  er
barnaherbergi.  Þvottahús er innan íbúðar og baðherbergi er flísalagt með baðkari.  Gólfefni er eikarparket
og náttúrusteinn. Topp eign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

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

694 4000

895 6107

Njálsgata 35
101 Reykjavík
Björt og falleg eign í miðbænum 

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

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag kl 18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Skeggjagata 16
105 Reykjavík
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð

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

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:30-18:00

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

694 4000

895 6107

Vesturberg 68
111 Reykjavík
**Hringið núna og bókið skoðun**

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

Brunabótamat: 20.400.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

GOTT YFIRTAKANLEGT LÁN ÁHVÍLANDI

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

694 4000

895 6107



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

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.

Hæfniskröfur

Verkstjóri í
     matvælaframleiðslu

Leitum að öflugum leiðtoga til starfa fyrir ungt matvælafyrirtæki
til að taka að sér verkstjórn í framleiðsludeild fyrirtækisins.

· Verkstjórn
· Innkaup

· Áætlanagerð
· Starfsmannastjórn

· Verkþekking á sviði framleiðslu kostur

· Hæfni til að tileinka sér tækninýjungar

· Menntun/reynsla á sviði matvælaframleiðslu kostur

· Reynsla af stjórnunarstarfi kostur

· Reynsla af vinnu við vélar kostur

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Frumkvæði og öguð vinnubrögð
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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. 

Starfsfólk óskast í fullt starf og hlutastarf í sal.
Við leitum eftir fólki sem býr yfir framúrskarandi 

þjónustulund, er jákvætt, sýnir frumkvæði, 
tekur ábyrgð á starfi sínu og leitar bestu lausna 

fyrir viðskiptavini.

Umsjón með ráðningu hefur 
Logi Liljendal Hilmarsson í síma 693 7176 

eða logi@worldclass.is
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Helstu verkefni eru samskipti vi› alfljó›lega fjárfesta og
greiningara›ila um málefni er var›a Kaupfling.

Menntun og flekking

• Háskólapróf á svi›i fjármála æskilegt
• Reynsla í greiningu fyrirtækja, eignast‡ringu e›a uppgjörum

fjármálafyrirtækja æskileg
• Nám e›a starfsreynsla erlendis sem n‡tist í flessu starfi er

kostur
• Framúrskarandi enskukunnátta
• Gó› tölvukunnátta

Hæfni og eiginleikar

• Framúrskarandi mannleg samskipti og hæfni til a› lei›a
teymisvinnu

• Frumkvæ›i og reynsla af sjálfstæ›um vinnubrög›um vi›
sambærileg störf

• Gó› tjáningarhæfni

Öflugur starfsma›ur óskast á Samskiptasvi› Kaupflings.
Vi› bjó›um

• Krefjandi og skemmtileg verkefni í hópi kraftmikils samstarfsfólks
• Gott starfsumhverfi flar sem framtak einstaklingsins fær a›

njóta sín
• Gó› launakjör

Nánari uppl‡singar veitir Jónas Hvannberg á Starfsmannasvi›i,
sími 444 6376 netfang jonas.hvannberg@kaupthing.com og
Jónas Sigurgeirsson framkvæmdastjóri Samskiptasvi›s, sími
444 6112, netfang jonas.sigurgeirsson@kaupthing.com

Umsóknarfrestur er til og me› 3. september 2007.
Umsækjendur sæki um á vefsí›um bankans: www.kaupthing.is

Umsóknir sendist á netfangið: 
atvinna10@internet.is fyrir 6. september.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Móttökuritari
og símvarsla
50% starf



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
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 ein-
staklinga í eftirtalin störf í verslun okkar í Grafarholti

Afgreiðslu- og sölumann í timbursölu

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

Sölu- og afgreiðslumann til starfa í málningardeild

Viljum einni bæta við helgar- og íhlaupastarfsmönnum

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum

Lagerstarfsmann og aðstoð í gólfefna- og hreinlætistækjadeild

Glaumur óskar eftir bílstjóra og 
vélmönnum á vel útbúnar beltagröfur í 

vega- og gatnagerð á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar gefur Halldór í síma 8211230

Bílstjóri - Vélamenn



PRACA DLA RZEMIESLNIKA
rmy zajmujacej sie pro-

dukcja i montazem poreczy i balustrad ze stali nierdzewnej, 
szkla  oraz szklanych elementow jak drzwi itp. Wymagana
znajomosc jezyka angielskiego lub islandzkiego. Firma w 
bardzo dobrej kondycji, zapewniamy wysokie zarobki dla 
dobrego pracownika. Tel. 533 3700,  www.atlantskaup.is

öt 6 • Grafavog • Reykjavik
tel.+(354) 533 3700 • fax+(354) 533 3701

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

www.grunnskoli.is

Náttúrufræði Vegna forfalla vantar kennara
í náttúrufræði á unglingastigi.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 250.
 baldur@seltjarnarnes.is

Skólaskjól  Starfsfólk óskast til almennra starfa.

Upplýsingar/umsókn:
Rut Bjarna, forstöðumaður Skólaskjóls.

Sími 5959 200 eða 822 9123,
rutbj@seltjarnarnes.is

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-stæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í  7. - 10. bekk.
Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur í 1. til 4.
bekk í Mýrarhúsaskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Mötuneyti Aðstoð vantar í mötuneyti nemenda
á elsta stigi (Valhúsaskóla). Um er að ræða
fullt starf.

Upplýsingar/umsókn:
Jóhannes Már Gunnarsson, matreiðslumeistari.

Sími 845 2490

Skólaliðar óskast til starfa.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna.

Sími 822 9120.
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Aðstoðarmaður í félagsstarfi,
Hraunseli, Flatahrauni 3
Um er að ræða fjölbreytt og gefandi starf í félagsstarfi eldri
borgara. Starfið felst í aðstoð við eldri borgara varðandi 
skipulagningu, útfærslu og framkvæmd á félagsstarfi þeirra.

Við leitum að ábyrgum, jákvæðum og áhugasömum eins-
taklingi sem getur unnið sjálfstætt og haft frumkvæði þegar 
það á við. Reynsla af starfi með eldri borgurum æskileg. 
  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags
og launanefndar sveitarfélaga.

Starfshlutfall getur verið samkomulag til að byrja með en þó 
ekki minna en 50%. 

Leiðbeinandi í handavinnu-
og tómstundastarfi
Starfið felst aðallega í því að leiðbeina eldri borgurum með
handavinnu og tómstundir og er unnið að margvíslegum
verkefnum.

Æskilegast er að umsækjandi hafi reynslu af því að kenna eða
leiðbeina, áhuga á að vinna með eldri borgurum og færni í 
handverki og tómstundastarfi.

Starfið krefst frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags
og launanefndar sveitarfélaga.

Starfshlutfall er 50%. 

Félagsstarf eldri borgara
í Hafnarfirði - Lausar stöður

Við hvetjum karlmenn ekki síður en konur til að sækja um störfin.

Upplýsingar um störfin gefa Kolbrún Oddbergsdóttir, deildarstjóri heimaþjónustudeildar 
Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði, s: 585-5700 og/eða Jónína Björk Óskarsdóttir, ráðsmaður 
félagsstarfs eldri borgara í Hraunseli, s: 555-0412
  
Umsóknafrestur er til 12. september 2007.

Vinsamlegast skilið umsóknum um ofangreind störf til:

Félagsþjónustan í Hafnarfirði 
Strandgötu 33 
220 Hafnarfirði

Starfsfólk óskast strax í heimaþjónustu

Starfsfólk óskast nú þegar í störf við félagslega heimaþjónustu á vegum Hafnarfjarðarbæjar.

Sveigjanlegur vinnutími í boði og starfshlutfall er samkomulagsatriði. 
Starfið gerir kröfu um áhuga, frumkvæði og jákvætt viðmót. 
Reynsla í starfi  með öldruðum eða fötluðum æskileg. 
Félagsleg heimaþjónusta er veitt á hefðbundnum vinnutíma.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar og Verkalýðsfélagsins Hlífar.

Upplýsingar um störfin veitir Kolbrún Oddbergsdóttir deildarstjóri heimaþjónustudeildar 
og Eva Lind Vestmann félagsráðgjafi í síma 585 5700.
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Það er800 7000 – siminn.is

Hjá Símanum eru í boði frábær
atvinnutækifæri fyrir rétt fólk.
Kannaðu málið á siminn.is

Að vinna hjá fyrirtæki
sem er ennþá á tánum
eftir rúm 100 ár



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

Framtíðarstörf hjá Norðuráli

Hvaða kröfur gerum við?
Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að 
umsækjandi stefni að sveinsprófi innan árs
Góð samskiptahæfni, geta til að vinna sjálfstætt 
og starfsáhugi
Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 
sambærileg störf er æskileg
Staðgóð kunnátta í ensku og almennri
tölvunotkun kemur í góðar þarfir

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

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

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

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

Norðurál óskar eftir að ráða vélvirkja og vélfræðinga til starfa í dagvinnu
á verkstæði og í vaktavinnu í kerskála. Um framtíðarstörf

er að ræða og æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

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

VÉLVIRKJAR - VÉLFRÆÐINGAR

ÞjónustuverkstæðiÞjónustuverkstæði
Sjónvarpaviðgerðir

tækni

LagerstjóriLagerstjóri
Móttaka og afgreiðsla á vörum

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða fleiri góða menn til 
starfa. Mikil og fjölbreytt verkefni framundan.

Verkstjórn;

Yfirumsjón með starfsmönnum og verkefnum á vinnustöðum
 Ýmis tilfallandi verkefni 

Rafvirkjar og rafvirkjanemar;

Fjölbreytt verkefni í skemmtilegum vinnuhóp 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  Hjörleifur í síma 861-4045

Umsóknir sendist á hjolli@rafvirkjameistarinn.is

Starfsmaður í bókhald
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann í bókhaldsdeild fyrirtæki-
sins.

Hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á Navision 
bókhaldskerfi eða öðru svipuðu kerfi.
• Almenn víðtæk tölvuþekking.
• Nákvæm og markviss vinnubrögð.

Við leitum að starfsmanni sem er lipur 
og þægilegur í samskiptum og býr yfir 
góðri kunnáttu í íslensku og ensku.

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til 
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær allar sem 
trúnaðarmál.

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

VERSLUNAR-
BYKO – SELFOSS

STJÓRI
STARFSSVIÐ VERSLUNARSTJÓRA

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.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR

Nánari upplýsingar veita: 

Elfa, starfsþróunarstjóri BYKO hf,

í símum 5154161 og 8214161 

og með tölvupósti, elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir mánudaginn

10. september til BYKO - Elfu B.

Hreinsdóttur, Skemmuvegi 2,

200 Kópavogi eða með tölvupósti 

elfa@byko.is.

Við leitum að drífandi og kraftmiklum einstaklingi til að 
takast á við krefjandi verkefni í skemmtilegu umhverfi



Starfsmaður á ferðaskrifstofu
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi sem hefur áhuga og 
hæfni til að starfa í ferðaþjónustu.

Starfssvið:
- Sala og frágangur ferða

Hæfniskröfur:
- Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði
- Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
- Góð þekking á Word og Excel

Áhugasamir sendi umsókn atvinna@grayline.is ásamt ferilsskrá.

Nánari upplýsingar veitir Þórir Garðarsson í síma 540 1304 eða í tölvupósti 
thorir@grayline.is

Iceland Excursions – Gray Line Iceland er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki. Félagið er með

viðskiptasérleyfi Gray Line sem eru stærstu samtök í heimi á sviði skoðunar- og pakkaferða. 

Það gefur okkur styrk, gæði og tækifæri.



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

- vi› rá›um

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar óskar a› rá›a
starfsmann á skrifstofu félagsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. september nk.
Uppl‡singar um starfi› veita Kristín Gu›mundsdóttir
og Elísabet Sverrisdóttir hjá Hagvangi.
Netföng: kristin@hagvangur.is og
elisabet@hagvangur.is

Starfssvi›
Símsvörun, afgrei›sla og móttaka 
vi›skiptavina
Skráning og skjalavarsla
Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Um er a› ræ›a fullt starf og æskilegt er
a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
Stúdentspróf e›a sambærileg 
menntun
Reynsla af skrifstofustörfum skilyr›i
Gó› íslensku- og enskukunnátta
Gó› almenn tölvukunnátta
fijónustulund og lipur› í samskiptum

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
var stofna› 1926. Félagsmenn eru
um fjögur flúsund. Hlutverk félagsins
er a› berjast fyrir bættum kjörum
og atvinnuöryggi.

www.strv.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður fjölskyldudeildar
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Sundlaug Kópavogs:
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla karla
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Skólaliði
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
• Umsjónarkennari á yngsta stig 
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi 100%
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Nau›synlegir eiginleikar: Jákvætt hugarfar, kraftur, nákvæmni, miklir hæfileikar í
mannlegum samskiptum og vilji til a› gera betur í dag en í gær. Æskilegt er a›
vi›komandi hafi reynslu af sambærilegu starfi.

Umsóknir sendist á ingibjorg@dominos.is fyrir 10. sept. Nánari uppl‡singar veitir
starfsmannastjóri, Ingibjörg Gunnarsdóttir í síma 585-0800.

Verslunarstjóri

Domino’s Pizza óskar eftir umsóknum í stöðu
verslunarstjóra

58·12345
www.dominos.is

• Myndavélakerfi
• Aðgangsstýrikerfi
• Brunaviðvörunarkerfi
• Slökkvikerfi
• Innbrotakerfi
• Hússtjórnarkerfi
• Vöruverndarbúnað
• Öryggishnappa
• Sjúkrakallkerfi

• Sveinspróf í rafvirkjun, 
rafeindavirkjun eða símsmíði

• Almenna tölvukunnáttu
• Góða enskukunnáttu
• Getu til að vinna sjálfstætt
• Þjónustulund og ánægju af samvinnu
• Vilja til að bæta við sig þekkingu

Í boði eru áhugaverð störf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki þar sem starfar samhentur 
hópur starfsmanna. Lögð er áhersla á góð starfsskilyrði og möguleika starfsmanna 
til að vaxa og dafna hjá fyrirtækinu. Góð laun eru í boði fyrir rétta aðila. Allir starfsmenn 
hljóta sérhæfða starfsþjálfun í upphafi.

Nánari upplýsingar veitir Baldur Þór Gunnarsson í síma 580 7000 eða 
á baldur@securitas.is. Umsóknum ásamt ferilskrá umsækjanda skal 
skilað á atvinna@securitas.is eða á skrifstofu Securitas, Síðumúla 23
fyrir 7. september nk. Öllum umsóknum verður svarað.

Viðkomandi mun geta
unnið með:

Óskum eftir fólki sem hefur:

amvinnu
gu

Við óskum eftir rafiðnaðarmönnum til starfa á tæknisviði Securitas. 
Í boði eru afar fjölbreytt verkefni, allt frá uppsetningu til forritunar
og gangsetningu búnaðar. 

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
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
Grænatún:  554 6580
• Sérkennslustjóri
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólak/leiðb. 100% og hlutast. e. hád.
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Matráður
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Magnús Hreggviðsson

VOPNAFJARÐARHREPPUR

ÚTBOÐ

Vopnafjarðarhreppur óskar eftir tilboðum í gatnagerð og lagnavinnu við Hafnarbyggð 
milli Skuldarhalla og Fagrahjalla á Vopnafirði. 
Helstu magntölur eru:
   Lengd gatna     200  m 

Gröftur og skeringar 2100 m3
   Burðarlag   1700 m3
   Malbik    1600 m2

Verkinu skal skila í tveimur áföngum, með lögnum og frágengnu burðarlagi 30. 
nóvember 2007 og með yfirborð frágengnu, gangstétt og köntum fyrir 1. júlí 2008. 

Tilboð verða opnuð mánudaginn 17. september 2007 kl. 11:00 á hreppsskrifstofunni
Hamrahlíð 15 á Vopnafirði.  

Útboðsgögn verða afhent á hreppsskrifstofunni, Hamrahlíð 15 á Vopnafirði, og á 
Verkfræðistofu Austurlands Kaupvangi 5 Egilsstöðum frá og með mánudeginum 3. 
september 2007.  

F.h. Vopnafjarðarhrepps, 
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TILKYNNINGAR

Lagerstarfsmaður
óskast

Myllan leitar eftir duglegum einstaklingi
til tímabundinna starfa í hálft ár.

Starfslýsing:
•  Pantanir á hráefnum og umbúðum fyrir Mylluna. 
•  Tiltekt pantana fyrir starfsfólk verksmiðjunnar. 
•  Frágangur hráefna og umbúða 
•  Önnur tilfallandi verkefni.

•  Vinnutími er frá 8-17. 
•  Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
•  Þekking á bakstri kostur.

•  Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Áhugasamir sendi inn umsókn á 
www.myllan.is eða með 

tölvupósti á helga@myllan.is
Nánari upplýsingar 

í síma 510 2300

www.myllan.is
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EIGNAVAL

OPIÐ HÚS - VESTURFOLD 29
Í DAG KL. 17.00-18.00

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 585 9999

Glæsilegt 250 fm 5 herb. hús á 2 hæðum með bílskúr

og auka stúdíóíbúð í Grafarvogi. Tilboð óskast!

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
Fr

um

Suðurlandsbraut 16 • 108 Reykjavík
Sími 585 9999 • Fax 585 9998 • www.EIGNAVAL.IS • 108 Reykjavík

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Laugavegur 40a
Glæsileg og vel innréttuð íbúð með

þakgarði/svölum til suðurs
Opið hús á morgun,

mánudag frá kl. 17-18

Glæsileg 101 fm íbúð á 3. hæð, gengið upp 2 hæðir,
ásamt 65 fm hellulögðum þakgarði til suðurs í
endurnýjuðu húsi í miðborginni. Íbúðin skiptist í
forsofu/gang, vandaða baðherbergi, rúmgóða stofu,
eldhús með nýjum innréttingum og vönduðum
tækjum og 2 góð herbergi. Mikil lofthæð og gifslistar
í loftum. Sér geymsla á 2. hæð. Laus til
afhendingar við kaupsamn. Verð 48,0 millj.

Íbúðin verður til sýnis á morgun, mánudag, frá
kl. 17-18. Sölumaður verður á staðnum.

Verið velkomin.
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Laugavegur 40
Tvær 3ja herb. nýjar íbúðir á 2. hæð

Tvær glæsilegar 89 fm og 93 fm íbúðir á 2. hæð í
nýju og vönduðu lyftuhúsi í hjarta miðborgarinnar.
Íbúðirnar eru vel innréttaðar með sérsmíðuðum
innréttingum í eldhúsi. Vandað baðherbergi með
stórum sturtuklefa. Svalir til suðurs út af herbergi
með heitum potti og útgangur á svalir út stofu er
vísa út að Laugavegi. Stór geymsla í kjallara með
tengi fyrir þvottavél. Lausar strax. Verð 33,4 millj.
og 34,9 millj.

Íbúðirnar verða til sýnis á morgun,
mánudag, frá kl. 17-18

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Neðstaleiti 3, íb. 0101 - Opið hús í dag frá kl. 15-16
Til sölu falleg 168,2 fm. 5 herb. endaíbúð, á 1. og 2. hæð í
snyrtilegu fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni, parket á flestum
gólfum. Flísalagt baðherb. með baðkeri, sturtu og glugga. Á
neðri hæð er stórt herb. og hol með sérinngangi og aðgang
að sameiginlegu baðherb. Fallegur hringstigi á milli hæða.

Fr
um

Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

Nýtt, glæsilegt 118,5 fm parhús ásamt 42,3 fm
bílskúr. Flísalögð forstofa. Stofan er mjög rúm-
góð og björt og þaðan er gengið út á sér lóð.
Eldhús með afar fallegri kirsuberja innréttingu
og glæsilegum tækjum frá Electrolux. Flísalagt
þvottaherb. Hátt er til lofts í bílskúrnum. 3
svefnherb. Glæsilegt baðherb., flísalagt í hólf
og gólf, hornbaðkar með nuddi, falleg innrétt-
ing og vegghengt salerni. Merbau-parket og flísar á gólfum. Inn-
felldar mahóníhurðar. Gólfhiti með Danfoss stýrikerfi.

Vilhelm tekur á móti gestum.

Fr
um

OPIÐ HÚS
Vesturhóp 7, Grindavík í dag milli kl. 15 og 17

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Melhagi 17 - Hæð
Opið hús í dag milli kl. 14 og 15

Fr
um

Mikið endurnýjuð, björt og glæsileg 4ra herbergja 119 fm mið-
hæð á þessum frábæra stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin
skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofu
og stóra stofu. Íbúðin var mikið endurnýjuð fyrir ca 3 árum og má
þar nefna gólfefni, eldhús og gler. Rúmgóðar svalir til suðurs frá
stofu og aðrar svalir til norðurs frá hjónaherbergi. Eigninni fylgir
bílskúrsréttur. Mjög góð lán að upphæð ca 21,5 millj á góðum
vöxtum. Verð 41,9 millj.

Sigþór og Kristjana taka vel á móti gestum 
milli kl. 14 og 15 í dag. Teikningar á staðnum.

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

Til sýnis í dag sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herb.
íbúð á 1.hæð í nýviðgerðu og máluðu fjölbýli með
innb. bílskúr. Íbúðin er 102,4 og skúrinn 22,8 fm. Park-
et og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherb. Eign sem
beðið hefur verið eftir.

Eign sem beðið hefur verið eftir

Verð aðeins 28,9 millj.

Elísabet sýnir íbúðina
í dag á milli kl. 16 og 17.

Opið hús í dag frá kl. 16.00 til 17.00.
Álfatún 23 Kóp. - Íbúð 102.

Til sýnis í dag gullfalleg endaíbúð á 3. hæð á þessum
friðsæla útsýnisstað. Húsið er innst í botnlanga og
stendur við opið svæði. Hér er stutt í skóla og leik-
skóla. Rúmgóðar grill suðvestur svalir eru á íbúðinni
og þaðan er einstakt útsýni. Mjög fallegar innréttingar
og gólfefni.

Verð 24,9 millj.

Ásmundur (895 3000) sölumaður Höfða
sýnir íbúðina í dag á milli kl. 16 og 17.

Opið hús í dag frá kl. 16.00 til 17.00
Suðurvangur 19A - Íbúð 301.

Til sýnis í dag sérlega falleg og vel skipulögð raðhús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr. Vandaðir gluggar
og hurðir. Mikil lofthæð er í húsunum. Gert er ráð fyrir
gólfhita. Húsin verða afhent fullbúin að utan og
annað hvort fokheld að innan eða tilbúin til innrétt-
inga.

Verð frá 27,9 millj.

Ásmundur (895 3000)
sölumaður Höfða

verður á staðnum í dag
á milli kl. 14.30 og 15.30.

Opið hús í dag frá kl. 14.30 til 15.30
Kvistavellir 55-61 í Hafnarfirði

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Fr
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Fr
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Hringbraut 32 
Gengið inn Tjarnargötumegin

Opið hús í dag frá kl. 15-17

Björt og afar falleg 96 fm 1.
hæð í einstaklega fallegu
steinhúsi í miðbænum. Hæðin
skiptist í samliggjandi stofu og
borðstofu, eldhús sem er
uppgert í upprunalegum anda,
2 rúmgóð herbergi og
baðherbergi. Mikil lofthæð er í íbúðinni og stórir bogadregnir
gluggar fylla íbúðina birtu. Upprunalegar rósettur og listar prýða öll
herbergi og stofur. Íbúðin er öll parketlögð fyrir utan eldhús og
baðherbergi. Húsið allt nýviðgert að utan. Allir gluggar og gler er
nýtt, hljóðvistargler að götu. 

Eign sem vert er að skoða. Verð 34,9 millj. 
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Falleg 128 fm 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð, efstu íbúð 0301 í
nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af
svölum. Íbúðin skiptist í anddyri, bjarta stofu með útgangi á svalir
til suðvesturs, eldhús með fallegri eikarinnréttingu, borðstofu, 3
svefnherbergi, þvottaherbergi og baðherbergi, flísalagt í gólf og
veggi. Góðar suðvestursvalir með miklu útsýni yfir Elliðavatn
og Bláfjöll. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 33,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag sunnudag, frá kl. 13-15
Íbúð merkt 0301.
Verið velkomin.
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Álfkonuhvarf 29 - Kópavogi
Falleg 4ra herb. endaíbúð á efstu

hæð með útsýni
Opið hús í dag frá kl. 13-15

Falleg 3ja herb. um 100 fm íbúð á 3. hæð,
efstu, í þessu reisulega húsi í miðborginni.
Húsið er mikið endurnýjað á síðustu 5 árum og
er sérstök hljóðeinangrun milli íbúða. Mikil
lofthæð er í íbúðinni með fallegum bitum og
halogen lýsingu. Ljósar gólffjalir eru á gólfum.
fStofa og borðstofa, opið vinnurými sem mætti
gera að herbergi, eldhús með eyju og góðu
borðplássi. Fallegt útsýni, bæði að Esju og út á
Faxaflóa. Verð 31,9 miillj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin. 

Hverfisgata 50
Góð 3ja herb. íbúð á efstu hæð

í miðborginni
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

FJÖLNISVEGUR 16 101 REYKJAVÍK.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16.

Fr
um

Glæsileg eign á tveimur hæðum með sérinngangi. Efri hæðin er skráð 99,4 fm en neðri hæðin
49,8 fm. Neðri hæðin er ca 48 fm stærri þar sem hún er undir allri efri hæðinni. Báðar hæðirnar
eru þá samtals ca 200 fm. Eigninni fylgir 35 fm bílskúr, innréttaður sem herb. Efri hæð: Forstofa,
hol, gangur, herb., þrjár saml. stofur og eldhús. Frá borðst. er útgengi í fallegan garð. Neðri hæð:
Hol, tvö herb. og gott baðh. Á neðri hæðinni er einnig búið að útbúa sér íbúð sem skiptist í mjög
stóra stofu, svefnh. og baðh. Sérinngangur er á neðri hæðina. Verð 79 millj. (5075)

Sölumaður verður á staðnum í dag milli kl. 15-16.

LAUFENGI 16 112 REYKJAVÍK.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16.

Mjög vel skipulögð 94,3 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi. Eignin skiptist í: For-
stofu, stofu, eldhús, 3 góð herbergi, baðherbergi og geymslu. Parket og flísar á gólfi. Sér bíla-
stæði í opinni bílageymlsu. Mjög fallegt útsýni. Verð 24,9 millj. (5086)

Svavar tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-16.

VESTURBRÚN 19 104 REYKJAVÍK.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17.

Stórglæsilegt 240,7 fm raðhús á tveimur hæðum auk 34,9 fm bílskúrs á vinsælum stað í borg-
inni. Stór hellulögð afgirt verönd framan við húsið (algjör pottur). Suð/vestur garður. Eignin
skiptist í forstofu, hol, 2 stofur, eldhús, 4 herb., gang, 2 baðh., þv.herb. og geymslu auk bílskúrs.
EIGNIN ER LAUS STRAX. Verð 78,0 millj. (5067)

Sölumaður verður á staðnum í dag milli kl. 16-17.



R
éttum áratug eftir 
andlát Díönu prins-
essu er ímynd henn-
ar enn sveipuð 
dýrðarljóma. Minn-
ingargreinar þekja 

síður dagblaðanna sem almenn-
ingur um allan heim drekkur í sig. 
Er Díana orðin að einhvers konar 
dýrlingi, og ef svo er hvað segir 
það okkur þá? 

Ég kynntist Díönudýrkuninni 
fyrst árið 2004, þegar ég var í 
Hyde Park daginn sem Eng-
landsdrottning afhjúpaði gos-
brunn til minningar um prins-
essuna. Ég var umkringdur 
miðaldra konum sem klæddust 
jökkum og báru hatta með 
nælum og barmmerkjum á. Þær 
litu út eins og fótboltabullur 
nema að á barmmerkjunum var 
mynd af Díönu en ekki David 
Beckham. 

Ég byrjaði að spjalla við þær 
og komst að því að fatnaður 
þeirra, veski og skór voru sniðn-
ir eftir fatnaði og fylgihlutum 
sem Díana sjálf klæddist og bar. 
Sumar kvennanna helguðu 
Díönu heilt herbergi á heimili 
sínu og fylltu þau með gripum 
og munum sem tengdust prins-
essunni. 

Tilvera þeirra virtist snúast í 
kringum konu sem hafði þá 
verið látin í sjö ár. 

Ítalski myndhöggvarinn Luigi 
Biaggi tjáði sína skoðun á þessu 
fyrirbæri með því að gera styttu 
af Díönu í hlutverki Maríu meyj-
ar. Með því vildi hann segja að 
fræga fólkið hefði leyst dýrl-
inga af hólmi. Breski rannsak-
andinn Margaret Evans kannaði 
hvers konar gripi og minningar-
vott fólk lagði til þegar Díana dó 
og komst að því að sumir vísuðu 
til hennar sem dýrlings eða eng-
ils og nokkrir báru hana beinlín-
is saman við Jesú Krist.

Langsóttar samsæriskenningar 
spruttu upp um dauða Díönu, til 
dæmis að breska leyniþjónustan 
hefði ráðið hana af dögum því 
konungsfjölskyldunni var farin 
að standa ógn af henni. Önnur er 

á þá leið að hún hafi sviðsett 
dauða sinn til að komast úr 
sviðsljósinu og lifi nú hamingju-
söm með ástinni sinni, Dodi 
Fayed. Og eins og hæfir þegar 
hálfguðdómleg vera fellur frá 
þóttust sumir finna forspár um 
dauða hennar hér og þar, á plöt-
unni The Queen is Dead með 
hljómsveitinni The Smiths. 

Frá sjónarhóli skynseminnar 
er dýrkunin á Díönu jafn fárán-

leg og hvert annað ofstæki. Í 
krafti stöðu sinnar dró hún 
vissulega verðug málefni fram í 
sviðsljósið. Hún talaði máli 
hinna fátæku og þeirra sem 
minna mega sín. Jafnvel þótt 
hún væri stundum úthrópuð sem 
pólitískur einfeldningur fyrir 
baráttu sína gegn jarð-
sprengjum, vakti hún heimsat-
hygli á málstaðnum. Hvort Ott-
awa-samkomulagið um bann 

gegn jarðsprengjum hefði orðið 
að veruleika hefði Díönu notið 
lengur við er ómögulegt að segja 
til um. Enn hafa mörg ríki ekki 
undirritað samkomulagið, þar á 
meðal Bandaríkin, Rússland, 
Kína, Ísrael og Íran. 

Vitaskuld var oft óþægilegt 
ósamræmi milli baráttu hennar 
fyrir hönd hinna snauðu og mun-
aðarins sem hún naut sjálf. En 
Díana var aðlaðandi einmitt 
vegna þess að hún var breysk. 
Ólíkt hinum tréhestunum í kon-
ungsfjölskyldunni sem lokuðu 
sig af gaf Díana færi á sér og 
sýndi að þótt hún væri prinsessa 
var hún líka manneskja eins og 
við hin. Þegar hún gekk í gegn-
um erfiðan skilnað eftir að eigin-
maður hennar var henni ótrúr, 
fundu milljónir kvenna til með 
henni. 

Áður en raunveruleikasjón-
varpið kom til sögunnar þjónaði 
líf Díönu því hlutverki. Stöðug 
fjölmiðlaumfjöllun varð til þess 
að fólki fannst sem það þekkti 
hana; það fylgdist því með  gegn-
um súrt og sætt og lét afdrif 
hennar sig varða, líkt og hún 
væri hluti af fjölskyldunni. Að 
fylgjast með Díönu fyllti hvers-
dagslíf margra spennu og ljóma. 

Spencer jarl hvatti fólk til að 
freistast ekki til að taka systur 
sína í dýrlingatölu. Í ræðu við 
útför hennar – allra eftirminni-
legustu eftirmælin um Díönu – 
sagði hann það stangast á við 
„grallaralega kímnigáfu henn-
ar“ að líta á hana sem dýrling. 
Hann eignaði henni engu að 
síður ýmsa kosti sem dýrlingum 
sæmir, sérstaklega „allt að því 
barnslega“ löngun til að láta gott 
af sér leiða. Um hvers vegna 
breska pressan gerði oft lítið úr 
góðum ásetningi Díönu sagði 
hann: „Mín eina skýring er sú að 
hrein og sönn góðmennska er 
ógn við þá sem eru á öndverðum 
siðferðilegum meiði.“ Þessi 
sneið til fjölmiðla kann að hafa 

helgast af því að Spencer jarl 
taldi að æsifréttablöðin og ljós-
myndarar á þeirra vegum hefðu 
átt þátt í dauða systur sinnar. En 
það var engu að síður sannleiks-
korn í henni. Sumir nota kald-
hæðni til að firra sig ábyrgð. Sé 
maður sannfærður um að allir 
hugsi fyrst og fremst um eigin 
hag, hví ætti maður þá að reyna 
að vera betri manneskja? 

Manneskja sem býr yfir allt að 
því barnslegri en einlægri þrá til 
að bæta heiminn getur smeygt 
sér inn fyrir varnarbrynjuna; 
ein leiðin til að sporna við því er 
að grípa til háðs. Díönu hefði ef 
til vill farnast betur í Bandaríkj-
unum þar sem fólk og fjölmiðlar 
eru frekar reiðubúnir til að fall-
ast á góðan ásetning annarra. 

Hvaða áhrif hafði líf og dauði 
Díönu á þær milljónir manna 
sem dáðu hana og dýrkuðu? 
Milljónir manna syrgðu Díönu; 
margir skrifuðu bréf og sendu 
ávísanir til minningarsjóðsins 
um hana, sem nálgast má á vef-
síðunni theworkcontinues.org. 
En ef starf hennar heldur áfram 
er það á hófsamari hátt og hefur 
runnið saman við aðra líknar-
starfsemi.  

Kannski var það óhjákvæmi-
legt. Þótt ein manneskja geti 
hrært við okkur varir sú tilfinn-
ing yfirleitt stutt og hefur 
sjaldnast varanleg áhrif á líf 
okkar. En kannski finnst þeim 
sem samsömuðu sig svo mikið 
prinsessunni sem þeir hafi á 
einhvern hátt átt hlut í góðverk-
um hennar og þurfi því ekki að 
leggja sín lóð á vogarskálarnar 
héðan í frá. 

Heilög Díana? 
Á föstudag voru liðin tíu ár frá því Díana, prinsessa af Wales, lést á sviplegan hátt, langt fyrir aldur fram. Bandaríski heimspek-
ingurinn Peter Singer veltir fyrir sér arfleifð prinsessunnar og hvers vegna ímynd hennar er enn svipuð dýrðarljóma. 

HEILDSÖLU LAGERSALA
Við rýmum til á lagernum fyrir nýjum vörum og seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði.

Mikið úval af: skíðafatnaði, útivistarfatnaði, Soft Shell peysum, golffatnaði,
barnagöllum, barnaúlpum og mörgu fl.

Verðdæmi: verð áður  verð nú 
3. laga jakkar: 29.900,- 11.900,-
Skíðabuxur:     15.900,-    7.900,-
Soft Shell peysur     13.900,-    6.900,-
Barnaúlpur       7.900,-     3.900,-
Skíðaúlpur     18.900,-     8.900,-
Golfjakkar     16.900,-    7.900,-

Opnunartími:
Fimmtudagur 30. ágúst kl. 14-20
Föstudagur  31. ágúst kl. 14-20
Laugardagur 1. september kl. 10-18
Sunndagur 2. september kl. 11-18
Mánudagur 3. september  kl. 14-20

Lagersala ZO-ON - Nýbýlavegi 18 - Kópavogi

FYRSTUR

KEMUR
FYRSTUR

FÆR

Vitaskuld var oft óþægi-
legt ósamræmi milli bar-
áttu hennar fyrir hönd 
hinna snauðu og munað-
arins sem hún naut sjálf. 
En Díana var aðlaðandi 
einmitt vegna þess að hún 
var breysk.



Nánari upplýsingar um útsöluvörur og útsöluverð eru á www.tekk.is
F

A
B

R
I

K
A

N

MANHATTAN tungusófi
Útsöluverð: 79.500 kr.

LUCA stóll
Útsöluverð: 14.700 kr.

LUCA borðstofuborð
og sex ARYAN stólar
Stærð borðs: 200X1000 sm
Útsöluverð: 69.500 kr.

LUCA glerskápur
Útsöluverð: 49.000 kr.

VIRAGO leðursófi
Útsöluverð: 62.000 kr.

TRENTO stóll
Útsöluverð: 16.500 kr.

ENVELOPE borðstofuborð
og sex stólar
Stærð borðs: 200x95 sm
Útsöluverð: 55.600 kr.

TEPPI, SPEGLAR OG ÖNNUR
SMÁVARA Á 60% AFSLÆTTI

WING hægindastóll úr leðri
Útsöluverð: 42.500 kr.



Ég held ég upp-
lifi fátt leiðin-
legra en þegar 
fólk telur sig 
hafa reiknað 
mig út, dregur 

auga í pung og 
segir „Já, þú 
ert þeeesssi 
týpa“.
Að vera flokk-

uð í einhvern skoð-
ana- eða lífsstílshóp er eins og að 
vera í lánaðri sparipeysu sem er 
nýþvegin og allt of lítil. Sjúklega 
óþægileg og ekki nokkur leið að 
hreyfa sig í henni. Ég er með 
ofnæmi fyrir efninu í þessari 
peysu – gott ef ekki bráðaof-
næmi.

Um leið og ég upplifi tilraun 
einhvers til að toga mig inn í hóp-
inn sinn, eða ályktar að ég til-
heyri honum, þá gerir ofnæmið 
vart við sig og mitt innra sjálf fer 
að brjótast um eins og köttur sem 
á að setja í poka og drekkja svo. 

Ég dreg upp önnur sjónarmið 
þar til viðkomandi gefst upp og 
tekur af mér meðlimskortið sem 
hafði skömmu áður verið límt á 
mig með viðhöfn.

Til að undirstrika frelsi mitt 
kýs ég stundum að þykjast krist-
in þegar ég tala við ókristna og 
ókristin þegar ég hitti kristna. 
Aðhyllist diskótónlist þegar ég 
hitti bókaorma sem telja allt 
annað en Cohen vera kjaftæði og 
upplifi mig svo sem djúpan int-

ellektjúal þegar ég hitti sólbrúna 
hnakka sem halda að Linda Blair 
sé eiginkona Tony Blair. 

Fólk virðist skiptast æ hraðar 
niður í litlar einingar þar sem 
hver hópur telur sig vera hand-
hafa sannleikans og lausnarinn-
ar. Eins og á fótboltaleik gengur 
allt út á „við og hinir“ en per-
sónulega kýs ég að vera í og-inu 
þarna á milli, hvorki „við“ né 
„hinir“ því að festast í lífsstíls- 
eða skoðanahlekkjum er að mínu 
mati sjálfskipuð frelsissvipting.

Hnakkinn knái gæti kunnað 
fleiri Cohen-texta en hokni gáfu-
maðurinn og brosmilda ljóskan 
með stóru brjóstin gæti 
hugsanlega verið geðlæknir, 
maður veit aldrei.



Í austurríska listagallerí-
inu Hangar-7 verður opnuð 
stór myndlistarsýning 
tileinkuð Íslandi í lok sept-
ember. Valdir hafa verið 
sjö íslenskir listamenn til 
að sýna þar. Aðsókn í gall-
eríið er með því mesta sem 
gerist á nútímalistasöfnum 
og er þetta því stórt tæki-
færi fyrir þá sem fara út. 

Sýningarstjórinn Lioba Reddeker 
var hér á landi fyrr í sumar til að 
velja listamenn fyrir sýninguna. 
Þeir sem hlutu náð fyrir augum 
hennar eru Aron Reyr Sverris-
son, Birgir Snæbjörn Birgisson, 
Davíð Örn Halldórsson, Guð-
mundur Thoroddsen, Helgi Þor-
gils Friðjónsson, Ragnar Kjart-
ansson og Þorri Hringsson.

Hangar-7 er gamalt flugskýli í 
útjaðri Salzburg sem hefur verið 
breytt í flugsafn og listagallerí. 
Safnið er ólíkt hefðbundnum 
listasöfnum. Það eru engin hvít 
ferhyrnd herbergi heldur er þetta 
stór glerskáli með stórum opnum 

rýmum sem líkist helst geim-
skipi, nýlentu í borgarjaðrinum. 

Frá því að safnið var opnað 
fyrir fjórum árum hafa verið 
haldnar nokkrar sýningar árlega 
þar sem kastljósi hefur verið 

varpað á listasenu eins lands. 
Meðal þeirra landa sem hafa 
verið tekin fyrir eru Mexíkó, 
Kína og Spánn auk þess sem New 
York-borg varð einu sinni fyrir 
valinu.

Í samtali við Liobu Reddeker 
fyrr í sumar kom fram að sýning-
ar þarna hafa virkað sem aðgöngu-
miði fyrir marga listamenn inn í 
virt gallerí í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Listamenn hafa selt 
verk sín þarna og þannig komist á 
kortið sem listamenn sem stærri 
gallerí þora að veðja á.

Sýningin verður opnuð 21. sept-
ember og íslenska hljómsveitin 
Seabear spilar við opnunina.

.

Sumarsýning Listasafns Íslands 
stendur enn. Alas Nature kallast 
hún upp á ensku en það virðist 
orðinn fastur siður íslenskra safna 
að hafa jafnræði með enskum yfir-
skriftum sýninga sinna og íslensk-
um í kynningu. Á íslensku kallast 
hún ó-náttúra. Sýningin geymir 
um 80 verk eftir 51 listamann. Þar 
er leitast við að skoða náttúruna í 
öðru ljósi og frá öðrum sjónarhóli 
en menn eiga að venjast. Þunga-
miðjan er innsetning Katrínar Sig-
urðardóttur, High Plane IV: Hún 
byggir á  umbyltingu sjónarhorns 
þar sem landslagið er lagt lárétt á 
borð fyrir áhorfendur. Í staðinn 
fyrir að horfa á landslag málað á 
tvívíðan, lóðréttan flöt sjá gestir  
landið lárétt eins og þeir færu í 
þyrlu yfir. Ó-náttúra tekur mið af 
þessu óvænta sjónarhorni og 
bregður upp nýrri og framandi 
sýn á venjubundið umhverfi.

Í dag kl. 14 ætlar heimspeking-
urinn og útvarpsmaðurinn Hjálm-
ar Sveinsson að leiða gesti um sali 
og tala um hugrenningar sínar 
varðandi einstök verk á sýning-
unni. Hjálmar segir listina vera 
ónáttúru frá hlýskeiði: „Forsenda 
listsköpunar er að láta ekki stjórn-
ast af blindum öflum og hvötum 
náttúrunnar heldur hefja sig yfir 
hana. Listsköpun felst meðal ann-
ars í því að búa til eitthvað sem 
náttúran getur ekki búið til sjálf. 
Listsköpun er eitt af því sem 
greinir manninn frá náttúrunni. 
Sú aðgreining, svo það sé undir-
strikað, er forsenda menningar og 
mennsku, við eigum henni allt að 
þakka. Menningin og listin eru 
ónáttúra. Samt sem áður, eða 

kannski einmitt þess vegna,  leyn-
ist í huga mannsins einhvers konar 
þrá eftir endurhvarfi til náttúr-
unnar. Því hefur líka verið haldið 
fram að náttúran njóti sín best í 
listinni og listasöfnum; í málverk-
um og ljósmyndum, skúlptúrum, 
söngvum og ljóðum. Íslendingar, 
svo dæmi sé tekið, virðast fyrst og 
fremst hafa áhuga á náttúrunni í 
líki málverka. Það flækir dæmið 
enn meir, eða einfaldar,  að teg-
undin Homo varð til á því skeiði 
náttúrusögunnar sem kallast ísöld. 
Íslendingar búa enn við ísröndina, 

eins og nafnið gefur til kynna. Það 
sem nú sést í Listasafni Íslands er 
einhvers konar hellamálverk frá 
hlýskeiði.“ Frekari pælingar má 
heyra í sölum Listasafns Íslands í 
dag.

Jöklaskeið okkar



SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SURFS UP ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6
RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 -10.10
SKOPPA & SKRÍTLA kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 3 Cocaine Cowboys / Die Falscher
KL. 5.30 Goodbye Bafana / Hallam Foe 
KL. 8 Away From Her  / Shortbus / The Bridge
KL. 10.30 Sicko / Zoo / No Body Is Perfect
EVENING    kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.3- 6

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS

14

12

14
12

BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.2 - 4 - 6
DISTURBIA kl. 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.10
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl.2

14
14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 4 - 6
ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10
BECOMING JANE       kl. 8 -10.30

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

SICKO
með íslenskum texta

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

Dramatísk ástarsaga í anda 

Notebook frá höfundi The 

Hours með úrvali stórleikara

Hennar mesta leyndarmál var 

hennar mesta náðargáfa.

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

Í SMÁRABÍÓI
KL 2 OG 3

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DISTURBIA kl. 5.45, 8 og 10.20-POWER 14
BRETTIN UPP íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20 14
RUSH HOUR 3 kl. 2, 8 og 10 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 1.30 og 3.35 L
TRANSFORMERS kl. 3.40 10

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

MBL

www.SAMbio.is 575 8900

JIS. FILM.IS

AS. MBL

„Að mínu mati ættu allir að drífa sig með fjölskylduna“

ÞRJÁR VIKUR Á TOPPNUM Í USA

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með hinum eina sanna 
Robin Williams og ungstirninu Mandy Moore.

S. 482 3007SELFOSSI KEFLAVÍKE

AKUREYRIA

ÁLFABAKKAÁ KRINGLUNNIK

LICENSE TO WED kl.  6 - 8 - 10 7

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 -10 L

VIP

DIGITAL

ASTRÓPÍÁ kl. 1:30 - 6 -  8 - 10 L

RUSH HOUR 3 kl. 3:30 - 8 - 10 12

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

THE TRANSFORMERS kl. 5:30 10

ASTRÓPÍA kl. 2 - 6 - 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 -5:50 L

NANCY DREW kl. 4 7

DISTURBIA kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

DISTURBIA kl. 5:30 - 8 - 10:30
LICENSE TO WED kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8 - 10:30 L

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

THE TRANSFORMERS kl. 2:30 - 5:15 - 8 - 10:40 10

THE TRANSFORMERS kl. 2
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 12:30 L

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 - 3 10

VIP

ASTRÓPÍÁ           kl. 2 - 4 - 6:30 - 8:30 - 10:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 4 L

RATATOUILLE   ENSKU TAL kl. 3:30 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

DIGITAL

Poppdívan Britney Spears 
er ekki á flæðiskeri stödd 
hvað peninga varðar þrátt 
fyrir að hafa ekki gefið út 
plötu í fjögur ár. Dómsskjöl 
sýna að söngkonan þénar 
tæpar 600 milljónir á ári. 

Fyrir utan að gefa út nokkrar smá-
skífur og sitja fyrir í auglýsingum 
hefur Britney vart unnið handtak 
frá því hún eignaðist strákana sína 
tvo. Hún hefur ekki gefið út plötu 
síðan 2003 og tónleikar frá þeim 
tíma hafa verið af skornum 
skammti. Samt þénar Britney 
tæpar 600 milljónir á ári, um 50 
milljónir á mánuði. Þetta kemur 
fram í skjölum sem lögmaður 
fyrrverandi eiginmanns Britneyj-
ar, Kevin Federline, lagði fram 
fyrir skemmstu í forræðismáli 
þeirra. Skjölin hafa nú lekið til 
fjölmiðla ytra og hafa birst ljósrit 
af þeim í hinum ýmsu blöðum. 

Lögmaður Federlines heitir 
Mark Vincent Kaplan og þykir 
afar óvæginn í sínu starfi. Þrátt 
fyrir að að það hafi ekki fengist 
sannað telja lögfræðingar Britn-
eyjar það fullvíst að Kaplan hafi 
sjálfur komið upplýsingun-
um til fjölmiðla, til þess 
eins að koma höggi á 
ímynd söngkonunnar á 
meðal almennings. 

Í skjölunum kemur 
einnig fram að Britney 
borgar Kevin mánaðar-
lega um 1,3 milljónir í 
svokallaðan fram-
færslustyrk og 
hófst það 
þegar þau 
giftust. Þess-

ar greiðslur munu stöðvast hinn 
15. nóvember næstkomandi sam-
kvæmt samkomulagi. Segir Kapl-
an að þessar föstu tekjur séu þær 
einu sem Kevin fái um þessar 
mundir og að þær fari að mestu 
leyti í lögfræðikostnað og útgjöld 
vegna barnauppeldis.

Rithöfundurinn Ármann Reynisson hefur sent frá 
sér sjöundu vinjettubók sína, sem heitir einfaldlega 
Vinjettur VII. Vinjettur Ármanns hafa áður verið 
gefnar út í Þýskalandi. Nú hefur Esperantófélagið á 
Íslandi fengið heimild höfundarins til að þýða þær 
yfir á esperantó og birta í tímariti sínu, sem er með 
áskrifendur í fjörutíu löndum. 

Vinjettur eru örsögur, og því er af mörgu að taka í 
nýju bókinni. Ferð Ármanns til Grænlands í fyrrasumar 
gat af sér nokkrar stemningarsögur, auk þess sem hann 
ritaði svokallaðar portrettsögur um Baróninn á Hvítár-
völlum, Báru bleiku Sigurjónsdóttur og Jón Magnússon 
útgerðarmann í Odda á Patreksfirði. Ármann hefur jan-
framt skrifað nokkrar sögur um Pourquoi pas?-sjóslys-
ið mikla við Mýrar í Borgarfirði árið 1936. Hann skyggn-
ist um handan raunveruleikans í sögum um drauma, 
hugskeyti og tvífara, og skrifar þrjár sögur af kynferð-
islegri misnotkun og afleiðingum hennar. Í bókinni er þó 
einnig að finna sögur af léttara taginu, eins og vinjett-
una Ljósastaura.

Ármann sendi í fyrra frá sér vinjettutengdan varn-
ing, svo sem vinjettukaffi, konfekt og mokka- og des-
ertskeiðar úr silfri. Vörurnar seldust upp, en koma 
nú aftur á markaðinn ásamt nýjum kaffibollum og 
konfektskál eftir Ragnheiði Ásgeirsdóttur, hönnuð og 
leirlistakonu.

Vinjettusafnið stækkar enn

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr
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Laga- og textasmiðurinn Ólafur 
Sveinn Traustason hefur gefið 
út sína fyrstu plötu, sem nefn-
ist einfaldlega Óli Trausta. Á 
plötunni, sem kemur út á vegum 
Zonet, eru tólf lög í flutningi 
söngvara á borð við Pál Rósin-
kranz, Sigurjón Brink og Edgar 
Smára Atlason.

„Það hefur verið langur 
aðdragandi að þessu. Sum af 
þessum lögum eru nokkurra 
ára en sum eru tiltölulega ný,“ 
segir Ólafur Sveinn, sem syng-
ur sjálfur lagið „Ef það er nokk-
uð til“. „Þetta er frekar melód-
ísk poppmúsík. Flest af þessum 
lögum eru frekar róleg,“ bætir 
hann við.

Öll lögin eru eftir Ólaf en 
nokkrir af textunum eru eftir 
Magnús Þór Sigmundsson. Eitt 
ljóð er eftir Davíð Stefánsson 
frá Fagraskógi. Úrvalslið hljóð-
færaleikara sér um undirleik-
inn og má þar nefna Ásgeir 
Óskarsson, Guðmund Péturs-
son, Gunnlaug Briem, Pétur 
Hjaltested og Egil Rafnsson.

„Þetta er stór og mikill hópur 
af góðu fólki, bæði þekktu og 

minna þekktu. Þetta er 
allt saman mjög gott fólk og 
ekki yfir neinu að kvarta,“ 
segir Ólafur.

Camille Cerio, fyrrverandi 
umboðsmaður leikarans Matt 
LeBlanc, hefur höfðað mál gegn 
honum. Segir hún að leikarinn 
skuldi sér að minnsta kosti 
rúmar sextíu milljónir króna.

Camille segir að í bréfi til sín 
hafi leikarinnn samþykkt að 
borga henni 15% af þeim tekjum 
sem hann fengi fyrir leik sinn í 
framhaldsþættinum Friends 
Like Us. 

Síðar meir breyttist nafn þátt-
arins í Friends og varð hann 

gríðarlega vinsæll um heim 
allan. Að sögn Camille hætti hún 
að fá greiðslur frá LeBlanc 
árið 2000 og því skuldar hann 
henni stórar fjárhæðir, bæði 
fyrir þátttöku sína í Friends og 
þættinum Joey. 

Höfðar mál gegn „Joey“

Bandaríski glímukappinn Hulk Hogan hefur ráðið 
lögfræðinginn J. Kevin Hayslett til þess að verja son 
sinn Nick en hann á að mæta fyrir rétt 10. september 
næstkomandi. Nick er gefið að sök að hafa farið í 
kappakstur á hraðbraut í Flórída með þeim afleiðing-
um að hann missti stjórn á bílnum og klessti á 
pálmatré. Nick var fluttur á nærliggjandi sjúkrahús 
eftir áreksturinn ásamt farþega sínum, John Grazia-
no, sem sneri aftur til heimalandsins á síðasta ári eftir 
að hafa starfað fyrir bandaríska herinn í Írak. Sá 
fyrrnefndi var útskrifaður skömmu síðar en Graziano 
liggur enn alvarlega slasaður á sjúkrahúsinu.

Lögregluyfirvöld í Flórída hafa lýst því yfir að 
hraðakstur hafi valdið slysinu. Þetta er þó ekki í 
fyrsta skipti sem Nick ekur hraðar en lögin leyfa því 
hann hefur verið tekinn fjórum sinnum fyrir ofsaakst-
ur síðan hann fékk bílpróf fyrir tveimur árum síðan.

Hulk ræður lögfræðing fyrir soninn



Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Dauðfeginn að vera laus frá félaginu

1. deildin:

 Adolf Sveinsson sá til 
þess að Þróttur komst á topp 1. 
deildarinnar þegar hann skoraði 
tvö mörk fyrir Þróttara undir lok 
stórleiks Þróttar og Grindavíkur á 
Valbjarnarvelli. Þróttur er með 
tveggja stiga forskot á toppi 
deildarinnar og komið með annan 
fótinn upp í úrvalsdeild.

„Þetta er nákvæmlega það sem 
ég átti að gera. Þetta var alveg 
hrikalega ljúft og ekki verra að 
vera komnir á toppinn,“ sagði 
kampakátur Adolf Sveinsson við 
Fréttablaðið eftir leikinn en fyrra 
mark hans kom á 90. mínútu 
leiksins en síðara þegar tæpar 
fjórar mínútur voru komnar fram 
yfir venjulegan leiktíma. „Mér 
fannst við vera betra liðið í leiknum 
og vildum kannski sigurinn meira. 
Við vildum heldur ekki láta stöðva 
þessa sigurhrinu okkar.“

Aðstæður voru ekkert til að 
hrópa húrra fyrir í gær, völlurinn 
var blautur og þungur og það 
hellirigndi nánast allan leikinn. 
Leikurinn var ákaflega tíðindalítill 
framan af. Grindvíkingar voru 
mun sterkari, spiluðu vel upp 
völlinn en gekk ákaflega illa að 
brjóta niður sterka vörn heima-
manna. Þróttararnir sköpuðu 
heldur ekki neitt enda var sóknar-
leikurinn í molum hjá þeim en það 
var helst Magnús Lúðvíksson sem 

ógnaðí með ágætum rispum. 
Markahæsti leikmaður deildar-

innar, Hjörtur Hjartarson, sást 

ekki allan leikinn enda var hann í 
strangri gæslu hjá þeim Óla 
Stefáni og Eysteini Húna.

Það hafði nánast ekki færi litið 
dagsins ljós þegar Þróttarinn 
Birkir Pálsson braut á Andra 
Steini Birgissyni. Erlendur Eiríks-
son gat ekki annað en dæmt víti og 
úr því skoraði Paul McShane 
örugglega. Markinu fylgdi nýtt líf 
og leikmenn beggja liða færðust 
allir í aukana.

Þrótturum gekk sem fyrr lítið 
að opna vörn Grindvíkinga en það 
var frábært einstaklingsframtak 
hjá Magnúsi sem skilaði jöfnunar-
marki. Magnús sólaði Jósef Jósefs-
son upp úr skónum og lagði boltann 
svo glæsilega í hornið. Frábært 
mark.

Það var síðan títtnefndur Adolf 
sem kom Þrótti yfir á 90. mínútu 
þegar Þróttarar nýttu sér mistök 
Óskars markvarðar til fulls og 
Adolf skoraði af stuttu færi. 
Grindvíkingar gáfu allt til að jafna 
á kostnað varnarinnar og Adolf 
skoraði aftur eftir að hafa fengið 
stungusendingu frá Hirti. 

„Við vorum betri í fyrri en þeir í 
seinni. Mér fannst jafntefli sann-
gjörn niðurstaða en að slíku er 
ekki spurt. Við vorum í vandræðum 
með að opna vörnina þeirra. Við 
hættum samt að spila eftir 
jöfnunarmarkið og það var sárt að 
horfa á eftir stigunum,“ sagði 
Milan Stefán Jakovic, þjálfari 
Grindavíkur.

Varamaðurinn Adolf Sveinsson tryggði Þrótti 3-1 sigur á Grindavík í toppslag efstu liðanna í 1. deild. 
Þróttur er þar með kominn á topp deildarinnar. Þetta var níundi sigurleikur liðsins í röð í deildinni.

 Íslenska kvenna-
landsliðið á ekki lengur möguleika 
á að vinna riðilinn sinn í B-deild 
Evrópukeppninnar eftir 52-73 tap 
á móti Hollandi á Ásvöllum í gær 
en sigurvegarinn í riðlinum fer í 
umspil um sæti meðal A-þjóða. 
Íslenska liðið byrjaði leikinn illa 
og lenti strax 4-18 undir og eftir 
það var á brattann að sækja. 
Holland var 16 stigum yfir í hálf-
leik, 20-36, en munurinn var 
kominn niður í 13 stig, 36-49, fyrir 
lokaleikhlutann.

Hollenska liðið er á leiðinni upp 
í A-deild ef marka má leikinn í 
gær en liðið hefur unnið alla fjóra 
leiki sína til þessa. Þjálfarinn 
Meindert van Veen er samt ekki 
ánægður með frammistöðu sinna 
stelpna þrátt fyrir öruggan sigur. 
„Við þurfum að spila miklu betur 
ef við ætlum að komast upp í A-
deildina. Við náðum góðu forskoti 
í byrjun og síðan var erfitt fyrir 
mitt lið að halda einbeitingunni. 
Ég er mjög ósáttur með hvernig 
mitt lið leysti svæðisvörnina. 
Íslenska liðið var betra í fyrra, 
liðið er yngra og reynsluminna og 
það lítur út fyrir að það sé verið að 
byggja upp nýtt lið,“ sagði van 
Veen eftir leikinn.

Íslenska liðið keppir nú um 
annað sætið við Norðmenn og Íra 
en til þess að það komi í hús þarf 
liðið að vinna bæði lið á útivelli 
næstu tvær helgar.

„Þetta var allt of stórt tap. Við 
vorum bara svo lengi í gang, skotin 

duttu ekki og þær tóku of mörg 
sóknarfráköst. Ég fer samt ekkert 
ofan af því að við erum ekki með 
lélegra lið því það er svo margt 
hjá okkur sem þarf að slípa. Sóknin 
gengur ekki nægilega vel og það 
er aðallega vegna þess að við erum 
ekki að spila æfingaleiki. Við erum 
ekki komnar eins langt í ferlinum 
eins og þær,“ sagði Guðjón Skúla-
son landsliðsþjálfari. „Ég er 
ánægður með baráttuna en ég er 
ekki ánægður með varnar-
fráköstin. Sóknin getur líka verið 
miklu betri,“ sagði Guðjón en 
hvernig lítur hann á tvo síðustu 
leikina? „Við ætlum að vinna tvo 

síðustu leikina. Stelpurnar voru 
flengdar af Noregi hérna heima 
og við ætlum að fara í þann leik og 
taka með okkur þá reynslu og 
vonandi náum við að nýta þessa 
viku vel,“ sagði Guðjón að lokum.

Stig Íslands: Helena Sverrisdóttir 
12 (4 stoðs.), Hildur Sigurðardóttir 
11 (9 þeirra í seinni hálfleik), Signý 
Hermannsdóttir 9 (8 fráköst, 4 
stolnir), Svava Ósk Stefánsdóttir 6 
(3 stoðs.), Bryndís Guðmundsdóttir 
5, Pálína Gunnlaugsdóttir 4 (öll 
stig Íslands á fyrstu 8 mínútunum), 
Petrúnella Skúladóttir 3, Margrét 
Kara Sturludóttir 2 (6 fráköst á 13 
mín.).

A-deildin úr sögunni hjá stelpunum

 Kvennalið KR varð fyrir 
miklu áfalli á föstudag þegar 
landsliðskonan Katrín Ómars-
dóttir ökklabrotnaði. Frá þessu er 
greint á fótbolti.net.

Katrín spilar því ekki meira í 
sumar en þetta er mikil blóðtaka 
fyrir KR.

Katrín úr leik



 Íslandsmeistarar FH-
inga, sem eru með sex stiga for-
skot á toppi Landsbankadeildar 
karla, eru enn á ný mættir í bikar-
leik á Laugardalsvelli þar sem 
þeir hafa dottið út úr bikarnum 
þrisvar sinnum á síðustu fjórum 
árum. FH mætir Breiðabliki í 
fyrri undanúrslitaleik VISA-bik-
ars karla og hefst leikurinn klukk-
an 16.00. 

FH-ingar hafa þegar unnið einn 
bikarleik í Laugardalnum í sumar 
þegar þeir slógu Valsmenn út úr 
átta liða úrslitunum með marki 
Ásgeirs Gunnars Ásgeirssonar í 
uppbótartíma. Þeir töpuðu hins-
vegar bikarleikjum í Laugardaln-

um 2005 (undanúrslit gegn Fram, 
6-7 í vítakeppni), 2004 (undanúr-
slit gegn KA, 0-1) og 2003 (úrslita-
leikur gegn ÍA, 0-1). 

FH hefur unnið Íslandsmeist-
aratitilinn þrjú ár í röð en FH 
hefur aldrei unnið bikarinn þrátt 
fyrir að eiga að baki þrjá bikarúr-
slitaleiki. FH tapaði bikarúrslita-
leiknum 1972 fyrir ÍBV 0-2, 1991 
töpuðu þeir 0-1 í aukaleik á móti 
val eftir 1-1 jafntefli í fyrri leikn-
um og 2003 töpuðu þeir 0-1 fyrir 
ÍA. FH spilar í dag sinn tólfta und-
anúrslitaleik í bikarkeppninni en 
Hafnfirðingar hafa tapað 8 af 11 
leikjum þar af fjórum þeirra á síð-
ustu sjö árum.

Breiðablik á allt annað en góðar 
minningar úr undanúrslitum bik-
arsins því eftir eina sigurinn fyrir 
36 árum (1971 gegn Fram, 1-0) þá 

hafa Blikar tapað sex undanúr-
slitaleikjum í röð síðast 0-3 gegn 
KR árið 1999. 

Þrjú töp hjá FH í Dalnum á síðustu fjórum árum

Meistarakeppni HSÍ 
fer fram í kvöld og báðir 
leikirnir verða spilaðir í Ásgarði 
í Garðabæ.

Konurnar ríða á vaðið klukkan 
18 þegar Stjarnan og Haukar 
mætast en klukkan 20 mætast 
Stjarnan og Valur í karlaflokki.

Miðaverð á báða leikina er 500 
krónur en ágóði leikjanna mun 
renna til liðanna sem taka þátt í 
Evrópukeppninni í vetur.

Þetta verða síðustu leikir 
Stjörnunnar í Ásgarði því liðið 
mun flytja yfir í Mýrina eftir 
þessa leiki. 

Stjarnan kveð-
ur Ásgarð

 Dregið var í þriðju 
umferð ensku bikarkeppninnar í 
gær og þar bar hæst að Arsenal 
tekur á móti Newcastle.

Man. Utd mætir Coventry og 
Chelsea heimsækir Hull. Leikirn-
ir fara fram 24. september.

Arsenal mætir 
Newcastle



 Alfreð Gíslason og læri-
sveinar hans í Gummersbach unnu 
sinn fyrsta sigur á leiktíðinni í 
gær þegar liðið heimsótti Einar 
Örn Jónsson og félaga í Minden. 
Sigurinn var mjög naumur, 23-24, 
en það var línumaðurinn Róbert 
Gunnarsson sem tryggði Gum-
mersbach sigurinn með marki tíu 
sekúndum fyrir leikslok. Róbert 
skoraði fimm mörk í leiknum.

Guðjón Valur Sigurðsson var 
markahæstur í liði Gummersbach 
með sex mörk en Einar Örn skor-
aði tvö mörk fyrir Minden. Sverre 
Jakobsson komst ekki á blað hjá 
Gummersbach í leiknum. Gum-
mersbach virkar ekki sannfær-
andi í upphafi tímabils en liðið 
tapaði fyrsta leik sínum í vetur 

með átta marka mun.
Alexander Petersson átti stór-

leik fyrir Flensburg, sem rúllaði 
yfir Wilhelmshaven, 35-25. Alex-
ander var markahæstur í liði 

Flensburg en hann skoraði sex 
mörk í leiknum. Einar Hólmgeirs-
son skoraði tvö mörk fyrir liðið en 
þeir félagar fara vel af stað með 
sínu nýja félagi.

Róbert tryggði Gummersbach 
nauman sigur á Minden

Enska úrvalsdeildin:

Þýski handboltinn:

Ítalski boltinn:

 Liverpool byrjar leiktíð-
ina í Englandi með miklum látum 
og er heitasta liðið á Bretlandseyj-
um um þessar mundir. Strákarnir 
hans Benitez voru sjóðheitir í gær 
þegar Derby kom í heimsókn, 
lokatölur 6-0, en þetta er stærsti 
sigur liðsins á Anfield síðan 1999. 
Nýju leikmennirnir voru áberandi 
og komust þrír þeirra á blað.

Liverpool er þar með komið á 
topp ensku úrvalsdeildarinnar í 
fyrsta skipti í fimm ár en Chelsea 
gæti velt liðinu af stalli í dag með 
sigri á Aston Villa.

„Við spiluðum mjög vel í fyrri 
hálfleik, fundum svæði, spiluðum 
boltanum vel og það var frábær 
hreyfing á boltalausum mönnum. 
Ég er ánægður með öll mörkin en 
markið hans Babels var líklega 
flottast. Það er gaman að sjá Tor-
res halda áfram að skora. Voronin 
var fljótur að aðlagast leikkerf-
inu. Ég hefði viljað sjá Kuyt skora 

því hann lagði svo mikið á sig og 
átti það skilið,“ sagði glaðbeittur 
stjóri Liverpool, Rafa Benitez.

Raunir Tottenham eru ekki á 
enda en liðið tapaði 3-1 forystu 
gegn Fulham niður í jafntefli. 
Martin Jol, stjóri Spurs, var brjál-
aður út í varnarmenn sína eftir 
leikinn.

„Það gengur ekki að fá á sig 
mörk eins og við gerðum, til að 
mynda úr innkasti. Við verðum að 
draga úr þessum mistökum því 
þau gera okkur erfitt fyrir að 
vinna leiki. Ég get ekki sagt eftir 

hvern leik að við séum óheppnir 
en við verðum að verjast betur,“ 
sagði Jol.

Michael Owen skoraði sitt fyrsta 
mark á St. James´s Park í tvö ár í 
gær þegar hann tryggði New-
castle sigur á Wigan. Þetta var 
annað mark Owen í tveim leikjum 
og hann er allur að koma til.

„Það er alltaf gott að spila 90 
mínútur og enda síðan daginn á 
því að skora sigurmarkið. Þetta er 
ástæðan fyrir því að maður er í 
fótbolta,“ sagði Owen brosmildur 
en Steve McClaren landsliðsþjálf-

ari var á vellinum og sá hann 
skora.

Leikmenn West Ham duttu í gír-
inn í gær er þeir rúlluðu Reading 
upp, 3-0, en Reading er ekki að 
spjara sig jafn vel og síðasta 
vetur.

„Ég er gríðarlega ánægður með 
strákana sem eru að koma inn í 
liðið enda eru mikil meiðsli í okkar 
herbúðum. Þetta var mikilvægur 
sigur til að rífa sig frá neðri hlut-
anum,“ sagði Alan Curbishley, 
stjóri West Ham.

Liverpool skaust á topp ensku úrvalsdeildarinnar í gær þegar liðið slátraði Derby á Anfield, 6-0. Michael 
Owen tryggði Newcastle góðan sigur á Wigan en hrakfarir Tottenham héldu áfram. West Ham er að hress-
ast og Eggert Magnússon fagnaði hreint ógurlega þegar liðið skellti Reading, 3-0.

 Manchester United lagði 
Sunderland, 1-0, með marki frá 
Louis Saha, sem var að spila sinn 
fyrsta leik eftir meiðsli. Dagurinn 
var tilfinningaþrunginn fyrir 
stuðningsmenn Manchester Unit-
ed en Ole Gunnar Solskjær, sem 
neyddist til að leggja skóna á hill-
una í vikunni vegna meiðsla, var 
heiðraður fyrir leik.

Svo var Roy Keane að snúa aftur 
á Old Trafford og nú sem knatt-
spyrnustjóri. Keane fékk stórkost-
legar móttökur á Old Trafford en 
75 þúsund áhorfendur stóðu upp 
fyrir honum og sungu nafn hans 
heillengi.

„Móttökurnar voru ótrúlegar. 

Stuðningsmenn United hafa alltaf 
verið góðir við mig en það er lítil 
sárabót eftir þetta tap,“ sagði 
Keane. „Ég var ánægður með 
framlag minna leikmanna en ég 
hefði viljað sjá okkur þjarma 
meira að marki United.“

Louis Saha kom af bekknum í 
leikhléi fyrir Anderson en Saha 
hefur verið mikið frá vegna 
meiðsla. Hann var fljótur að minna 
á sig og bjargaði stigunum þrem-
ur fyrir United með marki 19 mín-
útum fyrir leikslok.

„Við erum búnir að sakna hans 
og það er frábært að vera búið að 
endurheimta hann,“ sagði Fergu-
son, stjóri United. 

Saha kom til bjargar
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„Ég er nú bara uppi á hótelher-
bergi hérna í Petra, sem er svona 
eiginlega Kópavogur Amman, 
rétt fyrir utan,“ segir Karl Júlí-
usson, sem hefur nú í fimm mán-
uði unnið í Jórdaníu að gerð leik-
myndar fyrir kvikmyndina The 
Hurt Locker. Leikstjóri myndar-
innar er Katherine Bigelow en 
með aðalhlutverkið fer Jeremy 
Renner. Karl og Renner ættu að 
vera farnir að þekkjast ágætlega 
því bandaríski leikarinn lék einn-
ig í kvikmynd Baltasars Kor-
máks, A Little Trip to Heaven, 
sem Karl gerði leikmyndina við. 
„Við erum einmitt í smá pásu 
núna því hann sneri sig eitthvað 
illilega en við reiknum með að 
byrja aftur von bráðar,“ segir 
Karl en áætlað er að tökum ljúki 
26. september.

Meðal annarra leikara í mynd-
inni má nefna stórleikarann 
Ralph Fiennes og áströlsku 
stjörnuna Guy Pierce en gert er 
ráð fyrir að hún verði frumsýnd 
síðsumars á næsta ári eða næsta 
haust. „Tökuliðið heldur síðan til 
Bandaríkjanna að þeim loknum 
og þar fara fram einhverjar tökur 
en ég kem bara heim.“

Kvikmyndin The Hurt Locker 
segir frá sprengjusveit sem er 
gert að aftengja sprengjur frá 
Al-Kaída í Íraksstríðinu. Myndin 
gerist að öllu leyti í Bagdad en 
eðlilega var ekki hægt að fara 
með kvikmyndatökulið þangað 
sökum ástandsins þar. Hlutverk 
Karls var því að breyta Amman í 

Bagdad. „Ég hef verið að byggja 
rústir og einnig verið í nánu sam-
starfi við bandarískt sprengjulið 
sem sérhæfir sig í þessum verk-
efnum,“ segir Karl.

Mið-Austurlönd hafa verið 
töluvert mikið í fréttum og oftar 
en ekki eru þær tengdar við heitt-
rúaða múslima sem brenna 
bandaríska fána á götum úti. Karl 
segist vissulega hafa komið til 
Jórdaníu með fyrir fram ákveðn-
ar skoðanir en fljótlega gert sér 
grein fyrir því að þær væru mat-
reiddar að hætti CNN og annarra 
alþjóðlegra stöðva. „Nú horfi ég 
bara á Al-Jazeera, bestu sjón-
varpsstöð í heimi,“ segir Karl og 
hlær en þar liggur augljóslega 
eitthvað meira að baki. „Að fá að 
vera hérna í allan þennan tíma 
hefur í einu orði sagt verið ótrú-
lega uppfræðandi og menntandi. 
Ég kann ótrúlega vel við mig 
hérna og að fá að kynnast þessum 
heimshluta með eigin augum eru 
eiginlega forréttindi. Þetta er 
eitthvað það gestrisnasta og ynd-
islegasta fólk sem ég hef kynnst,“ 
segir Karl og heldur áfram. 

„Okkur hefur verið tekið með 
kostum og kynjum, verið boðið í 
mat og kaffi og þetta er bara eins 
og að sitja í teboði uppi í Máva-
hlíð, einfaldlega fólk með sömu 
vandamál og við,“ útskýrir Karl. 
„Þessi dvöl hefur breytt mínu 
viðhorfi og að fá að kynnast fólk-
inu hérna undir þessum for-
merkjum er algjörlega ein-
stakt.“

Katrín Leifsdóttir, heimilisfræði-
kennari í Grundaskóla á Akranesi 
og móðir Páls Gísla Jónssonar, 
markvarðar Skagaliðsins í knatt-
spyrnu, hefur í sumar gengið upp á 
Háahnúk á Akrafjalli í hvert skipti 
sem liðið ber sigur úr býtum í leikj-
um Landsbankadeildarinnar. Hún 
segir hugmyndina nánast úr lausu 
lofti gripna. „Strákarnir í Skagalið-
inu töpuðu og töpuðu í vor. Ég sagði 
svo einhvern tímann við Pál Gísla 
að nú myndi ég labba á fjallið í 
hvert skipti sem þeir færu með 
sigur af hólmi. Þá fóru þeir að 
vinna! Ég labbaði fyrst 10. júní og 
er búin að labba sjö sinnum síðan.“

Katrín gengur ekki alltaf ein því 
henni hefur tekist að fá tengdadótt-

ur sína, dóttur, systur og vinkonu 
með. Hún segist þó aldrei fresta 
göngunni að ráði og fer jafnvel upp 
á fjall strax eftir leiki. Hún segir 
að þótt gangan taki stuttan tíma sé 
þetta prýðis kraftganga en Hái-
hnúkur er í 555 m hæð. 

Aðeins þrír leikir eru eftir á 
þessari leiktíð en Katrín útilokar 
ekki að hún endurtaki leikinn og 
þótt Skagaliðið hafi fyrst farið að 
sigra í leikjum eftir að Katrín hét á 
það segist hún ekki þakka sér sigra 
liðsins. „Nei, þetta var nú meira 
gert í gríni. Annars er þetta ágætis 
hvatning fyrir mig til þess að fara 
á fjallið. Það er spurning hvort ég 
taki ekki að mér að labba fyrir 
fleiri lið.“

Á Akrafjall eftir sigurleiki ÍA

„Hann hlýtur að vera sá að 
dómarar virðast ekki lengur 
vera óhultir hér á landi. Ég 
vona bara að dómarar framtíð-
arinnar þurfi ekki að klæðast 
hjálmum og brynklæðum inni á 
vellinum.“



DCRSR52
SONY HARD DRIVE HANDYCAM SR52

1Megapixel Advanced HAD  myndflaga
Allt að 20 klst. upptaka á 30 GB harðan disk

Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
25x optical aðdráttur

2000x stafrænn aðdráttur
3G fallvörn á hörðum diski
2.7” Wide” LCD snertiskjár

Super SteadyShot - hristivörn
Super NighShot Plus - myndaðu í myrkri í lit

MemoryStick Duo -  fyrir kyrrmyndir
Tengistöð fylgir

DSLRA100W
SONY ALPHA D-SLR með 2 linsum

Stafræn Reflex myndavél frá Sony
10 megapixlar

Alpha-mount notar Sony
og A-mount Minolta linsur

APS-C CCD (myndflaga)
Hristivörn á myndflögur

gerir allar linsur hristivarðar
Rykvörn á myndflögu hamlar ryki í myndum

ISO 100-1600
Lokuhraði 1/4000 - 30sek

2,5” LCD skjár
18-70mm linsa og 75-300mm linsa fylgja

DSCW85
SONY CYBERSHOT W85

7,2 megapixlar
HD tengi fyrir HD sjónvörp (16:9) 

Sjálfvirkt andlitsleitarkerfi fyrir betri fókus
BIONZ örgjörvi (ALPHA)

3x Optical zoom
Carl Zeiss Vario Tessar linsa

2,5” LCD skjár 115 þúsund púnkta
350 myndir á hleðslu með skjá
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- Lifið heil

Þegar ég var lítil dreymdi flesta 
drengi um að verða lögreglu-

menn. Þeim þótti spennandi að fá 
að aka greitt um götur bæjarins 
með sírenurnar í gangi og heilluð-
ust af þeirri hugsjón að bjarga 
saklausum borgurum frá vondu 
körlunum. Nú til dags ætla ungir 
strákar að verða áhættufjárfestar, 
framkvæmdastjórar og verðbréfa-
miðlarar þegar þeir verða stórir, 
og jafnaldrar mínir sem létu lög-
regludrauminn rætast hafa skipt 
um starfsvettvang vegna lágra 
launa.

þykir ekki eftirsókn-
arvert lengur að handsama glæpa-
menn og halda uppi lögum og 
reglu. Kannski er það álíka ómerki-
legt og að standa við kennaraborð-
ið og uppfræða æsku landsins. 
Umræðan um kjaramál lögreglu-
þjóna er vissulega ekki orðin eins 
gömul og rotin og umræðan um 
kennaralaunin en í grunninn er 
þetta sama þrotlausa baráttan. 

þarf að hækka launin til 
þess að laða hæft starfsfólk í þessi 
störf,“ ómar úr sjónvarpinu og ég 
hef ekki hugmynd um hvort þar er 
verið að ræða kjör kennara eða 
lögregluþjóna. Umræðan gæti líka 
allt eins fjallað um sjúkraliða, 
sjúkraflutningamenn eða leik-
skólakennara því alls staðar er það 
sama upp á teningnum. Það er ekk-
ert að hafa upp úr klisjukenndum 
hugsjónum um að uppfræða fólk, 
bjarga mannslífum og standa vörð 
um réttlætið. Hugsanlega geta 
menn fundið einhverja fró í slík-
um störfum en langi menn í pen-
inga verða þeir að róa á önnur 
mið.

eru ekki allt en þeir 
skipta fjári miklu máli. Þótt ráða-
menn tali um mikilvægi mannauðs 
við hátíðleg tilefni liggur það í 
augum uppi að peningar eru eini 
auðurinn sem virkileg virðing er 
borin fyrir. Við rifnum úr þjóðar-
stolti þegar við sjáum nöfn 
íslensku peningamannanna skríða 
upp lista yfir ríkustu menn í heimi, 
meðan engum dettur í hug að setja 
saman lista yfir bestu kennara 
heims.

er svo þröngsýn að ég get ekki 
skilið sjónarmið þeirra sem þykir 
laun kennara sanngjörn. Mér 
finnst líka eitthvað óhugnanlegt 
við tilhugsunina um lögreglu skip-
aða mönnum sem nenna varla að 
eltast við bófana af því að launin 
sem þeir fá fyrir vikið eru svo lág. 
Lögregluþjónar og kennarar eiga 
skilið að störf þeirra séu metin til 
fjár, þó ekki sé nema til þess að 
börn geti áfram látið sig dreyma 
um að aka lögreglubíl með blikk-
andi ljósum og sírenum. 

má ekki 
drepa hugsjónirnar. 

Að drepa 
hugsjónir


