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Hrund Þórsdóttir hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin
í vikunni sem leið fyrir sína fyrstu bók, Loforðið.



-%34 ,%3.! $!'",!¨  ¥3,!.$)

 SEPTEMBER  q  TÎLUBLAÈ q  ¹RGANGUR

35..5$!'52

Trú á álfa og
drauga lifir

«STÎÈVANDI 2EGÅNA
3ÎNGKONAN 2EGÅNA «SK
«SKARSDËTTIR VINNUR
AÈ ÖRIÈJU PLÎTU SINNI ¹
ÖREMUR ¹RUM 2EGÅNA
SEMUR TËNLISTINA MEÈ
+ARLI /LGEIRSSYNI
&«,+ 

Fjöldi Íslendinga trúir enn á huldufólk, drauga og
blómálfa. Þetta er niðurstaða kannana Félagsvísindastofnunar um trúarviðhorf. Fátt hefur breyst
síðan sams konar könnun var gerð fyrir 30 árum.

3TJËRNAR SPJALLÖ¾TTI
,OGI "ERGMANN %IÈS
SON STJËRNAR LÁTTUM
FÎSTUDAGSÖ¾TTI ¹ 3TÎÈ
 Å VETUR (ANN SEGIR
AÈ ALLIR GESTIR SÅNIR
VERÈI SKEMMTI
LEGIR
&«,+ 

+ENNARAR OG KJÎR
)LLUGI 'UNNARSSON OG 3VANDÅS
3VAVARSDËTTIR VELTA FYRIR SÁR HVORT
GREIÈA EIGI KENNURUM LAUN Å
SAMR¾MI VIÈ FRAMMISTÎÈU
")4"%). 

&JÎLNIR OG 'RINDAVÅK UPP
&JÎLNIR OG 'RINDAVÅK TRYGGÈU SÁR Å
G¾R S¾TI Å ,ANDS
BANKADEILDINNI N¾STA
SUMAR ¥"6 OG ¶RËTTUR
BERJAST UM SÅÈASTA
LAUSA S¾TIÈ Å DEILD
INNI
¥¶2«44)2 

6%¨2)¨ ¥ $!'
5

+2 VANN ÎRUGGAN SIGUR ¹ +EFLAVÅK Å 6)3! BIKARNUM

4
5

¶RIÈJI BIKARTITILL +2 KVENNA

8

&«4"/,4) KR varð í gær bikar-

7
-*®' (6!334 6¥¨! 5- ,!.$
4ALSVERÈ ÒRKOMA AUSTAN OG NORÈ
AUSTANLANDS EN ÖURRT AÈ MESTU
VESTRA
6%¨52 

Stubbahus.is

meistari í kvennaflokki þegar
liðið vann öruggan sigur á Keflavík, 3-0, í úrslitaleik á Laugardalsvelli. KR var sterkara liðið
allan leikinn og átti sigurinn
fyllilega skilinn. Hrefna Huld
Jóhannesdóttir skoraði tvö marka

Pöntunarsími: 564 1783 /
896 1783

KR og markadrottningin Olga
Færseth skoraði eitt mark.
Bikartitillinn er nokkur sárabót
fyrir KR-konur, sem máttu horfa
á eftir Íslandsmeistaratitlinum
til Vals á dögunum, en þessi tvö
lið voru í algjörum sérflokki í
sumar.
HBG  SJ¹ SÅÈU 

42²-, „Íslendingar virðast mun
opnari fyrir fyrirbærum eins og
berdreymni, hugboðum, draugum
og álfum en aðrar þjóðir. Það er þó
erfitt að nota orðið trú í þessu samhengi,“ segir Terry Gunnell, dósent í þjóðfræði við Háskóla Íslands,
um niðurstöður kannana sem gerðar voru í félagsvísindadeild á þessu
og síðasta ári um trú Íslendinga á
yfirnáttúruleg fyrirbæri. Rannsóknin var studd af Rannsóknarsjóði háskóla og svöruðu um þúsund manns spurningalistum.
Samkvæmt niðurstöðunum telja
aðeins þrettán prósent landsmanna
óhugsandi að til séu álfar og huldufólk, sautján prósent þora að fullyrða að ekki séu til blómálfar og
einungis sjö prósent hafna alfarið
hugmyndinni um drauga. Til samanburðar telur um þriðjungur
landsmanna líklegt eða öruggt að
til séu draugar og fjórðungur er
sömu skoðunar þegar kemur að
álfum og huldufólki.
Á ári hverju kemur fjöldi ferðamanna til Íslands til að kanna hvað
sé til í frásögnum af þjóðtrú landsmanna, ekki síst álfatrú. Upplýsingar ferðamannanna byggjast
yfirleitt á rannsókn sem prófessor
Erlendur Haraldsson gerði hér á
landi árið 1974. Sú rannsókn leiddi í
ljós að mun fleiri Íslendingar trúðu
á yfirnáttúruleg fyrirbæri en
gengur og gerist hjá öðrum þjóð-

Það er líklegt að vaxandi
trú á reimleika megi
rekja til Hollywood-kvikmynda,
auk þess sem borgin og húsin
eru að eldast og sveitin að verða
dularfyllri.
4%229 '5..%,,
$«3%.4 ¥ ¶*«¨&2¨) 6)¨ (¥

um. Frá þeim
tíma hefur samfélagið
breyst
mjög og þótti því
líklegt að niðurstöður
nýrrar
könnunar yrðu
ólíkar þeim sem
fram komu fyrir
rúmum þrjátíu
árum. Svo var 4%229 '5..%,,
ekki.
„Það getur þó margt spilað inn í
þessar tölur. Það er líklegt að vaxandi trú á reimleika megi rekja til
Hollywood-kvikmynda, auk þess
sem borgin og húsin eru að eldast
og sveitin að verða dularfyllri,“
segir Terry. Hann segir að enn eigi
eftir að vinna töluvert úr þeim
gögnum sem safnað hafi verið og
taka viðtöl við nokkra af þeim sem
könnuninni svöruðu. Málið verði
frekar kynnt í vikunni og svo í
desember.
KDK  SH

4),6)34 9&)23+),6)4,%'2! &92)2"2!
«HUGSANDI
LFAR OG
HULDUFËLK
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2EIMLEIKAR
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FURÈUHLUTIR
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(ARKAN EYKST Å KOSNINGABAR¹TTU DEMËKRATA FYRIR BANDARÅSKU FORSETAKOSNINGARNAR

Keppinautarnir deila á Clinton
"!.$!2¥+). !0 Forskot Hillary
Clinton í kapphlaupi demókrata
um að verða forsetaframbjóðandi
Demókrataflokksins hefur valdið
því að keppinautar hennar eru
óvægnari í gagnrýni á hana. Forsetakosningar í Bandaríkjunum
fara fram haustið 2008.
John Edwards, sem skoðanakannanir sýna að sé í þriðja sæti
yfir þá sem sækjast eftir útnefn-

Stubbahúsin vinsælu
fyrir utanhúss reykingarnar.
Frábær hönnun, fást nú í
3 stærðum.

3ÅMI  

ingu, hefur gagnrýnt tengsl Clinton við þrýstihópa og hagsmunaaðila. Einn helsti ráðgjafi hans
hefur kallað Clinton „táknmynd
alls sem er að í Washington“.
Gagnrýnin er til marks um að
keppinautum stafi mikil ógn af
Clinton og forskot hennar í kosningabaráttunni vaxi þeim í augum.
Þeir geti ekki lengur treyst á að
Clinton misstígi sig.

Barack Obama, sem hefur næstmest fylgi samkvæmt könnunum,
ýjar að því í nýlegri sjónvarpsauglýsingu að Clinton sé orðin
samdauna „sérhagsmunastjórnmálum síðari ára“.
Clinton hefur að mestu látið
gagnrýnina sem vind um eyru
þjóta og hefur heldur beint spjótum sínum að keppinautunum í
Repúblikanaflokknum.
SGJ

(<YÅgVg^ZcHb^cc

®RUGG %NGIN SKOÈUN



3052.).' $!'3).3

Albert, eru olíufélögin of
litlaus?
b¶AÈ M¾TTI B¾TA LITUÈU BENSÅNI VIÈ
FLËRUNAm
!TLANTSOLÅA HEFUR SËST EFTIR AÈ F¹ AÈ SELJA
LITAÈ BENSÅN SEM BER EKKI SÎMU SKATTA
OG VENJULEGT BENSÅN !LBERT ¶ËR -AGNÒS
SON ER FRAMKV¾MDASTJËRI !TLANTSOLÅU

TTA STÒTAR UNDIR STÕRI

Tveir keyrðu út
af í Reykjavík
,®'2%',5-, Ölvaður karlmaður
var handtekinn í fyrrinótt eftir að
hafa reynt að komast undan
lögreglu á bíl. Lögregla veitti
manninum eftirför eftir að hann
fór yfir á rauðu ljósi á mótum
Sæbrautar og Skeiðarvogs. Fór
svo að maðurinn keyrði út af við
Skeiðarvog. Hann reyndi að
hlaupa undan lögreglu og
reyndist viðskotaillur þegar
lögreglumenn handtóku hann
skömmu síðar.
Átta manns voru teknir fyrir
ölvunarakstur í fyrrinótt. Þá voru
fjórtán handteknir fyrir brot á
lögreglusamþykkt. Þeir voru allir
sektaðir og sváfu sumir úr sér í
fangageymslum lögreglunnar. EB

Menning fylgir
Fréttablaðinu
Menning, nýtt blað um
menningu og listir, fylgir
Fréttablaðinu í dag og kemur
út mánaðarlega hér eftir.
Páll Baldvin Baldvinsson,
ritstjóri blaðsins, segir það vera
tilraun til að
auka
MENNING
ítarlegri
umfjöllun um
menningarlíf, ekki síst
íslenskt.
¶%44! %2 
„Umræða
 6).4µ2)
um þennan
mikilvæga
þátt
-%..).' &ORSÅÈA
þjóðlífsins
FYRSTA TÎLUBLAÈSINS vill oft vera
flaustursleg og við viljum reyna
að bæta úr því með umfjöllun
og skrifum á mannamáli.“ Fyrir
var eitt mánaðarlegt fylgirit
gefið út með Fréttablaðinu,
íþróttablaðið Sport, sem er í
ritstjórn Vignis Guðjónssonar.
SEPTEMBER 
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-%..).' 'ÅSLI ®RN SEGIR FR¹ ÒTR¹S 6ESTUR
PORTS OG R¾ÈIR N¾STU VERKEFNI SÅN AÈFERÈIR
OG ¹RANGUR EN HANN ER JÎFNUM HÎNDUM AÈ
LEIKA OG LEIKSTÕRA
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4VEIR KARLMENN D¾MDIR Å G¾SLUVARÈHALD FYRIR AÈ SMYGLA FLJËTANDI KËKAÅNI

#ASTRO KOM FRAM Å SJËNVARPI

4ËKU   LÅTRA AF FLJËTANDI KËKAÅNI

Hress í sjónvarpsviðtali

,®'2%',5-,
Héraðsdómur
Reykjavíkur úrskurðaði í gær
tvo menn í gæsluvarðhald fram á
miðvikudag fyrir meint smygl á
um 1.800 millilítrum af fljótandi
kókaíni, sem barst til landsins í
hraðsendingu frá Bandaríkjunum. Annar mannanna er á fertugsaldri, en hinn er um fertugt.
Mennirnir tveir hafa ekki
komið við sögu lögreglu áður svo
vitað sé. Kona á fertugsaldri var
einnig handtekin en sleppt fljótlega. Hún er ekki talin tengjast
málinu.Efnið fannst við húsleit
lögreglunnar í húsi í Laugarneshverfi í Reykjavík á föstudagskvöld og er talið að fíkniefnin

hafi komið frá Suður-Ameríku í
gegnum Bandaríkin. Lögreglan
hefur rannsakað málið í samvinnu við bandarísku fíkniefnalögregluna. Tollayfirvöld í Reykjavík og á Suðurnesjum tóku
einnig þátt í því auk lögregluyfirvalda á Suðurnesjum.
Að sögn Þórarins Tyrfingssonar, yfirlæknis á Vogi, er fljótandi
kókaín einfaldlega kókaín sem
leyst hefur verið upp í vatni. Úr
því má vinna kókaín í hefðbundnu formi en ekki er ljóst
hversu mikið þar sem styrkleiki
vökvans liggur ekki fyrir.
Einnig segir Þórarinn mögulegt að sprauta vökvanum í æð,

+²"! !0 Fidel Castro, forseti

 ,%)¨ ²2 2¡44!23!, -ÎNNUNUM ER
GEFIÈ AÈ SÎK AÈ HAFA SMYGLAÈ FÅKNIEFNUM
FR¹ "ANDARÅKJUNUM
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

taka í nef eins og nefdropa eða
jafnvel drekka.
SGJ  SH

Skútan rannsökuð á
Keflavíkurflugvelli
Fíkniefnaskútan úr Pólstjörnumálinu er til rannsóknar í flugskýli á Keflavíkurflugvelli, en ekkert nýtt hefur enn komið fram. Skýrslutökur eru stutt á veg
komnar og ekki hefur verið rætt um framsal þeirra sem handteknir voru erlendis.
,®'2%',5-, Skútan sem ferjaði
rúmlega 60 kílógrömm af fíkniefnum frá Noregi til Fáskrúðsfjarðar var flutt í flugskýli á Keflavíkurflugvelli
til
nákvæmrar
rannsóknar á fimmtudagskvöld.
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á
höfuðborgarsvæðinu, sagði rannsóknina enn sem komið er ekki hafa
leitt neitt nýtt í ljós.
Kafarar á vegum sérsveitar
lögreglunnar skoðuðu skipið að utan
og hafsbotninn í kring strax á
fimmtudag, en fundu ekkert
markvert.
Átta manns eru í haldi lögreglu í
þremur löndum vegna málsins, en
engar nýjar handtökur hafa átt sér
stað. Enginn hefur verið leystur úr
haldi, en yfirheyrslur eru stutt á
veg komnar. Formleg skýrslutaka
er ekki hafin að fullu sakir þess að
einn verjenda í málinu er erlendis.
Stefán segir ekki tímabært að
segja til um hvort framsals verði
krafist á þeim þremur sem
handteknir voru erlendis. Tveir
voru handteknir í Færeyjum, annar
þeirra Íslendingur, en hinn Dani.
Einn Íslendingur, Logi Freyr
Einarsson, var handtekinn í Noregi,
en hann er talinn vera einn
skipuleggjenda
smygltilraunarinnar. Hinir eru bróðir hans Einar
Jökull Einarsson og Bjarni Hrafnkelsson, sem báðir voru handteknir
á heimilum sínum á höfuðborgarsvæðinu. Báðir hafa komið áður
við sögu lögreglu. Einar Jökull
hefur dvalið í Tékklandi og var
eftirlýstur af tékknesku lögreglunni
eins og kom fram á vefsíðu
hennar.

Kúbu, birtist óvænt í löngu
sjónvarpsviðtali á föstudag. Er það
í fyrsta skipti sem hann hefur sést
opinberlega í meira en þrjá
mánuði.
Sögusagnir um að Castro, sem er
81 árs gamall, sé látinn hafa verið
þrálátar lengi. Hann talaði lágt og
hægt en virtist þó hress og vel með
á nótunum. Sögusögnunum svaraði
hann með orðunum „hér er ég“.
Castro ræddi meðal annars um
að Bandaríkjastjórn gæti farið í
stríð við Írani. Þá talaði hann um
afleiðingar Íraksstríðsins, hátt
olíuverð og stöðu evru gagnvart
Bandaríkjadal.
ÖEB

3KEMMTISTAÈUR Å "RETLANDI

Sögðu hækjur
vera árásarvopn
"2%4,!.$ Ákvörðun næturklúbbs
í Bretlandi um að meina tvítugri
fatlaðri stúlku inngöngu hefur
vakið reiði hagsmunasamtaka í
landinu. Dyraverðir skemmtistaðarins sögðu að hækjur stúlkunnar
mætti nota sem árásarvopn.
Stúlkan hafði tvisvar áður
farið á skemmtistaðinn án
vandkvæða. „Það má nota hvað
sem er sem vopn, háhælaða skó,
gleraugu, stóla og fleira,“ sagði
hún. „Ég varð mjög reið og
niðurlægð. Þetta fór alveg með
sjálfstraustið.“
SGJ

&5*)-/2) %R SAKAÈUR UM MANNRÁTTINDA

BROT MORÈ OG SPILLINGU

&YRRVERANDI FORSETI 0ERÒ
%)44 34234! &¥+.)%&.!-,)¨ &2 500(!&) (ALD VAR LAGT ¹ RÒMLEGA SEXTÅU

KÅLËGRÎMM AF FÅKNIEFNUM ÖEGAR SKÒTAN VAR SKOÈUÈ ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI

Framseldur til
heimalandsins
#(),% !0 Fyrrverandi forseti

52¨5 &92)2 3+/423 ¥ (!&.!2&)2¨)
%INAR *ÎKULL %INARSSON OG !LVAR
«SKARSSON ANNAR TVEGGJA MANNANNA
SEM SIGLDU SKÒTUNNI URÈU FYRIR
¹R¹S VEGNA DEILNA VIÈ D¾MDA
GL¾PAMENN Å JÒNÅ ¹ SÅÈASTA ¹RI
!È MORGNI DAGS  JÒNÅ Å FYRRA
BRAUST MAÈUR INN ¹ HEIMILI !LVARS
OG SLË HANN Å HÎFUÈIÈ MEÈ KÒBEINI
5M KVÎLDIÈ FËR MAÈURINN ¹SAMT
TVEIMUR ÎÈRUM AÈ "URKNAVÎLLUM 
Å (AFNARFIRÈI ÖAR SEM !LVAR OG %INAR
VORU STADDIR ¹SAMT EINUM ÎÈRUM
OG SKAUT TVEIMUR SKOTUM ÒR HAGLA
BYSSU INN Å HÒSIÈ !LVAR FÁKK HÎGL Å
HÎFUÈ OG H¾GRI HANDLEGG ST¾ÈA

¹R¹SARINNAR VAR AÈ
FORSPRAKKI HENNAR
bTALDI SIG EIGA
ËUPPGERÈAR SAKIR
VIÈ %INAR *ÎKULm
AÈ ÖVÅ FRAM KOM Å
RÁTTARSAL
$AGINN EFTIR
SNERI SAMI MAÈUR
AFTUR AÈ HÒSINU Å (AFNARFIRÈI OG KAST
AÈI ELDSPRENGJU INN Å ÖAÈ Å ÖVÅ SKYNI
AÈ BRENNA ÖAÈ TIL GRUNNA
R¹SARMENNIRNIR ÖRÅR ¹TTU ALLIR AÈ
AFBROTAFERIL AÈ BAKI MEÈAL ANNARS
FYRIR FÅKNIEFNAMISFERLI

STEINDOR FRETTABLADIDIS

Perú, Alberto Fujimori, hefur
verið framseldur til heimalands
síns eftir tveggja ára dvöl í Chile.
Fujimori er sakaður um ýmis
mannréttindabrot, morð og
spillingu.
Hann var fluttur með lögregluflugvél frá Santiago í Chile til
Lima, höfuðborgar Perú, rétt eftir
hádegi í gær.
Fujimori flúði Perú árið 2000
og fór til Japan. Þar var hann
undir verndarvæng japanskra
stjórnvalda í fimm ár. Allt frá því
hann flúði heimalandið hafa
stjórnvöld þar reynt að fá hann
framseldan. Fujimori heldur þó
fram sakleysi sínu.
ÖEB

(JËLREIÈAMAÈUR UNDRAST AÈ EKKI SÁ HIRT BETUR UM HJËLREIÈASTÅGA 2EYKJAVÅKUR

Tvísprakk í samgönguviku

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

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

3!-'®.'52 Í tvígang punkteraði á reiðfáki Elvars
Arnar Reynissonar í sérstakri samgönguviku.
Elvar hjólar flesta daga að heiman í vinnuna; úr
Grafarvogi í Nauthólsvík. Reykjavíkurborg stóð að
samgönguvikunni og voru borgarbúar hvattir til að
hjóla í vinnu og skóla.
„Á sumrin eru stígarnir sópaðir einu sinni til
þrisvar og leiðin sem ég hjóla í vinnuna hefur
aldrei verið laus við glerbrot,“ segir Elvar Örn.
Hann segir ástandið á leið sinni verst í Grafarvogi,
þar sem stígurinn liggi við sjoppur og bensínstöðvar. Fossvogsdalur sé skárri enda helst notaður til
útivistar. „Það er ekki nóg að gera hjólastíga, það
verður líka að hirða um þá,“ segir Elvar Örn og
bendir á að sjálfsagt myndu allir leggja bílum
sínum í byrjun vetrar ef göturnar væru hvorki
saltaðar né ruddar.
Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi, segir
ríkan vilja hjá borgaryfirvöldum að bæta ástand
hjólreiðastíganna. Hann segir vinnuhóp munu taka
út hjólastígana og jafnframt muni borgaryfirvöld
gæta þess að hjólastígar verði ruddir í vetur svo
fólk komist hjólandi til og frá vinnu.
EB

%,6!2 ®2. 2%9.)33/. (JËLA OG GÎNGUSTÅGAR BORGARINNAR ERU
SJALDAN SËPAÈIR OG MIKIÈ ER UM GLERBROT ¹ ÖEIM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Cayenne Turbo, 500 hö.

Við hættum ekki að leika okkur af því að við verðum gömul.
Við verðum gömul af því að við hættum að leika okkur.
Porsche Cayenne.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23
Sími 590 2000 - www.benni.is
www.porsche.is
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)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR FORMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR SEGIR FYRRI RÅKISSTJËRN HAFA SETT ÖEIRRI NÕJU MIKLAR SKORÈUR
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%RLEND UNGMENNI HALDA ÖING

Staða og framtíð í nýju landi
&«,+ Hópur ungs fólks af erlend-

um uppruna stendur fyrir
málþingi um stöðu sína og
framtíð í íslensku þjóðfélagi á
morgun, mánudag. Tilgangurinn
er að láta rödd ungmenna, sem
hafa flust hingað til lands og eiga
hér heima, heyrast og auka
þannig skilning milli þeirra og
annarra landsmanna.
Málþingið er haldið í samvinnu
við Framtíð í nýju landi, sem er
samstarfsverkefni Rauða
krossins, Reykjavíkurborgar,
Alþjóðahúss, Velferðarsjóðs
barna, stéttarfélagsins Eflingar
og mennta- og félagsmálaráðuneytis.
LBB
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LÕSINGAR UM STJËRNM¹LASAMBAND ¥SLANDS
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Samstarf um
veiðar fýsilegt
34*«2.-, Yfirlýsing um stofnun

stjórnmálasambands Íslands og
Kamerún var undirrituð í New
York á miðvikudag.
Kamerún er við vesturströnd
Mið-Afríku og er nær fimmfalt
stærra en Ísland. Sautján milljónir
búa í landinu sem hlaut sjálfstæði
fyrir næstum hálfri öld.
Samstarf ríkjanna er einkum
talið felast í sjávarútvegi.
Það voru fastafulltrúar ríkjanna
hjá Sameinuðu þjóðunum, sendiherrarnir Hjálmar W. Hannesson
og Martin Belinga-Eboutou sem
undirrituðu yfirlýsinguna.
BÖS

Gagnrýnir kosningavíxla fyrri stjórnar
34*«2.-, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, gagnrýndi fyrri ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á
flokkstjórnarfundi Samfylkingarinnar í gær.
Hún sagði ríkisstjórnina hafa bundið hendur
þeirrar nýju með loforðum um fjárskuldbindingar stuttu fyrir kosningar.
„Það er í hæsta máta vafasamt að stjórnvöld sem hafa skilgreint umboð frá þjóðinni
til að stjórna landinu í tiltekinn tíma taki
ákvarðanir um fjárskuldbindingar ríkisins
sem eiga að koma til framkvæmda löngu
eftir að umboð þeirra til að stjórna landinu
er runnið út. Þessu þarf að breyta,“ sagði
Ingibjörg.
„Lausatök í hagstjórninni og fjáraustur úr

ríkissjóði í aðdraganda kosninga setur nýrri
ríkisstjórn miklar skorður við gerð fjárlaga
fyrir næsta ár og dregur verulega úr
svigrúmi okkar til að koma þörfum umbótamálum hratt og vel í framkvæmd.“
Ingibjörg Sólrún vék einnig að orkumálum og auðlindanýtingu Íslands. „Í nýrri
löggjöf er mikilvægt að búa svo um hnútana
að auðlindirnar sjálfar verði skilgreindar
sem sameign þjóðarinnar og að flutningskerfi orku svo og rafveitur, hitaveitur,
vatnsveitur og fráveitur verði í félagslegri
meirihlutaeign,“ sagði Ingibjörg.
„Hins vegar er líka mikilvægt að efla
samkeppni á raforkumarkaði varðandi aðra
þætti sem snúa að orkuöflun, orkuframleiðslu og sölu.“
SGJ

).')"*®2' /' '%)2 &ORMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR GAGN
RÕNIR SAMSTARFSFLOKK SINN FYRIR FJ¹RAUSTUR Å AÈDRAGANDA
KOSNINGA

Fákeppni ríkir á íslenskum lyfamarkaði
Formaður Lyfjagreiðslunefndar segir fákeppni skýra hærra lyfjaverð á Íslandi en
annars staðar og telur samnorrænan lyfjamarkað jákvæðan. Forstjóri Lyfjastofnunar telur líklegt að úrval samheitalyfja aukist með samnorrænum útboðum.
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3KAL ¹KVEÈA H¹MARKSVERÈ ¹ LYFSEÈILS
SKYLDUM LYFJUM Å HEILDSÎLU OG
SM¹SÎLU
3KAL ¹KVEÈA HVORT SJÒKRATRYGGINGAR
TAKA Ö¹TT Å GREIÈSLU LYFJA
3KAL ¹KVEÈA VERÈ SEM ALMANNA
TRYGGINGAR SKULU MIÈA GREIÈSLUÖ¹TT
TÎKU SÅNA VIÈ

,9&*!34/&.5.
-ETUR G¾ÈI OG ÎRYGGI LYFJA
(EFUR EFTIRLIT AÈ KRÎFU HEILBRIGÈIS
YFIRVALDA
!NNAST UPPLÕSINGAGJÎF FYRIR HEIL
BRIGÈISSTÁTTIR OG ALMENNING

(¹TÅÈARFUNDUR Å %YJUM

Höfnin 100 ára

(%),"2)'¨)3-, „Ég lít þessar hug-

myndir jákvæðum augum enda
ríkir fákeppni á íslenskum lyfjamarkaði og verð hér er hærra en
annars staðar, sérstaklega á samheitalyfjum,“ segir Rúna Hauksdóttir, formaður Lyfjagreiðslunefndar,
um
hugmyndir
heilbrigðisráðherra
um
samnorrænan lyfjamarkað.
„Í raun er aðeins einn samheitalyfjaframleiðandi á markaðnum í
dag en þeir voru þrír fyrir sjö
árum. Actavis hefur keypt upp
samkeppnisaðilana,“ segir Rúna.
Hún telur að með opnun og
stækkun
markaðarins
aukist
skilvirkni,
Norðurlöndin
geti
samnýtt ýmsa verkferla og með
aukinni samkeppni fáist lægra
verð. Spurð hvort hún telji
samnorrænan lyfjamarkað geta

6%34-!..!%9*!(®&. 5PPBYGGING
SKIPALYFTU OG STËRSKIPAHAFNA ER MEÈAL
BRÕNUSTU VERKEFNA -9.$«3+!2 &2)¨2)+33/.
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VERÈ G¾TI L¾KKAÈ MEÈ SAMNORR¾NUM LYFJAMARKAÈI

gagnast hinu öfluga Actavis segir
Rúna það vel geta verið. „En
Actavis er svo sem á öðrum
norrænum mörkuðum nú þegar og
selur lyfin sín ódýrar þar en hér.“
Rannveig Gunnarsdóttir, forstjóri Lyfjastofnunar, segist sjá
ýmsa kosti við samnorrænan lyfjamarkað. Eitt af vandamálum
íslenska markaðarins sé að á hann
sæki fá erlend fyrirtæki en með
samvinnu við Danmörku, Noreg
og Svíþjóð um veitingu markaðsleyfa gæti úrval lyfja aukist.
„Það er líklegt að verð lækki
þegar fleiri valkostir bjóðast,“
segir Rannveig og horfir ekki síst
til samheitalyfja, sem aðeins eru
um fimmtán prósent af íslenska
lyfjamarkaðnum. Ástæðu þess
kveður hún – líkt og Rúna – vera
samþjöppun á lyfjamarkaði.
Rannveig segir ýmis tæknileg
atriði ólík milli lyfjamarkaða en
lítur ekki á þau sem vandamál. „Ég

Vestmannaeyjahafnar er 100 ára
á þessu ári. Í tilefni af því var
haldinn sérstakur hátíðarfundur
hjá Framkvæmda- og hafnarráði
bæjarins á föstudag.
Þeir Elliði Vignisson bæjarstjóri
og Arnar Sigurmundsson,
formaður Framkvæmda- og
hafnarráðs, fluttu erindi á
fundinum. Þeir voru sammála um
að brýnustu verkefni hafnarinnar
væru uppbygging skipalyftu og
stórskipahafnar.
Höfnin hefur verið í núverandi
mynd frá árinu 1925 en höfn hefur
verið í Vestmannaeyjum allt frá
landnámstíma.
ÖEB

FENGI HELSTA D¹NARORSÎKIN

Finnar ætla að
vara við áfengi
(%,3).+) !0 Aðvaranir um að
2².!
(!5+3$«44)2

2!..6%)'
'5..!23$«44)2

sé fyrir mér að til séu leiðir til að
einfalda hlutina og það er hægt ef
ráðherrarnir koma sér saman um
gera þetta,“ segir hún. Ríki geri til
dæmis misjafnar kröfur um upplýsingar á umbúðum en hægt sé að
komast hjá sérmerkingum í hverju
landi með því að afhenda útprentaðar upplýsingar í apótekjum eða
vísa á þær á vef lyfjastofnunar. Hún
sér enn fremur ýmsa kosti við enn
nánara samstarf milli lyfjastofnana
ríkjanna en nú er. BJORN FRETTABLADIDIS

áfengi skaði heilsu munu vera á
áfengisumbúðum í Finnlandi frá
og með árinu 2009, samkvæmt
tilkynningu stjórnvalda í gær í
kjölfar skýrslna um að áfengi sé
helsta dánarorsök í Finnlandi.
Merkingarnar munu innihalda
orðið „aðvörun“ ásamt textanum:
„Áfengi getur skaðað fóstur og
heilsu þína.“ Áfengi var dánarorsök 17 prósent karla á aldrinum
15 til 64 ára og 10,5 prósenta
kvenna á sama aldri árið 2005.
Fyrir mánuði lögðu stjórnvöld
til að hækka skatt á áfengi um tíu
til fimmtán prósent.
SDG
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'EYMT EN EKKI GLEYMT
3+)05,!'3-, Mótmælafánar í Kárs-

nesi hafa verið fjarlægðir og sýndu
meðlimir íbúasamtakanna Betri
byggðar með því samtakamátt sinn
undir yfirskriftinni „Geymt en ekki
gleymt“.
„Fánarnir voru umtalsverð fjárfesting fyrir íbúa svæðisins og við
viljum ekki að þeir skemmist. Við
sýnum með þessu samtakamátt
okkar. Ef við getum tekið alla fánana
niður á einum degi, þá getum við
sett þá jafn fljótt upp aftur. Við
munum halda áfram mótmælum ef
loforð verða svikin,“ segir Þórarinn
Ævarsson, varaformaður íbúasamtakanna Betri byggð.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í

Þykir þér rétt að bólusetja
íslensk börn?
*¹
.EI
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Fylgist þú af áhuga með Pólstjörnumálinu svokallaða?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

&ORSETI ¥RAKS HARÈORÈUR

Mikil móðgun
við Kúrda
¥2!+ !0 Jalal Talabani, forseti

Íraks, hefur krafist þess að bandarísk stjórnvöld
sleppi Írana
sem var
handtekinn á
fimmtudag.
Talabani segir
það móðgun við
heimastjórn
Kúrda að
Bandaríkin
*!,!, 4!,!"!.)
virði ekki lög
Kúrda og hafi ekki haft samráð
við heimastjórnina um málið.
Áður hafði Massoud Barzani,
forseti heimastjórnarinnar, einnig
krafist þess að manninum yrði
sleppt. Þá sagði hann handtökuna
ólöglega.
Að sögn Talabani hafa Íranar
hótað því að loka landamærum
sem liggja að Kúrdahéraði ef
manninum verður ekki sleppt.
Bandaríkjamenn halda því fram
að Íraninn sé háttsettur í íranska
byltingarvarðliðinu og hafi staðið
fyrir smygli sprengiefna til Íraks.

"ANASLYSIÈ Å 3OGINU

ÖEB

Vatnsrennslið
til rannsóknar
,®'2%',5-, Rannsókn er hafin á

því hvort breytingar á vatnsrennsli í Soginu hafi verið orsök
slyssins sem þar átti sér stað á
miðvikudag. Þá var einum manni
bjargað úr ánni en annar lést.
Sagt var frá því í kvöldfréttum
Stöðvar 2 í gær að lögreglan á
Selfossi rannsakaði málið. Meira
vatni var hleypt í gegnum
Írafossvirkjun á þeim tíma sem
slysið varð svo vatnsborð
hækkaði um sex sentimetra.
Fram kom í fréttinni að
Landsvirkjun hefði athugað málið
og að farið hefði verið eftir
settum reglum í einu og öllu. ÖEB
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3MYGLAÈI EÈLUM Å GERVIF¾TI
"ANDARÅKJAMAÈUR ¹ YFIR HÎFÈI SÁR ALLT
AÈ FIMM ¹RA FANGELSI FYRIR AÈ SMYGLA
SJALDG¾FUM ÅGÒANA EÈLUM TIL "ANDA
RÅKJANNA Å HËLFI Å GERVIF¾TI SÅNUM

Kópavogi, kynnti í síðustu viku hugmyndir sem koma eiga til móts við
kröfur bæjarbúa. Fólu þær í sér að
hætt yrði við stækkun hafnarinnar
og sagði hann að farið yrði yfir hugmyndirnar með íbúasamtökunum.
„Okkur var lofað samráði eftir að
við afhentum bæjarstjórninni tæplega 2.000 undirskriftir. Það hefur
ekki enn verið gert. Tillaga bæjarstjórans er hins vegar skref í rétta
átt.“„Ég hef ekki kynnt bæjarstjórn
eða íbúasamtökunum tillögurnar og
mun bíða með það þar til þær eru tilbúnar. En fólk tekur greinilega vel í
þetta. Við getum núna vonandi lifað
saman í sátt og samlyndi,“ segir
Gunnar I. Birgisson.
EB
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Órói í Líbanon í aðdraganda kosninga
Nýjasta morðið á líbönskum þingmanni er talið geta spillt fyrir viðræðum
flokka um næsta forseta Líbanon. Margir Líbanar óttast að komist stjórnmálaflokkar ekki að samkomulagi geti það leitt af sér tvær ríkisstjórnir í landinu.
,¥"!./. !0 Vonir um að fyrirhug-

að forsetakjör í Líbanon geti
höggvið á tíu mánaða pólitískan
hnút milli ríkisstjórnarinnar, sem
er hliðholl Vesturlöndum, og
stjórnarandstöðunnar, sem er
hliðholl Sýrlandi og Hisbollahsamtökin leiða, dvínuðu með
morðinu á líbanska þingmanninum Antoine Ghanem í vikunni.
Ghanem var fjórði í röð þingmanna sem eru andstæðingar
sýrlenskra stjórnvalda sem hafa
verið myrtir frá því að núverandi
þing var kosið um mitt ár 2005,
eftir að Sýrland dró herlið sitt frá
Líbanon. Að auki hafa fjórir aðrir
andstæðingar sýrlenskra stjórnvalda verið myrtir á þessu tímabili.
Þjóðarsorg ríkti í Líbanon á
föstudag og hundruð manna
fylgdu Ghanem, bílstjóra hans og
lífverði til grafar. Alls létust sjö
manns þegar sprengja sprakk í
bíl Ghanem í kristnu hverfi í
Beirút.
Morðið á Ghanem hefur á ný
beint kastljósi alþjóðasamfélagsins að stjórnmálaástandinu í Líbanon. Bæði Bandaríkin og Frakkland fordæmdu morðið harðlega
og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna krafðist þess að tafarlaust
yrði látið af skipulögðum morðum á líbönskum leiðtogum.
Óttast er að morðið hafi áhrif á
viðræður milli andstæðra stjórnmálaflokka sem miða að því að
komast að samkomulagi um næsta
forseta.
Tveggja mánaða tímabil forsetakjörsins
hefst
næstkomandi
þriðjudag þegar þing kemur
saman á ný. Leiðtogar allra flokka
hafa heitið því að stefna áfram að
því að halda forsetakosningarnar
þrátt fyrir morðið í vikunni.
Fyrrverandi forseti Líbanon og
leiðtogi
Falangistaflokksins,
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Amin Gemayel, hefur varað við
að takist ekki að kjósa forseta
geti það skapað valdatóm og að
lokum leitt til þess að Líbanon
klofni í tvennt. Sagði hann dauða
Ghanem „skilaboð til Arababandalagsins, Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðsins að halda
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verndarhendi yfir forsetakosningunum svo að bjarga megi lýðveldinu Líbanon“.
Margir Líbanar óttast að klofningur fylkinga yfir forsetakjörinu geti leitt af sér tvær mismunandi ríkisstjórnir í Líbanon.
SDG FRETTABLADIDIS
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,OKADAGUR 3AMGÎNGUVIKU

Góð þátttaka á
lokadeginum
3!-'®.'5-, Samgönguviku í
Reykjavík lauk í gær með
hóphjólreiðum og hjólreiðakeppni. Um sextíu manns hjóluðu
frá Nauthólsvík að Ráðhúsi
Reykjavíkur og tuttugu hjólreiðamenn tóku þátt í Tjarnarsprettinum svokallaða. Sigurvegarinn í þeirri keppni var
Hafsteinn Ægir Geirsson.
Samgönguvikan var sú fimmta
sem haldin er í Reykjavík og
markmið hennar er að vekja
almenning til umhugsunar um
ferðavenjur sínar og nauðsyn
þess að draga úr mengun.
ÖEB

,EIKSKËLAR¹È STOFNAR STARFSHËP

Gæsluleikvellir
fá nýtt líf
-%..45. Hlutverk gæsluleikvalla
verður endurskoðað svo koma
megi betur til móts við þarfir
barnafjölskyldna. Svo hljóðar
tillaga meirihlutans í Leikskólaráði Reykjavíkurborgar sem var
samþykkt samhljóða.
Tillagan felur í sér að stofnaður
verði starfshópur sem kannar
eftirspurn, nýtingu og kostnað við
rekstur gæsluleikvalla.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,
formaður leikskólaráðs, segir
tímabært að greina þarfir
foreldra og leggja í kjölfarið
fram hugmyndir að nýrri kynslóð
gæsluleikvalla.
LBB

%INAR (ERMANNSSON TEKUR AFSÎKUNARBEIÈNI R¹ÈHERRA

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
!UKA AÈALFUNDUR &ÁLAGS ÅSLENSKRA HJÒKRUNARFR¾ÈIN
GA VERÈUR HALDINN ÙMMTUDAGINN  SEPTEMBER
NK ¹ (ËTEL ,OFTLEIÈUM Å 2EYKJAVÅK &UNDURINN
HEFST KL  !LLIR FÁLAGSMENN EIGA RÁTT TIL SETU ¹
FUNDINUM MEÈ M¹LFRELSI OG TILLÎGURÁTT
!TKV¾ÈISRÁTT HAFA FULLTRÒAR Å STJËRN OG ÖEIR FULLTRÒAR
SV¾ÈISDEILDA SEM KJÎRNIR VORU TIL SETU ¹ FULLTRÒAÖIN
GI &ÅH Å MAÅ SL
3TJËRN &ÁLAGS ÅSLENSKRA HJÒKRUNARFR¾ÈINGA

Er þó ekki sáttur
Einar Hermannsson
segist ekki hafa átt annarra kosta
völ en að taka afsökunarbeiðni samgönguráðherra fyrir að hafa nefnt
hann sérstaklega þegar spurt var
um ábyrgð í Grímseyjarferjumálinu.
Hann segist þó ekki sáttur. „Það var
ansi súrt að þurfa að sitja undir
þessu í fimm vikur og engin spurning
um að ég var gerður að blóraböggli í
þessu máli,“ segir Einar.
Kristján
Möller
samgönguráðherra segir þá hafa hist á tveggja
og hálfs tíma löngum fundi. „Það er
ljóst að Einar ber ekki einn ábyrgð á
málinu. Ábyrgðin er hjá Vegagerðinni og samgönguráðuneytinu.“
Einar, sem er sjálfstætt starfandi
3!-'®.'52

'2¥-3%9*!2&%2*!. 3AMGÎNGUR¹ÈHERRA
HEFUR BEÈIÈ %INAR (ERMANNSSON
VERKFR¾ÈING AFSÎKUNAR

skipaverkfræðingur, segir málið
ekki hafa komið niður á öðrum verkefnum, en það sé deginum ljósara að
mannorð hans hafi verið svert. „Ég
vil sem minnst af þessu máli heyra
og ég vona að því sé lokið.“
EB
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17. UMFERÐ
LANDSBANKADEILD KARLA
sun.
sun.
sun.
sun.
sun.

23. sept.
23. sept.
23. sept.
23. sept.
23. sept.

kl. 17:00
kl. 17:00
kl. 17:00
kl. 17:00
kl. 17:00

Fylkir - Keflavík
Fram - KR
HK - Breiðablik
FH - Valur
ÍA - Víkingur R.

Til hamingju!
Að lokinni 16. umferð höfðu 103.613 áhorfendur
mætt á völlinn í Landsbankadeildinni. Þetta er
glæsilegur árangur og í fyrsta skipti sem áhorfendur eru fleiri en 100.000. Gamla aðsóknarmetið fyrir
heilt tímabil var 98.026 áhorfendur. Ljóst er að
metið verður stórbætt í sumar.
Fjölmennum á völlinn
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5MHVERFISV¾NNI SAMGÎNGUR ERU NAUÈSYN

Tækifæri fyrir
Ísland
!5¨5.. !2.«233/. 3+2)&!2
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inn af hápunktum samgönguviku í Reykjavík var alþjóðleg
ráðstefna um umhverfisvæna samgöngutækni, þar sem
innlendir og erlendir sérfræðingar spáðu í hvernig ná mætti
því markmiði að gera að minnsta kosti landsamgöngur óháðar
olíu og benzíni. Meðal helztu niðurstaðna ráðstefnunnar var
að rafmagn myndi leika æ stærra hlutverk í því að knýja farartæki
framtíðarinnar og að Ísland hefði tækifæri til að verða fyrsta
landið í heiminum sem gæti orðið nánast óháð jarðefnaeldsneyti.
Aðalforsendurnar fyrir því eru að jarðefnaeldsneytisnotkun á
Íslandi takmarkast nánast eingöngu við samgöngur og sú innlenda
orka sem nægt framboð er af er endurnýjanleg raforka.
Sérfræðingar spá því að olíulindir heims verði þurrausnar innan
nokkurra áratuga. Það sem ekki síður knýr á um að dregið verði stórlega
úr notkun jarðefnaeldsneytis er baráttan gegn gróðurhúsaáhrifunum.
Brennsla jarðefnaeldsneytis – kola, olíu og jarðgass – er eins og
kunnugt er aðaluppsretta gróðurhúsalofttegunda. Að vísu er losun
koltvísýrings miklu meiri frá iðnaði og raforkuframleiðslu en frá
bílaumferð í heiminum, en ekki sízt með tilliti til þess að útlit er fyrir
að bílum muni fjölga um meira en helming á næstu 20-25 árum – úr
um 925 milljónum nú í yfir tvo milljarða – er ljóst að mannkyninu
mun lítið verða ágengt í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
nema með því að knýja þennan feiknarlega bílaflota með öðrum
orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti.
Til að bregðast við þessu eru bílaframleiðendur farnir að bjóða
upp á bíla knúna umhverfisvænni orkugjöfum. Þeir eru í stórum
dráttum þrenns konar – lífrænt eldsneyti, rafmagn og vetni. Þar sem
enn hafa ekki orðið nægar framfarir í þróun rafgeymatækninnar til
að bílar knúnir rafmagni eingöngu verði samkeppnisfærir – nema þá
sem smábílar til innanbæjarsnatts – og vetnis- og efnarafalstæknin
er enn skemur á veg komin eru bílar knúnir lífrænu eldsneyti
sá valkostur sem bílaframleiðendur hafa hingað til helzt boðið
umhverfismeðvituðum bílnotendum.
Í Brasilíu eru lífetanólknúnir bílar markaðsráðandi og í Evrópu
hefur það eldsneyti, sem framleitt er úr jarðargróðri, sótt hratt
á, einkum og sér í lagi í Svíþjóð þar sem stjórnvöld hafa ýtt mjög
undir fjölgun etanólbíla. Þótt koltvísýringur losni líka við brennslu
lífetanóls þá er sú losun ekki meiri en það magn koltvísýrings sem
plönturnar, sem eldsneytið er framleitt úr, höfðu áður síað úr loftinu.
Þannig reiknað losnar allt að 80 prósent minni koltvísýringur þegar
bíll gengur á E85-eldsneyti (85% etanól, 15% benzín) í stað benzíns.
En nýjar rannsóknir draga umhverfisvænleika lífetanóls sem
eldsneytis í efa. Í Lundúnablaðinu The Times var í gær greint frá
rannsókn þar sem komizt er að þeirri niðurstöðu að þar sem mun
meira magn nituroxíðs (N2O) en áður hafði verið talið losnaði við
brennslu þess lífetanóls sem nú er á markaðnum (framleiddu úr
repju og maís) væru gróðurhúsaáhrif af brennslu þess meiri en
benzíns eða dísilolíu. Þetta helgast af því að nituroxíð hefur 296
sinnum meiri gróðurhúsaáhrif í för með sér en koltvísýringur.
Hvað sem hæft er í þessu er ljóst að lífetanól getur aldrei komið
algerlega í stað benzíns og dísilolíu til að knýja allan bílaflota
heimsins. Efasemdir um að etanól sé í raun umhverfisvænt ættu að
hvetja bílaframleiðendur enn frekar til dáða að þróa aðrar lausnir.
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Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Toppskórinn

Mosfellsbær
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+RISTJ¹N -ÎLLER SAMGÎNGUR¹ÈHERRA
UPPLÕSTI Å VIÈTALI VIÈ "LAÈIÈ Å G¾R AÈ
HANN HEFÈI BEÈIÈ %INAR (ERMANNS
SON SKIPAVERKFR¾ÈING AFSÎKUNAR ¹ AÈ
HAFA NEFNT HANN EINAN SEM ¹BYRGAN Å
'RÅMSEYJARFERJUKLÒÈRINU 3JALDG¾FT ER
AÈ ÅSLENSKIR STJËRNM¹LAMENN BIÈJIST
AFSÎKUNAR ¹ ORÈUM SÅNUM OG GJÎRÈUM
OG AFSÎKUNARBEIÈNI +RISTJ¹NS ÖVÅ
ATHYGLISVERÈARI EN ELLA /RÈIN AFSÎKUÈU
FÁLLU ¹ TRÎPPUM 3TJËRNARR¹ÈSHÒSSINS
FYRIR H¹DEGI  ¹GÒST OG STRAX EFTIR
H¹DEGI VAR +RISTJ¹N GAGNRÕNDUR
FYRIR AÈ GERA %INAR AÈ BLËRA
BÎGGLI ¶AÈ TËK R¹ÈHERRANN
SJ¹LFAN HEILAR FIMM VIKUR AÈ
¹TTA SIG ¹ AÈ ÖETTA V¾RI EKKI
EÈLILEGT EN HANN LIFIR SJ¹LFSAGT
EFTIR ORÈATILT¾KINU BETRA ER
SEINT EN ALDREI

b(VAÈ VAR INNI Å DÕNUNUMm SPURÈI
HAFNARVÎRÈURINN ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI Å &RÁTTA
BLAÈINU Å G¾R ÖEGAR HANN HUGSAÈI HEIL
TVÎ ¹R TIL BAKA UM MENN SEM HÎFÈU
MEÈ SÁR DÕNUR ÒR SKÒTU SEM KOM TIL
&¹SKRÒÈSFJARÈARHAFNAR Å SEPTEMBER
 ¶ETTA ERU VISSULEGA EÈLILEGAR
HUGLEIÈINGAR Å LJËSI ATBURÈARINS EYSTRA
¹ FIMMTUDAG EN GRUNUR LEIKUR ¹ AÈ
0ËLSTJÎRNUM¹LSMENN HAFI NOTAÈ
SÎMU SMYGLLEIÈ ¹ÈUR 5M LEIÈ
ER ÖETTA VÅSBENDING UM AÈ
HVERSDAGSLEGIR ATBURÈIR
SEM SËMAK¾RIR BORGARAR
VERÈA VITNI AÈ JAFNVEL
UM H¹BJARTAN DAG
GETA VERIÈ LIÈUR Å
HARÈSVÅRUÈUM
GL¾PA
AÈGERÈUM

&ULLTRÒI OG VARAFULLTRÒI 3AMFYLKINGARINNAR
Å STJËRN /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR VILJA AÈ
TRÒNAÈI VERÈI LÁTT AF NÕFENGNU MATI ¹ VIRÈI
LJËSLEIÈARAKERFIS FYRIRT¾KISINS 2ÎK ÖEIRRA
ERU ÖAU AÈ FJÎLMIÈLAR HAFI KOMIST YFIR
UPPLÕSINGARNAR OG M¹LIÈ ÖVÅ EKKI ¹ F¹RRA
VITORÈI EINS OG AÈ VAR STEFNT 6ILJA ÖAU AÈ
TRÒNAÈI VERÈI AFLÁTT SVO STJËRNARMENN GETI
TJ¹È SIG UM M¹LIÈ OPINBERLEGA ¶ETTA ER
AUÈVITAÈ GOTT OG BLESSAÈ EN SPYRJA M¹
HVERS VEGNA Å ËSKÎPUNUM VERÈMATIÈ
ER TRÒNAÈARM¹L ¥BÒAR 2EYKJAVÅKUR
!KRANESS OG "ORGARBYGGÈAR EIGA
/RKUVEITUNA OG STJËRNARMENN ERU
ÖEIRRA FULLTRÒAR OG ENGRA ANNARRA
2AUNVERULEGIR EIGENDUR HLJËTA
AÈ EIGA RÁTT ¹ AÈ VITA HVAÈ ÖEIR
EIGA OG HVERS VIRÈI EIGUR ÖEIRRA
ERU
BJORN FRETTABLADIDIS

")4"%). )LLUGI 'UNNARSSON SPYR

Á að greiða kennurum laun í samræmi við frammistöðu?
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Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík
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Verðlaunum
góða kennara

Góð kjör – góður
skóli

V

G

elmegun okkar Íslendinga mun á næstu árum og
áratugum ráðast af því hversu vel okkur mun
takast upp í menntamálum. Þekking og sköpunargáfa
ásamt ríkulegum náttúruauðlindum verður viðspyrna
okkar í heimi sem gerir sífellt meiri kröfur um
árangur. Krakkar sem núna eru í grunnskóla munu
standa frammi fyrir samkeppni um störf við jafnaldra sína úti um allan heim þegar þau útskrifast úr
háskóla. Störf sem við sitjum ein að um þessar
mundir verða ekki varin í framtíðinni með fjarlægð
Íslands frá Kína, Indlandi eða öðrum svæðum sem nú
eru að eflast svo mjög. Alþjóðavæðingin mun í krafti
upplýsingatækninnar ná til miklu fleiri starfa en
iðnaðar- og framleiðslustarfa. Eina leiðin til þess að
börnin okkar geti keppt í þeim heimi er að þau hafi að
minnsta kosti jafn góða menntun og aðrir og helst
betri.

¶EKKING OG SKÎPUNARG¹FA
Áður en ég sný mér að launum kennara langar mig að
nefna eitt. Ég hef tekið eftir því að í umræðu um
menntamál hér á landi skýtur öðru hverju upp þeirri
skoðun að það sé í lagi að íslensk börn nái ekki topp
árangri í greinum eins og stærðfræði og öðrum
raunvísindagreinum vegna þess að við leggjum í staðinn meiri áherslu á sköpunargetu, frumleika og
frumkvæði. Þetta eru einfaldlega ruglrök og stórhættuleg. Sköpunargáfa og frumkvæði eru að stórum
hluta samfélagsleg fyrirbæri og færni í til dæmis
stærðfræði dregur ekki úr slíkum gáfum. Þeir sem
afsaka fremur slaka útkomu íslenskra grunnskólabarna í alþjóðlegum samanburði með því að íslensku
börnin búi yfir meira frumkvæði og athafnaþrá en
börn í öðrum löndum eru á villigötum. Sköpunargáfa
annarra þjóða í kringum okkur er síst minni en sú
sem við búum yfir og í mörgum þeim löndum sem nú
eru að rísa í efnahagslegum skilningi mun samfélagsgerðin breytast þannig að frumkvæði og áhættutaka
verði verðlaunuð sem skyldi.
.ÒVERANDI KERFI ER STAÈNAÈ
Menntun er því mikilvægari í samfélaginu okkar en
nokkru sinni fyrr. Það gengur því ekki að við búum
við það kerfi að kennarar fái ekki laun í samræmi við
frammistöðu. Kerfið sem við höfum búið til er í raun
þannig að besta leiðin sem kennari hefur til að hækka
í launum er að eldast. Kennari sem sinnir starfi sínu
illa, og slíkir kennarar eru til, fá sömu laun og
kennarar sem leggja sig alla fram. Ekki þarf að hugsa
málið lengi til að átta sig á því að þetta er ekki
hvetjandi kerfi. Margar leiðir eru til að meta
frammistöðu kennara, nýta má mat foreldra, mat
nemenda, annarra kennara og skólastjóra. Aðalatriðið
er að við eigum að hækka laun kennara en við eigum
að hækka góða kennara meira en þá sem lakari eru.
Þannig löðum við hæft fólk til að sinna þessu
mikilvæga starfi. Við verðum að ná árangri og til
þess þurfum við að breyta núverandi kerfi.

Auglýsingasími

Margt Smátt

an
Húsasmiðj

'OTT c EN SVOLÅTIÈ SEINT

runnskólakennarar í heild fá sannarlega ekki
laun í samræmi við frammistöðu. Grunnskólinn
snertir líf sérhvers barns og ætti öllum að vera ljóst
að kröfurnar sem samfélagið gerir á grunnskólann og
þar með grunnskólakennara eru gríðarlegar. Þess
vegna skýtur skökku við að það kjaraumhverfi sem
grunnskólakennurum hefur verið skapað er fyrir
neðan allar hellur. Staða kjaramálanna er á ábyrgð
sveitarfélaganna eða samningsvettvangs þeirra,
launanefndar sveitarfélaganna en auk þess hefur
skapast sú hefð að sveitarstjórnarmenn komi ekki
beint að umræðu um kjör kennara. Umræðan er
þannig kæfð í einhvers konar samkomulagi um
láglaunastefnu gagnvart stéttinni og þar með
sérkennilegu samkomulagi um að börnin okkar búi
við menntun í skugga óánægju kennara í stórum stíl.

'RUNNLAUNIN ÖARF AÈ LEIÈRÁTTA
Umræðan um grunnlaun kennara og þeirra frumkjör
er brýnni en umræða um frammistöðulaun sem yrði
þá væntanlega byggð á verulega umdeilanlegu mati.
Hvað er frammistaða kennara? Hvernig mælum við
hana? Eru það einkunnir nemendanna sem reyndar
kennararnir sjálfir gefa eða mat skólastjóranna eða
samstarfsfólksins? Nú eða mat kennarans sjálfs?
Samræmd próf? Skólahverfi með nemendum sem eru
sterkir á svellinu þýða þá hærri laun, eða hvað? Hver
á þá að meta frammistöðu nemenda ef einkunnir
verða forsenda frammistöðumats kennara?
Hvernig á að meta árangur eða frammistöðu
kennara sem er með 28 nemendur í stofu þar sem eru
tveir með dyslexíu, þrír með athyglisbrest og fjórir
sem ekki fengu morgunmat?
Það er ljóst að hefðbundnir mælikvarðar hæfnislauna standast engan veginn vegna flókins eðlis
starfsins. Opið og skapandi skólastarf tíðkast í sífellt
ríkari mæli og auk þess aukin samvinna og teymisvinna kennara.
4RYGGING FYRIR JÎFNUÈI
Kjör kennara varða ekki einungis kennarana sjálfa
og þá sem launin greiða heldur snúast þau ekki síður
um að byggja upp gott samfélag fyrir alla. Góð laun
kennarastéttarinnar eru ákveðin trygging fyrir
jöfnuði og öflugu samfélagi þar sem öll börn eiga
kost á góðri grunnmenntun. Því á öruggt og stöðugt
kjaraumhverfi kennara að vera baráttumál samfélagsins í heild.
Við Vinstri græn leggjum mikla áherslu á að öll
börn eigi að njóta góðrar menntunar hvort sem þau
búa við fátækt, félagslega erfiðleika eða fötlun og eða
njóta ríkidæmis, öryggis og allsnægta. Frá þeirri
kröfu hvikum við ekki undir nokkrum kringumstæðum.
Sterk grunnlaun og örugg kjör grunnskólakennara
eru fyrsta skref í þeim leiðangri. Þá en ekki fyrr er
hægt að ræða um frekari útfærslur og þá í fullu
samráði við skólastjórnendur og kennara.
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Frystikista

799

9
9
9
.
2
3

1.595

Frystikista, Frigor

Skrúfjárnasett, Toolux

182 ltr. 89,5x73x64,5 sm,
hraðfrystikerfi

22 stk.
5010138

1805486

3 rafhlöður

3.97.22990

9
9
9
.
2
1 19.995
Hleðsluborvél, Hitachi

Diskasett

12V, 3 rafhlöður 1,4 Ah, ljós og
bitasett fylgir með, allt í tösku

16 hlutir í pakka, rautt/svart
2200015

603400

Öll salerni,
blöndunartæki
og handlaugar

Öll ljós

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Öll málning

7k9r/m0

25%
AFSLÁTTUR

2
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Plastparket, eik/hnota
7mm ,1.290x192 mm
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146878/146877

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.
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„Í Ameríku snýst allt um
hver sé númer eitt í dag.“
!MERÅSKI TËNLISTARMAÈURINN
"RUCE 3PRINGSTEEN ¹ LANGAN OG
FARS¾LAN FERIL AÈ BAKI Å ROKK
OG D¾GURLAGATËNLIST

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Síðustu tónleikar Bob Marley



 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
SÎNG REGGÅTËNLISTARMAÈURINN
"OB -ARLEY ¹ SÅNUM SÅÈUSTU
TËNLEIKUM Å 3TANLEY LEIKHÒSINU
Å 0ITTSBURGH Å 0ENNSYLVANÅU
6IÈ ÖAÈ T¾KIF¾RI VAR LAGIÈ
2EDEMPTION 3ONG TEKIÈ UPP
OG VAR SÅÈAR GEFIÈ ÒT ¹ PLÎTUNNI
3ONGS OF &REEDOM AÈ HONUM
L¹TNUM
"OB -ARLEY VAR F¾DDUR
OG UPPALINN ¹ *AMAÅKU OG
ER ÖEKKTASTI OG VINS¾LASTI
REGGÅTËNLISTARMAÈUR HEIMS OG AF
ÖEKKTUSTU LÎGUM HANS M¹ NEFNA
.O 7OMAN .O #RY #OULD 9OU
"E ,OVED OG ) 3HOT THE 3HERIFF
3ÅÈASTA PLATA "OBS -ARLEY
SEM TEKIN VAR UPP Å STÒDÅËI



HEITIR 5PRISING OG KOM ÒT ¹RIÈ
 EN HANN VAR Å TËNLEIKAFERÈ
TIL AÈ FYLGJA PLÎTUNNI EFTIR ÖEGAR
HANN VARÈ SVO VEIKUR AÈ AFLÕSA
ÖURFTI FERÈINNI EFTIR TËNLEIKANA Å
0ITTSBURGH
-ARLEY GREINDIST MEÈ
KRABBAMEIN Å STËRUT¹ ¹RIÈ 
EN NEITAÈI ÎLLUM MEÈFERÈUM
VIÈ ÖVÅ OG MEINIÈ BREIDDIST ÒT
UM LÅKAMANN N¾STU ¹RIN ¶AÈ
VAR SÅÈAN HINN  MAÅ ¹RIÈ 
SEM KRABBAMEINIÈ DRË HANN TIL
DAUÈA AÈEINS  ¹RA AÈ ALDRI










"/" -!2,%9 2EGGÅTËNLISTARMAÈ

URINN HÁLT SÅNA SÅÈUSTU TËNLEIKA ¹
ÖESSUM DEGI FYRIR  ¹RUM

/TTË MIKLI VERÈUR
KONUNGUR ¥TALÅU
3NORRI 3TURLUSON ER VEGINN
Å 2EYKHOLTI
,IECHTENSTEIN LÕSIR YFIR
SJ¹LFST¾ÈI FR¹ ¶ÕSKALANDI
3KIPIÈ (-3 "EAGLE
MEÈ #HARLES $ARWIN UM
BORÈ SIGLIR TIL +ARLSEYJU Å
'ALAPAGOS EYJAKLASANUM
3OVÁTMENN SNÒA VÎRN Å
SËKN Å 3TALÅNGRAD
4¾PLEGA  LÎGSKILN
AÈARSINNAR AFHENDA !LÖINGI
¹SKORUN UM AÈ GANGA EKKI
FR¹ SAMBANDSSLITUM VIÈ
$ANI AÈ SVO STÎDDU
&ELLIBYLURINN %LLEN GENGUR
YFIR ¥SLAND
-INNISMERKI AFHJÒPAÈ ¹
®XNADALSHEIÈI Å TILEFNI ÖESS
AÈ ALLUR VEGURINN MILLI
!KUREYRAR OG 2EYKJAVÅKUR
VAR MALBIKAÈUR

&¡,!' "µ&,5'.!".$! (%,$52 5003+%25(4¥¨

3AFNA HUNANGI ALLT SUMARIÈ
-®¨256!,,!+)2+*! +IRKJAN VAR ST¾RSTA TIMBURKIRKJA LANDSINS ÖEGAR
HÒN VAR BYGGÈ ¹RIÈ 

Möðruvallakirkja 140 ára
Möðruvallakirkja í Hörgárdal verður 140 ára hinn 23.
september og verður því
fagnað í kirkjunni þann dag
með messu klukkan 14.
Möðruvallakirkja var reist
á árunum 1865-1867. Þorsteinn Daníelsson á Skipalóni sá um smíðina en hún var
teiknuð af Jóni Chr. Stephánssyni. Kirkjan var vígð 5. ágúst
1866, en ekki tekin út formlega og afhent söfnuði fyrr en
23. september árið 1867, fullbyggð. Möðruvallakirkja var
stærsta timburkirkja landsins þegar hún var byggð enda
voru Möðruvellir amtmanns-

setur í þá tíð og höfuðstaður
Norðurlands. Kirkjan tekur
250 manns í sæti en hvelfingin er skreytt yfir tvö þúsund
gifsstjörnum.
Í messunni mun sr. Jón
Aðalsteinn
Baldvinsson,
vígslubiskup á Hólum, predika, en sóknarpresturinn
sr. Solveig Lára Guðmundsdóttir þjónar fyrir altari.
Kirkjukór
Möðruvallaklaustursprestakalls syngur
undir stjórn Helgu Bryndísar
Magnúsdóttur. Eftir messuna
verður
afmæliskaffi
í
Leikhúsinu, sem er nýtt
safnaðarheimili kirkjunnar.

Móðir okkar,

Sigríður Einarsdóttir,
sem lést miðvikudaginn 12. september, verður jarðsungin mánudaginn 24. september frá Árbæjarkirkju
kl. 13.00.
Kristín Sjöfn Helgadóttir,
Hrafnhildur Helgadóttir,
Guðfinna Björk Helgadóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Skúli Möller,
Georg Guðjónsson,
Helgi Axelsson,

Býflugnabændur á sunnanverðu landinu halda uppskeruhátíð í Fjölskylduog húsdýragarðinum í dag klukkan 1416.
Tómas Óskar Guðjónsson er forstöðumaður og sér jafnframt um býflugnabú garðsins. Hann segir um
fimmtán starfandi býflugnabændur á
landinu í dag en um tíu þeirra verða
á uppskeruhátíðinni með afurðir sumarsins.
Tómas segir áberandi mun á
hunanginu frá bændunum, bæði hvað
varðar lit og bragð. „Bragðið fer
bæði eftir því hvar og hvenær ársins
hunanginu er safnað, þannig að það er
annað bragð á vorin en haustin,“ segir
Tómas og bætir því við að flugurnar
í Húsdýragarðinum byrji að safna
þegar víðirinn í Laugardalnum fer
að blómstra og safni svo áfram yfir
sumarið blómasafa og frjókornum
sem þær vinni hunangið úr.
„Á uppskeruhátíðinni fær fólk að
smakka og getur dæmt sjálft hvernig
því líkar hunangið en það verður líka
eitthvað af hunangi til sölu á staðnum. Síðan tökum við einn ramma úr
garðinum og setjum í lokað sýningarbúr þar sem gestir geta séð hvernig
þetta lítur allt saman út,“ segir Tómas
og tekur fram að allir séu velkomnir á
uppskeruhátíðina.
Aðspurður hvort fólk eigi nokkuð
á hættu að vera stungið af býflugu,
segir Tómas: „Nei, það er ekkert að
óttast því þær hafa í sjálfu sér engan
áhuga á fólki nema þær séu króaðar af
eða angraðar á annan hátt. Þótt þær
séu líkar geitungum að mörgu leyti þá
hegða þær sér samt öðruvísi.“
Tómas segir fólk almennt ekki taka
eftir flugunum sem fljúga um Laugardalinn. „Fólk sér þær ekki einu sinni
þótt það standi mjög nálægt búinu
nema það sé sérstaklega að leita að
þeim,“ segir hann.
Það er Félag býflugnabænda sem
stendur fyrir hátíðinni og Tómas segir
félagið vera nokkuð virkt. „Við skiptumst á útbúnaði, sögum og hunangi
auk þess að aðstoða hver annan og ég
held að við hlökkum allir til að hittast í
dag og bera saman bækur okkar,“ segir
Tómas og bætir við: „Það er mjög mis-
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4ËMAS «SKAR
'UÈJËNSSON
FORSTÎÈUMAÈUR
&JÎLSKYLDU OG
HÒSDÕRAGARÈSINS
SÁR UM BÕFLUGURN
AR Å GARÈINUM OG
SEGIR UPPSKERUNA
HAFA VERIÈ VERU
LEGA GËÈA Å ¹R
&2¡44!",!¨)¨2«3!

jafnt hvernig gengur með uppskeruna
og má nefna sem dæmi að fyrsta uppskeran í Húsdýragarðinum árið 2000
var fimm kíló en í ár koma þrjátíu kíló
úr einu búi.“
Tómas tekur einnig fram að kven-

félagið Hvöt frá Sandgerði verði á
hátíðinni þar sem þær munu kynna
sultur og kerti þannig að með sanni má
segja að allsherjar uppskeruhátíð verði
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í
dag.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Ástkær dóttir okkar, systir, barnabarn og
mágkona,

Edda Sigrún Jónsdóttir,

o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Álftamýri 8,

lést þriðjudaginn 11. september síðastliðinn. Útförin
fer fram frá Laugarneskirkju þriðjudaginn 25. september kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlega
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Barnaspítala Hringsins.
Anna Reynisdóttir,
Halldór Jónsson,
Guðbjörg R. Jónsdóttir,
Sigurður R. Jónsson,
Kjartan V. Jónsson,
Svandís E. Jónsdóttir,
Hrefna V. Jónsdóttir,
Anna Sigurjónsdóttir,

Jón Baldvin Sveinsson,
Helena H. Júlíusdóttir,
Brynjar Ingason,
Svala Hilmarsdóttir,
Olga B. Bjarnadóttir,
Ólafur Þráinsson,
Tómas Rúnarsson,
Kristján J. Ólafsson

"RAGI 'UÈBRANDSSON FORSTJËRI
"ARNAVERNDARSTOFU ER  ¹RA

(J¹LMAR ( 2AGNARSSON REKTOR
ER  ¹RA

45 ára afmæli
23. september á hún
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638

Guðbjörg Helga
Sigurðardóttir

www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Hraunbæ 79,
45 ára afmæli
og fær hún innilegar haming juóskir
frá þeim sem heldur á henni.

Útfararþjónustan ehf.

Kveðja, Guðmundur Helgi.

Stofnað 1990
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Breyttist úr prúðum dreng í
vímuefnaháða morðvél
Ishmael Beah, fyrrverandi herdrengur frá Sierra
Leone, mun lesa upp úr bók sinni Um langan
veg: frásögn herdrengs, á opnum hádegisfundi í
Iðnó á morgun, sem haldinn er á vegum Unicef,
Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna.
Mun Ishmael fjalla um reynslu sína af borgarastyrjöldinni í Síerra Leóne, sem geisaði árin 1991
til 2002, þar sem hann var tekinn í her stjórnvalda og fengin skotvopn til að berjast gegn
uppreisnarmönnum.
Þá var hann aðeins þrettán ára en ekki leið á löngu
þar til drengurinn var á valdi fíkniefna og búinn að
drepa fleiri en hann gat hent reiður á.
Unicef tókst að bjarga Ishmael þremur árum
seinna og aðstoðaði hann við að aðlagast samfélag-

inu á ný. Hann hefur nú náð að skapa sér nýtt líf og
miðlar af reynslu sinni. Með bók sinni vill Ishmael
vekja almenning til umhugsunar um þá hræðilegu
staðreynd að um 300.00 börn séu látin berjast í tæplega 50 styrjöldum sem geisa í dag.
Hann vill leggja sitt af mörkum til að börn öðlist
frelsi og fái aðstoð til að endurheimta líf sitt.
Bók Ishmael hefur vakið heimsathygli en þess
má geta að hún kom út í íslenskri þýðingu á vegum
JPV í byrjun síðustu viku og fékk heitið Um langan
veg: frásögn herdrengs.
Ishmael mun árita bókina eftir hátíðarfundinn í
Iðnó, sem verður eina tækifæri landsmanna til að
heyra frásögn höfundarins frá fyrstu hendi, þar sem
hann dvelur stutt á landinu.
RVE

"ÎRNIN Å 3ÅERRA ,EËNE HAFA MÎRG ORÈIÈ FYRIR BARÈINU ¹ GRIMMD STRÅÈSINS

skattur.is
Til forráðamanna hlutafélaga, einkahlutafélaga og
annarra skattskyldra lögaðila

Framtalsfrestur
félaga er liðinn
Minnt er á að í fyrri hluta október
fer fram álagning opinberra gjalda
lögaðila vegna rekstrarársins 2006.
Framtalsfrestur er nú liðinn og eru því þau félög

sem enn eiga eftir að skila skattframtali 2007 ásamt
ársreikningi hvött til að skila hið allra fyrsta.
Bent skal á að skattframtali skal alltaf skila, jafnvel
þó að engin eiginleg atvinnustarfsemi eða rekstur
haﬁ verið til staðar hjá félaginu.

Hægt er að skila skattframtali og
ársreikningi rafrænt á www.skattur.is.
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Er sjálf svo mikið barn
Hrund Þórsdóttir hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin í vikunni sem leið fyrir sína fyrstu bók, Loforðið. Í samtali við Bergstein
Sigurðsson ræðir Hrund meðal annars systurmissinn sem varð til þess að hún skrifaði bókina og hvað má skrifa fyrir börn.

K

völd eitt í fyrravor
átti Hrund erfitt
með að sofna. Á
meðan hún lá hugsi
kviknaði hugmynd.
Hún hélt fyrir henni
vöku og lét hana ekki í friði fyrr en
Hrund læddi sér fram úr klukkan
þrjú um nótt og hripaði hana niður
á blað. Nú er hugmyndin komin út
á bók og hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin sem afhent voru á miðvikudag. Loforðið segir frá Ástu,
ellefu ára hnátu sem stendur
frammi fyrir því að besta vinkona
hennar, Eyvör, er dáin.
Þetta er persónuleg bók fyrir
Hrund, en systir hennar fórst í bílslysi ásamt vinkonu sinni fyrir
hálfu fjórða ári, ekki nema þrettán
ára gömul. „Það gengur vitaskuld
mikið á eftir að slíkt áfall dynur
yfir,“ segir Hrund. „Það brjótast
um alls konar tilfinningar og
vangaveltur og þessa nótt leyfði
ég þeim að rata á blað í gegnum
þessa bók.“ Um sumarið hélt hún
síðan til Kaupmannahafnar og
dvaldi þar í tvo mánuði á meðan
hún lauk við bókina.
Þetta er fyrsta bók Hrundar,
sem er 26 ára gömul. „Mér hefur
alltaf þótt gaman að skrifa. Ef ég
fékk blöð og liti þegar ég var lítil
gat ég dundað mér tímunum saman
við að teikna, lita og skrifa. Ég
skrifaði hins vegar ekkert á unglingsárum, á engar sögur ofan í
skúffu eða neitt slíkt. Löngunin
blundaði þó alltaf í mér og eftir að
systir mín lést ákvað ég að láta
slag standa. Í gegnum skriftirnar
fékk ég útrás fyrir þær tilfinningar sem voru að brjótast um í mér.“

-¹ SKRIFA UM ALLT FYRIR BÎRN
Þótt efni bókarinnar sé viðkvæmt
segir Hrund að það hafi legið beint
við að skrifa barnabók um það.
„Ég hef mikinn áhuga á barnabókmenntum og les þær jöfnum höndum nú eins og þegar ég var krakki.
Góð barnabók á jafn mikið erindi
við fullorðna og börn. Það gilda
ekki önnur lögmál um barnabækur en bækur fyrir fullorðna, og
maður þarf ekki síður að vanda
sig þegar maður skrifar fyrir
börn. Þau eru þakklátir lesendur
en vandlátir og snögg að ákveða
hvort þeim líkar eitthvað eða
ekki.
Efnislega eru hins vegar engar
lokaðar dyr. Ég held að það megi
skrifa um hvað sem er fyrir börn
og það hafa líka verið skrifaðar
frábærar bækur sem taka á viðkvæmum málum á borð við að
missa ástvin, til dæmis Bróðir
minn Ljónshjarta. En oft á tíðum
finnst mér gæta þeirrar tilhneigingar í barnabókum að gera slíka
atburði fjarlæga. Ömmur og afar
falla kannski frá en oft er lítið
unnið úr áhrifunum sem það hefur
á börn. Að þessu leyti er Loforðið
kannski opinskárri en gengur og
gerist í barnabókum.“
,OKAVERKEFNI SEM VARÈ AÈ BËK
Hingað til hefur Hrund fengið
útrás fyrir skriftarþrána sem
blaðamaður en hún vinnur sem
blaðamaður á Vikunni en var þar
áður á Morgunblaðinu. Hugur
hennar hafði í nokkurn tíma staðið
til fjölmiðla en að loknu stúdentsprófi frá Menntaskólanum í
Reykjavík skráði hún sig í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
Loforðið var upphaflega hluti af
lokaverkefni Hrundar í meistaranáminu.
„Mig langaði að læra fjölmiðlafræði en það var ekki í boði sem
fullt nám við Háskóla Íslands. Ég
skellti mér því í stjórnmálafræðina
enda hafði ég líka gott af að læra
eitthvað á því sviði. Áhugasviðið

liggur fyrst og fremst á hinu mannlega og félagslega. Þegar ég var að
ljúka BA-prófi byrjaði Háskóli

Íslands hins vegar að bjóða upp á
meistaranám í blaða- og fréttamennsku og ég skellti mér beint í

það,“ segir Hrund. „Lokaverkefnið
er tvískipt í fræðilegan og verklegan hluta. Sá fyrri er hefðbundin rit-

gerð en þar skrifaði ég um barnabókina
og
fjölmiðlaumhverfi
nútímans. Í verklega hlutanum

En oft á tíðum finnst mér gæta þeirrar tilhneigingar í barnabókum að gera slíka atburði fjarlæga. Ömmur
og afar falla kannski frá en oft er lítið unnið úr áhrifunum sem það hefur á börn. Að þessu leyti er Loforðið
kannski opinskárri en gengur og gerist í barnabókum.
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DEBET MEÐ KREDIT

3AMKOMUSALURINN VAR
TROÈFULLUR AF KRÎKKUM OG
FORELDRUM !LLIR VORU ALVARLEGIR
¹ SVIPINN OG MARGIR SEM
HÎFÈU ÖEKKT %YVÎRU VEL
S¹TU GR¹TANDI ¹ FREMSTU
BEKKJUNUM -ARGIR AÈRIR GRÁTU
LÅKA OG FULLORÈNA FËLKINU VIRTIST
EKKI LÅÈA BETUR EN KRÎKKUNUM
3ORGIN VAR N¾STUM ÖVÅ
¹ÖREIFANLEG (ÒN HÁKK

MAKINDALEGA Å LOFTINU OG
TEYGÈI SIG ËV¾GIN INN Å
HJARTAÈ ¹ ÎLLUM SEM VORU ¹
STAÈNUM
-ARGIR HORFÈU FORVITNIR ¹
STU OG MÎMMU ÖEGAR Ö¾R
GENGU INN Å SALINN  BORÈI
VIÈ EINN VEGGINN STËÈ MYND
AF %YVÎRU OG SUMIR HÎFÈU
KOMIÈ MEÈ BLËM OG LAGT ÖAU
HJ¹ MYNDINNI -ARGIR KRAKK
AR HÎFÈU LÅKA BÒIÈ TIL KORT
MEÈ FALLEGUM KVEÈJUM TIL
FJÎLSKYLDU %YVARAR OG SUMIR
HÎFÈU MEIRA AÈ SEGJA SKRIFAÈ
KORT HANDA STU (ENNI
ÖËTTI V¾NT UM AÈ SJ¹ ÖAÈ OG
FANNST HÒN Ö¹ EKKI ALVEG EINS
EIN Å HEIMINUM

ARGUS / 07-0731

.¾STA DAG VAR HALDIN
MINNINGARATHÎFN UM %YVÎRU
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gerðu
flestir
útvarpsþætti,
heimildarmyndir, blaðagreinar og
svo framvegis en ég fékk leyfi til að
fara óhefðbundnari leið og skrifa
barnabók. Þetta er nýtt nám og sem
betur fer eru kennararnir opnir
fyrir ferskum hugmyndum geti
maður rökstutt að verkefnið eigi
heima á þessu sviði.“

"JËST EKKI VIÈ AÈ VINNA
Í fyrstu vakti það eitt fyrir Hrund að
ljúka við lokaverkefnið og útskrifast en fljótlega eftir að hún byrjaði á
Loforðinu fékk hún á tilfinninguna
að sagan væri þess verð að vera
gefin út á bók. „Ég ákvað hins vegar
að bíða með að leita eftir útgáfu. Ég
vissi
af
verðlaunasamkeppni
Íslensku barnabókaverðlaunanna og
sendi handritið inn undir dulnefni.
Ég bjóst ekki við að vinna, fyrir mig
snerist þetta fyrst og fremst um að
hafa að minnsta kosti látið slag
standa, það var ekki síður mikill
sigur fyrir sjálfa mig að vita að ég
hefði sjálfsagann sem þarf til að
setjast niður og skrifa heila bók.“
6ARÈVEITIR BARNIÈ Å SÁR
Hrund segir að hún hafi ekki þurft
að setja sig í stellingar, hún eigi
auðvelt með að sjá lífið frá sjónarhorni barnsins. „Ég er sjálf svo
mikið barn,“ segir hún og hlær.
„Ég varðveiti barnið í mér og
finnst gaman að leika mér. Mér
finnst líka svo stutt síðan ég var
tólf ára og vona að ég hafi enn þá
tilfinningu fyrir því.“
Það er vissulega ekki svo ýkja
langt síðan Hrund var tólf ára en
engu að síður hefur mikið breyst á

ekki lengri tíma, til dæmis á bókin
í sífellt meiri samkeppni við aðra
miðla og afþreyingu. „Ég á ekki
börn sjálf og umgengst þau ekki
daglega en ég hef á tilfinningunni
að yngsta kynslóðin sé kannski
opnari og óheftari nú en áður. Ég
hef ekki minnstu áhyggjur af þeim
þótt ég vildi að börn læsu enn
meira en þau gera. En ég held að
öllum finnist skemmtilegt að
heyra góðar sögur og það er mikilvægt að gleyma ekki bókinni í öllu
hinu sem stendur til boða.“

&LÕTIR SÁR H¾GT
Það hefur mikið mætt á Hrund frá
því tilkynnt var að hún hefði hlotið
Íslensku barnabókaverðlaunin og
hún sér fram á skemmtilega mánuði enda verður þetta fyrsta jólabókaflóðið sem hún tekur þátt í
sem höfundur en ekki aðeins lesandi. Og fær góðan meðbyr í upphafi ferilsins. „Já, þetta er frábær
byrjun,“ tekur hún undir. „Og ekki
síður ánægjulegt að barnabækur
séu að vekja meiri athygli. Mér
þykir barnabókahöfundar oft ekki
njóta jafn mikillar virðingar og
aðrir höfundar þótt þeir eigi það
fyllilega skilið. Ég vona að það
verði breyting á því.“
Hrund kveðst vera með ýmsar
hugmyndir í kollinum en fer sér þó
að engu óðslega. „Ég ætla ekki að
setja neina pressu á sjálfa mig. Ég
á vonandi eftir að skrifa meira og
hef eins og er mestan áhuga á frekari skrifum fyrir börn. Blaðamennskan hentar mér líka vel. Ég
skipulegg framtíðina ekki lengra
en til morguns.“

DMK þjónusta SPRON miðar að því að
mæta þörfum ungs fólks á leið út í lífið
og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari
og þægilegri.*

• DMK DEBETKORT – ekkert árgjald
• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – LÍN-kjör fyrstu tvö árin
• DMK TILTEKTARLÁN – á einstökum kjörum
• DMK LÉTTLÁN – léttari greiðslubyrði
• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin að þörfum hvers og eins
• DMK 50% AFSLÁTTUR – af kreditkortum
• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – sérkjör á brunatryggingu fyrstu íbúðar
• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – ýmis sérkjör

Frítt Einkaklúbbskort
Viðskiptavinum í DMK stendur til boða frítt Einkaklúbbskort.

Skoðaðu framtíðina með DMK
og sæktu um á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
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Fólkið á sléttunni
Landið Kasakstan hefur verið talsvert í umræðunni eftir að hinn uppdiktaði fjölmiðlamaður Borat, sem er sagður frá Kasakstan,
hóf að gera garðinn frægan. En hvernig land er Kasakstan í raun og veru? Guðmundur Steingrímsson brá sér á staðinn.

A

a! Guðjohnsen! Ég
þekki hann!“
Svo
hrópaði
mjósleginn
kasakstanskur kjörstjórnarmaður á miðjum aldri
með gulltennur og yfirvaraskegg í
litlu þorpi í Norður-Kasakstan eftir
örstutt kynni í gegnum túlk við
greinarhöfund. Hann reyndist vera
fótboltaáhugamaður.
Þingkosningar fóru fram í Kasakstan í ágúst síðastliðnum, nánar
tiltekið þegar Menningarnótt var á
Íslandi. Greinarhöfundur var á
meðal ríflega 400 kosningaeftirlitsmanna á vegum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. Þar af komu
þrír frá Íslandi, þeir Ingólfur Bjarni
Sigfússon fréttamaður og Högni
Kristjánsson sendifulltrúi auk höfundar. Starfið fólst í því að keyra á
milli kjörstaða í sveitahéruðum við
annan mann, ásamt túlki og bílstjóra,
og athuga hvort kosningar færu
fram samkvæmt kúnstarinnar reglum.
Í stuttu máli var margt athugavert
við kosningarnar, einkum talninguna
– eins og ÖSE hefur greint frá.
Stjórnmálaflokkurinn Nur Otan,
flokkur
forseta
Kasakstans,
Nursultans Nasarbajevs, hlaut 88
prósent atkvæða og öll þingsætin
hvorki meira né minna. Sjö aðrir
flokkar buðu fram, en enginn hafði
árangur sem erfiði. ÖSE fann einnig
að því, að nokkuð skorti á að aðrir
flokkar en flokkur forsetans fengju
viðhlítandi fjölmiðlaumfjöllun og
auglýsingapláss,
sem
telst
kurteislega orðað.

*AFNSTËRT OG 6ESTUR %VRËPA
Kasakstan er níunda stærsta land í
heimi að flatarmáli. Það er á stærð
við alla Vestur-Evrópu. Þar búa hins
vegar einungis um 15 milljón manns.
Landið er því ákaflega strjálbýlt,
öfugt við nágrannalandið Kína.
Kasakstan liggur á steppunum,
þannig að landslagið er mestmegnis
endalaus slétta með örfáum litlum
fjöllum á stöku stað – og er því ekki
hentugt ferðaland fyrir fólk með víðáttufælni – en þó eru fjallgarðar í
austri. Í vestri liggur landið að
Kaspíahafinu. Það er til marks um
landflæmið, að það tekur um fjóra
tíma að fljúga frá austri til vesturs
yfir Kasakstan.
Stærsta borgin heitir Almaty, en
hún var áður höfuðborg landsins, og
liggur í suðausturhluta þess, að
landamærum Kína. Sú borg þykir
svo til eina heimsborgin í landinu, er
umkringd fjöllum og státar meðal
annars af mikilli eplarækt, en nafn
hennar þýðir bókstaflega Eplaborgin. Epli skipa raunar ríkan sess í
þjóðarvitund Kasakstana. Ef það er
einhver einn fróðleiksmoli sem er
sérstaklega notaður til landkynningar í daglegu tali, þá er það líklega sá,
að eplin hafi upphaflega komið frá
Kasakstan.
Að öðru leyti hefur saga Kasakstan alltaf verið sveipuð mikilli
dulúð. Í fornöld sögðu grískir sagnfræðingar frá því að einhvers staðar
í austri, þar sem Kasakstan er núna,
væri land dreka og ófreskna. Einnig
var því haldið fram að Amasónurnar,
hinar stríðsglöðu fegurðargyðjur,
kæmu frá Kasakstan. Genghis Khan
fór líka þeysireið um landið á sínum
tíma ásamt fólki sínu, en á tímum
Sovétríkjanna og raunar einnig á
tímum rússnesku keisaranna var
landið alltaf hálffalið. Það var meðal
annars brúkað til fangabúða og einnig var geimferðaráætlunum Sovétmanna skotið á loft í miðju landinu á
sínum tíma, við talsverða leynd.
&ORSETINN ALLSR¹ÈANDI
Höfuðborg landsins heitir hins vegar
Astana. Þar til fyrir tíu árum eða svo
var Astana lítið þorp á miðri
steppunni í norðurhluta landsins.
Nursultan
Nasarbajev
tók
þá
ákvörðun svo að segja einn daginn að
gera þetta þorp að höfuðborg. Síðan
þá hefur uppbyggingin þar verið
gríðarleg og þar rísa gullturnar, sem
eru í þónokkurri andstöðu við
hrörlega
kofa
sveitaþorpanna.
Líklega var það snjallt hjá Nasar-

hrörleg, utan einstaka bygginga sem
jafnan eru blámáluð í anda þjóðfánans. Einu sinni sagði ég stundarhátt við túlkinn, stúlku um tvítugt
sem hafði nýlokið enskukennaranámi, að margt í þorpunum minnti
mig dálítið á kvikmyndina hans
Borat, þrátt fyrir að vissulega væru
í því meistarastykki margar yfirþyrmandi rangfærslur um landið.
Ég fann að þarna hafði ég snert á
örlítið
viðkvæmu
umræðuefni.
Henni fannst Borat fyndinn. Það
sem mér fannst fyndnast var að sjá
að í Kasakstan – alveg sama hvað
Kasakstanar segja – gæti Borat þrátt
fyrir allt vel búið, þegar öllu er á
botninn hvolft, svona af útliti þorpanna að dæma. Ef Sacha Baron
Cohen ætlaði sér að stríða aðeins
hinum mikla Nursultan Nasarbajev
og gera lítið úr gullturnunum hans í
Astana, með því að láta Borat koma
frá Kasakstan, að þá er ekki hægt að
segja annað en að honum hafi tekist
ætlunarverkið.

(®&5¨"/2'). ¥ !STANA RÅS NÒ HVER GL¾SIHÎLLIN ¹ F¾TUR ANNARRI 'RÅÈARLEGT FJ¹RMAGN STREYMIR TIL LANDSINS !STANA VAR GERÈ AÈ

HÎFUÈBORG FYRIR UM TÅU ¹RUM

ákaflega mikilla áhrifa í vaxandi
viðskiptalífi landsins, en ítök hans í
fyrirtækjum eru mikil og auður
hans megn.
Forsetinn telst í raun allsráðandi í
landinu. Í einu skrefinu í átt til lýðræðis, sem forsetinn hefur flaggað
mjög, er til dæmis kveðið á um það
að forseti megi einungis sitja í
ákveðið mörg kjörtímabil. Hann
sjálfur er hins vegar undanþeginn
þessu.

.5235,4!. .!3!2"!9%6 &ORSETINN HEFUR

TÎGL OG HALDIR Å +AZAKSTAN

bajev að færa höfuðborgina. Í gömlu
höfuðborginni, Almaty, er nefnilega
andstaðan við hann mest og þar var
einungis 22 prósent þátttaka í
þingkosningunum. Með því að færa
höfuðborgina skildi hann andstæðinga
sína eftir og stjórnar öllu flæminu úr
sínu eigin hreiðri. Auk þess virðist
forsetinn hafa verið nokkuð lunkinn,
svo vægt sé til orða tekið, að koma í
veg fyrir árangur og uppgang
annarra stjórnmálaleiðtoga í landinu
almennt með ýmsum ráðum.
Kasakstan er ákaflega auðugt land
af auðlindum. Olía, gas, málmar og
gull eru þar í jörðu, svo áhugi vestrænna fjárfesta hefur aukist svo um
munar og hagvöxtur verið mikill.
Nasarbajev er gamall kommúnistaleiðtogi sem náði að lifa af fall
Sovétríkjanna og endurskilgreina
sig sem mann frjálsræðis og
vestrænna viðskiptahátta, að eigin
sögn. Þetta hefur bæði aflað honum
nánast blindra vinsælda sem og

&OSS HROSS OG "ORAT
„Ég ætla að sýna ykkur foss,“ sagði
bílstjórinn Vladimir. Hann er Rússi
eins og fjórðungur þjóðarinnar. „Við
skulum aðeins stoppa og taka
myndir.“
Fossinn reyndist ná mér upp að
mitti og var ekki breiðari en lærið á
mér. Ég hló dálítið að þessu í huganum. Þarna í Norður-Kasakstan, og
raunar víðar skildist mér af afspurn,
er satt að segja ekki sérstaklega
mikil náttúrufegurð á klassískan
mælikvarða, þótt vissulega sé óviðjafnanlegt að upplifa alla víðáttuna.
Þeim mun fallegra var að heyra hvað
innfæddir reyndust stoltir af því
litla sem þeir þó geta flaggað. Ef
fjöll eru í fjarska – tvö lítil fjöll –
kallast þau „fjöllin bláu“ og Genghis
Khan á að hafa sofið við rætur þeirra.
Stór steinn þykir undur og ef þorp
liggur að vatni, svo ekki sé talað um
skóg, telst það mögulegur ferðamannastaður.
Mikið er borðað af hrossi. Einhvers konar kæst hrossamjólk telst
vera mikið lostæti. Matur er kryddaður með salti og pipar og jafnan
mikið soðinn. Fólkið er vinalegt og
afslappað. Í sveitaþorpunum eru oft
illfærir malarvegir og húsin eru
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Epli skipa
raunar
ríkan sess í
þjóðarvitund
Kasakstana.
Ef það er
einhver einn
fróðleiksmoli
sem er sérstaklega notaður
til landkynningar í
daglegu tali,
þá er það
líklega sá,
að eplin hafi
upphaflega
komið frá
Kasakstan.

%IN LÅTIL PËLITÅSK VAKNING
„Ég ætla ekki að vera lengi í námi,“
sagði kasakstönsk stúlka á spjalli. „Í
mesta lagi í eitt ár í viðbót, en þá
verð ég orðin 22 ára gömul. Þá vil ég
stofna fjölskyldu.“
Stúlkan sagði að draumur sinn
væri að flytja til hinnar nýju höfuðborgar og fá starf hjá alþjóðlegu
fyrirtæki. Alla Kasakstana, sagði
hún, dreymdi um að búa í Astana.
Þegar talið barst að stjórnmálunum benti stúlkan á að í raun væri
enginn
annar
á
sviðinu
en
Nasarbajev. Eftir smá tal um þetta,
féllst hún á að vissulega væri það
bagalegt að enginn annar flokkur
veitti honum aðhald. Í þágu
markmiðsins um virka og öfluga
stjórnarandstöðu ákvað hún eftir
smá óformlegt spjall um gildi öflugs
fjölflokkakerfis, að ljá sósíaldemókrötum atkvæði sitt. „Jafnvel
þótt leiðtogi þeirra sé fífl,“ sagði
hún. Hann hafði víst dvalið í fangelsi
um hríð. Ég velti fyrir mér af hverju.
„En auðvitað er það rétt að það verða
að vera einhverjir valkostir.“
Kasakstan mun vonandi verða öflugra lýðræðisríki í framtíðinni og
forsetinn segir stefnuna óhikað
liggja þangað, þótt eitthvað skorti á
að hann telji fýsilegt að hann sjálfur
sleppi stjórnartaumunum. Næstum
70 prósent kosningaþátttaka var í
landinu öllu, og mun meiri í sveitahéruðunum. Nánast allir sem kusu,
eins og áður sagði, kusu flokk forsetans. Nema viðmælandinn, þrátt fyrir
dálæti sitt á leiðtoganum. Í þágu
virkrar stjórnarandstöðu.
.URSULTAN Å LAX
Það var eitthvað súrrealískt við það
að tala um Eið Smára þarna einhvers
staðar úti í sveit á miðri víðáttunni.
Þegar greinarhöfundur tjáði hinum
uppveðraða fótboltaáhugamanni að
Eiður væri frændi sinn – en báðir
eru afkomendur Böðvars Magnússonar og Ingunnar Eyjólfsdóttur á
Laugarvatni, sem fylgdi reyndar
ekki sögunni í þessu tilviki – sór hinn
gulltennti
kjörstjórnarmeðlimur
skælbrosandi að hann skyldi ekki
þvo á sér hægri höndina í viku eftir
handaband.
Hann ætlaði að setja höndina í
plastpoka, sagði hann. Til varðveislu.
Svo hló hann hátt. Það er einmitt
það, hugsaði ég og hló líka. Kasakstanar hafa greinilega alveg ágætan
húmor.
Annað sagði þessi maður sem
greinarhöfundi þótti merkilegt:
„Bróðir minn er túlkur forsetans, og
hann fór með forsetanum fyrir
nokkrum árum til Íslands að hitta
íslenskan bisnessmann sem er vinur
forsetans.“
Nú, nú, hugsaði ég. Hver ætli hafi
boðið Nursultan Nasarbajev til
Íslands? Kannski í lax?
Hinn brosmildi kjörstjórnarmaður
vissi ekkert um það. „Forsetinn fer
út um allt!“ sagði hann bara og lét í
ljós innilega ánægju með forseta
sinn, bróður sinn, Kasakstan,
kosningarnar, hrossakjöt, Eið Smára
og Ísland. En ekki Borat, þótt hann
líktist honum óneitanlega dálítið.

Næstu námskeið
að hefjast

Computer and office courses
for beginners and advanced users

ECDL tölvunám

María Björk Guðmundsdóttir
Skrifstofustjóri Hive á Akureyri

Alþjóðlegt tölvunám fyrir fólk á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu
og þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til
staðfestingar.

„Tölvu- og skrifstofunámið hjá
Tölvuskólanum Þekkingu var fróðlegt,
fjölbreytt, skemmtilegt og umfram allt
mjög gagnlegt.
Ég var í vinnu samhliða náminu og strax í
byrjun gat ég nýtt mér þekkingu úr
skólanum í starfi mínu. Kennararnir voru
líka alveg frábærir og skiluðu sínu í tímum
og því var ekki mikið um heimanám.
Góður skóli, gott starfsfólk, góð menntun.“

• Windows tölvugrunnur
• Word ritvinnsla
• Excel töflureiknir
• Internet og tölvupóstur í Outlook
• PowerPoint
Hefst 25. sept og lýkur 1. nóv. Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á
morgun og kvöldnámskeið. Mögulegt er að skipta á milli morgun- og
kvöldhópa (t.d. fyrir vaktavinnufólk).
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,- Allt innifalið.

Tölvu- og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð 200 stunda námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á
þessari braut hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína enn
frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel
sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri
tölvuvinnu og við bókhaldið.
Að námi loknu eiga þátttakendur að vera færir um að sinna flestum
skrifstofustörfum sem ritarar og öflugir tölvunotendur og sem fulltrúar
og bókarar í bókhaldsdeildum stærri fyrirtækja.
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni,
tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu (ECDL).

Tölvugreinar:
Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel, PowerPoint,
Internet og Outlook, stafrænar myndavélar og vinnsla stafrænna mynda.

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námskeiðsins er að gera þátttakendur hæfa til að
starfa sem sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim
jafnframt eftirsótta alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
Námsbrautin samanstendur af námskeiðunum:
• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP
Professional (70-270)
• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Environment (70-290)
• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows
Server 2003 Network Infrastructure (70-291)
• Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 (70-284)
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 17.30 - 21.30
Kennsla hefst 27. september og lýkur 28. febrúar.
Lengd 240 stundir. Verð kr. 290.000,Allt kennsluefni og 4 próf innifalin.

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, virðisaukaskattur, reglur og skýrslur,
bókhaldsgrunnur og tölvubókhald
Hefst 25. september. Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á morgun og
kvöldhópa. Lengd námskeið 200 stundir og er metið til eininga.
Verð kr. 153.000,- Allt innifalið, kennslubækur og alþjóðleg próf.
Ýmsir greiðsluskilmálar og staðgreiðslulán.

Annað starfsnám

Fengu vinnu meðan á námi stóð:
Nú er tækifærið. Eftirspurn eftir upplýsingatæknimenntuðu fólki hefur
aldrei verið meiri. Flestir nemendur okkar fengu vinnu meðan á námi
stóð.
„Mjög praktískt nám sem hefur margborgað sig.“

Bókhald 1

Rúnar Páll Rúnarsson, kerfisfræðingur.

Sérlega hagnýtt 100 stunda bókhaldsnámskeið fyrir þá sem þurfa að ná
tökum á bókhaldinu. Hentar einnig þem sem vilja styrkja stöðu sína enn
frekar á vinnumarkaði með góðri undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í
bókhaldsvinnu.
Kennt er þrisvar í viku. Morgunnámskeið hefjast 12. okt. og 8. nóv.
Kvöld- og helgarnámskeið hefjast 13. okt og 8. nóv .
Verð kr. 94.000,- Allt innifalið.

Bókhald 2
Stutt og hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi. Hentar þeim sem hafa
bókhaldsreynslu eða hafa lokið fyrri áföngum í bókhaldi og þurfa að ná
frekari skilningi og færni í færslu bókhalds.
Kennsla hefst 27. sept. Morgun- eða kvöldnámskeið.
Lengd 32 std. Verð kr. 36.000,-

„Nám sem stóð undir öllum mínum væntingum og opnaði fyrir mig
leiðir í starf kerfisfræðings hjá stóru fyrirtæki.“
Teitur Hjaltason kerfisfræðingur.

MCP XP
Kennsla hefst 27. sept. og lýkur 30. okt.
Lengd 60 std. Verð kr. 89.900,Allt kennsluefni og tilskilið próf (70-270)
innifalið.

Sjá nánari lýsingar og stundaskrár á vef skólans www.tsk.is.

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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Hinsta kveðja The Sopranos
Sjónvarpsþáttaröðin The Sopranos hefur runnið sitt skeið, mörgum til mikillar skelfingar. Af því tilefni pantaði Freyr Gígja
Gunnarsson sér borð á Badabing og blaðaði í spjaldskrám þessarar sögulegu sjónvarpsþáttaraðar sem hefur breytt bandarísku
sjónvarpsefni.

T

he Sopranos var fyrst
sýndur í bandarísku
sjónvarpi í janúar árið
1999 á HBO-kapalsjónvarpsstöðinni.
Áhorfendum var þá
snarlega kippt inn í heim ítalskættaðs mafíósa, Tony Soprano, sem
var þá á barmi taugaáfalls og riðaði
til falls sökum ofsakvíðakasts.
Tony leitar til sálfræðingsins dr.
Jennifer Melfi og upp frá því má
eiginlega segja að hin margslungna
og flókna saga Sopranos-fjölskyldunnar hefjist. Of langt mál væri að
útskýra allar þær hliðargötur og
skuggasund sem Tony og félagar
hans í New Jersey hafa stútað
manni og öðrum í enda er The
Sopranos fyrst og fremst þroskasaga manns sem leitar að tilgangi
lífsins í miðri hringiðu skipulagðra
glæpa.

%NDALOKIN YFIRVOFANDI
„Í Bandaríkjunum ríkir hálfgert
æði yfir endalokum The Sopranos.
Allir vilja vita hvernig sagan endar,
hver deyr og hver lifir af,“ sagði
Michael Imperioli, sem leikur
Christopher Moltisani í þáttunum í
viðtali við Fréttablaðið þegar hann
var staddur hér á landi vegna
kvikmyndarinnar Stóra planið. Þá
lýsti Imperioli því yfir að hann
myndi sakna þáttanna en væri
vissulega feginn að þeim væri
lokið. „Við erum ekkert að teygja
lopann eins og svo mörgum hættir
til.“
Hinn 10. júní rann stóra stundin
upp þegar síðasti þátturinn fór í
loftið og talið er að tæplega tólf
milljónir manna hafi horft á
endalokin um mafíufjölskylduna.
Lokaþátturinn fékk misjafnar
viðtökur. Sumir gagnrýnendur
sögðu að höfundar þáttanna hefðu
svikið áhorfendur en öðrum fannst
lokaþátturinn hafa verið í anda The
Sopranos. Eitt er þó víst, að margir
áhorfendur áttu erfitt með að
kveðja fjölskylduna.
Til að kóróna allt saman voru
þættirnir útnefndir þeir bestu í
bandarísku sjónvarpi árið 2007 á
Emmy-verðlaununum og þar með
var sagan öll. Íslenskir aðdáendur
þáttanna geta vart beðið eftir
lokakaflanum en hafa endursýningar á þriðjudagskvöldum á
RÚV til að stytta sér stundir
þangað til.
¶¹TTUR 'OODFELLAS
The Sopranos er fyrst og fremst
hugarfóstur handritshöfundarins
og skaparans David Chase. Hann
hefur vafalítið ekki grunað að áhrif
þáttanna yrðu svona gríðarleg en
þeir eru taldir hafa breytt
bandarísku sjónvarpi. Forsvarsmenn annarra sjónvarpsstöðva
voru agndofa yfir því hugrekki
sem handritshöfundar þáttanna
sýndu þegar þeir gáfu frat í
pólitíska rétthugsun. Þeir létu
sögupersónur ekki fara leynt með
fordóma í garð minnihlutahópa,
sýndu blóðugt ofbeldi og breyska
aðalpersónu.
Hugmyndunum sem fyrir lágu
hjá stærstu sjónvarpsstöðvunum
var umsvifalaust ýtt út af borðinu
og hafist var handa við að
reyna að skapa eitthvað í
líkingu
við
The
Sopranos. Pollyönnutímabilið hafði runnið
sitt skeið í Ameríku og
þættir á borð við 24 og
The Shield litu dagsins
ljós.
Hvorki
Jack
Bauer né Vic Mackey
væru til ef ekki hefði
verið
fyrir
Tony
Soprano.
Chase hefur aldrei
farið leynt með að uppspretta The Sopranos
-!..,%'52 -!&¥«3)

4ONY 3OPRANO ER FYRST
OG FREMST MANNLEGUR OG
BREYSKUR OG GLÅMIR VIÈ
B¾ÈI FORTÅÈARDRAUGA OG
FJÎLSKYLDU SÅNA
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sé meistaraverkið Goodfellas eftir
Martin Scorsese. „Sú mynd er einhvers konar Kóran fyrir mér,“ lét
Chase einhvern tímann hafa eftir
sér en fjöldi leikara hefur komið við
sögu í báðum þessum verkum.
Þeirra frægust eru sennilega Lorraine Bracco sem leikur sálfræðinginn Jennifer Malfi í Sopranos en
eiginkonuna Karen Hill í Goodfellas og svo áðurnefndur Imperioli
sem er Moltisanti í sjónvarpsþáttunum en hinn ólánsami Spider í
Goodfellas.
En það er ekki bara mafíumynd
Scorsese sem hefur orðið Chase
innblástur því Guðfaðir Coppola
kemur einnig töluvert við sögu.
Mikið af tilvísunum í kvikmyndina
er í þáttunum og þegar sonur Tony
þjáist af einhvers konar sálarkreppu er ástæðan sú að eftirlætisatriði Tonys er föðurhefnd
Michael Corleone í Guðföðurnum.

(INN BREYSKI FORINGI
Mafíuforingjar eiga á einhvern
undarlegan hátt upp á pallborðið
hjá áhorfendum. Þótt hendur
þeirra séu oftast blóði drifnar og
miskunnarleysi einkenni vald
þeirra
virðast
áhorfendur
geta samsamað sig þeim
eða dreymir
jafnvel um
þennan heim.
Eflaust spilar
inn í

hversu svalir og miklir töffarar
þeir eru en vinsældir Tonys Sopranos má án nokkurs vafa skýra út
frá því hve mannlegur hann er.
Tony þarf að glíma við drauga úr
fortíðinni, vafasamt uppeldi og
ofbeldisfulla samstarfsfélaga. Síðast en ekki síst þarf hann að kljást
við sjálfan sig og galla sína. Hann
er vondur maður með gott hjarta
sem reynir að finna út úr því hvað
það er sem stýrir tilvist hans.
„Þættirnir innihalda öll helstu
þemu bókmenntasögunnar: feður
sem berjast við syni, kónga í veldi
sínu, svik, hollustu, ást, sektarkennd og hefnd,“ segir blaðamaðurinn Ben Macintyre í samtali við
fréttavef BBC en hann skrifar
fyrir The Times í Bretlandi.
Undir þetta tekur hinn virti
útvarpsmaður Jack Seale. „Mér
finnst í raun erfitt að ímynda mér
að það sé hægt að búa til betri
þætti,“ segir Seale og líkir þeim
við bestu verk Shakespeare. „Þættirnir fást við karlmenn og veikleika þeirra. Það að Tony skuli vera
mafíósi styrkir það þema enn frekar,“ segir Seale.

3OPRANOS MËÈGAR )CELANDAIR
The Sopranos hefur notið gríðarlegra vinsælda og þannig horfðu
tæplega fjórtán milljónir á fyrsta
þátt fjórðu seríu. Fyrir upptökur á
annarri seríu mættu yfir þrettán
þúsund manns í áheyrnarprufur
þrátt fyrir að framleiðendur hefðu
lýst því yfir að fæstir ættu þess
kost að sjást í sjónvarpi. Eftir
fjörutíu mínútur var áheyrnarprufunum hins vegar lokið og flestir
beðnir um að senda umsóknir sínar
með pósti.
The Sopranos hefur hins vegar
alls ekki verið allra. Samtök sálfræðinga kvörtuðu mikið yfir dr.
Jennifer Melfi og töldu hana brjóta
í bága við allar siðareglur sálfræðinga í Bandaríkjunum. Hún kæmi
slæmu orði á stéttina þar vestra.
„Henni yrði vísað úr samtökunum
eftir fimm mínútna fund. Hún er
drykkfelld, hlutdræg og er sífellt
að trufla skjólstæðing sinn,“ sagði
Phil Hodsons, sérfræðiráðgjafi í
sjónvarpi á vegum sálfræðinga.
En líkast til voru það mótmæli
samtaka ítalskættaðra Bandaríkjamanna í Chigaco, AIDA, sem fóru
hvað hæst. Málið rataði alla leið til
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dómstóla þar sem því var vísað frá
á grundvelli skáldaleyfis sjónvarpsþáttanna. Samtökin töldu
hins vegar að The Sopranos kæmi
óorði á samfélag Ítala í Bandaríkjunum og kynti undir þá skoðun að
þeir væru óumburðarlyndir rasistar sem væru nánast allir í tengslum við mafíuna á einn eða annan
hátt.
Í eitt skipti fettu Íslendingar
meira að segja fingur út í Sopranos en í frægum þætti í septembermánuði árið 2002 birtust
flugfreyjur Icelandair og höfðu
ofan af fyrir Tony og félögum. Ice-

landair sá þann kost nauðugan að
senda frá sér yfirlýsingu í Bandaríkjunum þar sem kom fram að
fyrirtækið
harmaði
hvernig
starfsmenn fyrirtækisins voru
sýndir. „Við vissum ekki af þessu
atriði í þáttunum og gáfum enga
heimild vegna málsins. Þetta kom
okkur á óvart,“ sagði Guðjón
Arngrímsson, upplýsingafulltrúi
Flugleiða, á þeim tíma í samtali
við mbl.is.
Þrátt fyrir að The Sopranos hafi
eignast valdamikla óvini er það nú
einu sinni svo að það sem er hatað
er jafn elskað um leið.
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Páll Baldvin Baldvinsson

Þ

eir finnast sem líta á menningu í samfélaginu sem aukreitis, eitthvert dútl utan við
daglega önn almennings í landinu. Þeir
finnast líka og sjást vel sem telja
menningarstarf af öllu tagi vera fyrir
tyllidaga. Þar fara fremstir stjórnmálamenn sem
eru kosnir til að stýra almannahag og hafa jafnan
heldur yfirborðskennda hentistefnu uppi þegar að
menningu og listum kemur eins og sjá má í
stefnuskrám stjórnmálaflokkanna, bæði í sveitarstjórnum og landstjórninni. Í þeirra huga er
hefðarrétturinn ríkastur, vaninn. Menningarstarf er
í þeirra augum skrautfáni sem gott er að draga upp
þegar á þeim þarf að bera.
Gríðarlegt starf er í menningargeiranum, raunar
er ofvöxtur hlaupinn í framkvæmdasemi á því sviði.
Það er nánast sama hvert er litið: tónlist, myndlist,
leikhús, bókmenntir, jafnvel kvikmyndaframleiðslu,
og sprotagreinar eins og listdansinn og óperulistina
sem eru báðar í öng sökum stærðar samfélagsins og
virðast dæmdar til að verða kræklur.
Vextinum fylgja aðrir kvillar: nálægð lítils
samfélags og tengsl af ýmsu tagi gera mönnum
erfitt fyrir. Gagnrýnisleysið verður viðvarandi
ástand. Tillitssemi sem á endanum dregur úr
skynjun manna um hvað er nýtt, hvað er gamalt,
hvað er vandað og hvað er hratt umlykur allt og
gerir listastarfið í landinu að magnlausu miðjumoði.
Umræðuskorturinn verður líka til þess að mönnum
reynist auðvelt að þyrla upp moldviðri um athygli á
sér í útlöndum: Mín frægð kemur að utan. Sem
styrkir stöðu þeirra á innanlandsmarkaði, því þeir
Íslendingar verða taldir á tíu fingrum sem hafa náð
máli í fremstu sveit lista vesturálfu, þótt tugir starfi
á erlendum vettvangi.
Stjórnvöldum er vandi búinn: þeim er skylt að
fara skynsamlega með almannafé og stýra styrkjum
til aðila sem eiga sýnilega brýnna erindi en aðrir.
Þar fer fram fagurfræðilegt mat. Rétt eins er
fjölmiðlum sá vandi fyrir höndum að skilja milli
þess sem talið er tíðindameira en annað. Þessir
kostir eru erfiðir. Hver af tíu myndlistarsýningum
helgarinnar á að hljóta umfjöllun, hvaða tónleikar af
fimm skulu nefndir? Þar verður líka að fara fram
fagurfræðilegt mat.
Og með því öllum fjölmiðlum er skorinn stakkur í
efnislegum aðstæðum leiðir offramboð í listum til
þess að mestöll umfjöllun fjölmiðla um menningu og
listir verður látlaus kynning. Efnisleg umfjöllun
lýtur í lægra haldi.
Þessi kálfur Fréttablaðsins er tilraun til að bæta
úr þessu ástandi. Honum er ætlað að gefa rúm til að
greina ástand og afurðir menningarmarkaðar í
landinu sem er þrátt fyrir hástemmd orð ríkur og
mikilvægur þáttur í atvinnulífi þjóðarinnar,
vitundarlífi hennar í svefni og vöku, sem er þegar
litið er aftur í tímann eitt samofið ferli og þegar upp
er staðið það eina sem eftir stendur í sögunni þegar
borgir eru hrundar og þjóðbálkar horfnir í haf
tímans.

Landsbankadeildarauglýsingin (hluti)
Stensilverk eftir
Harra er grunnur
herferðarinnar
„til að koma
boltanum á
götuna“.
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Veggjakrotarinn frá Bristol hefur víða áhrif.

H

erferð
Landsbanka
Íslands fyrir fyrrverandi
fyrstu
deild
íslenska fótboltans,
Við elskum fótbolta,
eða Landsbankadeildina, vakti
athygli á síðasta hausti, ekki
aðeins fyrir snjalla hugmyndavinnu í sjónvarpshluta verkefnisins og úrlausn, heldur ekki síður
fyrir notkun á úðuðum myndum í
blaðaauglýsingum sem minna
óneitanlega á verk hins kunna
veggmálara Banksy. Það er
Íslenska auglýsingastofan sem
stóð fyrir herferðinni og segir
Hörður Kristjánsson hugmyndahönnuður að þeir félagar sem
unnu hugmyndina hafi viljað „fá

Sally og Carmen
Hinn kunni breski kvikmyndaleikstjóri Sally Potter
undirbýr nú sína fyrstu sviðsetningu á óperunni
Carmen eftir Bizet, fyrir ENO, ensku þjóðaróperuna. Sally, sem er gamall Íslandsvinur frá þeim
dögum er hún
kom hingað til
að taka sínu
fyrstu mynd í
fullri lengd,
Golddiggers
sumarið 1981,
hefur aldrei
farið troðnar
slóðir. Við
sviðsetninguna á Carmen
sem verður
frumsýnd 29.
september
Leiklist Sally Potter leikstjóri
notar hún sér
flamencodansinn sem
meginefni
sýningarinnar og nýtur við það aðstoðar dansarans
Pablos Veron. Sjálf er Sally dansfíkill og hefur nýtt
dans áður sem uppistöðu í kvikmynd, the Tango
Lesson.
Það er breski sópraninn Alice Coote sem fer með
titilhlutverkið en óperan verður á fjölunum í Covent
Garden á fimmtán sýningarkvöldum fram til 17.
nóvember.
Áhugasamir geta kynnt sér ýmis gögn varðandi
sviðsetninguna á vef Sallýjar: www.sallypotter.com.

Sigur Rós
Stensilmyndin
sem lengi
hefur fylgt
hljómsveitinni
er þekktasta
íslenska graffitimyndin.

Verk eftir Banksy,
„Stúlka gælir við
sprengju“. BIRT ÁN
LEYFIS LISTAMANNSINS.

boltann af grasinu á götuna, koma
honum á steypuna“. Hann segir
okkur tengja stensilmyndir götunni og þeir hafi jafnvel gert sér
vonir um að myndin kæmist á
veggi. „Auk mín voru í þessum
kjarna Daníel Freyr og Þormar
Melsted.“
Stenslarnir
fyrir
herferðina voru unnir af Harra og
eru í fullri líkamsstærð: „Hann er
bestur í þessu. Það er með stenslaðar myndir eins og aðrar að
sumar eru góðar en aðrar lakari.
Auglýsingabransinn fylgist vel
með hvað gerist í veggjakrotinu.“
Notkun á stenslum í veggmálverkum á byggingum í opinberri
eigu og einkaeign hefur verið
nokkur hér á landi, jafnvel verkum með pólitísku ívafi eins og
verk Banksy eru nær alltaf. Hann
hefur haft gífurleg áhrif um allan
hinn vestræna heim á síðasta áratug en ferill hans hófst í Bristol
fyrir nær tíu árum þar sem hann
heldur til. Þar hóf hann feril sinn
sem hluti af þríeyki sem vann
verk sín á veggi, DBZ. Hann náði
athygli árið 1998 þegar haldin var
hátíð graffití-listamanna alls staðar að úr Evrópu í Bristol. Hann
tók að starfa víðar og verk hans
byggðust á einföldum myndum,
andúð á yfirvaldi og gráum húmor.
Hann varð fljótt eftirlýstur fyrir
skemmdarverk og frægðin var
studd nafnleysi, enginn vissi fyrir
víst hver hann var. Þegar hann
hélt sýningu í vöruskemmu í
London þar sem lifandi dýr voru
notuð sem efni til að mála á kom
lögreglan og lokaði sýningunni
vegna slæmrar meðferðar á
dýrum.
En athyglinni og nafnleysinu
fylgdi frægð: verk hans tóku að
seljast dýrum dómum á netinu og
þegar hann hélt sýningu í Los
Angeles fyrir rúmu ári var hann
orðinn frægur í heimi myndlistarinnar. Verkin seldust hratt og
brátt fór verðið að stíga: stóru
uppboðshúsin seldu verk hans á
tuga og hundruð sterlingspunda.
Nú stendur yfir sýning á verkum
hans í listahúsi Dave Stewart
Eurythmics-forkólfs í Covent
Garden í London. Hann er tekinn
að selja verk sín í virðulegum

galleríum, er kominn með eigin
vefsíðu, www.banksy.co.uk, þar
sem nálgast má verk hans sem öll
eru til frjálsra nota. Þar er líka að
finna stefnuskrá hans sem er sótt
í lýsingu hermanns sem var einn
þeirra sem komu í Bergen-Belsen
fangabúðirnar 1945. Hann lýsir að
þangað hafi borist með birgðum
kassi af sterkrauðum varalit og
hafi varalitum verið dreift meðal
fanganna. Þeir hafi sett á sig varalit. Honum hafi ofboðið þar til
hann skildi að farðinn var merki
um lífsvon og mannlega reisn.
Ber að skilja það svo að listamaðurinn líti á verk sín sem lit á annars gráan heim?
Verk Banksy má nú finna í
virðulegum galleríum og þau eru
ekki ódýr. Hefur hann selt sig?
Ekki segir hann sjálfur. Sér standi
nokk á sama um sölu og viðtökur,
hann haldi sínu striki og láti
verkin tala. Enda eru þau pólitísk
í andúð á neyslu, hernaði og yfirvaldi.
Hann segir áhrif graffití-lista
fara dvínandi í Evrópu líkt og
gerðist í New York á áttunda áratugnum þar sem málarar eins og
Basquiat áttu upphaf sitt í veggjakroti. Nú orðið hafi auglýsingagerðarmenn einir not fyrir
graffití: „Sem tíska í listum er
graffití liðið fyrirbæri. Það lifir í
auglýsingum þegar gefa þarf
vörum yfirbragð götunnar til að
ná til ungra neytenda margmilljarða fyrirtækja.“
Veggjakrot heldur áfram að
vera vandamál í borgum og
bæjum um alla vesturálfu og
miklum fjármunum er eytt í að
afmá verk nafnlausra listamanna,
þótt veggir með myndum Banksy
hafi fengið vernd og öðlast verðmæti eftir leik hans með brúsa og
stensil. Hann stingur sér víða
niður: í dýragarðinn í London
komst hann inn óséður og úðaði á
vegg í búri mörgæsanna: Hér er
of kalt.
Verk hans og stíll vekja snögg
viðbrögð. Þess vegna sjáum við
áhrif hans í auglýsingum á borð
við þær sem Landsbankinn hefur
kostað til að vekja athygli á fyrstu
deildinni sem svo hét í eina tíð.
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Ingi Freyr Vilhjálmsson

Hugsað á ensku í
Aldingarðinum
Þegar ég las smásagnasafnið Aldingarðinn eftir Ólaf Jóhann Ólafsson,
sem fékk íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bókina árið 2006,
fannst mér eins og ég væri að lesa
þýðingu. Einstök orð, orðasambönd
og setningar í bókinni hljóma eins
og tilraunir til að þýða úr ensku
yfir á íslensku. Mér þótti málið á
bókinni einkennilegt og stirt og því
bar ég enska útgáfu hennar, Valentines, saman við Aldingarðinn.
Niðurstaða mín er að margar
setningar í bókinni hljóma eins og
Ólafur Jóhann hafi hugsað
þær á ensku og þýtt yfir á
íslensku. Þessi niðurstaða er
auðvitað huglæg; íslenskan í
dæmunum sem ég tek úr
bókinni er yfirleitt ekki röng,
aðeins óíslenskuleg og óþjál.
Þýðingarbragurinn í
ÓLAFUR JÓHANN
Aldingarðinum sést til dæmis
ÓLAFSSON
á blaðsíðu 143 og 144 þegar
Ólafur lýsir manni sem
paníkerar og frýs („panicked
and froze“ bls. 107), og er eins og sekkur þegar hann fellur útbyrðis úr
bát („like a sack falling out of the boat“ bls. 106). Og á blaðsíðu átta
stendur: Þegar markaðurinn tók dýfur ... („When the market took a dive
....“ bls. 6). Á blaðsíðu 73 segir Ólafur að sögupersónan Tinna brosi
„hálfu brosi“. Í ensku útgáfunni stendur „... Jenny half smiled ...“ Á
íslensku er ekki talað um að brosa hálfu brosi en það gengur á ensku. Á
sömu blaðsíðu, 73, er sagt um sögupersónuna Finn: Nancy segir mér að
þú sért gamall keppnismaður (á skíðum). Ég skildi þessa setningu ekki
fyrr en ég fletti upp í ensku útgáfunni á blaðsíðu 54 en þar stendur:
„Nancy tells me you used to compete.“ Orðið keppnismaður er yfirleitt
ekki notað í þeirri merkingu í íslensku að hafa keppt í einhverju.
Tiltekinn maður getur verið sagður keppnismaður á íslensku án þess að
hafa keppt í einhverri íþrótt eða öðru.
Líkt og í síðasta dæmi eru margar setningar í Aldingarðinum þjálar
og skiljanlegar á ensku en ekki íslensku. Sú staðreynd rennir stoðum
undir þá tilgátu að Ólafur hafi hugsað bókina á ensku. Þegar Ólafur
lýsir útliti konu á blaðsíðu 13 segir hann: „En hann sá hana fyrir sér í
borg eins og París með mjóan og langan hálsinn og fuglslegar herðarnar sem hann saknaði stundum að geta ekki strokið lengur. París eða
Róm eða Flórens. Þar áttu svona herðar heima.“ Á blaðsíðu 9 í Valentines segir hann: „But he could picture her in a city like Paris with her
long slender neck and those birdlike shoulders. Paris or Rome or
Florence. That´s where shoulders like that belonged.“ Orðið fuglslegur
virðist vera þýtt beint úr ensku.
Slík dæmi eru mörg í Aldingarðinum. Engin af sögunum tólf er laus
við þýðingarbraginn, þótt hann sé mismikill. Á blaðsíðu 7 segir: „En að
lokum lækkaði hann flugið og flugfreyjurnar fengu sér sæti og þeir
sem voru hræddir fóru með bænirnar sínar og hétu því að lagfæra það
sem betur mætti fara í lífi sínu.“ Sama málsgrein á blaðsíðu 5 í Valentines: „But at last he began the descent, the flight attendants took their
seats and those who were afraid said their prayers, promising to lead
better lives in the future.“ Orðanotkunin „to lead a better life“ er þekkt
og skiljanleg í ensku. Hins vegar hljómar einkennilega að segja á
íslensku: „lagfæra það sem betur mætti fara í lífi sínu.“ Þarna virðist
Ólafur þýða enska hugsun yfir á íslensku.
Í eftirfarandi dæmi er þýðingarbragur á íslenskunni. Sérstaklega eru
það orðin „prentað“ og „ávarpið“ sem benda til þess að höfundur hafi
snarað úr ensku því samkvæmt íslenskri málvenju eru þau ekki notuð í
þessum skilningi: „Það var tekið vel á móti þeim; í herberginu beið
þeirra kort frá hótelstjóranum sem bauð þau velkomin og skrifaði
meira að segja sjálfur undir prentað ávarpið“ ( 5). Á ensku (38): „They
were greeted warmly; a welcoming card from the manager awaited
them in their room, with his handwritten signature under the printed
message.“
Loks er enskuskotið orðalag á blaðsíðu 150 í bókinni þar sem segir:
„Hann hafði kynnst mörgu og vissi að í híbýlum sálarinnar voru margar
vistarverur“ (bls. 150). Á ensku: „He had seen it all and knew that the
human soul contained many different compartments“ (bls. 111).
Í einhverjum tilfellum notar Ólafur einnig orðasambönd sem eru ekki
til í íslensku. Á blaðsíðu 262 í Aldingarðinum segir: „Í austri var fölur
máni og meinleysislegar skýjaslæður sem liðu fyrir hann öðru hverju.“
Í ensku útgáfunni hljómar setningin svona: „There was a pale moon in
the east, a few harmless wisps of cloud drifting across it from time to
time.“ Orðasambandið að líða fyrir e-ð er ekki til í þessari merkingu í
íslensku; að líða fyrir e-ð merkir að maður þurfi að þjást vegna
einhvers sem hann hefur gert. Þarna reynir Ólafur að þýða orðasamband úr ensku.
Annað dæmi er á blaðsíðu 280 þar sem Ólafur segir „... eftir að Gísli
gekk í bindindi ...“ Á íslensku er ekki sagt að ganga í bindindi heldur að
fara í bindindi. Orðasambandið sem Ólafur notar er ekki til í íslensku.
Að mínu mati er þýðingarbragurinn á Aldingarðinum það augljós og
truflandi að ég furða mig á því hvernig Ólafur gat fengið Íslensku
bókmenntaverðlaunin fyrir hana í fyrra. Það jaðrar við að vera siðlaust
að verðlauna mann fyrir að skrifa svona íslensku. Sú krafa hlýtur að
vera gerð að höfundurinn sem fær Íslensku bókmenntaverðlaunin hafi
frumsamið verðlaunabókina á íslensku og að málið á henni sé ekki
svona slæmt, enskuskotið og í einhverjum tilfellum jafnvel rangt.

Jón Kalman Stefánsson gefur út nýja skáldsögu á
forlagi Bjarts í haust sem hann kallar Himnaríki og
helvíti. Við birtum hér brot úr upphaﬁ verksins.
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að er ólíkt að sofa við opið haf og hér í
Plássinu sem liggur inni í firði, á milli
hárra fjalla, eiginlega á botni heimsins
og sjórinn verður stundum svo gæfur
að við förum niður í fjöru til að strjúka
honum, en hann er aldrei gæfur utan
við búðirnar, ekkert virðist geta lægt ólgu hafsins,
ekki einu sinni kyrrar nætur, stjörnuþaninn
himinn. Sjórinn flæðir inn í drauma þeirra sem
sofa við opið haf, vitundin fyllist af fiski og
drukknuðum félögum sem veifa dapurlega með
uggum í stað handa.
Pétur vaknar alltaf fyrstur. Hann er líka formaður og vaknar þegar enn er dimmt af nótt, varla
meira en tvö en hann lítur aldrei á klukkuna, hún
er auk þess geymd niðri, undir einhverju drasli.
Pétur fer út, lítur upp í himininn og þéttleiki
myrkursins gefur upp tímann. Hann fálmar eftir
fötunum, kamínan logar ekki á nóttunni og kuldi
marsmánaðar hefur síast í gegnum þunna veggina.
Andrea andar þungt við hlið hans, sefur fast, hún
er á botni drauma sinna, Einar hrýtur og kreppir
hnefana í svefninum, Árni sefur andfætis honum,
strákurinn og Bárður bæra ekki á sér, risinn
Gvendur svo stálheppinn að hafa rúm útaf fyrir
sig og samt er það fulllítið, þú ert tveimur númerum of stór fyrir heiminn, sagði Bárður einu sinni
og Gvendur varð svo dapur að hann þurfti að fara
afsíðis. Pétur steypir peysunni yfir sig, fer í buxurnar, staulast ofan og út í nóttina, hægur andvari
að austan og grillir í fáeinar stjörnur, þær blika
með sín eldgömlu tíðindi, mörg þúsund ára gömul
ljós. Pétur pírir augun, bíður þar til svefninn fer
alveg af honum, þar til draumarnir hafa gufað upp
og skilningarvitin náð skarpleika sínum, stendur
álútur, skakkur, eins og óskiljanlegt dýr, nasar af
loftinu, rýnir í dimm skýin, hlustar, nemur skilaboð í vindinum, rymur, fer aftur inn, lyftir hleranum með svörtu höfðinu, segir, við róum, segir það
ekki hátt en það dugir samt, rödd hans nær ofan í
dýpstu drauma, sundrar svefninum og þau eru öll
vöknuð.
Andrea klæðir sig undir sænginni, fer framúr
og kveikir upp í kamínunni og lampanum, lýs,
milda ljós, og lengi vel segir enginn neitt, þeir
klæða sig bara og geispa, Gvendur rorrar hálfsofandi á rúmbríkinni, svo ringlaður á landamærum
svefns og vöku að hann veit ekki hvar hann er
staddur. Þeir klóra sér í skegginu, þó ekki strákurinn, hann er ekki með neitt, einn af þeim fáu sem
eyða tíma í að skafa það af sér, að vísu ekki mikið
verk, það er bæði gisið og lítið, vantar karlmennskuna í þig, sagði Pétur einu sinni og Einar hafði
hlegið. Bárður er með þétt, brúnleitt skegg, snyrtir það reglulega, hann er helvíti myndarlegur,
Andrea horfir stundum á hann og þá eiginlega
bara til að horfa, eins og við horfum á fallega
mynd, á birtuna yfir hafinu. Kaffið sýður, þeir
opna skrínin, smyrja rúgbrauðið með þumalfingri,
mikið af smjöri og kæfu og kaffið snarpheitt og
svart eins og dimmasta nótt en þeir setja kandís út
í, bara ef við gætum sett sykur út í nóttina og gert
hana sæta. Pétur rýfur þögnina, sötrið öllu heldur,
smjattið og stöku vindgang, og segir: hann er að
austan, hægur, nokkuð hlýr en snýst í norðrið einhverntíma í dag, þó varla fyrr en seint, við róum
því djúpt.
Einar andvarpar ánægjulega. Róa djúpt, það er
eins og sálmur í hans eyrum. Árni segir, já, auðvitað, hann bjóst nefnilega við þessu, við róum örugglega djúpt, hafði hann sagt við Sesselju sem sagði
þá, æ, láttu sjóinn ekki taka þig.
Fiskurinn hafði verið tregur á grynnri miðunum
fyrir veðurteppudagana og sjálfsagt að reyna
dýpra núna, þeir seilast allir aftur ofan í skrínin
eftir annarri sneið. Róa djúpt, það þýðir allt að
fjögurra tíma þrotlausan róður, vindur of hægur
fyrir segl, og minnst átta eða tíu tíma úthald,
kannski tólf og þá eru nákvæmlega tólf tímar þar
til þeir borða næst, gott er brauðið, gott er smjörið
og líklega er ekki hægt að lifa án þess að drekka

kaffi. Þeir drekka síðustu kaffikönnuna hægt,
njóta þess, úti bíður hálfdimm nóttin eftir þeim,
hún nær frá hafsbotni og upp í himininn þar sem
hún kveikir stjörnur. Hafið andar þunglega, það er
dökkt og þögult og þegar hafið þegir þá þegir allt,
líka fjallið fyrir ofan, hvítt og svart til skiptis.
Dauft ljós frá lampanum, Andrea hafði aðeins
skrúfað niður í honum, maðurinn þarf ekki mikla
birtu til að drekka síðasta kaffisopann. Hver í
sínum hugarheimi, horfandi framfyrir sig án þess
að horfa, Pétur hugsar um róðurinn framundan,
fer yfir öll verk í huganum, undirbýr sig, það gerir
hann alltaf, Árni orðinn óþolinmóður, kappsamur,
vill hefjast handa, Einar hugsar líka um róðurinn,
um átakið, hann andvarpar djúpt inni í sér og finnur til rósemdar, blóðið sem er iðulega of heitt og
rennur svo óþægilega hratt um æðarnar að það er
eins og hann klæi stöðugt undan, hefur breyst í
lygnt fljót á milli gróinna bakka. Kaffið, átakið
framundan, Einar er þakklátur maður og þykir
næstum vænt um mennina sem sitja þarna undir
risinu, hálfbognir yfir síðustu kaffidropunum,
hann getur meira að segja horft á fáráðlingana
tvo, Bárð og strákinn, án þess að finna til reiði,
stundum trylla þeir hann algerlega með þessum
eilífa helvítis lestri, eilíflega að vitna hvor fyrir
annan í einhver kvæði, helvítis ósómi, helvítis fúi í
sálarlífinu sem gerir þig of linan gagnvart lífinu,
en nei, ekki einu sinni þetta æsir blóðið núna, það
er lygnt fljót. Einar smjattar á kaffinu og lífið er
gott.
Nú kemur kvöld
og kufli steypir
heldur húmleitum
yfir hvaðvetna,
fylgdi þögn því,
les Bárður í Paradísarmissi, hallar bókinni
þannig að skíman af lampanum nái til hennar, ljós
sem nær að lýsa upp góða ljóðlínu hefur áreiðanlega náð tilgangi sínum. Varirnar bærast, hann les
línurnar aftur og aftur og í hvert sinn stækkar veröldin aðeins innra með honum, þenst út. Strákurinn er búinn með kaffið sitt, slær úr könnunni,
kemur henni fyrir í skríninu, horfir útundan sér á
Bárð, sér varirnar hreyfast, væntumþykjan fer í
gegnum hann og dagurinn í gær snýr aftur með
alla þá birtu og sterku nærveru sem fylgir Bárði,
sem fylgir vináttunni, hann situr á rúmstokknum
og gærdagurinn er í honum. Fálmar síðan eftir
flöskunni af kínalífselixírnum sem er mikið og
gott meltingarlyf, hressandi og styrkjandi meðal,
dugar vel á móti leiðinda vindlofti í þörmum,
brjóstsviða, ógleði, óhægð fyrir bringspölum,
þetta vita allir, við lesum um það í blöðunum og
þar er það staðfest af útlendum mönnum sem innlendum, læknum, hreppstjórum, skipstjórum, allir
mæla með kínalífselixírnum, hann hefur bjargað
lífum, börn í andarslitrum eftir erfiða inflúensu
hafa náð fullri heilsu eftir nokkrar skeiðar, dugar
líka algjörlega við sjósótt, 5–7 matskeiðar áður en
lagt er frá landi og þú ert öldungis laus við sjóveiki. Strákurinn sýpur á flöskunni. Helvíti er að
vera sjóveikur á sexæringi úti á rúmsjó, þurfa að
vinna og það eru margar klukkustundir í land.
Hann sýpur aftur á því sjóveikin gýs margföld upp
eftir langa landlegu. Andrea er búin að fá sér sinn
skammt gegn kvefinu sem þyngir höfuðið óþarflega, taktu kínalífselixírinn og óþægindin hverfa
eða komast aldrei að þér. Tilvera okkar er þrotlaus
leit að lausninni, því sem huggar, því sem veitir
hamingju, bægir frá öllu slæmu. Sumir fara langa
og erfiða leið og finna kannski aldrei neitt, nema
einskonar tilgang, einskonar lausn eða fróun í
sjálfri leitinni, við hin dáumst að þrautseigju
þeirra en eigum sjálf nógu erfitt með að vera bara
til og tökum því kínalífselixír í stað þess að leita,
en spyrjum í sífellu, hvað er stysta leiðin að hamingjunni, og finnum svarið í Guði, vísindum,
brennivíni, kínalífselixír.
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HEIMURINN KEMUR Í HEIMSÓKN
LANDSBANKINN ER STOLTUR AF STUÐNINGI SÍNUM VIÐ ALÞJÓÐLEGA KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
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Breytingar eru yﬁrvofandi hjá galleríum og sjálfstæðum
söfnum í Reykjavík. Samstarfssamningur Reykjavíkur og
Safns á Laugavegi er á enda. Kling og Bang er að missa
húsnæði sitt og Nýlistasafnið stendur á tímamótum. Eru
frekari breytingar í vændum á vinsælasta hverﬁ gallería
sem kalla til sín fjölda gesta ár hvert og gefa hinni fornu
verslunargötu sitt yﬁrbragð?
MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

L

augavegur hefur um langt
skeið einkennst af þróttmiklu
starfi einkarekinna sýningarsala og safna. Þar ber fyrst að
nefna Safn, einkasafn Péturs
Arasonar og Rögnu Róbertsdóttur, en
þau hafa á löngum tíma eignast
mikilvægt safn verka eftir marga af
merkustu listamönnum samtímans,
bæði erlenda og innlenda. Þar hefur
verið rekin sýningarstefna sem tekið
er eftir víða um lönd. Á valdatíma Rlistans var gerður umdeildur samstarfssamningur við Safn. Í honum fólst
fjárframlag til að bæta aðgengi og
öryggi og fær Safn árlega greiddar 14
milljónir sem í lok samningstímans
hækkar um tvö og hálft prósent. Safn
lánar Listasafni Reykjavíkur verk til
sýninga endurgjaldslaust og var litið á
samninginn sem tilraun til að styrkja
blandaða starfsemi á Laugaveginum.

3T¾ÈILEGT HÒS EN ËHENTUGT
Pétur hefur á síðustu misserum farið
fram í gagnrýni á ástandið í miðborginni
en þau Ragna búa í bakhúsum Safns en
húsið og bakhús hafa um langan aldur
verið í eigu fjölskyldu Péturs sem þar
rak verslunina Faco. Verk Safnsins eru
geymd í húsunum og eftir því sem
verðmæti
safn-eignarinnar
eykst
verður brýnni krafa um fullkomlega
öruggar geymslur fyrir verðmætin.
Varhugavert ástand á Laugavegi
hræðir alla þá sem þar geyma
verðmæti, bæði verslunareigendur og
aðra.
Í nóvember í fyrra sendu þau erindi
til
Reykjavíkurborgar
og
lýstu
áhyggjum sínum og leituðu eftir lóð á
hentugum stað til að reisa nýtt hús
fyrir Safn, íbúð, sýningarsali, geymslur
og vinnustofu. Erindinu hefur enn ekki
verið svarað.

3AMNINGUR EKKI ENDURNÕJAÈUR
En að áframhaldandi rekstri Safns
steðjar líka sú hætta að menningarmálanefnd Reykjavíkur hætti samstarfi sínu við Rögnu og Pétur.

'ALLERÅIN HVERFA ¹ BRAUT
Húsið
sem hefur
hýst Kling
og Bang
verður
brátt rifið.
og hópurinn er á
götunni.

Einkarekin söfn eru nokkur í landinu
en reiða sig mörg á opinberan stuðning.
Ekki verður á móti því mælt að Safn er
einstakt. Raunar ómetanlegt og verðmæti þess talið í hundruðum milljóna.
Og er þá undanskilið verð á húseign og
lóð. Orðrómur er á kreiki um að Safn sé
til sölu. Fáir aðilar munu vera þess
umkomnir að kaupa slíka eign. Þar sem
safneignin er í endursölu fellur á þau
virðisaukaskattur og hefði ríkið af
honum vel upp í alla styrki sína til
myndlistar það árið ef af yrði.
Ýmsir óttast að verkin verði seld úr
landi. Heimildamenn Fréttablaðsins
kalla það menningarsögulegt slys.

b.ÅUTÅU OG FIMM PRËSENT LÅKURm
Kjartan
Magnússon,
formaður
menningarmálanefndar Reykjavíkur,
segir samning við Safn renna út um
áramót og framtíð þess hér á landi sé
óráðin. Safn hafi keypt sér annað
húsnæði til geymslu og viðræður
standi yfir en Safn hafi ekki óskað
eftir endurnýjun samnings. Vísar hann
á Pétur Arason svo málið verði skýrt.
Pétur Arason segir það afráðið að
Safn loki um áramót. „Samstarfssamningur
við
Reykjavíkurborg
rennur þá út og það er eins þeirra að
óska eftir áframhaldandi samstarfi og
okkar,“ segir hann. „ Við leggjum
miklu meira til þessa samstarfs en þau
og þau vita það.“ Hann segir Safn í æ
ríkari mæli lána verk erlendis. „Það
eru 40 verk frá okkur í Manchester á
sýningu núna,“ segir Pétur. Hann segir
að erlendir aðilar hafi sýnt safninu
áhuga, en Safn sé íslenskt og verði
áfram hér á landi. „Það varð til fyrir
velvilja myndlistarmanna sem sýndu á
Annarri hæð og fer ekki úr landi.“

(R¾RINGAR FYRIRSJ¹ANLEGAR
Fleiri söfn og gallerí við Laugaveg
standa nú á tímamótum. Nýlistasafnið
hefur um nokkurt skeið verið til húsa á
annarri hæð á Laugavegi 26. Það var
stofnað 1978 og verður því þrítugt á
næsta ári. Nýlistasafnið er sjálfseignarstofnun, rekið af samtökum listamanna
sem heitir Félag Nýlistasafnsins. Starfsemi þess hófst í 50 m² geymsluhúsnæði
í Mjölnisholti. Árið 1979 flutti það í
bakhúsið að Vatnsstíg 3b og síðan í
framhúsið.
Núverandi húsnæði Nýlistasafnsins
er á Laugavegi 26. Nýlistasafnið var
stofnað á rústum SUM og yfirtók
húsnæði þess. Þeir sem störfuðu í
félaginu eða sýndu á þess vegum lögðu
eitt verk inn í safneignina og hefur
Nýló, eins og það er kallað, því náð
saman einstöku safni íslenskra og
erlendra listaverka. Það, rétt eins og
Safn, hefur búið við erfiðar aðstæður
til geymslu á verkunum.

&¾RRI SÕNINGAR

Gallerí i8
er að leita
að nýjum
samastað
í miðborginni.

Áherslubreytingar
innan
veggja
safnsins eru nú í undirbúningi: „Áætlað
er að fækka sýningum í 6-8 íburðarmiklar sýningar árlega og gefa listamönnunum þannig tækifæri til þess að
njóta sín til fullnustu í stóru rými
safnsins og auka fjármagn við hverja
sýningu. Íslensk samtímalist er í
mikilli sókn um þessar mundir og augu
umheimsins beinast æ meir til Íslands.
Því er mikilvægt að bjóða upp á
viðamiklar sýningar upprennandi
íslenskra listamanna með fjölbreyttri
dagskrá.“ Auk þessa er það stefna
Nýlistasafnsins að kynna erlenda
myndlistarmenn fyrir landi og þjóð
með því að sýna a.m.k. tvo
framúrstefnulega erlenda listamenn

Pétur Arason fyrir framan SAFN á Laugavegi í Reykjavík.

ár hvert. Nýlistasafnið nýtur styrks af
fjárlögum og frá Reykjavíkurborg.

2IFIÈ HÒS
Kling og Bang fór af stað sem
samstarfshópur yngri listamanna um
sýningaraðstöðu á Laugavegi 23. Síðar
þróuðust mál svo að eigendur gamla
Hampiðjureitsins buðu hópnum þar
vinnuaðstöðu og húsnæði, sem annars
var fyrirsjáanlegt að stæði autt, og
fylltist það af lífi. Þar voru uppákomur
af ýmsu tagi, auk þess sem fjöldi
manna fékk þar starfsaðstöðu. Þegar
þar kom að húsin áttu að fara sundraðist
hópurinn, en hélt áfram sýningarhaldi
á Laugavegi 23. Nú eru þau að pakka og
húsið verður rifið.
Erling T. V. Klingenberg segir þann
átta manna hóp sem stendur á bak við
Kling & Bang ehf. vera að leita að nýju
húsnæði en þau eiga að vera komin út
um mánaðamót.
Októbermánuð verða þau með stóra
sýningu í Berlín hjá listvininum Ingo
Frölich á Torstrasse 111 svo víðar eru
Þórsgötur en í Þingholtum. Þar verða
nær tuttugu listamenn að vinna og
sýna, en þegar heim verður komið er
allt í óvissu: „Við leitum logandi ljósi
að húsnæði. Það verður að vera yfir
100 fermetrana en það sem býðst er
annaðhvort að hverfa eða svo fáránlega
dýrt. Við erum opin fyrir öllu þannig að
ef Kópavogur kallar eða Hafnarfjörður
hringir getum við flutt.“

)ÈANDI MANNLÅF
Utan þessara þriggja safna og
sýningarhaldara eru fleiri gallerí í
einkaeign eða sameiginlegum rekstri í
þvergötum við Laugaveg og Bankastræti: gallerí 101 í bakhúsi, Gallerí
Turpentine í Ingólfsstræti, og eru þá
ekki öll upptalin. Öll þessi gallerí hafa
styrkt hverfið sem verslunarsvæði svo
um munar. Þrátt fyrir erfiðleika við
leit að bílastæðum eru gangandi

vegfarendur, íslenskir og erlendir, tíðir
gestir á þann myndlistarvettvang sem
er á götunni og nágrenni.
Edda Jónsdóttir og Börkur Arnarson
hafa í nær ellefu ár rekið gallerí í
miðborginni, fyrst í Ingólfsstræti 8 og
síðar á Klapparstíg. Galleríið heitir i8
og hefur sérstööðu í hópi íslenskra
gallería því það hefur um árabil
afmarkað sig í sýningarhaldi við
tiltekinn hóp listamanna. Sumir ganga
svo langt að kalla þann hóp sem þar
sýnir skóla, fulltrúa fyrir tiltekna
stefnu í myndlist.

²TFLUTNINGSFYRIRT¾KI
Gallerí i8 sinnir sölu á verkum þeirra
jafnframt. Innan vébanda þess er
nokkur hópur erlendra listamanna og
eru margir þeirra í fremstu línu
listamanna í vesturálfu. Innlendum
listamönnum undir sínum verndarvæng
sinna þau Edda og Börkur ekki síður á
erlendum vettvangi. Þau sækja erlendar
myndlistarmessur og kynna þar verk
sinna manna. Þau hafa verið tíðir gestir
á listastefnunni í Basel og dótturstefnu
hennar í Miami. Þau verða á listastefnunni í Berlín í þessum mánuði og
sænskri stefnu sem nú er haldin í þriðja
sinn, Market, í Svíþjóð innan skamms.
Tilgangurinn er að selja verk til erlendra
gallería og safna, koma íslenskri list á
framfæri á stærri markaði en hér er.
Vegna þessa sérkennis hefur Gallerí i8
notið styrks frá Reykjavíkurborg um
nokkurt skeið sem komst á í tíð Rlistans. Rennur sá samningur út 2008 og
er 1,2 milljónir á ári.
Börkur Arnarson segir að húsnæði
Gallerí i8 sé löngu sprungið. Það sé
óhentugt að ýmsu leyti þótt staðsetningin sé góð. Hann viðurkennir að
þau mæðgin hafi um nokkurt skeið
svipast eftir öðru húsnæði á þessum
slóðum en umhverfis Laugaveg er allt í
uppnámi vegna umbreytingar á byggð
við götuna.
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Leikkonan
Eline McKay

Frelsi og fjötrar
LEIKLIST VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR SKRIFAR
Leikfélagið Fjalakötturinn þreytir frumraun sína í
íslensku leiklistarlífi þegar það frumsýnir 16.
nóvember leikritið Heddu Gabler eftir Henrik Ibsen
í Tjarnarbíói. Verkið fjallar um yfirstéttarkonu sem
hrífst af ævintýralegu líferni og valdi sem hún
upplifir í tengslum við líf karla. Þar sem hana
skortir hugrekki til að ná tökum á sínu eigin lífi,
bregður hún á það ráð að reyna að stjórna lífi
annarra með skelfilegum afleiðingum.
Eline McKay fer með hlutverk Heddu. „Hedda er
afar dularfull persóna. Það er erfitt að lýsa henni og
því líklega best að hver dæmi fyrir sig hvers vegna
hún er svona köld í samskiptum sínum við aðra.
Ibsen var á undan sinni samtíð í þessu verki þar sem
hann varpar bæði fram gagnrýni á stöðu konunnar
og veltir fyrir sér skilgreiningum á frelsi og fjötrum
einstaklingsins. Verkið hefur því staðist tímans
tönn,“ segir Eline.
Mikið er lagt í alla umgjörð uppfærslunnar.
Búningarnir, sem verða leigðir frá London, verða í
anda fatnaðar sem yfirstéttarfólk klæddist um
aldamótin þarsíðustu. Enn fremur mun leikmyndin,
sem Helga Rún Pálsdóttir hannar, vera í stíl sem
framkallar anda þess tímabils. Af öðrum listamönnum sem koma að uppsetningunni og leggja sitt
af mörkum til að ljá henni aldargamlan blæ má
nefna Ragnheiði Gröndal sem sér um tónlistina og
Björn Gunnlaugsson sem leikstýrir.
Eline segir að umgjörð sýningarinnar geti skipt
sköpum fyrir upplifun leikhúsgesta á verkinu sjálfu.
„Með því að halda í útlit tímabilsins sem verkið var
samið á, sem og orðfæri þess tíma og
kurteisisvenjur, vona ég að hægt sé að veita
áhorfendum innsýn í þá menningu sem ríkti á þeim
tíma. Fólk var að mörgu leyti frekar bundið hefðum
og siðum þá en í dag og getur það varpað ljósi á
suma hegðun persóna leikritsins.“
Eline er ekki aðeins aðalleikkona verksins heldur
þýddi hún það einnig. „Við vildum reyna að hafa
þessa uppfærslu á því máli sem talað var við upphaf
tuttugustu aldarinnar og halda í þéringar og slíkt.
En um leið vildum við hafa hana hreina og beina og
skiljanlega fyrir nútímaáhorfendur. Þær þýðingar
sem voru til hérlendis voru ýmist of háfleygar fyrir
okkar smekk eða á nútímamáli. Því lá einfaldlega
beint við að þýða verkið upp á nýtt,“ segir Eline, en
við þýðingarnar studdist hún við norska útgáfu af
verkinu frá árinu 1905.
Það eru tæplega 40 ár síðan Hedda Gabler var sett
upp við miklar vinsældir í Iðnó með Helgu
Bachmann í aðalhlutverki en frammistaða hennar er
ennþá minnisstæð í hugum margra. Eline segir að
nú gefist nýrri kynslóð leikhúsgesta færi á að
kynnast verkinu. „Það er kominn tími til að setja
Heddu Gabler upp aftur. Mér fannst það ákveðinn
styrkur þegar ég uppgötvaði það að við Helga eigum
sama afmælisdag þannig að við erum sennilega
frekar líkar í skapferli. Það boðar gott fyrir þessa
uppsetningu.“
Enn fremur segir Eline að það sé alltaf fyrir hendi
viss markhópur sem hefur áhuga á að berja klassísk
leikverk sem þessi augum. „Svo er það bara þannig
fyrir okkur leikarana að ef við eigum okkur
draumahlutverk þýðir lítið fyrir okkur að bíða eftir
því að leikhúsin setji verkið upp fyrir okkur. Við
verðum einfaldlega að drífa í þessu sjálf.“
Frumsýning verður 16. nóvember en það var einmitt
16. nóvember árið 1890 sem Henrik Ibsen skilaði af
sér endanlegri útgáfu af handritinu. Sýningin
gengur í Tjarnarbíói í nóvember og desember, en
samhliða henni mun kvikmyndaklúbburinn
Fjalakötturinn sýna gullmola kvikmyndasögunnar á
sunnudögum og mánudögum.
Miðasala á leiksýninguna er hafin á www.midi.is
og nálgast má frekari upplýsingar um sýninguna á
heimasíðunni www.hedda.is.
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Á liðnu ári hafa útgáfur á
eldri skáldsögum íslenskum
tekið kipp, ekki færri en ﬁmm
skáldsögur á íslensku skrifaðar
á síðari hluta 18. aldar og fyrri
hluta 19. aldar hafa komið út
en farið hljótt. Fjórar sögur
eftir Jón Oddsson Hjaltalín
(1749-1835) komu út á vegum
Stofnunar Árna Magnússonar, en meiri tíðindum sætti
útgáfa á Ólandssögu Eiríks
Laxdal (1743-1816) sem þau
María Anna Þorsteinsdóttir og
Þorsteinn Antonsson gáfu út.
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR
María Anna Þorsteinsdóttir og Þorsteinn Antonsson rithöfundur.

Æ

tla mætti að útgefendum
væri þorrið þrek eftir
hina miklu sögu Eiríks
Laxdal sem kom út fyrr á
þessu ári. Sagan er 532
síður í stóru broti, unnin eftir handritum
með erfiðri hönd. Fylgir Þorsteinn sögunni úr garði með ítarlegum formála og
gerir grein fyrir ferli handrita og hugmyndum seinni tíma um efni og eðli sögunnar og jafnframt fyrir hinum flókna
og snúna söguþræði sem sagan geymir.
Útgáfan á Ólandssögu á sér langan
aðdraganda í rannsókn Maríu Önnu á
hinni skáldsögunni sem þekkt er eftir
Eirík Laxdal, Ólafs sögu Þórhallssonar,
sem þau síðan gáfu út sjálf 1987. Báðar
útgáfur á sögum Eiríks eru frumútgáfur.
Í fyrstu sögum bæta þau um betur: Þar
koma á prent í fyrsta sinn Víðferlissaga
Eiríks Björnssonar. Höfundur greinir
frá ferðum sínum til Indlands og Kína á
árunum næstu fyrir 1770. Einnig frá
sama tíma Sagan af Níels eldra og Níels
yngra, sjóferðarævintýri til hins fjarlæga lands Frýgíu sem fannst í handriti
Jóns frá Grunnavík að einu samtímalýsingunni sem til er af eldinum í Kaupmannahöfn. Einnig Sagan af Árna ljúflingi yngri eftir Jón Espólín, frá því um
1830, ein af fyrstu skáldsögunum eftir
Íslending. Svo og frá níunda áratug 19.
aldar skáldsaga Skúla Bergþórssonar
um Eirík Loftsson og Jón Geirmundarson. Þá fylgir fimmti bitinn með: Í bókarlok er ritgerð Ólafs Davíðssonar þjóðsagnasafnara
og
fræðimanns,
Bókmenntir kvenna, frá því um 1880,
gamansöm og nútímaleg frásögn af
framlagi kvenna til heimsbókmenntanna
fram á tíð höfundarins. Ritgerð Ólafs
hefur til þessa verið allsendis óþekkt.
Í útgáfum sínum fylgja þau Þorsteinn
og María Anna þeirri stefnu að færa
stafsetningu handrita höfundanna til
okkar tíma en fyrrnefnd útgáfa Stofnun-

ar Árna Magnússonar á sögum Jóns
Oddssonar er stafrétt eftir handritum og
annaðist M. J. Driscoll hana.
Nýja safnið er 404 síður. Sögur þessar
hafa verið þekktar um áratuga, jafnvel
aldaskeið, en fáum aðgengilegar og því
hafa afar fáir lesið þær af núlifandi
mönnum. Á sínum tíma gengu þær um í
afritum, eins og tíðkaðist gjarna um
handrit sem ekki komust á prent.
Útgáfur á eldri skáldsögum íslenskum
hafa tekið kipp, ekki færri en fimm
skáldsögur á íslensku skrifaðar á síðari
hluta 18. aldar og allt til loka 19. aldar.
Fimmti textinn í safninu er áður
óprentaður texti eftir Ólaf Davíðsson
þjóðfræðing um framlag kvenna til
bókmennta fyrri alda.
Hvað rekur fólk í svona útgáfu? „Það
varð náttúrlega einhver að gera það,“
segir María, „Sumt af þessu er búið að
liggja óútgefið í meira en tvö hundruð
ár. Þegar maður kynnist þessum textum
finnst manni að aðrir verði að fá að njóta
þeirra. Það er ekki peningum varið í
svona útgáfur.“ Hvað var upphafið? „Sá
sem hefur lesið Ólafs sögu Þórhallssonar leiðist inn á þessa braut. Þorsteinn
var að gramsa á þjóðdeildinni í Þjóðarbókhlöðunni og las handritin. Það voru
margir sem vissu af Ólafs sögu en það er
hægara sagt en gert að lesa þessi handrit. Það sem rak mann áfram var óstjórnleg forvitni. Það var með ólíkindum að
þetta skyldi ekki gefið út fyrr. Við reyndum að fá útgefendur en þeir fóru margir
á hausinn, Nú er orðið auðveldara að
gefa út stafrænt, þú getur prentað jafnharðan.“
Ekki segir María að þau hafi fengið
laun fyrir sína vinnu: „Þetta er tómstundagaman, sumir horfa á sjónvarp,
aðrir klífa fjöll. Þetta er eins og að ganga
á fjöll, þú vilt komast upp hjallann og sjá
hvað er hinum megin. Það er ekki hægt
að lesa þessi handrit sér til ánægju,

0HILIP 2OTH MEÈ NÕJA SK¹LDSÎGU
.Õ SK¹LDSAGA EFTIR 0HILIP 2OTH KEMUR
ÒT AUSTAN OG VESTAN HAFS  OKTËBER
(ÒN KALLAST %XIT 'HOST OG SEGIR FR¹
ENDURKOMU .ATHAN :UCKERMAN TIL
HEIMABORGAR SINNAR .EW 9ORK EFTIR
ELLEFU ¹RA FJARVERU 2OTH LEITAR AFTUR
TIL SINNAR FORNU SÎGUHETJU Å ÖESSARI
SÎGU EN ÖESSI NÕJA ER SÒ NÅUNDA Å
SÎGUSVEIG UM :UCKERMAN SEM HËFST
MEÈ 'HOST 7RITER  OG FYLGDU
N¾STU ¹RIN ÖRJ¹R AÈRAR SÎGUR SEM
HAFA HANN AÈ MIÈJU OG AÈ AUKI HEFUR
HANN KOMIÈ VIÈ SÎGU Å FJËRUM ÎÈRUM
VERKUM HANS
¥ NÅUNDU SÎGUNNI KEMUR :UCKERMAN
HEIM EFTIR LANGA FJARVERU OG
EINANGRUN ÖAR SEM EKKERT HEFUR

TRUFLAÈ SK¹LDIÈ EN :UCKERMAN SEM
ER RITHÎFUNDUR EINS OG 2OTH ¹ SVO
MÎRG LÅKINDI MEÈ SKAPARA SÅNUM AÈ
HANN ER SEM ANNAÈ SJ¹LF SK¹LDSINS
¥ .EW 9ORK LIGGJA AÈ SK¹LDINU ÖRÅR
ÖR¾ÈIR HANN BÕÈUR UNGUM HJËNUM
ÅBÒÈASKIPTI OG FINNUR TIL GIRNDAR ¹
KONUNNI (ANN HITTIR FORNA VINKONU
SEM VAR ¹ÈUR FÁLAGI FYRIRMYNDAR
HANS OG ¹TRÒNAÈARGOÈS % ) ,ONOFF
SEM BEINDI SK¹LDINU UNGU ¹ BRAUT
SK¹LDSKAPARINS OG LOKS VERÈUR ¹ VEGI
HANS UNGUR ¾VISÎGURITARI ,ONOFF SEM
VILL GRAFA UPP LEYNDARM¹L HANS MEÈ
AÈSTOÈ :UCKERMANS ²R ÖESSU EFNI
SPINNUR 2OTH NÕJAN VEF SEM VAFALÅTIÈ
MUN GLEÈJA AÈD¹ENDUR HANS
pbb

María Anna og
Þorsteinn Antonsson
rithöfundur. Þau hafa unnið þrekvirki í
útgáfu eldri prósatexta og skjóta stærstu
útgefendum ref fyrir rass: Bókmenntir fyrri
alda af ýmsu tagi eru í stórum stíl óútgefnar.

maður verður að gera afrit og hæfileikinn
að lesa svona forna skrift þjálfast. Ef
það koma hlé á vinnuna er maður fljótur
að týna niður leshæfileikanum, næstum
að maður byrji upp á nýtt.“
Þau ætla sér að halda áfram samstarfi
sínu og eru nú að rannsaka texta Steingríms Thorsteinsonar: Það eru smásögur sem Steingrímur Thorsteinsson
þýddi,“ segir María. „Þetta eru heimspekilegar sögur eftir ýmsa, Turgenief,
Mark Twain og fleiri. Þær eru eins og
sjálfshjálparbækurnar núna: kenna
manni að meta heiðarleika, líf, dauða,
sannleika. Og svo erum við að vinna í
ljóðaþýðingum hans frá námsárunum
um miðja 19. öld. Það eru prósaljóð eftir
Turgenief, Petofi hinn ungverska og
fleiri.“
Útgáfur þeirra sæta miklum tíðindum
og hafa í raun fært út mörk íslenskrar
bókmenntasögu sem miðast alla jafna
við það sem er kunnugt og þekkt í útgáfum sem sátt og hefð skipa að skuli talið
til sögunnar.

Reykjavík
International
Film
Festival

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

27. SEPTEMBER
7. OKTÓBER
2007
Miðasala á riff.is
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Nafnið minnir á vél sem veltur stjórnlaust áfram. Nýlega var opnuð í Osló stórsýning, önnur í röðinni af fjórum, með kínverskri samtímalist ungra listamanna. Hún
kemur ﬂestum á óvart. En hvenær hefur Kína ekki komið okkur á óvart?

K

ína er að leggja undir
sig myndlistarheiminn:
hvert sem litið er til
stærri landa eru kínverskir listamenn að
hasla sér völl. Stórar og smáar
myndlistarsýningar eru í boði sem
kynna nýjar kynslóðir kínverskra
listamanna, bæði þeirra sem eru á
miðjum aldri og muna tímana
tvenna, og hinna sem eru um þrítugt og búa við allt annan veruleika. Á sama tíma hefur það gerst
að alheimsmarkaðurinn í myndlist
hefur stækkað: uppboðshúsin evrópsku hafa komið sér fyrir í Asíu
og stór uppboð eru haldin þar
eystra þar sem asísk myndlist er í
öndvegi og innfluttir málarar
vesturlanda lúta í lægra haldi
fyrir heimamönnum. Þeir koma
ekki bara frá Kína, öll Asía er að
eignast nöfn í myndlist sem menn
telja að verði áhrifamikil þar og
síðan um allan heim.
Gunnar Kvaran, safnstjóri á
Astrup Fernely-safninu í Osló, og
Hans Ulrich Obrist, sýningarstjóri Serpentine í London, hafa
um nokkurra ára skeið unnið að
undirbúningi á stórum sýningum
fyrir söfn sín. Fyrsti árangur
þessa samstarfs þeirra og Juliu
Peyton-Jones leit dagsins ljós í
fyrra með stórsýningum í Osló og
London: China Power Station Part
I lagði undir sig stóru gömlu orkustöðina í Battersea en hún er í
eigu kínverskra aðila og mun er
fram líða stundir hýsa kínverskt
verslunarhverfi í miðri London.

$ROPI ÒR HAFI
Fyrir tveimur vikum var China
Power Station Part II opnuð í Osló
og mun fara eftir tíma sinn þar til
London og síðar Lúxemborg.
Fyrsta hlutanum var beint að
myndbandalist, annar hlutinn
beinist einkum að innsetningum
og skúlptúrum. Verkin eru öll eftir
yngstu
kynslóð
kínverskra
myndlistarmanna, fólki um þrítugt.
Gunnar Kvaran segir þá Hans
hafa beitt álíka vinnuaðferðum og
notaðar voru við undirbúning sýningar með bandarískri list sem
hingað kom í Listasafn Reykjavíkur í fyrra: safnað var stórum fæl
með listamönnum og síðan valið
úr. „Þá vorum við að velja úr tvö
þúsund nafna hópi, nú stóð valið
milli um fjögur hundruð nafna
lista,“ segir Gunnar.

,EIT AÈ SJ¹LFI
Innkoma asískra listamanna á
myndlistarmarkað
vesturálfu
hefur komið mönnum í opna
skjöldu, ekki aðeins vegna efnistaka, heldur ekki síður sökum þess
að áhugamenn um listir verða að
kynnast nýjum heimi, nýjum
nöfnum. Sumir safnarar hafa lýst
því sem vonlausu verki að koma
sér inn í kínverska samtímalist.
Þeir sem höfðu vit og tækifæri til
að sinna nýju áhugasviði og fjármagn til fjárfestinga í kínverskri
list á síðasta áratug eða jafnvel
fyrr uppskáru ríkulega. Vestrænir
kaupendur höfðu lítið sótt til Kína,

&YRSTI KEISARINN Å +ÅNA
%INN HELSTI VIÈBURÈUR Å SÕNINGARHALDI STËRU
SAFNANNA Å ,ONDON ER NÕOPNUÈ SÕNING
"RITISH -USEUM ¹ HLUTA AF LEIRMANNAHER
KEISARANS 1UIN 3HIHUANGDI EN FLOGIÈ
VAR MEÈ Ö¹ FR¹ +ÅNA p 3AGA #LASS
3ÕNINGIN VAR OPNUÈ  SEPTEMBER OG
MUN VARA TIL  APRÅL ¹ N¾STA ¹RI &UNDUR
LEIRMANNAHERSINS VAR ¹ SÅNUM TÅMA TALINN
EINN MERKASTI FORNLEIFAFUNDUR SÅÈUSTU
ALDAR ÖEGAR ÖORPSBÒAR ÒR N¹L¾GU ÖORPI
GRËFU NIÈUR ¹ HERINN OG KEISARA HANS
(AFA MARGIR +ÅNAFARAR GENGIÈ TIL MËTS VIÈ
HERINN ÖAR SEM HANN STENDUR Å FULLUM
HERKL¾ÈUM Å GRÎF KEISARANS Å 8IAN
1IN 3HIHUANGDI VAR FYRSTI KEISARI +ÅNA OG ÖEGAR
HANN FÁLL FR¹ VAR HONUM KOMIÈ Å HAUG ¹SAMT
FYLGDARLIÈI OG MÎRGUM GËÈUM GRIPUM SEM
SKYLDU FYLGJA HONUM ¹ ¾ÈRI STAÈI TILVERUNNAR
 SÕNINGUNNI Å "RITISH -USEUM M¹ SJ¹ MARGA
ÖESSARA GRIPA AUK NOKKURRA LEIRMANNANNA SEM
ERU ÒR VARÈLIÈI HANS Å HAUGNUM ¶AR ER EINNIG
GERÈ GREIN FYRIR UPPGREFTRINUM ¹ ÖESSU SV¾ÈI
SEM ENN STENDUR YFIR OG HVERNIG HAUGURINN
VAR SKIPULAGÈUR ¹ ÖRIÈJU ÎLD FYRIR +RIST EN 1UIN
SAMEINAÈI RÅKI ¹ ÖEIM SLËÈUM  OG SKËP ÖAR
MEÈ ELSTU PËLITÅSKA EININGU Å VERÎLDINNI SEM ENN
ER TIL (ERMENNIRNIR SEM STANDA NÒ Å 2EADING
SALNUM Å "RITISH -USEUM ERU AF ÕMSUM GR¹ÈUM
EN ÖEIR ERU EKKI STEYPTIR Å SAMA MËT HELDUR ER
HVER OG EINN SÁRST¾ÈUR PERSËNULEIKI (AFA ¹
SÅÈUSTU TÅU ¹RUM FUNDIST ¾ FLEIRI FULLTRÒAR HIRÈAR
KEISARANS LÅKA ÒR LEIR FIMLEIKAMENN SKRIFFINNAR
HLJËÈF¾RALEIKARAR AUK FUGLA ÒR BRONSI 3KYLDI
FYLGDARLIÈIÈ SKEMMTA HANS TIGN Å N¾STA LÅFI
*ANE 0ORTAL SÕNINGARSTJËRI FULLLYRÈIR AÈ VELDI
KEISARANS HAFI STAÈIST SAMANBURÈ VIÈ 2ËMARÅKI
HIÈ FORNA EN EKKI ERU ÎLL KURL KOMIN TIL GRAFAR
UM ÖENNAN VERALDLEGA HÎFÈINGJA ST¾RSTA RÅKIS
HEIMS ¶AÈ GETA MENN METIÈ ¹ SÕNINGU VETRARINS
Å "RITISH -USEUM

markaðurinn var óplægður, verðið
lágt og auðvelt að eignast verk
sem voru athyglisverð. Núna er sá
tími liðinn.
Gunnar segir kínverska myndlistarmenn vel menntaða og
kunnáttusama í tækni. Greinileg
séu kynslóðabil í viðfangsefnum
þeirra. Yngsta kynslóðin sem
leggur verk sín inn í China Power
Station hefur meiri áhuga á asískri
neyslumenningu en horfnum tíma.
Hún er í uppgjöri við samtímann
en ekki hið liðna. Það er horfið,
liðið. Japanskar teiknimyndasögur,
tölvuleikir, asískur auglýsingastíll
og popp vesturlanda heillar þá
kynslóð meira en hin forna saga
og þær pólitísku hræringar sem
hafa gengið yfir Kína á síðustu
öld: „Þetta eru börn millistéttarinnar, menntaðir krakkar í leit að
identiteti. Þeir ferðast mikið og
fylgjast vel með tískunni.“

®NNUR KYNSLËÈIN FËR
Staða ungra myndlistarmanna í
Kína er þessi sökum vinnu eldri
kynslóðarinnar; manna sem nú
standa á miðjum aldri. Á áttunda
áratugnum var mikil gróska í
kínversku samfélagi, frá borg til
borgar, landshlutanna á milli.
Kynslóðin sem þá steig fram hafði
búið við einangrun og var mörkuð
pólitískum bagga, rétt eins og fólk
var á Vesturlöndum eftir heimsstyrjöldina seinni og kalda stríðið
sem það braust gegn, fyrst með
abstrakt-expressjónisma og seinna
pop-listinni.

Menn þykjast greina tímamót í
afstöðu þessa hóps með blóðbaðinu á Tiananmen-torginu og þeirrar deiglu sem þar ólgaði þótt lok
væri lagt yfir með hervaldi. Margir listamenn af þeirri kynslóð
komu sér úr landi og hafa haldið
starfsstöðvar sínar í erlendum
heimsborgum síðan. Þeir rufu gat
á múrinn sem umlukti Kína fyrir
vestrænum augum með áleitnum

verkum, bæði í ljósmyndum og
málverki.

(VAR VORUM VIÈ 
Nú eru börn þeirrar kynslóðar að
stíga fram og árangurinn má sjá í
sölum Astrup Fernsley. Og heima í
Kína eru menn teknir að líta til
baka: um síðustu helgi var í Sjanghæ sýningin „1981“ um hvað á gekk
það árið í listaheimi Kína. Þannig

Faðir og dóttir eftir
Zhang Xioagang, olía
á striga, 2006-2007,
120x150 cm.
MEÐ GÓÐFÚSLEGU LEYFI
LISTAMANNSINS OG LISTASAFNS
AKUREYRAR.

Bogmaður
krýpur, terra
cotta-leir, Qintímabilið (221206 f. Kr.) Safn
leirstríðsmanna
og hesta Qin
Shihuang
keisara,
Lintong,
Shaanxi-héraði,
Kína.
MYND/BRITISH MUSEUM

Kínverska málverkið á Akureyri
MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR
Næsta vor verður stórsýning á
kínverskri myndlist í Listasafni
Akureyrar í tengslum við Listahátíð. Hátíðin mun enn sækja út
fyrir höfuðborgarsvæðið og er
sýningarhaldið nyrðra hluti af
þeirri útþenslu hátíðahaldsins.
Sýningin sem Hannes Sigurðsson
safnstjóri hefur unnið að um
nokkuð langt skeið mun kallast
Facing China. Á henni er lögð
áhersla á að kynna íslenskum
áhugamönnum um myndlist og
öllum almenningi hvað er á seyði í
kínverska málverkinu en málarar
frá Kína hafa á síðustu árum vakið
gríðarlega athygli fyrir verk sín í

alþjóðasamfélagi listanna.
Á sýningunni verða verk eftir
níu kínverska myndlistarmenn af
millikynslóðinni svokölluðu og
kemur hluti málaranna hingað til
lands. Hannes segir að hann hafi
kunnað það ráð helst til að komast
í samband við strauma í kínverskri myndlist að fara þangað.
„Ég hef aldrei upplifað annað
eins,“ segir hann. „Þegar maður
kemur til Kína verður maður að
leggja öll sín viðmið til hliðar, þau
gilda ekki þar. Þar eru vinnustofur
listamanna stórar skemmur,
galleríin stærstu eru rekin af
fyrirtækjum eins og bygginga-

verktökum. Það ægir öllu saman í
myndlist þeirra. Margt finnst
manni bara drasl en annað er
hreint stórkostlegt. Ég vildi
forðast að setja saman sýningu
sem bæri vitni
einhverjum framandleik,
exotisma. Á
endanum ákvað
ég að einbeita
mér að portrett-

Hannes Sigurðsson,
safnstjóri Listasafns Akureyrar.



að þar eystra eru menn nú teknir
að líta til baka.
Gagnrýnandi Aftenposten, Truls
Ramber, segir sýninguna í Osló
benda til að yngri myndlistarmenn
nálgist nú jafnaldra sína í vesturálfu, áherslan hafi í kínverskri list
flust frá málverkinu til verka sem
lýsi stökki Kína inn í tæknisamfélagið, með öllum sínum skruðningum og fjörbrotum hins gamla, svo
ótrúlegt sem það sé: öll verkin sem
hann tilnefnir í gagnrýni sinni
bendi til þess að heimar sem lengst

af voru langt frá hvor öðrum nálgist
nú hratt: vestrið og austrið. Hann
hrósar Gunnari og félögum fyrir
framkvæmdasemina. Það er raunar synd að það samstarf sem var
komið á milli Aastrup Fernley,
Serpentine og Listasafns Reykjavíkur skuli ekki hafa fært okkur
fleiri samtímasýningar, en þá má
ekki gleyma að hingað er að koma
yfirlitssýning frá Serpentine með
safni verka Hreins Friðfinnssonar
sem verður sett upp í Listasafni
Reykjavíkur í haust.
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Xu Zhen: 18 days,
2006. Blönduð
tækni
BIRT MEÐ LEYFI
LISTAMANNSINS OG
SHANGHART, SHANGHAI
MYND/ANDERS VALDE

Cao Fei: China Tracy, 2007.
Myndbandsinnsetning. BIRT MEÐ LEYFI VITAMIN
CREATIVE SPACE. MYND/ANDERS VALDE

Gunnar Kvaran
listfræðingur og
safnstjóri í hinu virta
Astrup Fernley safni í
Osló.

um, andlitsmyndum og þaðan er
nafnið á sýninguna komið: við
stöndum augliti til auglitis við
andlit Kína.“
Verkin eru bæði úr einkaeigu
aðila sem tók snemma að safna
kínverskri list eftir að hennar tók
að gæta á Vesturlöndum, í þann
tíma þegar kaupa mátti stór og
máttug málverk þar eystra fyrir
smáaura en verðmæti verka eftir
marga þá sem eiga verk á
sýningunni hefur margfaldast á
síðustu misserum eftir því sem
alþjóðlegur listaverkamarkaður
hefur áttað sig á nýnæmi og erindi
þessa hóps málara á heimsvísu.
„Þetta hefur hlaðið utan á sig og
er orðinn öflugur bolti, hingað
koma menn á borð við Zhang
Xioagang, Liu Ye, Fang Lijun og
Yue Minjun, allt eru þetta stór
nöfn orðin í málverkinu. Það sem
kom mest á óvart var hvað hefðin í
handverkinu stendur á fornum
grunni, gríðarleg tæknikunnátta
er í málun. Menn áttu von á því
þegar Rússland opnaðist að þaðan
kæmi stór hópur listamanna, en
það varð ekki, allir þeir sem skiptu
máli voru þegar búnir að ná
athygli. Öðru gegnir um Kína.
Þaðan er enn straumur af athyglisverðum verkum, enda eru
sýningar með kínverskum verkum
út um allt. Ósló og Louisiana í
Humlebæk eru þær næastu. Og nú
Akureyri.“
Samhliða sýningunni verður
gefin út stór sýningarskrá með
myndum af helstu verkum á
sýningunni og ritar Li Xianting,
einn helsti fræðimaður um
kínverska samtímalist, þar
inngang. Afar fátítt er að hingað
berist sýningar sem byggja á
verkum á striga og er verðmætið
oft þröskuldur sökum tryggingakostnar. Listasafnið á Akureyri er
komið yfir þann þröskuld og mun
sýningin koma mörgum á óvart.
Þegar hafa komið fram óskir frá
erlendum söfnum um að hún fari
víðar.

Gott kvöld
eftir Áslaugu Jónsdóttur
Leikstjóri Þórhallur Sigurðsson

FRUMSÝNING Í DAG
Í KÚLUNNI
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is
Kúlan er nýtt leiksvið á Lindargötu 7 sem sérstaklega er ætlað yngstu leikhúsgestunum
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LEIKLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Fram undan er frumsýning hjá Gísla Erni Garðarssyni – hann er bundinn í báða skó: í Hamskiptunum sem
frumsýnd verða eftir rétt hálfan mánuð er hann bæði í aðalhlutverki og við leikstjórn, ásamt David Carr.
Sýningin var á fjölum Hammersmith-leikhússins í London í vetur og er nú komin heim, íslenskir leikarar í
öllum hlutverkum. Páll Baldvin Baldvinsson hitti Gísla milli mála í vikunni.
ann verður seinn,
segir systir hans,
Rakel, á skrifstofu
Vesturports í Skuggahverfinu: „Ég þekki
mitt heimafólk.“ Hún
hringir í bróður sinn:
„Ertu ekki að koma?“
Ferill Gísla hefur
frá þeim tíma að hann
sat í Leiklistarskólanum einkennst af framkvæmdasemi. Hann
er ódeigur, vílar ekki
fyrir sér að takast á við ný verkefni á
sviðum sem hann þekkir lítið til. Á
skólabekk brá hann sér til Rússlands í
sumarferð og hafði hug á að gera heimildarmynd um ferðina. Þannig hittumst
við fyrst.
Hann stofnaði ásamt tólf félögum
sínum losaralegan leikhóp, Vesturport,
leigði húsnæði og setti af stað lítið leikhús við Vesturgötu.
Hann ákvað að setja upp sýningu á
Rómeó og Júlíu og kallaði sér til aðstoðar fimleikamenn frá sænska sirkushópnum Cirkus Cirkör til að þjálfa upp
leikarahópinn og réði Hallgrím Helgason til að vinna nýja þýðingu af textanum. Sýningin kom upp með tilstyrk
Leikfélags Reykjavíkur og Íslenska
dansflokksins og átti eftir að fara víða.
Sumir sem sáu hana á öllum stigum fullyrða að hún hafi náð fullum blóma á
fyrra sýningarskeiði í London.
Gísli tók þátt í að koma af stað samstarfi um gerð kvikmyndar sem óx svo í
smíði leikhópsins og leikstjóra að úr
urðu tvær kvikmyndir. Söngleikur fyrir
eldri leikara og áhugamenn um söng,
Ást, hefur gengið vel í Borgarleikhúsi.
Hann hefur tekið þátt í tveimur sviðsetningum á Bretlandseyjum sem leikari og önnur var frumsýnd á Oliviersviðinu stóra í Breska þjóðleikhúsinu.
Þá er ótalin sviðsetning hans á Woyzeck
í Barbican.
Enginn íslenskur leikhúsmaður hefur
náð jafn fjölbreyttum ferli jafn víða á
svo skömmum tíma sem hann. Fram
undan eru ný verk: Hamskiptin fyrst
síðan alþjóðleg sviðsetning
eftir
kvikmyndinni Tillsammans, sviðsetning
á Faust eftir Goethe og kvikmyndun á
Brimi eftir leikverki Jóns Atla Jónassonar þar sem hann átti eftirminnilegan
leik á sinum tíma.

(REINN OG BEINN
Gísli hefur einarðlega framkomu, setur
sig ekki á stall, kemur til dyra eins og
hann er klæddur: Jú, víst er rosalega
mikið að gera hjá honum, segir hann, jú
hann sé bara hamingjusamur með það.
Er það tilviljun að verkefni hans hafa
svona mörg verið úr verkum þýskra
höfunda: Kafka, Buchner, Goethe?
„Það er alger tilviljun. Nei, alls ekki.
Woyzeck var alger tilviljun. Þeir voru að
setja saman prógram í Barbican eftir
höfunda sem voru yngri en 26 ára.
Buchner sem skrifaði Woyzeck var einn
af þeim og ég mátti velja úr nokkrum
höfundum, Baal eftir Brecht kom lengi

til greina, en þar sem þetta var fyrir
stóra sviðið í Barbican þótti mér Woyzeck
henta betur. Það að hann var þýskur var
aukaatriði. Ég var að leika í sýningu í
Hammersmith sem hét Night at the
Circus og hitti leikhússtjórann þar. Hann
hafði séð Rómeó og Júlíu og Woyzeck og
vildi fá mig til að setja eitthvað upp þar.
Við veltum upp alls kyns hugmyndum.
Hann stakk upp á Hamskiptunum og
hafandi lesið hana sem krakki einhvern
tíma og mundi sterkt eftir henni fannst
mér það spennandi áskorun út frá svona
fýsiskum vinkli. Hann stakk upp á því að
við myndum leikstýra því saman og ég
myndi leika pödduna. Mér fannst það
spennandi og var til í það. Svo kemur
Faust og ég spurði Nick Cave hvort hann
væri til í að gera það með mér sem hann
var. Að þetta sé allt þýskt – það er alger
tilviljun. “

&AUST Å FIMLEIKUM
Fýsik er orð sem á eftir að koma oft
fyrir í samtali okkar. Gísli var þjálfaður
fimleikamaður sem barn og unglingur.
Sýningar hans hafa enda sótt mikið í líkamlega beitingu, ekki aðeins sem stílfærsla heldur hafa þær sumar heimtað
mikla færni í stökkum, klifri – leikarar
hanga og sveifla sér, kafa og synda.
Hann sækir miskunnarlaust í tækni
fjölleikahússins.
Í fréttum var gefið í skyn að þú sért
að fara í upphafssöguna og sambærilegar sögur frekar en Goethe?
„Ég sæki grunninn úr Urfaust, nei
sko það er til Urfaust, og svo Faust 1 og
Faust 2. þetta er Faust 1.“
Já þessi sem Gunnar, Róbert, Baldvin
og Sigríður Þorvalds léku hérna í Þjóðleikhúsinu og Trúbrot spilaði undir?
„Var það flott sýning?“
- Já, hún var athyglisverð. Það var
sett smápopp í hana og ein stelpa var
ber að ofan sem þótti róttækt þá. Tímarnir breytast svo. Greinirðu sjálfur
einhverja breytingu í þessum sýningum, hvað þig sjálfan og áhugamál þín á
sviðinu varðar? Ertu mjög meðvitaður,
alltaf að hugsa; nú er ég kominn af þessari hillu og farinn á þessa hillu. Eða er
þetta bara hamingjusamur göngutúr?
„Nei, í rauninni hef ég aldrei haft
leikstjóralegar „ambitionir“ sem slíkar.
Ég hef aldrei litið á það sem svo að ég sé
á einhverri karríer-braut sem leikstjóri.
Þetta hefur bara einhvern veginn æxlast þannig. Ef ég finn eitthvað sterkt
konsept að sýningu og það kveikir í mér
þá er ég til í að gera það. Ég myndi
aldrei leikstýra sýningu af því bara, af
því það er gott fyrir karríerinn eða bara
… Ég gæti ekki tekist á við hvað sem er.
Ég verð að finna eitthvert konsept í
kringum það, ef ég finn það sterkt, þá
bara kviknar í mér og þá bara veð ég af
stað með það.“

-YNDIR Å HUGANUM
Eru það meira myndir sem þú sérð fyrir
þér sem kveikja í þér?
„Já, leikhúsið er þess eðlis fyrir mér
að þegar ég fer að sjá sýninguna fyrir
mér myndlega, þá kviknar í mér, eins

og í Hamskiptunum þá story-boardaði
ég alla sýninguna. Meira að segja – hann
fer þangað og hún þangað. Þannig sat ég
með leikmyndahönnuðinum og leikurunum og við teiknuðum hana alla, líka
vegna þess að herbergi Gregors er uppi
á vegg og þá verður maður að sjá nýtinguna fyrir sér. Það er samt ekki á
kostnað innihaldsins, fyrir mér er þetta
líklega alltaf innihaldið versus praktíkin: konseptið. Líka vegna þess að maður
er með einhverja hugmynd um sýninguna, eins og í Hamskiptunum að herbergið hans er á hvolfi og ekki þarna
niðri og þá um leið er maður farinn að
segja að ef herbergið er á hvolfi, en ekki
fyrir honum heldur fyrir fjölskyldunni,
þá er maður að spyrja: hver er orðinn
ruglaður? Er það hann eða þau? Mér
finnst ég aldrei taka léttvægt á hlutunum hvað varðar innihaldið.“
- Hafðirðu notað story-boardið áður?
Kanntu að skissa?
„Nei, Börkur sér um það, ég skrifa
bara niður nákvæma lýsingu fyrir mig.
Þegar ég gerði Rómeó og Júlíu var þetta
öðruvísi. Þá langaði mig að nýta kunnáttu mína úr fimleikunum sem leikari.
Við höfðum oft verið að díla við ástarsögur í skólanum og þá rak maður sig
oft á það hvað það er erfitt að endurspegla ástina á sviðinu. Hún getur verið
svo ástandskennd. Þannig að mig langaði að tækla ástina á mjög fýsiskan hátt.
Ég ákvað að nota Shakespeare af því að
myndmálið í textanum hjá honum er
svo sterkt. Svo ákvað ég að leikstýra
líka svo að ég gæti fundið rými fyrir
allar þær hugmyndir sem ég var með
um nýtinguna á fýsikinni. Þannig að ég
óð af stað með þessu fólki og saman
rákum við okkur á alla þá praktísku
veggi sem stóðu í vegi fyrir grunnhugmyndunum. Þetta var mikill skóli. Eins
var með Woyzeck. Um leið og ég datt
niður á þessa vatnshugmynd þá leystist
allt. Þannig að ég er vissulega upptekinn af því hvernig sviðsetningarnar eru
á endanum.“
Þú ert í rauninni með þrjár sýningar í
vinnslu á þessu ári? Faust, Hamskiptin
og Tillsammans. Hvað dró þig að
Tillsammans?
„Aftur, ég sá myndina og fannst þetta
fyndin mynd og var mjög hamingjusamur þegar ég var búinn að sjá hana.
Hún skildi eftir skemmtilega tilfinningu. Hún gefur mjög góða mynd af
okkur sem manneskjum. Síðan þá hef
ég verið að gæla við að gera sýningu úr
þessu og svo mörgum árum seinna hef
ég samband við Lukas Moodyson og
spyr hvort ég megi það og hann segir já
og þá fer þessi bolti að rúlla. Maður
talar um það í einhverju leikhúsi og þeir
segja; við höfum geðveikan áhuga á því
og getur þú gert það í mars og þá er
praktíkin farin að spila inn í. Svo hittir
maður þessa leikara, Gael og þá, og
segir: ég er að fara að gera þetta og þeir
segjast hafa áhuga á að vera með og þá
fara menn að púsla saman plani. Já,
þetta er slatti þetta árið og það liggur
svo sem ekkert á en það hefur bara raðast svona niður.“

²TR¹SIN HELDUR ¹FRAM
- Tillsammans kemur upp á nokkrum
stöðum í heiminum?
„Já.“
-En hvenær kemur að lögfræðinni og
öllum samningunum?
„Svo kemur það og sá helvítis hausverkur allur saman. Það bara lærist á
leiðinni. Svo er þetta eins og í bíó –
maður er kominn með standard-samninga og veit hvernig þetta virkar.“
- Er hann flókinn heimur þessi coproduction-heimur? Þið hljótið að vera
orðin nokkuð skóluð?
„Nei, maður áttar sig á því að þetta er
mjög lítill heimur. Leikhúsum í London
stjórna fimm einstaklingar. Og það
hefur gengið vel þar og þá er maður
kominn inn undir hjá þeim og þegar
maður kemur með nýja sýningu þá talar
maður við einhvern af þeim og þeir eru
yfirleitt til í samstarf. Hitt er pappírsvinna og praktík.“
- Og launin – getið þið borgað sæmileg laun?
„Það er bara sanngjarnt og í samræmi
við það sem gengur og gerist. Í upphafi
á Vesturgötunni var þetta allt í
sjálfboðavinnu þannig að menn hafi efni
á þessu og þurfi ekki að borga með sér.
Svo fá menn önnur verkefni út frá þessu.
Það er nú með leikara að þeir eru
ævintýramenn í eðli sínu. það er líka það
– bara ævintýri. Eins og að leika í vetur
á sviðinu í Þjóðleikhúsinu í London,
þetta var náttúrlega óvænt reynsla. Ég
man þegar ég útskrifaðist úr skólanum
hér, að ég hugsaði að það væri leiðinlegt
að geta aldrei unnið í útlöndum – af því
ég hafði búið þar mikið. Maður yrði bara
sviðsleikari á Íslandi og vonandi í
einhverjum bíómyndum.“
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4ILBOÈUM SKAL SKILA ¹ SAMA STAÈ EIGI SÅÈAR EN ÖRIÈJUDAGINN
 OKTËBER  KL  OG VERÈA ÖAU Ö¹ OPNUÈ AÈ VIÈSTÎDDUM
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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
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI: 570 1600
• Leikskólakennarar
Dalur: 554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir: 570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Grænatún: 554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólakennari 100%
• Hlutastarf e. hádegi
Marbakki: 564 1112
• Aðstoð í eldhús, hlutastarf
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Aðstoð í eldhúsi 80%
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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6ÁL2¹S EHF
"IFREIÈA  6ÁLAVERKST¾ÈI

Spennandi
framtíðarstörf

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

www.husa.is

5PPLÕSINGAR Å S  
3ÁRH¾FÈ ÖJËNUSTA VIÈ RAFKERÙ OG GLUSSAKERÙ

6ÁL2¹S EHF
"IFREIÈA  6ÁLAVERKST¾ÈI

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

«SKUM EFTIR AÈILA TIL SENDISTARFA
¹SAMT AÈSTOÈ ¹ LAGER

Pípulagnaverslun Skútuvogi

3TARFSMAÈUR ËSKAST TIL AÈ SJ¹ UM
INNKAUP OG LAGERHALD

Viljum ráða áhugasama sölu- og afgreiðslumenn í
pípulagnaverslun okkar Skútuvogi
Um starfið:

5PPLÕSINGAR Å S  

Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini

3ÁRH¾FÈ ÖJËNUSTA VIÈ RAFKERÙ OG GLUSSAKERÙ

Menntun eða einhver reynsla af pípulögnum æskileg
Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Viljum einnig ráða starfsmenn á lager
Um starfið:
Starfið felst í tiltekt pantana
Móttöku á vörum
Og öðrum tilfallandi störfum
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.
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 jee\_gk^h`^eiV
 ;_aY^VccVggVkZg`Z[cVhZbiZc\_Vhi[ng^gi¨`_VV\Zgjb
BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg
 7HX#k^h`^eiV[g¨^ZVhVbW¨g^aZ\bZccijc
 B_\\Zch`j`jcc{iiV
 <iakj`jcc{iiV
 K^`dbVcY^ Vg[VkZgViaj\a\\jg
 <hVbh`^eiV]¨[c^d\ _cjhijajcY
 G`{Wng\Vgi^a[^cc^c\
 ;gjb`k¨^d\h_{a[hi¨k^ccjWg\

=ZahijkZg`Z[c^
 gjc{h`ghajb[ng^ghiVg[hbZcc6g^dc
 <gZ^c^c\d\gk^cchaVkZg`Z[cV{ _cjhijWdg^
 gjc{jeeah^c\V`Zg[^[ng^gn[^ghi_gc6g^dcB>H`Zg[^
 gjc{c_jb`Zg[jbhZbhin_Vk^kgj gjc6g^dc
 {iiiV`V\gZ^c^c\j{WgZni^c\jbd\k^Wijbk^
 V`Znei`Zg[^
BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg
 ={h`aVeg[iakjcVg"ZVkZg`[g¨^!ZVhVbW¨g^aZ\
 bZccijc
 ;gjb`k¨^d\h_{a[hi¨k^ccjWg\
 GZnchaVV[\V\cV\gjcch[dgg^ijcZg`dhijg
 <hVbh`^eiV]¨[c^d\ _cjhijajcY
 GZnchaVV[[_{gb{aVbVg`V^Zg`dhijg

C{cVg^jeeah^c\VgkZ^i^ghiVg[hbVccVhk^Y5Vg^dc#^h#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ'#d`iWZg#
K^chVbaZ\VhihZcY^jbh`c^g{cZi[Vc\^
hiVg[hbVccVhk^Y5Vg^dc#^h#

6g^dckZgWg[VkVghaV][#Zg _cjhij[ng^gi¨`^[ng^g^ccaZcYd\
ZgaZcY[_{gb{aV[ng^gi¨`^!kZgWg[Vh_^d\a[Zng^hh_^#K^h`^eiV"
k^c^g6g^dcYV\Zgj@Vje ^c\hhVbhi¨Vc!&.Va _aZ\^g
WVc`Vg!haZch`VgkZgWg[Vb^aVc^g!heVg^h_^g![_{g[Zhi^c\V"
WVc`Vg!kZgWg[Vh_^g!a[Zng^hh_^gd\[_{g[Zhi^c\V[a\#6g^dc
Wjghghc^cVgd\]V\`k¨bVgaVjhc^gkVgVcY^jee\_gd\
jbh_cbZkZgWg[jbd\ZgZ^cVhg]¨[V[ng^gi¨`^{ k
hk^^{ÏhaVcY^#6g^dcZgYV\bZjb'#*%%b^aa_VgV`gcV
kZgWg[VZ^\ch^cc^kghaj[ng^g]cYk^h`^eiVk^cV#
=_{6g^dchiVg[V--kZabZcciV^gd\bZicVVg[jaa^ghiVg[hbZcc#
:^c`jccVgdghiVg[hbVccVZgj/ÌgZ^VcaZ^`^! _cjhijajcY![V\"
bZcch`Vd\[gVbh¨`c^#

6g^dckZgWg[VkVghaV][#"Ìgba^&(!&%-GZn`_Vk`"H/*'-'-%%

KÓPAVOGSBÆR
Frá Lindaskóla

3TARFSFËLK ËSKAST TIL STARFA

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•
•
•

5M ER AÈ R¾ÈA   STÎRF VIÈ FRAMLEIÈSLU OG Å
VÎRUAFGREIÈSLU 6IÈKOMANDI EINSTAKLINGUR ÖARF AÈ
VERA STUNDVÅS OG SAMVISKUSAMUR
,YFTARAPRËF ER KOSTUR

Stærðfræðikennari á eldra stig
Starfsfólk í Dægradvöl
Gangavörður/ræstir

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar veitir skólastjóri, Gunnsteinn Sigurðsson, í síma 554 3900 eða 861 7100.
Hvetjum konur jafnt sem
karla að sækja
um störfin.

www.kopavogur.is - www.job.is

?ZiM¶Eg^bZgV6^g^hVX]VgiZg
V^ga^cZ WVhZY ^c @eVkd\jg!
deZgVi^c\ [a^\]ih dji d[ i]Z
CdgY^X Xdjcig^Zh id kVg^djh
YZhi^cVi^dch ^c :jgdeZ#  I]Z
ZbeadnZZhVgZlZaaZYjXViZY!
bdi^kViZY! gZhjai dg^ZciZY
VcY Xdbbjc^XViZ bdhian ^c
:c\a^h]# LZ VgZ VagZVYn add`"
^c\ [dglVgY id h]Vg^c\ Vc ^c"
he^g^c\ ldg`^c\ Zck^gdcbZci
l^i]ndj#

5PPLÕSINGAR GEFNAR Å SÅMA   'UNNAR

5MSËKNIR SKULU BERAST TIL -3 3ELFOSS !USTURVEGI 
3ELFOSSI EIGI SÅÈAR EN  SEPTEMBER NK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ER H¾GT AÈ N¹LGAST Å MJËLKURBÒINU
EN EINNIG M¹ SENDA UMSËKNIR ¹ NETFANGIÈ
STARFSMANNASVID MSIS

JeeaÅh^c\V"d\i¨`c^YZ^aY
HI6G;HB6ÁJGÌÃ?ÓCJHIJ7DGÁ
HiVg[hhk^Â/
 9V\aZ\jbh_cbZÂÄ_cjhijWdgÂ^[ng^g
VÂVah`g^[hid[jd\VaaV[aj\a^ÂV{k^g`jb
Y\jb
 9V\aZ\jbh_cbZÂlll#_Zim#^hd\^ccg^
kZ[`Zg[jb
 9V\aZ\jbh_cbZÂehi]a[jb[aj\a^ÂV
 @ZcchaV{hVbig^ijcaZ^ÂWZ^c^c\Vd\
`ZcchajZ[c^h
 yccjgi^a[VaaVcY^hig[
K^Âk¨cijbÄZhhVÂÄ]V[^g\ÂVÄ_cjhij"
ajcY!hgiÄda^cbÂjg!gg¨ÂV\Âjgd\k^ccj"
hVbjgZ^chiV`a^c\jg#

=¨[c^h"d\bZccijcVg`g[jg/
 6abZccÄZ``^c\{B^Xgdhd[ijb]kZg[^d\
]j\WcVÂ^
 6abZccÄZ``^c\{hiVÂVgcZijb!cZi]\jc
d#h#[gk#
 B_\\ÂÄZ``^c\{kZ[[dgg^ijcd\\gjcc"
ÄZ``^c\[dgg^ijc
 ÃZ``^c\{BHHFA\V\cV\gjccjbd\
[ng^ghejgcjb¨h`^aZ\
 B_\\ÂZch`j"d\haZch`j`jcc{iiV!
W¨Â^iajÂd\g^ijÂ
 HiYZciheg[ZÂVccjghVbW¨g^aZ\V
bZccijc

;aj\gZ`higVgYZ^aY
N;>GB6ÁJG;AJ<JBH?ÓC6G
Ãbjcik^ccVc{^ÂbZÂ[aj\gZ`higVghi_gV
d\hiVÂ\Zc\a^]Vchd\]Zahij{Wng\ÂVg"
hk^Â^cZgj/
 N[^gjbh_cbZÂ[aj\jbh_cd\YV\aZ\jb
kZg`Z[cjbÄVgVÂaiVcY^
 ;na\_VhibZÂd\[na\_VZ[i^ghijcYkh^
[aj\gZ`hig^cjb
 ÃgV!biVd\`dbVkZg`[Zgajb[gVb"
`k¨bY
 HiÂj\Z[i^g[na\c^bZÂ[aj\{¨iajcjbd\
[gVb`k¨bYÄZ^ggV{hZb]V\`k¨bVhiVc
]{ii
 Jbh_cbZÂZ[c^[aj\gZ`higVg]VcYW`V
hZbgZ`hijgd``VgWn\\^g{#
K^Â\Zgjbg{Â[ng^gVÂÄhgih_{a[hi¨Âjg
k^ccjWg\Âjbd\{`kZÂ^ccZc]V[^gZ^cc^\
\ÂVZ^\^caZ^`Vi^aVÂk^ccV]e#HiVÂVc
`gZ[hiÄZhhVÂÄhgikZah`^ejaV\Âjgd\g`kh
d\]V[^g\ÂVhi_gcjcVg]¨[^aZ^`V#
HiVg[^Â\Zijg`gV[^hiÄZhhVÂÄk^cc^g
gZ\ajaZ\VjiVckZc_jaZ\hk^ccjibVÄVg
hZb¨iaVhiZgi^aVÂÄiV`^hi{k^Âa`b{a
hZbjee`dbV[aj\gZ`hig^{aajbibjb#
I^aÄZhhVÂ`dbVi^a\gZ^cVhiÂjcVÄVg[ijVÂ/
 =V[Vb^`aVÄZ``^c\jd\gZnchaj{[aj\"
gZ`hiVghk^Â^[aj\^ÂcVÂVg^ch
 =V[V\ÂVVabZccVbZccijcZÂVhiYZcih"
eg[!hi_gcjcVggZnchaVZg`dhijg
 7Vn[^gb_\\Âg^Zch`j`jcc{iij!W¨Â^
iVaVÂg^d\g^iVÂg^
 @jccVkZa{:mXZa!LdgY!Djiadd`d\
]V[VVÂgVVabZccViajkÄZ``^c\j
 =V[Vi`{ÄkVÂ[ZgÂVhiZ[ÄZhh\Zg^hiÄg[
;ngg^hiVg[hgZnchaVhZb[aj\jbh_cVgbVÂjg
ZÂV[aj\bVÂjgkZgÂjgiVa^Âjbh¨`_VcYVi^a
iZ`cV#
Ì]j\VhVb^gZgjWZÂc^gjbVÂhZcYV[Zg^ah`g{
{hVbibncYiakjehi^hZbbZg`ijgZgº>I»ZÂV
º;a^\]iDeZgVi^dchBVcV\Zg»Z[i^gÄkhZbk^Â
{!{_dW5_Zim#^h#Jbh`cVg[gZhijgZgi^a,#
d`iWZg'%%,#yaajbjbh`cjbkZgÂjghkVgVÂ
d\[Vg^ÂbZÂÄ¨ghZbigcVÂVgb{a#K^chVbaZ\V
]V[^ÂhVbWVcYZ[[gZ`Vg^jeeaÅh^c\VZgÄg[#

Hugsa sér!

o YÙRMATREIÈSLUMANNI
o MATREIÈSLUMANNI
o OG AÈSTOÈARFËLK Å ELDHÒS

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR VERKSTJËRI Å SÅMA  

KZ\cVb^`^aaVjbhk^[V[aj\[aV\h^ch
][jbk^Â{`kZÂ^ÂVÂ[_a\VhiVg[ha^Â^
d``Vgd\aZ^ijbVÂikZ^bjg]¨[jb
Z^chiV`a^c\jbZ[i^giVaYVghiÂjg/
?ZiM ¶ Eg^bZgV 6^g Zg aZ^\j"
[aj\[aV\ hiVÂhZii  @eVkd\^
d\[aÅ\jg[g{CdgÂjgacYjcjb
i^a {[Vc\V"hiVÂV kÂh kZ\Vg
jb :kgej#  HiVg[h[a`^Â Zg
kZa bZcciVÂ! {]j\VhVbi!
{gVc\jghYg^[^Â d\ [VgV hVb"
h`^ei^VÂbZhij[gVb{Zch`j#
K^Â ]a``jb i^a VÂ YZ^aV bZÂ
ÄgÄk{]j\VhVbVk^ccjjb]"
kZg[^hZbk^Â]g¨gjbhi#

6EITINGAHÒS Å ÎRUM VEXTI ËSKAR EFTIR

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
9jZidZmeVch^dc!lZVgZgZXgj^i^c\
ildh`^aaZY^cY^k^YjVah[dgi]Z
[daadl^c\kVXVcX^Zh/
>I9ZeVgibZci
6E:GHDCIDGJCDJG>I=:AE9:H@
6gZVhd[gZhedch^W^a^in/
 Gjcc^c\>I]ZaeYZh`[dg]ZVYd[[^XZVcY
XgZlbZbWZgh
 HjeZgk^h^c\lll#_Zim#^hVcY^cigVcZi
lZWh^iZh
 HjeZgk^h^c\XgZlbV^aWdmZh
 IgV^c^c\VcYlg^i^c\d[^chigjXi^dchVcY
bVcjVah
 Di]Zgb^hXZaaVcZdjhYji^Zh
LZZmeZXindjidWZhZgk^XZb^cYZY!eVi^Zci!
gZhdjgXZ[jaVcYV]VgYldg`^c\^cY^k^YjVa# 

«SKAST ¹ KVÎLDIN OG UM HELGAR 3TARFSHLUTFALL ER
SAMKOMULAGSATRIÈI &R¹  DESEMBER ER JAFNFRAMT LAUS
  STAÈA ALLAR VAKTIR
3UNNUHLÅÈ ER HEIMILISLEGT HJÒKRUNARHEIMILI ¹ GËÈUM
STAÈ Å +ËPAVOGI ¶AR BÒA  HEIMILISMENN OG AÈ AUKI
ERU ÖAR  HVÅLDARINNLAGNARPL¹SS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
$AGMAR (ULD -ATTHÅASDËTTIR
HJÒKRUNARFORSTJËRI
3ÅMI  EÈA 
.ETFANG DAGMAR SUNNUHLIDIS
3J¹ EINNIG HEIMASÅÈU 3UNNUHLÅÈAR
WWWSUNNUHLIDIS

H`^aahVcYZYjXVi^dcgZfj^gZY/
 <ZcZgVa`cdlaZY\Zd[B^Xgdhd[iZck^gdc"
bZciVcYhd[ilVgZ
 <ZcZgVa`cdlaZY\Zd[cZildg`hVcY>I
VgX]^iZXijgZ
 :miZch^kZ`cdlaZY\Zd[lZWegd\gVbb"
^c\VcYWVh^Xegd\gVbb^c\h`^aah
 <ZcZgVa`cdlaZY\Zd[BHHFAYViVWVhZh
VcYHFA^hegZ[ZggZY
 ;ajZcXn^c:c\a^h]VcY>XZaVcY^X
 <ddY\ZcZgVaZYjXVi^dcdgXdaaZ\ZYZ\gZZ

;a^\]iDeZgVi^dch9ZeVgibZci
;A><=IDE:G6I>DCHB6C6<:G
Ldg`^c\XadhZanid\Zi]Zgl^i]9^gZXidg
;a^\]iDeZgVi^dchVcY]^h9Zejin!ndjg
dkZgVaaVgZVhd[gZhedch^W^a^inl^aaWZ/
 HjeZgk^h^c\djgDeZgVi^dch8dcigdaVcY
djgYV^andeZgVi^dch
 Bdc^idg^c\VcY^begdk^c\djgDcI^bZ
EZg[dgbVcXZ
 9ZkZade^c\!higZVba^c^c\VcY^beaZ"
bZci^c\egdXZYjgZh
 ;daadljedcdjg;a^\]iEaVcc^c\!eZg"
[dgbVcXZiddahVcYegdXZYjgZh
 DkZghZZi]ZXdciZcid[;a^\]iDeZgVi"
^dchBVcjVahdcl]^X]lZWVhZdjg
deZgVi^dc

&IRMA "9'').'!2&'9,&! '5..!23 (&


  
 
POSZUKUJE OPERATOROW SPRZETU CIEZKIEGO Z

Byggingarfélag
Gylfa
og LADOWARKI
GunnarsKOPARKI
hf
UPRAWNIENIAMI NA
KOPARKO
OBROTOWE
DOað
 TON
I WIECEJ:APEWNIAMY
óskar
eftir
ráða
byggingastjóraPRACE NA
DLUGI OKRES CZASU.ASZA ÙRMA TO JEDNA Z WIEKSZYCH I
(verkstjóra).
Viðkomandi þarf að geta
DOBRZE PROSPERUJACYCH W ISLANDII:APEWNIAMY DOBRE
hafið störf mjög fljótlega.
WARUNKI Nánari uppl.
7SZELKIE
INFORMACJE MOZNA
UZYSKAC
POD NUMERM !REK
veita Sigurður
í síma
693-7368
eða
PO POLSKU$ZIEKUJEMY ZA KONTAKT
Guðjón í síma 693-7305

LZZmeZXindjidWZ^cYZeZcYZciVcY
YZX^h^kZl]^ahihi^aaV\ddYiZVbeaVnZg#
I]Zedh^i^dcgZfj^gZhndjidWZlZaadg\Vc"
^oZYl^i]higdc\VcVani^XVah`^aahVcY\ddY
bVcV\ZbZcih`^aah#
9jZidi]ZcVijgZd[i]Z_dW!ndjh]djaY
ZmeZXiidgZ\jaVganldg`djih^YZcdgbVa
d[[^XZ]djgh!Vhndjl^aaWZZmeZXiZYid
bVcV\ZkVg^djhh^ijVi^dchVil]ViZkZg
i^bZi]ZnVg^hZ#
6YY^i^dcVaan!idWZXdch^YZgZY[dgi]Zedh^"
i^dcndjh]djaY/
 =VkZVi]dgdj\]`cdlaZY\Zd[VcY
ZmeZg^ZcXZ^ci]ZdeZgVi^dcVaeVgid[i]Z
V^ga^cZ^cYjhign
 =VkZV\ddY\ZcZgVaZYjXVi^dcdg
XdaaZ\ZVcYegZ[ZgVWanVYb^c^higVi^kZ
ZmeZg^ZcXZ#
 7Z[ajZci^c:c\a^h]!Wdi]hed`ZcVcY
lg^iiZc
 7Zh`^aaZY^c:mXZa!LdgY!Djiadd`VcY
]VkZV\ddY\ZcZgVa`cdlaZY\Zd[Xdb"
ejiZgh
 7ZegZeVgZYidigVkZal]ZcgZfj^gZY
EgZk^djhZmeZg^ZcXZVh9^heViX]Zg
dg6^ga^cZe^adil^aaWZXdch^YZgZYVc
VYkVciV\Z#
EaZVhZhZcYndjgYZiV^aZY8KVcYVe^XijgZ
id_dW5_Zim#^h#l^i]i]ZhjW_ZXiº>I»dgº;a^\]i
DeZgVi^dchBVcV\Zg»VXXdgY^c\an#I]ZVe"
ea^XVi^dcYZVYa^cZ^h,DXidWZg'%%,#6aa
Veea^XVi^dchl^aaWZVchlZgZYVcYXdch^YZgZY
Xdc[^YZci^Va#H]djaYndj]VkZVYY^i^dcVa
fjZhi^dch![ZZa[gZZidXdciVXijh#

?ZiM"Eg^bZgV6^gq=aÂVhb{g^&'q'%&@eVkd\jgqH#*',+%%%q;Vm#*',+%%&q_Zim#^h


  
 
'RÎFUMAÈUR
¹ HJËLAVÁL

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
"YGGINGARFÁLAG
'YLFAbyggingastjóra
OG 'UNNARS ËSKAR EFTIR
óskar
eftir að ráða
VÎNUM MANNI ¹ NÕLEGA HJËLAGRÎFU SKILEGT
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF ÚJËTLEGA
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
UPPL GEFUR
*ËN (¹KON
Å SÅMA eða

veita.¹NARI
Sigurður
í síma
693-7368
Guðjón í síma 693-7305
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(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
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6IÈ HJ¹ (EILBRIGÈISSTOFNUN 3UÈURNESJA (33 ERUM
AÈ LEITA AÈ ¹HUGASÎMUM OG KRAFTMIKLUM HJÒKRU
NARFR¾ÈINGUM TIL AÈ VINNA VIÈ UNGBARNAVERND OG
SKËLAHJÒKRUN ¹ HEILSUG¾SLUSVIÈI OG DAGDEILD
HAND OG LYÚ¾KNISDEILD OG HJÒKRUNARDEILD ¹
SJÒKRAHÒSSVIÈI (EILBRIGÈISSTOFNUN 3UÈURNESJA ER
SJÒKRASTOFNUN Å MARKVISSRI SËKN (ÁR RÅKIR AFBRAGÈS
GËÈUR STARFSANDI GËÈUM HUGMYNDUM STARFSMANNA
ER TEKIÈ FAGNANDI SEM OG NÕJUNGUM Å STARFSEMI
(EILSUVERND BARNA ER NÕ DEILD INNAN HEILSU
G¾SLUSVIÈS (33 (EILSUVERND BARNA SINNIR UNG
OG SM¹BARNAVERND OG SKËLAHEILSUG¾SLU ¹ ÎLLUM
3UÈURNESJUM NEMA 'RINDAVÅK
%INGÎNGU ER UNNIÈ ¹ DAGVINNUTÅMA Å HEILSUVERND
BARNA FR¹   EN AÈ ÎÈRU LEYTI ER H¾GT AÈ AÈLAGA
VINNUTÅMA AÈ ÖÎRFUM VIÈKOMANDI
$AGDEILDIN TILHEYRIR SJÒKRAHÒSSVIÈI OG ER  DAGA
ENDURH¾ÙNGA OG GÎNGU DEILD $EILDIN ER  RÒMA
DEILD OG AÈ ST¾RSTUM HLUTA FYRIR SKJËLST¾ÈINGA SEM
KOMA Å ENDURH¾ÙNGU OG Å AÈGERÈIR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRUNN "ENEDIKTSDËTTUR
HJÒKRUNARFORSTJËRI Å GEGNUM NETFANGIÈ THB HSSIS
EÈA Å SÅMA  

-#/%
 !  " #
& &#   #       
 # &   $   

(JÒKRUNARDEILDIN 6ÅÈIHLÅÈ ER  RÒMA DEILD INNAN
SJÒKRAHÒSSVIÈS OG ER STAÈSETT Å 'RINDAVÅK
(JÒKRUNARDEILDIN ER DEILD FYRIR EINSTAKLINGA MEÈ
FJÎLÖ¾TTAN HEILSUFARSVANDA ¹SAMT F¾RNISTAPI SEM
ÖARFNAST LANGTÅMAHJÒKRUNAR .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR %DDA "¹RA 3IGURBJÎRNSDËTTIR HJÒKRUNAR
FRAMKV¾MDASTJËRI Å GEGNUM NETFANGIÈ EDDA HSSIS
EÈA Å SÅMA  
5M ER R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF OG ¾SKILEGT ER AÈ
UMS¾KJANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST ,AUN ERU
SAMKV¾MT KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG
HLUTAÈEIGANDI STÁTTARFÁLAGS
5MSËKNIR SEM GREINA FR¹ MENNTUN FYRRI STÎRFUM
OG MEÈM¾LENDUM SKULU BERAST TIL "JARNFRÅÈAR
"JARNADËTTUR STARFSMANNASTJËRA -¹NAGÎTU  
2EYKJANESB¾ EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ
BJARNFRIDUR HSSIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ OKTËBER  OG
GETA UMSËKNIR GILT Å  M¹NUÈI

.(,
% & #
%
 #  
-%"%,
%
%
%
%
%

#  
    
 & "   
   !    
   !



Nánari upplýsingar um starf vélahönnuðar veitir Kristján Hallvarðsson, framkvæmdastjóri
vöruþróunarferlis, kristjan@marel.is, í síma 563 8000.
Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 28. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

www.marelfoodsystems.com
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Endurskoðandi

-ENNTASVIÈ

HUGAVERÈ STÎRF Å GRUNNSKËLUM
%FTIRFARANDI STÎRF Å GRUNNSKËLUM 2EYKJAVÅKUR
ERU LAUS
!USTURB¾JARSKËLI V6ITASTÅG SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å   STARF
RB¾JARSKËLI 2OFAB¾  SÅMI  
o 3KËLALIÈAR Å   STÎRF
"ORGASKËLI 6¾TTABORGUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI FR¹  JANÒAR 
"REIÈHOLTSSKËLI !RNARBAKKA   SÅMI  
o $ÎNSKUKENNARI ¹ UNGLINGASTIGI
"RÒARSKËLI 6ESTURHLÅÈ  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI
o ¥ÖRËTTAKENNARI Å  STÎÈU

2ÁTTARHOLTSSKËLI V2ÁTTARHOLTSVEG SÅMI  
o +ENNARI KENNSLUGREINAR ST¾RÈFR¾ÈI OG
STUÈNINGSKENNSLA
o 3UNDKENNARI  KENNSLUSTUNDIR EFTIR H¹DEGI M¹NUDAGA
ÖRIÈJUDAGA OG MIÈVIKUDAGA
o 'ANGAVÎRÈUR   STARF
2IMASKËLI 2ËSARIMA  SÅMI  
o +ENNARI ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR ÅSLENSKA OG
ST¾RÈFR¾ÈI  STAÈA
o 3KËLALIÈAR
3AFAMÕRARSKËLI 3AFAMÕRI  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
3ELJASKËLI +LEIFARSELI  SÅMI  
o &ORFALLAKENNARI

&OLDASKËLI ,OGAFOLD  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK AÚEYSING FR¹  DESEMBER
VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o +ENNARI ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR DANSKA OG
ENSKA AÚEYSING FR¹  DESEMBER VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o 3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI FR¹  DESEMBER
o 3TUÈNINGSFULLRÒI Å  STARF FR¹  JANÒAR 

3¾MUNDARSKËLI 'VENDARGEISLA  SÅMI  
o .¹MSR¹ÈGJAÙ
o 3ÁRKENNARI Å   STÎÈU
o 3TUÈNINGSFULLTRÒAR Å   STÎRF
o 3KËLALIÈAR Å   STÎRF

(AGASKËLI &ORNHAGA  SÅMI  
o 3KËLALIÈI Å   STARF

6ÅKURSKËLI V(AMRAVÅK SÅMI  
o ¥SLENSKUKENNARI ¹ UNGLINGASTIGI Å  STÎÈU MÎGULEIKI ¹
 STÎÈU
o 3T¾RÈFR¾ÈIKENNARI ¹ UNGLINGASTIGI Å  STÎÈU
MÎGULEIKI ¹  STÎÈU AÚEYSING VEGNA
F¾ÈINGARORLOFS

(AMRASKËLI $YRHÎMRUM  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å   STARF
)NGUNNARSKËLI -ARÅUBAUGI   SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI Å   BEKK AÚEYSING VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o 5MSJËNARKENNARI Å   BEKK AÚEYSING VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
+ORPUSKËLI "AKKASTÎÈUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ MIÈSTIGI
,ANGHOLTSSKËLI (OLTAVEGI  SÅMI  
o 3KËLALIÈAR
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å  STARF
,AUGARNESSKËLI +IRKJUTEIGI  SÅMI  
o -YNDMENNTAKENNARI

6ESTURB¾JARSKËLI 3ËLVALLAGÎTU  SÅMI  
o ¥SLENSKUKENNARI FYRIR ERLENDA NEMENDUR

Ríkisskattstjóri óskar eftir að ráða
endurskoðanda til starfa við eftirlit með
félögum sem beita skulu alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum við samningu
reikningsskila sinna.
Í starﬁnu felst að hafa eftirlit og meta áreiðanleika
reikningsskila með hliðsjón af alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, taka þátt í samstarﬁ CESR, The Committee
of European Securities Regulators (samstafsnefndar
evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði) og draga
sjálfstæðar ályktanir um kröfur til reikningsskila hér á landi
með hliðsjón af niðurstöðum samstarfsnefndarinnar.
Umsækjendur þurfa að hafa lokið löggildingu í endurskoðun, í samræmi við ákvæði laga nr. 18/1997 um endurskoðendur og hafa haldgóða þekkingu á meginatriðum
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 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.

6OGASKËLI V&ERJUVOG SÅMI  
o !ÈSTOÈ ¹ BËKASAFNI OG G¾SLA Å MÎTUNEYTI  STARF
%KKI ER UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA
®LL LAUS STÎRF ¹ -ENNTASVIÈI ERU AUGLÕST ¹
WWWMENNTASVIDIS ¶AR ER EINNIG AÈ ÙNNA FREKARI UPPLÕS
INGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI
5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI
2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

Auglýsingasími

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹
HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

DECJB;A?ÓIA:<6C?6D<
<A¡H>A:<6K:GHAJCÏ=DAI6<yGÁJB
Óh`jbZ[i^gYj\aZ\j!`gV[ib^`ajd\h`Zbbi^aZ\jhiVg[h[a`^
VaaVghgkgj"d\bVikgjYZ^aY^g
=¨\iZgVÂh¨`_Vjb{lll#]V\`Vje#^h#:^cc^\Zg]¨\iVÂ[{jbh`cVgZnÂjWaÂ
kZghajcjb#C{cVg^jeeaÅh^c\Vgjbhig[^ckZ^i^g6gcYh6gcVghYii^ghiVg[hbVccV[jaaig^
hbV*+(*%%%ZÂVhiVg[hbVccV]VaY5]V\`Vje#^h#

– Mest lesið
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4RÁSMIÈIR ¹
!KRANES
6ANTAR INNRÁTTINGASMIÈI ¹
VERKST¾ÈI OG Å UPPSETNINGAR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG  

3TARFSFËLK ËSKAST
+NATTSPYRNUFÁLAGIÈ 6ÅKINGUR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA FËLK Å HÒSVÎRSLU
Å ÅÖRËTTAHÒSI OG FÁLAGSHEIMILI 6ÅKINGS 5M FULLT STARF ER AÈ R¾ÈA
FR¹ KL  TIL  OG EINNIG HLUTASTÎRF UM HELGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ®RN )NGËLFSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
FÁLAGSINS 3ÅMI    .ETFANG ORN VIKINGURIS

+NATTSPYRNUFÁLAGIÈ 6ÅKINGUR
4RAÈARLANDI   2EYKJAVÅK

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is
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«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VERKAMENN TIL STARFA VIÈ
GATNAGERÈ OG ÕMSAN FR¹GANG MIKIL VINNA Å BOÈI
5PPL GEFA (ALLGRÅMUR Å SÅMA   OG
-ARTEINN Å SÅMA  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VERKAMENN TIL STARFA Å
GARÈYRKJUDEILD FYRIRT¾KISINS MIKIL VINNA Å BOÈI
5PPL GEFUR ¶ORSTEINN Å SÅMA  
Poszukujemy
pracowników
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'ARÈYRKJUMAÈUR  VERKSTJËRI ËSKAST TIL
STARFA Å GARÈYRKJUDEILD
6IÈKOMANDI AÈILI ÖARF AÈ GETA STÕRT VERKEFNUM ¹
VEGUM FYRIRT¾KISINS OG VERA VANUR YÙRBORÈSFR¹
GANGI 5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
5PPL GEFUR ¶ORSTEINN Å SÅMA  
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) ! %  
)
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Nánari upplýsingar um starf tækjaforritara veitir Jón Þór Ólafsson, framkvæmdastjóri
vöruþróunarferlis, jon@marel.is, í síma 563 8000.

Poszukujemy
pracowników

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 28. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

www.marelfoodsystems.com
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3TARF ¹ SKRIFSTOFU
¥SLENSKT SJ¹VARFANG ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å H¹LFT STARF ¹
SKRIFSTOFU FÁLAGSINS AÈ "AKKABRAUT  +ËPAVOGI 3TARÙÈ ER FËLGIÈ
Å SÅMSVÎRUN ÒTSKRIFT REIKNINGA OG ÎÈRUM ALMENNUM SKRIFSTO
FUSTÎRFUM 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
5MSËKNIR ER GREINI FR¹ MENNTUN REYNSLU FYRRI STÎRFUM OG ÎÈRU
ÖVÅ SEM UMS¾KJANDI VILL KOMA ¹ FRAMF¾RI SENDIST ¹ NETFANGIÈ
RUNAR SJAVARFANGIS SEM FYRST OG EIGI SÅÈAR EN  ¹GÒST NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITTAR Å SÅMA  
¥SLENSKT SJ¹VARFANG FRAMLEIÈIR FERSKAR OG FRYSTAR SJ¹VARAFURÈIR
TIL SÎLU ¹ INNANLANDSMARKAÈI &YRIRT¾KIÈ LEGGUR ¹HERSLU ¹
GËÈAN VINNUANDA OG S¾KIST EFTIR STARFSFËLKI SEM VILL VINNA
Å ÖVÅ UMHVERÙ

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

,AUSAR STÎÈUR Å LEIK OG
GRUNNSKËLUM
,EIKSKËLAR
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
!ÈSTOÈ Å ELDHÒS
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
LFABERG ER LEIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TARFSMENN TIL STUÈNINGS
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3ÅÈDEGISSTÎÈUR
(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(RAUNVALLASKËLI   SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
,EIKSKËLAKENNARASTARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(VAMMUR   HVAMMUR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3KILASTAÈA
(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
+ATË   KATO HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
,EIKSKËLINN ER TVEGGJA DEILDA OG TEKST ¹ VIÈ FORYSTUVERKEFNI Å SAM
KENNSLU
.ORÈURBERG   NORDURBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TEKKJAR¹S    STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA ÖROSKAÖJ¹LFA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDIS
MENNTUN
!ÈSTOÈ Å ELDHÒS FR¹ KL  
3KILASTÎÈUR
4JARNAR¹S   TJARNARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3ÁRKENNSLUSTJËRA
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA
¶ROSKAÖJ¹LFA

'RUNNSKËLAR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
3KËLALIÈAR
(RAUNVALLASKËLI   EINAR HRAUNVALLASKOLIIS
+ENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
3KËLALIÈA
,EIKSKËLAKENNARAANNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
,¾KJARSKËLI   HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
3KËLALIÈAR
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
3KËLALIÈA
6ÅÈISTAÈASKËLI   ANNAKR VIDISTADASKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒI
3KËLALIÈA
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI
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3TARFSFËLK ËSKAST ¹ TANNL¾KNASTOFU

?VgWdgVc^g

4ANNL¾KNASTOFAN (LÅÈASM¹RA  ËSKAR EFTIR TVEIMUR
STARFSKRÎFTUM TIL AÈ AÈSTOÈA TANNL¾KNA
5M ER AÈ R¾ÈA   STARF MEÈ FRÅI ANNAN HVERN FÎSTUDAG
OG HINS VEGAR  STARF 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA SJ¹LFST¾È
SKIPULÎGÈ SNÎR Å SNÒNINGUM OG MEÈ LJÒFT VIÈMËT
5MSËKNUM SKAL SKILA ¹ STOFUNA (LÅÈASM¹RA  TIL OKTËBER


K^aijiV`V {iiV`dbVhiV`_VgcVcjb###
KZ\cVVj`^ccVjbhk^[V^ccVcaVcYhd\ZgaZcY^hVj\ahV?VgWdgVc^gZ[i^g
Wdgbccjbi^ahiVg[V#

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR
Á ÖRYGGISSVIÐI

?VgWdgVc^gZgaZ^VcY^[ng^gi¨`^
WdgjcZ[i^gcZnhajkVic^d\_VgkVgbV#
;ng^gi¨`^]Z[jgkVm^]gVii{ÏhaVcY^
jcYVc[Vg^c{gZcVj` ZhhZgjjbhk^[
Zhh{ZgaZcYg^\gjcYVVj`Vhi#
Ï]e[aj\gVhiVg[hbVccVkVciVgc
hiVg[hbZccbZhk^eV]j\Vg[Vg
d\k^a_V#

AZ^iVZgV[gVbiVghiVg[hbccjbi^aViV`V {iikZmi^d\jeeWn\\^c\j
Z``^c\Vg{WdgjcaZ^VcY^[ng^gi¨`^#
HiVg[hjb]kZg[^/7dgbZcchiVg[Vk^`gZ[_VcY^Vhi¨jgVheZccVcY^WdgkZg`"
Z[cjbkhkZ\VgjbaVcY^#CiikV`iV[ng^g`dbjaV\\Zg^gg{[ng^gVjcc^h
h_YV\Vd\[gh_YV\V#Jcc^Zg{&'ibVk`ijb#
=¨[c^h`g[jg/HiVg[^`gZ[hiVi]n\a^d\kZg`k^ihZcgZnchaVV[kZg`aZ\jb[gVb"
`k¨bYjbb^h`dcVgd\$ZV^cbZccijcci^hikZak^Wdghig[#
C{cVg^jeeah^c\VgjbhiVg[^kZ^i^g:ahVWZiH#6gcYVa!g{\_V[^]_{=V\kVc\^#
CZi[Vc\/Za^hVWZihV5]V\kVc\jg#^h

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan tæknimenntaðan mann til starfa á Öryggissviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál,
framkvæmd eftirlits með rafverktökum og neysluveitum,
fræðslu og kynningu á reglum er gilda um öryggi fagfólks
og neytenda á starfssviði sínu. Um er að ræða margvísleg
áhugaverð verkefni er varða löggjöf á sviði rafmagnsöryggis og eftirlit með framkvæmd þeirra.

CbZghiVg[hZg,%-'#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ*#d`iWZgc`#

H`\Vg]aÂ&'&%*GZn`_Vk`Hb^*'%),%%lll#]V\kVc\jg#^h

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:

• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða

öryggisstjórnun rafverktaka og neysluveitna, túlkun
og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál.
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• Skipulagning og framkvæmd lögbundins eftirlits með
rafverktökum og öryggi neysluveitna, þ.m.t. veitingu
starfsréttinda og samskipti við skoðunarstofur.

• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og

öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagnsöryggissviði og annarra almennra krafna í starfsumhverfi
Neytendastofu.

• Þátttaka í samstarfi í þróun laga og reglna sem gilda um
öryggi neysluveitna og öryggisstjórnun rafverktaka o.fl.

Menntun:

• Rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)
• Sveinsbréf í rafvirkjun.
• Reynsla af störfum sem lúta að hönnun og uppsetningu
lágspennuvirkja.

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu
Norðurlandamáli.

•
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi.

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. 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 9. október 2007.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson forstjóri og Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri Öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
johann@neytendastofa.is.
Öryggissvið Neytendastofu hefur umsjón með
rafmagnsöryggismálum á Íslandi, skoðunum á neysluveitum, öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka.
Öryggissvið annast markaðseftirlit með rafföngum,
almennum vörum og annast skipulagningu þess í
samstarfi við önnur stjórnvöld.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is
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Nánari upplýsingar um starf verkefnisstjóra veitir Björgvin Benediktsson, sviðsstjóri verkefnasviðs,
bjorgvin@marel.is, í síma 563 8000.
Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 28. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

www.marelfoodsystems.com
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3TARFSFËLK ËSKAST
«SKUM EFTIR STARFSFËLKI TIL AÈ TAKA TIL PANTANIR Å
SÎLUDEILD OKKAR AÈ $ALSHRAUNI B (AFNARÙRÈI

Þjónustustjóri /staðgengill
útibússtjóra á vestursvæði

5PPLÕSINGAR GEFUR 3ËFUS Å SÅMA  

SPRON leitar að árangursdrifnum og traustum þjónustustjóra í útibú
SPRON á Skólavörðustíg. Þjónustustjóri á Skólavörðustíg er jafnframt
staðgengill útibússtjóra á vestursvæði útibúa SPRON. Útibú SPRON á
vestursvæði eru Skólavörðustígur, Borgartún og Austurströnd.
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg stjórnun útibúsins og þátttaka
í stjórnun vestursvæðisins

• Háskólamenntun á sviði viðskipta,
stjórnunar eða sambærilegt

• Markaðs- og sölumál í samvinnu
við útibússtjóra og markaðssvið

• Reynsla af stjórnun skilyrði

• Útlánaverkefni

• Reynsla og/eða áhugi
á markaðs- og sölumálum skilyrði

• Ábyrgð og eftirfylgni á þjónustustefnu
SPRON sparisjóðs

• Hagnýt reynsla af bankastörfum og
fjármálamarkaði æskileg

• Samskipti við núverandi viðskiptavini og
öflun nýrra viðskiptavina á ört stækkandi
markaðssvæði

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum og þjónustulund

6EÈURSTOFA ¥SLANDS ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SÁRFR¾ÈING Å
VINNU VIÈ OFANÚËÈAH¾TTUMAT OG RANNSËKNIR SEM
ÖVÅ TENGJAST 5M ER AÈ R¾ÈA KREFJANDI OG
¹HUGAVERT SÁRFR¾ÈISTARF FYRIR ÎÚUGAN EINSTAKLING
SEM HEFUR GAMAN AF ÒTIVIST OG VILL VINNA AÈ
HAGNÕTINGU VÅSINDALEGRAR ÖEKKINGAR 3TARÙÈ FELST
MA Å MATI ¹ OFANÚËÈAAÈST¾ÈUM NOTKUN
REIKNILÅKANA OG LANDUPPLÕSINGAKERFA OG Ö¹TTTAKA
Å ÖRËUN NÕRRA AÈFERÈA 3AMSTARF ER VIÈ ERLEN
DAR RANNSËKNASTOFNANIR Å ÖRËUNARVERKEFNUM
6EÈURSTOFAN ANNAST H¾TTUMAT VEGNA OFANÚËÈA

• Frumkvæði, kraftur og brennandi áhugi
á að ná árangri í starfi.

.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJANDI HAÙ H¹SKËLAPRËF Å
JARÈEÈLISFR¾ÈI VERKFR¾ÈI TÎLFR¾ÈI EÈA SAM
B¾RILEGA MENNTUN 'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA ER
SKILYRÈI 3J¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ OG GËÈ
SAMSKIPTAF¾RNI ERU MIKILV¾G VIÈ VINNU AF ÖESSU
TAGI OG ¹HUGI ¹ SNJË N¹TTÒRU OG VEÈURFARI LANDSINS
¾SKILEGUR AUK REYNSLU AF FERÈUM Å FJALLLENDI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Einarsdóttir, útibússtjóri á vestursvæði, í síma 550 1200.
Umsóknir óskast sendar á starfsmannathjonusta@spron.is fyrir 8. október nk. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG
HLUTAÈEIGANDI STÁTTARFÁLAGS

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki
sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og
veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og
samskiptum bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla
á TRAUST, FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA ¶ËRÈUR !RASON
ARASON VEDURIS VERKEFNISSTJËRI OFANÚËÈAH¾TTU
MATS OG ¶ËRANNA 0¹LSDËTTIR SVIÈSSTJËRI VEÈURSVIÈS
Å SÅMA   5MSËKNUM MEÈ UPPLÕSINGUM
UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF ¹SAMT STARFSFERILSSKR¹
SKAL SKILAÈ TIL 6EÈURSTOFU ¥SLANDS "ÒSTAÈAVEGI 
 2EYKJAVÅK FYRIR  SEPTEMBER NK
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6ILT ÖÒ TAKA Ö¹TT Å KREFJANDI OG
SPENNANDI STARÙ MEÈ UNGLINGUM
3TARÙÈ FELST Å BEINNI MEÈFERÈARVINNU OG TËM
STUNDASTARÙ OG EINSTAKLINGSBUNDNUM STUÈNINGI VIÈ
UNGLINGANA Å MEÈFERÈ Å SAMVINNU DEILDARSTJËRA OG
S¹LFR¾ÈINGA .ÕIR STARFSMENN F¹ FR¾ÈSLU OG STUÈNING
TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ STARÙÈ

Landhelgisgæsla Íslands

leitar eftir áhugasömum og öflugum starfsmanni
Starfssvið:
U Vinna við skráningu reikninga
UÊ Símavarsla og móttaka
U Ýmis önnur verkefni samkvæmt ákvörðun

Menntunar- og hæfniskröfur:
U
U
U
U
U

Skipulagshæﬁleikar og þjónustulund er
skilyrði
Stúdentspróf og/eða reynsla af vinnu við
bókhald er æskileg
Kunnátta á Oracle bókhaldskerﬁ er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í
töluðu og rituðu máli
Góð tölvukunnátta

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí
1926. Helstu verkefni hennar eru:
U
U
U
U
U

Löggæsla og eftirlit á haﬁnu umhverﬁs Ísland
Ábyrgð og yﬁrstjórn á leit og björgun á sjó
Aðstoð við björgun og sjúkraﬂutninga á landi
Sjómælingar og sjókortagerð
Sprengjueyðing

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa um 160 manns
með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu störfum.
Nú leitar Landhelgisgæslan að öﬂugum og
jákvæðum starfsmanni til að bætast í hópinn.

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað
til Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík fyrir 24. september nk. merktar
„Umsókn – rekstrarsvið“.
Nánari upplýsingar veita Svanhildur Sverrisdóttir starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og
Rannveig Friðriksdóttir bókari (rannveig@lhg.is) í síma 545-2000.

3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

ARGUS 07-0732

Helstu verkefni:

*ARÈEÈLISFR¾ÈINGUR
6ERKFR¾ÈINGUR 4ÎLFR¾ÈINGUR

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR 6IÈ ERUM AÈ LEITA
AÈ EINSTAKLINGI SEM HEFUR REYNSLU AF VINNU MEÈ
UNGLINGA TD Å TËMSTUNDASTARÙ EÈA ÅÖRËTTASTARÙ EÈA
HAÙ AÈRA Ö¹ STARFSREYNSLU EÈA MENNTUN SEM AÈ MATI
FORSTÎÈUMANNS NÕTIST Å STARÙ 5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ
HAFA H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG ¹HUGA ¹
MEÈFERÈARSTÎRFUM ¶EIR ÖURFA AÈ VERA STUNDVÅSIR GETA
FARIÈ EFTIR VERKLAGSREGLUM OG JAFNFRAMT SÕNT FRUM
KV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM 5M ER AÈ R¾ÈA
VAKTAVINNU
-EÈ UMSËKNUM SKULU FYLGJA UPPLÕSINGAR UM MEN
NTUN OG FYRRI STÎRF ¹SAMT SAKAVOTTORÈI ,AUN SKV KJARA
SAMNINGUM OPINBERRA STARFSMANNA ®LLUM
UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ AÈ R¹ÈNINGUM LOKNUM
5MSËKNIR BERAST TIL 3TUÈLA -EÈFERÈARSTÎÈVAR
RÅKISINS FYRIR UNGLINGA &OSSALEYNI  
2EYKJAVÅK EIGI SÅÈAR EN  OKTËBER NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA FORSTÎÈUMAÈUR OG
DEILDARSTJËRI MEÈFERÈARDEILDAR OG Å SÅMA  
&ORSTÎÈUMAÈUR
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'RÎFUMAÈUR ËSKAST
«SKUM EFTIR GËÈUM GRÎFUMANNI
HUGASAMIR SENDI UMSËKN Å TÎLVUPËSTI
HILDUR STAFNASIS

$/-/ ER NÕTT OG FRAMS¾KIÈ VEITINGAHÒS Å HJARTA BORGARINNAR

6EGNA MIKILLA ANNA FRAMUNDAN VILJUM VIÈ B¾TA
VIÈ OKKUR EFTIRFARANDI STARFSFËLKI
-ETNAÈARFULLUM MATREIÈSLUMANNI OG MATREIÈSLUNEMA
!ÈSTOÈ Å SAL
6INNUSTAÈURINN EINKENNIST AF LÁTTU OG SKEMMTILEGU ANDRÒMSLOFTI
METNAÈARFULLS STARFSFËLKS

Deildarstjóri Hagdeildar
Norðuráls

&REKARI UPPLÕSINGAR ERU ¹ STAÈNUM EÈA Å SÅMA  
MATREIÈSLUMENN HRINGI Å 2AGNAR «MARSSON Å  
$/-/ 2ESTAURANT ¶INGHOLTSSTR¾TI   2VK WWWDOMOIS

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að stýra mánaðarlegum upppgjörum,
kostnaðareftirliti, greiningum og áætlanagerð. Deildarstjóri Hagdeildar er ábyrgur gagnvart
fjármálastjóra. Aðalstarfsstöð deildarstjórans verður á höfuðborgarsvæðinu.

,EIKSKËLASVIÈ

,EIKSKËLINN GISBORG ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA

YÙRMANN Å ELDHÒS
GISBORG ER FJÎGURRA DEILDA LEIKSKËLI STAÈSETTUR ¹
GISÅÈU 
6INNUTÅMI ER ¹ BILINU  
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o N¹M ¹ SVIÈI MATREIÈSLU
o REYNSLA AF VINNU VIÈ MATREIÈSLU ¾SKILEG
o ÖEKKING OG REYNSLA AF VERKSTJËRN ¾SKILEG
o ÖEKKING ¹ REKSTRI ELDHÒSA ¾SKILEG
o F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o GËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA
o SKIPULAGSH¾FNI N¹KV¾MNI FRUMKV¾ÈI OG ¹REIÈAN
LEIKI Å STARÙ
5PPLÕSINGAR GEFUR 3IGRÒN "IRGISDËTTIR LEIKSKËLASTJËRI Å
SÅMA   EÈA  
®LL LAUS STÎRF Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕST ¹ WWWLEIKSKOLARIS %KKI ER UM
T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI
2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA
Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA
¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI
2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹
STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

Slökkviliðs- og
sjúkraflutningamaður
Brunavarnir Skagafjarðar auglýsa
laust til umsóknar starf slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanns.
JbZgVÂg¨ÂV[jaaihiVg[kV`iVk^ccjk^Âh_`gV[ajic^c\V!
ha``k^hig[!gZn``[jc!W_g\jcd\cZnÂVg[ajic^c\V#Öi`Vaah"d\
WV`kV`iVh`naYVZgjiVcYV\k^ccjibV#
AVjcZgjh`k#`_VgVhVbc^c\^AVjcVcZ[cYVghkZ^iVg[aV\Vd\
AVcYhhVbWVcYhha``k^a^Âh"d\h_`gV[ajic^c\VbVccVZÂV
hVb`k¨bi`_VgVhVbc^c\^H;H#

=¨[c^h`g[jg/

NÝPRENT ehf SAUÐÁRKRÓKI

Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂjee[naaVh`^angÂ^-#\ggZ\aj\ZgÂVg
cg#,.'$'%%&jbbZccijc!gii^cY^d\h`naYjgha``k^a^ÂhbVccV#
ÃZ^ghZbg{Âc^gZgji^ahiVg[VhZbha``k^a^ÂhbZcch`jaj
[jaac¨\_VZ[i^giaYjbh`^angÂjb/
=V[V\ÂVa`VbhWjgÂ^!kZgVVcYaZ\Vd\a`VbaZ\V]Z^aWg^\Â^g!
gZ\ajhVb^gd\]{iikh^g!]V[V\ÂVh_cd\]Zngc!giiVa^iVh`nc_jc
d\kZgVZ``^]VaYc^gad[i]g¨ÂhajZÂV^cc^ad`jcVg`ZccY#
=V[VVj`^c`jgii^cY^i^aVÂhi_gcVkgjW^[gZ^Âd\aZ^\jW^[gZ^Â#
=V[V^ÂcbZccijchkZ^ch"ZÂVkahi_gVeg[hZbcÅi^hihiVg[^
ha``k^a^ÂhbVccVZÂVhVbW¨g^aZ\VbZccijcd\gZnchaj#
¡h`^aZ\iZgVÂjbh¨`_ZcYjg\Zi^]V[^Âhig[hZb[nghi
d\]V[^bZccijcd\gZnchajhig[jbha``k^a^Âh"d\
h_`gV[ajic^c\VbVccV#

Hvers væntum við?
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af uppgjörum
og áætlanagerð. Stjórnunarreynsla er kostur.
Lipurð í samskiptum, frumkvæði og vilji til að axla
ábyrgð eru mikilvægir eiginleikar. Góð íslensku- og
enskukunnátta er einnig skilyrði, ásamt haldgóðri
tölvuþekkingu. SAP er fjárhagskerﬁ okkar og
þekking á því kemur sér vel.
Óskað er eftir einstaklingi með viðskiptafræðimenntun með áherslu á reikningshald og/eða
fjármál. Framhaldsmenntun er æskileg og reynsla
af vinnu á endurskoðunarstofu er kostur.
Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu
fyrirtæki í mikilli sókn. Þú vinnur mikilvæg verk með
góðu samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér.
Laun þín eru að hluta árangurstengd og ennfremur
greiðir fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

lll#h`V\V[_dgYjg#^h

Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 30.sept. nk.
Númer starfs er 7072.
Upplýsingar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn
Arnardóttir.
Tölvuföng: ari@hagvangur.is, inga@hagvangur.is.

Norðurál
Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru rösklega 400,
verkefnin margvísleg og störﬁn fjölþætt. Hjá Norðuráli starfa m.a.
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,
efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, vélvirkjar,
vélstjórar, rafvirkjar og rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem
öðlast dýrmæta sérhæﬁngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

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

Slökkviliðsstjóri

Skipulagsfulltrúi

Brunavarnir Skagafjarðar óska eftir
að ráða slökkviliðsstjóra til starfa.

Sveitafélagið Skagafjörður
óskar eftir að ráða
Skipulagsfulltrúa
til starfa hjá sveitarfélaginu.

Ha``k^a^Âhhi_g^Zgn[^gbVÂjg7gjcVkVgcVH`V\V[_VgÂVg!
WZg{Wng\Â{hiVg[hZb^ÄZ^ggVd\VccVhiYV\aZ\VcgZ`hijg
7gjcVkVgcVH`V\V[_VgÂVg#=ZahijkZg`Z[c^ha``k^a^Âhhi_gVZgj
{¨iaVcV\ZgÂ!hiZ[cjbijc!h`Åghaj\ZgÂ!\ZgÂhiVg[h{¨iaVcV
d\[_{g]V\haZ\jggZ`hijg!{hVbihi_gcjc{aajbk^ÂVb^`ajb
VÂ\ZgÂjbha``k^a^Âh^ch#Ha``k^a^Âhhi_g^hgjbVÂWcVÂjg
ha``k^a^Âh^ch![¨gc^d\bZccijchiVg[hbVccVjee[naa^ÄVg[^g
ha``k^a^Âh^ch#Ã{hgha``k^a^Âhhi_g^jbaahVbh`^ei^k^Â
[_ab^ÂaVd\VabZcc^c\kVgÂVcY^hiVg[hZb^ha``k^a^Âh^ch#

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg/
Æ={h`aVbZccijcbZÂhgbZccijcWgjcVb{ajbZÂV
]V[VhiVg[VÂVÂa{\bVg`^Z^ii{gha``k^a^Â^hZba\\^aijg
ha``k^a^ÂhbVÂjg
ÆGZnchaVd\$ZÂV]VaY\ÂÄZ``^c\{hi_gcjcha``k^a^Âh
Æ<Â^gh`^ejaV\h"d\hi_gcjcVg]¨[^aZ^`Vg
Æ<ÂVabZccijc\jb{aV"d\iakj`jcc{iiV
ÆÃ_cjhijajcY!_{`k¨Âc^d\]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
7gjcVkVgc^gH`V\V[_VgÂVg]ZngVjcY^gJb]kZg[^h"d\i¨`c^hk^Â
HkZ^iVg[aV\h^chH`V\V[_VgÂVg#
AVjcZgjhVb`k¨bi`_VgVhVbc^c\^AVjcVcZ[cYVghkZ^iVg[aV\V
d\k^Â`dbVcY^hiiiVg[aV\h#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#d`iWZg'%%,
H`g^[aZ\jbjbh`cjbh`Vah`^aV{h`g^[hid[jhk^Âhhi_gV
Jb]kZg[^h"d\i¨`c^hk^ÂhG{Â]h^cjk^ÂH`V\[^gÂ^c\VWgVji
{HVjÂ{g`g`^#
;na\^\\cbZÂjbh`ch`jajkZgV/A¨`c^hkdiidgÂ!
hV`VkdiidgÂ!eg[h`giZ^c^d\a_hg^iV[`jh`giZ^c^#
;gZ`Vg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g@{g^<jccVghhdc
hZiijgha``k^a^Âhhi_g^hbV)*("*)'*

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og
kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#d`iWZg'%%,
C{cVg^jeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^g?cygc7ZgcYhZchk^Âhhi_g^
Jb]kZg[^h"d\i¨`c^hk^ÂhhbV)**"+%%%#CZi[Vc\_dWn\\5
h`V\V[_dgYjg#^h

HiVg[hhk^Â/
Jbh_cbZÂVÂVah`^ejaV\^hkZ^iVg[aV\h^ch
Jbh_cbZÂ\ZgÂYZ^a^h`^ejaV\h#
ÌWng\Â{Vj\aÅh^c\jbd\`ncc^c\Vg[Zga^h`^ejaV\hi^aaV\cV#
<ZgÂb^cc^]{iiVgYZ^a^h`^ejaV\h"d\
VÂVah`^ejaV\hjeeYg{iiV#
HVbh`^ei^k^ÂH`^ejaV\hhid[cjciZc\hajb
k^Âh`^ejaV\h\ZgÂ#
ÌWng\Â{h`g{c^c\jd\k^hijch`^ejaV\h\V\cV#

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg/
6g`^iZ`i!h`^ejaV\h[g¨Â^c\jg!ZÂVhVbW¨g^aZ\bZccijc#
<Â^gh`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vgd\[gjb`k¨Â^#
HiVg[hgZnchaVb_\¨h`^aZ\#
?{`k¨ii]j\Vg[Vgd\]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb#
<ÂVabZcciakj`jcc{iiV#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^g?cygc7ZgcYhZchk^Âhhi_g^
Jb]kZg[^h"d\i¨`c^hk^ÂhhbV)**"+%%%!
cZi[Vc\/_dWn\\5h`V\V[_dgYjg#^h

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#d`iWZg'%%,
H`g^[aZ\Vgjbh`c^g!hZbi^a\gZ^cVb#V#bZccijcd\[ngg^hig[
h`jajhZcYVgG{Â]h^Âk^ÂH`V\[^gÂ^c\VWgVji{HVjÂ{g`g`^!
bZg`iVgH`^ejaV\h[jaaig^#

HkZ^iVg[aV\^ÂH`V\V[_gÂjg
ZgheZccVcY^kVa`dhijg


ÏWVgHkZ^iVg[aV\^cjH`V\V[^gÂ^Zgjjb)#'%%!ÄVg
V[jb'#+%%{HVjÂ{g`g`^#HVjÂ{g`g`jgZgZ^cc
[aj\Vhi^Wn\\ÂV`_Vgc^aVcYhWn\\ÂVg^ccVgÄVghZb
hVbVc[Zg[aj\i\ZgÂ!gk^cchaVV[jgÂVV[higj
aVcYWcVÂVghk¨Â^d\Ä_cjhiVhZb_V[cVhi{k^Â
ÄVÂWZhiV#

ÃVÂZgVaaiV[ea{hh
[ng^g[aZ^gV\dii[a`
H`V\V[^gÂ^

– tími til að lifa
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Laus störf á sviði Viðskiptabankalausna
Vörustjóri veflausna
Starfið felst í mótun vöruframboðs Teris á sviði veflausna. Vörustjóri ber ábyrgð á sínum vöruflokk og hefur umsjón
með þróun hans. Hann þarf að fylgjast vel með nýjungum og hafa góða yfirsýn yfir það sem er í boði.
Í starfinu felast mikil samskipti við ólíka hópa viðskiptavina, birgja og annarra starfsmanna innan fyrirtækisins.
Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði upplýsingatækni, verkfræði eða viðskiptafræði. Þekking og reynsla
af veflausnum er æskileg. Um krefjandi starf er að ræða og þarf viðkomandi einstaklingur að geta unnið sjálfstætt,
eiga gott með samskipti og hafa auga fyrir nýjum hugmyndum og kraft til að fylgja þeim eftir.

Verkefnastjóri
Starfið felst í verkefnastjórnun á sviði Viðskiptabankalausna. Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með verkefnum og
fylgir þeim eftir frá upphafi til enda.
Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði viðskiptafræði, upplýsingatækni eða verkfræði. Þekking og reynsla
af verkefnastjórnun er nauðsynleg. Viðkomandi einstaklingur þarf að geta unnið sjálfstætt, vera skipulagður og
eiga gott með mannleg samskipti.

Nánari uppl‡singar veitir Sigurborg Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri í síma 897 6339
og Hrönn Gu›bjartsdóttir mannau›sstjóri í síma 895 0743.
Umsóknir skal senda til Hrannar Gu›bjartsdóttur, hronn.gudbjartsdottir@teris.is

Umsóknafrestur er til 28. sept n.k.
TERIS er framsækið upplýsingatæknifyrirtæki og leiðandi í þjónustu við fyrirtæki á fjármálamarkaði. Hjá TERIS starfa 130
manns með víðtæka þekkingu. Teris er þekkingarfyrirtæki og starfsmenn því mikilvægasta auðlindin. Mikil reynsla og þekking
hefur byggst upp meðal starfsmanna frá stofnun fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur á að skipa sérfræðingum á öllum sviðum
upplýsingatækninnar sem og sérfræðingum í starfsemi fjármálafyrirtækja. Starfsfólk er hvatt til að sækja sér endurmenntun
á sínu sviði og tryggja þannig hæfni þess og kunnáttu. TERIS er vottað samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO/IEC 27001:2005
um stjórnun upplýsingaöryggis.
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STJËRNUN OG FORRITUN ALLT EFTIR ÖVÅ SEM VIÈ ¹

Auglýsingasími

– Mest lesið

Kirkjuteigur 19
105 Reykjavík
BJÖRT OG RÚMGÓÐ 2JA HERB.

Stærð: 71,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Ofanleiti 19
Borg

103 Reykjavik
Björt og opin

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Í dag kl.16:00-16:30
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

221 Hafnarfjörður
Falleg 4ra herbergja

Stærð: 131,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Rjúpnasalir 14
Borg

203 Kópavogur
Falleg og björt

112 Reykjavík
BJÖRT 3JA HERBERGJA

Stærð: 129,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.600.000
Bílskúr: Nei

Borg

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

sigurpall@remax.is

sigurpall@remax.is

Í dag kl.16:00-16:30
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Stærð: 97,50 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 15.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Komið inn í forstofu, baðherbergi er á hægri hönd sem er flísað í hólf og gólf, upphengt klósett,hornbaðkar,
handklæðaofn og góð innrétting. Þrjú svefnherbergi. Sjónvarpshol, borðstofa og stofa liggja saman. Úr
borðstofu er gengið út á suð-vestur svalir með góðu útsýni. Öll íbúðin er með fljótandi eikarparketi fyrir utan
bað, eldhús og þvottahús.Í eldhúsi er náttúrusteinn, borðkrókur og góðar innréttingar. Þaðan er
innangengt í þvottahús sem er flísalagt. Íbúðin er hin fallegasta.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

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

Laufengi 3

tt@remax.is

Opið
Hús

Verð: 31.900.000

Gengið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Gott sjónvarpshol liggur inn af forstofu með eikarparketi á
gólfum, gott rými. 2 barnaherbergi af góðri stærð meðfram gangi og stafaparket á gólfum. Hjónaherbergið
er af góðri stærð með stafaparket á gólfi og stórum skápum. Baðherbergið lítur mjög vel út, flísað í hólf og
gólf, með sturtuklefa og baðkari. Eldhúsið er rúmgott, falleg innrétting.Stofan er björt og rúmgóð með góðu
plássi fyrir borðstofu og setustofu,parket á gólfi og útgengt á svalir.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 28.900.000

RE/MAX BORG kynnir fallega 109,8 fm íbúð á fjórðu hæð með 21,4 fm bílskúr, við Leitahverfið nálægt
Kringlunni . Tvö svefnherbergi, vinnuherbergi/lítið barnaherbergi og eitt baðherbergi. Íbúðin er mjög opin og
björt.Gengið er inn í rúma forstofu með aflokað þvottahús á vinstri hönd. Stofan er sérstaklega opin með
hvítu eikarparketi sem nær inn í eldhús. Aðgangur að svölum sem snúa í suður úr stofu. Eldhús með eldri
innréttingu er opið inn í stofu. Þetta er falleg íbúð á vinalegum stað.

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

Traðarberg 3

Borg

Opið
Hús

Verð: 21.500.000

RE/MAX BORG kynnir fallega og rúmgóða 2ja herbergja íbúð í Teigahverfinu. Íbúðin er í góðu ástandi,
breytt úr verslun í íbúð á níunda áratugnum. Öll herbergi íbúðarinnar eru af góðri stærð. Gluggar eru af
góðri stærð og í góðri hæð. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með skáp, gang, fallegt og vel innréttað
eldhús með borðkrók, sérlega glæsilegt baðherbergi með sturtuklefa flísað í hólf og gólf, rúmgott
svefnherbergi með stórum skáp, stofurými af góðri stærð, sameig. þvottahús/sérgeymsla.

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Já

Kórsalir 1
Borg

201 Kópavogur
LÚXUS PENTHOUSE

Opið
Hús

Stærð: 291,3 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 58.600.000
Bílskúr: Nei

Borg

Opið
Hús

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Í DAG KL. 16:00-16:30

Verð: 23.900.000

RE/MAX BORG kynnir: Fallega 3ja herbergja, 97,5 fm íbúð á þriðju hæð þar af 7,2 fm geymsla í fallegu
fjölbýli. Eikarparket á gólfum. Tvennar svalir. 2 rúmgóð svefnherbergi, svalir úr hjónaherbergi. Eldhús með
borðkrók. Björt borðstofa og setustofa, útgengt á svalir frá borðstofu. Baðherbergi með sturtuklefa og
baðkari. Þvottaaðstaða inni á baði. Spöngin, skólar, leikskólar og öll helsta þjónusta í göngufæri.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is
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Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Auðvelt að útbúa aukaíbúð

Stærð: 165,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Borg

Í DAG KL.17:00-17:30

Verð: 78.000.000

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Í dag kl.17:00-17:30

Verð: 48.000.000

RE/MAX BORG kynnir fallegt einbýlishús á þremur hæðum í hjarta borgarinnar. Í húsinu eru 5
svefnherbergi , 2 baðherbergi og 1 stofurými. Húsið er á 3 hæðum með aðalinngang á miðhæð og
sérinngang á jarðhæð. Möguleiki á gera jarðhæð að séríbúð til leigu. Búið er að gera mikið fyrir húsið á
undanförnum árum og lítur það vel út að utan sem innan. Frábært tækifæri til að eignast fallegt einbýli í 101
með aukaíbúð í kjallara. Eignin er laus til afhendingar.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is
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RE/MAX BORG kynnir stórglæsilega „penthouse" íbúð á tveimur hæðum í Kórsölum, Kópavogi. Íbúðin er að
öllu leiti sérlega glæsileg og var hvergi til sparað við hönnun og innréttingar. Má þar nefna granít sólbekki, granít
gólfflísar, granít borðplötur, Porcelanosa flísar, Lumex lýsing, há lofthæð, háar hurðir, 4 svalir, sérhannaða
eldhúsinnréttingu og margt fleira. 2 sérstæði í bílageymslu. Glæsilegt viðarpaket á gólfum í gegnum íbúð.
Skipulag: Neðri hæðin er 208 fm að stærð og inniheldur 3 barnaherbergi, 1 hjónaherbergi, 2 baðherbergi, 2
stofur, 1 eldhús, þvottahús og 2 svalir. Efri hæðin er 75,3 fm að stærð og inniheldur 1 svefnherbergi, 1
baðherbergi, 1 stofurými með bar og 2 svalir. Nánari lýsing: Hjónaherbergið er rúmgott með fataherbergi, vestur
svalir og sér baðherbergi. Stór stofurými. Stofa á efri hæð með arin og bar. 4 svalir í íbúð snúa í suður og vestur,
glæsilegt útsýni yfir bróðurpart höfuðborgarsvæðisins. Ca.40 fm svalir/verönd frá stofu á efri hæð, búið að koma
fyrir heitum potti. Þetta er frábært tækifæri til að eignast sérlega vandaða „penthouse" íbúð. Sjón er sögu ríkari.

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is
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Stærð: 68,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 12.890.000
Bílskúr: Já

Skeljagrandi 2
107 Reykjavík
2ja herb. með stæði í bílskýli

Bær

112 Reykjavík
Glæsileg íbúð - flott staðsetning

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 15:00 til 15:30

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
869-8150

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892 0684

hrafnhildur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið hús í dag sunnudag kl 17-17:30

Verð: 20.900.000
Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Stærð: 100,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Veghús 25
Búi

Grafarvogur
Góð fyrstu kaup

S

brynjarb@remax.is

Verð: 26.900.000
Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400

Mosfellsbær
2 íbúðir

kolbrun@remax.is

Verð: 16.900.000
Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

thordur@remax.is

Stærð: 304 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 38.450.000
Bílskúr: Já

Búi

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi
860-3579

Remax Búi kynnir vel skipulagða tveggja herbergja íbúð á annari hæð í Grafarvogi. Rúmgóð og björt stofa
með stórum suðursvölum, eldhús með snyrtilegri innréttingu . Flísalagt snyrtilegt baðherbergi með sturtu.
Rúmgott svefnherbergi með skáp, gott þvottahús í íbúð. Stórir suðurgluggar og frábær útivistarsvæði við
sjóinn. Uppl. gefur Kolbrún í síma 860-3579
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Hjarðarland 3

thordur@remax.is

Stærð: 62,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

D
L
E

Brynjar
Sölufulltrúi
869-6462

Falleg 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í mjög vel staðsettu húsi í Grafarvoginum. Þrjú rúmgóð herbergi.
Baðherbergi er flísalagt með baðkari og sturtuklefa ásamt snyrtilegum innréttingum. Þvottahús í íbúð með
flísum á gólfi. Rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými með furuparketi á gólfi. Gengið er út um stofu í sérgarð.
Þvottahús og geymsla eru í íbúð með flísum á gólfi. Vel staðsett og góð eign sem vert er að skoða. Íbúðin
er laus.

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
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Opið
Hús

Opið hús í dag kl:18:00-18:30

Verð: 32.900.000

Björt og falleg íbúð á útsýnisstað á besta stað í Víkurhverfi. Fallegt útsýni yfir sundin og Esjuna.
Skemmtilega hannað hús og byggt í brekku. Íb. hefur bæði grillsvalir með miklu útsýni og útgengi á sólpall
og garð. Gluggar eru á 4 vegu og því góð birta. Sérinng. af svölum. Innréttingar eru vandaðar úr ljósum
við, ölur. Eldhús með góðum borðkrók og útsýni. Á gólfum er vandað gegnheilt London eikarparket. 3 góð
svefnherb. með flottum horngluggum. Flott baðherb. Þvottaherb innan íbúðar.
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112 Reykjavík
Frábær neðri hæð m/garði

Búi

Opið
Hús

Falleg 2ja herb. íbúð í góðu fjölbýli ásamt sérmerktu stæði í bílastæðahúsi. Flísalögð forstofa með
fatahengi. Hol, herbergi með góðum skápum. Nýlega standsett baðherbergi, baðkar með sturtu, flísar á
veggjum og gólfi, skápar, handklæðaofn og tengi f. þvottavél. Rúmgóð stofa með vestur svölum. Eldhús
með snyrtilegri innréttingu, flísar milli skápa, nýleg tæki og góður borðkrókur við glugga. Fallegt Merbau
parket er á gólfum. Stutt er í alla verslun og þjónustu. Húsið var málað utan á síðasta ári

Dverghamrar 18

Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Ljósavík 30, 2.h. til vinstri

Grundargerði
Búi

Akureyri
Laus nú þegar

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 17.500.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl. 17 og 17,30

Remax Búi Kynnir:Einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ alls 304.fm . Nánari
lýsing.Komið er inná flísalagt anddyri með fatahengi þaðan inná lítinn gang með flísalagðri gestasnyrtingu,annað
sem er á efri hæð, er sjónvarpshol,setustofa og borðstofa öll gólf flísalögð,útgengi er á svalir úr borðstofu (það
vantar handrið á svalirnar eins og sést á myndinni) Eldhúsið er líka á efrihæð með Eikarinnréttingu og borðkrók
gólf parketlagt.Lítið búr með glugga er innaf
borðkrók.
Hringstigi er úr sjónvarpsholi niður á
neðrihæð,parketlagður gangur, 3 barnaherbergi,mjög rúmgott hjónaherbergi,góðir skápar og út gengi útí garð. Á
gangi er líka fataherbergi og þvottahús, rúmgott baðherbergi sem er bæði með sturtu og baðkari,flísalagt í hólf og
gólf.Af gangi er gengið inní auka íbúð sem er undir bílskúr (hún er leigð út í dag ) þar er stofa,svefnherbergi og
baðherbergi.Sér inngangur er í íbúðina. Bílskúr er tvöfaldur og hefur verið notaður sem skrifstofa og geymsla.
Byggingar efni hússins er að neðri hæð er steypt og efrihæð er timbur.

Verð: 58.700.000

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643
palmi@remax.is

Stut í fjallið

Verð: 19.900.000

Remax Búi kynnir. Gott raðhús á rótgrónum stað á Akureyri. Nánari lýsing: Gengið inn í flísalagða forstofu.
Eldhúsi með snyrtilegri upprunalegri innréttingu og dúk á gólfi. Stofa og gangur með parketti, loft eru panelklædd.
Búið er að skipta um gler í stofu. Baðherbergi með nýlega sprautulakkaðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf,
baðkar. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum, parket á gólfi. Innaf forstofu er gott þvottahús og geymsla með
hillum. Að auki er geymsla í kjallara sem er sameign húsanna. Úr stofu er gengið út á sólpall til suðurs og
snyrtilegan garð. Búið að setja hitalögn í stétt framan við húsið

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

sigurdur@remax.is

sigurdur@remax.is

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

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

Melbraut 13
250 Garðar
Góð og mikið endurnýjuð eign!

Stærð: 184 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 24.720.000
Bílskúr: Já

Esja

220 Hafnarfjörður
Efri sérhæð, óinnréttað ris!

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 14:30 til 15:00

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757

og@remax.is

og@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 til 16:30
Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

220 Hafnarfjörður
Fallegt útsyni

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.500.000

Mjög góð efri sérhæð í endahúsi við lokaðan botnlanga. Íbúðin sem er 120 fm skiptist þannig: Komið er
inní forstofu með rúmgóðu forstofuherbergi.Inn af forstofu tekur við hol og þaðan er svo gengið inn í öll
önnur rými s.s. eldhús, þvottahús, stórt baðherbergi og tvö mjög rúmgóð herbergi. Úr holinu eru svo tvö
þrep niður í stofu. Svalir í S-V og tröppur af þeim niður í stóran garð. Á gólfum er Pergo-parket nema á
baði og þvottahúsi er dúkur. "Óinnréttað ris sem býður upp á mikla möguleika"
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Hörgsholt 11

Esja

Opið
Hús

Verð: 27.800.000

Glæsilegt mikið endurnýjað hús í ört vaxandi bæjarfélagi. Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum,
gestasnyrtingu og rúmgóðu herbergi. Stofa og borðastofa eru eitt rými. Stórt eldhús með búri og ágætri
innréttingu. Svefherbergisgangur með 3 svefnh. og baðherb. Þvottahús og geymsla eru inn af eldhúsi.
Húsið er mikið endurnýjað að sögn eiganda s.s. þak, glugga, gler og utanhúsklæðning. Bílskúr er
innréttaður sem íbúð og gefur góðar leigutekjur. Stór, vel ræktaður, garður með timburpalli.

Stærð: 120,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Kelduhvammur 24

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is
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Stærð: 159,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925
Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Framnesvegur 2
Bær

101 Reykjavík
Glæsileg eign!

Opið
Hús

Opið
Hús

Esja
Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi
896 4146
jrj@remax.is

Opið hús í dag á milli 16:30 og 17:00

Óskar
Sölufulltrúi
659 0322

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

skari@remax.is

bka@remax.is

í dag, sunnudag, frá 17:00-17:30

Verð: 27.700.000

RE/MAX Bær kynnir: Falleg og björt 3-ja herbergja, 126,7 fm íbúð á jarðhæð í parhúsi. Nánari lýsing:
Komið inn í forstofu með flísum á gólfi, gott þvottahús er á hægri hönd. Gengið er inn í stórt parketlagt
rými, þar sem Borðstofa,stofa og eldhús liggja saman fallegu og björtu rými með útgang út í stóran garð.
Góð geimsla. Stórt svefnherbergi með parket á gólfi. Stórt fataherbergi. Auka svefniherbergi er innréttað
sem sjónvarps herbergi og með inngang í innréttaðan bílskúr.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is
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Kirkjustétt 17
113 Reykjavík
Stutt í skóla og leikskóla

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.800.000

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. Ath, fleiri myndir á www.remax.is/esja EIGN SEM VERT ER
AÐ SKOÐA!

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is
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Brekkubær 2
Bær

110 Reykjavík
Endaraðhús með aukaíbúð

Opið
Hús

Stærð: 305,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 39.550.000
Bílskúr: Já

Esja

Opið
Hús

Sigmundur
Sölufulltrúi
898 0066
simmi@remax.is

Opið hús milli kl. 17:00-18:00 í dag

Verð: 25.700.000

Skemmitleg 3ja herbergja íbúð á góðum stað í Grafarholti nálægt leikskóla og Ingunnarskóla sem er í
fremstu röð. Ljóst parket er á öllum gólfum að undanskildu baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf.
Fallegt útsýni er af svölum. Lóð er stór og vel frágengin. Extra stór 12 fm geymsla fylgir eigninni. Sameign
er einnig extra rúmgóð, nóg pláss fyrir hjól og vagna. Fjölskylduvæn eign á fallegum útsýnisstað upp á
holtinu í nálægð við alla helstu þjónustu. Kíktu við í dag í opið hús.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is
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Þorláksgeisli 46
113 Reykjavík
Raðhús í Þorláksgeisla

Stærð: 190 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 32.570.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Esja

Opið hús í dag milli : 17:30 og 18:00

Verð: 63.300.000

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123
helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi
820 1969
valur@remax.is

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

Verð: 47.500.000

Remax Esja kynnir: 190 fm. nýlegt raðhús á 2 hæðum með innbyggðum 31,7 fm bílskúr. Neðri hæð:
bílskúr með inngangi inn í anddyri, einnig er geymsla inn af bílskúr, forstofuherbergi, hol með útgengi út á
verönd, baðherbergi, þvottahús og tvö svefnherbergi. Efri hæð: eldhús, sjónvarpsherbergi og stór stofa
með útgengi út á stórar suðursvalir, einnig er stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi og fataherbergi.
Nánari upplýsingar veita Valur í síma 820 1969 og Helga í síma 822 2123

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is
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Raðhús á þremur hæðum og aukaíbúð í kjallara með sérinngangi á frábærum stað í Árbænum. Nánari lýsing
eignar MIÐHÆÐ : Komið er inn í forstofu sem er flísalögð og flísar eru á allri miðhæðinni inn í hluta af stofu og
síðan tekur parket við. Eldhús er með nýlegri innréttingu úr öl og kirsuberjavið með skápum að lofti, Blomberg ofn
og spansuðuhelluborð. ATH skápapláss er óvenju mikið. Rúmgóð borðstofa er til hliðar við eldhús. Gestasnyrting
er á hæðinni. Úr stofu er útgengt á stóran mjög skjólsælan og vandaðan pall með heitum potti. Arinn er í stofu.
EFSTA HÆÐ : Á hæðinni eru fjögur svefnherbergi, sem hægt er að breyta í fimm, stórt sjónvarpshol, baðherbergi
og þvottaaðstaða. KJALLARI : Ca. 70 fm íbúð er í kjallara með sérinngangi, tvö svefnherbergi, stórt baðherbergi
með sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara, stofa og eldhús. Einnig er annað rými með sérinngangi ca. 20 fm.
Baðherbergi er í rýminu. Bílskúr er innbyggður. Þetta er stór eign með mikla möguleika.
Allar nánari upplýsingar gefur Gísli í síma : 820-3588 gh@remax.is

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi
820 3588
gh@remax.is

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Flétturimi 16
112 Reykjavík
5 svefnherbergi, bílageymsla

Stærð: 219 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 25.230.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 16.30 til 17.00

Kirkjuvellir 7
Fasteignir

Laugard.& Sunnudag frá kl 13 til 15:00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

go@remax.is

go@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 17.30 - 18.00
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat:
Bílskúr: Já

Flúðasel 72
Fasteignir

Reykjavík
Verslunarhúnæði til sölu eða leigu

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

109 Reykjavík
Jarðhæð, stór garður

Stærð: 133,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 15.420.000
Bílskúr: Já

Fasteignir

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

go@remax.is

go@remax.is

Stæði í læstri bílageymslu
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

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

Hringbraut 119

Verð: 24.600.000

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 og geymsla inni í íbúðinni. 0101 Á BJÖLLU

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

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.
Byggingaraðili er Guðjón Grétarsson - Endurbygging ehf.

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

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

Opið
Hús

Fasteignir

boas@remax.is

Verð: 39.900.000

Hveragerði
Innréttaðu sjálf/ur

Opið
Hús

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Stórglæsileg þakíbúð á tveimur hæðum, tvennar svalir þar sem útsýni er einstaklega víðsýnt og glæsilegt.
Aðalhæð hefur að geyma anddyri, þrjú góð svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús og 14fm svalir. Á efri hæð eru tvö góð svefnherbergi, sjónvarpshol, útgengt er út á 6fm svalir úr
herbergi. Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fyrir bílinn, mótorhjólið, fjórhjólið og vélsleðann. Íbúðin er skráð
141fm og bílageymslan 78fm. Erfitt er að finna sambærilegar eignir í dag.

Hraunbær 10-12

221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu fylgir

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Já

Stærð: 460,1 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 57.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

Fallegar flísar eru í anddyri. Stofa er rúmgóð með plastparket á gólfi, útgengt er út í stóran garð.
Hjónaherbergi er rúmgott og gluggalaust. Barnaherbergi er mjög stórt með góðum skápum, auðvelt að
breyta í tvö góð herbergi. Baðherbergi er með snyrtilegri innréttingu, baðkar. Eldhús er með fallegri eldri
viðarinnréttingu, borðkrók og góðu vinnuplássi. Þvottahús og geymsla í sameign. Íbúðin er 98fm og bílskýli
35,8fm. Nýlega er búið að klæða húsið að utan og sameign nýtekin í gegn. Laus 1.nóv.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

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

Flétturimi 1
Fasteignir

112 Reykjavík
Glæsileg eign!

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 18.400.000
Bílskúr: Nei

Bær

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080
binni@remax.is

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.

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

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

Naustabryggja 2
Bókið skoðun í síma 821-7337 eða 898-0419

Verð: 0

110 Reykjavík
Flott eign

Stærð: 170,5 fm
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.500.000
Bílskúr: Nei

Bær

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419
bergur@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

Um er að ræða glæsilegt verslunar og skrifstofu húsnæði á tveim hæðum í Vesturbænum. Eignin skiptist í stórt
rými þar sem áður var verslun, þrjár skrifstofur á annari hæð með svölum sem líta niður á hluta af verslunarrýminu.
Baka til er svo góð lager aðstaða og aðstaða fyrir starfsfólk. Innkeyrsludyr eru að aftan inní lagerrýmið. Húsnæðið
hentar vel til verslunarreksturs eða jafnvel sem skrifstofur.

binni@remax.is

Verð: 39.900.000
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

Glæsileg 5-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum í bryggjuhverfinu. Á neðri hæð er stofa, borðstofa, eldhús,
hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð er sjónvarpstofa, tvö barnaherbergi
og baðherbergi. Á öllum gólfum er fljótandi eikarparket að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsi
sem er flísalagt. Eldhúsið er einkar glæsilegt með góðri innréttingu og flísum á milli skápa. Útgengi úr
stofu á suðvestur svalir. Þessa eign verður þú að skoða!

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

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

Tjarnarbakki 14
260 Reykjanesbær
Getur verið laus strax!!!

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15.00 og 15.40

Vatnsnesvegur 31
Heimili & Skip

Opið
Hús

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

260 Reykjanesbær
Verið velkomin í opið hús....

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 28.300.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16.00 og 16.40

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

Opið hús í dag milli kl 15.00 og 15.40
Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

Sandgerði
Góð eign á frábærum stað

Stærð: 181,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 26.550.000
Bílskúr: Já

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

Norðfjörðsgata 6
Heimili & Skip

230 Reykjanesbær
Glæsilega nýuppgert einbýlishús!

Garðabær
Falleg útsýnisíbúð

Nýlega tekin í gegn að hluta

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is

siggi@remax.is

Opið hús í dag milli kl 16.00 og 16.40

Verð: 30.600.000

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

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Lækjamót 18
Heimili & Skip

Sandgerði
Vönduð fasteign á góðum stað.

Stærð: 196,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 29.500.000
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Opið
Hús

Opið hús 23.9 milli kl. 16 og 17

Verð: 32.400.000

Stórglæsilegt 164 ferm. einbýlishús ásamt 32 ferm. bílskúr. Eignin er sérstaklega vel skipulögð að innan.
Vönduð gólfefni og glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar eru í húsinu. Innangengt er í bílskúr. Eign sem vert
er að skoða. Hagstæð lán áhvílandi.

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800

Stærð: 103,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

Hólabraut 11
Lind

Reykjanesbær
Góð sérhæð á góðum stað

Stærð: 159,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 21.600.000
Bílskúr: Já

Heimili & Skip

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798

Ragnheiður
Sölufulltrúi
893 7540

skuli@remax.is

ragga@remax.is

Verð: 20.400.000

Verð: 24.900.000

Íbúðin er talsvert endurnýjuð á 2.hæð með góðu útsýni yfir Garðabæinn. 2 svefnherbergi eru í íbúðinni og
nýlega var allt eldhúsið tekið í gegn sem og baðherbergið. Skápar eru í báðum herbergjum. Stofan er
rúmgóð og björt með nýlegu plastparketi á gólfið, frábæru útsýni og útgengi á fínar svalir. Þvottaaðstaða er
inni í baðherberginu og góð geymsla er við hlið íbúðar á ganginum. Stutt er síðan blokkin var öll máluð að
utan. Stutt í Smaralindina. Pantið skoðun í síma 897-0798.

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040
gbb@remax.is

tab@remax.is

Nónhæð 3

Heimili & Skip

gbb@remax.is

Verð: 28.900.000

Sérstaklega gott og vel viðhaldið 140,1 ferm. einbýlishús ásamt 41,5 ferm. bílskúr á góðum stað í
Sandgerði. 4. svefnherbergi eru í húsinu. Eign í mjög góðu ástandi að utan sem innan með glæsilegri lóð.
Mjög stutt er í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð og sundlaug. OPIÐ HÚS Á MILLI 15 og 16

Stærð: 152 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1927
Brunabótamat: 20.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

Opið
Hús

Opið hús 23 sept. milli kl.15 - og 16

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Holtsgata 33

Verð: 24.400.000

Búið er að endurnýja eldhúsinnréttingu, gólfefni á neðri hæðinni. Nýr stigi upp á efri hæð. Íbúðin er staðsett
stutt frá miðbæ Reykjanesbæjar. Myllubakkaskóli í næstu götu, og öll þjónusta í stuttri fjarðlægð. Íbúðin
skiptist í þrjár stofur og 4 svefnherbergi sem áður voru 5, tvö minni herbergin sameinuð, þvottahús, tvö
baðherbergi og nýlega uppgert eldhús. Kíktu við í opið hús, það kostar ekkert!!

Verð: 33.600.000

Glæsilegt 4ra herbergja raðhús ásamt auka íbúð í bílskúr. Nýlega allt tekið í gegn. Allar innréttingar og
skápar í húsið er sérsmíðaðar eikarinnréttingar frá RH innréttingum. Búðu vel og minnkaðu greiðslubyrðina.
Húsið er staðsett í rólegri hringlaga götu, stutt frá matvöruverslun og bakarí. 20 mín akstur til Hafnarfjarðar.
HENNTU ÍBÚÐINNI Í FJÖLBÝLINU FYRIR GLÆSILEGT SÉRBÝLI Í RÓLEGHEITUNUM. Það kostar þig
ekkert að koma og skoða!!!!!!

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040
gbb@remax.is

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

Gónhóll 32

Heimili & Skip

gbb@remax.is

Verð: 19.100.000

Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús með hvítri háglans innréttingu, tæki úr burstuðu stáli fylgja s.s
uppvöskunarvél, ísskápur, ofn, helluborð og vifta. Stofa er með parketi á gólfi og útgengt út á svalir. Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfi og skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, háglans innrétting við
vask og baðkar. Þvottahús er með geymslu, hvít háglans innrétting sem setur þvottavél og þurrkara sem
fylgja í góða vinnuhæð. LEIKTÆKI Á BAKLÓÐ. VERTU VELKOMINN Í OPIÐ HÚS.

230 Reykjanesbær
Þarftu mörg svefnherbergi?

Stærð: 189 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 26.740.000
Bílskúr: Já

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

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

RE/MAX Í REYKJANESBÆ kynnir mjög góða 159,3 fm 4-5 herbergja efri sérhæð ásamt bílskúr. Komið er
inn í flísalagða forstofu og þaðan upp teppalagðan stiga. Á hæðinni er hol með innbyggðum skáp,
barnaherbergi með parketi á gólfi, hjónaherbergi með parketi á gólfi og stórum fataskáp, samliggjandi stofa
og borðstofa með útgengt á svalir, rúmgott eldhús með hvítmálaðri innréttingu og bað. Í kjallara hússins er
aukaherbergi, stór geymsla og sameiginlegt þvottahús. Bílskúr þarfnast lagfæringa.

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Suðurgata 32
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús á eftirsóttum stað

Stærð: 258 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 33.380.000
Bílskúr: Já

Hólabraut 3
Stjarnan

220 Hafnarfjörður
Velviðhaldið hús í barnvænu umhver

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 13 -13:30

Berjavellir 2
220 Hafnarfjörður
Glæsileg nútímalega hönnuð íbúð

Stærð: 112,5 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 22.610.000
Bílskúr: Nei

Opið hús í dag sunnudag kl. 13 -13:30
Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Gaukshólar 2
Stjarnan

111 Reykjavík
5 Herbergi og frábært útsýni

Lómatjörn 1
260 Reykjanesbær
Fallegt fullklárað hús

Stærð: 163,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 23.600.000
Bílskúr: Já

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 18.995.000
Bílskúr: Já

Opið hús sunnudag kl.14:00 -14:30

Kópavogur
Sjón er sögu ríkari

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Byggðarendi 9
Stjarnan

108 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 363,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 45.800.000
Bílskúr: Já

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Stjarnan

Opið
Hús

Verð: 34.500.000

Húsið er 163,9 fm og þar af 29 fm innbyggður bílskúr og geymsla. Húsið er fullbúið að utan sem innan.
Lóð er frágengin með torfi og hellulögn fyrir fram hús. Hátt er til lofts í öllu húsinu. Loft með halogenlýsingu.
Gólfhiti í öllum rýmum. Nánari lýsing: Eignin skiptist í anddyri, snyrtingu, opið eldhús, stofu og borðstofu, 4
svefnherbergi, stórt flísalagt rúmgott baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottaherbergi, stóra geymslu og
bílskur. Innangengt er úr þvottaherb. og geymslu í bílskúr

Kópavogsbraut 103

gudrun@remax.is

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

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 17 -17:30

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629

Opið
Hús

Verð: 31.200.000

Laus við kaupsamning. Rúmgóð stofa og eldhús sem er í opnu flæði, hvít eikarinnrétting er í eldhúsi frá
HTH, stór eyja með granít á borði, gaseldavél og blástursofn frá Ariston stállituð. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með eikarinnréttingu frá HTH, baðkari með nuddi og sturtuklefa. Sér þvottahús og snotur
geymsla er í íbúðinni. Gólfefni á eigninni er marmarasalli (steinteppi) og nátturuflísar. Lýsing í íbúðinni er
með þráðlausri fjarstýringu. Bílsýli. Fleirri myndir á www.remax.is

Verð: 18.700.000

Þriggja herbergja endaíbúð við Hólabraut í Hafnarfirði. Íbúðin er í litlu fjölbýli á friðsælum stað í Hafnarfirði
með góðri aðstöðu fyrir börn og nálægt suðurbæjarlaug. Nánari lýsing: Íbúðin skiptist í hol, 2 rúmgóð
svefnherbergi, eldhús, stofu og baðherbergi. Sameiginlegt þvotthús er á hæð fyrir 3 íbúðir. Í kjallara er
sérgeymsla og þurkherbergi. Upprunalegar innréttingar og dúkur á gólfum. Ástand hús að utan er ágætt.
Fleirri myndir eru á www.remax.is/stjarnan

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 14 -14:30

Stjarnan

Opið
Hús

Verð: 53.900.000

Velviðhaldið einbýlishús í suðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið stendur á eftirsóttum og rótgrónum stað nálægt
suðurbæjarlaug og stutt frá allri þjónustu. Ræktuð lóð með fallegum trjám. Eigninni fylgir rúmgóður bílskúr.
Eignin er aðallega á tveimur hæðum en geymslur, þvottahús og annað rými er undir aðalhæðinni.
Auðveldlega má gera góða séríbúð með sérinngangi á vesturhlið hússins. Á aðalhæðinni er rúmgott
anddyanddyri, snyrting, forstofuherbergi, hol, rúmgott eldhús, búr og stofa og borðstofa.

Stærð: 87,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 346 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 42.150.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Stjarnan

Opið hús í dag sunnudag kl. 15 - 16:00

Verð: 90.000.000

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi
866-9954
haukur@remax.is

Opið hús í dag frá kl 16:00 til 17:00

Verð: 89.000.000

Stórglæsilegt parhús við Kópavogsbraut hannað af Auði Vilhjálmsdóttir í vesturbæ kópavogs. Húsið er á
tveim hæðum,með mikla lofthæð og rúmgóðum herbergjum alls 346,1 fm þar af 45 fm óskráð. Geysifagurt
útsýni er frá eigninni til sjávar og yfir allt í suðurátt.Mikil og stór verönd er við suðurhlið með
heitavatnspotti.Garðurinn er fallega hannaður með stíg niður að veröndinni.Öll eignin er til fyrirmyndar i einu
og öllu Sjón er sögu ríkari.

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

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

Húsið er allt nýyfirfarið og málað að utan og innan, þak endurnyjað, lóð fallega ræktuð og nýtt hellulagt bílaplan
með hitalögnum fyrir framan hús og stéttum á hlið hússins. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Húsið er á
tveimur hæðum. Falleg og nýlega endurhönnuð 40 fm garðstofa með steinflísum og hita í gólfi, sólargardínum er
samtengd stofu og með útgengi út í garð. Sólpallar við suðuhlið hússins. Nánari lýsing eignar: Á efri hæð er
bílskúr, flísalagt anddyri með fataskáp, stórt alrými, stofa með arni á tvo vegu, borðstofa, garðstofa, eldhús með
ljósri viðarinnréttingu, svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. Efri hæðin er mjög rúmgóð með stórum stofum og
fallegu útsýni. Á neðri hæð er þvottahús og geymslur, tómstundaherbergi, 5 svefnherbergi og baðherbergi. Á
neðri hæð hefur verið skipulagt fyrir séríbúð með sérinngangi sem auðveldlega má aðgreina frá aðaleigninni.
Gólfefni: Parket og flísar. Innréttingar: Viðarinnréttingar. Eignin er í alla staði mjög glæsileg og velmeðfarin og ber
eigendum gott vitni um snyrtimennsku og góðan smekk. Fleirri myndir er að finna á www.remax.is/stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Stærð: 163,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Grafhólar 12
Selfoss
Tilbúið til afhendingar

Norðurbyggð 11
Heimili & Jarðir

Þorlákshöfn
Gott endaraðhús

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 14:00-14:30

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027

snorrisig@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið hús í dag frá 15:00-16:00

Verð: 24.900.000
Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Selfoss
Góð íbúð, fjögur svefnherbergi

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Stærð: 174 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 25.350.000
Bílskúr: Já

Heimili & Jarðir

Bláskógarbyggð
LÆKKAÐ VERÐ-INNBÚ FYLGIR

Í NÁGRENNI REYKHOLTS

801 Selfoss
REYKHOLT - NÝTT EINBÝLI

FRÁBÆR STAÐSETNING - ENDALÓÐ

SVEIT Í BÆ - LÓÐ 1 HEKTARI
Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

Heimili & Jarðir

Heimili & Jarðir

Verð: 40.400.000

Í húsinu eru 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, stór stofa, þvottahús, andyri, geymsla og góður bílskúr.
Húsið skilast tilbúið til innréttingar og búið er að innrétta bílskúrinn sem íbúð. Húsið er timburhús og klætt
með báru og harðvið. Hægt er að fá húsið afhent á öðrum byggingarstigum. Tjarnabyggð er í 4 km
fjarlægð frá Selfossi og 40 mínútur frá Rvk. Öll þjónusta þéttbýlis en náttúra sveitarinnar. 16 km af
reiðleiðum á svæðinu, fuglafriðunarland Árborgar, skólaakstur ofl.

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

BJARKARÁS 4
801 Selfoss
GLÆSILEGUR BÚSTAÐUR

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Heimili & Jarðir

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

valdimar@remax.is

valdimar@remax.is

GRÍMSNES - EIGNALÓÐ - ÚTSÝNI
Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali

Heimili & Jarðir

Verð: 35.900.000

Um er að ræða fulbúinn 130 m2 sumarbústað auk 21 m2 gestahúsi. Bústaðurinn er á steyptri plötu og hiti
í gólfum. Mjög vandaðar innréttingar og allur frágangur til fyrirmyndar. Í húsinu eru 3 svefnherbergi auk
svefnlofts sem telur 34 m2, stofa, eldhús, forstofa, geymsla og baðherbergi. Stór pallur og pottur
frágenginn. Falleg 7200 fm eignalóð og útsýnið stórkostlegt. Þráðlaus nettenging ------ Innbú getur fylgt.
EIGN FYRIR VANDLÁTA - SJÓN ER SÖGU RÍKARI!! Nánari upplýsingar í síma 821-0808

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

ÓLAFSVELLIR 12
800 Selfoss
NÝTT EINBÝLI Á STOKKSEYRI

Stærð: 167 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Heimili & Jarðir

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

valdimar@remax.is

valdimar@remax.is

GOTT SKIPULAG - ENDALÓÐ

Verð: 19.800.000

Um er að ræða vel skipulagt einbýlishús á endalóð á þessum fallega og friðsæla stað. Frábært útsýni til
allra átta. Húsið skilast fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Í húsinu er búið að leggja
hitalagnir í plötu og vélslípa bílskúrsplötu. Neysluvatnslagnir eru komnar í rör í rör kerfi. Samkvæmt
teikningu eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stór stofa, rúmgott eldhús, þvottahús, geymsla, forstofa og
bílskúr. Að utan er húsið fallega klætt með bárujárni og litaðri furu.

801 Selfoss
STÓRT HÚS Í BÚGARÐABYGGÐ

Stærð: 253 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

valdimar@remax.is

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

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

snorrisig@remax.is

halfdan@remax.is

BJARKARBRAUT 24

halfdan@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

Verð: 13.900.000

Fallegur bústaður á frábærum stað rétt við Reykholt. Fallegt útsýni til allra átta. Húsið er 3ja herbergja og
stendur á ca 0.7 hektara eignalóð. Húsið var byggt 1989 en var nýlega flutt á lóðina. Góð verönd og pallur
með heitum potti. Danfoss stýrikerfi fyrir heita pottinn heldur honum alltaf mátulega heitum. Laus strax og
innbú fylgir. Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027

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

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Rúmgott 3ja herbergja raðhús í Norðurbyggð í Þorlákshöfn er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega
hannað og telur íbúðin góðan bílskúr, rúmgóða forstofa með skáp,sjónvarpshol, rúmgóða bjarta stofu,
stórt eldhús með snyrtilegri innréttingu frá HTH, borðstofu, salerni með stóru hornbaðkari, þvottahús,
svefnherbergi og hjónaherbergi með sér salerni og sturtu. Flísar eru á öllum gólfum. Góð gróin lóð og er
þar stór og góður pallur. Þetta er skemmtileg eign sem vert er að skoða nánar.

SUÐURBRAUT 34

Verð: 24.900.000

Um er að ræða 142 fm íbúð á tveimur hæðum og bílskúr 31,5 fm. Alls 174fm með bílskúr. Eignin skiptist
þannig á neðri hæð er forstofa, herbergi, eldhús, geymsla, baðherbergi, eldhús og stofa. Á efri hæð eru
þrjú herbergi, fataherbergi og baðherbergi. Á jarðhæð er svo sameiginlegt þvottarhús og sérgeymsla.
Gengið er inní forstofu með flísum á gólfi og fatahengi. Gegnheilt eikarparket er á gólfum. Herbergið er
rúmgott á neðri hæð með fataskáp. Stofan er mjög rúmgóð.

Stakkholt 11

Heimili & Jarðir

Opið
Hús

Glæsilegt parhús á mjög góðum stað á Selfossi. Húsið er alls 163,4m2 að stærð og þar af er bílskúrinn
32,8m2.Íbúðin skilast fullfrágengin að utan, með fullfrágenginni lóð og mulning í plani en að innan skilast
íbúðin tilbúin til innréttinga þó er bílskúr fullfrágenginn og er geymsla tilbúin með parketi á gólf. Húsið er
klætt með duropal að utan og eru gluggar og hurðir úr mahogany. Húsið skiptist í forstofu, 3
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,eldhús, stofu, geymslu og bílskúr.

Smáratún 18

Stærð: 149 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 27.900.000
Bílskúr: Já

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Verð: 18.400.000

VANDAÐ EINBÝLISHÚS Á GÓÐU STAÐ! Húsið stendur innst í lokaðri götu og við enda hennar er
göngustígur að leikskóla. Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að innan. Búið er að leggja gólfhita í
plötu. Samkvæmt teikningu eru 3 svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, forstofa, þvottahús og bílskúr.
Fallegt útsýni. ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR OG BÓKUN Á SKOÐUN Í SÍMA 821-0808

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Stærð: 183,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 29.890.000
Bílskúr: Já

Dverghamrar 9
112 Reykjavík

Lind

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

Verð: 54.800.000

Einbýli á einni hæð - frábær staðsetning.
Til sölu einstaklega fallegt einbýlishús á einni hæð 151 fm ásamt 32,4 fm bílskúr.
Húsið er múrsteinsklætt timburhús á besta stað í Grafarvogi. Forstofa er
flísalögð með góðum fataskápum, þaðan er gengið inní bílskur og einnig út í
garð. Úr forstofu er gengið inní hol/miðrými, þar er borðstofa með parketi á gólfi.
Eldhús er rúmgott með nýlegri innréttingu, borðkrók við glugga, eyju með
stálháf yfir og dúkaflísum á gólfi. Stofa er stór og er hún parketlögð og þaðan er
útgengt á stóran sólpall og í garð. Barnaherbergin eru 2, bæði rúmgóð með
skápum og parketi á gólfum. Hjónaherbergi er einnig með parketi á gólfi.
Baðherbergi er með baðkari og sturtuklefa, ágætri innréttingu og flísalagt í hólf
og gólf. Garðurinn umhverfis húsið er viðhaldslítill og fallegur, mikið af trjám og
runnum. Fyrir aftan hús er stór geymsluskúr. Í bílskúr er innréttað herbergi,
baðherbergi og geymsla. Húsið er einstaklega vel staðsett á skjólsælum stað.
Bílaplan er hellulagt og upphitað. Hér er um að ræða fallegt og vel við haldið hús
í mjög barnvænu hverfi þar sem stutt er í skóla og leikskóla.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

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

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

Bústaðavegur 51
108 Reykjavík
Góð 3-4ra herbergja íbúð.

Stærð: 81,6 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 14.280.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

Hringbraut 43
Lind

Opið
Hús

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

108 Reykjavík
Fín 5 herb. íbúð á 4. hæð

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

sb@remax.is

hj@remax.is

Opið hús í dag kl. 18.00 - 18:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 138,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 19.270.000
Bílskúr: Já

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

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

Tungusel 5
Mjódd

109 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja í Seljahverfi

Stærð: 88,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 27.900.000

Rúmgóð, mikið endurnýjuð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 4. hæð með 21 fm. bílskúr (innifalin í
heildarfermetratölu) á góðum stað í Háaleitinu, þar sem öll þjónusta er á næsta leiti. Nýlegt eldhús,
baðherbergi endurnýjað fyrir 6 árum, þvottahús í íbúðinni :) stór stofa og 4 svefnherbergi. Eikarparket á
stofu. Ný eldvarnarhurð inn í íbúð. Þetta er virkilega fín 5 herbergja íbúð - sérstaklega fyrir þá sem vilja gera
líkamsrækt að líffstíl - því hér er líkamsræktin ókeypis!

Verð: 23.500.000

Mjög falleg 3-4ra herbergja íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,
baðherbergi, eldhús og geymslu. Einnig er 8 fm risherbergi sem mögul. er að leigja út. Stofan er björt með
góðum gluggum og dúk á gólfi. Hjónaherbergið er rúmgott með dúk á gólfi og góðum skápum.
Barnaherbergi er með dúk á gólfi. Eldhús er með eldri innr. og borðkrók, dúkur á gólfi. Baðherbergi er með
dúk á gólfi, baðkari og sturtu. Mikil og snyrtileg sameign og sérgeymsla í kjallara.

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

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

Háaleitisbraut 20

Lind

hj@remax.is

Verð: 23.400.000

Falleg 81,6 fm íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi. Anddyri með flísum á gólfi og fatahengi.
Stórt þvottahús/geymsla (ekki inn í fm íbúðar). Stofan er með parketi, barnaherb. eru 2 (annað lítið), bæði
með parketi og skápum, hjónaherb. með parketi og stórum skápum. Baðherb. er með flísum á gólfi og
baðkari m/sturtuaðstöðu. Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og stáltækjum, flísar á gólfi og milli skápa.
Garður með sólpalli. Góð eign á góðum stað. Búið að klæða gafl og nýlegt þakjárn.

107 Reykjavík
Mjög falleg 3-4ra herbergja íbúð !

Stærð: 94,30 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 12.350.000
Bílskúr: Nei

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Verð: 20.900.000

Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í barnvænu hverfi rétt við skóla og leikskóla í
Seljahverfinu. Nýtt eldhús, nýtt baðherbergi, ný gólfefni. Eldvarnarhurð í stigagangi og nýjar yfirfelldar hurðir
í allri íbúðinni. Íbúðin skiptist í stofu, stórt hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús og bað. Í sameign er
sérgeymsla, þvottahús og leikherbergi. Þetta er góð íbúð og hentar einstaklega vel minnsta
fjölskylduforminu þar sem einn fjölskyldumeðlima sækir skóla eða leikskóla.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Hverfisgata 52

Stærð: 193,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 25.800.000
Bílskúr: Nei

101 Reykjavík
Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Verð: 69.900.000

Ein fallegasta hæðin í miðborginni
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23 SEPTEMBER KL: 16:00-16:30*** Remax Lind kynnir: Eina fallegustu hæð
miðborgarinnar, eign í sérflokki með mikinn stíl. Glæsileg og ný uppgerð tæplega 200 fm hæð á besta stað í
hjarta miðborgarinnar, 101 Reykjavík, í virðulegu steinhúsi. Nánari lýsing eignar: Komið er upp í íbúðina
með sjarmerandi “New York style”vörulyftu og/eða gengið upp stiga . Stofa og eldhús eru samliggjandi,
mjög stórt og opið rými með rúmlega 2,8 m lofthæð og plankaeik á gólfi. Sprautulökkuð hvít HTH innrétting
með dempara er í eldhúsi, ítalskt grágríti er á borðum og bar. Bose hljóðkerfi er tengt á hæðinni. Stórir
gluggar þvert yfir alla íbúðina, ca. 15 metra glugga lengja. Dimmer á öllum ljósum í íbúðinni. Baðherbergi er
alveg einstaklega glæsilegt og rúmgott með Vola blöndunartæki hönnuð af Arne Jacobsen. Stór sturta með
glervegg, hiti í gólfum á salerni og baðherbergi. Salerni og vaskur eru í sér rými. Rúmgott svefnherbergi með
stórum gluggum sem og lítið barnaherbergi. Möguleiki á að bæta við herbergjum. Tengi fyrir þvottavél inn í
skáp í íbúð en jafnframt er þvottahús í sameign. Sérhannað loftræstikerfi er í íbúðinni. Hluti af eigninni er 45
fm fm aukaíbúð. Góðir tekjumöguleikar. Küpperbusch tæki í eldhúsi. Bose hljóðkerfi í íbúðinni. Vola Arne
Jacosen blöndunartæki Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma: 699 5008 eða hannes@remax.is




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

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803
berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

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

Lind

Breiðvangur 64b
220 Hafnarfjörður
Parhús á 2 hæðum

Stærð: 206,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 28.880.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 16/9 KL.14-14:30

Lind

Opið
Hús

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:00-16:30

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

hannes@remax.is

gj@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00-15:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Þverásbyggð 3
Lind

thorarinn@remax.is

310 Borgarnes
Sjarmerandi heilsárshús

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 4.700.000
Bílskúr: Nei

Lind

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

hannes@remax.is

berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

gj@remax.is

hannes@remax.is

Upplýsingar í síma 699 5008

Verð: 10.900.000

Sjarmerandi og notalegt heilsárs hús í landi Stórafjalls í Borgarfirði. Húsið stendur í einstaklega fallegu
skógivöxnu umhverfi á 5000 fm lóð. Á neðri hæð hússins er forstofa, stofa/borðstofa, eldhús með
gaseldavél og tengi fyrir uppþvottavél og baðherbergi með sturtu. Stigi liggur úr stofu upp á aðra hæð. Á
annarri hæð eru tvö svefnherbergi. Aðeins 80 km frá Reykjavík. Húsið er mikið endurnýjað á síðustu
fjórum árum.

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

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.880.000
Bílskúr: Nei

101 Reykjavík
Glæsileg eign við sjávarkambinn.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Sólvallagata 82

Verð: 49.900.000

Remax Lind kynnir fallegt 201,6 m2 einbýlishús með stórum garði á frábærum stað í Kópavogi. Bílskúr
hefur verið breytt í aukaíbúð sem getur hentað vel til útleigu. Stofur hússins eru bjartar með góðri lofthæð.
Fallegur arinn er í stofu. Í svefnherbergjaálmu eru 4 góð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi með
nuddbaðkari og þvottahús. Aukaíbúð í bílskúr er snyrtileg með samliggjandi stofu og eldhúsi, flísalögðu
baði og svefnherbergi. Gott útsýni. Stór hornlóð. Gengið inn frá Borgarholtsbraut.

Verð: 39.900.000

Remax Lind kynnir glæsilega 5 herbergja íbúð á góðum stað Hlíðunum. Herbergin í íbúðinni eru stór og
björt með plankaparketi á gólfum og góðum fataskápum. Eldhúsið hefur nýlega verið endurnýjað með
nýrri innréttingu með góðu skápaplássi, granít borðplötu, gaseldavél og halogenlýsing í lofti. Tvær bjartar
stofur með plankaparketi. Baðherbergi er með baðkari og flísalagt með ljósum flísum. Stór geymsla er í
sameign. Húsið er nýtekið í gegn að utan með nýrri steiningu. Sameiginlegur garður.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Stærð: 155,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

105 Reykjavík
5 herbergja í Hlíðunum

Lind

gunnarolason@remax.is

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

Mávahlíð 25

200 Kópavogur
Einbýlishús með aukaíbúð

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi
694 9900

Verð: 49.900.000

Forstofa með flísum og fatahengi. Gestasalerni er flísalagt. Flísalagt hol. Stofan er björt með útgengi
suðurverönd. Borðstofan er flísalögð. Eldhús er flísalagt með góðri innréttingu og flísum á milli skápa.
Þvottahús er með hillum og skápum. Hiti er í gólfum á neðrihæð. Stigi er úr holinu upp á 2. hæð.
Sjónvarpsrými er parketlagt. Barnaherbergin eru með dúk og skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf, hiti í gólfi, stór sturta og baðkar, góð innrétting. Geymsluloft. Bílskúr.

Stærð: 201,6 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 28.110.000
Bílskúr: Já

Kópavogsbraut 108

Garðyrkjustöðin Engi
Lind

Bláskógabyggð
SVEITASETUR Í LAUGARÁSI

Stærð: 55000 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 62.520.000
Bílskúr: Nei

Heimili & Jarðir

Opið
Hús

Í dag sunnudag frá kl 16:00 til 16:30

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi
8969565

annaks@remax.is

le@remax.is

BYGGINGARÉTTUR FYRIR EINBÝLISHÚS

Verð: 34.900.000

Stórglæsileg 4ra herbergja 113 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílakjallara í nýju lyftuhúsi á einstökum stað
við sjávarkambinn. Íbúðin er á allan hátt vönduð og snyrtileg. Húseignin er smekkleg og vel frágengin,
múruð með marmarasalla. Undir húsinu er bílageymsla og beinn aðgangur frá lyftu upp í íbúðina. Aðkoma
að eigninni er einstaklega auðveld. Stutt í alla þjónustu. Verið velkomin í opið hús.

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

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

Víðilundur - Hallkelshólar
801 Selfoss
Sumarhús með öllu!!!!

GÓÐ OG RÓLEG STAÐSETNING....

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

halfdan@remax.is

825 Stokkseyri
Góð vinnustofa listmálara!!!

Stærð: 109,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 8.170.000
Bílskúr: Nei

Heimili & Jarðir

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi
820-9610

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi
820-9610

sigrun@remax.is

sigrun@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 820-9610.

Verð: 8.900.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Sumarhús á 7500fm leigulóð, skráð 27,8fm ásamt tæplega 10fm
gestahúsi. Húsið er bjálkahús og eru loft og gólf mjög vel einangruð. 40fm pallur er við húsið með
raf-hitapotti. Komið er inn í forstofu og þaðan inn í opið rými þar sem stofa og eldhús liggja saman. Inn af
stofunni er rými með sérsmíðuðu rúmi 140x200 að stærð. Baðherb. er vel skipulagt m/innréttingu og
sturtuhorni. Vönduð úti- og innihúsgögn geta fylgt með. Notalegur bústaður einungis klst frá Rvík.

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali

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

Hafnargata 9
Heimili & Jarðir

Verð: 85.000.000

Garðyrkjustöðin Engi, 5,5 ha í fullum rekstri. Öll ræktun lífrænt vottuð. Gróðurhús 1.275m2 auk plasthúsa
um 450m2 og annarra bygginga. Öflug skjólbelti. Frjósamur jarðvegur, skjólsæl garðlönd. Traustur
viðskiptahópur. Mikil sóknarfæri í lífrænni ræktun. Miklir heimasölumöguleikar. Tilraunir með ávaxtarækt í
plasthúsum sem er spennandi framtíðarræktun. Möguleikar í ferðaþjónustu og hestamennsku. Aðskilja má
búsetu í kyrrlátu og fögru umhverfi frá garðyrkju og öðrum rekstri. RVK=90km.

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Verð: 15.500.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Um er að ræða 109,8 fm vinnustofu, á 3. hæð, í gamla frystihúsinu
á Stokkseyri. Eitt stórt rými sem er bjart og opið, allt parketlagt og er allt að 4.30 cm lofthæð. Inn af
aðalrýminu er salernis- og eldhúsaðstaða. Mikil starfsemi er í húsinu, m.a. Draugasetrið og listgallerí, því er
mikil umferð í kringum húsnæðið. Gluggar snúa út á aðalgötu Stokkseyrar. Mjög hentug vinnuaðstaða fyrir
alla listaiðju.

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 12.250.000
Bílskúr: Nei

Laufskógar 7
810 Hveragerði
Efri sérhæð í tvíbýli

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Lind

Opið
Hús

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús í dag kl.15.00 - 15.30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Dalhús 23
Lind

Opið
Hús

112 Reykjavík
Falleg eign við skóla og sundlaug

thorarinn@remax.is

Stærð: 120,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi
659 5500

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

oddsteinn@remax.is

baldur@remax.is

Opið hús í dag 23. sept kl 16:00-16:30

Verð: 28.800.000

Komið er inn í flísalagða forstofu. Þvottahús inn af forstofu með góðum hillum. Gestasalerni inn af gangi.
Eldhúsið er með nýrri innréttingu sem er með ofni og helluborði. Stór stofa/borðstofa og er útgengt á
vestur svalir sem nýbúið er að pússa og lakka. 2hæð: Hjónaherbergi með stórum og góðum skáp,
veltigluggar sem liggja undir súð að hluta. Baðherbergið er með gólfflísum og veggflísum við baðkar,
sturtuklefi og góð baðinnrétting. Tvö barnaherbergi með góðum skápum. Tvö merkt bílastæði fylgja.

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

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 21.150.000
Bílskúr: Já

210 Garðabær
Endaraðhús með fallegri verönd

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Kjarrmóar 1

Verð: 28.900.000

Hjónaherbergi og tvö rúmgóð herbergi með eikarparketi á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Innrétting og nuddsturtuklefi með gufu. Útgengt er á stóran pall úr stofu. Eldhús er með flísum á gólfi
–Falleg innrétting með miklu skápaplássi, spanhelluborð og ofn í vinnuhæð. Í þvottahúsi eru innréttingar og
hillur - útgengt er út á pall. Innangengt er úr bílskúr inn í íbúð. Íbúðin er sérstaklega björt þar sem gluggar
eru upp við loft. Dimmer er á öllum ljósum og hiti í gólfum.

Verð: 31.400.000

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

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

221 Hafnarfjörður
Gullfalleg neðri sérhæð

Lind

gv@remax.is

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

Drekavellir 6

810 Hveragerði
Glæsilegt parhús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Verð: 20.900.000

Efri sérhæð í tvíbýli. Íbúðin hefur mikið verið endurnýjuð. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi með parketi á
gólfum. Eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum. Borðstofu með flísum á gólfi- útgegnt er á svalir.
Rúmgóða stofu með parketi á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og upp á hálfa veggi, baðkar og
innrétting. Aðstaða fyrir þvottavél. Öll loft í íbúðinni eru upptekin, mikil og góð lýsing. Rafmagn hefur verið
endurnýjað og hús nýlega málað að utan.

Stærð: 136,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Bjarkarheiði 13

Desjakór 8
203 Kópavogur
Lind

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

Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

SUNNUDAG 23. SEPT KL. 16.00 - 16.30

Verð: 42.900.000

Mjög gott 140 endaraðhús með bílskúr á mjög góðum stað í Garðabæ. Húsið er á tveimur hæðum og er
með þremur svefnherbergjum, stofu og rými á millilofti sem hægt er að nýta sem stofu eða herbergi. Tvö
baðherbergi eru í húsinu. Við húsið er falleg og stór suðurverönd sem er mjög skjólsæl. Húsinu hefur verið
vel við haldið og er einkar snyrtilegt og gott.

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali
896 2312
sigsam@remax.is

Reynimelur 88
107 Reykjavík
4ra herb. endurnýjuð íbúð

Stærð: 94,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð

Verð: 87.000.000

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934
lo@remax.is

Opið hús sunnudag kl: 16.30 - 17.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23 sept. kl: 15.00 - 16.00. Hér er á ferðinni einstaklega vandað einbýlishús á
frábærum stað með miklu útsýni. Húsið var smíðað af fagmönnum jafnt að innan sem utan og hvergi til sparað.
Allar innréttingar eru sérlega fallegar og í háum gæðaflokki. Ef þú ert að leita að fallegu, vel staðsettu, vönduðu
einbýlishúsi á einni hæð, þá er þetta rétta húsið fyrir þig. Sjón er sögu ríkari.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934
lo@remax.is

Verð: 27.500.000

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja enda-íbúð á fjórðu hæð á þessum vinsæla stað. Gluggar eru á þrjá vegu
með óviðjafnanlegu útsýni. Svalir eru stórar og snúa í suður og suð-vestur Allar innréttingar eru nýlegar og
gólfefni nýleg og falleg. Húsið var nýlega tekið í gegn að utan, málað og gert við múr. Stofa, svefnherbergi
og gangur eru parketlögð, önnur gólf eru flísalögð með náttúrusteini. Í kjallara er sérgeymsla með hillum og
glugga, sameiginleg hjólageymsla og þvottahús. Tengi eru á baði.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

thorarinn@remax.is

thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Laufásvegur 5
101 Reykjavík
Sérhæð í Þingholtunum

Stærð: 120,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1880
Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17.00 - 17.30

Akurhvarf 7
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

201 Kópavogur
Falleg þakíbúð með bílskýli

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

vignir@remax.is

baldur@remax.is

Opið hús í dag 23. sept kl 17:00-17:30

Verð: 31.600.000

Komið er inn í stóra flísalagða forstofu þar sem er stór innfelldur skápur. Tvö barnaherbergi 8fm og 10,9fm
með góðum skápum. Hjónaherbergi 12,6fm sem er með stórum skáp. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf með
baðkari og sturtuklefa og fallegri innréttingu. Stór stofa/borðstofa og er útgengt út í garð með sérafnotarétt
sem snýr í suður og er 12,3fm, leyfi er í húsinu til að byggja sólpall sem er stærri en afnotarétturinn er. Í
Eldhúsi er falleg innrétting með AEG ofni og helluborði.

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

Stærð: 173,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 28.045.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

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

Núpalind 4

Lind

gv@remax.is

Verð: 39.900.000

íbúðin skiptist í forstofu, borðstofu, eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Sérinngangur er í
íbúðina. Forstofa er með skápum. Komið er inn í borðstofu þar sem eldhús er samliggjandi. Í eldhúsi er hvít
innrétting,t.f uppþvottavél -gas og helluborð. Stofa þar sem stórt herbergi er innaf sem hægt væri að nota
sem svefnherbergi eða sem aðra stofu. Rúmgott svefnherbergi með skápum. Barnaherbergi er með dúk á
gólfi. Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og t.f þvottavél.

203 Kópavogur
Frábær eign fyrir barnafjölskyldu

Stærð: 120,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 23.355.000
Bílskúr: Já

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

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

Háabarð 8
Lind

220 Hafnarfjörður
Fallegt hús á rólegum stað

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813
baldur@remax.is

SUNNUDAG 23. SEPT KL. 17.00-17.30

Opið hús í dag 23.sept kl 18:00-18:30

Verð: 39.900.000

Virkilega falleg 173,5 fm þakíbúð á 4. og efstu hæð með stæði í bílskýli. Í íbúðinni eru fjögur svefnherbergi
ásamt tvískiptri stofu með mikilli lofthæð og halogenlýsingu sem og í eldhúsi. Tvær svalir í suður og
suðvestur. Mjög rúmgott óskráð rými er til viðbótar, en það hentar mjög vel sem geymsla, vinnuherbergi
eða tómstundaherbergi. Stæði í bílageymslu fylgir eigninni og er það ein og hálf stærð, staðsett við
innganginn.

Verð: 37.700.000

Góður skjólgóður suðurgarður með heitum potti og verönd. Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu
skápaplássi. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, tvö þeirra eru með parketi á gólfum og skápum en eitt með
dúk á gólfi. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf ( baðkar ). Stofan og borðstofan er með parketi á gólfi og er
útgegngt í garðhús úr stofu. Þvottahús er innaf eldhúsi og er útgegnt út í garð úr þvottahúsi. Að sögn
eiganda er húsið í góðu ásigkomulagi og skolplagnir nýlegar.

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali
896 2312
sigsam@remax.is

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

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

Fannborg 3
200 Kópavogur
Nýuppgerð glæsileg eign

Stærð: 87 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 13.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.18.00 - 18.30

Laufskógar 34
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í rólegu fjölbýli !

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús mánudag kl. 19.00 - 19.30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 91,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

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

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

Unufell 50
Senter

111 Reykjavík
Opin og falleg íbúð !

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Sunnudag 15:00-15:30

Verð: 21.900.000

Falleg íbúð í rólegu fjölbýli, fallegt útsýni ! Alrými, eikarparket. Rúmgott barnaherbergi með skápum, dúkur.
Hjónaherbegi, gott skápapláss, frábært útsýni. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf, hvít innrétting. Rúmgóð
stofa, parket, úgengi á svalir. Eldhús með afar fallegri nýlegri, hvítri og eikar innréttingu, borðkrókur, parket.
Inn af eldhúsi er þvottahús og geymsla. Í sameign er sér geymsla og hjólageymsla. Sjón er sögu ríkari.

Verð: 34.900.000

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

Opið
Hús

Sunnudag 14:00-14:30

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

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

Suðurbraut 14

Lind

gv@remax.is

Verð: 23.900.000

3ja herbergja nýuppgerð íbúð með sérinngangi. Forstofa er með góðum skápum. Eldhús er opið inn í stofu
- ný hvít innrétting. Öll tæki eru ný. Baðherbergi er með baðkari og sturtuaðstöðu. Hvít innrétting og
skápur. Tengi er fyrir þvottavél. Hjónaherbergi er mjög rúmgott með parketi á gólfi. Barnaherbergi með
parketi á gólfi. Stofa og borðstofa með parketi á gólfi og útgengt er á um 17 m² svalir með útsýni. Í
sameign er sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla. Eign sem vert er að skoða!

810 Hveragerði
Einbýli með útsýni

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Verð: 19.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð ásamt sérmerktu bílastæði. Parketlagt alrými, fataskápur. Rúmgott eldhús,
flísalagt, falleg innrétting, vönduð tæki, borðkrókur. 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.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stuðlasel 28
109 Reykjavík
Stórt einbýli á 2 hæðum.

Stærð: 246 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 33.700.000
Bílskúr: Já

Blöndubakki 9
Mjódd

Reykjavík
Stór og góð íbúð

Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

arnbjorn@remax.is

dagmar@remax.is

Í dag kl 14:30 - 15:00

Verð: 64.000.000

Einbýlishús á 2 hæðum með tvöföldum 51,8fm bílskúr og stórum garði með palli og potti. Innangengt í
bílskúrinn þar sem búið er að stúka af 2 herbergi og þvottaaðstöðu. Eldhúsið er rúmgott með góðum
borðkrók. Úr holinu er gengið út á pall. Í garðinum er skemmtilegt barnahús. Stutt er í leikskóla og skóla.
Frábær eign fyrir barnafólk.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 177,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Mjódd

Reykjavík
Glæsileg íbúð með frábæru útsýni

111 Reykjavík
Fallegt einbýlishús

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

dagmar@remax.is

dagmar@remax.is

Í dag kl 15:00 - 15:30
Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 176,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

Burknavellir 17 C
Mjódd

Hafnarfjörður
Frábær staðsetning 3ja herbergja

Garðabær
Falleg 4 herbergja íbúð m/bílskýli

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi
8928 666

runarthor@remax.is

joi@remax.is

Í dag kl 15:30 - 16:00

Verð: 23.500.000

3ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum á 2. hæð, jaðarlóð og frábært útsýni.Komið inn í forstofu
með flísum á gólfi og fatahengi. 2 svefnherbergi, bæði rúmgóð með parketi og skápum. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, viðarinnrétting, og baðkar.Eldhús og stofa er opið rými, innrétting á 2 veggjum með
efri og neðri skápum,flísar á milli og endavegg á milli innréttinga, stáltæki og vifta og tengi fyrir
uppþvottavél.Frá stofu er gengið út á stórar suðaustur svalir.

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

Stærð: 107.6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.270.000
Bílskúr: Nei

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Sporðagrunn 7
Mjódd

104 Reykjavík
Frábær fyrsta íbúð!

Stærð: 70,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Elín
Sölufulltrúi
695-8905

Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818

elin@remax.is

arnbjorn@remax.is

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

Verð: 34.500.000

Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi og góðum eikarskápum. 3 svefnherbergi öll með parketi og
eikarskápum. Baðherbergi er mjög rúmgott og flísalagt í hólf og gólf, upphengt salerni, sturtuklefi og ljósar
innréttingar.Stofan er rúmgóð og í beinu framhaldi af borðstofu með parket á gólfum. Eldhús og borðstofa
er opið rými, stórir bjartir gluggar.Frá borðstofu er gengið út á stórar svalir með sjávar -útsýni.Eldhúsið er
með fallegri viðarinnréttingu,vönduð AEG tæki Innaf eldhúsi er þvottahús.

Mjódd

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Norðurbrú 6

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Verð: 49.800.000

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

Verð: 36.900.000

Komið er inn í forstofu sem er flísalögð, með stórum maghony skáp. Frá forstofunni er gengið inn í
þvottahús. Stofan og eldhúsið eru í sama rými. Eldhúsið er með fallegri Maghony innréttingu og stórum
borðkrók.Úr stofu/eldhúsi er útgengt á stórar flísalagðar svalir með frábæru útsýni. Baðherbergið er
flísalagt hólf í gólf með fallegri innréttingu. Barnaherbergin eru tvö, mjög rúmgóð með skápum.
Svefnherbergið er með stórum skáp og er frábært útsýni.

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Mjódd

Opið
Hús

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

Starengi 108

Stærð: 136,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 21.790
Bílskúr: Já

Þorláksgeisli 43

Verð: 43.000.000

4ra til 5 herbergja íbúð á 1. og 2. hæð merkt 0203 í matshluta 02, hús 2. Birt stærð íbúðar er 175,5 fm.
Íbúðinni fylgir bílastæði nr. 04 B05 í bílageymsluhúsi. Íbúðin er á 2 hæðum og skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslu á neðri hæðinni og í eitt svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu á
efri hæð. Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum.
Afhending tveimur mánuðum eftir kaupsamning.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:30-15:00

Verð: 22.900.000

Góð 4 herbergja íbúð á 2 hæð í vel umhugsuðu húsi, með stóru aukaherbergi í kjallara tilvalin fyrir
stórfjölskylduna. Komið er inn í hol með fataskáp og flísum á gólfi.Eldhús er með hvítri huggulegri
innréttingu. Stofa og borðstofa eru rúmgóðar með útgengi út á stórar svalir sem eru flísalagðar, snúa í
suðaustur og eru með stórkostlegu útsýni. Barnaherbergin eru með parketi. Hjónaherbergi er rúmgott.
Þvottahús/geymsla er inní íbúðinni. Baðherbergið er með flísum á veggjum og dúk á gólfi.

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Klettakór 1

Mjódd

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 13:00 - 13:30

Stærð: 108,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Verð: 20.900.000

Kósí 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Sérinngangur. Flísalögð forstofa - hol með parketi. Baðherbergi allt
flísalagt , sturtuklefi og innrétting á einum vegg, opnanlegur gluggi. Eldhús með u-laga innréttingu, góð
eldhústæki,flísalagt og gluggar yfir vaski og borðkrók. Rúmgóð stofa og tvö svefnherbergi með gegnheilu
parketi. Hjónaherbergið er stórt með góðum skápum. Sérgeymsla með hillum og parketi á gólfi.
Sameiginlegt þvottahús. Mjög góð íbúð, miðsvæðis, í frábæru og skjólgóðu hverfi.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík
Opin og skemmtileg íbúð!

Stærð: 172,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 26.650.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag 14:00-14:30

Miðbraut 24
Senter

Opið
Hús

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

Opið hús sunnudaginn 15:00-15:30

Opið hús í dag kl: 15:00-15:30

thorunn@remax.is

Brekkubær 26
Senter

110 Reykjavík
Glæsilegt 3ja hæða raðhús í Árbæ.

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

kalli@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 59.900.000

Flíslögð forstofa með skáp. Fallegt flísalagt gestasalerni. Rúmgott flísalagt eldhús með borðkrók.
Samliggjandi borstofa og stofa eru parketlagðar. Nýlega yfirbyggðar svalir. Útgengt af svölum í fallegan
gróinn garð, með palli og heitum potti. Á annari hæð er hjónaherbergi auk þriggja barnaherbergja og
baðherbergis með baðkari. Manngengt ris er yfir öllu húsinu. Sér inngangur er í kjallaraíbúð og er hann því
tilvalin til útleigu. Geymsla og stórt þvottahús í kjallara. Húsinu fylgir bílskúr.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Stærð: 108,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Senter

larus.oskarsson@remax.is

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

203 Kópavogur
Afhending við kaupsamning.

thorunn@remax.is

Stærð: 242,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 32.970.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 30.000.000

Tröllakór 12-16

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

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.

Verð: 29.900.000

Íbúðin er á jarðhæð í þriggja íbúða húsi. Sér inngangur er í íbúðina. Forstofa sem með flísum á gólfi. Inn af
forstofunni er eitt herbergi og geymsla. Úr forstofunni er komið inná parketlagðan gang. Þar eru tvö góð
svefnherbergi. Hjónaherbergið er með innbyggðum skápum. Eldhúsið er með kork á gólfinu. Eldhúsið er
rúmgott, eldri innrétting. Borðkrókur er í eldhúsinu. Stofan og borðstofan eru mjög rúmgóðar og úr þeim er
útgengt á góðan pall. Garðurinn er sameiginlegur. Þvottahús í íbúð.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050
larus.oskarsson@remax.is

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

107 Reykjavík
Laus við kaupsamning!

Senter

larus.oskarsson@remax.is

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.

Grenimelur 35

170 Seltjarnarnes
Frábær staðsetning.

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Orrahólar 5
Senter

111 Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð eign

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Svava Júlía
Sölufulltrúi
8983023
svava@remax.is

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi
899-9493
nanna@remax.is

Sunnudaginn milli 15.00 - 15.30

Verð: 26.900.000

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á efstu hæð í 4 hæða lyftuhúsi á barnvænum stað í Kópavogi. Rúmgóð
svefnherbergi með góðum skápum. Eldhúsin eru með fallegum spónlögðum eikar innréttingum í neðri
skápum en efri skápar eru plastlagðir með kolgrárri áferð. Ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél fylgja með
í kaupunum. Íbúðirnar skilast fullkláraðar án gólfefna að undanskildu baði og þvottahúsi sem skilast
flísalagt. Stæði í bílageymslu. Sérgeymsla er á jarðhæð. Stutt verður í alla þjónustu.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

'Astún 12
200 Kópavogur
Góð eign með tvennum svölum

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Senter

Sunnudaginn frá 16:00-16:30

Verð: 20.900.000

Opið
Hús

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161
kitty@remax.is

Í dag frá kl: 17:00-17:30

Verð: 21.900.000

Remax Senter kynnir: Góða 4ra herbergja 93,1fm íbúð á 2.hæð með tvennum svölum. Aðeins tvær íbúðir
á stigapalli. Forstofa er með ljósum flísum á gólfi og góðum skápum. Rúmgott forstofuherbergi með
fataskáp. Hurð á milli inn í íbúðarrými. Rúmgott þvottahús með glugga. Baðherbergi með flísum í hólf og
gólf,sturtuaðstöðu og baðkari. Tvö svefnherbergi með skápum,annað herbergið er með útgengi á góðar
suðursvalir. Eldhús með viðarinnréttingum, björt borðstofa með útgegnt út á góðar austursvalir.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli í Breiðholti. Íbúðin er laus við kaupsamning. Komið
er inn í opna forstofu með skáp. Mustang flísar og parket eru á gólfi. Hjónaherbergi með nýlegu parketi á gólfi og
stórum og góðum skáp sem nær upp í loft. Barnaherbergi með nýlegu parketi á gólfi. Baðherbergi með
glæsilegri sturtu, fallegri innréttingu og flísalagt hólf í gólf. Eldhús með Mustang flísum á gólfi. Góð hvít innrétting
með nýlegri eldavél úr stáli. Góður borðkrókur. Innaf eldhúsi er þvottahús með flísum á gólfi. Stofan er rúmgóð
og björt með eikarparketi á gólfi. Útgengt er út á s-v svalir, Mustang flísar við svalahurð. Nýjar hurðar eru í allri
íbúðinni. Sér geymsla, vagna- og hjólageymsla er í sameign. Snyrtileg sameign. Þetta er skemmtileg eign í
grónu hverfi og barnvænu hverfi í Breiðholti sem vert er að skoða. Stutt er í alla helstu þjónustu sem og skóla og
leikskóla.

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi
822-5755
kristinasta@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Álfheimar 66
104 Reykjavík
Örstutt í þjónustu og útiveru

Stærð: 95,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Breiðás 9
Torg

210 Garðabær
Gott hús og góður garður

Verð: 23.600.000

Falleg 95,5 fm endaíbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýli í þeim enda sem snýr að Laugardalnum. Þessa fallega íbúð er
talsvert endurnýjuð, fallegar innréttingar, mjög gott skápapláss, gott eldhús með borðkrók og góðri innréttingu, 3
svefnherbergi og gott baðherbergi með glugga. Samliggjandi stofa- og borðstofa með útgang á góðar grillsvalir.
Örstutt í alla þjónustu í Glæsibæ og frábæra útivist og afþreyingu í Laugardalnum. Nánari lýsing: Komið inn í hol,
með flísum að hluta að öðru leyti fallegt beiki parket á gólfum nema flísar á baðherbergi. Til vinstri eru bjartar
stofa- og borðstofa, áfram inn úr holi sem er með góðum skápum er hjónaherbergi á vinstri hönd, fyrir miðju
baðherbergi. Til hægri við baðherbergi er gott barnaherbergi. Til hægri úr holi er gott herbergi og þar næst
eldhúsið. Rafmagn innan íbúðar var endurnýjað fyrir u.þ.b. 2 árum. Fjölbýlishúsið er fallegt að utan, og frágangur
á lóð til fyrirmyndar. Stórt sameiginlegt þvottahús, sér þurrkherbergi, hjólageymsla og sérgeymsla í sameign.
Húsgögn og heimilistæki geta fylgt íbúðinni samkvæmt nánara samkomulagi þar sem íbúar eru að flytja erlendis.

Lárus
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 82,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 11.765.000
Bílskúr: Nei

Stórglæsilegt frístundahús í algjörum sérflokki. Fullbúið með húsgögnum og heimilistækjum. Húsið stendur á
10.800 fm. mjög fallegri leigulóð þar sem búið er að rækta mikið af fallegum og háum trjám. Þessi eign hefur
upp á allt að bjóða fallegt útsýni og eigendur eru út af fyrir sig í skjóli fallegra trjáa eða sitja inni í hlýlegri stofu og
horfa út um fallega franska glugga. Húsið er fullbúið húsgögnum, heimilistækjum, 10 sængum, heitum potti,
weber gasgrill, sláturorf og sláttur vél o.fl. Húsið selst eins og það er búið í dag fyrir utan nokkra persónulega
muni. Húsið er 68,2 fm stórt en einnig er 14,4 fm gestahús. Aðalhúsið skiptist anddyri, þrjú góð herbergi,
eldhús, samliggjandi, borstofu og stofu, baðherbergi með sturtu. Spónaparket á gólfi og panelklæddir veggir og
loft. Gestahúsið er með svefnherbergi, tvíbreitt rúm og efri koja. Eldhúskrók, þvottahúsi og baðherbergi með
sturtu. Húsið hefur verið í góðu viðhaldi, rafmagnshitun, kútar bæði í aðalhúsi og gestahúsi. Hitaveita er við
lóðarmörk. Ný og öflugri rafmagnsheimtaug tekin inn 2005. ÞETTA ER ÓMÓTSTÆÐILEG EIGN Í SÉRFLOKKIN

Öndverðarnes 1 lóð 328
Torg

Verð: 26.000.000

Lárus
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 33.800.000

Lárus
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Snæfoksstaðir lóð 169675

Hér er allt tilbúið fyrir þig til að njóta sælunnar

Sunnudag kl. 16:00 til 16:30

Góð og hlýlega eign á þessum góða stað í Garðabæ. Íbúðin er 122,4 fm og 16,3 fm geymsla samtals 138,7 fm.
Íbúðin er hlýleg og skemmtileg og hefur verið mikið endurnýjuð. Nýlegar HTH innréttingar á baði og í eldhúsi,
fallegur hlynur á stofugólfum. Flísalagt hol eldhús, forstofa og baðherbergi. Þak hefur nýlega verið yfirfarið, nýtt
rafmagn o.fl. Eigninni fylgir góður sér garður. Skipulag íbúðar: Gengið upp tröppur og inn sérinngang. Komið
inn í hlýlegt anddyri með flýsum og skóskápum. Hurð úr holi inn á stigagang sem liggur niður í sameign. Innaf
anddyri er flísalagt hol með nýlegum skápum úr hlyn. Úr holi er gengið inn til hægri í gott rúmgott og fallegt
eldhús. Nýleg HTH innrétting og AEG tæki, fallegar flísar á gólfum og á milli skápa. Beint innaf holi eru
samliggjandi borðstofa og stofa með útgangi út í garðhús og þaðan út í afmarkaðan sérgarð. Til vinstri úr holi eru
tvö barnaherbergi sem eru aðskilin með léttum vegg. Því næst fallegt baðherbergi sem nýlega hefur verið
endurnýjuað. Gott og rúmgott hjónaherbergi með útgang út í garðhús og þaðan út í garðinn. Sameiginlegt stórt
þvottahús í sameign og góð geymsla.

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

Grámosagata 34
Sælureitur í sérflokki

Torg

Opið
Hús

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 15:00 til 15:30

Stærð: 138,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Grímsnes- og Grafningshreppur
Frábær staðsetning fyrir GOLFara

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Stutt úr bænum í sveitasæluna

Fallegt 74 fm sumarhús á fallegum stað með miklu víðsýni. Húsið er fullbúið að utan og langt komið að innan,
nánast tilbúið til innréttinga. Verönd u.þ.b. 60 fm. 3 rúmgóð svefnherbergi, gott baðherbergi, geymsla, opið
eldhús og stofa með góðri lofthæð. 6.400 fm leigulóð. Þetta skemmtilega hús stendur hátt og hefur gríðarlega
skemmtilegt útsýni. Öndverðarnessvæðið þarf vart að kynna en húsið er rétt hjá mjög góðum gólfvelli og
sundlaug. Heitt og kalt vatn liggur að húsi en ekki búið að tengja.

Torg

Verð: 15.900.000

Lárus
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 94,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Langholtsvegur 200
104 Reykjavík
Góð 3ja herbergja

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14:00 - 14:30

Torg

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

ghronn@remax.is

ghronn@remax.is

Opið hús sunnudag kl. 14:00 - 14:30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

Torg

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús mánud. 24.sept.kl.17:30-18:00

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

oligisli@remax.is

ghronn@remax.is

Opið hús í dag sunnudag 15:00 - 15:30

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Hjallabraut 15
Torg

220 Hafnarfjörður
Mjög góð íbúð í hafnarfirði

Opið
Hús

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

Torg
Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

ghronn@remax.is

ghronn@remax.is

Opið hús sunnudag kl.16:30 - 17:00

Verð: 19.900.000

Forstofa með parketi á gólfi og góðum skáp. Eldhús er með snyrtilegri eldri innréttingu,góður borðkrókur.
Þvottahús og búr er inn af eldhúsi. 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 fyrstu kaup.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Torg
Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Nei

Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð

Opið
Hús

Torg
Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

ghronn@remax.is

ghronn@remax.is

Opið hús mánud. 24.sept.kl.18:30-19:00

Verð: 25.900.000

Komið er inn í mjög snyrtilega sameiginlega flísalagða forstofu og úr henni er gengið inn í íbúðina. Hol með
fallegum skáp. Plastparket á gólfum. Eldhúsið er sérlega glæsilegt og ný standsett. Mjög vönduð
hvít-háglans innrétting frá Innx og ný Gorenje tæki. Hjónaherbergið er bjart. Góðir skápar með nýjum
rennihurðum frá Kvik. Borðstofa og stofa eru samliggjandi, mjög bjartar. Plastparket á gólfum. Úr
borðstofu er gengið niður stiga í mjög rúmgott herbergi. Sjón er sögu ríkari.

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

105 Reykjavík
Falleg íbúð nálægt miðbænum.

Torg

ghronn@remax.is
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Háteigsvegur 19

104 Reykjavík
Glæsileg eign í sundunum

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Verð: 31.900.000

Sérlega fallegt lítið raðhús á tveimur hæðum. Flísalögð forstofa með góðum skáp. Gengið úr holi í stofu og
eldhús. Nýuppgert gestasalerni er á hæðinni. Eldhúsið er rúmgott og bjart með fallegri innréttingu og
góðum tækjum. Dúkur á gólfi. Stofurnar eru rúmgóðar og bjartar með útgengi út í suðurgarð. Í holi er svo
góður stigi upp á aðra hæð hússins. Þar eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Dúkur á gólfum. Búið er að
skipta um mest allt gler í húsinu. Þetta er sérlega falleg eign.

Stærð: 106,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 14.750
Bílskúr: Nei

Njörvasund 23

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

110 Reykjavík
Mjög fallegt raðhús í árbænum

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Birtingakvísl 10

Verð: 34.900.000

Falleg 4ra herbergja sérhæð í þríbýli á frábærum stað. Rúmgott flísalagt anddyri með fatahengi. Eldhúsið er
bjart og rúmgott með ágætri innréttingu og góðum borðkrók. Tvö stór stór svefnherbergi. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf og með baðkari. Gengið úr eldhúsi inn í rúmgóða borðstofu. Væri hægt að breyta í
herbergi. Af borðstofupalli er gengið niður í mjög stóra stofu. Mikil lofthæð og stórir gluggar gera stofuna
tignarlega. Þvottahús og geymsla er í íbúð. Falleg eign á frábærum stað.

Verð: 23.900.000

Falleg fjögurra herbergja endaíbúð á hreint yndislegum stað. Eignin skiptist í tvö rúmgóð herbergi með
parketi á gólfi. Stórt eldhús sem nýlega hefur verið gert upp, falleg innrétting og flísar á gólfi. Tvær góðar
stofur með parketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús og geymslur í einstaklega
snyrtilegri sameign. Húsið er í mjög góðu standi. Útivistarparadísin í Laugardalnum við dyragættina. Þetta
er eign sem að stoppar ekki lengi. LAUS FLJÓTLEGA

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

Stærð: 102.8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

104 Reykjavík
Falleg fjögurra herbergja endaíbúð

Torg

oligisli@remax.is
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Álfheimar 36

104 Reykjavík
Falleg sérhæð á eftirsóttum stað

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

Verð: 22.500.000

Komið er inn á rúmgott hol. Plastparket á gólfi. Bjart og fallegt eldhús með upprunalegri og snyrtilegri ljósri
innréttingu. Góður borðkrókur. Dúkur á gólfi. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. Gluggar á
tvo vegu. Samliggjandi stofur sem hægt er að loka á milli. Önnur stofan er í dag innréttuð og notuð sem 2
herbergi. Plastparket á gólfum. Baðherbergið er nýlega endurnýjað með ljósum flísum í hólf og gólf.
Þvottahús er í sameign. Þetta er góð íbúð á mjög eftirsóttum stað í grónu hverfi.

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Vesturbrún 16

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

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

Opið
Hús

Hjallasel 1
Torg

109 Reykjavík
Stórkostlegt útsýni!

Stærð: 298,1 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 38.600.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús í dag milli kl.14:00-14:30

Verð: 34.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!
Opið
Hús

Torg

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

Verð: 61.000.000
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Einstaklega vel staðsett og fallegt raðhús með 2 íbúðum og innbyggðum bílskúr á besta stað í Seljahverfi.
Stórkostlegt útsýni er frá húsinu. Rúmgóð forstofa með marmarasteini á gólfi er á jarðhæð ásamt tveimur
svefnherbergjum. Eldhús er á fyrstu hæð, stórt og glæsilegt og tekið í gegn fyrir ca 2 árum, innréttingin er teiknuð
af Pétri Hafsteini Birgissyni. Gegnheil hnotu borðplata er á bekkjum og Granít er á stórri eyju. Stór þreföld
gaseldavél og tvöfaldur vaskur. Innfelld halogenlýsing er fyrir ofan eyju. Innaf eldhúsi er rúmgott þvotthús. Við hlið
eldhúss er stofa og sólstofa. Stofa er með útgengi á svalir sem eru opnar niður í garð. Sólskáli er með flísum á
gólfi og þaðan er útgengt á aðrar svalir. Í garðinum er stór og skjólsæll aflokaður sólpallur með heitum potti
Sjónvarpsherbergi er með parketi á gólfi. Baðherbergi er rúmgott með baðkari með sturtuaðstöðu. Á efstu hæð
eru 3 svefnherbergi. Aukaíbúð er með sérinngangi. Íbúðin rúmar stofu,svefnaðstöðu, eldhús, búr geymslu og
salerni. Þetta er einstaklega vel staðsett og gott raðhús með aukaíbúð og frábæru útsýni á besta stað í Seljahverfi
þar sem örstutt er í alla þjónustu

berglind@remax.is

Opið hús í dag milli kl 14:00-14:30

Verð: 27.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

200 Kópavogur
Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

Stærð: 145,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 20.130.000
Bílskúr: Já

Asparlundur 19
Torg

210 Garðabær
Fallegt raðhús á góðum stað

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16:00-16:30

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Hlíðarhjalli 62

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Stærð: 168,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 24.600.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið
Hús

Verð: 32.900.000

Opið hús í dag milli 17:00-17:30

Verð: 45.900.000

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð með stórkostlegu útsýni í Kópavoginum. Íbúðin er mikið endurnýjuð ásamt
því að húsið var málað að utan 2006 og stigagangurinn var málaður og teppalagður 2007. Forstofa er opin með
ljósum flísum á gólfi, góðum fataskápum og innangengt í þvottaherbergi. Eldhús er nýlega endurnýjað með flísum
á gólfi og fallegum ljósum flísum milli skápa. Innréttingin er hvít með límtrésborðplötu og er U-laga. Borðkrókur er í
eldhúsi við fallegan horn glugga. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með nýlegu eikarparketi á gólfi og útgengi á
stórar suður svalir með frábæru útsýni yfir Kópavog. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum og hurð út á
svalir. Barnaherbergin eru tvö annað með parketi á gólfi (Parket á hitt herbergið fylgir með kaupum). Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf bæði með baðkari og sturtubotni. Með eigninni fylgir sérgeymsla í sameign með góðum
hillum. Bílskúr er á enda og því tveir opnanlegir gluggar á hliðinni ásamt því að í honum er heitt og kalt vatn og
rafmagnshurðaopnari.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Einstaklega vel viðhaldið og fallegt raðhús með bílskúr á einni hæð á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Forstofa
er rúmgóð og flísalögð með góðum fataskápum. Gestasalerni er flísalagt í hólf og gólf með hvítum tækjum.
Þvottahús er rúmgott með glugga. Eldhúsið var endurnýjað árið 2002, eldhúsinnréttingin er hvít með stálhöldum.
Flísar eru á gólfi. Keramikhelluborð og hvít tæki eru í eldhúsinu, flísar eru á milli skápa og stór og góður gluggi.
Stofurnar eru mjög opnar og rúmgóðar, bjartar með stórum gluggum og útgengt er þaðan á stóra hellulagða
suðurverönd með lýsingu í beðum og aflokuðum garði. Beykiparket er á gólfi í stofum. Borðstofa er samliggjandi
stofunni og fallegur arinn skreytir rýmin. Nýlegar Screen gardínur eru í stofunum. Svefnherbergi eru 3 öll með
pl.parketi á gólfi og stórum gluggum. Aðalbaðhergi: er mjög rúmgott og mikið endurnýjað með baðkari,
sturtuklefa, hvítri innréttingu og halogenlýsing er í innréttingu fyrir ofan vask. Þetta er mikið endurnýjað og
snyrtilegt hús í rólegu hverfi í Garðabænum

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is
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Rjúpufell 44
111 Reykjavík
Glæsileg mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00 - 15:30

Möðrufell 7
Torg

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16:00-16:30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

220 Hafnarfjörður
4ra herbergja íbúð með bílskúr.

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 19.740.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17:00-17:30

200 Kópavogur
93 fm íbúð, þar af 18,2 fm bílskúr

Torg

300 Akranes
Frábær staðsetning!

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

270 Mosfellsbær
Mikið endurnýjað parhús.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Trönuhjalli 1
Torg

200 Kópavogur
Björt og falleg, frábært útsýni

Stærð: 145,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 20.110.000
Bílskúr: Já

Þing

Opið
Hús

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

Vilhelm
Sölufulltrúi
661-7497

dorothea@remax.is

vilhelm@remax.is

Opið hús í dag Sunnudag kl. 17-17:30

Verð: 23.900.000

Verð: 32.900.000

Mjög falleg 5 herbergja íbúð á 2 hæð á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Flísalagt eldhús með
góðum borðkrók og hvítri innréttingu. Björt stofa með beykiparketi, glæsilegt útsýni og útgengt á svalir.
Hjónaherbergi parketlagt með stórum skápum. 3 parketlögð barnaherbergi. Baðherbergi flísalagt með
fallegri innréttingu, baðkari og sturtu. Flísalagt þvottahús innan íbúðar

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is
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Ásland

Verð: 42.500.000

Vel skipulagt og fallegt einingahús á steyptri plötu. Húsið er með innbyggðum bílskúr og skilast með
viðhaldsfrírri Hardiplank klæðningu, ál þakkanti og gluggar eru PVC gluggar þannig að húsið er nánast
viðhaldsfrítt að utan. Upphitun hússins er gólfhitun. Húsið afhendist fullbúið án gólfefna og afhendist þá
með heitum potti (rafmagns), ca 65fm timburverönd og innréttingum úr hvíttaðri eik. Hægt er að hafa áhrif
á innréttingaval og á baðherbergi verður vandaður sturtuklefi með fótanuddi og gufu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 13.035.000
Bílskúr: Já

Komið er inn í opna forstofu, flísar á gólfi. Baðherbergi með rúmgóðri sturtu, flísalagt í hólf og gólf. Eldhús
er opið við stofu með nýrri innréttingu úr eik og nýjum tækjum úr stáli. Þvottahús er innaf eldhúsi með hvítri
innréttingu. Stofa parketlögð með útgengi út á svalir með góðu útsýni. Hjónaherbergi er með skápum og
parketdúk á gólfi. Barnaherbergi með parketdúk á gólfi. Sérgeymsla í sameign. Bílskúr með 3 fasa
rafmagni og 18,2 fm kjallara sem ekki er í heildarfm.fjölda.

Torg

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl.16:00 -16:30

Stærð: 214,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Birkiskógar 5
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Álfhólsvegur 41

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 25.900.000

Rúmgóð og björt 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð. Forstofa er opin og flísalögð með miklu skápaplássi.
Eldhús er mjög rúmgott með góðum borðkrók og innangengt í stórt þvottaherbergi. Stofa og borðstofa eru
með eikarparketi á gólfi og er útgengt á svalir frá borðstofunni. Baðherberig er flísalagt með góðri
innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Barnaherbergi eru tvö með plastparketi á gólfi. Hjónaherbergi er
rúmgott með miklu skápaplássi. Bílskúr fylgir með eignininni ásamt sérgeymslu í sameign.

Verð: 18.300.000

Mjög björt og falleg, mikið endurnýjuð íbúð á 4.hæð. Eignin skiptist í forstofu/hol, 2 góð svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og stofu. Nýtt fljótandi pl.parket er á öllum herbergjum og flísar á baði. Opið er inní
eldhús með nýrri sprautulakkaðri innréttingu frá EGG, nýr ofn og helluborð. Baðherbergi er einnig innréttað
frá EGG, gert ráð fyrir þvottavél, nýr sturtubotn og upphengt salerni. Allar innihurðir eru nýjar. Öll íbúðin er
nýmáluð. Frábært útsýni yfir Elliðaárdalinn og örstutt yfir á göngustíga í dalnum. Sameiginlegt þvottahús
er á jarðhæð ásamt sérgeymslu. Gott áhvílandi lán getur fylgt með.

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

Breiðvangur 6

Torg

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Verð: 21.500.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð í húsi sem hefur nýlega verið tekið allt í gegn, klætt að utan, skipt um glugga
(PVC) og gler. Íbúðin er mjög falleg mikið endurnýjuð. Öll gólfefni, bæði parket og steinateppi, voru sett ný
fyrir 2.árum. Eldhúsinnrétting var endurnýjuð á sama tíma og er hún úr fallegri eik með eyju og góðu
borðplássi. Svefnherbergi eru 3 og eru þau öll með parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf,
baðkar er með sturtuaðstöðu. Þvottahús er innan íbúðar innaf eldhúsi.

109 Reykjavík
Falleg og björt íbúð á 4.hæð

Stærð: 78,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 137 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Já

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

Arnarsmári 12
Þing

201 Kópavogur
Falleg eign í góðu hverfi

Stærð: 89.5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Torg

Opið
Hús

Opið hús?..

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532

Viðar
Sölufulltrúi
899 4193

hogni@remax.is

vidar@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

Verð: 33.500.000

Flísalögð forstofu með fataskáp. Hjónaherbergi með eikarparketi. Stórt svefnherbergi, með plastparketi.
Annað herbergi með plastparketi. Svefnherbergi er með eikarparketi, nótað sem fataherbergi,. Glæsilegt
baðherbergi með hvítri innréttingu, flísalagt er í hólf og gólf, tengi fyrir þvottavél, baðkar og sturta. Eldhús
með eikarparketi, sérsmíðaðri innréttingu, flísum á borðplötu, milli skápa. Stofa með eikarparketi, útgent í
sólstofu. Afgirtur garður með pall. Geymslupláss er í millilofti.

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali
898 8889
tas@remax.is
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Verð: 26.500.000

Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Arnarsmára. Hol með flísum á gólfi. Gangur með
parketi á gólfi. Svefnherbergi eru öll með dúk á gólfum, rúmgóð og með góðum skápum. Baðherbergi er
rúmgott með flísum á gólfi og veggjum. Eldhús með upprunalegri innréttingu og parketflísum á gólfi. Stofa
og borðstofa eru í sameiginlegu opnu rými með parketi á gólfi. Úr stofu er útgengi út á góðar svalir.
Þvottahús með glugga inn af íbúð. Þetta er falleg eign í eftirsóttu hverfi.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Stærð: 137,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Já

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

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Nei

Goðheimar 11,104 RVK.
Mjódd

v/Laugardalinn
Sannkölluð fjölskylduíbúð

Opið
Hús

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

gully@remax.is

Opið Hús Sunnudag 23/9 kl: 14:00-14:30 Verð: 33.900.000

Opið hús sunnudag 23/9, kl:15:00-15:30

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

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

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 19.095.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.800.000
Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 35.750.000
Bílskúr: Já

Ölduslóð 41

Naustabryggja 38,110 RVK.
Bryggjuhverfið v/Grafarvog
Viltu búa við sjóinn!

Mjódd

Mjódd

220 Hafnarfjörður
Möguleikar á leigutekjum !

Opið
Hús

Opið
Hús

Lind
Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Opið hús 23/9 kl: 16:00-16:30

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

gully@remax.is

gylfi@remax.is

Opið hús sunnudaginn 23/9 kl 16-16:30

Verð: 35.900.000

Spennandi og öðruvísi 3-5 herb. penthouse-íbúð, VINNUSTOFA á 2 hæðum með glæsilegu útsýni. Gott
hol,stórt herbergi(voru 2)m/ fataskáp,útgengi á mjög stórar suðursvalir. Glæsilegt flísalagt baðherbergi, flott
sturturými,upphengt w.c. innrétting o.fl. Opið stofurými með síðum gluggum og svalabrú út að sjó og
smábátahöfn. Fallegt eldhús með þvottah. innaf. Allar innréttingar og hurðir úr hvíttaðri eik. Gólfin flotuð. 30
fm. loft yfir íbúð með eikarparketi og loftglugga. Bílastæðahús á jarðhæð.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

Hafnarfjörður
FALLEG SÉRHÆÐ

Stærð: 116,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Mjósund 16

Verð: 53.500.000

Glæsilegt 242 fm raðhús á þremur hæðum ásamt 32,3 fm bílskúr og 2ja herbergja íbúð á jarðhæð samtals
274,3 fm 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.

Kvistavellir 55
Torg

221 Hafnarfjörður
Einungis eitt hús eftir !!

Opið
Hús

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi
861 0444
blondal@remax.is

Í dag sunnudag frá 14:00 - 14:30

Verð: 28.900.000

Gengið er inn í forstofu. Gangur með fatahengi. Eldhús með viðarinnréttingu, nýir efri skápar, háfur, góður
borðkrókur. Björt stofa með hornglugga með útsýni út í garð. Rúmgott hjónaherbergi með fataskáp á
heilum vegg. Tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi með nettri innréttingu, baðkar með sturtuaðstöðu.
Gengið niður parketlagðan stiga niður í sjónvarpshol á jarðhæð. Stór og fallegur garður. Gólfefni: parket,
dúkur og flísar. Góð geymsla. Stutt í alla þjónustu. FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Vallargerði 34
Kópavogur
Íbúð með góðum bílskúr

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 17.240.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið hús 23/9. milli kl. 17 og 17:30

Verð: 28.900.000
Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi
861 0444
blondal@remax.is

Hringið í 861-0444 til að bóka skoðun

Verð: 25.300.000

Vel staðsett 80,8fm nýlega uppgerð 3. herb. íbúð á 2. hæð auk 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. LAUS FLJÓTLEGA!!!

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Re/Max Lind kynnir; Kvistavelli 55, endaraðhús. Einungis eitt hús eftir. Einstaklega fallegt og vel skipulagt raðhús
á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið að utan, steinað og filtað í ljósum lit og rúmlega
fokhelt að innan og er þá verðið 28,9. Lóð verður tyrfð og innkeyrsla hellulögð og með snjóbræðslu. (+600
þúsund) Einnig er möguleiki að fá húsið tilbúið til innréttinga að innan með hlöðnum milliveggjum. Verð þannig
34,5 milljónir. Gott skipulag er á húsinu og eru teikningar og allar nánari upplýsingar hjá Páli s. 8619300 og Gylfa
s. 6934085, Re/Max Lind . Að utan verður húsið steinað og filtað í ljósum lit. Vandaðir gluggar og hurðir. Mikil
lofthæð er í húsinu. Gert er ráð fyrir gólfhita. Eignin er til afhendingar strax fokheld, en kaupendur geta enn haft
áhrif á innra skipulag húsanna þar sem ekki er búið að hlaða milliveggi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085
gylfi@remax.is

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

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

KÓPAVOGSBÆR

Czy chciałbyś pracować dla
godnej zaufania firmy....,
w której jest również wesoło?

Frá Salaskóla
• Laus störf í Salaskóla:
Umsjónarkennari á yngsta stig, getur verið
hlutastarf.

• Starfsmaður í ýmis fjölbreytt og skemmtileg verkefni, 100% starf.
Í Salaskóla er lögð áhersla á að hver nemandi
fái að njóta sín. Kennt er í aldursblönduðum
námshópum og leitast við að hafa námshópa
hæfilega fjölmenna. Boðið er upp á gott vinnuumhverfi og frábæran starfsanda.
Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skólastjóri, eða Hrefna Björk Karlsdóttir, aðstoðarskólastjóri, í síma 570 4600.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um störfin.

Heimasíða skólans er http://salaskoli.is

www.kopavogur.is - www.job.is

KÓPAVOGSBÆR
Skjalasafn
Óskar eftir starfsmanni
Helstu verkefni:
- Skráning og frágangur skjala
- Upplýsingagjöf
- Aðstoð við notendur
Hæfniskröfur:
- Reynsla af skjalamálum nauðsynleg
- Góð tölvukunnátta
- Nákvæmni í vinnubrögðum

Hagkaup jest
*+1,##)+,-/'
detaliczynym,
),-+1$0'
'#,1%)'
Islandii produkty
)1#((!).30-%. 
Zarówno produkty
,*)30/1$%#)1#3 
produkty gospodarstwa
)')/!))+1,*+1-
wypoczynkowy
,%&*"!%.*
zatrudnionych jest 800
),4( +43(0"
stanowiskach pracy.
*),-/#
przeprowadzonych przez

<797:6556>58;5=
Hagkaup poszukuje pracowników do swoich sklepów.
 +.$'0,-()/#,%(1#2",*)30/10")+1
specjalistycznych w naszych sklepach.
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+4/(#3)-+10'*)(#/,&*"!%.* #$#( )+macji udzielam Arndis Arnarsdóttir, doradca d/s personalnych,
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arndis@hagkaup.is
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Roku 2006, najbardziej
zadowolonymi
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pracownicy Hagkaup.

Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum
eða önnur menntun sem nýtist í starfi æskileg.
Nánari upplýsingar gefur Gígja Árnadóttir, skjalastjóri, eða Páll Magnússon, bæjarritari, í síma 570
1500.
Umsóknarfrestur er til 10. október n.k.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.
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KÓPAVOGSBÆR
Laust er til umsóknar
starf starfsmannastjóra
Kópavogsbæjar

=V\`Vje^hVgZiV^a
XdbeVcnd[[Zg^c\
>XZaVcY^X]dbZhV
l^YZgVc\Zd[egdY"
jXih[dgjhZ^ci]Z^g

• tímabundið til 1. júlí 2008
(vegna námsleyfis starfsmannastjóra).
Kópavogsbær er annað stærsta sveitarfélag
landsins með um tvö þúsund launþega sem
sinna margvíslegum verkefnum sveitarfélagsins.
Starfsmannadeild Kópavogsbæjar hefur yfirumsjón með starfsmannamálum bæjarins.
Í starfsmannadeild starfa sérhæfðir starfsmenn sem annast dagleg verkefni m.a. launaafgreiðslu og ráðgjöf vegna ráðninga, launasetningar og starfsloka, sinna símenntunarmálum og jafnréttisráðgjöf, starfsmatsmálum,
túlkun kjarasamninga, o.fl.
Starfsmannastjóri
Kópavogsbæjar
stýrir
starfsmannadeild.
• Gerð er krafa um háskólamenntun sem
nýtist í starfi, t.d. í mannauðsstjórnun
eða lögfræði auk reynslu af starfsmannastjórnun.
• Lögð er áhersla á skipulögð og markviss
vinnubrögð, góða samstarfshæfileika og
frumkvæði og sjálfstæði.
Upplýsingar um starfið gefur Páll Magnússon
bæjarritari í síma 570 1500.
Umsóknarfrestur er til 8. október næstkomandi.
Konur jafnt sem karlar eru
hvött til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is
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Hugbúnaðarsérfræðingur
Vegna aukinna verkefna hjá framsæknu og
spennandi fyrirtæki viljum við ráða til okkar
hugbúnaðarsérfræðinga.

3*²+2!(²3)¨ 6/'52

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
3AMTÎK ¹HUGAFËLKS UM ¹FENGIS OG VÅMUEFNAVANDANN ËSKA
EFTIR AÈ R¹ÈA HJÒKRUNARFR¾ÈINGA TIL STARFA

Við leitum að sérfræðingum til að annast viðhald, nýsmíði og
þróun á kerfum Lánstrausts hf.
Um er að ræða spennandi og skapandi starf í skemmtilegu
umhverfi með mikla möguleika á starfsþróun.

Lánstraust hf. er eitt af dótturfélögum
Creditinfo Group hf. sem er með
starfsemi í 25 löndum víðsvegar um
heiminn.
Samstæðan hefur einbeitt sér að því
að bjóða fyrirtækjum þjónustu sem
miðar að því að lágmarka áhættu í
lánsviðskiptum.
Starfsmenn Creditinfo Group eru
tæplega 300 og af þeim starfa um 60
á Íslandi. Sjá nánar www.LT.is.

hæfniskröfur:
Æskilegt er að viðkomandi búi yfir þekkingu á einhverju af
eftirtöldu:
• .NET umhverfi
• Microsoft SQL server
• Informix

Í boði er metnaðarfullt og líflegt starfsumhverfi.
Starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki sem býður upp á möguleika
á starfsþróun.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar: Bryndís Alfreðsdóttir, bryndis@lt.is.

 3JÒKRAHÒSINU 6OGI ER STARFR¾KT AFEITRUN OG MEÈFERÈ ¹FENGIS
OG VÅMEFNASJÒKLINGA
6IÈ HVETJUM Ö¹ HJÒKRUNARFR¾ÈINGA SEM ERU AÈ HUGSA UM AÈ
BREYTA TIL Å STARÙ ÖESSA DAGANA AÈ HAFA SAMBAND VIÈ OKKUR OG
LÅTA ¹ AÈST¾ÈUR OG R¾ÈA M¹LIN
&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRA "JÎRNSDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI
¹ STAÈNUM SIMA   NETFANG THORA SAAIS


 

    

6ARM¹RSKËLI AUGLÕSIR
,AUSAR ERU EFTIRTALDAR STÎÈUR
o +ENNARI Å FULLT STARF KENNSLUGREINAR MA TUNGUM¹L
o +ENNARI Å AÚEYSINGAR
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ Å FULLT STARF
¥ 6ARM¹RSKËLA FER FRAM MIKIÈ OG ÎÚUGT ÖRËUNARSTARF MA Å
ST¾RÈF¾RÈI OG EINSTAKLINGSMIÈUÈU SKËLASTARÙ 4ÎLUVERÈ SAM
SKIPTI ERU VIÈ ERLENDA SKËLA
6IÈ LEITUM EFTIR KONUM SEM KÎRLUM SEM HAFA ¹N¾GJU AF AÈ
VINNA MEÈ BÎRNUM OG VINNA MEÈ SKEMMTILEGU OG FAGLEGU
SAMSTARFSFËLKI
(LÎKKUM TIL AÈ HEYRA Å ÖÁR

Umsóknir skulu sendar á
umsoknir@lt.is fyrir 1. október nk.
Creditinfo Group var valið eitt af
500 framsæknustu fyrirtækjum
Evrópu á árinu 2005.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA ¶ËRHILDUR %LFARSDËTTIR SKËLASTËRI Å
SÅMA   OG   OG ¶ËRANNA 2ËSA «LAFSDËTTIR
SKËLASTJËRI   OG  

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík • Sími: 550 9600 • LT@LT.is • www.LT.is

SÖLURÁÐGJAFI

KASSAGERÐIN EHF
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Umsóknarfrestur er til og með 1. október n.k.
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Maritech ehf. á Íslandi er framsækið
þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á
sviði viðskiptalausna. Markmið
fyrirtækisins er að aðstoða
viðskiptavini sína við að ná
framúrskarandi árangri með nýtingu
Microsoft Dynamics viðskiptalausna.
Starfsmenn Maritech á Íslandi eru
um 70 á skrifstofum í Kópavogi og á
Akureyri. Hjá fyrirtækinu er unnið
við þjónustu og þróun
viðskiptalausna fyrir flestar greinar
atvinnulífsins. Viðskiptavinir
Maritech eru mörg af stærstu
fyrirtækjum og sveitarfélögum
landsins.
Nánari upplýsingar á

www.maritech.is
Maritech
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur
Sími 545 3200
Fax 545 3201
info@maritech.is
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%GILSHÎLLIN 'RAFARVOGI
!UGLÕSIR EFTIR STARFSMANNI Å VAKTAVINNU
¹ SKAUTASVELL

6IÈ ALMENNA G¾SLU OG VIÈHALD ¹ SKAUTASVELLI 6IÈ
BJËÈUM UPP¹ GËÈA VINNUAÈSTÎÈU OG STARFSANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR %GILL Å SÅMA 
EÈA EGILL EGILSHOLLINIS

6ANTAR ÖIG GËÈAN STARFSKRAFT
Sjóklæðagerðin – 66˚Norður
er eitt elsta framleiðslufyrirtæki landsins, stofnað
árið 1926 og hefur um
áratuga skeið verið leiðandi
í framleiðslu á sjó- og
vinnufatnaði. Undanfarinn
áratug hefur fyrirtækið
vaxið hratt í framleiðslu og
sölu á fjölbreyttum fatnaði
til útivistar og fengið
margvísleg verðlaun fyrir
hönnun sína og markaðsstarf síðastliðin ár.
Í dag starfa rúmlega 300
manns hjá fyrirtækinu og
rekur það 10 verslanir undir
vörumerkjum 66˚Norður og
Rammagerðarinnar.

Almenn sölustörf
66°Norður óskar eftir starfsmönnum til almennra sölustarfa í verslanir sínar

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
Rík þjónustulund
Jákvæð og hress framkoma
Sjálfstæð vinnubrögð
Lipurð í mannlegum samskiptum
Áreiðanleiki

Við leitum að kraftmiklum og
metnaðarfullum einstaklingum
sem eiga auðvelt með mannleg
samskipti og sýna sjálfstæði í
störfum.
Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.

¡G ER  ¹RA GAMALL TÎLVUDELLUKARL SEM ËSKAR EFTIR GËÈRI VINNU
&YRIR UTAN ÅSLENSKU Ö¹ HEF ÁG MJÎG GOTT VALD ¹ NORSKU OG ENSKU
B¾ÈI Å TÎLUÈU OG RITUÈU M¹LI (EF BÒIÈ LENGI ERLENDIS
%R MEÈ 3TÒDENTSPRËF 4ÎLVUVIÈGERÈARN¹M FR¹ 4ÎLVUT¾KNISKËLA
¥SLANDS -ICROSOFT CERTIÙED PROFESSIONAL    #OMTIA
!  %R ÚJËTUR AÈ L¾RA
HUGASAMIR SENDI TÎLVUPËST ¹ HEDINNG SIMNETIS

Umsóknarfrestur er til og með 28 september.
Umsóknir sendist á ninna@66north.is

%ININGAVERKSMIÈJUNA EHF VANTAR
VÁLVIRKJA SEM ALLRA FYRST

www.66north.is

®RT VAXANDI FYRIRT¾KI ¹ GËÈUM STAÈ
4EKIÈ VERÈUR VIÈ UMSËKNUM HJ¹ (ELGU Å SÅMA
  FR¹ KL   EÈA ¹ EMAIL HELGA EVIS

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Starfsmannastjóri til 1. 7. 2008
• Starfsmaður á skjalasafn
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og
tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Byggingastjóri / Verkstjóri
Óskum eftir að ráða til framtíðarstarfa reyndan verkstjóra /byggingastjóra yfir framkvæmdum á
vegum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu.
Helstu verkefni:
Stjórnun starfsmanna og undirverktaka og skipulag á vinnustað
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Eftirlit með verkáætlun
Innkaup í samráði við verkefnastjóra

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla karla
• Laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Góð laun í boði fyrir reynda og öfluga stjórnendur.
Allar nánari upplýsingar veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) og Guðmundur í síma
860 1730 (gbg@javerk.is).

Móttökuritari
JÁVERK óskar eftir að ráða líflegan einstakling sem fyrst í móttöku á skrifstofu fyrirtækisins í
Reykjavík. Vinnutími er frá kl. 9–16 alla daga. Um er að ræða nýtt starf þannig að sá sem verður
ráðinn mun taka þátt í að móta starfið í samráði við stjórnendur fyrirtækisins.
Helstu verkefni:
Símsvörun
Móttaka viðskiptavina og umsjón með kaffistofu
Ritvinnsla og vinna á Excel töflureikni
Skjalavarsla
Önnur störf í samráði við yfirmann
Hæfniskröfur:
Stúdentspróf er æskilegt
Góð almenn tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Góð enskukunnátta
Nám í tækniteiknun er kostur
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknir skulu sendast á netfangið javerk@javerk.is fyrir 1. október.

F í t o n / S Í A

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að
sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum upp á frábæran starfsanda og gott
vinnuumhverfi í metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk samkeppnishæfra launa.

JÁVERK ehf. er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru um
150 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er með starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a. að byggja hæsta
hús landsins. 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.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701
www.javerk.is

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:
• Kennari til forfallakennslu
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Umsjónark. á yngsta stig,
getur verið hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Tónmenntakennari 50%
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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Lagerma›ur

%#/./-)##/--%2#)!, !33)34!.4
4HE 53 %MBASSY IN 2EYKJAVIK IS SEEKING AN INDIVIDUAL
FOR THE PART TIME POSITION OF %CONOMIC#OMMERCIAL
!SSITANT 4HE CLOSING DATE FOR THIS POSTION IS 3EPTEMBER
  !PPLICATION FORMS AND FURTHER INFORMATION
CAN BE FOUND ON THE %MBASSYlS HOME PAGE
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

Vélar og Verkfæri ehf. óskar a› rá›a lagermann.
Mikilvægt er a› vi›komandi geti unni› á tölvur, hafi ökuréttindi og búi yfir hæfni í
mannlegum samskiptum. Áhersla er lög› á nákvæmni, hei›arleika, stundvísi og
reglusemi.

6IÈ HJ¹

")2.! #ONCEPT 3HOP
ERUM AÈ LEITA AF STARFSMANNI Å
HLUTASTARF Å VERSLUN
OKKAR Å VETUR

Vélar & Verkfæri ehf. er grói› innflutningsfyrirtæki á svi›i byggingavara,
læsinga, öryggisvara og verkfæra.
Fyrirtæki› var stofna› ári› 1942.
Me›al vörumerkja sem fyrirtæki› dreifir
eru t.d. Assa-læsingar, Bahco
handverkfæri o.fl.

Fyrirtæki› b‡›ur gó›a vinnua›stö›u í samhentum hópi fólks. Vinnutími er frá kl.
8-17 fjóra daga vikunnar og kl. 8-16 á föstudögum. Um framtí›arstarf er a› ræ›a.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 30. september nk.
Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir. rannveig@hagvangur.is

www.vv.is
- vi› rá›um

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

%F ÖÒ ERT  ¹RA EÈA ELDRI SJ¹LFST¾È
SVEIGANLEG SAMVISKUSÎM HEFUR RÅKA
ÖJËNUSTULUND OG GAMAN AF MANNLEGUM
SAMSKIPTUM Ö¹ ERUM VIÈ AÈ LEITA AF ÖÁR
5MSËKNIR SENDIST ¹ IBH BIRNANET
3KILAFRESTUR ER TIL SEPTEMBER

Skólavörðustígur 2
www.birna.net

Byggingastjóri/verkstjóri
0ÅPULAGNIR
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
"YGGINGARFÁLAG
'YLFA byggingastjóra
OG 'UNNARS AUGLÕSIR EFTIR
óskar
eftir að ráða
PÅPULAGNINGARMÎNNUM
STARFA
(verkstjóra). ViðkomandiTILþarf
að-IKIL
geta
M¾LINGARVINNA (J¹ OKKUR ER GËÈUR AÈBÒNAÈUR
hafið
störf
mjög
fljótlega.
Nánari
uppl.
OG VIRKT STARFSMANNAFÁLAG .¹NARI UPPLÕSINGAR
veita Sigurður
í síma
693-7368
VEITIR «LAFUR
Å SÅMA
 eða
Guðjón í síma 693-7305

6ELFERÈARSVIÈ

3TARFSMENN ¹ HEIMILI FYRIR
HEIMILISLAUSA KARLMENN

,ANGAR ÖIG AÈ VINNA ¹ LITLUM OG
PERSËNULEGUM VINNUSTAÈ

6ELFERÈARSVIÈ ËSKAR EFTIR STARFSMÎNNUM TIL STARFA ¹
HEIMILI FYRIR HEIMILISLAUSA KARLMENN 5M ER AÈ R¾ÈA
HEIMILI FYRIR ¹TTA HEIMILISLAUSA KARLMENN

6IÈ LEITUM AÈ ¹HUGASÎMUM STARFSMANNI TIL AÈ AÈSTOÈA
FËLK MEÈ FÎTLUN SEM BÕR Å SJ¹LFST¾ÈRI BÒSETU Å
MIÈBORGINNI

(ELSTU VERKEFNI
o 3TUÈNINGUR VIÈ HEIMILISMENN VARÈANDI SAMSKIPTI VIÈ
SAMFÁLAGAÈILA INNAN OG UTAN HEIMILISINS
o !ÈSTOÈ VIÈ HEIMILISMENN Å DAGLEGUM STÎRFUM HEIMILISINS SS
ÖRIF MATSELD OG ÖESS H¹TTAR
o BYRGÈ ¹ ÖRIFUM HEIMILISINS OG MATSELD
o ¶¹TTTAKA Å TEYMISVINNU STARFSMANNA
o ¶¹TTTAKA Å HÒSFUNDUM HEIMILISMANNA
o ®NNUR ÖAU STÎRF SEM STARFSMANNI KUNNA AÈ VERÈA FALIN AF
FORSTÎÈUMANNI

5M ER AÈ R¾ÈA DAG KVÎLD OG HELGARVINNU
3TARFSHLUTFALL ER 

(¾FNISKRÎFUR
o 3KILNINGUR OG ÖEKKING ¹ VANDA EINSTAKLINGA MEÈ LANGVARANDI
FÁLAGSLEGAN VANDA VEGNA NEYSLU ¹FENGIS OG ANNARRA
VÅMUEFNA
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG ¹HUGI FYRIR M¹LEFNUM
ÅBÒA HEIMILISINS

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR

-ARGVÅSLEG REYNSLA KEMUR AÈ NOTUM OG NJËTA STARFSMENN
LEIÈSAGNAR OG STUÈNINGS Å STARÙ
(VORT SEM ÖÒ ER AÈ LEITA AÈ FRAMTÅÈARSTARÙ EÈA VINNU
MEÈ SKËLA HAFÈU SAMBAND 6IÈ MUNUM TAKA VEL ¹ MËTI
ÖÁR

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 'UÈBJÎRG , 0ÁTURSDËTTIR Å SÅMA
  5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ NETFANGIÈ
GUDBJORGLPETURSDOTTIR REYKJAVIKIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER NK

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
%ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %RLA "JÎRG 3IGURÈARDËTTIR Å SÅMA
  NETFANG ERLABJORGSIGURDARDOTTIR REYKJAVIKIS
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ 6ELFERÈARSVIÈ 2EYKJAVÅKUR 4RYGGVAGÎTU
  2EYKJAVÅK FYRIR  SEPTEMBER NK

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹
HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR UM ÖJËNUSTU
OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

,EIKSKËLASVIÈ

3KAPANDI STÎRF MEÈ SKAPANDI FËLKI
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
²4"/¨

&H 3TR¾TË BS
%R ËSKAÈ EFTIR TILBOÈUM Å ÎKUT¾KJATRYGGINGAR
BYGGÈASAMLAGSINS 3TR¾TË BS %%3 ÒTBOÈ
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ
 SEPTEMBER  Å UPPLÕSINGA ÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  NËVEMBER  KL  Å
2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹
WWWREYKJAVIKISUTBOD

)NNKAUPASKRIFSTOFA

,EITAÈ ER EFTIR
o ,EIKSKËLAKENNURUM
o 3TARFSFËLKI MEÈ UPPELDIS OG H¹SKËLAMENNTUN
o 3TARFSFËLKI MEÈ MENNTUN EÈA REYNSLU ¹ SVIÈI LISTA
o 3TARFSFËLKI MEÈ FJÎLBREYTTA MENNTUN OGEÈA STARFSREYNSLU
$EILDARSTJËRAR
"R¹KARBORG "R¹KARSUNDI  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
,EIKSKËLAKENNARARLEIÈBEINENDUR
!USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
"ARËNSBORG .J¹LSGÎTU  SÅMI  
"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
%NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
!USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
$VERGASTEINN 3ELJAVEGI  SÅMI  
&URUBORG VIÈ LAND SÅMI  
'ARÈABORG "ÒSTAÈAVEGI  SÅMI  
'EISLABAUGUR +RISTNIBRAUT  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
(LÅÈABORG %SKIHLÅÈ  SÅMI  
(LÅÈARENDI ,AUGAR¹SVEGI  SÅMI  
(OF 'ULLTEIGI  SÅMI  
(RAUNBORG (RAUNBERGI  SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  

+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
,¾KJABORG VIÈ ,EIRUL¾K SÅMI  
2EYNISHOLT 'VENDARGEISLA  S 
2OFABORG 3KËLAB¾  SÅMI  
3ELJAKOT 2ANG¹RSELI  SÅMI  
3JËNARHËLL 6ÎLUNDARHÒS  SÅMI  
6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  
6ÎLVUBORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
GISBORG GISÅÈU  SÅMI  
®LDUKOT ®LDUGÎTU  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
,EIKSKËLAKENNARARLEIÈBEINENDUR  STARF EH
(RAUNBORG (RAUNBERGI  SÅMI  
3ELJAKOT 2ANG¹RSELI  SÅMI  
3ÁRKENNSLA ATFERLISÖJ¹LÙ
%NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
6ÎLVUBORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
!ÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒS 
(OF 'ULLTEIGI  SÅMI  
5PPLÕSINGAR UM LAUSAR STÎÈUR VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI
LEIKSKËLUM OG MANNAUÈSR¹ÈGJAFAR ¹ 3TARFSMANNAÖJËNUSTU
,EIKSKËLASVIÈS Å SÅMA  
®LL LAUS STÎRF Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕST ¹ WWWLEIKSKOLARIS
%KKI ER UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

Conís var stofnað í janúar 2005.
Starfssvið fyrirtækisins er öll
almenn verkfræðiráðgjöf.
Fyrirtækið leggur áherslu á fagleg
vinnubrögð og að veita viðskiptavinum okkar bestu þjónustu.
Conís er aðildarfyrirtæki FRV.
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Verkefnisstjórn
Hönnunarstjórn
Framkvæmdaráðgjöf
Viðhald og rekstur eigna
Hönnun
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Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Fjöldi starfa í boði.

Verkfræðingar og tæknifræðingar
Vegna aukinna verkefna leitum við að byggingarverkfræðingum og/eða
byggingartæknifræðingum.

Við óskum eftir starfsmönnum til að vinna að:

• Hönnun burðarvirkja
• Umsjón og eftirliti með framkvæmdum
Við bjóðum:

•
•
•
•

Góða verkefnastöðu
Vinnu við fjölbreytt og áhugaverð verkefni
Markaðslaun
Góða starfsaðstöðu í björtu og rúmgóðu húsnæði

Áhugasamir hafi samband við Júlíus Bernburg, julius@conis.is

Conís ehf verkfræðiráðgjöf | Hlíðasmára 11 | 201 Kópavogi | sími: 517 3090 | www.conis.is

%Skrifstofustörf
%Lagerstörf
%Verslunarstörf
%Bókhaldsstörf
%Ræstingarstörf
%Sérfræðistörf
%Útkeyrslustörf
%Sölustörf
%Stjórnunarstörf
%Störf við kerﬁsstjórn
%Störf við forritun
%Framleiðslustörf
%Iðnstörf
%Þjónustustörf
» Kannaðu málið á

www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

#" !$"   !
    

%RT ÖÒ GËÈUR KOKKUR

Ævintýri alla daga
Leikskólinn Sæborg, Starhaga 11, óskar eftir að ráða
leikskólakennara og starfsfólk með aðra menntun.
Einnig er laus staða í sérkennslu.
3¾BORG ER LEIKSKËLI SEM LEGGUR ¹HERSLU ¹ LEIKSKËLASTARF Å ANDA 2EGGIO %MILIA ÖAR SEM
MEGIN ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ VIRKNI BARNSINS OG ÖAÈ AÈ BARNIÈ SÁ STERKT OG HAÙ MIKIÈ FRAM AÈ
F¾RA (UNDRAÈ M¹L BARNANNA ERU HÎFÈ AÈ LEIÈARLJËSI
3TARFSMENN ÖURFA AÈ VERA FORVITNIR UM BÎRN OG GERA GERT SÁR GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ BÎRNIN HAFA
MIKIÈ FRAM AÈ F¾RA ¥ 3¾BORG L¾RUM VIÈ SAMAN OG AF HVERT ÎÈRU FULLORÈNIR JAFNT SEM BÎRN
5PPLÕSINGAR GEFUR 3OFFÅA ¶ORSTEINSDËTTIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA   EÈA  
03 (EIMASÅÈAN OKKAR ÖË HÒN SÁ EKKI NÕ UPPF¾RÈ SEGIR HÒN MEIRA EN MÎRG ORÈ
Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.

«SKUM EFTIR MATR¹ÈSMANNI VIÈ VEITINGASÎLU
&JÎLSKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈSINS
¥ STARÙNU FELST Ö¹TTTAKA Å STJËRNUN OG REKSTRI
VEITINGASÎLUNNAR
(ELSTU VERKEFNI ERU AÈ
o KVEÈA VÎRUÒRVAL OG FRAMREIÈSLU ÖESS
o 3J¹ UM INNKAUP
o %LDA MAT OG BAKA
o 6ERKSTÕRA OG SKIPULEGGJA SAMSTARF INNAN
VEITINGASÎLUNNAR
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ VERA MENNTAÈUR ¹ SVIÈI MATARGERÈAR
(AFA GËÈA SAMSTARFSH¾ÙLEIKA OG SÕNA ÒTSJËNASEMI OG
HUGMYNDAUÈGI VARÈANDI INNKAUP OG VÎRUÒRVAL
'RUNNÖEKKING ¹ TÎLVUNOTKUN ER ¾SKILEG
6EITINGASALAN ER STARFR¾KT ALLT ¹RIÈ OG OPNUNARTÅMI HENNAR
FYLGIR OPNUNARTÅMA GARÈSINS
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM 3TARFSMANNAFÁLAGS
2EYKJAVÅKUR VIÈ 2EYKJAVÅKURBORG .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3IGRÒN 4HORLACIUS Å SÅMA   EÈA ¹ NETFANGINU
SIGRUN HUSDYRAGARDURIS
5MSËKNIR ÖURFA AÈ VERA SKRIÚEGAR OG BERAST ¹ PËSTFANGIÈ
&JÎLSKYLDU OG HÒSDÕRAGARÈUR
(AFRAFELLI VIÈ %NGJAVEG
 2EYKJAVÅK
EÈA ¹ NETFANG SIGRUN HUSDYRAGARDURIS
5MËKNARFRESTUR ER TIL OKTËBER N¾STKOMANDI

Leitað er að manneskju sem hefur þjónustulund,
og er stundvís og nákvæm.

@jgiZ^hid\Ä_cjhijajcYVÂhiVg[h[a`h`Vhi
Starfssvið:
Hæfniskröfur:
• Móttaka
og símavarsla
i^aVÂiV`V{bi^{h`g^[iVgecijcjbhbV
• Reynsla af skjalavistun
• Undirbúningur
funda og kynninga
• Almenn tölvuþekking
[g{'%#_ai^a'%#{\hi#
• Skjalavarsla
• Grunnfærni í notkun
9V\"!`kaY"d\]Za\Vgk^ccVWdÂ^[ng^ggiiV[a`^Â#
• Ferðabókanir
Power Point og Excel
• Önnur
almenn
skrifstofustörf
IZ`^ÂZg{bi^jbh`cjbbZÂjeeaÅh^c\jb

Framkvæmdastjórn
6J@6K>CC6;GÌ
365
miðla ehf. leitar að
'%#?ÖAÏ"'%#Ì<ÖHI
móttökuritara
í fullt starf

jbcV[c!hbVd\[ngg^hig[cZi[Vc\^cj
hiVg[hjbhd`c5(+*#^h
Nánari upplýsingar veitir:
Ólafía B. Rafnsdóttir starfsmannastjóri 365 í síma 512 5000.
Umsóknir skal senda á olaﬁa@365.is
(+*Zg[aj\VhiV[_ab^ÂaV[ng^gi¨`^ÂhZbhiVg[Vg{haZch`jbbVg`VÂ^#
365
er öﬂugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

35..5$!'52  SEPTEMBER 
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'OTT T¾KIF¾RI
(ÎFUM TIL SÎLU ALLAN REKSTUR EINKAHLUTAFÁLAGS SEM MA ÚYTUR
INN OG SELUR VÎNDUÈ TIMBURHÒS OG EININGAHÒS OG TENGDA
VÎRU FR¹ ÖEKKTUM FRAMLEIÈENDUM Å &INNLANDI OG +ANADA
&ÁLAGIÈ HEFUR STARFAÈ ¹ ¥SLANDI Å  ¹R OG HEFUR SELT HUNDRUÈ
HÒSA HÁRLENDIS ¹ TÅMABILINU 'OTT T¾KIF¾RI FYRIR RÁTTAN AÈILA Å
GREININNI OG GETUR EINNIG FALLIÈ VEL AÈ SAMB¾RILEGRI
STARFSEMI EÈA VERKTÎKU
HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAÙÈ SAMBAND VIÈ FULLTRÒA
2¹ÈGJAFA EHF Å SÅMA  

KÓPAVOGSBÆR

KZg`hi_g^

Sundlaug Kópavogs
• Starfsmenn óskast til starfa við Sundlaug
Kópavogs.
Um er að ræða annars vegar 100% vaktavinnuhlutfall og hins vegar helgarvinnu.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Við leitum að jákvæðum og duglegum starfsmönnum með góða þjónustulund og samstarfshæfileika.
Nánari upplýsingar gefur Vildís Guðmundsdóttir,
forstöðumaður,
í síma 570 0470.

www.kopavogur.is - www.job.is

HiV[cÌhZ][#Zgjc\iWn\\^c\V"d\
kZg`[g¨Â^[ng^gi¨`^!hid[cVÂ'%%(#
JbÄZhhVgbjcY^gZg[ng^gi¨`^Â
VÂWn\\_V&%#*%%b'[_aWÅa^h]h
d\-#%%%b'h`g^[hid[j]hc¨Â^!

KZ\cVVj`^ccVjbhk^[Vd\\gVgkZg`Z[cVhij{
ÏhaVcY^d\9Vcbg`jh`VgHiV[cÌhZ][#Z[i^gV
g{VkZg`hi_gVi^ahiVg[V#
HiVg[hhk^
 JcY^gWc^c\jgd\h`^ejaV\c^c\[gVb`k¨bYV{Wn\\^c\Vhk¨jb
 Hi_gcjckZg`aZ\gV[gVb`k¨bYVd\[gVb`k¨bYVZ[i^ga^i

{hVbiÄkVÂh^ccVjeehiZnejc
{HZai_VgcVgcZh^!jeeWn\\^c\j

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg

Ï giiVV`VYZbjccVg@eVkd\^






d\kZg`Z[cjb@VjebVccV][c#
Jb&%%hiVg[hbZcchiVg[Vc]_{
[ng^gi¨`^cj#HiV[cÌhZ][#aZ\\jg
bZicVÂh^cc[V\aZ\k^ccjWg\Â!
\diihiVg[hjb]kZg[^d\\ÂVc
VÂWcVÂ{k^ccjhiVÂ#

>cbZccijcZgh`^ang^
GZnchaVV[hi_gcjckZg`aZ\gV[gVb`k¨bYV
:ch`j`jcc{iiVZgcVjhncaZ\
HgbZccijc{hk^^Wn\\^c\V[gVb`k¨bYVZg`dhijg

Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h[ng^g'#d`iWZgc`#
Jeeah^c\VgkZ^i^g>c\VHiZ^cjcc6gcVgYii^g#
CZi[Vc\/^c\V5]V\kVc\jg#^h

H`\Vg]aÂ&'&%*GZn`_Vk`Hb^*'%),%%lll#]V\kVc\jg#^h

B6G@6ÁH"D<
H6BH@>EI6HK>Á

HK>ÁHHI?ÓG>
={h`a^ ÏhaVcYh Vj\aÅh^g Z[i^g hk^Âhhi_gV
bVg`VÂh" d\ hVbh`^eiVhk^Âh# Hk^Âhhi_g^
]Zng^g jcY^g gZ`idg d\ Zg n[^gbVÂjg
bVg`VÂh"d\hVbh`^eiVhk^Âh!hZbZgZ^iiV[
hZmhi_gchÅhajhk^Âjbh`aVch#BZÂVa]Zahij
kZg`Z[cV{hk^Â^cjZgjhVb]¨[^c\^ccgVd\
nigV bVg`VÂh"d\ `ncc^c\VghiVg[h ={h`aV
ÏhaVcYh![_ab^ÂaViZc\ha!i\{[V`ncc^c\Vg"
Z[c^h!jbh_c]{h`aV"d\hiVg[hbVccVkZ[h!
k^Â]dg[h`VccVc^g!b^Âajckh^cYVd\gVcc"
h`cV!hi_gck^ÂWjgÂV!]daak^cVhiVg[d#[a#
=¨[c^h`g[jg/
"={h`aVeg[hZbcÅi^hihiVg[^!
bZ^hiVgVeg[¨h`^aZ\i
"ÃZ``^c\d\gZnchaVV[bVg`VÂh"
d\$ZÂV`ncc^c\Vghig[jb
"ÃZ``^c\!]¨[c^d\gZnchaVV[
hi_gcjcVghig[jb
";gVbgh`VgVcY^]¨[c^bVccaZ\jb
hVbh`^eijb
";gjb`k¨Â^!bZicVÂjgd\h_{a[hi¨Â^
k^ccjWg\Âjb
"<diikVaY{[gVbhZic^c\jZ[c^h{g^ijÂj
d\b¨aijb{a^
"<diikVaY{Zch`jd\Z^cj
CdgÂjgaVcYVb{a^
H_{c{cVg{lll#]^#^h$eV\Z$hidg[
d\lll#hiVg[Vidg\#^h
K^Âg{Âc^c\Vghig[k^Â={h`aVÏhaVcYhZgiZ`^Âb^Â
V[_V[cgii^h{¨iajch`aVch#
={h`a^ÏhaVcYhk$HjÂjg\ij!&%&GZn`_Vk`!h#*'*)%%%

FbbXiiXeejbe`i
XcciX_X^li
nnn%dXk`j%`j

?a}fbbli\i
e}bm´de`
[p^^

I\pbaXmb

DXkj\idXkm´cXiXeejbeX]pi`ik´b`j\djkXi]Xi
} i\dlijm`ld1m`eejclf^mil ile#c]k´be`
GifbXi`X f^dXkm´cXip^^`%?a}DXkjjkXi]X
k´gc\^dXeej}jajkld}cXe[`el%

àjkXiÔel]\cjkd%X%
M`eeXm`jeXkblif^le[`iYe`e^jeX#
\]eX^i\`e`e^Xif%Õ%iXeejbeXm\ib\]eld
]pi`ik´b`j`ej%

JkXi]jdXli Xi]XjeX]ildbm´`#ja}c]jk´`
f^mXe[m`ibe`m`eelYi^ld#c`glidXee$
c\^ldjXdjb`gkldf^d\keXk`cXe}}iXe^i`
jkXiÔ%

?}jbcXd\eekle\i\bb`jb`cpi`%

LdjbeXi]i\jkli\ik`c,%fbkY\i%¤jb`c\^k\iX
m`bfdXe[`^\k`_XÔjki]j\d]pijk%

Ldjbe`id\lggcj`e^ldldd\eeklef^
jkXi]ji\pejcl#Xlbd\d´cX#jbXcj\e[Xk`c1

E}eXi`lggcj`e^Xim\`k`i9`ieX<^^\ikj[kk`i
jdX %

DXkjf_]%
JbcX^XkX
I\pbaXmb

8jkfXidXli}iXeejbeXijkf]l

JkXi]jjm`
?\cjklm\ib\]e`\ille[`iYe`e^lidXkm´cX$
f^ld_m\iÔjjeX]pi`iiXeejbe`if^eelijki]
\ik\e^aXjk\]eXiXeejbeld%

\Xk`c1
Y`ieX%\^^\ikj[fkk`i
7dXk`j%`j
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Framkvæmdastjóri
verslanasviðs

3VEITARSTJËRN 6OPNAFJARÈARHREPPS AUGLÕSIR EFTIR TILBOÈUM
Å AÈ REISA OG GANGA FR¹ AÈ UTAN VIÈBYGGINGU VIÈ LEIK
SKËLANN "REKKUB¾ ¹ 6OPNAÙRÈI

Ölgerðin óskar eftir að ráða árangursdrifinn einstakling með mikið
keppnisskap í starf framkvæmdastjóra verslanasviðs.

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki
Ölgerðin Egill Skallagrímsson er framsækið
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru. Þann

Menntunar- og hæfniskröfur

6ERKIÈ FELST Å AÈ REISA BURÈARVIRKI ÒR TIMBRI OG GANGA FR¹
HÒSINU AÈ UTAN OG EINANGRA ÒTVEGGI OG ÖAK
'RUNNÚÎTUR VIÈBYGGINGAR ER  M 5NDIRSTÎÈUR OG
GRUNNPLATA HAFA ÖEGAR VERIÈ STEYPT 6ERKLOK ERU
 JANÒAR 

1. janúar næstkomandi sameinast fyrirtækið

• Háskólamenntun í viðskipta- og markaðsfræðum
• Víðtæk reynsla af sölustjórnun á matvörumarkaði
• Drifkraftur og framkvæmdagleði
• Sannfæringarkraftur og hæfni í mannlegum samskiptum
• Framsýni og reynsla í stefnumótun
• Mjög gott vald á talaðri og ritaðri ensku

Danól sem er ein öflugasta heildsala landsins.
Sameinað fyrirtæki verður annað stærsta
matvælafyrirtæki landsins með veltu uppá

²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ SKRIFSTOFU 6OPNAF
JARÈARHREPPS (AMRAHLÅÈ  GEGN  KRËNA SKILA
TRYGGINGU FR¹ OG MEÈ  SEPT 

10 milljarða króna.
Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og markaðs-

4ILBOÈUM SKAL SKILAÈ ¹ SAMA STAÈ FYRIR KL 
M¹NUDAGINN  OKTËBER ÖAR SEM ÖAU VERÈA OPNUÈ

fyrirtækið á sviði mat-, drykkjar- og sérvöru og
við leggjum metnað okkar í að sinna hverjum

Starfssvið

viðskiptavini og birgja eins og hann væri sá eini.

• Seta í framkvæmdastjórn
• Stefnumótun á sölusviði
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Á meðal vörumerkja og birgja hins sameinaða
fyrirtækis má nefna Appelsín, Malt, Pepsi,
Merrild, Homeblest, Hatting, Findus, Nestlé,
Smirnoff, Tuborg, Doritos, L’oreal, Duni
og Grand Marnier.

FANGI GISTISK¹LI VIÈ +JALVEG
«SKAÈ ER EFTIR REKSTRARAÈILA VIÈ GISTISK¹LANN FANGA
SEM ER VIÈ +JALVEG UM  KM NORÈAN (VERAVALLA
3VEFNPL¹SS ER FYRIR  Å  HERBERGJUM MATSALUR RÒMAR UM
 MANNS Å S¾TI EINNIG ER SETUSTOFA OG HEITUR POTTUR

Hjá fyrirtækjunum starfa um 225 manns með

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta „Framkvæmdastjóri“
eða á netfangið ee@egils.is eigi síðar en 28. september nk.

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og
jákvætt vinnuumhverfi.

'ËÈ AÈSTAÈA ER B¾ÈI FYRIR HESTA OG MENN ÖVÅ Å FANGA ER
STËRT HESTHÒS OG TVÎ STËR AFGIRT HËLF
&REKARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU (ÒNAVATNSHREPPS AÈ
(ÒNAVÎLLUM OG Å SÅMA   EÈA NETFANG JENS EMAXIS

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

3VEITARSTJËRI (ÒNAVATNSHREPPS

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri
í síma 580 9000.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími 580 9000 · www.egils.is

!UGLÕSING UM STARFSLEYÙSTILLÎGUR

ČUGUR LAUNAFULLTRÑI
%YKT LEITAR Aċ LAUNAFULLTRÑA TIL Aċ GANGA TIL LIċS VIċ GÊċAN HÊP
STARFSMANNA
3TARFSSVIċ
BYRGċ ¸ LAUNAÑTREIKNINGUM OG ÍNNUR BÊKHALDSSTÍRF
'REIċSLA ¸ LAUNUM OG LAUNATENGDUM GJÍLDUM
!FSTEMMINGAR VEGNA LAUNALIċA
5PPLÔSINGAGJÍF TIL STARFSFÊLKS
NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

-EÈ VÅSAN TIL  GR REGLUGERÈAR NR  UM STARFSLEYÙ FYRIR ATVINNU
REKSTUR SEM GETUR HAFT Å FÎR MEÈ SÁR MENGUN EÈA MENGANDI STARFSSEMI
MUNU STARFSLEYÙSTILLÎGUR NEÈANGREINDS FYRIRT¾KIS LIGGJA FRAMMI HJ¹
UPPLÕSINGAÖJËNUSTUNNI Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR DAGANA  SEPTEMBER
TIL  OKTËBER 
&YRIRT¾KIGILDISTÅMI STARFSLEYÙS Å ¹RUM 

!LMENN
SKILYRÈI

3KËLPHREINSISTÎÈ /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR

8

8

NANAUST 

8

8

+LETTAGARÈAR 

m

m

m

3ÁRT¾K (EIMILISFANG
SKILYRÈI

2ÁTT TIL AÈ GERA ATHUGASEMDIR HAFA EFTIRTALDIR AÈILAR
 3¹ SEM SËTT HEFUR UM STARFSLEYÙ SVO OG FORSVARSMENN OG STARFSMENN
TENGDRAR EÈA N¹L¾GRAR STARFSEMI
 ¥BÒAR ÖESS SV¾ÈIS SEM ¾TLA M¹ AÈ GETI ORÈIÈ FYRIR ËÖ¾GINDUM VEGNA
MENGUNAR
 /PINBERIR AÈILAR FÁLÎG OG AÈRIR ÖEIR SEM M¹LIÈ VARÈAR
!THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG SENDAST 5MHVERÙSSVIÈI
2EYKJAVÅKUR 3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK FYRIR  OKTËBER 

(äFNISKRÍFUR
'Êċ REYNSLA AF LAUNAÑTREIKNINGUM SKILYRċI
'Êċ ěEKKING ¸ .AVISION SKILYRċI
2EYNSLA AF BÊKHALDI SKILYRċI

5MHVERÙSR¹ÈUNEYTIÈ
0RËFNEFND MANNVIRKJAHÎNNUÈA

6Iċ LEITUM Aċ TÍLUGLÍGGUM N¸KVäMUM OG SKIPULÍGċUM EINSTAKLINGI SEM
GETUR STARFAċ SJ¸LFSTäTT OG SÔNT FRUMKVäċI Ä STARü SEM ěESSU -IKIL ¸HERSLA
ER LÍGċ ¸ RÍGGSEMI SVEIGJANLEIKA OG SAMSKIPTA OG SAMSTARFSHäFNI
5MSÊKNARFRESTUR RENNUR ÑT  SEPTEMBER NK
HUGASAMIR ERU BEċNIR Aċ SäKJA UM HJ¸ (AGVANGI ¸ WWWHAGVANGURIS
.¸NARI UPPLÔSINGAR VEITIR "JÍRN ( 2EYNISSON
.ETFANG BJORN HAGVANGURIS

.¹MSKEIÈ
.¹MSKEIÈ FYRIR MANNVIRKJAHÎNNUÈI SEM ËSKA
LÎGGILDINGAR UMHVERÙSR¹ÈUNEYTISINS TIL AÈ GERA AÈAL
OG SÁRUPPDR¾TTI SBR ¹KV¾ÈI  OG  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  VERÈUR
HALDIÈ Å NËVEMBER  EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST
.¹MSKEIÈIÈ MUN HEFJAST FÎSTUDAGINN  NËV 
KL  OG STANDA DAGANA      OG 
NËVEMBER  OG LÕKUR MEÈ PRËÙ LAUGARDAGINN
 DESEMBER 
5PPLÕSINGAR OG UMSËKNAREYÈUBLAÈ F¹ST HJ¹ )¨!.
FR¾ÈSLUSETUR (ALLVEIGARSTÅG  2EYKJAVÅK EÈA
VEFSETRINU WWWIDANIS 5MSËKNUM SKAL SKILAÈ
ÖANGAÈ ÒTFYLLTUM ¹SAMT  AFRITI AF PRËFSKÅRTEINI
UMS¾KJANDA  VOTTORÈI FR¹ IÈNAÈARR¹ÈUNEYTI UM
RÁTTINDI TIL STARFSHEITIS  VOTTORÈ FAGLEGS YÙRMANNS
UM STARFSREYNSLU SJ¹ GR SKIPULAGS OG BYGGINGA
LAGA FYRIR FÎSTUDAGINN  OKTËBER 
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

%YKT EHF  ,YNGH¸LSI    2EYKJAVÄK
3ÄMI    &AX  
.ETFANG EYKT EYKTIS  WWWEYKTIS

2EYKJAVÅK  SEPTEMBER 
0RËFNEFND MANNVIRKJAHÎNNUÈA
UMHVERÙSR¹ÈUNEYTIÈ
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(YBRID GEFUR ÖÁR AUKINN KRAFT MEÈ
MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN SPAR
NEYTNI +YNNTU ÖÁR (9"2)$ FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

BÍLAR &
FARARTÆKI

4OYOTA 9ARIS RG k %K  Ö "ÒINN Å 
Ö TÁKKI 3  

2AV  ¹RG  X SSK 'L¾SILEGUR
BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS 3ÅMI 


p
p

*EPPAR

'ËÈUR BÅLL .ISSAN -ICRA ¹RG %KINN
AÈEINS  KM 5PPL Å S  
OG  
3UBARU )MPREZA ¹RG k TIL SÎLU EK 
Ö KM RAUÈUR  D SJSK  CC 'ËÈUR
BÅLL 6ERÈH  Ö 3  

--# 0!*%2/ "%.3¥.  ',3 RGl
EK  ÖKM m BREYTING 3SK ,EÈUR
LÒGA OFL 6 Ö 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹
"ÅLALÅF +LETTH¹LSI  3  3J¹ FLEIRI
MYNDIR ¹ WWWBILALIFIS

(UYNDAI 3ANTA &E ¹RG k EK  ÖÒS
BSK 6  ÖÒS EÈA YFIRTAKA ¹ L¹NI 3
 

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   LAUG
 
WWWBILALIFIS

-BENZ % !-' RG  %K Ö
-ÎLLU HVL CA  SETT VERÈ 
KR SK MÎGL ¹ PICKUP 3  

(YUNDAI 4RAJET   MANNA EKINN
 $IESEL SSK ,EÈUR TOPPLÒGA
OFL 5PPL Å SÅMA   GOTT L¹N
GETUR FYLGT

0EUGOUT  ¹RG k EK  Ö
3KOÈAÈUR Å ¹GÒST k ,ÕTUR MJÎG VEL ÒT
OG VEL MEÈ FARINN LFELGUR #$  DYRA
6ERÈ  5PPL Å S  

  L¹N
'EGN YFIRTÎKU 3J¹LFSKIPTUR 67 0ASSAT EK
 ÖKM ¹RG  LFELGUR FYLGJA 5PPL
GEFUR !GNES S  AGNES
HOTMAILCOM

$ODGE 2AM  $ÅSEL ¹RG k VERÈ
 Ö --# , k GËÈUR VINNUBÅLL
VERÈ  Ö --# , VERÈ  Ö BILUÈ
VÁL 5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS 3TATION  +EYRÈUR
 KM SETT Ö 5PPL Å S


4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI 3L¾R ,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT
OG SPARNEYTNI  HÎ  ,KM
 FR¹ ÖÒS  PANTIÈ NÒNA
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

)MPREZA 728  %K  ¶ YFIR  MILLA
Å TUNE UP 3 6 $EKK 6  ¶ 3ÅMI
 

"-7  )! RG  %KINN 
ÖÒS 6  HÎ LEÈUR LÒGA mFELGUR
OG M FL  6ERÈ  HVL 

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

(ONDA #IVIC 4YPER ¹RGERÈ  EKINN 
ÖÒS 3  

  ÖÒS

(UMMER ( 3PECIAL X  ¹RG EK
 KM SËLÖAK LEÈUR SAT NAV m
KRËM FELGUR L¾ST H¹TT OG L¹GT DRIF OFL
6ERÈ  'OTT L¹N FYLGIR 
YFIRTAKA MÎGULEG 5NNAR '3- 
 UNNAR UNNARCOM

$ÒNDURVERÈ  ÖÒS

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ HAUSTÒTSÎLUM 
*EEP 'RAND #HEROKEE &ORD %XPLORER
$ODGE $URANGO *EPPAR FR¹ ÖÒS
PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

*EEP #HEROKEE ¹RG k GËÈUR BÅLL ¹
GËÈU VERÈI 5PPL Å S  
4IL SÎLU $ODGE 3TRATUS ¹RG k 53!
3SK 4ILBOÈ %R TIL SÎLU ¹ *2 "ÅLASALAN
"ÅLDSHÎFÈA  3   (AFIÈ SAM
BAND VIÈ «SKAR Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

/PEL #ORSA ¹RG k 3PARNEYTINN LÅTILL OG
Ö¾GINLEGUR MJÎG SNYRTILEGUR VEL MEÈ
FARINN BÅLL &¾ST ¹  Ö 3  
(YUNDAI 4ERRACAN  m  DISEL
EK  Ö BSK 6  Ö HV  Ö
!FB  ¹ M¹N 3  
-AZDA  , HB SJSK SUMAR SNJËD
¹ FELGUM 3K k EK  Ö ¹ VÁL
OG SKIPTINGU 3TGRTILBOÈ 3  
3PEAK %NGLISH PLEASE

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL k ¹RG KEYRÈUR
 Ö BEINSKIPTUR BREYTTUR l VERÈ
 Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
-USSO ¹RG k EK  Ö BENSÅNBÅLL
GR¾NN DR¹TTARK TOPPL NÕSK Å TOPP
STANDI  EIG 3  

  MILLJËNIR

 #ADILLAC %SCALADE %36 0LATINUM
!7$ 'EGGJUÈ GR¾JA EINN MEÈ GJÎR
SAMLEGA ÎLLU %K  ÖÒS 6   MIL
%NGIN SKIPTI 5PPL Å S  

 ÖÒS ÒT

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER ¹RG k
EKINN  ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å SÅMA   "ÅLASALA ¥SLANDS

4ILBOÈ ËSKAST (YUNDAI #OUPE k EK
Ö ¹SETT  Ö OG 3KODA &ABIAl EK 
Ö ¹SETT  3ÅMI  
&ORD -ONDEO 3TATION 3J¹LFSK CC
 ÖÒS KM SKOÈAÈUR  3IGURÈUR
S  

67 4RANSPORTER k BENSÅN EK  Ö
.ÕSK ¹HV GOTT L¹N 3NYRTILEGUR OG VEL
FARINN BÅL 3  
&ORD %XPLORER 8,4 3PORT k EK  ÖKM
6ERÈ  Ö EÈA TILBOÈ !4( SKIPTI ¹
ËDÕRARI FËLKSBÅL OGEÈA HJËLI ALLT AÈ 
MIL 3  

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM (RINGDU NÒNA OG GERÈU REYFARA
KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

&ORD %SCAPE ,IMITED 

RGERÈ  %KINN  'OLD ASH
SJ¹LFSKIPTUR ,EÈUR DR¹TTAKRËKUR BAKK
SKYNJARI TOPPLÒGA OFL SETT  ÖÒS
TILBOÈ  ÖÒS 3 

  ÖÒS

324  k  HP   SEK Å  VERÈ Å
RVK   SEPT ,¹N   M SK ËDÕRARI
3  

"ÅLAR ËSKAST

(UGUR MANNS TIL SÎLU "ENZ  3L
2OADSTER ¹RG k 'L¾SIBÅLL Å GËÈU
STANDI INNFL k 5PPL Å S  
4IL SÎLU 4OYOTA #ORROLLA ST ¹RG k EK
 HVÅLANDI CA  MILLJËN ¹SETT
VERÈ  ÖÒS SKIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕR
ARI 5PPLÕSINGAR Å S  

67 3AHARAN DÅSEL TURBË ¹RG k SSK
%K  Ö  MANNA FJÎLSKYLDUBÅLL MJÎG
SPARNEYTINN 6  Ö HV  Ö
2AGNAR  

-ITSUBISHI 'ALANT ¹RG k ¹ GÎTUNA
k %K  ÖÒS 'OTT EINTAK MEÈ GËÈU
VIÈHALDI UPPH¾KKAÈUR HEILS¹RSDEKK
SKOÈ k 6  ÖÒS 5PPL Å S 

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  '8
DISEL   S¾TA DR¹TTARKRËKUR EK 
ÖÒS KM %NGIN SKIPTI S  

«DÕR BÅLL TIL SÎLU ÖARFNAST VIÈGERÈAR SELST
¹  Ö UPPL I S  

  ÖÒS

4OPP BÅLL 

4OYOTA -2  NÕSKR  EKINN  Ö
KM SMT SKIPTUR LEÈUR MAGASIN HARD
TOPPUR BL¾JA SPOILERKITT ¹LFELGUR VERÈ
 UPPL Å SÅMA  

&ORD %XPLORER EK  Ö , 6
mDEKK LEÈUR OG RAFMAGN Å ÎLLU V 
ÖÒS 3  

4IL SÎLU 4OYOTA HILUX   DISEL  m
DEKK DR¹TTARBEISLI EKINN  ÖÒS KM
6ERÈ  Ö %NGIN SKIPTI S  

/CTAVIA  ÖÒS $JÒPHR  PER M¹NUÈ
.Õ m LOWPRO VETRARDEKK 4ILBOÈ V
FLUTN  ÖÒS 3  

 MILLJËNIR

«SKA EFTIR AÈ KAUPA GAMLA LÅMMËS
ÅNU ¶ARF AÈ VERA GANGF¾R OG SKOÈAÈUR
6INSAMLEGAST HRINGIÈ Å SÅMA  

.ISSAN 4ERRANO )) 32  TDI BEINSKIPTUR
¹RG k ¹ m DEKKJUM AUK VETRARDEKKJA
EKINN  ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS KR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

KEYPT
& SELT

%INST¾ÈUR JA BARNA FAÈIR ËSKAR EFTIR
AÈ TAKA ¹ LEIGU   HERB ÅB Å 6ESTURB¾
%R ¹ SVÎRTUM LISTA ÒT AF SKILNAÈARM¹L
UM OG GET EKKI FRAMVÅSAÈ TRYGGINGA
VÅXLI FYRR EN AÈ SKILNAÈUR ER GENGINN Å
GEGN %N ¹BYRGAR  KR ¹ M¹NUÈI
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND ¹ NETFANG
IÈ STILEIGJANDI VISIRIS

9AMAHA 8*  ¹RG k %K  KM
.Õ DEKK BREMSUR FËÈRINGAR Å DEMP
URUM 6EL VIÈHALDIÈ 6ERÈ  ÖÒS STGR
5PPL Å S  

(!.$6%2+3.-3+%)¨
¶JËÈLEG N¹MSKEIÈ

4IL SÎLU (ONDA #2 ¹RG k ¥ FÅNU
STANDI 6  Ö 3  
4-  k %K CA  TÅMA
6ERÈHUGMYND  ÖÒS µMIS SKIPTI
KOMA TIL GREINA 5PPL Å S  

+ERRUR

²TSALA ÒTSALA ÒTSALA ¹ GRILLUM 'ARDEN
3UN GASGRILL ÒR RYÈFRÅU ST¹LI MEÈ SNÒN
INGSTEIN MËTOR  BRENNURUM YFIR
BREIÈSLU ¹ HJËLUM RAFSTARTI HEILDARVERÈ
 ÖÒS ÒTSALA ¹  ÖÒS SÅMI 

4IL SÎLU  STK MINI KRAKKA BENSÅNVESPUR
.¹  KM HRAÈA &¹ST ¹  Ö STK 5PPL
Å S  

0ARKETLAGNIR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARK
ETLÎGNUM &JARL¾GJUM GÎMLU
GËLFEFNIN EF ËSKAÈ ER 6INNUM
EINNIG KVÎLD OG HELGAR ¥SLENSKIR
SMIÈIR MEÈ REYNSLU VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ
&AGMANNSVERK
SÅMI  

µMISLEGT
 HJËLA NÕ HEILGALVANISERUÈ KERRA TIL SÎLU
ËSKA EFTIR TILBOÈI 5PPL Å S  

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA TRÁSMÅÈAVINNU
VIÈGERÈIR OG BREYTINGAR ¹ ÅBÒÈAR OG
ATVINNUHÒSN¾ÈI UPPSETNINGAR OG
BREYTINGAR ¹ INNRÁTTINGUM OG HÒS
GAGNAVIÈGERÈIR 4RÁSMIÈJAN ,YNG¹SI 
'ARÈAB¾ SÅMI  

4IL SÎLU 7ESTIE HVOLPAR TILBÒNNIR AÈ FARA
CA  OKTOBER ®RMERKTIR HEILSUFARSSKOÈ
AÈIR OG ¾TTBËKAF¾RÈIRFR¹ 2EX HUNDA
R¾KTARFÁLAGI 5PPLÕSINGAR ¹ WWWWESTY
TK OG SVEINBJORN HEIMSNETIS

4IL SÎLU - " !TEGO  ¹RG k  M
KASSI  T LYFTA OG BER  T &ALLEGUR OG
GËÈUR BÅLL UPPL Å S  

%NKA HJËLHÕSI MEÈ FORTJALDI OG SÁR KLËS
ETTI RG k 6  ÖÒS 3  

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 

&ELLIHÕSI
«SKA EFTIR FELLIHÕSI HELST &LEEDWOOD
UDA %KKI ELDRA EN k 5PPL Å S 
 

6INNUVÁLAR

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

3JËNVARPSHILLA Å  EININGUM TIL SÎLU
«DÕRT (EILDARBR M 5PPL Å S 


(EIMILIST¾KI
4IL SÎLU ¹RA 0AFF SAUMAVÁL OG OVERLOOK
SAUMAVÁL SELST ËDÕRT
  
 

$ÕRAHALD

$ÕRAB¾R
!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

$ULSPEKISÅMINN  
  

+LARA

,¹RA ER FARIN Å FRÅ OG +LARA TEKIN VIÈ /PIÈ
FR¹   3     

 

4IL SÎLU +OMATSU 0W  ¹RGERÈ 
EKINN  TÅMA MEÈ HRAÈTENGI OG
TVEIMUR SKËFLUM 3ÅMI  

(ÒSGÎGN

6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR
TIL SÎLU  STGR   «LAFUR

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

(ÒSBÅLAR

HEIMILIÐ

«DÕR BÒSLËÈ TIL SÎLU VEGNA BROTTFLUTN
INGS !LLT ¹ AÈ SELJAST 5PPL Å S 


.UDD

(REINNA

'ARÈYRKJA

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

2¾STINGAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ALHLIÈAÖRIF FLUTNINGS
ÖRIF DJÒPHREINSANIR OG ÎLL ALMENN HEIM
ILISÖRIF FYRIR SAMEIGNIR HEIMAHÒS OG
FYRIRT¾KI (JÎRLEIFUR S   OG !RON
S  

®KUKENNSLA

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

&¾ÈUBËTAREFNI

ÞJÓNUSTA

3ÅMASP¹

&AST VERÈ !4( STGR /PIÈ   ALLA
DAGA

¶JËNUSTA
3AMTALSTÅMAR

(UNDA OG KATTANAMMI
  AFSL¹TTUR
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND
WWWDYRABAERIS

%RFIÈ SAMSKIPTI SORG HEGÈUN
BÎRN UNGLINGAR %INKATÅMAR
0RÎ (ËPAR 4EYMI
(ANDLEIÈSLA
'ÒSTAF %DILONSSON 3  
'ESTALT  0SYCOTHERAPEUT
OPAL SIMNETIS

3AMTALSTÅMAR
%RFILEIKAR -ÎGULEIKAR 6IÈHORF
²RR¾ÈI (ANDLEIÈSLA
"ERGLJËT 6 «LADËTTIR 'ESTALT 
0SYCOTERAPEUT 4ÅMAPANTANIR
SÅMI  

TTBËKARF¾RÈUR ÅSLENSKUR UNGHUNDUR
F¾ST ËKEYPIS 3ÅMI   EÈA 


)ÈNAÈUR

"¹TAR
67 ¹RGl $ÅSEL %K  ÖÒS .ÕJAR
DÕN OG GEYM 3KOÈ k 3KIPTI ¹ FELLI
EÈA HJËLHÕSI ¹ VERÈB   ÖÒS
5PPL Å S  

(EILSUVÎRUR

 MÅNÒTUR Å ÖYNNRI ÖIG &RÅ LÅKAMSGREIN
ING $AGNÕ $AVÅÈSD 3$! (ERBALIFE
 

3P¹DËMAR

4IL SÎLU (YUNDAI (  SENDILL MEÈ GLUGG
UM ¹RG k BEINSK %K  Ö SK k
¹ RAUÈUM NÒMERUM 5PPL Å S 
 (RANNAR

HEILSA

4AKIÈ EFTIR TAKIÈ EFTIR .¹MSKEIÈ Å ÖJ¹LFUN
MIÈILSH¾FILEIKA OG ¹RULESTRI VERÈUR HALD
IÈ DAGANA  OG  SEPT N¾STK Å 2VK
,EIÈBEINANDI ER 2AGNHEIÈUR «LAFSDËTTIR
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA ¹ AÈ L¾RA UM N¾MNI
ÖÅNA OG NÕTA ÖÁR OG ÎÈRUM TIL GËÈS Ö¹
ER ÖETTA N¹MSKEIÈ FYRIR ÖIG 3KR¹NING
OG N¹NARI UPPL Å S    
 2AGNHEIÈUR «LAFSDËTTIR ¹RULESARI
OG TEIKNIMIÈILL

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

-ASSAGE -ARIA TEL  

(JËLHÕSI

0ARKET 0ARKET

4ÎKUM AÈ OKKUR PARKETLAGNIR VÎNDUÈ
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST VERÈTILBOÈ
(AFIÈ SAMBAND Å SÅMA   /RRI

6IÈHALD BREYTINGAR ÒTI OG INNI 3ËLPALLAR
GERUM TILBOÈ 3MÅÈALAUSNIR S 


.UDD

3ENDIBÅLAR

.Õ KG KERRA TIL SÎLU VERÈHUGMYND
 ÖÒS ALLAR UPPL Å 3  
(JÎRTUR

+ -ATT EHF VEFSÅÈA WWWK MATTIS 3ÅMI
  % MAIL K MATT K MATTIS

3JËNVARP
4IL SÎLU m 3ONYI TRINITON SJËNVARP MEÈ
¹FÎSTU STADÅI OG GLERHILLU  ¹RA GAMALT
+OSTAR NÕTT  ÖÒS 6ERÈHUGMYND 
ÖÒS 5PPL Å S  

2ENAULT -ASTER  HP MILLILANGUR
¹RG &ALLEGUR OG VEL MEÈ FARINN
EKÖÒS GÅRA ¹LFELGUR NAGLADEKK ¹
FELGUM FJAÈRANDI ÎKUMANNSSTËLL FILMUR
5PPL 

"ALDÕRING HEKL PRJËN LEÈUR
SAUMUR ORKERING SAUÈSKSINNS
SKËR VÅRAVIRKI TËVINNA ÖJËÈ
BÒNINGASAUMUR OMFL
(%)-),)3)¨.!¨!23+«,)..
.ETHYL %  2EYKJAVÅK S
    WWWHEIM
ILISIDNADURIS SKOLI HEIMILIS
IDNADURIS

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL

0ALLBÅLAR

2EYFARAKAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM  &ORD
& 4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!FR¹ ÖÒS 3T¾RRI PALLBÅLAR OG SENDI
BÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ TOMBËLUVERÈUM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

(ÒSAVIÈHALD

4IL SÎLU
,AND #RUISER  m BREYTTUR EK
Ö $ISEL VERÈ   TILBOÈ   MILLJ 3
 

®NNUR ÖJËNUSTA

4IL LEIGU ¹LDOKAMËT LM X OG BYGG
INGAKRANI 5PPL Å SÅMA   +ALLI
¶ËR

4IL SÎLU ER 3ËMI  ¹SAMT VAGNI !LLUR
BÒNAÈUR Å GËÈU LAGI 3  

6ARAHLUTIR

2AFVIRKJUN

-ËTORHJËL

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

.¹MSKEIÈ
'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
3ËLARHRINGURINN KR  VIKAN ¹
KR LEO INTERNETIS
3 
 ,EË WWWVADLABORGIRIS

(ESTAMENNSKA

-¹LARAR
6ÁLAR EHF
6ATNAGARÈAR 

4IL SÎLU (ONDA 3HADOW !REO ¹RGERÈ
 EKIÈ  MÅL 'L¾SILEGT HJËL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA
BÅLA OG VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈ
URG STARTARAR 6ARAHLÖJ 3  
WWWVELAREHFIS
6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTASOLURIS

-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM OG
SANDSPÎRTSLUN &ÎST VERÈ OG TÅMAVINNA
3   3IGURÈUR  +RISTMUNDUR
,IST VERK

&" M¹LARAMEISTARAR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR INNIVERKEFNUM
4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S 


%IK

)NTENSIVE )CELANDIC
¥SLENSKA FYRIR NÕBÒA

,EVEL ) WEEKS STARTS  
  X PWEEK   ,EVEL
)) WEEKS X  PWEEK  
  RMÒLI  S   FF
ICETRANSIS

%IK Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJAKL¾ÈN
INGAR %3IGURÈSSON EHF 3ÅMI  

'¾ÈAPLAST

'¾ÈAPLAST Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJA
KL¾ÈNINGAR &LOTTIR LITIR % 3IGURÈSSON
EHF 3ÅMI  
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3-!5',µ3).'!2
(ESTHÒSAINNRÁTTINGAR

MEÈ EIK EÈA PLAST EFNI  ¹RA REYNSLA
VÎNDUÈ VINNA !ÈALSTEINN  

¶RJÒ IÈNAÈARBIL Å 3TEINHELLU (AFNARFIRÈI
4VÎ  FM LEIGIST ¹  ¹ M¹NUÈI
OG EITT  FM LEIGIST ¹  ¹
M¹NUÈI 4RYGGING ER  KR 3ÅMI
 

HÚSNÆÐI
ATVINNA
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
!TVINNA Å BOÈI
,UNDABREKKA  +ØP
  HERB LAUS LANGTÓMALEIGA
2EYKÉS  2VK
 HERB  TIL 
'RETTISGATA  2VK
 HERB  LANGTÓMALEIGA
3ELJABRAUT  2VK GLUDâR JÉ
 HERB LAUS LANGTÓMALEIGA
,AUFVANGUR  (FN
 HERB  LANGTÓMALEIGA
.ÉNAR É WWWLEIGAIS EA Ó SÓMA
  +ÓKTU É ,EIGAIS FYRIR
ARAR EIGNIR

,EIGUSALAR
AUGLâSTU FRÓTT É ,EIGAIS EA
FÉU FULLA JØNUSTU
3KRÉU EIGNINA ÓNA É LEIGAIS
EA HRINGDU Ó SÓMA  

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m
(ÎFUM Å BOÈI AFGREIÈSLUSTÎRF Å
BAKARÅINU OKKAR ¹ +LEPPSVEGI
%INNIG Å BOÈI HELGARVAKTIR SEM
HENTA VEL FYRIR SKËLAFËLK
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

+OKKUR ¹ 3ÅAM
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA KOKK
¹ VEITINGASTAÈINN 3ÅAM Å
(AFNARFIRÈI 2EYNSLA ER NAUÈ
SYNLEG 5M ER AÈ R¾ÈA FULLT
STARF
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWW
SIAMISATVINNA !LLAR N¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR "IRKIR Å SÅMA
  EÈA 3TEINGERÈUR Å
SÅMA  

,EIKSKËLINN "REKKUBORG
,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
ËSKAST TIL STARFA Å LEIKSKËLANN
"REKKUBORG Å 'RAFARVOGI %INNIG
VANTAR AÈSTOÈARMANN Å ELDHÒS
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA   OG 


3TARFSFËLK ËSKAST Å AFGREIÈSLU 6INNUTÅMI
FR¹ KL   %INNIG VANTAR SKËLAFËLK
ELDRA EN  ¹RA Å LÁTT HLUTASTÎRF 5MSËKNIR
BERIST TIL AUGL DEILDAR FRÁTTABLAÈSINS EÈA
¹ SMAAR FRETTIS MERKTAR EHF
"ÅLSTJËRI
OG
LAGERSTARFSMAÈUR
3T¹LSÎLUFYRIRT¾KIÈ &ERRO :INK HF Å
(AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA
MEÈ MEIRAPRËF OG ÎÈRUM STARFSMANNI
¹ LAGER 6IÈ LEITUM AÈ RÎSKUM OG ÖJËN
USTULIPRUM STARFSMÎNNUM Å FRAMTÅÈAR
STÎRF 5PPLÕSINGAR VEITIR (ELGI Å S 


TILKYNNINGAR
4ILKYNNINGAR

+¾RU FAGMENN
-UNIÈ H¹RSÕNINGUNA Å DAG ¹
'RAND HËTEL KL 

/KKUR VANTAR VANAN VÁLAMANN 6ERKTAKAR
+LÎPP 3  
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÒTKEYRSLUSTARFA
MIKIL VINNA FRAMUNDAN MEIRAPRËF ¾SKI
LEGT 5PPL Å S   (RANNAR
&RYSTIKERFI EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MENN
TIL VIÈGERÈAR OG UPPSETNINGAR ¹ K¾LI
OG FRYSTIKERFUM SKILEG MENNTUN VÁL
VIRKI EÈA VÁLSTJËRI 3NYRTIMENNSKA OG
ÖJËNUSTULUND ¹SKILIN HUGASAMIR SENDI
UMSËKNIR ¹ FRYSTIKERFI FRYSTIKERFIIS EÈA
HAFI SAMBAND Å SÅMA   6ÁSTEIN
  EÈA *ËN  

6EITINGAHÒSIÈ (ORNIÈ

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SNYRTILEGAN OG REGLU
SAMAN ÖJËN Å SAL 2EYNSLA ¾SKILEG 5M
ER AÈ R¾ÈA  VAKTAVINNU ¶ARF AÈ
GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST 5PPLÕSINGAR
GEFUR +RISTÅN Å SÅMA   EÈA SENDA
UMSËKNIR ¹ HORNID HORNIDIS

#AFE /LIVER
#AFE «LIVER ËSKAR EFTIR REYNDUM
BARÖJËNUM OG ÖJËNUM Å SAL Å
FULLT STARF OGEÈA HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
Å   EÈA CAFEOLIVER
CAFEOLIVERIS

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasalar

&ORELDRAR SEM EIGA TVEGGJA OG H¹LFS ¹RS
SON SEM HEFUR GREINST ¹ EINHVERFURËF
INU ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA ÖROSKAÖJ¹LFA TIL AÈ
VEITA HONUM !TFERLISMEÈFERÈ !"!  S
  EMAIL ALEXANDRAV KVENNOIS

Opið hús í dag milli kl. 17 og 18
Grandavegur 47 - 60 ára og eldri

°BÞAR OG ATVINNUHÞSNI

6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN
4IL LEIGU

(ERBERGI Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR MEÈ HÒS
GÎGNUM KR  ¶RIGGJA HERBERGJA
ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGNUM KR 
4VEGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGN
UM KR  3ÅMI  
 FM PENTHOUSE ÅBÒÈ TIL LEIGU Å HJARTA
MIÈBORGARINNAR "ANKASTR¾TI 3TËRAR
SVALIR 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S 


&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

$ÕRAB¾R
$ÕRAB¾R
ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI
6INNUTÅMI  
5MSËKNIR SENDIST ¹
DYRABAER DYRABAERIS

,EIGA FR¹  OKT JA HERB ÅBÒÈ MEÈ GARÈI
ÖVOTTAV ÖURRKARA ,EIGA  ÖÒS
REKSTRAKOSTN  

(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA

Frum

!TVINNA ËSKAST

ÖJËNUSTA S  
6IL TAKA AÈ MÁR MA HEIMILISHALD
UMÎNNUN BARNAG¾SLU OFL (ÒSN¾ÈI
ÖARF AÈ FYLGJA 3VÎR SENDIST &", ¹
SMAAR FRETTIS MERKT b(ANNAm

Mjög falleg 86,6 fm 3ja herb. íbúð á 2 hæð í þessu eftirsótta lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Eignin skiptist. Anddyri,
hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofa. Húsvörður, tvær lyftur. Íbúar hússins hafa aðgang að
góðum sal með eldhúsi á efstuhæð. Stór verönd og frábært
útsýni. Íbúðin getur losnað fjótlega. Verð 28,5 millj.
Þorsteinn býður alla velkomna í dag milli kl. 17-18

3TËRGL¾SILEG NÕ  FM ÅBÒÈ VIÈ 4RÎLLAKËR
Å +ËPAVOGI ELDHÒS MEÈ ÅSSK¹P OG FRYSTI
UPPÖVOTTAVÁL OG ÎRBYLGJUOFNI ¥BÒÈIN
ER LAUS OG LEIGIST TRAUSTUM AÈILUM
,EIGUTÅMI SAMNINGSATRIÈI ,EIGUVERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ Å LFHEIMUM
2VK 3AMEIGINL ÖVOTTAH SÁR GEYMSLA Å
KJALLARA 6  Ö KR ¹ M¹N MEÈ HITA
2AFMAGN ER EKKI INNIFALIÈ 5PPL Å S
 
3TRAX TL HERB ÅB ¹ &RAKKASTÅG
"ANKATRYGGING SKILYRÈI -¹N LEIGA
 3   EH
4IL LEIGU HERBERGI ¹ SV¾ÈI  SÁRINN
GANGUR OG SÁRSNYRTING AÈGANGUR AÈ
ÖVOTTAVÁL OG GEYMSLU 5PPL Å S 
   
 HERB ÅB TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI  FR¹ 
Å   M¹N ,EIGIST MEÈ HÒSG 5PPL Å
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

/SKA EFTIR LITIL STUDIO IBUÈ I 2VK OG +OP
2EYKLAUS3TRAXS  TALA ENSKU
/KKUR VANTAR JA HERB ÅBÒÈ ERUM
REGLUSÎM OG REYKLAUS 6ERDHUGMYND
  ÖÒS 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041

3ÁRSMÅÈAÈ HANDRIÈ ÒR RYÈFRÅU ST¹LI GLERI
EÈA ¹LI JAFNT ÒTI SEM INNI %INNIG SÁR
SMÅÈAÈIR STIGAR EÈA STIGAR KIT "¾JARFLÎT
 'RAFARVOG 3  

3TARFSKRAFTAR ËSKAST

"AKARÅ Å (FJ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI Å
AFGREIÈSLU ¹ TVÅSKIPTAR VAKTIR 'ETUM
EINNIG B¾TT VIÈ HELGARSTARFSFËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM  Å S
  3IGURÈUR

"IFREIÈASMIÈUR ËSKAST
«SKUM AÈ R¹ÈA BÅLAM¹LARA
EÈA AÈSTOÈARMANN LEITUM AÈ
METNAÈARFULLUM VANDVIRKUM
EINSTAKLINGI SEM SKILAR GËÈU
HANDVERKI
'ËÈ VINNUAÈSTAÈA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ
SKEMMTILEGRI VINNU MEÈ
SKËLA Å VETUR

,EITUM AÈ GËÈU OG
SKEMMTILEGU FËLKI
6IÈ ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA FËLK
TIL VIÈBËTAR VIÈ FLOTTAN STARFA
MANNAHËP FÁLAGSLEGRAR HEIMA
ÖJËNUSTU Å (¹ALEITISHVERFI
3ÁRSTAKLEGA VANTAR ¹ VAKTIR UM
KVÎLD OG HELGAR ¶J¹LFUN OG
AÈLÎGUN Å BOÈI ¹SAMT FR¾ÈSLU
OG FÁLAGSÅFI
3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI EFTIR
SAMKOMULAGI 'ETUR VERIÈ HAG
KV¾M VINNA FYRIR SKËLAFËLK EÈA
HEIMAVINNANDI
5PPLÕSINGAR VEITA 3IGRÒN '
«LAFSDËTTIR NETFANG SIGRUN
GOLAFSDOTTIR REYKJAVIKIS OG
"RYNDÅS 4ORFADËTTIR NETFANG
BRYNDISTORFADOTTIR REYKJAVIK
IS
%INNING UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
VAKTAVINNU UM KVÎLD OG HELGAR
"REYTILEGAR VAKTIR Å BOÈI SEM
HENTA VEL MEÈ SKËLA (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA 
 !LDURSTAKMARK ER  ¹R

6ERKSTJËRI ËSKAST
"YGGINGAFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR
VERKSTJËRA Å UPPSETNINGU ST¹L
GRINDARHÒSA OG KL¾ÈNINGA
-ÎRG SPENNANDI VERKEFNI FRAM
UNDAN MIKIL VINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

AUSTURSTRÖND - ÚTSÝNI. Sérlega vel staðsett 108 fm endaíbúð ásamt
stæði í bílageymslu. Stærð alls 131,8 fm. Falleg og vel umgengin íbúð, opin og björt.
Ljóst stafaparket á stofum og eldhúsi. Baðherbergi flísalagt með nýlegum tækjum.
Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni til sjávar og fjalla. ÖRSTUTT ER Í ALLA ÞJÓNUSTU
OG SKÓLA. GLÆSILEGT ÚTSÝNI. Verð 33,3 millj.

Frum

¥BÒÈIR Å +AUPMANNAHÎFN 5M ER
AÈ R¾ÈA GL¾NÕJAR STËRGL¾SILEGAR OG
FULLBÒNAR ÅBÒÈIR FR¹ FM SEM ERU
STAÈSETTAR ¹ BESTA STAÈ Å MIÈBORG
+AUPMANNAHAFNAR ¥BÒÈIRNAR LEIGJAST
ÒT AÈ L¹GMARKI  DAGA Å SENN 6ERÈ ER
FR¹ $++  ¹ SËLARHRING &REKARI
UPPLÕSINGAR GEFUR "RAGI Å SÅMA  
  

+Ò6$9Ë.±ì$56(0*27725é6325 6.,37,50È/,

-ATR¹ÈUR
6EGNA VEIKINDA ER STAÈA MAT
R¹ÈS LAUS NÒ ÖEGAR HERSLA ER
¹ EINFALT OG HOLLT MATARR¾ÈI
VIÈ H¾FI UNGRA BARNA OG UNNIÈ
ER ÒR FERSKU ËUNNU HR¹EFNI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA GLAÈA
LUND VERA TRAUSTUR OG VEL SKIPU
LAGÈUR
5PPL VEITIR UNDIRRITUÈ Å S 
   OG REGNBOGI
REGNBOGIIS ,EIKSKËLASTJËRI
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

$UGLEGIR MENN !4(

,AGNAFÁLAGIÈ ËSKAR EFTIR HRESSUM MÎNN
UM Å LAGNAVINNU 5PPL Å S  

'RILLHÒSIÈ 4RYGGVAGÎTU

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å KVÎLD OG
HELGARVINNU 5PPL ¹ STAÈNUM EÈA Å S
  "RYNJA

MOSARIMI - SÉR INNG. Mjög falleg 4ra herb. íbúð á efri hæð í litlu fimm íbúða fjölbýlishúsi. Sérinngangur af svölum. Íbúðin er 95,8 fm, er hún opin og björt. Góðar svalir út
frá stofu. Fallegt parket á gólfum, flísar á anddyri og eldhúsi. Þrjú svefnherbergi. Stutt er í
verslanir, skóla og aðra þjónustu. FALLEG ÍBÚÐ, GÓÐ KAUP. Verð 24.7 millj.

RAUÐHAMRAR - GRAFARVOGUR Sérlega falleg og rúmgóð 4ra herb. íbúð á
2. hæð ásamt bílskúr. Stærð íbúðar er 124,9 fm, bílskúr er 20,5 fm, alls. 145,5 fm.
Stór og björt stofa. Rúmgott eldhús. Þrjú góð herbergi. Góðar svalir. FRÁBÆRT ÚTSÝNI TIL SUÐURS YFIR BORGINA OG Í NORÐUR TIL FJALLA. EINN EIGANDI.
SÉRLEGA BARNVÆNT HVERFI. ÖRSTUTT Í SKÓLA. Verð 31,5 millj.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

35..5$!'52  SEPTEMBER 



Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Frum

FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð
aðstaða og starfsumhverfi. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar en EKKI í síma. Einstakt tækifæri.

SPORTBAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU. Til sölu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leigu-

FJÁRFESTING

Opið hús 14:00-16:00

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

OPIÐ HÚS! Kl. 14.00 – 16.00
REYKÁS 33 - 110 REYKJAVÍK.
Falleg 4-5 herbergja hæð og ris 140,2 fm á 3.hæð með
miklu útsýni yfir Rauðavatn og upp til fjalla. Góð eign
sem vert er að skoða nánar. Verð 33,5 millj.
Margrét sýnir, símar 567 3324 / 896 4078

Frum

OPIÐ HÚS! 14.00 – 16.00

&!34%)'.)2

BÓKAÐU SKOÐUN!

húsnæði. Góður búnaður á staðnum. Fullt vínveitingaleyfi.
Sanngjarnt verð. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Lómasalir 3, íb. 0301 - Opið hús í dag frá kl. 15-16
Til sölu vel skipulögð og falleg 122 fm. 4ra herb. endaíbúð, á
3. hæð í fallegu álklæddu fjölbýlishúsi með lyftu og stæði í
bílageymslu. Um er að ræða mjög góða íbúð með fallegum
innréttingum, parket á gólfum. Flísalagt baðherbergi með
baðkeri, sturtu og glugga. Stæði í bílageymslu fylgir.

HANNYRÐIR OG HEILDSALA.

Til sölu þekkt
verslun og heildverslun í tilleggsvörum til fataiðnaðar. Kjörið
fjölskyldufyrirtæki. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla
sérstöðu á markaði. Frábært tækifæri fyrir rétta aðila. Nánari uppl. á skrifstofu okkar.

Jón og Hólmfríður sýna íbúðina á milli 15 og 16 í dag.

FUNALIND 1 - 201 KÓPAVOGUR.
Falleg 3ja herbergja 86,8 fm íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi
með yfirbyggðum svölum og miklu útsýni ásamt 28,5
fm endabílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Verð 29,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi Akkurat fasteignasölu sími 822 2225

HARÐFISKUR OG ÚTFLUTNINGUR.

Til
sölu eitt þekktasta fyrirtækið í harðfiskframleiðslu. Fyrirtækið
er í eigin húsnæði og rekstur þess gengur mjög vel. Frábær
tækifæri varðandi útflutning. Leitið nánari upplýsinga.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

FASTEIGNASALAN

570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM

BÓKAÐU SKOÐUN!

EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

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

NORÐURBRÚN - FALLEG 4RA
Í LYFTUHÚSI AUK BÍLSKÝLIS

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

HESTAVAÐ 1-3.-110 RVK

Fornistekkur 9
Vel staðsett einbýlishús í grónu hverfi

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í stílhreinu lyftuhúsi rétt við Rauðavatn. Vandaðar innréttingar frá InnX.
Baðherbergi flísalögð í hólf og gólf með baðkari. Stæði
í bílageymslu fylgir. Á 3. hæð eru ca.200 fm lúxus íbúðir
með 44 fm svölum.
Pantaðu skoðun hjá sölufulltrúa
Akkurat í símum 594 5000 og 898 3474

Frum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

BÓKAÐU SKOÐUN!
Frum

Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi auk
stæði í bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Sjálandinu í
Garðabæ. 3 rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með útg.
á suðursvalir. Fallegar innréttingar og tæki. Parket og
flísar á gólfum. Falleg sameign. Lóð fullbúin.
Verð 37,5 millj.

DIGRANESVEGUR 73 - 200 KÓP.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15.

Gott 169,7 fm einbýli með stórum og vel ræktuðum
garði á góðum stað í Kópavogi. Lóðin er um 1000 fm. 4
svefnherbergi eru í íbúðinni en hægt er að fjölga þeim í
5. Stór Bílskúr og góð innkeyrsla. Verð 45,5 millj.
Pantaðu skoðun hjá sölufulltrúa
Akkurat í símum 594- 5000 eða 824 5066

STELKSHÓLAR - 4RA
HERBERGJA MEÐ BÍLSKÚR

BÓKAÐU SKOÐUN!

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓP.
Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Verð 26,4 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi Akkurat fasteignasölu 822 2225

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Gistiheimili Sigríðar

Frum

BÓKAÐU SKOÐUN!

Frum

Mjög gott einlyft einbýlishús
ásamt 38 fm bílskúr, samtals 210,1 fm í skjólgóðu og
grónu hverfi. Eignin skiptist í
forstofu, gesta snyrtingu,
borðstofu og stofu, eldhús með búri innaf, 3 - 4 herbergi, 2
baðherbergi og þvottaherbergi. Arinn í stofu. Útgangur úr
eldhúsi á hellulagða verönd til suðurs og úr stofu út í garð til
vesturs. Falleg ræktuð lóð og hiti í bílaplani. Verð 63,0 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

142 fm enda íbúð á 3. hæð með 21 fm bílskúr (íbúðin er
121 fm og bílskúr 21 fm) á góðum stað í Hólahverfinu í
Breiðholtinu. Þrjú rúmgóð herbergi. Stór og björt
stofa/borðstofa. Góðar viðarinnréttingar. Parket, flísar og
teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Bíslkúrinn er innbyggður
með vatni, hita og rafmagni. LAUS STRAX.

Björgvin sýnir búðina í dag sunnudag frá kl. 14 - 16 .

SÓLEYJARIMI 7
FALLEG OG RÚMGÓÐ

TORFUFELL - 111 RVK; GOTT VERÐ!
Fallegt raðhús með sérstæðan bílskúr í lengju, samtals
148,1 fm auk ca 124 fm óskráðs kjallara, eða alls ca
272 fm. Þrjú svefnherbergi á hæð, í kjallara eru tvö
svefnherbergi og rúmgott sjónvarpshol. Stór 80fm
geymsla. Gróinn garður. Verð 39,9 millj.

BÓKAÐU SKOÐUN!
Til sölu glæsilegt
gistiheimili og rekstur sem hefur vaxið
ár frá ári. Gistiheimilið er viðurkennt sem tveggja stjörnu gististaður af
Ferðamálaráði Íslands. Lénin gistiheimili.is og Icelandicguesthouse.com eru lén gistiheimilisins. Bókanir að
mestu frá einstaklingum í gegnum heimasíðu gistiheimilisins og lítill kostnaður af þóknun til söluaðila.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

HVASSALEITI - 105 RVK. VR - 60 ára og eldri.
Sérlega glæsileg 112,3 fm íbúð á 5.hæð. í þessu vel
staðsetta húsi. Glæsilegt eldhús og vandaðar innrétting. Mikil þjónusta fyrir eldri borgara - Stutt í verslanir
og þjónustu/Kringlan. Verð 39,9 millj.
Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
löggiltur fasteignasali 822 7300

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 2
góð svefnherbergi með skápum í báðum. Rúmgóð stofa og
borðstofa með suðursvölum. Eldhús opið í stofu með
fallegri innréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er
teiknuð sem 4ra herbergja en er 3ja herbergja í dag,
möguleiki að breyta aftur. Parket og flísar á gólfum. Hús
fyrir 50 ára og eldri. Íbúðinni fylgir stæði í opnu bílskýli.
Hús og öll sameign til fyrirmyndar. LAUS FLJÓTLEGA.:
Verð 27,9 millj.
Allar nánari upplýsingar
gefur Sveinn Scheving í sími 893-0117.
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Stærð: 89,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 18,5
Bílskúr: Nei

Klapparstígur 14
101 Reykjavík
Ný íbúð í miðbæ Reykjavíkur

Senter

Opið
Hús
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

VINDÁS 4 – 2JA HERB – OPIÐ HÚS

Frum

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811
gardar@remax.is

Í dag frá 15:00-15:30

Verð: 33.900.000

Glæsileg 3ja herbergja íbúð 2. hæð í lyftublokk í miðbæ Reykjavíkur. Stofa/borðstofa og eldhús, allt í opnu
rými, útgengi á svalir frá stofu. Stofan er rúmgóð með stórum bogadregnum gluggum sem ná frá lofti og
niður í gólf. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Á baðherbergi er hvít innrétting, Mustang flísar á gólfi,
ljósar flísar á veggjum t.f. þvottavél. Í stofu, gangi og eldhúsi er innfeld halogen lýsing. Allar hurðar,
fataskápar, bað- og eldhúsinnréttingar eru úr eik. Hiti í gólfi.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13.00 TIL 15.00
Mikið endurnýjuð íbúð á þessum góða stað í Árbænum. Íbúðin er 58 fm og er á
annarri hæð. Glæslegar innréttingar og góð gólfefni. Eign sem hægt er að mæla
með.
Hulda tekur á móti gestum.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

SKORRADALUR – Á VATNSBAKKALÓÐ

Frum

OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá 14 – 16

KAMBASEL 70

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. alls
220,2 fm. Rúmgóðar stofur með parketi og er hurð út á verönd og garðinn. Óinnréttað
ris ca. 50 fm. ekki inn í fermetratali. Óbyggt svæði vestan við húsið. Sérlega góð
aðkoma er að húsinu. Verð 45,9 millj.
Gísli tekur á móti áhugasömum milli kl. 14 og 16 í dag.

Vorum að fá í sölu glæsilegan 71,5 fm bústað í landi Vatnsenda. Auk þess tilheyrir 8,6
fm gestahús. Samtals 80,1 fm. Bústaðurinn er einstaklega vel staðsettur á vatnsbakkalóð. Bústaðurinn skiptist m.a. í stóra stofu, borðstofu, eldhús, tvö rúmgóð herbergi og
baðherbergi. Háaloft er yfir bústaðnum. Í gestahúsi er rúmgott svefnherbergi, geymsla
og háaloft. Stór verönd í kringum bústaðinn með heitum potti (efri og neðri verönd).
Bátaskýli. Einstakt útsýni.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 – 16

Frum

S: 517 3629
Guðrún lögg.fast
s:697-3629

Eignarlóð í landi Kílhrauns í Skeiða -og Gnjúpverjahreppi
Sölusýning í dag, sunnudag kl 14 - 17

GULLENGI 17, 112 Rvík.

Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 3. hæð í litlu
fjölbýli. Stærð 111,1 fm. Ljósar innréttingar og beykiparket á gólfum. góðar flísalagðar
svalir. Útsýni. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu.
Verð: 26,9 millj.
Ragnar og Elísabet taka á móti áhugasömum milli kl. 14 – 16 í dag.

Frum

OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 – 17

ÁLFHOLT 32, íbúð 302. HAFNARF. Björt og falleg íbúð á tveimur
hæðum, hæð og ris, alls 155 fm. góðar suðursvalir með frábæru útsýni. Húsið er í
góðu ástandi og með sérlega fallegum garði. Góð aðkoma.
Verð: 34,0 millj.
Selma og Svanur taka á móti áhugasömum milli kl. 14 – 17 í dag.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Sölufólk er á staðnum og heitt á könnunni - Hlynur gsm 824-3040
Um er að ræða eigalóðir frá 5.900fm - 11.000fm. Landið er allt gróið og er það um 50 metra
yfir sjávarmáli. Landið er nokkuð flatlent með hrauni og er því frábært útsýni. Í miðju landsins
er skógrækt Árnesingafélagsins. Lítill lækur liðast í gegnum landið og kemur hann úr uppsprettum undan hrauninu. Landið hentar einstaklinga vel til trjáræktar og er rétt að benda á 13
ára gamla skórækt á landamörkum í landi Merkurlautar, með yfir 3 metra háum trjám. Landið
er staðsett skammt frá Selfossi og í næsta nágrenni við margar af helstu náttúruperlum
landsins s.s. Þingvelli, Laugavatn, Kerið, Gullfoss og Geysi. Ýmis afþreyfing er í boði í nágrenni svæðisins og má þá nefna golfvelli, sundlaugar, veiðisvæði, alla þjónustu má nálgast á
Selfossi sem er aðeins í 13 mín fjarðlægð frá svæðinu.
Vegir verða komnir að lóðamörkum og landið afgirt. Á svæðinu verður aðgangur að rafmagni,
köldu vatni og háhraða internettenginu.
LEIÐIN: Ekið er austur gegnum Selfoss í um 10 mín og þá beygt til vinsti inn á þjóðveg nr 30.
Þaðan er ekið í um 3 mín og þá blasir auglýsingaskilti við á vinstri hönd.

www.remax.is



Þú fékkst yfirleitt jákvæða dóma
fyrir það hlutverk þitt í A Matter of Life
and Death þótt sýningin væri umdeild.
„Já, það kom ágætlega út fyrir mig.“

,ÅKAMINN FLÕGUR
Varstu strax í skólanum orðinn meðvitaður um að þú yrðir fýsískur leikari?
„Já já, það var eitt af því sem ég
hugsaði þegar ég var í fimleikum að það
væri synd að geta ekki nýtt þetta.
Þjálfunin er svo rosaleg: maður æfir
fjóra fimm tíma á dag, alla daga
vikunnar og búinn að gera það í tíu ár
eða eitthvað. Svo sá maður kynslóðina
sem var á undan og var komin í

verði meira sjónarspil og minni samtal.
Viltu kommentera á þetta?
„Þú þekkir það nú sjálfur að leikstjórn er heljarinnar djobb. Þetta eru
langir dagar og það fer mikið energí í
þetta. Það verður hver og einn að finna
það sem honum finnst hann þurfa að
gera. Ef maður á að fara að elta það
sem einhverjum öðrum finnst þá … Það
er talað um þetta líka í London, ég hef
séð fullt af textasýningum og mér
finnst þær yfirleitt hundleiðinlegar.
Mér bara hundleiðist yfirleitt í leikhúsinu. Annaðhvort hætti ég að stunda
þetta fag eða ég geri það sem ég vil að
leikhúsið geri. Markmið mitt er í sjálfu

hlustað á það í útvarpinu. En svo er ég
að fara að gera Tillsammans og þá
hentar ekki að vera í einhverjum
loftfimleikum. Þá snýst þetta um
eitthvað allt annað.“

"ÅË Å HAUST EÈA VETUR
Nú hafið þið komið að þremur myndum:
Love Is in the Air – heimildarmyndinni
um Rómeó og Júlíu, Börn og Fullorðnir
og nú er von á Brimi?
„Já, við erum komin með styrk frá
Kvikmyndamiðstöð og ráðumst í það
næsta vor eða næsta haust. Það fer
eftir annarri fjármögnun en héðan.
Við höfum áhuga á þessu listformi og
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að senda út tilkynningar um að við
séum komnir með þessa sýningu og
bjóða mönnum að fá hana.“
Ætlarðu að leika í henni sjálfur?
„Nei, nei.“
Hvernig hefur það reynst þér, er
ekki erfitt að leika í þessum sýningum
sjálfur um leið og þú ert að setja þær
upp?
„Það var helvíti töff í Rómeó og
Júlíu, það var líka svo stórt verkefni og
maður hafði enga reynslu af þessu. Í
Hamskiptunum var það allt í lagi. Það
er auðveldara þar sem hann er svo einangraður. Það er erfiðara í hópsenum
og þannig. Það hefur samt gengið ágæt-

Það var bara algert slys að ég endaði í þessu fagi. Ég var í námi í Noregi og fór í eitthvað
stúdentaleikhús og það var hrikalega gaman, stemning og djamm og góðir vinir og svona. Svo ég
ákvað að sækja um hérna svo ég sæi ekki síðar eftir að hafa prófað það. Og svo komst ég inn.
viðskiptafræði eða eitthvað og farin að
þybbast. Það væri synd að geta ekki nýtt
þetta. Þú getur ekki stundað þetta á
gamals aldri því líkaminn er yfirleitt
ónýtur. Það er ekkert dútl eins og golf
eða eitthvað. Ef ég fer inn í fimleikasal
núna þá er ég sex vikur að ná mér. Ég
hugsaði oft hvernig ég gæti nýtt þetta.
Leikhúsið var pottþétt eitthvað sem ég
gæti notað fimleika í og ég gæti
örugglega gert hluti sem aðrir gætu
ekki gert.“

,EIKHÒS TEXTA OG HREYFINGAR
Nú hafa menn verið að gagnrýna um
nokkurn tíma að hjá yngri leikstjórum;
þér, Hilmari, Balta, þá sé hið talaða orð
komið í annað eða þriðja sæti. Sýningar

sér alltaf að blanda þessum tveimur
þáttum saman, hvor hjálpi hinum, eins
og er í Rómeó og Júlíu – hann er það
ástfanginn að hann flýgur. Og maður
verður hamingjusamur þegar maður
sér það gerast. Sumum nægir að heyra
hann segja þetta og sjá það fyrir sér,
öðrum ekki. Það er nú ekki eins og það
sé allt morandi í fýsisku leikhúsi svo ég
veit ekki hvað menn eru að tala um,
eins og í London: meirihlutinn af þessu
er bara talað leikhús.Það er fullt í boði
af talking heads. Svo er það líka fyrir
mig að nýta svið sem er tuttugu metra
hátt og þrjátíu metra breitt. Af hverju
áttu að standa kyrr og tala allan tímann
eða sitja í stól? Til hvers þá að byggja
tuttugu metra lofthæð? Þá get ég eins

það er bara hvað sem kveikir í okkur
sem setur okkur í gang.“
Mér fannst hugmyndin alltaf að
baki Ást vera bíómynd?
„Það var það, það var upphaflega
hugmyndin. Sýningin er bara blueprintið af bíómynd, þannig hugsaði ég
það. Við þurfum að koma Ást á það
stig að hún sé bíóhæf.“
Hvenær sérðu Tillsammans fara á
flakk?
„Hún verður keyrð hér frá desember
í tvo mánuði og fer síðan til Mexíkó og
Þýskalands og til Englands næsta
sumar. Þar ætlum við að gefa okkur
einhvern afmarkaðan tíma sem er sýnt,
átta til tíu mánuði. Við erum búnir að
gera samninga um það og síðan er bara

lega enda hef ég í bæði skiptin verið
annar af tveimur leikstjórum. Það er
eins og með allt. Aðalatriðið er fólkið
sem maður velur með sér.“
Hvenær rennur Vesturports-samningur við borgina út?
„Við erum með samning við borgina, fáum þrjár miljónir á ári þar, en
frá leiklistarráði er það bundið verkefnum: við fengum engan styrk í fyrra
en núna fyrir Tillsammans. Það er
algert „peanuts“ í öllu samhenginu.
Menn virðast ekki hafa raunverulegan áhuga á því að kippa því í lag. Þessi
sjálfstæði bransi getur alveg virkað.
Það verður að viðurkenna sjálfstæðu
leikhúsin sem sérafl, eins og
Þjóðleikhús og Borgarleikhús.“
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innflytjendur
Samankomin við pallborð í Norræna húsinu sátu þrír gestir bókmenntahátíðarinnar; Sasa Stanisic sem skrifar á þýsku en er upprunalega frá Bosníu, Marina Lewycka sem skrifar á ensku að uppruna frá Úkraínu, og Jónas Khemeri sem skrifar á
sænsku um líf innﬂytjenda í Svíþjóð – sjálfur alinn upp á heimili þar sem tungumálin voru þrjú, þótt sænska sé hans aðalmál, auk Þórdísar Gísladóttur sem stjórnaði
umræðum.
BÓKMENNTIR ELÍSABET BREKKAN SKRIFAR

E

ru
innflytjendabókmenntir í raun og veru
til? Á pallinum á bókmenntahátíð gátu þrjú á
palli teygt og togað allar
hugdettur og komust svo að niðurstöðu – raunverulegar innflytjendabókmenntir eru ekki til.
Sammerkt þeim var að öll sögðust nota tungumálið öðru vísi en
aðrir höfundar sem á þær tungur
skrifa.

(VAÈA BULL
Fyrsta eða önnur kynslóð nýrra
íbúa í nýju landi, skrifa, anda, lifa,
skoða og skilgreina með augum
gestsins hvort sem sjálfsvitundin
hefur aðlagast. Eða viðkomandi
áliti sig nýbúa eður ei. Flestir Írar
sem við þekkjum sem ameríska
höfunda eru innflytjendahöfundar.
Innflytjendabókmenntir hljóta að
vera til því við erum búin að lesa
svo mikið af þeim. Hvað með Sumarliða Sumarliðason? Hvað með
Stephan G? Hvað með bókaflokk
Vilhelms Moberg um Vesturfar-

ana? Hvað með bækur Böðvars
Guðmundssonar? Bara svo einhver dæmi séu nefnd.
Tungumál er og verður það
verkfæri sem hver skrifandi maður
hefur til þess að vinna með og það
að aðlagast tungumáli í uppvexti
eða að læra það sérstaklega síðar
meir á ævinni gerir það að verkum
að menn velja litina úr kassanum
svolítið mismunandi þegar ráðist
er í að mála myndina. Hræðslan
við að setja einhvers konar merkimiða á listaverk virðist vera allsráðandi um þessar mundir. Niðurstaða þessarar pallborðsumræðu
varð því eitthvað á þá lund að þetta
væru bara bókmenntir.

%KKERT EINS OG VAR
Gott og blessað, kannski eru það
áhrif
heimsvæðingartuggunnar
sem klínt er á okkur daglega. Við
erum allt í einu komin inn í þorp á
landamærum tveggja ríkja og það
er bara heima hjá okkur. Við erum
komin með svo mikil tæki og tól
svo við getum spjallað og bullað og

blakað okkur, vitum hvernig allir
hafa það og þurfum ekki að skilgreina neitt, nema kannski akkúrat það að skilgreina allt. Sveit er
ekki lengur sveit, borg er ekki
lengur borg. Við lifum öll í alheimsþorpi.
Hvaða máli skiptir það fyrir fólk
sem lendir í róti nýju fólksflutninganna að það er verið að
skrifa um það? Að þetta fólk, hvort
heldur er fyrsta eða önnur kynslóð
innflytjenda eða farandverkamenn,
verður yrkisefni skálda á öðru
tungumáli en þeirra eigin?
Vangaveltur af þessum toga
náðu ekki upp á þetta fína pallborð
þar sem aðalumræðan var um
merkimiðana, og baráttuna við að
hrista þá af sér.

3¾TUR OG SMART
Jonas Hassan Khemeri skrifar á
sænsku en elst upp á heimili þar
sem töluð er jöfnum höndum arabíska og franska. Hann segist þó í
spjalli eftir á vera fyrst og fremst
skrifandi á sænsku þó svo að hann

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

beiti stundum fyrir sig hinum málunum. Þetta er ungur og fallegur
maður sem myndast vel frá öllum
hliðum, talar óaðfinnanlegt mál og
neitar með öllu að segja nokkuð um
sjálfan sig enda álítur hann ekki að
hann þurfi að svara nokkru um
nokkuð annað en um bókmenntir
sínar. Spurður um tungumálaárekstra eða árekstra mismunandi
hópa í hans heimalandi, svaraði
hann aðeins með að lygna aftur
augunum og vildi ekki tengja sig
við neitt annað en bækurnar sínar.
Hvaðan koma hugmyndirnar, hvað
varð til þess að hann sló til? Það
munaði hársbreidd að hann svaraði
spurningunni en dró svo samstundis svar sitt til baka.
Eftir að hafa lesið Ett öga rött

sem er fyrri bókin er það mín
skoðun að það sé nú svolítil
krossgáta að koma þessu tungumáli hans yfir á íslensku. Sú
breyting sem hann lýsir er enn
ekki orðin að staðreynd hérlendis
og verður líklega allt öðru vísi
hér, önnur tungumál eru hér áhrifameiri og önnur afstaða til bæði
íslenskunnar og útlensku málanna
ríkjandi.
Pilturinn í sögunni segir frá því
að allar útlenskar búðir eða
fatnaður sem á rætur að rekja til
fjarlægra landa fái forskeytið
Tyrkja- eitthvað: Tyrkja-búðin,
Tyrkja skórnir, Tyrkja þetta og
Tyrkja hitt. Sagt er að hé búi
ákveðnir hópar í ákveðnum hverfum. Þó er það þannig enn að það er
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Austur og vestur, bentu á
þann sem þér þykir bestur
TVEIR HÚSVAGNAR
Marinu Lewycka – Guðmundur Andri Thorsson þýddi – Mál og menning



ekki hægt að búa í Reykjavík án
þess að heyra íslenskt mál. Það
verða ekki móðurmál nýbúanna
sem taka yfir þegar ylhýra málið
fer að þynnast, nei það er líklegra
að það verði enskan sem nú þegar
er notuð í viðskiptalífinu. Það er
gróðavænlegra en að vernda móðurmálið. Því er nefnilega svo vel
stýrt hér hver á að græða og hvers
vegna.
Niðurstaðan er að við erum siglandi á hraðbyr inn í kjarkleysi og
hrikalega fátækt orða því það eru
bara viss orð sem hægt er að
græða á. Og það hlýtur hver
nútímamaður að gera sér grein
fyrir því að slefandi gróðahyggja
er það eina sem er eftirsóknarvert
í þessum heimi.

Tveir hrörlegir húsvagnar standa
langt úti á jarðarberjaakri. Annar
er híbýli kvenna og hinn hýsir lúna
karlmenn. Fólkið sem hvílist þarna
um nætur milli þess sem það tínir
jarðarber fyrir lúsarlaun, er langt
að komið úr austrinu til vestursins
og þó svo að vinnuveitandinn sé
svín og aðstæður ömurlegar þá
skapast vinátta og bræðralag
millum þessa fólks.
Stúlkan Irena kemur frá Úkraínu
til Englands, lendir þar ásamt
leitandi löndum sínum og öðru
verkafólki í jarðarberjatínslu fyrir
smánarlaun. Hún er, eins og hinir
sem lenda þarna, uppfull af
væntingum um betra líf í
gósenlandinu sem hún hefur séð í
hillingum og trúir svo mjög á.
Fljótlega gerir hún sér þó grein
fyrir því að þetta fyrirmyndarríki
var ekki alveg eins og hún hafði
ímyndað sér. Hún heldur að hún
geti treyst löndum sínum sem allt
þykjast vita og kunna í nýja landinu
en eru í raun og veru bara
drullusokkar sem græða á ódýru
vinnuafli. Hún afhendir passann
sinn sem gerir henni lífið heldur
erfitt þegar hún þarf að komast úr
klóm þessa rudda.
Marína Lewycka sem er höfundur
metsölubókarinnar „Stutt ágrip af
sögu traktorsins á úkraínsku“
mætir hér til leiks með bók númer
tvö um fólk af úkraínskum uppruna
og þó að það sé nú kannski fremur
óréttlátt þá er það eðlilegt að fólk
beri þær saman. Fyrri bókin var
frásögn
af
örlögum
einnar
fjölskyldu en hér eru margar minni
sögur sagðar sem tengjast gegnum

þessa einstaklinga og er hreyft við
samfélagsmálum austur í Kína og
hjónamálum fólks í Póllandi.
Við kynnumst daglegum þrældómi og munum það vonandi þegar
við kaupum okkur ódýr innflutt
jarðarber eða sjáum djúpsteikta
kjúklinga á tilboðsverði. Bókin um
ástarsögu ungu konunnar og gamla
mannsins gerði það að verkum að
Marína Lewycka eignaðist aðdáendur í lesendahópum úti um víða
veröld. Í þessari bók segir hún frá
fólki frá Austur-Evrópu sem leggur
land undir fót og fer til vestursins
til þess að ganga til þeirra starfa

sem heimamenn fást ekki til að
sinna, einnig það eitthvað sem við
erum nú farin að þekkja vel hérlendis. Þó svo að þau hafi þjálfun
og menntun til annarra starfa þá er
málum þannig háttað að einföld
jarðarberjatínsla á ökrum í Englandi gefur meira af sér en sérkennsla í úkraínskum háskóla.
Landvistarleyfi Irenu er tengt
stúdentaskírteini sem hún keypti
úr þykjustu-háskóla sem í raun er
einhvers konar þrælamiðlun, en
það á að líta út eins og hún sé í einhverju námi.
Irena og Vitaly fara með Emanuel til Lundúnaborgar til þess að
reyna að hafa upp á systur hans
meðan Pólverjarnir ráða sig á
kjúklingabú þar sem villimannslegur skepnuskapur í meðferð á
dýrum er slíkur að maður hugsar

með sér … þetta hlýtur að byggja á
raunverulegum heimildum … hugmyndaflug skálds nær ekki niður í
svona sóðalega gryfju.
Hér kynnumst við mansali og
hugarheimi hunds. Hér kynnumst
við fyrst og fremst fólki sem þrátt
fyrir mótlæti ætlar að reyna að fóta
sig í nýju umhverfi.
Því miður er þetta sönn saga þótt
hér sé hún sögð af skáldkonu í þýðingu Guðmundar Andra Thorssonar yfir á lipurt og læsilegt íslenskt
mál.
Fólksflutningar nútímans eru
allt of oft nákvæmlega eins og sagt
er frá í þessari bók og þessa Írenu
má finna hér á meðal vor einnig.
Græðgi sem leiðir til niðurlægingar eru líklega einkennisorð
okkar samtíma. Þótt það kubbist
hendur og fætur af fólki verður
færibandið að ganga, er ekki eitthvað hér hjá okkur sem minnir á
slíka atburði?
Góð bók, á köflum nokkuð fyndin
en fyrst og fremst sorgleg, og vonandi ratar hún á sem flest náttborð
þótt hættan sé á að þeir sem allra
helst ættu að lesa hana haldi sig
sem fyrr við Andrés Önd.
Elísabet Brekkan
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Tónskáldið
Richard
Strauss.

Hinn 9. október næstkomandi frumsýnir Íslenska óperan Ariadne auf Naxos eftir Richard
Strauss. Óperan var fyrst frumsýnd árið 1912 en hefur ekki verið sett upp áður hérlendis. Sextán
íslenskir einsöngvarar taka þátt í uppfærslunni og tók Fréttablaðið fjóra þeirra tali á dögunum
til þess að fræðast um hlutverkin og stöðu sönglistarinnar hér á landi.
ÓPERA VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR

E

er ekki flókinn karakter sem ég
túlka.“
Ágúst lauk meistaragráðu í söng
frá Síbelíusar akademíunni í Helsinki og upplifir talsverðan mun á
óperumenningunni erlendis og
hér. „Stærsti munurinn er kannski
sá að það er ekki jafn sterk hefð
hjá íslenskum áhorfendum að
sækja óperur. Ég held að Íslendingum þyki ekki jafn sjálfsagt að
fara í óperuna hérlendis og tíðkast
víða í Evrópu þar sem fólk hefur
alist upp við að sækja óperuna
reglulega með vinum og kunningjum. Þessa hefð vantar á
Íslandi.“ Hann segir þó að á móti
komi að Íslendingar séu frjálsari í
nálgun sinni á óperulistina, hér
skapist gríðarleg stemning í kringum hverja einustu uppfærslu og
að það sé alltaf eitthvað spennandi
að gerast.
Ágúst er með mörg járn í eldinum utan hlutverks síns í Ariadne.
Til að mynda söng hann nýverið
með Sinfóníuhljómsveit Íslands
verkið Völuspá fyrir barítón og
kór eftir Jón Þórarinsson. Eftir að
sýningum á Ariadne auf Naxos
lýkur kemur Ágúst meðal annars
til með að syngja á ljóðatónleikum
í Vídalínskirkju í Garðabæ og
hann syngur finnsk tangólög með
tangósveit í Iðnó í vetur.

invalalið hönnuða og
listamanna koma að uppsetningu Íslensku óperunnar. Þar má nefna þær
Dýrleifi Ýr Örlygsdóttur
og Margréti Einarsdóttur fatahönnuði sem sjá um hönnun búninga. Axel Hallkell Jóhannesson
sér um hönnun á leikmynd, en
hann er áhorfendum að góðu kunnur sem hönnuður leikmyndarinnar úr Flagari í framsókn sem
Íslenska óperan setti upp síðastliðið vor. Stuðst er við ártalið 1912,
frumsýningarár
óperunnar,
í
hönnun leikmyndar og búninga.
Óperan inniheldur eitt talað
hlutverk sem er í höndum Ingvars
E. Sigurðssonar. Leikstjóri verksins að þessu sinni er Andreas
Franz, en hann hefur ekki leikstýrt hérlendis áður.

,EIKHÒS ER ALLTAF LEIKHÒS
Hanna Dóra Sturludóttir sópran
syngur hlutverk hinnar harmi
slegnu Ariadne. Persónan er langt
leidd af ástarsorg og hefur gefið
upp á bátinn alla von um hamingju. „Ariadne er stödd á eyðieyju til þess að deyja. Hún er orðin
svo bitur að hún vill ekki láta
bjarga sér og hún tekur dauðanum
fagnandi.“ Ariadne fær þó ekki að
vera ein með sorg sinni heldur
birtast á eyjunni trúðar sem reyna
að kæta hana. „Alvarlega óperan
er reglulega trufluð með gamanatriðum, þannig að úr verður
hálfgerð flækja,“ segir Hanna.
Að loknu námi við Söngskólann
í Reykjavík hélt Hanna til
Berlínar þar sem hún lagði stund
á framhaldsnám í söng. Hún
hefur mikið sungið erlendis,
sérlega í Þýskalandi, og var meðal
annars fastráðin við óperuna í
Neustrelitz árin 1998-2001. Hún
er þó ánægð með tækifærið til
þess að syngja á Íslandi: „Það er
náttúrlega alltaf jafn gaman að fá
að koma heim og syngja fyrir
Íslendinga. Að geta verið á Íslandi
og sameinað vinnu og ánægju
með fjölskyldunni er ómetanlegt.
Einnig er afar gott að fá tækifæri
til þess að syngja með íslenskum
söngvurum. Margir ungir og
upprennandi söngvarar taka þátt
í sýningunni og sumum hafði ég
ekki heyrt í áður, þannig að það er
ánægjulegt að uppgötva þá.
Leikhús er alltaf leikhús sama
hvort maður er á Íslandi eða
annars staðar þó svo að stemningin

+ËMÅSKT HLUTVERK

Hanna Dóra, Ágúst, Arndís og Þorsteinn eru í hópi þeirra ungu söngvara sem koma
fram í Ariadne frá Naxos eftir Strauss sem verður frumsýnd í byrjun október.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

framhaldsnám í söng í Berlín og
hefur að mestu starfað erlendis.
„Síðustu árin er ég búin að vera að
syngja í stórum sýningum þar sem
eru hið minnsta 5.000 áhorfendur.
Við slíkar aðstæður getur skapast
mikil fjarlægð milli listamanna og
áheyrenda. Þegar ég syng hér við
Íslensku óperuna líður mér stund-

móti Hönnu Dóru. Við höfum margoft á okkar ferli sungið saman á
tónleikum og því þykir mér mjög
gaman að syngja á móti henni í
fyrstu uppfærslunni sem ég tek
þátt í hér við óperuna.“
Síðasta sýning á Ariadne er 19.
október og að henni lokinni þarf
Arndís að hraða sér til Þýskalands

Þorsteinn Helgi Árbjörnsson tenór
syngur hlutverk trúðsins Brighella. „Þetta er karakter sem
kemur úr commedia dell‘arte og er
einn af þessum fimm trúðum sem
brjótast inn í óperuna og trufla allt
með tilraunum sínum til að hressa
Ariadne við.“ Hann segir hlutverk
sitt þannig vera fyrst og fremst
kómískt, þó svo að það feli í sér
samskipti við hina tragísku
Ariadne.
Undanfarin ár hefur Þorsteinn
verið við nám í Bandaríkjunum.
Hann lauk bachelor of music gráðu
frá Oberlin Conservatory Ohio
árið 2006 og er því að taka þátt í
uppfærslu hjá Íslensku óperunni í
fyrsta sinn.
Þrátt fyrir að erlendis bjóðist
söngvurum oft og tíðum stærri
tækifæri og hlutverk en hérlendis
segir Þorsteinn það engu að síður
eftirsóknarvert að koma heim og
syngja við Íslensku óperuna. „Það
er náttúrlega frábært að fá tækifæri til þess að koma heim og
syngja; það eru eflaust margir sem

Það er nauðsynlegt fyrir íslenska söngvara að hafa sungið í það minnsta einu sinni við
Íslensku óperuna. – Arndís Halla Ásgeirsdóttir
hér sé einhvern veginn séríslensk
og skemmtileg eftir því.“
Þegar sýningum á Ariadne lýkur
tekur við tónleikahald hjá Hönnu,
en þar sem hún á von á barni segist hún þó ætla að taka sér frí frá
söngstörfum til þess að sinna fjölskyldunni. „Það verður aðalverkefnið fram á næsta ár,“ segir hún.

.¹L¾GÈ VIÈ ¹HORFENDUR
Hlutverk hinnar léttlyndu Zerbinettu er í höndum Arndísar Höllu
Ásgeirsdóttur
sópransöngkonu.
„Zerbinetta er mikil skvetta og
gríðarlega upp á karlhöndina. Hún
er sannkölluð díva en er jafnframt
alltaf í gríninu.“ Arndís stundaði

um eins og ég sé alveg ofan í
áheyrendum. Þessi nálægð gerir
það að verkum að framkoma
söngvaranna breytist og við þurfum t.d. að leggja meiri áherslu á
fínhreyfingar.“
Uppfærslan leggst afar vel í
Arndísi. „Þetta er í fyrsta skipti
sem ég tek að mér hlutverk í óperu
hér á landi, en hingað til hef ég
aðallega sungið á tónleikum. Það
er nauðsynlegt fyrir íslenska
söngvara að hafa sungið í það
minnsta einu sinni við Íslensku
óperuna. Söngvararnir sem taka
þátt í uppfærslunni eru mjög góðir
og þykir mér sérlega skemmtilegt
að syngja eitt burðarhlutverkið á

þar sem hennar bíður frumsýning
20. október. Það er því meira en
nóg að gera hjá henni í augnablikinu. „Það er bara um að gera að
flýta sér hægt og hafa gaman af
þessu,“ segir hún að lokum.

3KORTIR HEFÈ
Ágúst Ólafsson barítónsöngvari
fer með hlutverk Harlequin, en
hann er einn af trúðahópnum sem
veldur usla í harmrænu óperunni
um Ariadne. Ágúst telur persónu
Harlequin vera fremur einfalda.
„Trúðarnir eru með lítið leikrit í
gangi sem að mestu gengur út á
fíflalæti. Svo viljum við ná í dömuna, Zerbinettu, allir fjórir. Þetta

vilja komast að þannig að manni
finnst þetta ákveðinn heiður að fá
að taka þátt í þessu og þá sérstaklega með svona góðum hópi.“
Þegar sýningum á Ariadne auf
Naxos lýkur bíða Þorsteins spennandi verkefni. Hann kemur til með
að syngja á tónleikaröð í Bandaríkjunum á næstunni auk þess sem
hann bíður þess að komast á samning hjá óperunni í Nordhausen í
Þýskalandi. Hann hefur því ríkan
grundvöll til þess að líta framtíðina björtum augum. „Þetta er allt
eins og það á að vera, spennandi
verkefni fram undan og ekki amalegt að fá að byrja á verkefni sem
þessu.“

"YGGÈ ¹ GOÈSÎGN
«PERAN !RIADNE AUF
.AXOS ER AÈ NOKKRU LEYTI
BYGGÈ ¹ GRÅSKU GOÈSÎGN
INNI UM !RIADNE DËTTUR
-ÅNOSAR KONUNGS (ÒN
VARÈ ¹STFANGIN AF HETJUNNI
¶ESEIFI SEM VANN SÁR ÖAÈ
HELST TIL FR¾GÈAR AÈ DREPA
SKRÅMSLIÈ -ÅNËT¹R !RIADNE
VAR ÖË SVIKIN Å ¹STUM HÒN
HLJËPST ¹ BROTT MEÈ ¶ESEIFI
EN HANN YFIRGAF HANA ¹ EYJ
UNNI .AXOS «PERA 3TRAUSS
FLYTUR GOÈSÎGNINA INN Å
SAMTÅMA SINN OG HVERFIST
ÖANNIG UM UPPSETNINGU
¹ ËPERU UM GOÈSÎGNINA
FREMUR EN GOÈSÎGNINA
SJ¹LFA 6ERKIÈ ER TVÅSKIPT OG
KEMUR GOÈSÎGNIN MEST
MEGNIS VIÈ SÎGU Å SEINNI
HLUTANUM
6ERKIÈ HEFST ¹ HEIMILI RÅK
ASTA MANNSINS Å 6ÅNARBORG
¶AR HITTA ¹HORFENDUR FYRIR
TVO ËLÅKA HËPA SEM ERU
VIÈ ÖAÈ AÈ FARA AÈ TROÈA
UPP !NNARS VEGAR ER UM
AÈ R¾ÈA HËP ËPERUSÎNGV
ARA SEM HYGGST FLYTJA VERK
BYGGT ¹ GOÈSÎGNINNI UM
!RIADNE EN HINS VEGAR ERU
¹ FERÈ LEIKARAR SEM ¾TLA
AÈ SKEMMTA MEÈ GAMAN
M¹LUM 4ÅMAÖRÎNG VERÈUR
ÖESS VALDANDI AÈ HËPARNIR
TVEIR NEYÈAST TIL ÖESS AÈ
SETJA VERK SÅN ¹ SVIÈ SAM
TÅMIS 3EINNI Ö¹TTUR ËPER
UNNAR SÕNIR SVO AFRAKSTUR
SAMSTARFSINS OG BLANDAR
ÖANNIG SAMAN ¹HRIFUM
GAMANLEIKJA OG HARMLEIKJA
«PERUSÎNGVARARNIR ÖURFA
AÈ KLJ¹ST VIÈ SÅFELLD INNSKOT
OG AFSKIPTI FR¹ GAMANLEIK
URUNUM SEM HAFA EINSETT
SÁR AÈ L¹TA ¹ SÁR BERA EKKI
SÅÈUR EN SÎNGVARARNIR
6ERKIÈ VAR FYRST FRUMSÕNT
¹RIÈ  EN VAR TALSVERT
GAGNRÕNT FYRIR HVERNIG ÖAÈ
BLANDAÈI SAMAN ËPERU OG
LEIKHÒSI ¶ËTTI FYRRI HLUTI
VERKSINS SEM VAR AÈ MIKLU
LEYTI BYGGÈUR ¹ LEIKRITINU ,E
"OURGEOIS 'ENTILHOMME
EFTIR -OLIÁRE FR¹  TAKA
OF LANGAN TÅMA OG DRAGA ÒR
V¾GI ËPERUNNAR SEM BAR
MEIRA ¹ Å SEINNI HLUTANUM
6ERKIÈ SEM ÅSLENSKIR ¹HORF
ENDUR F¹ AÈ SJ¹ Å HAUST ER
ENDURSKOÈUÈ ÒTG¹FA SEM
VAR FYRST SÕND ¹RIÈ  ¥
ÖESSARI ÒTG¹FU ÖYKIR HAFA
BETUR TEKIST TIL AÈ SAM
H¾FA ¹HRIF ÒR LEIKHÒSI OG
ËPERU OG INNIHELDUR VERKIÈ
ÖANNIG AÈEINS EITT TALHLUT
VERK
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Áróðurskennd hugvekja fyrir „þjóð í upplausn“
ÞJÓRSÁRVER
Guðmundur Páll Ólafsson
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Gagnrýni á tilfinningarök hefur
verið nokkur í umræðum um stóriðju- og virkjanamál hér á landi.
Stuðningsmenn virkjana segja þá
gjarnan að það séu ekki góð rök
hjá andstæðingum virkjana að
nota tilfinningarök til að rökstyðja mál sitt, til dæmis með því
að segja: Þetta landsvæði er
fallegt; þess vegna má ekki
skemma það. Gegn slíkum tilfinningarökum tefla þeir sem eru
hlynntir stóriðju og virkjunum
gjarnan nytjarökum. Þeir segja:
Ef við gerum þetta verða til ákveðið mörg störf og tekjur ríkisins
verða ákveðið háar og svo framvegis.

b&EGURÈ ER AUÈLINDn
Guðmundi Páli Ólafssyni náttúrufræðingi er umhugað um að eyða
þessum greinarmun á tilfinningaog skynsemisrökum í nýlegri bók
um
gróðurvinina
Þjórsárver.
Verin eru í hvilft við rætur Hofsjökuls og eru meðal annars sérstæð vegna þess hversu fjölbreytt
gróður- og dýralíf er í þeim.
Landsvirkjun hefur verið með það
á stefnuskrá sinni í áratugi að
reisa virkjanir og miðlunarlón í
eða við Þjórsárver, meðal annars
hina tvö hundruð ferkílómetra
Eyjavatnsmiðlun á sjöunda og áttunda áratugnum; miðlun sem átti
að vera „hornsteinn í heildarnýtingu Þjórsár“. Í bókinni gagnrýnir Guðmundur slíkar hugmyndir
harðlega.
Umfjöllun
bókarinnar
er
þríþætt: hún hefst og endar á
almennri umfjöllun um Þjórsárver og náttúruvernd; Guðmundur
ræðir einnig um jarðfræði, gróðurfar og dýralíf í verunum og á
aðliggjandi svæðum en lengsti
hlutinn er umræða um deilurnar
um hvort virkja eigi í og við Þjórsárver eða ekki. Hlutar Þjórsárvera voru friðaðir árið 1981 og er
ein helsta niðurstaða Guðmundur
í bókinni að það eigi að stækka
friðlandið. Hann er hins vegar
ekki bjartsýnn að svo verði; síðast
í ársbyrjun 2006 greiddi meirihluti borgarstjórnar Reykjavíkur
atkvæði gegn byggingu Norðlingaölduveitu við Þjórsárver.
Guðmundur er smeykur um að
Landsvirkjun muni halda áfram
að reyna að virkja á svæðinu. „Enn
þá er setið um Þjórsárver,“ segir
Guðmundur en hann telur að
Landsvirkjun hafi aldrei aflagt
hugmyndina um að gernýta Þjórsárver í raforkuframleiðslu.
Guðmundur birtir fjölda fallegra ljósmynda úr Þjórsárverum
í bókinni. „Fegurð er auðlind,“
segir Guðmundur. Ég held að
sama hvaða skoðanir menn hafa á
virkjunum og stóriðju þá geti þeir

notið myndanna því þær sýna
hversu falleg og sérstæð Þjórsárver eru og jafnframt hvað það er
galið að halda því fram að þau séu
ekkert nema urð og grjót, líkt og
Guðmundur hefur eftir einum
stjórnmálamanni í bókinni. Myndir af gullbrám, eyrarrósum, burnirót, blágresi og vel grónu landi
undirstrika fegurð Þjórsárvera.
Það er ekki auðvelt að komast í
verin, sérstaklega ekki þau sem
eru vestan megin við Þjórsá, og
því getur það komið sér vel fyrir
það fólk sem vill kynna sér þau að
lesa þessa bók. Bókin hefur því
gildi sem fallegt listaverk um
verin og sem upplýsingarit um
náttúrufræði þeirra.

6ISTFR¾ÈI OG HEIÈAG¾SIR
En rök Guðmundar fyrir verndun
Þjórsárvera eru ekki aðeins fagurfræðileg, því umfjöllun hans
um náttúru- og gróðurfar er ætlað
að undirstrika visfræðilegt mikilvægi veranna. Á einum stað segir
Guðmundur að vistfræðirannsóknir í Þjórsárverum séu lykill
að skilningi á íslenskri náttúru
auk þess sem fimmtán til tuttugu
prósent heiðagæsastofnsins í
heiminum verpir í þeim. Önnur
rök Guðmundar gegn byggingu
frekari virkjana í Þjórsá eru þau
að það geti haft slæm áhrif á
þorskstofninn við landið vegna
þess að ákjósanlegustu aðstæður
hans til að hrygna eru við ósa jökuláa. „Virkjanir jökulvatna með
stíflum og uppistöðulónum skaða
lífríki strandsjávar alvarlega,“
segir Guðmundur.

$EILIR ¹ YFIRVÎLD OG ,ANDSVIRKJUN
Guðmundur deilir á íslensk yfirvöld í bókinni fyrir hugsunarleysi
í umhverfismálum í gegnum tíðina. Hann segir meðal annars að
Íslendingar hafi verið langsíðastir
þjóða á Norðurlöndunum til að
taka upp náttúruverndarlöggjöf.
Umhverfisráðuneytið kallar hann
„bastarð“ sem alla tíð hafi verið í
nánu samkrulli við iðnaðarráðuneytið og útvegi því framkvæmdaleyfi á tilteknum svæðum gagnrýnislaust í staðinn fyrir að standa
vörð um náttúruna. Hann segir
meðal annars að Siv Friðleifsdóttir
umhverfisráðherra hafi í kringum
aldamótin lagt niður allar stofnanir ríkisins sem báru nafnið náttúruvernd, meðal annars Náttúruverndarráð árið 2001 en í staðinn
fyrir það kom Umhverfisstofnun
sem
hafi
verið
handbendi
Landsvirkjunar í Þjórsárveradeilunni: „Á sínu fyrsta ári hafði
Umhverfisstofnun sniðgengið lög
um friðlandið í Þjórsárverum og
margar greinar laga um náttúruvernd,“ segir Guðmundur.

Oddkelsver Í bók Guðmundar Páls er fjöldi fallegra ljósmynda úr Þjórsárverum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GPÓ

Guðmundur Páll Ólafsson Bók hans er hápólitísk ádeila á virkjanahugmyndir í og við Þjórsárver.

Verstu útreiðina fær Landsvirkjun. Í bókinni birtir Guðmundur tölvupóst frá Ragnhildi
Sigurðardóttur líffræðingi sem
var fengin til að skrifa hluta af
matsskýrslu um Norðlingaölduveitu árið 2000. Ragnhildur segir
frá því í bókinni að skýrslu hennar hafi verið breytt og send til
Skipulagsstofnunar að henni forspurðri því Landsvirkjun hafi
talið að umhverfisáhrifin sem hún
taldi verða af Norðlingaölduveitu
væru of mikil, meðal annars að
hún gæti valdið uppblæstri í
Þjórsárverum. Saga Ragnhildar
er fróðleg en sorgleg. Ef hún er
sönn þá er ótrúlegt að Landsvirkjun hundsi niðurstöður vísindamanna sem henta fyrirtækinu
ekki. Um samskipti Ragnhildar og
Landsvirkjunar segir Guðmundur
að ekki séu þekkt dæmi um það í
orkugeiranum í Vestur-Evrópu að
hálfopinber stofnun hafi gengið
svo hart gegn vísindamönnum
sem hafi mótmælt vinnubrögðum
þeirra.
Niðurstaða Guðmundar er að
bæði stjórnvöld og Landsvirkjun
hafi brugðist skyldu sinni í Þjórsárveradeilunni með því að fjalla
ekki um fyrirhugaðar virkjanaframkvæmdir,
meðal
annars
Norðlingaölduveitu, á réttan og
hlutlausan hátt.

%INSTEFNA
Eins og sést af umfjölluninni hér
að framan þá er bók Guðmundar
gagnrýnin og hápólitísk. Ég fékk
það á tilfinninguna við lesturinn
að hann væri stundum ekki sanngjarn í umfjöllun sinni: reyndi
ekki að skilja og segja frá skoðunum andstæðinga sinna eins vel og
hann gæti. Af þessum sökum tel
ég bókina á köflum vera áróðurskennda. Guðmundur tekur oft
sterkt til orða og á gildishlaðinn
hátt, talar til dæmis ekki um álver
heldur „orkufrekar málmbræðslur“ og að sökkva eða farga landsvæðum eða náttúruarfleifð undir
miðlunarlón.
Auk þess beitir hann gjarnan
því bragði að spyrja áhrifamikilla
spurninga sem hann svarar ekki:
„Er framtíð íslenskra öræfa best
varðveitt í áli?“, og „Verður næsta
framlag okkar til heimsbyggðarinnar að spilla öðru djásni
öræfanna, Þjórsárverum, sem eru
á heimsminjaskrá yfir mikilvægustu votlendi jarðar?“ Þetta er
stílbragð sem einkennir áróður.
Vegna þess hversu afdráttarlaus og harkalegur Guðmundur

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

brotinn svo mikið upp með beinum tilvitnunum.

4ILFINNINGASEMI OG BREYTT HUGSUN

Páll er í orðalagi og framsetningu
glatar hann trúverðugleika sínum
meira en ella. Hann hefði hæglega
getað sleppt þessu því hann er
með góð rök í höndunum fyrir
máli sínu: betra hefði verið að láta
rökin ein tala frekar en að beita
mælskubrögðum.

!ÈRIR GALLAR
Annar galli á bókinni er tengdur
þessum. Texti Guðmundar, einkum í byrjun og lok bókarinnar, ber
merki þess sem Þórbergur Þórðarson kallaði uppskafningu í
þekktri ritgerð: þegar mál verður
það skáldlegt og upphafið að það
verður tilgerðarlegt. „Fuglar fara
um stakir eða í hópum og kveða
stef í annríki daganna á meðan
landið hlustar en [um] dældirnar
smýgur lágfóta í skjóli grósku og
eigin felulita.“ (bls. 14) Ég held að
orsökin fyrir þessum galla á bókinni sé hin sama og áður: Guðmundi Páli er svo annt um það sem
hann fjallar um í þessari bók að
stundum gleymir hann sér þegar
hann talar um Þjórsárver og náttúru Íslands. Kannski hefði gagnrýninn ritstjóri getað aðstoðað
Guðmund Pál við að lagfæra
þetta.
Aðrir gallar bókarinnar eru af
sama meiði. Bókin virðist vera
skrifuð í nokkrum flýti því setningarnar eru á köflum hroðvirknislegar, auk þess sem margar innsláttarvillur hafa slæðst inn í
hana. Guðmundur birtir mikið af
löngum beinum tilvitnunum í
stjórnmálamenn, fundargerðir og
viðtöl í bókinni; slíkt er merki um
að hratt hafi verið unnið. Bókin
verður fyrir vikið sundurlaus á
köflum. Betra hefði verið að vinna
betur úr upplýsingunum til þess
að halda rauða þræðinum; það er
óþægilegt að lesa texta sem er

En tilfinningasemin og reiðin sem
kraumar í Guðmundi Páli út af
umhyggju hans fyrir náttúru
Íslands er jafnframt einn helsti
styrkur bókarinnar, þótt hún beri
hann stundum ofurliði, enda segir
Guðmundur bókina vera skrifaða
fyrir vanrækt land vegna þjóðar í
upplausn. Orð sem ríma ágætlega
við hræddu þjóðina sem Andri
Snær Magnason skrifaði Draumalandið sitt fyrir í fyrra. Bókin á
því, að ég held, fyrst og fremst að
vera hugvekja fyrir Íslendinga
því hún er skrifuð af ástríðu sem
lesandinn á auðveldara með að
skilja þegar hann sér myndirnar
úr Þjórsárverum.
Með bókinni vill Guðmundur
líklega sýna lesandanum hvað er í
húfi í Þjórsárverum og hann hamrar á því að hugsað verði um náttúruna á annan hátt en gert hefur
verið á Íslandi „svo hvorki ríkisstjórn né Alþingi sé heimilt að
eyðileggja fjársjóði náttúrunnar“.
Þessu markmiði vill hann meðal
annars ná með því að binda friðlýst land eins og Þjórsárver í
stjórnarskrá svo „tækisfærissinnað stjórnvald“ geti ekki „fargað“
því. Guðmundur spyr tengdrar
spurningar í bókinni, sem hann
svarar að vísu ekki eins og svo
mörgum öðrum: „Hafa lífverur,
aðrar en maðurinn, einhvern rétt,
einhvern frumburðarrétt?“ Guðmundur veltir því fyrir sér sams
konar spurningum um réttindi
dýra og náttúrunnar og forvígismenn
mannréttindahugtaksins
fyrir 250 árum. Og rétt eins og í
tilfelli mannréttinda má ætla að
helstu rök Guðmundar fyrir náttúru- og dýraréttindunum sem
hann ýjar að séu byggð á tilfinningum.
Bókin snýst því líka um annað
og meira en verndun Þjórsárvera
því í henni er vísir að hugsun um
náttúruna sem getur breiðst út
með aukinni meðvitund um
umhverfisvernd og vitneskju um
orsakirnar fyrir hlýnun jarðar.
Bók Guðmundar er merkileg að
mörgu leyti og er undarlegt að
ekki hafi verið fjallað meira um
hana í fjölmiðlum því slíkar gagnrýnar og ögrandi bækur um málefni líðandi stundar eru sjaldgæfar hér á landi, auk þess sem
hún er einnig fallegt listaverk um
svæði sem fáir landsmenn þekkja.
Ingi Freyr Vilhjálmsson
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Allir sem versla á markaðnum
fá vandaða bók í kaupbæti.
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Öll börn sem koma á markaðinn
fá frítt Andrésblað.

890 kr.

1.499 kr.

65% afsláttur

30% afsláttur

1.399 kr.
1.299 kr.
44% afsláttur

11.499 kr.
668% afsláttur

1.790 kr.

199 kr.

72% afsláttur

46% afsláttur

999 kr.
80% afsláttur

Dramadrottningar á öllum aldri fá
gefins splunkunýja Skóladagbók
dramadrottningar 2007–2008.
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Allir sem versla fyrir meira en
10.000 kr. geta valið sér bókina
Jesús Kristur – Jesús sögunnar
g
rúgur
eða Vín – þrúgur
gleðinnar
aaðð gjöf.
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Ágætis byrjun og góðir sprettir
MISTY MOUNTAIN
Leikstjóri og handritshöfundur: Óskar Þór Axelsson.
Aðalhlutverk: Warren J. Willard, Ingunn Erla Eiríksdóttir, Steven Zilliax,
Guðjón Gamalíelsson, Herdís Þorvaldsdóttir, Ragnar Már Sigfússon og Margrét
Vilhjálmsdóttir.
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stúlkunnar sem hluta af frásögninni. Myndatakan er ágæt og
klippingin styður vel við frásögnina og vekur stemningu. Einnig er
gaman að sjá meðvitaða notkun
lita, sem lyftir heildarútliti myndarinnar.
Misty Mountain er lokaverkefni
leikstjórans frá kvikmyndadeild
New York-háskóla og ber keim af
skólaverkefni.
Eflaust er verið að daðra við
takta hjá kvikmyndaleikstjórum á
borð við David Lynch, Christopher
Nolan og jafnvel Terry Gilliam.
Samanber hið óræða, misjafnar
víddir í atburðarás og tímaflakk.

22. september – 11. nóvember
Handverkshefð í hönnun
Hönnuðir, lista- og handverksfólk sýna verk sín
Boðið er upp á leiðsögn um sýninguna fyrir hópa
í samstarﬁ við Heimilisiðnaðarfélag Íslands og
Handverk og hönnun

Stuttmyndin Misty Mountain
fjallar um Warren, bandarískan
hermann á sjöunda áratugnum
sem þjónar við Natóstöð á Íslandi.
Öðru hverju ferðast hann inn í
framtíðina, þar sem hann kynnist
og verður ástfanginn af íslenskri
stúlku árið 2006.
Hann neyðist til að snúa aftur til
fortíðar en þegar hið raunverulega
2006 er runnið upp hverfur hann
aftur til Íslands til að bjarga
stúlkunni frá örlögum ástarsorgarinnar.
Leikstjórinn gerir skemmtilegar
tilraunir meðal annars þar sem
hann notar myndbandsdagbók

22. september – 11. nóvember
Í Boganum: Úr ríki náttúrunnar
Guðmunda S. Gunnarsdóttir, alþýðulistakona,
sýnir málverk og myndverk úr rekaviði og steinum

Örlögin mætast á heiðinni

GERÐUBERG HAUST 2007
www.gerduberg.is
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Því miður er sagan of flókin og
ekki nógu vel unnið með handrit
fyrir stuttmyndasniðið og tímaflakkið örlítið tilgerðarlegt. Leikurinn ber vott af leikstjórn sem
stígur sín fyrstu skref, en þó ber
að nefna góða spretti hjá íslenskum aukaleikurum og töfrandi Ingunni Erlu Eiríksdóttur í hlutverki
ástmeyjarinnar. Misty Mountain
er ágætis tilraun og lofandi
byrjun.
Rut Hermannsdóttir

TAKK FYRIR HJÁLPIÐ

OKTÓBER

Október – desember
Komdu að kveða í Gerðubergi!
Kvæðamannafélagið Iðunn
Kvæðalagaæﬁngar og skemmtifundir í hverjum mánuði
Sjá www.rimur.is

Október – nóvember
Ertu með eitthvað NÝTT á prjónunum?
Grunn- og framhaldsnámskeið í samstarﬁ við Heimilisiðnaðarfélag Íslands. Kennarar: Ásta Kristín Siggadóttir
og Halldóra Ingólfsdóttir. Sjá www.heimilisidnadur.is
17. október kl. 21
Tónleikar - Tríó Vadims Fedorovs
Tríóið skipa Vadim Fedorov sem leikur á harmoniku,
Gunnar Hilmarsson á gítar og Leifur Gunnarsson á
kontrabassa. Frönsk musett- og valssveiﬂa
í bland við heims- og jazztónlist

NÓVEMBER

17. nóvember – 13. janúar
Í Boganum: Málverkasýning Togga
Sýning á landslagsmálverkum
Þorgríms Kristmundssonar, alþýðulistamanns
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Jón er þreyttur á lífinu og í sjálfsmorðshugleiðingum þegar hann
hittir Gunnu á fáfarinni heiði. Hún
er í banastuði, ef frá er talið bensínleysi. Jón nær að rífa sig upp úr
þunglyndinu til að redda bensíni
en örlögin verða ekki flúin. Líf
Jóns og Gunnu verður aldrei samt
á ný.
Stuttmyndin Takk fyrir hjálpið
er frumraun Benedikts Erlingssonar leikara sem kvikmyndaleikstjóra. Þetta er vandmeðfarið
form og margir leikstjórar falla í
þá gryfju að segja of stóra og

flókna sögu í fyrsta sinn. Það á
ekki við um Takk fyrir hjálpið því
hún er bæði hnitmiðuð og skondin
og smellpassar í stuttmyndaformið. Styrkur Benedikts sem leikari
kemur skýrt fram því frammistaða leikaranna Hilmars Jónssonar og Charlotte Bøving er alveg
frábær.
Benedikt hefur fengið með sér
einvala lið fagmanna en það er
Bergsteinn Björgúlfsson sem
tekur og Elísabet Ronaldsdóttir
sem klippir. Hún er að skipa sér á
sess meðal bestu klippara á Norð-

urlöndum og klippti meðal annars
Mýrina, Blóðbönd og stuttmyndina
Bræðrabylta sem er komin í forval
til Óskarsverðlauna.
Í heildina er Takk fyrir hjálpið
skemmtileg lítil mynd og það er
full ástæða til þess að fylgjast vel
með Benedikt Erlingssyni koma
sér betur fyrir í leikstjórastólnum
í framtíðinni.
Rut Hermannsdóttir
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24. nóvember – 13. janúar
Þetta vilja börnin sjá!
Myndskreytingar úr barnabókum ársins
Boðið er upp á leiðsögn fyrir 8 ára skólabörn
í samstarﬁ við Borgarbókasafn Reykjavíkur

24. nóvember
Allt í plati!
Sigrún Eldjárn: Ritþing og sýning
Stjórnandi þings: Sigþrúður Gunnarsdóttir
Spyrlar: Aðalsteinn Ásberg og Margrét Tryggvadóttir

25. nóvember
Dagur hljóðfærisins: Fiðlan ræður ríkjum!
Landslið ﬁðluleikara býður upp á
fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna!
Í samstarﬁ við Félag íslenskra tónlistarmanna

DESEMBER

Leikstjóri og handritshöfundur: Benedikt Erlingsson.
Aðalhlutverk: Charlotte Bøving og Hilmar Jónsson.

6. desember kl. 20
Dimmalimm - Íslensku myndskreytiverðlaunin 2007
í samstarﬁ við Félag íslenskra bókaútgefenda,
Myndstef og Pennann
Hljómsveitin Tepokarnir leikur fyrir gesti

6. desember kl. 21
Í Kafﬁ Bergi: Einn og átta
Sunna Emanúelsdóttir sýnir handgerða jólasveina
og skötuhjúin Grýlu og Leppalúða

Sýningar eru opnar virka daga frá kl. 11-17 og um helgar frá kl. 13-16
Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar

"RUCE 3PRINGSTEEN HEFUR
KALLAÈ SAMAN SITT GAMLA BAND
OG ER AÈ LEGGJA Å TÒR &YRSTU
KONSERTARNIR VERÈA Å !SHBURY
0ARK ¹ M¹NUDAG OG ÖRIÈJUDAG
Å #ONVENTION (ALL ÖAR Å B¾ EN
ÖAR HEFUR HANN LÎNGUM HAFIÈ
FERÈIR SÅNAR /PNUN ¹ TÒRNUM
KONSERTARNIR Å VIKUNNI ERU
SAGÈIR OPNAR ¾FINGAR VERÈUR
 OKTËBER Å (ARTFORD Å #ONN
ECTICUT 3AMA DAG KEMUR
NÕR DISKUR ÒT -AGIC "ANDIÈ
VERÈUR Å %VRËPU ER LÅÈA TEKUR
AÈ JËLUM OG ER UPPSELT ¹
FLESTA TËNLEIKA FERÈARINNAR
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Glæpir og gamlir draugar
ALLIR LITIR HAFSINS ERU KALDIR
Leikstjóri og handritshöfundur: Anna Th. Rögnvaldsdóttir.
Aðalhlutverk: Hilmir Snær Guðnason, Þórunn Lárusdóttir, Jóhanna Vigdís
Arnardóttir, Eyvindur Örn Barðason, Jón Sæmundur Auðarson, Pétur Einarsson,
Helga Jónsdóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Björn Floberg, Benedikt Árnason og
Rúnar Guðbrandsson.
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Sjónvarpsþáttaröðin Allir litir
hafsins eru kaldir, sem sýnd var í
sjónvarpinu í byrjun árs 2006,
hefur nú verið endurútgefin sem
níutíu mínútna sjónvarpsmynd.
Útgáfan er sérsaklega ætluð
fyrir erlendan markað og er nú
komin út á mynddisk ásamt upp-

runalegu þáttunum þremur.
Sagan segir frá Ara, lögmanni í
Reykjavík, sem er skipaður verjandi ungs ógæfumanns sem er
ákærður fyrir morð á öldruðum
listaverkasala. Við fyrstu sýn virðist málið einfalt en þegar systir
sakbornings, Milla, hefur upp á

Ara tekur málið aðra stefnu og
draugar fortíðarinnar ryðjast upp
á yfirborðið.
Allir litir hafsins eru kaldir er
dúndurgóður krimmi. Vel skrifaður og kemur á óvart með óvenjulegu vali á sökudólgi. Persónuleg
togstreita Ara, sem er í forræðisdeilu, fléttast vel inn í aðalsöguþráð og það er snilldarlausn að
nota soninn, sem Eyvindur Örn
Barðason leikur af mikilli kúnst,
sem eins konar rödd sannleikans.
Hilmir Snær Guðnason er stöðugur í hlutverki Ara. Þórunn Lárusdóttir er mjög góð Milla og það
væri gaman að sjá meira af henni
í sjónvarpi eða á hvíta tjaldinu.

Hliðarpersónur eru litríkar þar
sem helst má nefna Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur sem barnsmóðir
Ara, Ólafía Hrönn Jónsdóttir
kemur með húmorinn sem
húshjálpin Margrét og Jón
Sæmundur Auðarson er algjörlega réttur í hlutverk ógæfumannsins Jóa. Þátt hins norska

Björns Floberg hefði þó mátt
skýra örlítið betur, ásamt lögreglu
þar sem sumar persónur urðu
helst til keimlíkar.
Glæpasagnamenning á Íslandi
virðist blómstra sem aldrei fyrr.
Enda ein skemmtilegasta og vinsælasta grein bæði innan bókmennta og myndrænna miðla.
Allir litir hafsins eru kaldir er til
marks um að innlent leikið sjónvarpsefni hefur ekkert að óttast.
Góð og vel sögð saga hrífur, sama
hvað tungumálið heitir. Endurgerðin er bæði hnitmiðuð og þétt
og vonandi fáum við sem fyrst
fleiri sögur úr sarpi Önnu Th.
Rögnvaldsdóttur.
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Við erum búin að rífa allt út úr íbúðinni
og vitum ekkert hvert við stefnum
ÓHAPP!
Höfundur: Bjarni Jónsson.
Leikstjóri: Stefán Jónsson Hljóðmynd: Frank Þórir Hall Lýsing: Lárus
Björnsson Leikmynd og búningar: Börkur Jónsson Frumsýning í Kassanum
21. september.

666
Já, hvert stefnum við, er allt þetta
byggingarbrölt áhrif frá niðurrifi
gamla torfbæjarins?
Fyrsta frumsýning Þjóðleikhússins í ár er á verki Bjarna Jónssonar, Óhappinu, í Kassanum. Kærkomin myndleiklistarsýning þar
sem hið nýja gildismat með endalausum frösum, eins og merkimiðum hins leyfilega til þess að vera
kúl, er sett á oddinn. Undirliggjandi er allan tímann, hverju á að
snobba fyrir og hvernig á að koma
snobbinu á, samanber rauðvínstegundin sem sálfræðingurinn mælir
með og vonast til að komist inn í
kjarnann, það er innkaupalista
ÁTVR.
Allir vilja endilega vera með í
kjarnanum, alveg sama þótt viðkomandi séu gungur og innantómar skrumskælingar af þykjustufólki.
Ein að mótmæla. Samstaða er
asnaleg. Eina manneskjan sem ber
hag almennings fyrir brjósti biður
afsökunar á sjálfri sér. Kryddblanda
með safaríkum hjúp!
Pælið í þessum flottu pakkningum! Óhappið er í raun hörmulegt slys framkallað af tillitsleysi,
en þar sem tilhneiging er til þess
að koma öllu inn í ákveðnar pakkn-

ingar og frasa er óhapp auðvitað
miklu heppilegra hugtak og auðveldara að takast á við fyrir þá sem
þurfa að afsaka sjálfan sig í þessum heimi nútímagilda.
Fantagóð mynd af fjölmiðlafígúrum og eins hvað innantóm frasaráðgjöf er mikil froða.
Bjarni kann að skrifa, og Stefán
kann að lesa úr.
Okkur er boðið upp á leikrænan
raunveruleika í sjónvarpsupptökusal þar sem heimili, líf og örlög
hjónanna Jóhönnu og Halldórs
skarast við hið daglega, yfirmáta
hressa morgunsjónvarp. Ljóskurnar tvær sem þar ráða ríkjum eru
staðaltýpur
nútíma
fjölmiðlakvenna. Önnur segir fréttir en
skilur ekki bofs í því sem hún er að
þylja upp, en álítur sig þó háttsettari en hin sem er líklega ráðin
vegna þess að hún er sæt en kann
þar að auki að tala við fólk og
hlusta. Með þeim er svo kósí
kokkur, vinur fólksins sem kann að
brosa, hlæja, hæla og laga mat. Við
þekkjum hverja einustu persónu
verksins, ekki úr bókmenntum og
sögu heldur úr matreiðslubók sjónvarpsveruleikans. Tilraun með
skilin milli hins leikna raunveruleika og hins eiginlega raunver-

uleika. Þess vandlega gætt að halda
sér innan þeirra ramma sem komnir eru um öll samskipti og gildismat. Undir dægurglansmynd vex
átakanlegur harmleikur fram.
Leikararnir voru frábærir, hver
um sig, og erfitt að gera þar nokkuð
upp á milli. Atli Rafn sem leikur
hinn óhamingjusama verkfræðing,
eiginmann Jóhönnu, náði einstaklega góðum tökum á menntamanninum með bældu tilfinningarnar.
Elmu Lísu tókst að gera ljóskuna
Brynju ekki aðeins trúverðuga
heldur kom hún einnig sársaukanum í persónunni vel til skila. Dóra
Jóhannsdóttir sem lék hina sjálfumglöðu fréttakonu Rósu náði
einnig að glæða sína persónu lífi án
þess að yfirleika sem hefði verið
auðvelt þar sem fáránleiki í framkomu hennar og orðræðu hefði
getað boðið upp á það.
Kjartan Guðjónsson, sem hefur
mikla spaugtaug og á auðvelt með
að sprikla og glettast, hélt hér aftur
af sér og árangur vinnunnar var að
hann hefur sjaldan verið betri en í
þessu vandræðalega hlutverki sálfræðingsins sem heldur við konu
vinar síns og situr í morgunsjónvarpi og blaðrar um sálfræðilegar
lausnir.
Kokkurinn var lím sýningarinnar og eins og fulltrúi kórsins hjá
Grikkjum lagði hann mat á atburðarásina. Stefán Hallur Stefánsson
sýndi hér mikla útgeislun og styrk
og þandist einhvern veginn um allt
rýmið eins og sá matarilmur sem
upp úr heitum pottum hans kom.
Katla Margrét Þorgeirsdóttir í
hlutverki Jóhönnu var óaðfinnan-

6%2+ !& ljósmyndasýningum 3%- .²
34!.$! 9&)2
Í Galleríinu Auga fyrir auga á
Hverfisgötu stendur nú yfir sýning á
ljósmyndum breska ljósmyndarans
Christopher Taylor. Þetta er fyrsta
sýning á verkum Taylors á Íslandi.
Gallerí Auga fyrir auga er opið
fimmtudaga til sunnudaga frá 14–17.

Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur er núna stór sýning úr myndasafni Vísis og Dagblaðsins og eru
þar margar merkar samtímaheimildir úr önn dagsins. Hér er mynd frá leiðtogafundinum:
öryggisverðir að störfum fyrir utan Höfða. Í bakgrunni má sjá íslenska björgunarsveitarmenn.
Ljósmyndari: Gunnar V. Andrésson. Ljósmyndasafnið í Grófarhúsi er opið kl. 12-19 virka daga og
13-17 um helgar.

Óhapp! eftir Bjarna Jónsson. Leikarar Þjóðleikhússins: Atli Rafn, Elma Lísa, Stefán
Hallur Stefánsson og Dóra Jóhannsdóttir.

leg í hlutverki venjulegu konunnar
af holdi og blóði.
Meðferð hljóðs og tóna í sýningunni var allan tímann eins og um
útvarps- eða sjónvarpsupptöku
væri að ræða og eins var sviðið
allt gernýtt þannig að ekkert af
myndinni allri var uppfylling.
Leikmynd Barkar Jónssonar með
ísskápinn rauða eins og altaristöflu í guðshúsi nútímans var
heillandi. Hann leikur sér með
andstæður hita og kulda og ekki
laust við að spænskar bíómyndir
hafi komið upp í hugann. Kalt
verður heitt og heitt verður kalt.
Allt á að verða betra eftir að það
er orðið mátulegt.
Hjálmar

Hjálmarsson leikur óborganlegan
kverúlant, mótmælanda sem æpir
utan úr sal eins og hrærigrautur
þjóðarsálarinnar.
Guðrún Lilja Þorvaldsdóttir fer
einnig með smáhlutverk mótmælanda, birtist í kanínubúningi
eða einhverju þvílíku og verður
eins og tákn hins léttvæga og
asnalega.
Sýningin er heillandi og greinilegt að hér eru engar happa- og
glappaaðferðir notaðar heldur
farið af stað með eldklára sýn á
heildina. Leikverk sem er svo vel
skrifað að það er magnað á
köflum.
Elísabet Brekkan

MÆLING HEIMSINS EFTIR DANIEL KEHLMANN

STÓRFENGLEGT
MEISTARAVERK
SKEMMTILESTUR AF BESTU GERÐ

Mæling heimsins er sambland af vísindasögu og
lygasögu. Bókin er skrifuð af stórhug og er skemmtilestur af bestu gerð, full af litlum athugunum sem
kitla hugann svo mann langar mest til að hrópa af
fögnuði. Mæling heimsins var næst mest selda
skáldsaga heims árið 2006.
Daniel Kehlmann
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„... grípandi... fyndin...“
Kolbrún Bergþórsdóttir - Kiljan

„Flott saga.“
Páll Baldvin Baldvinsson - Kiljan
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Stórfenglegt tilbrigði við hinn klassíska reyfara. Meistaralega skrifuð leynilögreglusaga, fyndin og frumleg. Á metsölulista Eymundsson síðan hún kom út í júlí.
„Ein merkilegasta bók bandarískra nútímabókmennta.“
– Washington Post
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¥SLENSKIR LEIKSTJËRAR ERU AÈ
S¾KJA SÁR VERKEFNI ERLENDIS
¶ORLEIFUR !RNARSON ER AÈ
VINNA Å "ERLÅN VERK EFTIR ,ARS
.ORÁN ¹SAMT 3ËLVEIGU SYSTUR
SINNI (ILMAR
*ËNSSON ER AÈ
SVIÈSETJA NÕTT
S¾NSKT VERK
Å ®REBRO OG
'UÈJËN 0EDERSEN ER ORÈAÈUR
VIÈ VERKEFNI HJ¹ 2IKSTEATERN Å
3VÅÖJËÈ ÖAR SEM HANN HEFUR
STARFAÈ ¹ÈUR
"ENEDIKT %RLINGSSON ER
EINNIG ¹ FÎRUM TIL 3VÅÖJËÈAR
ÖAR SEM HANN MUN FLYTJA -R
3KALLAGRÅMSSON SEM GENGIÈ
HEFUR FYRIR FULLU HÒSI Å ,AND
N¹MSSETRINU ¥ 3VÅARÅKI ¾TLAR
HANN AÈ LEIKA SÕNINGUNA
EN LEIKSTJËRI HENNAR ER 0ER
%NQUIST SEM EINNIG LEIKSTÕRÈI
SÕNINGU "ENEDIKTS /RMS
TUNGU FYRIR NOKKRUM ¹RUM
$RAUMALANDIÈ EFTIR !NDRA
3N¾ -AGNASON KEMUR BR¹TT
ÒT ¹ ENSKU ¹ VEGUM #ITIZEN
0RESS FYRIRT¾KI
3IGURÈAR 'ÅSLA
0¹LMASONAR
OG "JÎRNS
*ËNASSONAR
Å "RETLANDI
&¹TT ER AÈ FREGNA AF FYRIRT¾KI
"JÎRNS OG %DDUNNAR S¹LUGU
ÖAR Å LANDI
$IDDÒ OG *ËNAS )NGIMUND
ARSON LEGGJA Å ÖESSARI VIKU
LAND UNDIR FËT OG HALDA TIL
2ÒSSLANDS Å
TËNLEIKAHALD
¶AÈ ER Å ANNAÈ
SINN SEM
ÖAU ERU MEÈ
TËNLEIKA ÖAR
EYSTRA EN VIÈTÎKUR VORU SLÅKAR
Å FYRRA SINNIÈ AÈ ÖAU ERU
VELKOMIN AFTUR

KOMDU Í ÁSKRIFT
5 BESTU BLÖÐIN FRAMUNDAN
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DYN A M O R E Y K J AV Í K

%GILL «LAFSSON TËNSMIÈUR
OG TËNLISTARMAÈUR HEFUR NÒ
Å UNDIRBÒNINGI DISK MEÈ
ÅSLENSKUM
S¹LMALÎG
UM *ËNAS
¶ËRIR MUN
LEIKA UNDIR
EN UPPTÎKU
STAÈUR ER EKKI
¹KVEÈINN %GILL FETAR SLËÈ
SEM %LLEN +RISTJ¹NSDËTTIR
3IGURÈUR &LOSASON OG FLEIRI
HAFA RATAÈ EN NÕTÒLKUN S¹LMA
HEFUR REYNST VINS¾LT EFNI HÁR
¹ LANDI %GILL ER EINNIG MEÈ Å
UNDIRBÒNINGI TËNLEIKA MEÈ
¶URSUNUM SEM KOMA SAMAN
¹ NÕ EFTIR LANGT HLÁ ¶EIR VERÈA
Å SAMSTARFI VIÈ #APUT ¹ ÖEIM
TËNLEIKUM

Nú er rétti tíminn til að gerast áskrifandi að Gestgjafanum. Framundan
eru ﬁmm bestu blöð ársins! Þeir sem gerast áskrifendur núna fá Klúbbablaðið, Kökublaðið, Villibráðarblaðið, Jólablaðið og tvöfalt áramótablað
sem inniheldur Létta rétti og Bestu uppskriftir líðandi árs.
:::: Þú færð 20% afslátt
:::: Þú færð eintakið á aðeins 796 krónur!

ur
Áskrifend ð
a
fá aðgang .is

Haﬁr þú ekki áhuga á áskrift eftir tilboðstímabilið hefur þú samband við okkur í síma 515 5555.

nn
gestgjaﬁ

TAKTU ÁKVÖRÐUN STRAX!



 

:: Hringdu í síma 515 5555 eða
:: sendu tölvupóst á askrift@birtingur.is eða
:: farðu inn á www.birtingur.is og kláraðu málið eða
:: sendu okkur SMS-skilaboðin „ge jatakk“ í 821 5521 og við
hringjum í þig til þess að ganga frá áskriftinni.

eitthvað alveg

einstakt
Skipholt 50A • sími: 581 4020
www.gallerilist.is

Íbúðir 0201-1101

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Hörðukór 3

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

WWW.HORDUKOR.IS

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 15:00-15:30

ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI

Frum

Norðurbraut 33 Neðri
sérhæð
Vorum
að
fá í sölu fallega hæð
með sérinngangi við
Norðurbraut.
Mikið
endurnýjuð eign bæði
að utan og innan. V 25
millj. Upplýsingar gefur
Sigurður í síma
616 8880.

Íbúðir 0203-1103

203 KÓPAVOGUR
52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU
HVERFI

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

ÞÆGINDI

Langholtsvegur
100.
Vorum að fá í einkasölu
fallega neðri sérhæð við
Langholtsveg,
eignin
er mikið endurnýjuð að
innan, búið að skipta
um rafmagn, gólfefni
og ﬂeira. V: 29,8 millj.
Upplýsingar
gefur
Sigurður í síma
616 8880
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Opið hús í dag sunnudag frá kl. 16:00 - 16:30
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Álfholt 34 A Hafnarﬁrði.
Falleg eign á tveimur
hæðum með miklu útsýni
í Holtunum. Möguleiki
á 5 - 6 herbergjum.
Eigendur skoða skipti á
minni eign í Vallarhverﬁ.
V: 32.9 millj.
Upplýsingar hjá Þorsteini
í síma 662 8822
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OPIÐ HÚS
Í dag frá 14:00 - 17:00

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

Eða kynntu þér málið nánar á www.hordukor.is
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RE/MAX

STÓRBORG

898 3023 / 899 9493

534 8300

Frum

Opin hús í dag, sunnudag
Opið hús í dag á frá kl. 13:30-15:00

Opið hús í dag á frá kl. 16:00-17:00

Opið hús í dag á frá kl. 14:00-16:00.

Álfheimar 70, íb. 402.

Álfatún 23 - íbúð 102.

Vesturfold 17, einbýli á einni hæð.

Til sýnis í dag falleg 4-5 herbergja 113,5 fm. íbúð á 4. hæð í fjölbýli við Álfheima. Stutt í skóla, verslunarmiðstöð og aðra þjónustu. Skiptist m.a. í 3
svefnherbergi, stofur og hol. Endurnýjað eldhús m/fallegri innréttingu. Svalir
úr stofu með geysiförgu útsýni yfir borgina. Hagstætt verð 23,9 millj.
Gústaf sölumaður Höfða (895-7205)
sýnir íbúðina í dag frá kl. 13.30 til 15:00.

Til sýnis í dag sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1.hæð í
snyrtilegu fjölbýli með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur neðst í dalnum og
er stutt í frábærar gönguleiðir. Íbúðin er 102,4 og skúrinn 22,8. fm. Rúmgóð
geymsla fylgir í kjallara. Húsið er nýviðgert og málað að utan. Verð 28,9 millj.
Elísabet sýnir íbúðina í dag
frá kl. 16:00 til 17:00.

Sérlega glæsilegt 172,5 fm. einbýlishús að mestu á einni hæð
ásamt tvöföldum 54,4 fm bílskúr,
alls 226,7 fm. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn. Húsið skiptist m.a. í fjögur svefnherbergi,
stofur, hol og glæsilega innréttað
eldhús. Arinn í stofu. Lóðin er
með viltum gróðri og holtagróti.
Stór verönd með skjólveggjum og útigrilli. Húsið er einstaklega vandað og
með íburðarmiklum innréttingum. Sjón er sögu ríkari. Ásett verð 69 millj.
Daði sölumaður Höfða ( 698-5044) sýnir húsið í dag frá kl. 14-16

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00

Veitingahús til sölu.

Austurströnd 12 - íbúð 604

Veitingahúsið Catalina í Hamraborg
í Kópavogi er til sölu.

Til sýnis í dag falleg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 6.hæð ásamt stæði í
bílageymslu á þessum eftirsótta stað. Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri/hol,
parketlagða stofu m/útgengi á svalir, flísalagt baðherb., 2 parket á svefnherb.
og flísalagt eldhús m/snyrtilegri innréttingu. Mjög gott útsýni er úr íbúðinni yfir sundin og út að jökli. Verð 25,9 millj. Ásmundur sölumaður Höfða (895
3000) sýnir íbúðina í dag frá kl. 15-16.

Um er að ræða rekstur með góða veltu í eigin húsnæði. Húsnæðið telur m.a.
2 vel innréttaða veitingasali, eldhús m/öllu og spilasal (Gullnáman) þar sem er
mikil spilun. Hér er á ferðinni einstakt tækifæri til að eignast veitingarekstur
sem byggður er á traustum grunni.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur á Höfða fasteignasölu í
síma 565-8000.

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.-skipasali
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Frum

HAMRABORG - LAUST FLJÓTLEGA

Glæsilegt verslunar og skrifstofuhúsnæði á mjög eftirsóttum stað í Hamraborg
Kópavogs. Húsnæðið er sérlega vel staðsett. Húsnæðið er á tveimur hæðum sem hægt er
að samnýta hæðirnar eða nota í sitthvoru lagi. Efri hæðin er tilbúin til innréttingar. Neðri
hæðin er skráð 140 fm skv. FMR en efri hæðin er skv. seljanda um 170 fm.

Þær eru ansi margar
byggingar í borginni
okkar sem mér þykja
afspyrnu ljótar.
Meðal þeirra get ég
nefnt Miðbæjarmarkaðinn, sem er að mínu
mati eitt það ljótasta
mannvirki sem í henni
hefur verið reist. Svo er það húsið á
torginu þar sem farþegar Strætó
geta ornað sér og borðað pylsur. Það
hús er eflaust með ljótari mannvirkjum Norður-Evrópu og þegar
það verður jafnað við jörðu mun ég
standa á Arnarhóli og júbla af kæti.
Verst bara að það sé ekki hægt að
flytja þessi ferlíki í heilu lagi og
koma þeim fyrir í einhverri auðn
utan við borgina. Þannig væri hægt

að skapa svona „hryllingsbæ“ til
áminningar um fagurfræðileg spellvirki sem hér hafa verið unnin.
Verktakar, arkitektar og aðrir sem
koma að einhvers konar deiliskipulagi gætu þannig gert sér ferð í
hryllingsbæinn og barið augum það
sem kalla mætti víti til varnaðar.
Hús sem ekki á nokkurn hátt gleðja
auga né anda og drepa hann jafnvel
niður. Hús sem minna á guðsvolaða
afkima jarðar á borð við Murmansk
eða aðra staði þar sem mannsandinn
fær sjaldan notið sín.
Reykjavík er ekki gömul borg og
þar af leiðandi eru húsin í henni ekki
gömul heldur. Það má segja að hún
sé enn í uppbyggingu og því ætti að
vera hægt að læra af mistökum eins
og Miðbæjarmarkaðinum við Aðal-

stræti og húsinu ljóta sem stendur
við Lækjartorg.
Ný hús þurfa ekki að vera forljót
æxli sem allir vilja að hverfi. Hryllingshlunkar sem drepa niður gott
borgarkarma. Hæstaréttarbyggingin er til að mynda gott dæmi um vel
heppnaða nýbyggingu. Klassísk og
gerð úr góðum efnum.
Mig langar til að minna alla sem
að byggingariðnaði koma á ábyrgð
sína. Þið eruð ekki bara að búa til
summu á eigin bankareikning heldur
er einnig verið að skapa umhverfi
komandi kynslóða með húsum sem
eiga að standa um ókomin ár.
Því er um að gera að vanda vel til
verksins og sleppa fagurfræðilegum
sparnaði - (já, sveiattan, þið vitið
hverjir þið eruð).
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99kr SMS. Vinningar afhentir í BT Smáralind, Með þátttöku ert þú kominn í SMS klúbb
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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Kínadagar í Kópavogi
Í eina tíð þótti Kópavogur
býsna rauður bær og dagana
29. september til 7. október
mun bregða á hann rauðum
bjarma þegar bærinn tekur á
móti kínverskum gestum frá
borginni Wuhan í Hubei-héraði. Hátíðin er haldin í samstarfi við sendiráð Kína, listaog
menningarstofnanir
í
Kópavogi og fleiri samstarfsaðila. Markmið kínverskrar
menningarhátíðar í Kópavogi
er að gera Íslendingum kleift
að upplifa fjarlæga en heillandi
list Kína. Áform eru uppi um
að borgin Wuhan í Hubei-héraði og Kópavogur verði vinabæir.
Margt góðra gesta kemur að
austan: heimskunnir kínverskir
listamenn koma fram á tvennum tónleikum í Salnum, 3. og 5.
október: 20 manna hópur hljóðfæraleikara og söngvara, þjóðlagahljómsveit Söngleikja- og
dansstofnunar Wuhan-borgar
sem hefur hlotið fjölmargar
viðurkenningar og komið fram
víða um heim. Miðasala á tónleikana er þegar hafin.
Í Gerðarsafni er kínverskur
menningararfur frá Wuhan til
sýnis, merkar fornminjar og
listmunir. Þar er að sjá rjómann af sögulegum menningararfi Wuhan-svæðisins sem endurspeglar bæði hin ýmsu
sögulegu menningarstig svæðisins og almenna listræna sköpun í Austurlöndum. Á meðal
sýningargripa má finna allt frá
munum úr bronsi, keramik,
jaði og bambus til skrautskriftar og málverka. Sýningin
verður
opnuð
almenningi
sunnudaginn 30. september kl.

Kl. 14
Hrafnhildur Schram listfræðingur er með
leiðsögn í Listasafni Íslands í dag kl. 14. Þar
mun hún leiða gesti Listasafnsins um sali
sýningarinnar Ó-náttúra þar sem ýmis ólík
verk úr safneigninni er varða náttúru
landsins hanga uppi.
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ER TUTTUGU MANNA FJÎLLISTAHËPUR HLJËÈF¾RALEIKARA OG SÎNGVARA SEM BORIÈ HEFUR
HRËÈUR +ÅNA VÅÈA UM HEIM

11 og stendur fram til 11. nóvember.
Þriðji þátturinn í heimsókninni er koma Fjölleikaflokks
Wuhan sem mun sýna loftfimleika í íþróttamiðstöðinni Versölum. Bókasafn Kópavogs
kynnir kínverskar bókmenntir
og sýndar verða kínverskar
kvikmyndir í Kórnum í Bókasafni og Náttúrufræðistofu.
Kynnt verður kínversk tónlist.
Þá verða til sýnis kínverskir
listmunir úr einkasafni í Safnahúsinu, húsakynnum Bókasafns og Náttúrufræðistofu.
Náttúrufræðistofa Kópavogs
býður upp á sýnikennslu í flug-

drekagerð undir leiðsögn kínverska flugdrekagerðarmeistarans Kong Lingmin. Í Kórnum,
fundarsal Bókasafns og Náttúrufræðistofu, verður enn
fremur boðið upp á fyrirlestra
um jarðhita í Kína og á Íslandi,
kínverska tónlist og bókmenntaþýðingar.
Í Salnum verður málþing um
kínverska menningu laugardaginn 6. október og í Vetrargarðinum í Smáralind verður
slegið upp líflegri fjölskylduhátíð sama dag, þar sem kínverska loftfimleikafólkið og
tónlistarmennirnir verða meðal
þátttakenda.
PBB
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¶RIÈJA PLATAN ¹ ÖREMUR ¹RUM
Ný plata söngkonunnar Regínu Óskar kemur út í næsta mánuði. Þetta verður þriðja
plata hennar á þremur árum.
Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

BRATZ - THE MOVIE
SHOOT ´EM UP

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

CHUCK AND LARRY
CHUCK AND LARRY

kl. 12:30 - 3 - 5:30-8-10:30 12
kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP

MR. BROOKS
BRATZ

16
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 12:30 - 3 - 5:30 -8-10:30 L

ASTRÓPÍÁ
kl. 6 síðustu sýningar L
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4
L

DISTURBIA
ASTRÓPÍÁ

kl. 8 - 10:30
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10

MR. BROOKS
VACANCY

ASTRÓPÍÁ

kl. 12:30 - 3

14
L

kl. 8
kl. 10

VIP

L
16

16
16

KEFLAVÍK

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 D - 3 D - 5:30
RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 3

L

CUCK AND LARRY

kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

L
10

SHARK BATE
BRATZ THE MOVIE

kl. 1:30 - 3:40
kl. 5:50 - 8

L

HARRY POTTER 5

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40
DISTURBIA
kl. 10:10

L

kl. 12:30
KRINGLUNNI

L

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

BRATZ
LICENSE TO WED

kl. 12:30 - 3 - 5:30
kl. 6 - 8

L
7

KNOCKED UP

kl. 5:30 - 8 - 10:40 12

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

kl. 4 - 6:30 - 8:30
kl. 10

L

VEÐRAMÓT
SHARK BATE M/- ÍSL TAL

kl. 8 - 10:20
kl. 2 - 3:40

TRANSFORMERS
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 10:30
kl. 1:30 - 4

SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 2

14

DIGITAL
DIGITAL

10
L

14

SELFOSSI

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 1:40
LICENSE TO WED
kl. 6

14
L
L
7

L

„Platan kemur út í október en ég er ekki komin með
nákvæma dagsetningu ennþá,“ segir söngkonan
Regína Ósk Óskarsdóttir, sem er að leggja lokahönd á
sína þriðju sólóplötu.
„Þetta er þriðja platan á þremur árum, það þýðir
ekkert að stoppa! Ég ætla að klára hana um næstu
helgi.“ Platan, sem ekki hefur hlotið nafn enn þá, inniheldur eingöngu frumsamið efni. „Ég þarf að ákveða
nafnið á næstu dögum. Það eru ýmsar pælingar í
gangi. Plötuna vann ég með Karli Olgeirssyni og í
sameiningu sömdum við allt efnið, bæði lög og texta.
Það hef ég ekki gert áður en fannst það hrikalega
gaman.“
Regína segir að platan sé fjölbreytt. „Í raun má
segja að platan sé bæði hugljúf og rokk í bland. Þetta
eru lög um lífið og tilveruna,“ segir hún og brosir.
„Ég er ein á plötunni, að minnsta kosti eins og er.
Maður reynir að gera sem mest sjálfur. Svo er Kalli
algjör snillingur, við náum vel saman og erum ánægð
með útkomuna.“ Regína starfar sem söngkennari í
Söngskóla Maríu Bjarkar þegar hún er ekki að taka
upp plötur og syngur auk þess í Eurovision-bandi
ásamt Friðriki Ómari Hjörleifssyni. Hún segist ekki
vita hvort hún komi til með að taka þátt í Eurovisionkeppni Sjónvarpsins en undankeppnin mun sem
kunnugt er fara fram í allan vetur í laugardagsþætti
stöðvarinnar. „Það hefur ekki komið í ljós enn þá.
Maður er að heyra ýmsar sögur um fyrirkomulagið

3%-52 3*,& 2EGÅNA
ER AÈ LEGGJA LOKAHÎND
¹ ÖRIÈJU PLÎTU SÅNA
SEM KEMUR ÒT Å OKTË
BER (ÒN SAMDI ALLT
EFNIÈ ¹ PLÎTUNNI SJ¹LF
Å SAMSTARFI VIÈ +ARL
/LGEIRSSON

og auðvitað veit maður aldrei. Ég útiloka ekki neitt en
býst ekkert endilega við því að vera með þótt það sé
alltaf gaman að fara út,“ segir Regína, sem þrisvar
hefur sungið bakraddir í aðalkeppninni.
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

Sími: 553 2075

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
CHUCK & LARRY
HÁKARLABEITA ÍSL TAL
HAIRSPRAY
KNOCKED UP
BRETTIN UPP! ÍSL TAL

kl. 1.30, 3.45, 5.45, 8, 10.20 12
kl. 2, 4 og 6 600 kr.
L
kl. 5.45, 8 og 10.20
L
kl. 8 og 10.30
14
kl. 2 og 4
L

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ
STÓRSKEMMTILEGT
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUNUM!

50 Cent á niðurleið
Curtis Jackson, öðru nafni 50 Cent,
er ekki mjög flókinn persónuleiki.
Hann hefur eiginlega ekki áhuga á
neinu nema sjálfum sér og flestir
textarnir hans fjalla um það hvað
hann sé harður nagli og flottur og
allir hinir glataðir. Einfalt mál.
Þannig hefur það alltaf verið og
þeir sem vilja flóknari skilaboð og
meira innihald ættu ekki að láta sig
dreyma um að hlusta á þessa plötu.
50 Cent er búinn að selja yfir tíu
milljón eintök af plötunum sínum
tveimur og ástæðan fyrir því er sú
að þrátt fyrir bullið og yfirlýsingagleðina þá kann hann að búa til
flotta tónlist. Það voru nokkrir
ógleymanlegir slagarar á fyrstu
tveimur plötunum (In Da Club,
Wanksta, 21 Questions, Piggy Bank,
Candy Shop, In My Hood...) og þó að
Curtis sé á heildina litið síðri en
fyrsta platan, Get Rich or Die
Tryin‘, þá bætast nokkur flott stykki
í safnið með henni.

4«.,)34
#URTIS
 #ENT

(((
¶Ë AÈ #URTIS SÁ OF ËJÎFN AÈ G¾ÈUM
OG EKKI NËGU FRAMS¾KIN TIL AÈ TELJAST
FR¹B¾R ERU ¹ HENNI NOKKUR SNILLDARLÎG
BEST AF ÖEIM ÎLLUM KLÒBBATRYLLIRINN )
'ET -ONEY

My Gun Go Off er með snyrtilegu
metalgítarriffi, Straight to the Bank
er G-funk af gamla skólanum, I’ll
Still Kill er poppað og kjánalegt
með Akon sönglandi viðlagið og í
Peep Show kemur Eminem í heimsókn. Það eru samt tvö lög sem
standa upp úr á plötunni. Annað
þeirra er Ayo Technology sem

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr

I NOW PROUNOUNCE YOU CHUCK AND LARRY

kl. 12:30 í álfabakka
- L.I.B., Topp5.is

-A.F.B. Blaðið

SÍMI 564 0000

SHOOT´EM UP
SHOOT´EM UP LÚXUS
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
VACANCY
VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
SÍMI 530 1919

CHUCK AND LARRY
HAIRSPRAY
VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

SÍMI 551 9000

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 8 - 10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10
kl. 5.40 LÚXUS kl. 3
kl. 8 - 10.40
kl. 2 - 4
kl. 1.30 - 3.45

16 SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA
VACANCY
VEÐRAMÓT
16 BRETTIN UPP ÍSL. TAL
14 RUSH HOUR 3
14 THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL

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

kl.3.20 - 5.40 -8- 10.20 12 CHUCK AND LARRY
HÁKARLABEITA
kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.20 - 5.40 -8- 10.20 14 HAIRSPRAY
KNOCKED UP
kl. 4 - 6
14 BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl. 8 - 10.30

SÍMI 462 3500

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

kl. 6 - 8 - 10
kl.3 - 6
kl. 8 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl.3
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl.3
kl.3

16
16
14

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

kl. 4 - 8 - 10.10
kl.2 - 4 - 5.50
kl. 5.50 - 8
kl. 10.10
kl.2

12

14

Timbaland pródúserar og Justin
Timberlake syngur í og hitt er
snilldarlagið I Get Money sem
kemur úr smiðju nýliðans Apex.
Bæði mjög flottir hip-hop klúbba
tryllar með eiturferskum hljómi og
flottum húkkum. Spilist hátt í
góðum græjum. Afgangurinn af
plötunni er síðri.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR
laugardag og sunnudag

BRATZ kl. 12:30 í álfabakka , 5:50 í
keﬂavík og kl. 2 á akureyri

www.SAMbio.is

RATATOUILLE m. ísl tal - kl. 12:30
HARRY POTTER
í álfabakka, 1:30 í keﬂavík og
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
Selfossi og kl 2 á akureyri
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Ný prentun af bók
Jónsa og Alex
Önnur prentun af myndabókinni Riceboy Sleeps eftir Jón
Þór Birgisson úr Sigur Rós og
kærasta hans Alex Sommers er
komin út á vegum íslenska
útgáfufyrirtækisins
Moss
Stories. Þessi nýja prentun er
alveg eins og sú fyrri nema það
að hver bók er ekki lengur
handnúmeruð.
Bókin, sem er 48 blaðsíður,
kom út hér á landi á síðasta ári
í eitt þúsund eintökum. Haldin
var sýning í Gallerí Turpentine
í Reykjavík í nóvember þar sem
sýndar voru myndir úr bókinni
auk myndbands.
Í október verður nýtt myndbandsverk tengt bókinni sýnt í

&2¡44)2 !& &«,+)
3TÅLISTI LEIKARANS #OLIN &ARRELL Å
MYNDINNI -IAMI 6ICE HEFUR KOMIST
AÈ SAMKOMULAGI VIÈ FRAMLEIÈANDA
MYNDARINNAR VEGNA SKAÈABËTAM¹LS
SEM HÒN HÎFÈAÈI EFTIR AÈ HÒN BRAUT
¹ SÁR KJ¹LKANN ¹ TÎKUSTAÈ 3LYSIÈ ¹TTI
SÁR STAÈ ¹ HRAÈB¹T ÖAR SEM
HÒN FÁKK AÈSKOTAHLUT
Å ANDLITIÈ OG ÖURFTI AÈ
GANGAST UNDIR AÈGERÈ
¹ KJ¹LKANUM 4ALDI
HÒN AÈ FRAMLEIÈEND
URNIR HEFÈU EKKI TRYGGT
ÎRYGGI SITT N¾GILEGA
VEL OG VIRÈIST HAFA HAFT
NOKKUÈ TIL SÅNS
M¹LS
4ÅUNDA SËLËPLATA SÎNGKONUNNAR
+YLIE -INOGUE NEFNIST 8 +EMUR
HÒN ÒT Å NËVEMBER OG HEFUR AÈ
GEYMA ÖRETT¹N GL¾NÕ LÎG SEM VORU
TEKIN UPP Å ,ONDON
3TOKKHËLMI OG ¹
)BIZA .EFNIST FYRSTA
SM¹SKÅFULAGIÈ 
(EARTS ¶ETTA ER
FYRSTA SËLËPLATA +YLIE
Å FJÎGUR ¹R EN HÒN
ER ËÈUM AÈ JAFNA
SIG EFTIR AÈ HAFA
GREINST MEÈ
BRJËSTAKRABBA
MEIN
$AVE 'ROHL LIÈSMAÈUR &OO
&IGHTERS SEGIST EKKI HAFA VERIÈ
LÁTTV¾GUR AUKAMAÈUR Å .IRVANA
&ORSPRAKKI .IRVANA VAR +URT #OBA
IN EN 'ROHL VILL AÈ LITIÈ SÁ ¹ HANN
SEM STËRAN HLUTA AF HLJËMSVEITINNI
b¡G VAR FIMMTI TROMMARINN Å .IR
VANA OG EF ÖÒ HLUSTAÈIR ¹ UPPTÎK
URNAR MEÈ HINUM N¹UNGUNUM
OG SÅÈAN MEÈ MÁR MYNDIRÈU SJ¹
AÈ TROMMULEIKURINN ER ÎÈRUVÅSI
¡G OG +RIST .OVOSELIC HÎFUM VERIÈ
KALLAÈIR AUKAMENN Å
FJÎLDA ¹RA OG ÁG ER
ORÈINN ÖREYTTUR ¹ ÖVÅ
!LLIR SEM HAFA VERIÈ Å
HLJËMSVEIT VITA HVAÈ
GERIST EF EINHVER
HLJËMUR ER
TEKINN ÒT ¶AÈ
HRYNUR ALLT m
SAGÈI HANN
4HE 2OLLING 3TONES ER TEKJUH¾STA
HLJËMSVEIT ¹RSINS ¶ÁNAÈI HÒN RÒMA
  MILLJARÈA FR¹ ÖVÅ Å JÒNÅ Å FYRRA
ÖANGAÈ TIL Å JÒNÅ ¹ ÖESSU ¹RI 3T¾RSTUR
HLUTI TEKNANNA KOM ÒR VEL HEPPNAÈRI
TËNLEIKAFERÈ 3TONES ! "IGGER "ANG ¥
N¾STU S¾TUM
¹ LISTANUM
VORU *AY :
-ADONNA
OG "ON
*OVI

*«.3) /' 3/--%23 *ËN ¶ËR "IRGISSON
OG !LEX 3OMMERS ¹ SÕNINGUNNI Å
'ALLERÅ 4URPENTINE Å FYRRA &2¡44!",!¨)¨'6!

Gallerí Turpentine.
Hægt er að panta bókina í
gegnum heimasíðuna mossstories.com.

LANG MEST SÓTTA MYNDIN Á ÍSLANDI YFIR 40.000 MANNS
SÝND Í REYKJAVÍK, AKUREYRI OG FJARÐABYGGÐ.
FRÁBÆR ÍSLENSK AFÞREYING / PÉTUR OG SVEPPI HAFA ALDREI VERIÐ FYNDNARI
SÚ SKEMMTILEGASTA SÍÐAN SÓDÓMA
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 3IGFÒS 0¹LL FARINN TIL 6ALS
(ANDKNATTLEIKSKAPPINN 3IGFÒS 0¹LL 3IGFÒSSON GEKK LOKSINS
Å RAÈIR 6ALS ¹ FÎSTUDAG ÖEGAR 6ALUR KOMST AÈ SAMKOMULAGI
VIÈ &RAM UM KAUPVERÈ ¹ MIÈJUMANNINUM &ÁLÎGIN HAFA
KARPAÈ UM M¹LIÈ SÅÈAN Å SUMAR EN ¹ SAMA TÅMA HEFUR
3IGFÒS 0¹LL ¾FT EINN +AUPVERÈ VAR EKKI
GEFIÈ UPP EN LEIÈA M¹ LÅKUR AÈ ÖVÅ AÈ
ÖAÈ SÁ Å KRINGUM  MILLJËNIR KRËNA
ENDA ¾TLAÈI &RAM EKKI AÈ L¹TA HANN
FR¹ FÁLAGINU NEMA FYRIR UPPH¾È N¹L¾GT
ÖREM MILLJËNUM

SPORT FRETTABLADIDIS

Árangur KR í sumar er alveg frábær
%DDA 'ARÈARSDËTTIR OG /LGA &¾RSETH LEIKMENN +2 ¹TTU GËÈAN LEIK
ÖEGAR +2 VANN +EFLAVÅK   Å 6)3! BIKAR KVENNA ¹ ,AUGARDALSVELLI Å
G¾RDAG ¶¾R VORU ÖVÅ AÈ VONUM S¹TTAR Å LEIKSLOK
b¶AÈ ER ALLTAF GAMAN AÈ VINNA BÅKARÒRSLITALEIK ALVEG ÖAÈ
SKEMMTILEGASTA Å HEIMI OG ÖETTA TOPPAR GOTT SUMAR HJ¹ OKKUR ¶AÈ ER
EKKI SL¾MT AÈ TAPA BARA EINUM LEIK YFIR SUMARIÈ OG MÁR FINNST ÖAÈ
VIÈ H¾FI AÈ B¾ÈI LIÈIN SEM UNNU BIKARA Å ¹R TÎPUÈU BARA EINUM LEIK
HVORT m SAGÈI %DDA 'ARÈARSDËTTIR SEM ¹TTI MJÎG GËÈAN LEIK ¹ MIÈJUNNI
HJ¹ +2
/LGA &¾RSETH FYRIRLIÈI +2 SEM VAR MJÎG ËGNANDI Å LEIKNUM OG SKORAÈI
EITT MARKA +2 TËK Å SAMA STRENG OG %DDA
b6IÈ ERUM MJÎG S¹TTAR MEÈ SUMARIÈ RANGUR +2 HEFUR VERIÈ FREKAR
RÕR OG ÖETTA HAFA VERIÈ TITLALAUS ¹R ÖANNIG AÈ BIKAR OG ANNAÈ S¾TI Å
DEILDINNI ER BARA FR¹B¾R ¹RANGUR VIÈ B¾TUM BARA UM BETUR N¾STA
SUMAR m SAGÈI /LGA ¶¾R S¹U SAMT B¹ÈAR FULLA ¹ST¾ÈU TIL ÖESS AÈ
HRËSA LIÈI +EFLAVÅKUR
b¶¾R M¾TTU ¹KVEÈNAR OG STERKAR TIL LEIKS OG VORU MEÈ MUN STERKARA
LIÈ EN ÖEGAR VIÈ M¾TTUM ÖEIM Å DEILDINNI ¹ DÎGUNUM -ARKIÈ SEM

VIÈ SKORUÈUM Å
BYRJUN SLË Ö¾R
AÈEINS ÒT AF
LAGINU OG SKËP Å
RAUN SIGURINN FYRIR
OKKUR m SAGÈI /LGA
b¶¾R SPILUÈU FAST OG VORU
TALSVERT BETRI EN VIÈ ¹TTUM
VON ¹ EN SËKNARLÅNA
OKKAR ER BARA ÖAÈ ÎFLUG
AÈ VIÈ ERUM ALLTAF LÅKLEGAR
TIL ÖESS AÈ SKORA m SAGÈI
%DDA.

$AVÅÈ HAFÈI EKKERT AÈ GERA Å 'OLÅAT
KR-stelpur unnu góðan sigur á Keflavík, 3-0, í úrslitaleik VISA-bikars kvenna í gær. KR, sem var fyrir
leikinn talið sigurstranglegra liðið, gerði sig ekki sekt um vanmat og kláraði leikinn með stæl.
4)4),, ¥ 6%3452").. +2 STÒLKUR HORFÈU

¹ EFTIR ¥SLANDSBIKARNUM ¹ DÎGUNUM ¹
(LÅÈARENDA EN BIKARINN FËR Å &ROSTASKJËL
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

(ELENA «LAFSDËTTIR

Stjórnuðum
leiknum
&«4"/,4) Helena Ólafsdóttir,

þjálfari KR, var sátt með sigur
síns liðs í bikarnumúrslitaleiknum. „Við skoruðum þrjú góð mörk
og gátum hæglega bætt við
fleirum,“ sagði Helena en
viðurkenndi samt að hafa verið
stressuð fyrir leikinn.
„Ég var smá smeyk út af
umræðunni fyrir leikinn um að
við værum stóra liðið og að
leikurinn væri í raun bara
formsatriði fyrir okkur. Mér
fannst við vera dálítið stressaðar
í byrjun en um leið og við hristum
það af okkur, þá stjórnuðum við
leiknum frá a til ö,“ sagði Helena
og var sátt með afrakstur
sumarsins. „Ég er mjög sátt með
að ná í titil, við settum okkur það
markmið fyrir tímabilið og ég tel
að það sé sanngjarnt að þessi tvö
góðu lið, við og Valur, deili
þessum tveim stóru titlum.“ - ËÖ

&«4"/,4) KR vann góðan 3-0 sigur

á Keflavík í úrslitaleik VISA-bikar
kvenna á Laugardalsvelli í gærdag. Þetta var í þriðja skipti sem
KR-stelpur hampa bikarnum, en
þetta var fyrsti úrslitaleikur sem
Keflavíkurstelpur spila. Leikurinn
var fjörugur og 757 aðdáendur
liðanna náðu að skapa fína
stemmningu og létu ekki kulda og
vind hafa áhrif á sig.
Jafnræði var með liðunum á
fyrsta stundarfjórðungi leiksins
eða þangað til KR skoraði fyrsta
mark leiksins. Þar var að verki
framherjinn skæði Olga Færseth,
sem lagði boltann af yfirvegun
framhjá Jelenu Petrovic, ágætum
markverði Keflavíkur, eftir góða
sendingu frá Ólínu Guðbjörgu
Viðarsdóttur.
Markið varð til þess að slá
Keflavíkurliðið aðeins út af laginu
og KR nýtti sér það og skoraði
annað mark stuttu síðar. Markið
skoraði Hrefna Huld Jóhannesdóttir eftir góðan undirbúning
Fjólu Drafnar Friðriksdóttur.
Keflavíkurliðið varð fyrir öðru
áfalli þegar Guðný Petrína
',%¨) ',%¨) ',%¨) &ÎGNUÈUR +2 STÒLKNA ¹ ,AUGARDALSVELLINUM Å G¾R VAR FÎLSKVALAUS
3TELPURNAR K¾LDU SIG NIÈUR MEÈ VATNI Å FÎGNUÈINUM OG Ö¾R LÁTU ÖAÈ EKKI HAFA ¹HRIF ¹
SIG AÈ ÖAÈ V¾RI SKÅTKALT ÒTI
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,
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Þórðardóttir, helsti markaskorari
liðsins, varð að yfirgefa völlinn en
hún var tæp fyrir leikinn vegna
meiðsla. KR-liðið hélt áfram að
sækja en vörn Keflavíkur náði að
halda út hálfleikinn.
Það var ekki langt liðið á seinni
hálfleik þegar KR-liðið skoraði
þriðja mark sitt og var það Hrefna
Huld á ný sem skallaði boltann í
markið eftir sendingu frá Hólmfríði Magnúsdóttur.
Róðurinn var því orðinn frekar
strembinn fyrir Keflavíkurliðið,
en þær gáfust ekki upp og í vel
heppnaðri skyndisókn þeirra átti
Una Matilda Harkin gott skot í

www.expressferdir.is

stöng. KR-liðið réði þó ferðinni og
ógnaði marki Keflavíkur trekk í
trekk í seinni hálfleik en náði ekki
að finna leið framhjá Jelenu í
markinu.
Hún þurfti að hafa sig alla við
þegar hún varði fyrst lúmskt skot
frá Olgu Færseth og svo stuttu
síðar aukaspyrnu Eddu Garðarsdóttur. Í lok leiksins skall hurð
nærri hælum þegar sending Olgu
Færseth frá hægri kantinum fór í
gegnum hóp leikmanna á teignum
og endaði í stönginni. Stuttu síðar
var flautað til leiksloka og 3-0
verðskuldaður sigur KR liðsins
staðreynd.
OMAR FRETTABLADIDIS

3ALIH 0ORCA ÖJ¹LFARI +EFLAVÅKUR

ENSKI BOLTINN

Ósáttur með
dómgæsluna

Arsenal–Newcastle Utd.

&«4"/,4) Salih Heimir Porca,

25.–26. september
Deildarbikarinn

TILB
og OÐ
mið
iá !
le

Flug

ik

35.900 kr.

Chelsea–Fulham

TILB
og OÐ
mið
iá !
le

Flug

28.–30. september

ik

37.900 kr.

Kynntu þér ótrúlegt úrval fótboltaferða á
www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express
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D¹ST AÈ VERÈLAUNAGRIPNUM EFTIR LEIK

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

þjálfari Keflavíkur, var sáttur
með lið sitt þrátt fyrir tapið. „Ég
er mjög ánægður með mínar
stelpur og ég óska KR til hamingju. Þær eru með frábært lið og
með góðan þjálfara,“ sagði Porca,
sem var aftur á móti ósáttur með
dómgæsluna. „Það hallaði fannst
mér mikið á okkur og ég er mjög
ósáttur með alla þrjá dómara
leiksins. KR-liðið þurfti ekkert á
þessari hjálp að halda og getur
sigrað Keflavík án þess að hafa
dómgæsluna svona mikið sér í
vil.“
Porca ætlar að gefa sér góðan
tíma til að hugsa um framtíð sína
í boltanum. „Ég er með samning
við Keflavík og félagið vill halda
mér. Það væri ögrun að koma
Keflavík framar og setja meiri
pressu á Val, KR og Breiðablik,“
sagði Porca.
- ËÖ
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PANASONIC LUMIX FX01
6.0 Megapixlar
Leica DC
3.6x Optical zoom

ÚTSALA ÚTSALA

9.999

9.9 99
Handfrjáls hátalari, vekjari
dagbók og margt fleira
Innbyggt 1,2 MB minni
GPRS gagnaflutningur
WAP, xHTML, HTML og Java netstuðningur
SMS/MMS/EMS skilaboð
1000 nöfn í símasrká

TIR Á
ÓDÝRAS
INU!!!

LAND

139.999

3 klst. í tali og 250 klst. í bið
VGA myndavél 640x480 - hreyfimyndataka
MP3/AAC spilari
Innbyggt 32 MB minni
GSM SAMSUNG SGH-X680
GPRS/EDGE gagnaflutningur
Svartur,Rauður eða Orange
Bluetooth
GSM 900/1800/1900
Skjár utan á síma (96x96 punktar) 1000 nöfn í símasrká

CCN:ISL-100512-001
FSC SCALEO H CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo E6300 örgjörvi
nVidia GeForce 7300LE 256MB
1024MB Vinnsluminni DDR2 667
250GB Harður diskur (SATA)
DVD Skrifari
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð og mús
Microsoft Windows Vista Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð
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40
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UN

PSPB6E-03H02WN5
TOSHIBA SATELLITE P200-16C
Intel Core 2 Duo T7100
- 1.8 GHz, 2MB L2, 800MHz FSB
17” WXGA TruBrite skjár
ATI Mobility Radeon HD2400 128MB
2GB Vinnsluminni (1024x2)
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
Bluetooth
6xUSB2 / FireWire
Aðeins 3.2kg á þyngd

13.999

UN

11. 999

EGT
ÓTRÚL
Ð
VER !!!

179. 999

29. 999

Nokia 6060
Þyngd 93 gr.
Stærð 85 x 44 x 24 mm
Biðtími allt að 350 klst.
Taltími allt að 3,5 klst.
Matrix litaskjár 65,536 litir / 8 línur
Upplausn 160 x 128 punktar
900, 1800 Dual Band og GPRS
SMS og MMS smáskilaboð
Hægt að tengja við PC tölvu
Íslensk valmynd
Íslenskt T9, Styður Java
Polyphonic og MP3 hringitónar
Innbyggður handfrjáls hátalari
Vekjari / Skeiðklukka / Niðurteljari

7.999
Samsung x160
Dual-Band GSM 900/1800
Þyngd 77 g, með 65 þús. lita
TFT skjá (120x160 punktar)
Ending rafhlöðu allt að
3,5 klst. í tali og 360 klst. í bið
Spilar fjölradda Pólýtóna

19.999

MEGA O.I.S. Hristivörn
Baby Mode
2.5” LCD skjár 207 þúsund punktar
Li-ion hleðslurafhlaða
320 myndir á hleðslu með skjá

69.999

6ER¡ FRÉ

6ER¡ FRÉ

3.956

2.103

109. 999
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59.999
79. 999
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MD30036
MEDION 26” LCD SJÓNVARP
Upplausn: 1366x768 HD ready
3D Comb Filter
Contrast: 1:800
Birta cd/m2: 500
Svartími: 8ms
Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 1
Scart tengi: 2
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ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!!
MD30045
MEDION 37” LCD SJÓNVARP
Skjástærð: 37 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
3D Comb Filter
Contrast: 1:1000
Birta cd/m2: 450
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 1
Hátalarar: 2x5W

99.999
129. 999
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%GILSSTA¡IR s !KUREYRI
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!FTURELDING (+

%YJAMENN KJÎLDREGNIR

Petja bjargaði
stigunum

Slakir Haukar rúlluðu yfir arfaslaka Eyjamenn í skrautlegum leik á Ásvöllum í
gær. Lokatölur 37-21. Eyjamenn voru varla með í leiknum í síðari hálfleik.

(!.$"/,4) HK mætti óvæntri

mótspyrnu í Mosfellsbæ þegar
liðið landaði sínum fyrstu stigum
í N1 deild karla í gær. HK marði
Aftureldingu, 28-24, í mun jafnari
leik en tölurnar gefa til kynna
Gunnar Magnússon, einn
þjálfara HK, var allt annað en
ánægður með leik sinna manna
þrátt fyrir sigurinn. „Þetta var
basl. Afturelding er með gott lið
sem á eftir að taka fullt af stigum
í vetur. Ég var búinn að búa liðið
undir erfiðan leik og er mjög
ósáttur við okkar leik, sérstaklega í fyrri hálfleik. Ég vil ekki
kalla þetta vanmat en ef við
spilum svona getum við gleymt
toppbaráttunni í vetur. Við
sýndum styrk að rífa okkur upp í
seinni hálfleik en ég krefst þess
að við leikum betur,“ sagði
Gunnar.
„Við erum litla liðið en á meðan
menn berjast og leggja sig fram
getum við strítt hvaða liði sem
er,“ sagði Bjarki Sigurðsson,
þjálfari Aftureldingar, í leikslok.
„Munurinn á liðunum er að við
klikkum á þremur vítum og
tökum óþarfa léleg skot. Okkur
sárvantar markvörslu á mikilvægum augnablikum á meðan
Petckevicius í markinu hjá þeim
ver mikið.”
GMI

(!.$"/,4) Það er mikill gæðamunur á Haukum og ÍBV og það sást
berlega í gær. Þrátt fyrir ágætan
vilja og baráttu voru Eyjamenn
kjöldregnir í síðari hálfleik og
þeir töpuðu að lokum stórt, 37-21.
Jafnræði var með liðunum í
fyrri hálfeik, sem einkenndist
reyndar af ótrúlega ljótum brotum sem eiga lítið skylt við handknattleiks. Arfaslakir dómarar
leiksins höfðu ekki kjark til þess
að taka málin föstum tökum og
fyrir vikið mátti litlu muna að upp
úr syði.
Haukar leiddu í leikhléi, 15-12,
þrátt fyrir að hafa lítið gert af viti.
Það segir sína sögu um styrk
Eyjaliðsins, sem var gjörsamlega
úti á túni í síðari hálfleik. Í
stöðunni 22-18 hrundi leikur
liðsins endanlega, Haukar skoruðu
ein ellefu mörk í röð og slátruðu
leiknum.
Freyr Brynjarsson átti góðan
leik hjá Haukum en aðrir áttu ekki
eftirminnilegan leik. Hjá Eyjamönnum stóð hinn ungi markvörður Kolbeinn Arnarsson sig vel
en þar er á ferðinni mikið efni.
Honum var vorkunn í síðari hálfleik þegar Haukar skoruðu nær
eingöngu úr hraðaupphlaupum.

N1-deild karla:
(AUKAR ¥"6

!FTURELDING (+

3,!'3-, %YJAPEYJARNIR !RNAR 0ÁTURSSON  HJ¹ (AUKUM OG 3IGURÈUR "RAGASON ¥"6

SLËGUST N¹NAST ¹ SVÎLLUM Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

„Við vissum að taktík Eyjamanna
væri að leysa leikinn upp með
einhverjum látum og því reyndum
við að halda haus. Í síðari hálfleik
gekk leikskipulagið síðan upp, við
héldum hraðanum uppi eins og við

vildum og keyrðum yfir þá. Við
vissum að þeir myndu springa að
lokum enda með þunnan hóp,“
sagði Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka, ánægður með stigin sem og
stemninguna í húsinu.
HBG

   

-ÎRK (AUKA SKOT  &REYR "RYNJARSSON  
!RNAR *ËN !GNARSSON   3IGURBERGUR 3VEINSSON
  ¶RÎSTUR ¶R¹INSSON   'UNNAR "ERG
6IKTORSSON   *ËN +ARL "JÎRNSSON  
'ÅSLI *ËN ¶ËRISSON   !RNAR 0ÁTURSSON  
!NDRI 3TEFAN   0ÁTUR 0¹LSSON   (ALLDËR
)NGËLFSSON   ¶ËRÈUR 'UÈMUNDSSON   
6ARIN SKOT 'ÅSLI 'UÈMUNDSSON   
(RAÈAUPPHLAUP  &REYR  ¶RÎSTUR  *ËN +ARL
 0ÁTUR  !NDRI  'UNNAR "ERG !RNAR 
&ISKUÈ VÅTI  (ALLDËR 0ÁTUR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK ¥"6 SKOT  .IKOLAJ +ULIKOV   3IGURÈUR
"RAGASON   :ILVINAS 'RIESE   3INDRI
(ARALDSSON   ,EIFUR *ËHANNESSON   *ANIS
'RISANOVS   'RÁTAR %YÖËRSSON  
6ARIN SKOT +OLBEINN !RNARSON   
(RAÈAUPPHLAUP  'RIESE  ,EIFUR 3INDRI 
&ISKUÈ VÅTI  3INDRI «LAFSSON 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

   

-ÎRK !FTURELDINGAR %INAR ®RN 'UÈMUNDSSON
  -AGNÒS %INARSSON   (AUKUR
3IGURVINSSON   (ILMAR 3TEF¹NSSON  
$ANÅEL *ËNSSON   2EYNIR RNASON   $AVÅÈ
GÒSTSSON   *ËHANN *ËHANNSSON  *ËN
!NDRI (ELGASON 
6ARIN SKOT $AVÅÈ 3VANSSON    
3M¹RI 'UÈFINNSON  
(RAÈAUPPHLAUP  %INAR ®RN -AGNÒS (AUKUR
&ISKUÈ VÅTI  %INAR  -AGNÒS  $ANÅEL
(ILMAR
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK (+ !UGUSTAS 3TRAZDAS   2AGNAR
(JALTESTED   'UNNAR 3TEINN 4ËMASSON  
RNI "JÎRN ¶ËRARINSSON   4OMAS %ITUTIS  
!RNAR ¶ËR 3IGÖËRSSON   2AGNAR .J¹LSSON 
 «LAFUR 2AGNARSSON  3ERGEI 0ETROYTIS 
6ARIN SKOT %GIDIJUS 0ETKEVISIUS  
 
(RAÈAUPPHLAUP  2AGNAR  3TRAZDAS  RNI
"JÎRN
&ISKUÈ VÅTI  !RNAR ¶ËR
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

&RAMARAR GERÈU GËÈA FERÈ NORÈUR YFIR HEIÈAR Å G¾R

Yfirlýsingar Akureyringa
kveiktu í Frömurum
Íslenska
Mán.
18–20

Mið.
18–20

1. okt.

3. okt.

8. okt.

10. okt.

5. nóv.

sem annað tungumál

Lau.
10–12

6. okt.

Íslenska sem annað tungumál
Námskeið fyrir útlendinga sem vilja læra íslensku,
ÍSA102 og ÍSA202. Námskeiðin hefjast 1. október
og kennt verður 2–3var í viku (sbr. yfirlit). ÍSA102
er ætlað byrjendum en ÍSA202 er fyrir þá sem hafa
svolitla þekkingu á íslensku. Heildarlengd hvors
námskeiðs er 60 kennslustundir. Námskeiðið gefur
2 einingar á framhaldsskólastigi.

Fjöldi
stunda

9
6

17. okt.

20. okt.

6

24. okt.

27. okt.

6

31. okt.

3. nóv.

6

7. nóv. 10. nóv.

9

14. nóv. 17. nóv.

6

21. nóv. 24. nóv.

6

26. nóv. 28. nóv.

Verð: 11.500 kr.
Icelandic courses for foreign students
Icelandic courses for foreign students; ÍSA102 for
complete beginners and ÍSA202 for those with a little
knowledge in Icelandic. Teaching will take place 2 or 3
times/week (see plan). Total number of lessons given
in each course is 60. The course carries 2 credits on
the modular credit system.

6

Samtals

60

Price: 11.500 kr.
UPPLÝSINGAR Á WWW.IR.IS
OG Í SÍMA 522 6530

f
Vörður tryggingar hf.

(!.$"/,4) Framarar tóku tvö stig
með heim í farteskinu eftir sex
tíma rútuferð norður á Akureyri í
gær. „Ferðin heim er miklu auðveldari eftir sigur,“ heyrðist í
hornamanninum knáa Guðjóni
Drengssyni eftir leikinn sem Fram
vann 26-30. Framarar voru ávallt
skrefi á undan en þrátt fyrir að
þeim gengi erfiðlega að stíga
skrefið til fulls var sigur þeirra í
raun aldrei í hættu.
Jafnfræði var með liðunum í
fyrri hálfleik þar til undir lok hans
þegar Framarar komust þremur
mörkum yfir. Björgvin Páll
Gústavsson varði vel í marki Fram
og ómarkviss skot Akureyringa
enduðu oft á tíðum langt frá
markrammanum.
Það mátti strax greina í hvað
stefndi í upphafi síðari hálfleiks.
Framarar náðu þá fimm marka
forystu og aðeins Magnús Stefánsson sýndi sitt rétta andlit í sókn
Akureyrar en það dugði ekki til.
„Þetta gekk ótrúlega vel. Það
gekk nánast allt upp það sem við
lögðum upp með,“ sagði markahæsti maður Framara, Jóhann
Gunnar Einarsson. „Við sáum auglýsingu frá Akureyringum um að
þeir ættu besta heimavöllinn og
annað eftir því. Það hleypti bara

k
I

Borgartúni 25

I

sími 514 1000

I

www.vordur.is

f

4®+ ¶AÈ VAR HRAUSTLEGA TEKIST ¹ FYRIR

NORÈAN Å G¾R
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auknum krafti í okkur. Okkur
hefur gengið ágætlega hér undanfarið, þannig að þetta er að verða
frekar þægilegur völlur fyrir
okkur,“ sagði Jóhann og glotti við
tönn.
Sævar
Árnason,
þjálfari
Akureyrar, var ekki upplitsdjarfur.
„Það var allt og margt sem fór
úrskeiðis hjá okkur til að við
ættum skilið að vinna þennan leik.
Við gerðum alltof mörg mistök í
sókn og vörn og margir menn voru
ekki að spila á sinni getu til að við
ættum möguleik. Það vantaði eitthvað upp á í dag, því miður,” sagði
Sævar.
HÖH
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4VÎ LIÈ TRYGGÈU SÁR S¾TI Å ,ANDSBANKADEILDINNI Å G¾R OG EITT FÁLL Å  DEILD

Grindavík og Fjölnir í efstu deild
&«4"/,4) Það gekk mikið á þegar

næstsíðasta umferðin í 1. deild
karla fór fram. Grindavík og
Fjölnir tryggðu sér þáttökurétt í
Landsbankadeildinni
að
ári.
Grindavík lagði Reyni, sem féll
fyrir vikið, 6-0, og og Fjölnir vann
Þór frá Akureyri, 2-0. Það verður
annað hvort Þróttur eða ÍBV sem
fer einnig upp en ÍBV á enn von
um að næla í sætið eftir sigur gegn
einmitt Þrótti í gær, 1-2.
Leikur Þróttar og ÍBV var hin
mesta skemmtun og Eyjamenn
máttu að lokum þakka fyrir stigin
þrjú enda pressan að marki þeirra
mikil undir lokin.
Heimir Hallgrímsson, þjálfari
ÍBV, var því að vonum sáttur í
leikslok. „Við erum enn á lífi og

það er gaman að vera að fara í
síðasta leikinn og eiga möguleika
á að fara upp,“ sagði Heimir, sem
var ánægður með baráttu sinna
manna. „Baráttan var fín og vörnin
hélt vel, en við þurfum að vera
rólegri á boltanum og yfirvegaðri.
Það var auðvitað mikið í húfi og
þetta var kannski ekki fallegur
fótbolti en góður sigur samt.“
Til þess að ÍBV komist upp þarf
liðið að vinna Fjölni og treysta á
að Reynir vinni Þrótt, en Gunnar
Oddsson, þjálfari Þróttar, mætir
þar sínum gömlu lærisveinum.
„Ég er þjálfari Þróttar í dag og við
ætlum okkur að tryggja þetta stig
sem okkur vantar, þannig að staða
Reynis skiptir mig engu máli,“
sagði Gunnar svekktur.

Það var mikið um dýrðir í
Grafarvogi þar sem Fjölnir komst
upp í efstu deild í fyrsta skipti í
stuttri sögu félagsins.
„Við ætluðum okkur þetta og við
klárum dæmið sannfærandi. Mér
líður mjög vel núna,“ sagði Húsvíkingurinn Ásmundur Arnarsson
sem stýrir liði Fjölnis en hann
hefur unnið mikið afrek með liðið.
„Það má vissulega kalla þetta
afrek en þetta er sameiginlegt
afrek allra þeirra sem koma að liðinu. Hér hafa allir lagst á eitt við
að ná þessum árangri og það er
ánægjulegt að uppskera svona
ríkulega eins og í dag,“ sagði
Ásmundur Arnarsson af einstakri
hógværð.
ËÖ 
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- vísindamenn segja frá rannsóknum sem koma öllum við – á mannamáli
Kafﬁstofa Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi
frá kl. 20.00 – 21.30 hvert kvöld
Enn hafa nokkrir af okkar færustu vísindamönnum svarað kalli um að kynna rannsóknir sínar fyrir
almenningi. Nú höldum við fjögur Vísindakafﬁ (24., 25., 26. og 27. september), í aðdraganda Vísindavöku
sem er 28. september. Þar munu vísindamenn á ýmsum sviðum fræðanna kynna rannsóknir sínar, sem
allar eiga það sameiginlegt að vera áhugaverðar og viðfangsefnin koma okkur öllum við á einn eða
annan hátt. Gestir fá tækifæri til að spyrja og taka þátt í umræðum. Tilgangur Vísindakafﬁs er að færa
vísindin nær almenningi og sýna fram á gagnsemi þeirra og áhrif á daglegt líf fólks.

Kafﬁstjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi
N1-deild karla:
!KUREYRI &RAM

Dagskrá:
Mánudagur 24. september
Fá nátthrafnar og morgunhanar sér hænublund eða kríu yﬁr miðjan daginn?

 

-ÎRK !KUREYRAR SKOT  -AGNÒS 3TEF¹NSSON 
 'ORAN 'USIC   *ËNATAN -AGNÒSSON
  !NDRI 3N¾R 3TEF¹NSSON   %INAR ,OGI
&RIÈJËNSSON   ¶ORVALDUR ¶ORVALDSSON  
2ÒNAR 3IGTRYGGSSON   (ÎRÈUR &ANNAR 3IGÖËRS
SON   (EIÈAR ¶ËR !ÈALSTEINSSON   
6ARIN SKOT 3VEINBJÎRN 0ÁTURSSON  
 3IGURËLI 3IGURÈSSON   
(RAÈAUPPHLAUP  !NDRI 3N¾R %INAR 'ORAN
*ËNATAN
&ISKUÈ VÅTI  %INAR  -AGNÒS 2ÒNAR
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK &RAM SKOT  *ËHANN 'UNNAR %INARSSON
  !NDRI "ERG (ARALDSSON   &ILIP
+LISZCYCIK   3TEF¹N 3TEF¹NSSON   %INAR
)NGI (RAFNSSON   *ËN ¶ORBJÎRN *ËHANNSSON 
 (ARALDUR ¶ORVARÈARSON   'UÈJËN $RENGS
SON   *ËN "JÎRGVIN 0ÁTURSSON   (JÎRTUR
(INRIKSSON   $ANÅEL "ERG 'RÁTARSSON   
6ARIN SKOT "JÎRGVIN 0¹LL 'ÒSTAVSSON  
 -AGNÒS %RLENDSSON   
(RAÈAUPPHLAUP  *ËN ¶ORBJÎRN  %INAR 
*ËHANN
&ISKUÈ VÅTI  'UÈJËN (ARALDUR !NDRI
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

nir!
Allir velkom

Öll þekkjum við ótrúlega sterka svefnþörf, en af hverju sofum við og hvaða áhrif hefur svefn á
líkamlega og andlega heilsu okkar?
Dr. Karl Ægir Karlsson hjá Háskólanum í Reykjavík og Björg Þorleifsdóttir hjá Háskóla Íslands, sem
um árabil hafa starfað við rannsóknir á svefni ræða málið.

Þriðjudagur 25. september
Hvað kostar hamingjan?
Efnisleg gæði og lífshamingjan.
Dr. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir hjá Hagfræðideild Háskóla Íslands og Ragna Benedikta Garðarsdóttir
hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands ætla að ræða málið.

Miðvikudagur 26. september
Skiptir stærðin máli?
Hvers mikilvæg er örtækni fyrir framþróun á sviði tækni, heilsu og gervimeðvitundar?
Dr. Sveinn Ólafsson og Dr. Már Másson frá Háskóla Íslands ætla að ræða málið.

Fimmtudagur 27. september
Glæpon eða góðmenni
– hvaða áhrif hafa samfélagslegar aðstæður á tíðni afbrota í þjóðfélaginu?
Dr. Jón Gunnar Bernburg hjá Félagsvísindadeild Háskóla Íslands
og Jón Óttar Ólafsson hjá ríkislögreglustjóra
ræða málið.

f l
Vörður er í eigu Byrs-sparisjóðs, Landsbankans
og SP-Fjármögnunar.
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&YRSTI LEIKUR #HELSEA ¹N -OURINHO ER MJÎG ERFIÈUR

Avram Grant fer með
Chelsea á Old Trafford

!23%.% 7%.'%2 3EGIR BOLTA #HELSEA
EKKI HAFA VERIÈ EINS SKEMMTILEGAN OG
FRAMMISTAÈA -OURINHO ¹ BLAÈAMANNA
FUNDUM

&«4"/,4) Þeir eru ekki margir sem
gera ráð fyrir því að Chelsea muni
bíta frá sér á Old Trafford í dag.
Liðið er búið að missa stjóra sinn
og vin. Þess utan verður Chelsea
meðal annars án Frank Lampard
og Didier Drogba.
Lundúnaliðið
hefur
aðeins
fengið eitt stig í síðustu tveim
leikjum og Wayne Rooney, framherji Man. Utd, er sannfærður um
að sjálfstraust Chelsea muni
minnka verulega tapi liðið fyrir
United í dag.
„Að fá aðeins eitt stig í þrem

leikjum hlýtur að hafa áhrif á
sjálfstraustið hjá þeim. Við getum
náð þriggja stiga forystu á Chelsea
og það væri mjög ljúft enda lítum
við á Chelsea sem helsta keppinaut
okkar,“ sagði Rooney, sem verður
væntanlega í byrjunarliðinu í dag.
Hinn nýi stjóri Chelsea, Avram
Grant, er hvergi banginn og hefur
trú á sjálfum sér. „Ef ég hefði ekki
trú á því að ég hefði eitthvað fram
að færa hefði ég ekki tekið starfið
að mér. Ég tel mig vel ráða við
leikmennina og geta farið lengra
með þetta lið.“
HBG

¥ 36)¨3,*«3).5 ¥SRAELINN !VRAM 'RANT VERÈUR Å SVIÈSLJËSINU Å DAG ÖEGAR HANN M¾TIR

MEÈ #HELSEA ¹ /LD 4RAFFORD

./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

!RSENE 7ENGER

Mourinho ekki
ómetanlegur

²RSLITALEIKUR ,ANDSBANKADEILDARINNAR

&«4"/,4) Arsene Wenger, stjóri

FH tekur á móti Val í Kaplakrika í dag. Óhætt er að segja að um sannkallaðan úrslitaleik sé að ræða enda
verður FH Íslandsmeistari með sigri en Valur hrifsar toppsætið af FH með sigri, en þar hefur FH setið síðan
sumarið 2004. Valsmenn segja pressuna vera á FH-ingum, sem ætla ekki að verjast heldur spila sinn leik.

Arsenal, sagði að brotthvarf José
Mourinho væri óvænt og óvægið
en bætti þó við að Mourinho væri
ekki ómetanlegur og auðvelt væri
að finna mann í hans stað.
„Það er eitt að vera skemmtilegur á blaðamannafundum en
það hefur ekki sama gildi og að
vera skemmtilegur á vellinum.
Fólk elskar góðan fótbolta og ég
tel ekki að Chelsea verði í
nokkrum vandræðum með að
finna verðugan arftaka Mourinho,“ sagði Wenger sem lenti
margoft í útistöðum við stjórann
portúgalska.
HBG

+!30%2 3#(-%)#(%, 6ERÈUR ¹FRAM Å

RÎÈUM -AN #ITY

./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

+ASPER 3CHMEICHEL

Fær nýjan
samning
&«4"/,4) Danski markvörðurinn

Kasper Schmeichel, sonur Peters
Schmeichel, mun á næstu dögum
skrifa undir nýjan langtímasamning við Man. City.
Schmeichel hefur þótt koma
skemmtilega á óvart á milli
stanganna hjá City í vetur og
haldið marki sínu hreinu fjórum
sinnum í sex leikjum.
Á síðustu leiktíð var hann
markvörður númer fjögur hjá
félaginu en aðrir markverðir
félagsins eru annað hvort meiddir
eða horfnir á braut og það hefur
Daninn ungi nýtt sér til fullnustu.
HBG
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hefndum með sætum sigri í
Næstsíðasta
umferð
bikarnum. FH tapaði síðasta leik
Landsbankadeildarinnar fer fram
sínum gegn Blikum en Valur gerði
klukkan 17 í dag. Stórleikur
umferðarinnar er viðureign toppjafntefli gegn ÍA.
„Við fórum vel yfir tapleikinn
liðanna FH og Vals. Valur er tveim
og vitum hvað fór úrskeiðis þar.
stigum á eftir FH og verður að
sækja til sigurs enda dugir jafnTöp hafa aldrei slegið okkur út af
laginu, þvert á móti mætum við
tefli skammt og tap þýðir að FH
sterkir í næsta leik og á því verður
verður meistari.
engin breyting núna,“ sagði
Undirbúningur liðanna er óhefðTryggvi.
bundinn og að mörgu leyti eins og
Helgi Sigurðsson, leikmaður
fyrir bikarúrslitaleik. Bæði lið
Vals, er spenntur fyrir leik liðs
gistu á hótelum í gær og þjöppuðu
síns við Íslandsmeistara FH á
sér saman.
morgun. „Það er frábært að fá að
„Við erum á leið á Hótel Örk,
spila svona úrslitaleik og við erum
það verður fínt. Við munum horfa
vel gíraðir upp í verkefnið,“ sagði
á fótbolta þar og spila kotru en það
Helgi, sem segir að undirbúningur
er leikur fyrir hugsandi menn,“
sagði Tryggvi Guðmundsson, framliðsins sé þó að mestu leyti með
hefðbundnu sniði. „Við undirbúum
herji FH-inga, léttur og kátur.
okkur eins fyrir þennan leik og
Augljós tilhlökkun var í honum
aðra leiki og menn eru fullir sjálfsfyrir leikinn.
trausts og stemmningin er góð í
„Það er ekkert skemmtilegra en
liðinu. Valsliðið gisti reyndar á
að spila úrslitaleiki. Svona á þetta
Hótel Loftleiðum í gær til þess að
að vera. Við mætum til leiks með
þétta hópinn fyrir átökin.“
sama hugarfar og venjulega og
Helgi segir pressuna vera alla á
ætlum að sækja til sigurs. Ég hef
FH-liðinu. „Við höfum allt að vinna
aldrei skilið þá sem segja að það
í þessum leik og þeir hafa öllu að
sé verra að vera með forskot, það
tapa. Þeir eru Íslandsmeistararnir
truflar okkur ekkert og verður
og hafa verið með besta liðið á
ekki þess valdandi að við bökkum
Íslandi síðustu ár, en í ár erum við
eitthvað. Það er klárlega betra að
vera með tveggja stiga forskot,“ sagði Tryggvi en allir ,¥+,%' "92*5.!2,)¨ ¥ $!'
leikmenn FH eru klárir
í slaginn.
+JARTAN 3TURLUSON
2ENÁ #ARLSEN
"IRKIR -¹R
Valur flengdi FH
"ARRY 3MITH !TLI 3VEINN
í fyrri leik lið"ALDUR !ÈALST
3IGURBJÎRN (R 0¹LMI 2AFN
"JARNI «LAFUR
anna í deild(ELGI 3IG
'UÈMUNDUR "EN
inni, 4-1, en
FH náði
4RYGGVI '
-ATTHÅAS 6ILHJ¹LMSSON -ATTHÅAS 'UÈMUNDS
fram
SGEIR 'UNNAR
$AVÅÈ ¶ËR

&«4"/,4)

3IGURVIN «LAFSSON
3VERRIR 'ARÈARSSON
4OMMY .IELSEN
'UÈMUNDUR 3¾VARSSON
&REYR "JARNASON
$AÈI ,¹RUSSON

+/-$5 -%¨ "/,4!.. ¶AÈ VERÈUR GRÅÈARLEG BAR¹TTA Å LEIK &( OG 6ALS ¹ +APLAKRIKA Å

DAG

búnir að halda í við þá og veita
þeim almennilega keppni, þannig
að pressan er öll á þeim,“ sagði
Helgi, sem er helsti markaskorari
Valsliðsins og er því sjálfur einnig
að keppa um markakóngstitilinn.
„Það skiptir náttúrlega öllu máli
að við vinnum leikinn og verðum

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Íslandsmeistarar, en ég reyni
auðvitað mitt besta til að skora
mörk og hef hug á því að taka þann
titil líka.“ Hjá Valsliðinu eru menn
í fínu standi fyrir leikinn, að
frátöldum Baldri Bett sem getur
ekki leikið vegna meiðsla.
HBG 

ËÖ

.ÅU SINNUM HEFUR EINVÅGI TVEGGJA LIÈA UM TITILINN ENDAÈ Å ÒRSLITALEIK Å LOKAUMFERÈUNUM

Fyrsti úrslitaleikur Valsmanna í 20 ár
&«4"/,4) Stórleikur FH og Val á
Kaplakrikavelli í dag verður
níundi óopinberi úrslitaleikur
tveggja liða um titilinn í lokaumferðum mótsins síðan deildin
innihélt fyrst tíu lið sumarið 1977.
Hér er miðað við að aðeins tvö
lið séu að keppa um titilinn á lokasprettinum og að þau mætist í
einni af fjórum síðustu umferðum
sumarsins.
Valsmenn eru í þeirri stöðu í
fyrsta sinn í tuttugu ár að spila
óopinberan úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í lokaumferðinni.
Valsmenn voru síðast í sömu sporum í 16. umferð 1987 þegar þeir
fengu Framara í heimsókn á
Hlíðarenda. Valsmenn voru þá í
mjög góðri stöðu með fimm stiga
forskot á þáverandi Íslandsmeistaralið Fram og nánast
gulltryggðu sér titilinn með því að
gera markalaust jafntefli við
Framliðið í þessum leik.
Willum Þór Þórsson, þjálfari
Valsmanna, getur líka rifjað upp
góðar minningar úr svona kring-

'5¨-5.$52 "%.%$)+433/. ¶ARF AÈ
EIGA GËÈAN LEIK Å DAG ¾TLI 6ALUR SÁR SIGUR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

umstæðum en hann fór með KRliðið í gegnum tvo svona leiki 2002

og 2003 og fagnað Íslandsmeistaratitlinum bæði árin. 2002 gerði KR
1-1 jafntefli við Fylki í Árbæ í 17.
umferð og tryggði sér síðan titilinn
í 18. umferð og árið eftir lagði KR
grunninn að meistaratitlinum með
4-0 sigri á Fylki í 15. umferð.
Síðasta útiliðið til að vinna svona
leik var lið ÍBV sem tryggði sér
Íslandsmeistaratitilinn 1998 með
því að vinna 0-2 sigur á KR á KRvellinum í 18. umferð. Eyjamenn
léku þá eftir afrek Víkinga sjö
árum áður sem unnu þá 0-2 sigur á
Fram á Laugardalsvelli í 16.
umferð. Úrslit þess móts réðustu
þó ekki fyrr en á lokasekúndunum
í lokaumferðinni. Skagamenn
tryggðu sér einnig titilinn á útivelli árið 2001 með því að ná 2-2
jafntefli við ÍBV í Eyjum.
FH-ingar hafa aldrei spilað
svona úrslitaleik en þeir hafa hins
vegar tryggt sér titilinn í Kaplakrika tvö síðustu ár og geta gert
það þriðja árið í röð í dag. FHingar tryggðu sér titilinn með 2-0
sigri á Val í 15. umferð 2005 og

síðan með 4-0 sigri á Víkingum í
17. umferðinni í fyrra.
ËËJ
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,EIKMENN !RSENAL FR¹B¾RIR GEGN $ERBY ¹ MEÈAN ,IVERPOOL GERÈI MARKALAUST JAFNTEFLI GEGN "IRMINGHAM

²23,)4
Enska úrvalsdeildin
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Arsenal á fleygiferð í ensku úrvalsdeildinni
kampakátur og mátti vel vera
sáttur. Adebayor átti aftur stórleik
og skoraði þrennu að þessu sinni.
„Adebayor lítur út fyrir að vera
sterkari en áður og það leynir sér
ekki í návigjum. Hann er orðinn
gríðarleg ógn við hvaða vörn sem
er. Hann var sterkur en það munar
mikið um að hann er orðinn mun
rólegri í færunum,“ sagði Wenger.
Hinn tvítugi miðjumaður Cesc
Fabregas skoraði í sínum sjötta
leik í röð og er búinn að skora sjö
mörk á tímabilinu. Stuðningsmenn
Arsenal virðast vera búnir að
finna nýtt átrúnaðargoð í Fabregas
og Thierry Henry gleymist fljótt
spili Spánverjinn ungi svona
áfram.
„Cesc gerir miklar kröfur til
sjálfs síns. Ég tók eftir því þegar
hann var aðeins sextán ára gamall.
Hann er þess utan mjög jarðbundinn og ofmetnast ekki þó svo að
honum gangi vel. Þrátt fyrir
þennan sigur og spilamennsku tel
ég liðið enn eiga inni.“
Það var ekki sami sambaboltinn
í boði hjá Liverpool og Birmingham en sá leikur endaði með
markalausu
jafntefli.
Rafa
Benitez, stjóri Liverpool, var
pirraður í leikslok.

&«4"/,4) Það er ekkert lát á góðu

gengi Arsenal í ensku úrvalsdeildinni. Skytturnar skutu Derby auðveldlega niður á Emiratesvellinum í gær en lokatölur urðu
5-0 þar sem Arsenal bauð upp á
stórkostlegan fótbolta. Arsene
Wenger, stjóri Arsenal, segir sitt
lið hafa sent skýr skilaboð til
keppinautanna í gær.
„Þetta lið er alvöru og ætlar sér
stóra hluti. Við erum ekki hér til
þess að monta okkur eða leika
okkar. Við erum hér í alvöru baráttu og liðið ætlar sér að fara
langt. Það var hrein unun að sjá
liðið spila í dag,“ sagði Wenger

(9''*5&5,,52 2AFA "ENITEZ VAR EKKI

S¹TTUR VIÈ SÅNA MENN Å G¾R
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Ítalska A-deildin
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3*«¨(%)4)2 ¶EIR #ESC &ABREGAS OG %MMANUEL !DEBAYOR FËRU MJÎG ILLA MEÈ VARNAR
MENN $ERBY Å G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

„Þetta er mjög pirrandi. Við
reyndum allar aðferðir til þess að
brjóta niður vörn Birmingham en
inn vildi boltinn ekki. Á endanum
urðum við uppiskroppa með hugmyndir og það var ekkert rými á
vellinum. Ég tek samt ekkert af
Birmingham, sem varðist vel,“
sagði Benitez en það vakti athygli

að hann skyldi geyma Fernando
Torres á bekknum í klukkutíma.
„Ég er með fjóra framherja og
þeir spiluðu allir á endanum. Ég
taldi að Voronin og Kuyt væru
réttu mennirnir í þennan leik og
þess vegna voru þeir þarna,“ sagði
Benitez að lokum.
HBG
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¶ÕSKI HANDBOLTINN

Flensburg lagði
Kiel að velli
(!.$"/,4) Flensburg gerði sér

lítið fyrir í gær og skellti
Þýskalands- og Evrópumeisturum
Kiel á heimavelli, 37-32. Flensburg skaust með sigrinum á topp
þýsku úrvalsdeildarinnar.
Alexander Petersson átti fínan
leik í liði Flensburg og skoraði 3
mörk en Einar Hólmgeirsson sat
á bekknum allan tímann.
HBG

Flottur
Rúmgóður
Öruggur

Hagstæður
Traust bílaumboð
Góð þjónusta
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-ARISKA (ARGITAY ER DËTTIR
KVIKMYNDASTJÎRNUNNAR *AYNE -ANSFIELD
OG FYRRVERANDI (ERRA !LHEIMS -ICKEY
(ARGITAY -ARISKA SEM ¹ ¾TTIR AÈ
REKJA TIL 5NGVERJALANDS TALAR
UNGVERSKU FRÎNSKU ÅTÎLSKU
OG ENSKU (ÒN HEFUR LEIKIÈ Å
FJÎLDA KVIMYNDA OG Ö¹TTA EN ER
ÖEKKTUST FYRIR HLUTVERK SITT SEM
/LIVIA "ENSON Å ,AW AND /RDER
365 (ÒN HEFUR VERIÈ TILNEFND TIL
%MMY VERÈLAUNA FYRIR LEIK SINN Å
FJÎGUR ¹R Å RÎÈ

Fyrst og yfirgefin
3KILNAÈIR ERU TÅÈIR B¾ÈI Å RAUNVERULEIKANUM OG ¹ SJËNVARPSSKJ¹NUM
&YRRVERANDI EIGINKONUR ER ÖVÅ VÅÈA AÈ FINNA BITRAR
SORGM¾DDAR EN SUMAR GUÈSLIFANDI FEGNAR ¥ NÕJUM
SJËNVARPSÖ¹TTUM SEM HËFUST ¹ 3KJ¹ EINUM FYRIR
SKEMMSTU OG HEITA 3TARTER 7IFE EÈA FYRSTA KONAN
LEIKUR $EBRA -ESSING -OLLY +AGAN SEM ER TILKYNNT AF
EIGINMANNI SÅNUM TIL TËLF ¹RA AÈ HANN VILJI SKILNAÈ
¶ETTA KEMUR FLATT UPP ¹ -OLLY SEM HAFÈI VANIST
HINUM LJÒFA LÅFSSTÅL EIGINKONU RÅKA MANNSINS
6IÈ SKILNAÈINN VAKNA ÕMSAR TILFINNINGAR B¾ÈI
GËÈAR OG SL¾MAR -OLLY SÁR MEIR OG MEIR HVERSU
MIKIÈ FÅFL HINN FYRRVERANDI ER Å RAUN OG VERU OG SM¹M
SAMAN ¹TTAR HÒN SIG ¹ ÖVÅ HVE HEPPIN HÒN ER AÈ HAFA
LOSNAÈ VIÈ HANN
$EBRA -ESSING ER LÅKLEGA ÖEKKTUST FYRIR HLUTVERK
SITT SEM 'RACE Å GAMANÖ¹TTUNUM 7ILL  'RACE (ÒN
PASSAR BARA NOKKUÈ VEL Å HLUTVERK HINNAR SVIKNU

%++) -)33! !&
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 +ATHERINE *ENKINS E
 $ANMERKURLEIÈANGURINN  E
 "EÈIÈ EFTIR HJARTSL¾TTI E
 -ËTORSPORT E
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 3PAUGSTOFAN
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 3UNNUDAGSKVÎLD MEÈ %VU

-ARÅU

 (ÎFUÈ ¾TTARINNAR  ¶ÕSK FRAM
HALDSMYND Å ÖREMUR Ö¹TTUM FR¹  %FTIR
AÈ EIGINMAÈUR .INU 6ANDENBERG FERST Å FLUG
SLYSI KEMST HÒN AÈ ÖVÅ AÈ FJ¹RM¹L FJÎLSKYLDU
FYRIRT¾KISINS ERU Å RUGLI

 3UNNUDAGSBÅË (AFIÈ FYLG

 $UMB AND $UMBERER
7HEN (ARRY -ET ,LOYD 34®¨  "¥«

IST MEÈ *APÎNSK BÅËMYND FR¹  3AM
ÒR¾I ¹ FLËTTA LEITAR SKJËLS Å V¾NDISHÒSI ÖAR
SEM UNG V¾NDISKONA VERÈUR ¹STFANGIN AF
HONUM !TRIÈI Å MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI
UNGRA BARNA

 ,EIKIR KVÎLDSINS
 3UNNUDAGSKVÎLD MEÈ %VU -ARÅU
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
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 7ORLD 4RAVELER
 4O 7ALK WITH ,IONS
 #ATCH THAT +ID
 $UMB AND $UMBERER 7HEN
(ARRY -ET ,LOYD

T

 7ORLD 4RAVELER
 4O 7ALK WITH ,IONS
 #ATCH THAT +ID
 $UMB AND $UMBERER 7HEN
(ARRY -ET ,LOYD 3PRENGHL¾GILEG SAGA
FÁLAGANNA (ARRY OG ,LOYD
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&OOTSTEPS
3NIPER 
!LFIE
&OOTSTEPS

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (EIMA HJ¹ *AMIE /LIVER 
 4ÅSKULÎGGURNAR .µ44 
 4IL $EATH 
 %XTREME -AKEOVER 
 7EDDINGS FROM (ELL
 /PRAH
 &RÁTTIR
 ®RLAGADAGURINN 
 -ONK  &YRRVERANDI RANNSËKN
ARLÎGREGLUÖJËNNINN !DRIAN -ONK SNÕR AFTUR Å
FIMMTA SINN OG ER ENN AÈ REYNA AÈ KOMAST
AÈ HJ¹ LÎGREGLUNNI ¶AÈ GENGUR ILLA ÖAR SEM
ÖR¹HYGGJAN OG F¾LNIN STJËRNAR HONUM OG
ÖAÈ KANN EKKI GËÈRI LUKKU AÈ STÕRA FYRIR
LÎGREGLUMANN -ONK HEFUR ÖË ENGU GLEYMT
ÖEGAR KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ LEYSA FLËKIN GL¾PAM¹L


 .¾TURVAKTIN .µ44 'L¾NÕR
ÅSLENSKUR GAMANÖ¹TTUR MEÈ *ËNI 'NARR OG
0ÁTRI *ËHANNI 3IGFÒSSYNI Å AÈALHLUTVERKUM
.¾TURVAKTIN ER FYRSTA LEIKNA Ö¹TTARÎÈ SINNAR
TEGUNDAR ¹ ¥SLANDI UPPFULL AF GR¹GLETTNUM
HÒMOR Å ANDA 3EINFELD OG 4HE /FFICE 

 4HE 4UDORS  $RAMATÅSK
Ö¹TTARÎÈ MEÈ G¾ÈALEIKARANUM *ONATHAN
2HYS -EYERS Å AÈALHLUTVERKI -AYERS ER
HÁR Å HLUTVERKI (INRIKS 6))) SEM ÖEKKTUR
VAR FYRIR ¹STARSAMBÎND SÅN EKKI SÅÈUR EN
KONUNGSTITILINN ¥ Ö¹TTUNUM ER FYLGST MEÈ
LÅFI OG ¹STUM (INRIKS SEM OG ÖEIRRA SEM
STËÈU HONUM N¾ST  (INRIK TEKST ¹
VIÈ VANDR¾ÈI B¾ÈI Å PËLITÅK OG Å EINKALÅFINU
EN SVO VIRÈIST SEM ALLIR SÁU AÈ SNÒA VIÈ
HONUM BAKI !ÈALHLUTVERK 3AM .EILL *EREMY
.ORTHAM 3TEVEN 7ADDINGTON *ONATHAN 2HYS
-EYERS ,EIKSTJËRI #IARAN $ONNELLY "RIAN +IRK
 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE   ¥ ÖESSARI
ÖRIÈJU Ö¹TTARÎÈ HALDA HINIR  ¹FRAM
AÈ TAKAST ¹ VIÈ LÅFIÈ MEÈ NÕJA H¾FILEIKA EN
VANDAM¹LUNUM ER LANGT FR¹ ÖVÅ AÈ VERA LOKIÈ

 !GATHA #HRISTIE .EMESIS
(ÎRKUSPENNANDI GL¾PATRYLLIR EFTIR BËK !GÎTHU
#HRISTIE 

 3AVING 'RACE 
 'HOSTBOAT
 'HOSTBOAT
 -ATCHSTICK -EN
 ®RLAGADAGURINN 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP4Å6Å

 3P¾NSKI BOLTINN
 3P¾NSKI BOLTINN
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTAÖ
 -EISTARADEILD %VRËPU ENDURS
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS &ARIÈ YFIR ALLT ÖAÈ HELSTA Å LEIKJUM
KVÎLDSINS Å -EISTARADEILD %VRËPU

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN &LENSBURG
+IEL

 .&, 'AMEDAY 5PPHITUN FYRIR LEIKI
HELGARINNAR Å BANDARÅSKA FËTBOLTANUM AUK
ÖESS SEM HELSTU TILÖRIF SÅÈUSTU HELGAR ERU
SÕND
 ,ANDSBANKADEILDIN 
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLTINN
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA
BOLTANUM

 ,ANDSBANKAMÎRKIN  ¶¹TTUR
UM ,ANDSBANKADEILDINA ÖAR SEM SÕND ERU
HELSTU TILÖRIFIN Å SÅÈUSTU LEIKJUM Å DEILDINNI

 .&, "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK $ENVER
OG *ACKSONVILLE Å .&, DEILDINNI
 ,ANDSBANKADEILDIN 

 !RSENAL $ERBY %NSKA
ÒRVALSDEILDIN 

    ¶¹TTUR SEM ER EKKERT MINNA
EN BYLTING Å UMFJÎLLUN UM ENSKA BOLTANN
¹ ¥SLANDI 4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG
'UÈNI "ERGSSON STENDUR VAKTINA ¹SAMT VEL
VÎLDUM SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA
ÖEIR ALLT SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹
SKEMMTILEGAN OG N¹KV¾MAN H¹TT ¥SLENSK
DAGSKR¹RGERÈ EINS OG HÒN GERIST BEST
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 3PORT +IDS -OMS  $ADS E
 4HE "IGGEST ,OSER E
 "LOW /UT ))) E
  2OCK E
 &AMILY 'UY E
 !NDY "ARKER 0) E
 TH (EAVEN "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA SEM HEFUR NOTIÈ MIKILLA
VINS¾LDA Å "ANDARÅKJUNUM UNDANFARINN
¹RATUG (ÒN HËF GÎNGU SÅNA VESTAN HAFS
HAUSTIÈ  OG ER ENN AÈ

 3URVIVOR E
 3PORT +IDS -OMS  $ADS 
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SAMBANDSINS
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 ²T OG SUÈUR E
 (- Å FËTBOLTA KVENNA
 ,OKAMËT !LÖJËÈAFRJ¹LSÅÖRËTTA
3UNNUDAGSKVÎLD MEÈ

34!24%2 7)&% *UDY $AVIS $EBRA -ESSING OG -IRANDA

3*«.6!20)¨
 -ORGUNSTUNDIN OKKAR  2Ë
BERT "ANGSI  "UBBI BYGGIR  0ËST
URINN 0¹LL  &RIÈÖJËFUR FORVITNI 
$ISNEYSTUNDIN  (ERKÒLES  3ÅGILD
AR TEIKNIMYNDIR  &ÅNNI KOSTUR 
!RTHUR  VINTÕRI (# !NDERSEN



EIGINKONU OG N¾R AÈ VERA B¾ÈI GAMANSÎM OG DRAMATÅSK EN EKKI
EINS YFIRDRIFIN OG Å HLUTVERKI 'RACE !DLER
3TEFNAN Å SJËNVARPSÖ¹TTUM ÖESSA DAGANA VIRÈIST
VERA AÈ R¹ÈA TOPPLEIKARA ¶¹ ERU KVIKMYNDALEIKARAR
EKKI LENGUR HR¾DDIR VIÈ AÈ SKEMMA FERILINN MEÈ ÖVÅ
AÈ LEIKA Å SJËNVARPI 3EM D¾MI M¹ NEFNA "ROTHERS
AND 3ISTERS ÖAR SEM ÒRVALSLEIKONAN 3ALLY &IELD FER
FYRIR FRÅÈUM FLOKKI LEIKARA 3AMA M¹ SEGJA Å &IRST
7IFE ÖAR SEM MËTLEIKKONA $EBRU -ESSING ER HIN
ËVIÈJAFNANLEGA *UDY $AVIS SEM LEIKUR DRYKKFELLDA RÅKA
EIGINKONU SEM HEFUR EKKERT ANNAÈ AÈ GERA Å LÅFI SÅNU
EN FARA Å LÕTAAÈGERÈIR OG BLANDA SÁR Å GLAS
 HEILDINA ERU ÖESSI FYRSTU KYNNI AF Ö¹TTUNUM
MJÎG J¹KV¾È OG LÅKLEGT AÈ ÁG SÁ DOTTIN Å ENN EINA
S¹PUNA

"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM FYLGST
ER MEÈ FIMM FJÎLSKYLDUM SEM TELJA AÈ
ÅÖRËTTIR SÁU EKKI BARA LEIKUR &ORELDRAR SEM
LEGGJA ALLT Å SÎLURNAR TIL ÖESS AÈ KRAKKARNIR N¹I
¹ TOPPINN Å SINNI ÅÖRËTTAGREIN

 ,AW  /RDER 365 
"ANDARÅSK SAKAM¹LASERÅA UM SÁRDEILD
LÎGREGLUNNAR Å .EW 9ORK SEM RANNSAKAR
KYNFERÈISGL¾PI TTA ¹RA GAMALLI STÒLKU
ER R¾NT ¹ LEIÈINNI HEIM ÒR SKËLA $.!
RANNSËKN ¹ BLËÈI ÒR STÒLKUNNI LEIÈIR Å LJËS AÈ
HÒN ÖJ¹IST EINNIG AF HVÅTBL¾ÈI
  ,BS  "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM
HROKAFULLAN HEILASKURÈL¾KNI Å .EW 9ORK
3TANLEY 4UCCI OG -ARK &EUERSTEIN LEIKA
AÈALHLUTVERKIN
 4HE "LACK $ONNELLYS E
 #3) .EW 9ORKE
 2AINES E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

 .EWCASTLE 7EST (AM
 -AN 5TD #HELSEA
 "OLTON 4OTTENHAM
 !STON 6ILLA %VERTON
    ¶¹TTUR SEM ER EKKERT MINNA
EN BYLTING Å UMFJÎLLUN UM ENSKA BOLTANN
¹ ¥SLANDI 4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG
'UÈNI "ERGSSON STENDUR VAKTINA ¹SAMT VEL
VÎLDUM SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA
ÖEIR ALLT SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹
SKEMMTILEGAN OG N¹KV¾MAN H¹TT ¥SLENSK
DAGSKR¹RGERÈ EINS OG HÒN GERIST BEST

 .EWCASTLE 7EST (AM %NSKA
ÒRVALSDEILDIN 
 -AN 5TD #HELSEA

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

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN
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"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM HROKAFULLAN
HEILASKURÈL¾KNI Å .EW 9ORK Å Ö¾TTI
KVÎLDSINS F¾R DR (ANSON HEIMSËKN
FR¹ FYRRUM L¾RIMEISTARA SÅNUM DR
2OSALIND (ALLIDAY SEM BIÈUR HANN
UM AÈ FRAMKV¾MA AÈGERÈ SEM ALDREI
HEFUR VERIÈ REYND ¹ÈUR 'IFT KONA SEM
HELDUR AÈ HÒN SÁ ËLÁTT EFTIR ELSKHUGA
SINN GREINIST MEÈ HEILA¾XLI EN HÒN
VILL EKKI AÈ EIGINMAÈURINN KOMIST AÈ
ÖVÅ AÈ HÒN SÁ ËLÁTT

34®¨  +, 
.¾TURVAKTIN
¥ KVÎLD ER SKEMMTILEGUR
Ö¹TTUR AF .¾TURVAKTINNI
MEÈ *ËNI 'NARR OG
0ÁTRI *ËHANNI 3IGFÒSSYNI
Å AÈALHLUTVERKUM
.¾TURVAKTIN ER FYRSTA LEIKNA
SERÅA SINNAR TEGUNDAR
¹ ¥SLANDI UPPFULL AF
GR¹GLETTNUM HÒMOR Å ANDA
3EINFELD OG 4HE /FFICE .Ò
F¹UM VIÈ AÈ KYNNAST «LAFI
2AGNARI AÈEINS BETUR EN
ÖAÈ SEM F¾STIR VITA ER AÈ
HANN ER UMBOÈSMAÈUR
HLJËMSVEITARINNAR 3ËL SEM
ER VIÈ ÖAÈ AÈ SL¹ Å GEGN

23  &-   
 -ORGUNFRÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 RSËL
 ,ANDIÈ HELGA
 b-ARKGREIFAFRÒIN FËR ÒT KLUKKAN FIMMn
 'UÈSÖJËNUSTA Å 6IÈISTAÈAKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 '¹RUR
 (VAÈ ER AÈ HEYRA
 TTLAND Å NORÈRI
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 (OLLYOAKS 
 -OST 3HOCKING
 4HE 'EORGE ,OPEZ 3HOW 
E

 &RÁTTIR
 "ESTU 3TR¹KARNIR  E
 !RRESTED $EVELOPMENT  «BORG

Söguleg

ANLEGIR GAMANÖ¾TTIR MEÈ MÎRGUM AF HELSTU
GAMANLEIKURUM HEIMS ¶¾TTIRNIR FJALLA UM
RUGLUÈUSTU FJÎLSKYLDU "ANDARÅKJANNA OG ÖËTT
VÅÈAR V¾RI LEITAÈ 

söngskemmtun

 4HE 7ILL  3PENNANDI RAUN
VERULEIKAÖ¹TTUR ÖAR SEM ¾TTINGJAR MILLJËNA
M¾RINGSINS "ILLS ,ONG KEPPA UM ERFÈARRÁTT
INN ¹ STËRUM BÒGARÈI ¥ HVERRI VIKU KEPPA
¾TTINGJARNIR OG Å LOK Ö¹TTARINS ER EINN SEND
UR HEIM 

í Súlnasal

 7INDFALL  E .Õ BANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM  MANNA HËP VINA OG KUNN
INGJA SEM DETTUR Å LUKKUPOTTINN OG VINNUR
 MILLJËNIR DOLLARA Å LOTTËI (ËPURINN ¹ ÖË
EFTIR AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ AÈ HAMINGJAN ER EKKI
FÎL OG VANDR¾ÈIN ERU RÁTT AÈ HEFJAST
 *AKE   E *AKE &OLEY
ER BARA VENJULEGUR MAÈUR ÖAR TIL DAG EINN
ÖEGAR HANN LENDIR Å FURÈULEGU SLYSI SEM
GEFUR HONUM ËVENJULEGA KRAFTA .Ò ER HANN
STERKARI OG SNEGGRI EN NOKKUR ANNAR OG
LEYNIÖJËNUSTA "ANDARÅKJANNA ¹KVEÈUR AÈ
NÕTA SÁR KRAFTA HANS

 4EKINN  .µ44  ¶ORGRÅMUR
ÖR¹INSSON RITHÎFUNDUR ER ÖEKKTUR FYRIR GËÈ
MENNSKU EN HVAÈ GERIR HANN ÖEGAR RISASTËRT
LUKKUDÕR R¾ÈST ¹ HANN &LESTIR KANNAST VIÈ
2AGNHILDI 3TEINUNNI ÒR +ASTLJËSI EN HVERNIG
BREGST HÒN VIÈ ÖEGAR HÒN ER TEKINN FYRIR GL¾
FRAAKSTUR 

T

 3TELPURNAR 
 3MALLVILLE  E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 #UTTING )T  2EPUTATIONS  $OCTOR
7HO  $OCTOR 7HO #ONFIDENTIAL  3TRICTLY
#OME $ANCING 4HE 3TORY 3O &AR  %AST%NDERS
 %AST%NDERS  $AYS THAT 3HOOK THE
7ORLD  'REAT 2AILWAY *OURNEYS OF THE 7ORLD
 $ANGEROUS 0ASSIONS  'ROWING 5P
AND 5P  4HE 3HIP  %AST%NDERS 
%AST%NDERS  $AYS THAT 3HOOK THE 7ORLD 
'REAT 2AILWAY *OURNEYS OF THE 7ORLD  4HE 3HIP
 $ANGEROUS 0ASSIONS  (OW ) -ADE -Y
0ROPERTY &ORTUNE

 'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  0AUL 0OTTS
FRA TELEFONS¾LGER TIL VERDENSSTJERNE  3PORLÐS
 /LSENBANDENS SIDSTE BEDRIFTER  "AMSES
"ILLEDBOG  -R "EAN  /"3  46
!VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  5VENTET BESÐG
 "LANDT VILDE DYROG BLESKIFT  &ORBRYDELSEN
  3ÐNDAG  3ÐNDAGSSPORTEN MED 3!3
LIGA  +RONPRINSPARRETS +ULTURPRIS  +ORET
 (ÎÎK

Upplifðu ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu með aðal skemmtikröftum
landsins. Fullkomin blanda af söng, gleði og gríni með Hemma Gunn, Ragga
Bjarna, Guðrúnu Gunnars, Bjarna Ara og Hara systrum. Undir fjörinu gæðir þú
þér á girnilegri 3ja rétta máltíð framreiddri af matreiðslumeisturum hótelsins
og að lokinni skemmtidagskrá gerir stuðbandið Saga Class allt brjálað á dansgólfinu. Ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu.

 6- FOTBALL KVINNER  3VALBARDOPPLEVELSER
 3AMMENDRAG 6- FOTBALL KVINNER 
&RIIDRETT 6ERDENSFINALEN I 3TUTTGART  PEN
HIMMEL  ,YKKETENNER OG BESTEVENNER 
7UMMI  .EWTON  3ÐNDAGSREVYEN
 3PORTSREVYEN  +VITT ELLER DOBBELT 
3EABISCUIT  +VELDSNYTT  6- FOTBALL 
KVINNER 6- MAGASIN  /RKANEN  5KA
MED *ON 3TEWART  ,ARRY 3ANDERS SHOW

SÍA

•

71806

Sýningar: 28. sept. - uppselt, 29. sept., 05., 12. og 13. okt.

•

 0AKISTAN :INDABAD  ) LOVE SPR½K 
6¼RLDEN  "ECKOMBERGA EN BETRAKTELSE AV
ETT NEDLAGT MENTALSJUKHUS  $R *OHN 
!NSLAGSTAVLAN  &EM MYROR ¼R FLER ¼N FYRA
ELEFANTER  $RAKEN  $JURGALEN 
2APPORT  !NDRA !VENYN  3PORTSPEGELN
 !GENDA  6ETERAN46  6ETENSKAP
,EV L¼NGRE  2APPORT  3EX MED 6ICTOR
 "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN

Pantaðu borð núna í síma 525 9900. Verð á mann 8.900 kr. Innifalið er 3ja rétta
máltíð, skemmtidagskrá og dansleikur.

PI PAR

364 

 ²R TËNLISTARLÅFINU
 ²R GULLKISTUNNI
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ²TÒR NËTTINNI OG INNÅ DAGINN
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 "ROT AF EILÅFÈINNI
 /RÈ SKULU STANDA
 ,EITIN AÈ ELDSNEYTINU
 !NDRARÅMUR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM
TIL MORGUNS

Radisson SAS Saga Hotel
Sími: 525 9900
hotelsaga@hotelsaga.is
www.hotelsaga.is

(6!¨ 3%')2 -!--! 
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Endurtekið Eurovisiontap sár vonbrigði

„Að sjálfsögðu er ég ánægð með
hann. Hann tók þetta alveg upp
hjá sjálfum sér og er mjög sjálfstæður ungur drengur. Hann
er með mikla réttlætiskennd og
fannst að Randveri vegið.“
5NNUR «LAFSDËTTIR ER MËÈIR (ALLDËRS
%LDJ¹RNS (ANN SAFNAÈI YFIR  UNDIR
SKRIFTUM TIL AÈ MËTM¾LA BROTTREKSTRI
2ANDVERS ¶ORL¹KSSONAR ÒR 3PAUGSTOFUNNI

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA ¶AÈ ER BARA LJËM
ANDI FÅNT AÈ FRÁTTA ¶AÈ VAR MIKILL LÁTTIR
AÈ HORFA ¹ EFTIR FYRSTA Ö¾TTI AF  BÅË
LEIKHÒS Å LOFTIÈ SÅÈASTLIÈINN FIMMTUDAG
3VO VAR ÁG AÈ KAUPA MÅNA FYRSTU ÅBÒÈ
!UGNLITUR -JÎG BL¹R
3TARF $AGSKR¹RGERÈARMAÈUR HJ¹ 3JËN
VARPINU Å +ASTLJËSI OG / BÅË LEIKHÒS
&JÎLSKYLDUHAGIR 5NDANFARIÈ HEF ÁG
HLAUPIÈ EIN UM REFILSTIGU ÖESSA LÅFS SEM
AFI RNI KALLAÈI bAÈ VERA UPP ¹ SITT HOPP
OG HÅm
(VAÈAN ERTU ¡G ER BORIN OG BARNF¾DD
¹ (ÒSAVÅK OG HEF EINNIG ALIÈ MANNINN Å
$ANMÎRKU OG &RAKKLANDI
%RTU HJ¹TRÒARFULL *¹ ÁG GENG ALDREI
UNDIR STIGA OG ÁG ER NÕFARIN AÈ STÅGA ¹
NIÈURFÎLL OG HOLR¾SISLOK

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN +ASTLJËS
OG  3TËRKOSTLEGIR Ö¾TTIR SEM ÁG
MYNDI ALDREI VILJA MISSA AF
5PP¹HALDSMATUR 0LOKKFISKUR Å BOÈI
0LOKKFISKSKLÒBBSINS 3TEVIE JËLARJÒPAN OG
ALLT SEM "JARNI BRËÈIR MINN ELDAR
&ALLEGASTI STAÈURINN .ÕJA ÅBÒÈIN MÅN
ÖEGAR HÒN VERÈUR TIL VERÈUR ALGJÎRT
AUGNAYNDI (EIMAHAGARNIR ERU LÅKA FAGRIR
I0OD EÈA GEISLASPILARI +L¹RLEGA I0OD
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È TALA ÁG GERI
TALSVERT MIKIÈ AF ÖVÅ
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST !È MISTAKAST
(ELSTI VEIKLEIKI 'ET VERIÈ SVAKALEGA
DRAMATÅSK SM¹MUNASÎM OG ËSTUNDVÅS
(ELSTI KOSTUR ,EYFI ÎÈRUM AÈ D¾MA
UM ÖAÈ
(ELSTA AFREK ¶AÈ HEFUR EKKI ENN VERIÈ

UNNIÈ EN ÖAÈ VERÈUR EITTHVAÈ ROSALEGT
-ESTU VONBRIGÈIN  VORI HVERJU ÖEGAR
ÁG ¹TTA MIG ¹ AÈ VIÈ ERUM EKKERT AÈ FARA
AÈ VINNA ÖESSA %UROVISIONKEPPNI
(VER ER DRAUMURINN -ÁR FINNST MJÎG
VANDR¾ÈALEGT AÈ R¾ÈA DRAUMA MÅNA
NEMA VIÈ MÅNA ALLRA N¹NUSTU OG ÖOLI EKKI
Ö¹ RASSVASAHEIMSPEKI SEM 4HE 3ECRET ER
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST !F ÖVÅ
FYNDNA FËLKI SEM ÁG ÖEKKI NEFNI ÁG BARA
SJ¹LFA MIG TIL AÈ VALDA EKKI VINSLITUM
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR
3KRIFFINNSKA OG VESEN
(VAÈ ER MIKILV¾GAST !NDLEG OG
LÅKAMLEG HEILSA MÅN OG ÖEIRRA SEM MÁR
ÖYKIR V¾NT UM /G AÈ KOMA ÅBÒÈINNI Å
STAND ÖVÅ ÖAÈ GENGUR EKKI LENGUR AÈ VERA
¹ HRAKHËLUM
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,ÁTTUR ,OGI Å NÕJUM Ö¾TTI
!¨'!.'3%92)2 4), 5.)&%- !ÈGANGSEYRIR TËNLEIKANNA Å 2EYKJAVÅK RENNUR TIL STYRKTAR

/FBELDISSJËÈS 5NIFEM

Góðhjartaðir fiðluleikarar gefa af sér
anna í Reykjavík renna til OfbeldisFranski fiðluleikarinn Gilles Apap
sjóðs Unifem, málefnis sem er
mun sækja landið heim í byrjun
Hjörleifi sérstaklega hugfólgið en
október á vegum Hjörleifs Valshann segir kominn tíma til að vekja
sonar. Fiðluleikarinn mun spila á
athygli á þessu máli. „Þetta er alveg
fimm tónleikum, tveimur á Ísafirði,
ferlega dýrt en ég er með breitt
einum í Akureyrarkirkju og svo
bak,“ segir Hjörloks tveimur í
leifur
þegar
Grafarvogskirkju.
Fréttablaðið hafði
Hjörleifur sjálfur
tal af honum, en
hefur veg og vanda
hann er í barnaf komu hans en
eignarleyfi
um
Apap þykir einn
þessar mundir og
fremsti fiðluleiknýtur lífsins með
ari heims um þesserfingjanum.
ar mundir og gekk
„Sjóvá
mun
Yehudi Menuhin
styrkja okkur að
jafnvel svo langt
einhverju leyti og
að
kalla
hann
svo hefur flug„fiðluleikara 21.
félagið Ernir boðið
aldarinnar“.Apap
fram aðstoð sína,“
þykir um margt
útskýrir
Hjörsérstakur en hann 6%2.$!2) 6%2+%&.)3).3 )NGUNN
leifur en það mun
býr við strendur 7ERNERSDËTTIR ER VERNDARI ÖESSA
meðal
annars
Kaliforníu og milli VERKEFNIS EN EINN FREMSTI FIÈLULEIKARI
þess sem hann HEIMS 'ILLES !PAP MUN LEIKA ¹ FIMM fljúga með tónlistarmennina til
leikur á strengja- TËNLEIKUM Å BYRJUN OKTËBER
og frá Ísafirði,
hljóðfærið
sitt
frítt. Sérstakur verndari þessa viðastendur hann á brimbrettinu og
mikla verkefnis er Ingunn Wernersnýtur síns einfalda lífs.
dóttir en hún keypti einmitt
Gott málefni verður haft til hliðStradivarius-fiðluna sem Hjörleifur
sjónar á þessum fimm tónleikum
spilar alla jafnan á.
og mun allur aðgangseyrir tónleikFGG

STUTTMYNDAKEPPNIN
SKILAFRESTUR

2

DAGAR
TJARNARBÍÓI LAUGARDAGINN
29. SEPT KL. 12:00 - 16:00
REGLUR:
DAGSKRÁ:
100.000 KR.
ALDUR: 15-25 ÁRA
KL. 12 - 14
FYRIR BESTU MYND
LENGD: UNDIR 20 MÍN.
UMRÆÐA UM
HANDRITAGERÐ
MEÐ OTTÓ G. BORG (ASTRÓPÍA)
KL. 14 - 16
STUTTMYNDAKEPPNI LJÓSVAKALJÓÐA
5-8 VALDAR STUTTMYNDIR SÝNDAR

ÓKEYPIS AÐGANGUR

MYND EKKI ELDRI EN 1 ÁRS
MYND SÝND Á ÁBYRGÐ KEPPENDA

SKIL:
MINIDV EÐA DVD ÁSAMT
ALMENNUM UPPLÝSINGUM
SENDIST Á ZIK ZAK FILMWORKS,
HVERFISGÖTU 14A, 101 REYKJAVÍK

WWW.LJOSVAKALJOD.IS
SKILAFRESTUR ER ÞRIÐJUDAGINN 25. SEPTEMBER
aðalstyrktaraðili:

„Ég hef alltaf haft ákveðnar hugmyndir og skoðanir á því hvernig
svona þættir eiga að vera. Þetta er
vissulega gamall draumur að rætast,“ segir sjónvarpsmaðurinn Logi
Bergmann Eiðsson, sem stjórna
mun nýjum spjallþætti á föstudagskvöldum á Stöð 2 í vetur. Þátturinn
hefur fengið nafnið Logi í beinni og
verður sendur út í beinni útsendingu.
Logi er þekktur fyrir léttan húmor
sinn sem sannast á því að hann hefur
lengi verið vinsæll veislustjóri.
Hann býst við því að þau persónueinkenni sín smitist út í þáttinn. „Ég
tek hlutina ekkert of alvarlega, verð
ekkert að rembast. Þetta snýst bara
um að vera með skemmtilegt fólk í
þættinum og leyfa því að vera það
sjálft. Svo verður auðvitað tónlist í
þáttunum,“ segir sjónvarpsmaðurinn. Hann segir erfitt að líkja þættinum við aðra þætti en telur þó að
helsta fyrirmyndin sé Michael
Parkinson í Bretlandi.
Logi vinnur nú hörðum höndum
að undirbúningi þáttanna. Í þeirri
vinnu hefur hann meðal annars
notið leiðsagnar góðvinar síns, Gísla
Marteins Baldurssonar borgarfulltrúa. „Við Gísli erum náttúrlega
mjög góðir vinir. Við höfum áður
talað um svona hluti og hann hefur
gefið mér góð ráð.
Það er ekki slæmt að geta leitað
til Gísla, sem er frábær sjónvarpsmaður og gerði svona þátt í mörg ár.
Þó ekki væri nema til að hann geti
sagt mér að einhver sé ömurlegur
viðmælandi,“ segir Logi og glottir. Á
þeim nótum er Logi spurður hvort
hann sé byrjaður að bóka viðmælendur í þáttinn. „Ég veit alla vega
hverja ég vil fá þótt ég sé ekki
byrjaður að bóka neinn. Eina krafan
sem ég geri er að fólk sé skemmtilegt
þannig að ef ég vil tala við einhvern,
þá geri ég það. Sumir eru alltaf að
kvarta yfir því að í svona þáttum sé
alltaf sama fólkið, bara popparar
sem eru að gefa út plötur eða þess
háttar. Það er nú einmitt ástæðan
fyrir því að talað er við þetta fólk,
það er ekkert sniðugt að tala við fólk
sem er ekki að gera neitt.“
Fyrsti þátturinn af Logi í beinni
fer í loftið 19. október næstkomandi.
Stjórnandinn segist spenntur fyrir

34*«2.!2 .µ*5- 30*!,,¶44) ,OGI "ERGMANN %IÈSSON STJËRNAR SPJALLÖ¾TTINUM ,OGI

Å BEINNI ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM ¹ 3TÎÈ  Å VETUR (ANN HEFUR NOTIÈ AÈSTOÈAR GËÈVINAR
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þessu verkefni og sérstaklega því
að vera í beinni útsendingu. „Já, það
hentar mér mjög vel. Þá er líka ekkert vesen og ekkert verið að draga
hlutina með upptökum. En um leið
er enn meiri pressa á að þetta gangi
allt,“ segir Logi. Hann er að síðustu
spurður hvort hann telji sig nógu

skemmtilegan til að stjórna svona
þætti. „Nei, það held ég nú ekki. Það
góða er að ég skipti engu máli, það
eru gestirnir sem eiga að vera
skemmtilegir. Það er ekki eins og ég
ætli að byrja alla þættina á einhverri
einræðu.“
HDM FRETTABLADIDIS

Ingvar í Íslensku óperunni
Ingvar E. Sigurðsson hefur tekið að sér hlutverk ráðsmannsins í óperunni Adriane eftir Richard Strauss
sem frumsýnd verður 4. október. Áhorfendur fá þó
ekki að njóta sönghæfileika Ingvars en hann fer með
eina talhlutverkið í uppfærslunni.
„Strauss skrifaði þetta svona og þetta þykir mjög
sérstakt,“ segir Ingvar en til að aðgreina hann enn
frekar frá óperusöngvurunum talar leikarinn íslensku
en söngurinn fer fram á þýsku. „Ég held að þetta verði
bara skemmtilegt og vona að þetta gangi bara upp,“
segir Ingvar. Ingvar er sjálfur ekki mikill óperuunnandi en viðurkennir þó að hann eigi nokkrar
óperur á geisladisk heima hjá sér og segist hafa unun
af fallegum söng.
Velgengni Mýrarinnar hefur varla farið framhjá
nokkrum manni en þar er Ingvar í aðalhlutverki.
Hann kvaðst eiginlega vera hálf undrandi á þessu öllu
saman. „Maður batt einhvern veginn allar sínar vonir
við Ísland og þetta hefur því komið þægilega á óvart.“
Ingvar bíður þó enn eftir gylliboðum að utan. „Það
kom mér samt í opna skjöldu að fólk skyldi enn þá

¥ «0%25 )NGVAR % 3IGURÈSSON MUN TALA ÅSLENSKU Å ËPERUNNI

!DRIANE EN ALLIR AÈRIR SYNGJA ¹ ÖÕSKU

muna eftir manni úr öðrum verkum og það er mjög
gaman að finna að íslenskar kvikmyndir og íslenskir
leikarar séu öðrum minnisstæðir.“
FGG

Opið 8-24
alladaga
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Biljónsdagbók
23.09.2007

O

MXI15 var 7.640,65, þegar ég
byrjaði á stefnumótunarferlinu
yfir forrétti á Gordon Ramsay í
London, og Nasdaq var 2.581,66
þegar ég var búinn að móta
stefnuna og þjónninn bar fram
aðalréttinn. „Það er þá á hreinu,“
sagði ég við Iwaunt Moore, „hvert
er meginmarkmið og grundvallarstefna ká-dsjí-ví-pí-ess, Katla
dsjíóþörmal vissdomm and páver
senter: Við skilgreinum okkur á
markaði sem leiðandi hátæknifyrirtæki í þekkingariðnaði og
byggjum upp sérhæfða þekkingarþjónustu kringum þekkingarkjarna
á nýtingarsviði hreinnar orku á
grundvelli framtíðarsýnar sem
felst í eignarhaldi á þeim auðlindum
Íslands, sem aðrir fjárfestar eru
ekki búnir að fá eignarhald yfir,
meiri framlegð og trúverðugri og
traustri umframarðsemi.“

¶!¨ 4¥¨+!34 %++) á Gordon
Ramsay að blóta yfir aðalrétti sem
kostar yfirleitt 350 til 400 pund.
Þess vegna litu nærstaddir upp
með auðstéttarskelfingu í svip
þegar Iwaunt Moore horfði á mig
eins og naut á nýja virkjun og
urraði: Vott ðu hell ar jú tokinga
bát!?

SKELLTU ÞÉR Á LEIK
Í ENSKA BOLTANUM!
Express Ferðir bjóða frábært úrval fótboltaferða og gildir einu með hverjum þú heldur, það finna sér allir leik
við hæfi hjá okkur. Einnig er fullt af landsleikjum og toppleikjum í Meistaradeild Evrópu á listanum svo það er
af nógu að taka. Skoðaðu úrvalið á www.expressferdir.is/fotbolti

Skráðu þig í Fótboltaklúbb
Express Ferða!
Það margborgar sig að skrá sig í Fótboltaklúbb Express Ferða, því félagar fá
reglulega sendar fréttir um fótboltaferðir og
fá fyrstir upplýsingar um sértilboð og afslátt
sem í boði er hverju sinni.
Gakktu til liðs við okkur og skráðu þig á
www.icelandexpress.is/expressfotbolti

Arsenal – Newcastle

)7!5.4 -//2% sagðist ekki
trúa að Íslendingar létu okkur og
útlenda spekúlanta hafa allar sínar
auðlindir til eignar og einkaafnota
um ókomna tíð. Þetta hlyti að vera
grín. Ég sagði að þetta væri ekki
meira grín en Geysirgrín. Nú
vantar bara að finna moldríkan
Íslending sem vill skrifa sig fyrir
slatta af hlutabréfum í KDVPS,
einhvern sem hefur meikað það á
eigin verðleikum í útlöndum og
Íslendingar fást til að trúa að sé í
þessu með okkur af hugsjón. Óli
er kominn í sniglaveislu með Grínistunum. Ég er þá að hugsa um að
tala við Björk.
%&4)2 matinn á Gordon Ramsey
hringdi í mig frá Íslandi einstæð
móðir með tvö börn og spurði
hvort ég gæti ekki hjálpað henni
með húsaskjól yfir nóttina. Ég skil
ekki í þessu fólki. Hvers vegna
kaupir það sér ekki íbúð?

og
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mið
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leik

25.–26. september
Deildarbikarinn

35.900 kr.
Flug

og

West Ham – Tottenham

Liverpool – Bolton

24.–26. nóvember

30. nóv.–2. desember

Verð á mann í tvíbýli

TILB

Chelsea – Fulham

OÐ

mið
iá

!

leik

30. nóv.–2. desember

¡' 3!'¨)

að þetta væru niðurstöður eftir stefnumótunarferli
fyrir Katla dsjíóþörmal vissdomm
and páver senter og stefnan væri
einföld: Við ætluðum að græða
pening, græða mikinn pening,
græða meiri pening en nokkru
sinni fyrr og græða út yfir gröf og
dauða. Með hliðsjón af síðasttöldu
stefnuatriði hefði ég notað orðið
„framtíðarsýn“ í stefnuyfirlýsingunni, áur missjón.

TILB

Flug

37.900 kr.

49.900 kr.

Verð á mann í tvíbýli

Arsenal – Slavia Prag

Chelsea – Man. City

23.–24. október

26.–28. október

Verð á mann í tvíbýli

48.900 kr.

Verð á mann í tvíbýli

Man Utd. – Derby

Chelsea – Reading

3.–5. nóvember

7.–9. desember

30.–31. janúar 2008

Verð á mann í tvíbýli

49.900 kr.

Verð á mann í tvíbýli

72.900 kr.

Verð á mann í tvíbýli

Golfvertíðinni lýkur
aldrei hjá okkur!

Express Ferðir bjóða pakkaferðir við allra hæfi á frábæra golfvelli á
Spáni og Englandi og eru aðstæður eins og best verður á kosið.
Iðagrænir vellir, fyrsta flokks hótel og öll aðstaða til fyrirmyndar.
Skoðaðu úrvalið á www.expressferdir.is/golf

Golf á Hesperia
25.–31. október

Verð á mann í tvíbýli
21 dag
sv
í boði C erðlaun
arlsb
á Ísland erg
i

Golfmót á
Real-de-Faula

94.800 kr.

88.900 kr.

Kvennagolfferð
til Alicante
4.–8. október
Verð á mann
í tvíbýli

79.900 kr.

'«¨!. $!'
¥ DAG ER SUNNUDAGURINN  SEPT
EMBER  DAGUR ¹RSINS 



(¹DEGI



3ËLARLAG



(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

55.900 kr.

www.expressferdir.is/golf

Verð á mann í tvíbýli

3ËLARUPPR¹S

73.900 kr.

West Ham – Bolton

14.–21. nóvember

2EYKJAVÅK
!KUREYRI

74.900 kr.

Nánar á www.expressferdir.is/fotbolti eða í síma 5 900 100
Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

