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Stjörnumerki

Aki Kaurismäki er heiðursgestur Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykjavík.

Valsmenn urðu Íslands-
meistarar í knattspyrnu í fyrsta 
sinn síðan 1987 þegar þeir unnu 
1-0 sigur á HK í lokaumferð 
Landsbankadeildar karla. Það 
var Atli Sveinn Þórarinsson sem 
tryggði Val titilinn með því að 
skora eina mark leiksins.

FH-ingar, sem voru búnir að 
vinna titilinn þrjú ár í röð, sitja 
eftir með sárt ennið í öðru 
sætinu, en 3-1 sigur liðsins í 
Víkinni varð hins vegar til þess 
að Víkingar féllu úr deildinni.

„Valur og FH eru með mjög 
jöfn lið og þetta gat lent hvorum 
megin sem var. Vendipunkturinn 
var úrslitaleikurinn á móti FH 
um síðustu helgi og sigurinn þar 
gerði það að verkum að við 
gátum unnið þetta í dag. Mér 
fannst um tíma eins og FH-ingar 
væru í bílstjórasætinu en við 
komum á endasprettinum,“ sagði 
Sigurbjörn Hreiðarsson, 
fyrirliði Valsmanna, eftir 
leikinn.

Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals, vann sinn þriðja Íslands-
meistaratitil sem þjálfari og 
hann var kátur. „Við vorum 
hundfúlir að vinna þetta ekki í 
fyrra og við vorum hundfúlir að 
vinna þetta ekki í hittifyrra. 

Við höfum styrkst frá hverju 
ári til þess næsta og það er 
þannig með sanna keppnismenn 
að ef þú nærð ekki árangri þá 
reynir þú bara betur næst,“ 
sagði Willum Þór. 

Valur Íslands-
meistari í gær

Samkvæmt skoð-
anakönnun Fréttablaðsins, sem 
gerð var í gær, er ekki marktækur 
munur á fjölda þeirra sem vilja 
ganga í Evrópusambandið og 
fjölda þeirra sem vilja það ekki. 
48,9 prósent sögðust vilja að 
Ísland gengi í Evrópusambandið 
en 51,1 prósent var því mótfallið.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra sagði á fundi sjálfstæðis-
manna í Valhöll í gær að sjálf-
stæðismenn hefðu ekki áhuga á 
því sem stendur að Ísland gangi í 
Evrópusambandið. Þá sé sam-
komulag milli stjórnarflokkanna 
um að sækja ekki um aðild á kjör-
tímabilinu. Jafnframt sagði Geir 
að ekki væri raunhæft að taka 

upp evruna án þess að ganga í 
Evrópusambandið.

Nokkuð fleiri eru mótfallnir 
því að taka upp evru hér á landi 
en að halda í krónuna, samkvæmt 
könnun Fréttablaðsins frá því í 
gær. 44,1 prósent sagðist vilja 
taka upp evru en 55,9 prósent 
voru því mótfallin. Munurinn er 
marktækur en stuðningur við 

upptöku evru og inngöngu í 
Evrópusambandið hefur aukist 
nokkuð, sé miðað við könnun 
blaðsins frá því í janúar. 

Nokkuð hefur verið rætt um að 
taka upp evruna sem gjaldmiðil 
hér á landi. Sigurður Einarsson, 
stjórnarformaður Kaupþings, 
sagði í byrjun mánaðar, í viðtali 
við Viðskiptablaðið, að krónan 
hentaði hvorki Kaupþingi né 
íslensku þjóðinni. Þá ályktaði 
Samband ungra sjálfstæðismanna 
um að skoða ætti upptöku evru 
hér á landi. Björgvin G. 
Sigurðsson viðskiptaráðherra 
hefur einnig viðrað hugmyndir 
um upptöku evru í stað íslensku 
krónunnar. 

Meirihluti vill halda 
íslensku krónunni
Munur á fjölda þeirra sem vilja ganga í ESB og þeirra sem eru því andvígir er 
ekki marktækur. Um 44 prósent vilja taka upp evru í stað íslensku krónunnar. 
Stuðningur við aðild að ESB og upptöku evru hefur aukist frá í janúar. 

Aðalatriðið er að hafa 
hagsmuni þjóðarinnar, og 

ekkert annað, að leiðarljósi.

 Kvikmyndin Börn var 
valin besta myndin á Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni í Kaup-
mannahöfn í gær. 

Erlendar myndir eru afar 
sjaldan verðlaunaðar á hátíðinni.

Ragnar Bragason leikstjóri var 
himinlifandi þegar Fréttablaðið 
náði af honum tali í gær og segir 
þetta mikilvægustu kvikmynda-
hátíð Dana. 

Börn valin 
besta myndin
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Lífið á 
landnámsöld

 „Þetta er allt að bresta 
á,“ segir Hjálmar H. Ragnarsson, 
rektor Listaháskóla Íslands, 
spurður um gang viðræðna milli 
Samson Properties og skólans um 
nýtingu Frakkastígsreitsins.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu
bauð Samson 
Listaháskólanum
(LHÍ) reitinn 
undir framtíðar-
staðsetningu
skólans.

„Það er búið að 
kynna málið fyrir 
borgarstjóra og 
hann hefur lýst 

yfir áhuga sínum 
á að skólinn verði 

reistur þarna, enda býður þetta 
upp á mikla möguleika á 
miðborgaruppbyggingu,“ segir 
Hjálmar. Rektorinn nefnir nýtt 
háskólabíó meðal þess sem kæmi 
miðborginni og almenningi til 
góða. Það gæti verið í núverandi 
húsnæði Regnbogans.

„Þarna verður einnig lang-
stærsta listbókasafn landsins, opið 
almenningi,“ segir Hjálmar, sem 
telur að rýmið ætti ekki síður að 
nýtast almenningi en nýja 
tónlistarhúsið, til dæmis.

„Nú er bara að ræða við skipu-
lagsyfirvöld, samningar við Sam-
son standa yfir, svo þetta er allt að 
þokast í rétta átt.

Hjálmar vill ekki fara ítarlega í 
ógerða samninga, en til umræðu 
sé leigusamningur, sem byggði á 
fjárhæð þeirri sem LHÍ fær frá 
ríkinu árlega til húsnæðismála.

Þann 7. maí undirritaði mennta-

málaráðherra samning um fram-
lag ríkisins í þessa vegu og hljóðar 
upp á 210 milljónir á ári. Þessi 
upphæð er tryggð skólanum 
ótímabundið, svo fremi sem skól-
inn starfi samkvæmt reglum ráðu-
neytisins.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri gaf skólanum við 
sama tækifæri 11.000 fermetra 
lóð í Vatnsmýrinni fyrir hönd 
borgarinnar. Hjálmar segir að sú 
lóð verði ekki framleigð eða seld, 
nema með samþykki borgarinnar. 

Hins vegar staðfestir hann að 
lóðaskipti við Samson komi til 
greina.

„Þeir myndu byggja húsið og sjá 
um viðhald og slíkt og við myndum 
leigja það til þrjátíu ára í senn, eða 
svo. En það kemur margt til greina. 
Við þurfum að ræða nánar hvað 
felst í þessu. Stækkunarmöguleikar 
eru til að mynda mjög mikilvægir.“ 
Hjálmar er sannfærður um að 
húsið verði „eitt mikilvægasta hús 
þjóðarinnar.“

Listaháskólinn við 
Laugaveg í fæðingu
Rektor Listaháskólans hefur kynnt hugmyndir sínar og Samson Properties fyrir 
borgaryfirvöldum og þau tekið vel í þær. Skólinn yrði að þriðjungi helgaður 
rými sem nýttist almenningi. Þar yrði til dæmis háskólabíó og listbókasafn.

 Lögreglan á Akureyri lagði hald á 80 
sm rörbút sem notaður var sem barefli í hópslags-
málum á Eimskipsbryggjunni á Akureyri í fyrrinótt. 
Einn var handtekinn í slagsmálunum og grunur 
leikur á að ekið hafi verið á tvo menn í hita leiksins. 

Það var um miðnættið sem lögreglu barst 
tilkynning um að hópur ungmenna væri saman 
kominn á bryggjunni við Eimskip og þar stefndi allt 
í slagsmál. „Það var mikill hiti í mönnum þegar 
lögreglan kom á staðinn og menn voru greinilega 
tilbúnir að láta vaða,“ segir Sæmundur Sigfússon 
varðstjóri hjá Lögreglunni á Akureyri. Hann segir 
að ekki sé ljóst hvað bjó að baki slagsmálunum en 
telur líklegt að menn hafi verið að gera upp gamlar 
sakir. Þegar lögregla kom á vettvang létu nokkrir í 
hópnum höggin dynja á bifreið sem var á svæðinu. 
Þegar eigandi bifreiðarinnar ók bifreiðinni á brott 
urðu tveir menn fyrir bílnum. Þeir kenndu eymsla í 
fæti og baki. 

Sæmundur segir að málið verði rannsakað nánar á 
næstu dögum. Einn var handtekinn á vettvangi og 
rörbútur sem hann notaði sem barefli gerður 
upptækur. 

Mikill erill var hjá lögreglunni á Akureyri þessa 

nótt. Maður var handtekinn vegna óláta í heimahúsi 
þar sem hann var gestkomandi og annar var 
handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt en sá 
meig á glugga skemmtistaðar í miðbænum, þeim 
sem inni sátu til lítillar ánægju.

Ekið á tvo í hita leiksins

Japanska fyrirtækið 
Mitsubishi og þýska álfram-
leiðslufyrirtækið Trimet Alumini-
um vilja reisa álver í Áltækni-
garðinum við Þorláks-höfn. 
Íslenska ráðgjafa-fyrirtækið 
Arctus mun vinna með fyrir-
tækjunum að verkefninu.

Samkvæmt verkefnisáætlun er 
gert ráð fyrir að hefja byggingu 
fyrsta hluta álversins árið 2009. 
Það gæti þá hafið rekstur árið 
2011 og framleitt 60.000 tonn á ári 
af álvörum og málmblöndum, 
eftir því sem segir í tilkynningu. 
Orkuþörfin fyrir fyrsta áfanga 
verður um hundrað megavött.

Vilja reisa álver 
í Áltæknigarði

Lögreglan á 
Suðurnesjum handtók sextán ára 
gamlan pilt fyrir utan skemmti-
stað í Reykjanesbæ í fyrrinótt. 
Pilturinn var talsvert ölvaður og 
þegar lögreglumenn reyndu að ná 
tali af honum brást hann illa við 
og sparkaði í lögreglubifreiðina 
svo á sá. 

Pilturinn var færður á lög-
reglustöð þar sem hann fékk að 
sofa úr sér. Haft var samband við 
forráðamenn hans og barna-
verndaryfirvöld.

Nokkur ölvun var í Reykjanes-
bæ þessa nótt og var lögreglan 
með öflugt eftirlit með ölvunar-
akstri. Fjölmargir ökumenn voru 
stöðvaðir og reyndust fjórir 
þeirra ölvaðir.   

Sparkaði í lög-
reglubíl svo á sá

Kínversk menningar-
hátíð var sett í Listasafni Kópavogs 
í gær. Hátíðin varir í rúma viku og 
verður ýmislegt í boði meðan á 
henni stendur. Má þar nefna 
tónleika, loftfimleikasýningu, 
myndlistarsýningar og kennslu í 
flugdrekagerð. 

Í dag verður opnuð sýning í 
Gerðubergi á kínverskum 
menningararfi auk myndlistar-
sýningar á vatnslitamyndum frá 
Íslandi eftir kínverska lista-
manninn Yu Xi.

Í tilefni hátíðarinnar var skrifað 
undir samkomulag um 
vináttubæjarsamband milli 
Kópavogsbæjar og Wuhan-borgar í 
Kína. Til stendur að koma á 
reglubundnum samskiptum 
bæjanna tveggja.

Kópavogur og 
Wuhan vinir

 Nú bíða um 120 manns 
eftir því að fá viðtal við Vilhjálm 
Þ. Vilhjálmsson borgarstjóra. 
Biðtími er einn mánuður.

Vilhjálmur 
hefur nú 
tvöfaldað þann 
tíma sem hann 
ver í að veita 
borgurum 
viðtal og eyðir 
til þess 
tveimur 
morgnum í 
viku, fyrir 
hádegi á 
mánudögum og miðvikudögum. 
Hann hefur samt ekki undan. 

Á skrifstofu borgarstjóra 
fengust þær skýringar að 
Vilhjálmur hefði auglýst í 
kosningabaráttunni að hann 
myndi leggja sig fram við að 
veita viðtöl og almenningur 
hefði greinilega tekið eftir því. 

120 manns bíða 
viðtals við Villa

Gylfi, var þetta lífstíðardómur?

Íslenska kvikmyndin 
Börn hlaut í gær Gullna svaninn 
þegar hún var valin besta myndin 
á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni 
í Kaupmannahöfn.

„Þetta er bara gleði og þýðir að 
þetta endar vel. Við erum búin að 
vera að þvælast í eitt ár með 
myndina á milli hátíða og þetta er 
ein af allra síðustu hátíðunum 
sem myndin fer á. Þannig að það 
er frábært að enda á svona stór-
um og góðum verðlaunum,“ sagði 
sigursæll leikstjóri, Ragnar 
Bragason, þegar hann var nýstig-
inn af sviðinu í gær. Hann segir 
þetta merkustu kvik-myndahátíð 
Dana.

Um verðlaunin kepptu meðal 
annars enska myndin Hallem Foe 
eftir David Mackenzie, norska 

myndin Mirush og Band´s Visit, 
sem nú er til sýningar á kvik-
myndahátíðinni í Reykjavík.

„Þetta er mjög sterk og áhuga-
verð keppni með góðum myndum 
og þetta var sætur sigur. Það er 
ekki verra að fá þessi verðlaun 
einmitt í Kaupmannahöfn. Þá 
verður kannski eitthvað annað í 
umræðunni hérna en fjármála-
heimurinn,“ segir Ragnar og 
hlær.

Leikararnir Gísli Örn Garðars-
son, Nína Dögg Filippusdóttir og 
Ólafur Darri Ólafsson voru allir 
samankomnir með Ragnari í 
Kaupmannahöfn í gær til að taka 
á móti verðlaununum.

Börn besta myndin í Köben



www.toyota.is
ÍS

L
E

N
S

K
A

 S
IA

.I
S

  
 T

O
Y

 3
90

35
 0

9/
07

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Við tökum danska lagið og höfum það huggulegt hjá Toyota um helgina. 
Opið hjá Toyota Kópavogi, bæði laugardag og sunnudag og hjá 
umboðsmönnum um land allt á laugardeginum.

- Spennandi tilboð á völdum bílum 
- Veitingar að dönskum hætti
- Danskir gestasölumenn á Nýbýlaveginum

Skemmtiferð til Köben
Taktu þátt í happdrætti og þú gætir unnið flugmiða* til Köben.

Eyfi flytur danska lagasyrpu
Eyfi mætir í Kópavoginn og tekur danska lagasyrpu, laugardag og sunnudag kl. 14:30

Taktu Strikið til Toyota um helgina!

Opið í dag kl. 13 - 16 hjá Toyota Kópavogi

Toyota os alle glæder um helgina

STÓRSÝNING
með danska laginu

*Flugvallarskattar ekki innifaldir.



 Stuðningur við 
aðild að Evrópusambandinu, sem 
og við upptöku evru, er meiri nú 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins en í könnun blaðs-
ins í janúar. Enn segist meirihlutinn 
frekar vilja halda í krónuna. 55,9 
prósent segist ekki vilja skipta 
krónunni út fyrir evru, en 44,1 
prósent segist því fylgjandi. Vik-
mörk eru 4,0 prósentustig, og 
mælist því marktækur munur. 

Þegar spurt var sömu spurningar 
í janúar á þessu ári, sagðist hins 
vegar 37,1 prósent vilja taka upp 
evru en 62,9 prósent voru því and-
víg. Stuðningur hefur því aukist 
um sjö prósentustig. Stuðningur 
við aðild að Evrópusambandinu 
hefur einnig aukist og mælist nú 
ekki marktækur munur á milli 
þeirra sem vilja og vilja ekki að 
Ísland gangi í Evrópusambandið. 

48,9 prósent segjast nú vilja að 
Ísland gangi í Evrópusambandið, 
en 51,1 prósent er því andvígt. Í 
könnun Fréttablaðsins frá því í 
janúar sögðust 36,0 prósent vilja 
ganga í Evrópusambandið. Stuðn-
ingurinn hefur því aukist um tæp 
þrettán prósentustig. 

Frá því í janúar hefur stuðning-
ur við upptöku evru aukist mest 
meðal kvenna, íbúa á landsbyggð-
inni og þeirra sem ekki gefa upp 
hvaða flokk þeir myndu kjósa. 

Stuðningur kvenna við upptöku 
evru hefur aukist um rúm ellefu 
prósentustig, úr 33,6 prósentum í 
44,7 prósent. Stuðningur íbúa á 
landsbyggðinni hefur aukist um 
tæp ellefu prósentustig, úr 32,7 
prósentum í 43,2 prósent. Þá hefur 
stuðningur þeirra sem ekki gefa 
upp stuðning við stjórnmálaflokk 
aukist um tæp ellefu prósentustig, 
úr 33,1 prósenti í janúar í 43,8 pró-
sent nú. Stuðningur annarra við 
upptöku evru hefur aukist minna, 

en ekki hefur dregið úr stuðningn-
um meðal annarra hópa sem 
greindir voru sérstaklega.

Stuðningur við inngöngu í 
Evrópusambandið hefur aukist 
mest meðal kvenna, kjósenda sem 
ekki gefa upp hvaða flokk þeir 
myndu kjósa og íbúa á höfuðborg-
arsvæðinu. 51,2 prósent kvenna 
segjast nú styðja inngöngu í 
Evrópusambandið í stað 36,8 pró-
senta í janúar. Munurinn er rúm 
14 prósentustig. Tæplega helm-
ingur þeirra sem ekki gefa upp 
hvaða flokk þeir myndu kjósa 
segjst nú styðja inngöngu, í stað 
þriðjungs hlutfalls í janúar. Þá 
segjast 53,5 prósent svarenda á 
höfuðborgarsvæðinu vilja að 
Ísland gangi í Evrópusambandið.

Meira en helmingur þeirra sem 
segjast myndu kjósa Vinstri græn 

nú vilja inngöngu í Evrópusam-
bandið og ríflega þrír fjórðu kjós-
enda Samfylkingarinnar. Nokkuð 
færri kjósendur Framsóknar-
flokksins styðja nú inngöngu í 
Evrópusambandið, en vegna þess 
hve fáir framsóknarmenn svöruðu 
eru skekkjumörk nokkuð há. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri 29. september og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var annars vegar: Á að taka 
upp evru sem gjaldmiðil í stað 
íslensku krónunnar? 74,6 prósent 
svarenda tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar. Hins vegar var spurt: 
Á Ísland að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu? 76,1 prósent 
svarenda tók afstöðu til þeirrar 
spurningar.

Stuðningur við ESB eykst
Þjóðin er klofin í afstöðu sinni til upptöku evru og inngöngu í Evrópusambandið. 55,9 prósent segjast 
ekki vilja taka upp evru, á meðan 44,1 prósent vilja leggja íslensku krónunni. Ekki er marktækur munur á 
fjölda þeirra sem vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið og þeirra sem vilja það ekki.

Tölvunám byrjenda
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur 
enga tölvukunnáttu. Á þessu námskeiði er allt tekið 
fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað 
í notkun tölvu.

Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátt-
takendur færa um að nota tölvuna sjálfstætt 
m.a. til að skrifa texta, læri að nota internetið
 og að meðhöndla tölvupóst.

Kennt er mánudaga og miðviku-
daga og er hægt að velja um
morgun- eða kvöldnámskeið. 
Kennsla hefst 3. október 
og lýkur 29. október. 

Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-
Kennslubók innifalin.
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 „Ég er sammála Geir 
að því leyti að ég tel skynsamlegra 
að ganga alla leið heldur en að taka 
upp evruna einhliða,“ segir Ágúst 
Ólafur Ágústsson, varaformaður 
Samfylkingarinnar. Geir H. 
Haarde forsætisráðherra lýsti því 
yfir á fundi sjálfstæðismanna í 
gær að það þjónaði engum tilgangi 
að taka evruna upp einhliða. 
Þannig yrðu Íslendingar 
áhrifalausir um gjaldeyrinn. „Við 
myndum gjalda þess að í augum 
annarra væri þetta óskaplegt 
veikleikamerki og þetta myndi 
ekki hafa nokkurn trúverðugleika 
gagnvart öðrum löndum,“ sagði 
Geir. Hann sagði aðeins raunhæft 

að taka upp evru með því að ganga 
í ESB en það væri ekki á dagskrá. 

„Aðalatriðið er að hafa hagsmuni 
þjóðarinnar, og ekkert annað, að 
leiðarljósi,“ sagði Geir sem telur 
þeim betur borgið við núverandi 

fyrirkomulag. Ágúst segir að 
ummæli ráðherrans komi ekki á 
óvart. „Það er ekki samið um það í 
stjórnarsáttmála að ganga í ESB. 
Þar er hins vegar kveðið á um að 
ræða þurfi þessi mál frekar og sú 
umræða á sér stað núna á 
þverpólitískum vettvangi. Það er 
síst vilji stjórnarflokkanna að 
setja þessa umræðu á ís,“ segir 
Ágúst.

Hvað könnun Fréttablaðsins 
varðar segir Ágúst. „Það er 
ánægjulegt að sjá að stuðningurinn 
eykst. Þjóðin skiptist enn í tvo 
hópa hvað þetta varðar og það 
sýnir okkur að við þurfum að 
dýpka umræðuna.“ 





 Gera á vistunartíma á 
frístundaheimilum grunnskól-
anna í Reykjavík sveigjanlegri. 
Íþrótta- og tómstundaráð hefur 
samþykkt að gera tilraun með 
þetta til að byrja með í Breiðholti, 
Árbæ, Grafarholti og Grafarvogi 
auk nokkurra annarra skóla þar 
sem biðlistar eru eftir plássi. 
Bjóða á foreldrum sem komnir 
eru með vistun upp á að fækka 
vistunardögum allt niður í einn á 
viku svo unnt verði að bjóða 
foreldrum sem eiga börn á 
biðlistum þá daga sem losna. 

Val um fjölda 
vistunardaga

 Konur í Mexíkó mega 
nú í fyrsta skipti fá herþjálfun í 
störfum á borð við verkfræði og 
flugmennsku sem bjóða upp á að 
þær hækki í tign til að verða 
hershöfðingjar. Konur mega þó 
enn ekki taka þátt í bardögum.

Meira en þrjátíu ár eru síðan að 
réttindi kvenna í her Mexíkó voru 
síðast aukin. Konur fengu fyrst 
inngöngu í mexíkóska herinn árið 
1938 sem hjúkrunarkonur. Árið 
1973 gátu þær orðið herlæknar og 
þremur árum síðar tannlæknar.

Konur telja einungis þrjú 
prósent af herafla Mexíkó en 
búist er við aukningu á næstu 
árum.

Geta loks orðið 
hershöfðingjar

Ekki er útilokað að 
Róbert Árni Hreiðarsson fái lög-
mannsréttindi sín aftur, með því 
að honum yrði veitt uppreisn 
æru.

Það mætti gera með forseta-
bréfi, eftir tillögu dómsmálaráð-
herra, eins og gert var í tilfelli 
Árna Johnsen alþingismanns.

Róbert var í vikunni sviptur 
starfsréttindum sínum vegna kyn-
ferðisbrota og vörslu barnakláms. 

Ingimar Ingason, framkvæmda-
stjóri Lögmannafélagsins, segir 
það í fyrsta skipti sem hann viti til 
að slíkt sé gert með dómi, í það 
minnsta hefur það ekki gerst síðan 
1999, þegar hann hóf störf.

Hins vegar gerist alltaf öðru 
hverju að ráðherra fellir starfs-
réttindi lögmanna niður, að feng-
inni tillögu Lögmannafélagsins. 
Það er þá yfirleitt vegna þess að 
lögmenn hafa ekki lagt fram til-
skilin gögn, svo sem fjárvörsluyf-
irlýsingar eða fullnægjandi starfs-
ábyrgðartryggingu. 

Þetta gerist nokkrum sinnum á 
ári, en lögmenn bregðast yfirleitt 
við og bæta úr sínum málum.

Í einu tilviki síðan árið 1999 hafi 
lögmaður þó verið dæmdur fyrir 
glæp og uppfyllti þar með ekki 
eitt skilyrði til lögmennsku; að 
lögmaður hafi óflekkað mannorð. 

Félagið lagði því til við dóms-

málaráðherra að lögmaðurinn 
yrði sviptur leyfi og varð ráð-
herra við því.

Þyrfti að fá uppreisn æru

Hjónin sem sent 
hafa inn lögreglukæru vegna 
sumarhúsamála í Kiðjabergslandi 
segja það rangt sem haft var eftir 
formanni Meistarafélags 
húsasmiða í Fréttablaðinu að þau 
hafi í óleyfi lagt undir sig 
viðbótarland. Þessu til stuðnings 
vísa þau í bréf fyrrverandi 
formanns félagsins, Arnar 
Isebarn, sem staðfestir þar að 
ákveðið hafi verið að leggja 
veginn að bústað hjónanna yfir þá 
óselda nágrannalóð til að hlífa 
fallegu klettabelti. Þórdís 
Tómasdóttir segir að þess utan 
hafi þau fengið formlegt sam-
þykki fyrir skógrækt utan við lóð 
sína. Þá segir hún það alrangt að 
þau hafi ekki viljað greiða fyrir 
lóðina eins og formaður meistara-
félagsins hafi haldið fram.

Höfðu fengið 
leyfi fyrir vegi

Hefur þú þurft að greiða FIT-
kostnað?

Á að fella niður allt veiðigjald? 

 Þingflokkur Framsóknarflokksins vill bæta 
með beinum hætti hag einstaklinga, fyrirtækja og 
sveitarfélaga sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna 
niðurskurðar í þorskkvóta. Þingflokkurinn telur byggða-
tengdar aðgerðir ríkisstjórnarinnar engan veginn 
fullnægjandi sem mótvægisaðgerðir.

„Auðvitað er deilt um hvað er rétt í þessum efnum. Við 
vissum að þessar aðgerðir myndu hafa miklar afleiðingar 
í för með sér. Nú er það allt saman að koma í ljós og því 
kemur það okkur ekki á óvart þær uppsagnir sem nú 
blasa við. 

Við teljum það vera toppinn af ísjakanum sem við 
sjáum nú,“ sagði Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, þegar hann kynnti tillögurnar. 
Hann sagði klárt að svo mikill niðurskurður myndi hafa 
áhrif á stöðu fiskverkafólks í sjávarútveginum og ekki sé 
enn komið í ljós hversu mikið tekjufall og hversu margir 
sjómenn munu þurfa að hverfa til annarra starfa. 

Mótvægisaðgerðir stjórnar duga ekki til

 „Hún stóð með 
pálmann í höndunum, sem nýr 
ráðherra, en ákvað að túlka þetta 
lagaákvæði þröngt. Við hefðum 
frekar kosið að túlka það breitt og 
láta náttúruna njóta vafans,“ segir 
Tryggvi Felixson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Landverndar, 
en hann starfar nú í Kaupmanna-
höfn að umhverfis- og auðlinda-
málum.

Tryggvi telur að með synjun 
umhverfisráðuneytisins á endur-
upptöku úrskurðar Jónínu Bjart-
marz, fyrrverandi umhverfisráð-
herra, um Gjábakkaveg, hafi 
ráðuneytið játað að það hafi ekki 
farið að öllum settum reglum við 
málsmeðferð um Gjábakkaveg.

„Þeir viðurkenna að hafa haft 
bréf vatnalíffræðinganna undir 
höndum, bréf frá þeim sem mesta 
þekkingu hafa á málinu. En það 
var litið fram hjá því. Þarna er lík-
lega formgalli á málinu og við 
þurfum að kanna hvort hægt sé að 
fara með þetta áfram til dóm-
stóla,“ segir Tryggvi. 

Þá séu einnig órædd grundvall-
aratriði eins og lögbrot. Í lögum 
um verndun Þingvalla segi að ekki 
megi spilla vatninu. Ráðuneytið sé 
hins vegar að heimila lagningu 
vegar, sem sýnt sé að spilli því.

„En það er eðlilegt að ráðuneytið 
vilji ekki viðurkenna mistök sín,“ 
segir Tryggvi og er á honum að 
heyra að hann hafi bundið vonir 
við ný vinnubrögð með nýjum ráð-
herra.

Pétur M. Jónasson vatnalíffræð-
ingur tekur í sama streng, en hann 
hefur barist gegn lagningu vegar-
ins frá upphafi.

„Við erum 45 manns frá sex 
þjóðum og erum búin að skrifa 
tvær bækur og yfir 100 ritgerðir 
um Þingvelli. Bláskógabyggð vill 
hins vegar fá 600 til 700 milljóna 

króna veg fyrir tvö til þrjú skóla-
börn. Þeir eru líka með 2.000 
manna sumarhúsabyggð. Það er 
þetta fólk sem á að komast fljótt í 
gegnum þjóðgarðinn til að versla í 
Smáralind,“ segir Pétur.

Hann kveður furðulegt að hafa 
komið að því á sínum tíma að 
semja lög um verndun vatnsins og 

sjá svo að ekki sé tekið mark á 
neinu af því sem lögð hafi verið 
áhersla á við gerð laganna. „Og 
maður spyr sig hvort ráðuneytið 
sé trúverðugt í þessu máli.“

Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra kýs að tjá sig 
ekki um málið að svo stöddu. 

Vilja kæra meðferð 
umhverfisráðuneytis
Pétur M. Jónasson vatnalíffræðingur og Tryggvi Felixson hagfræðingur eru nú 
að skoða hvort hægt sé að kæra umhverfisráðuneytið fyrir formgalla við máls-
meðferð vegna Gjábakkavegar. „Ráðherrann stóð með pálmann í höndunum.“





Auglýsingasími

– Mest lesið

 „Ég er að leita að meiri 
vinnu, það er ekkert grín að detta 
út af þingi,“ segir Magnús Þór 
Hafsteinsson, varaformaður 
Frjálslynda flokksins og fyrrum 
þingmaður. 

Tilkynnt var í fyrradag að 
Magnús tæki að sér hlutastarf 
fyrir flokkinn og Magnús Reynir 
Guðmundsson yrði framkvæmda-
stjóri.

Sigurjón Þórðarson verður því 
ekki ráðinn sem framkvæmda-
stjóri, en honum mun hafa verið 
heitið því fyrir síðustu kosningar. 

Magnús Þór vill ekki tjá sig 
mikið um innanflokksmál sem 
þetta, en bendir á að Sigurjón sé í 
fullu starfi sem framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits Norður-
lands vestra.

„En ég vona svo sannarlega að 
hann sé ekki hættur. Hann var 
hörkuduglegur og vaxandi þing-
maður.“

Magnús Þór leitar þó enn að 
fullu starfi annarsstaðar. Hann 
segir ekki veita af að allir sem 
vettlingi geti valdið aðstoði 
fáliðaða stjórnarandstöðuna.

Það er ekkert grín 
að detta af þingi

 Talið er líklegt að 
bein sem fundust nýlega í Rúss-
landi séu af dóttur og syni síðasta 
keisara Rússlands að því er rann-
sakendur hafa greint frá.

Beinin fundust í ágúst nærri 
borginni Jekaterínborg þar sem 
Nikulás II keisari, Alexandra kona 
hans og fimm börn voru fangar 
bolsévika eftir byltinguna 1917 
þar til þau voru skotin til bana árið 
1918. Talið er að beinin séu af 
krónprinsinum Alexei og systur 
hans Maríu. Árið 1998 fundust 
bein keisarahjónanna 

Eru líklega bein 
barna keisarans

Sendinefnd á vegum 
Sameinuðu þjóðanna heimsótti 
Búrma í gær til að sannfæra 
herforingjastjórn landsins um að 
hefja viðræður við stjórnar-
andstæðinga. Mótmæli héldu áfram 
á götum Rangún, stærstu borgar 
landsins, en þó í minna mæli en 
áður.

Kínversk og japönsk stjórnvöld, 
helstu bandamenn Búrma á 
pólitískum og efnahagslegum vett-
vangi, slógust einnig í hóp með þeim 
þjóðum sem hvetja herforingja-
stjórnina og andspyrnufólk til að 
koma á stöðugleika með frið-
samlegum hætti. Alþjóðasamfélagið 
ætti að bjóða fram hjálp sína við að 
ráða fram úr ástandinu, sagði Wen 
Jiabao, forsætisráðherra Kína.

Herforingjastjórn landsins virðist 
að mestu leyti hafa tekist að brjóta 
mótmæli á bak aftur með valdi. 
Stjórnin fullyrðir að tíu manns hafi 
látist, en andspyrnufólk segir tölu 
látinna vera nær tvö hundruð. Klippt 
hefur verið á allt netsamband í 
landinu.

Einn hinna látnu er japanskur 
fréttaljósmyndari sem var skotinn 
til bana í Rangún á fimmtudag. 
Myndir náðust af því þegar 
hermaður skaut manninn 
fyrirvaralaust. Utanríkisráðherrar 
Japans og Búrma funduðu í 
höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna 
í New York í gær, þar sem japanski 
ráðherrann mótmælti morðinu 
harðlega. Utanríkisráðherra 
Búrma baðst afsökunar á atvikinu.

Samtímis og mótmælendum í 
Búrma hefur fækkað vegna 
barsmíða hermanna hefur þeim 
fjölgað um allan heim sem 
mótmæla ástandinu í landinu. Í 
Ósló, höfuðborg Noregs, fylktu 
mörg þúsund rauðklæddir liði fyrir 
utan friðarmiðstöð Nóbels á 
föstudagskvöld.

Meðal mótmælenda var fyrrum 
forsætisráðherra Noregs, Kjell 
Magne Bondevik. Í samtali við 
norsku fréttastofuna NTB sagði 
hann lausn vandans í höndum 
kínverskra stjórnvalda, og þau hafi
ekki gert nóg.

Stjórnin hvött 
til að leita sátta 
Sendinefnd Sameinuðu þjóðanna biður herforingja-
stjórn Búrma um að hefja viðræður við stjórnarand-
stæðinga. Dregið hefur úr mótmælum.





greinar@frettabladid.is

Jöfnuður og 
hagkvæmni
Svar mitt við þeirri spurningu hvort við eigum að 

reka annað heilbrigðiskerfi fyrir þá sem geta 
borgað meira er einfaldlega nei.Við, það er íslenska 
þjóðin, eigum að reka saman eitt heilbrigðiskerfi þar 
sem allir fá jafnan aðgang óháð efnahag. Um þessa 
afstöðu tel ég að ríki nokkuð góð pólitísk sátt. Fámenn 
en rík þjóð, getur búið svo um hnúta að allir hafi 
trygga og góða heilbrigðisþjónustu sem greidd er úr 
sameiginlegum sjóðum landsmanna. Það yrði rof í 
samfélaginu væri þessarar meginreglu ekki gætt.

Við Íslendingar rekum eitt dýrasta heilbrigðiskerfi 
veraldar, þó að aldursamsetning þjóðarinnar sé 
hagstæðari en flestra þeirra sem við berum okkur 
saman við. Mikið verk býður okkar að tryggja að hægt 
verði að veita jafn góða og helst betri þjónustu í 
framtíðinni. Þjóðin er að eldast og kostnaður við 
heilbrigðisþjónustu mun því aukast jafnt og þétt. Það 
skiptir því miklu að koma málum skynsamlega fyrir. 

Fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar okkar er úr 
sameiginlegum sjóðum til að tryggja allir hafi sama 
aðgang. En full ástæða er til þess að nýta kosti 
einkarekstrar þegar kemur að því að veita þjónustuna. 
Reynslan sýnir að risavaxinn ríkisrekstur er ekki 
hagkvæmasta leiðin til að tryggja góða þjónustu. 
Jafnframt er mjög erfitt er að koma við samkeppni í 
heilbrigðisþjónustu nema að takmörkuðu leyti. Við 
eigum því að leiða saman félagslegan jöfnuð og afl 
einkarekstrarinns í heilbrigðisþjónustunni. Fámennt 
samfélag getur náð frábærum árangri í þessum efnum 
og við eigum að hafa metnað til að verða fremst í 
veröldinni þegar kemur að heilbrigðismálum. 

Um sérstaka möguleika efnafólks til að leita sér lækn-
inga fyrir utan hið opinbera heilbrigðiskerfis er þetta 
að segja: Ríkt fólk sem vill nýta sér aðra þjónustu en 
þá sem greidd er af almenningi mun alltaf geta gert 
það. Flugmiði til Bandaríkjanna eða Sviss er ekki dýr 
og þangað má sækja þjónustu ef vilji er til. Einnig fæ 
ég ekki séð að það standist ákvæði stjórnarskrárinnar 
um atvinnufrelsi að meina læknum að setja upp einka-
reknar lækningastofur og bjóða þjónustu sína gegn 
fullu gjaldi án aðkomu hins opinbera. Slíkar stofur, 
hafi menn öll tilskilin réttindi, geta starfað án þess að 
ríkið komi þar nokkuð nærri. Sá sem kýs að nýta sér 
slíka þjónustu greiðir þá sinn reikning að fullu. Ekki 
má gleyma að sá sem velur að nýta sér ekki opinbera 
heilbrigðiskerfið, hvort sem viðkomandi fer utan eða 
er hér heima, greiðir áfram fullan skatt (gengst í raun 
undir skattahækkun) og tekur þannig þátt í því að 
tryggja að við getum boðið öllum, óháð efnahags bestu 
þjónustu sem völ er á.

Heilbrigðisþjón-
usta er ekki vara
Heilbrigði er ekki vara og heilbrigðisþjónusta á 

ekki að lúta lögmálum markaðarins. Við eigum 
ekki að sætta okkur við slíkt í samfélagi sem hefur 
lengst af leitast við að skipa sér í sveit með fremstu 
velferðarríkjum heims.

Ein þeirra grundvallarhugsjóna sem félags-
hyggjufólk mun ávallt halda í er að allir hafi sama 
rétt til lífs. Við fæðumst jöfn og eigum líka að njóta 
sömu hjúkrunar og læknisþjónustu óháð efnahag og 
hafa rétt til þess að deyja jöfn.

Þess vegna segjum við að heilbrigði sé einfaldlega 
ekki söluvara. Fólk má græða góðan skilding á því 
að versla með gallabuxur, hárgel eða pakkasúpur. 
Við erum sammála hægrimönnum um þetta. En 
þegar kemur að því að hafa aðgang að læknis-
þjónustu og annarri heilbrigðisþjónustu bendum við 
á að enginn velur að verða veikur. 

Öll erum við einhvern tímann nógu veik til að biðja 
aðra um hjálp. Öll erum við einhvern tímann nógu 
sterk til að rétta hjálparhönd. Þetta er kjarninn í 
þeirri félagshyggju sem Vinstri græn tala fyrir: Við 
viljum lifa í einu samfélagi, ekki tveimur. Við viljum 
ekki skipta því upp í samfélag hinna ríku, sem geta 
borgað fyrir heilbrigðara og lengra líf, og hinn 
fátækari sem þurfa að sætta sig við síðri þjónustu.

Ef þjónustan er ekki nægileg góð fyrir þá sem 
hafa efni á að borga, þá er hún ekki heldur nógu góð 
fyrir hina sem geta það ekki. Ef núverandi vald-
hafar treysta sér ekki til að bjóða upp á 
heilbrigðisþjónustu sem enginn þarf að kvarta yfir, 
þá ættu þeir ekki að bjóða sig fram til starfa í þágu 
almennings. 

Það er hlutverk stjórnmálamanna að huga að 
hagsmunum heildarinnar. Ekki að setja sig í spor 
þeirra sem ekkert þrá fremur en að geta keypt sig 
framfyrir biðröðina eða geta keypt sér betri 
heilbrigðisþjónustu með einhverju móti. Það er í 
raun dapurlegt að til séu stjórnmálamenn sem telja 
sitt brýnasta framlag vera að auka á misrétti og 
ójafna aðkomu að menntun og heilbrigði. Slíkir 
stjórnmálamenn vinna að því að draga úr jöfnuði, 
auka á félagslega mismunun, óréttlæti og spennu í 
samfélaginu. 

Slíkir stjórnmálamenn eru í raun að snúa 
samfélaginu frá hugsjónum velferðar og jöfnuðar 
hins norræna ríkis í átt til samfélags misskiptingar 
og ójafnra tækifæra, - hægra samfélags sem horfir 
til vesturs um fyrirmyndir í Bandaríkjum hinna 
ríku. Fyrsta flokks heilbrigðisþjónusta fyrir alla á að 
vera okkar keppikefli.

Á að vera annað heilbrigðiskerfi fyrir þá sem geta borgað?

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

I
ngibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra hélt mikil-
væga ræðu á 62. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 
í fyrrinótt. Rétt ár er þangað til kosið verður á 63. 
allsherjarþinginu um það hvaða tvær þjóðir setjast í 
öryggisráð samtakanna kjörtímabilið 2009-2010. Eins og 

kunnugt er keppir Ísland þar við Austurríki og Tyrkland um eitt 
af þessum tveimur sætum. 

Framboð Íslands til öryggisráðsins „endurspeglar einarða 
skuldbindingu Íslands til að gegna virku hlutverki í samvinnu við 
aðrar þjóðir í að fást við brýnustu öryggisógnir 21. aldar,“ sagði 
ráðherrann í ræðu sinni. „Ísland sækist eftir að axla ábyrgðina á 
setu í öryggisráðinu af festu og sanngirni.“ 

Að því gefnu að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, 
sem tók við völdum eftir kosningar í vor, sitji út kjörtímabilið 
mun seta Íslands í öryggisráðinu – nái Ísland kjöri að ári – fyrst 
og fremst mæða á utanríkisráðherranum, Ingibjörgu Sólrúnu. 
Frá því hún tók við embætti hefur hún sýnt að hún er staðráðin 
í að sýna bæði eigin þjóð og öðrum að hún taki þá ábyrgð 
alvarlega sem í þessu felst. Í heimsóknum hennar til Afríku og 
landa við botn Miðjarðarhafs í sumar fólust skýr skilaboð um 
að hún hygðist kynna sér á eigin forsendum þau mál sem helzt 
koma til kasta öryggisráðsins – það er málefni Miðausturlanda 
og átakasvæða í Afríku. 

Sumum kann að þykja það skjóta skökku við að hið herlausa 
Ísland sækist eftir því að sitja í stofnun, sem hefur það hlutverk að 
taka jafnvel ákvarðanir um hernaðaríhlutun í fullvalda ríki. Full 
ástæða er til að gefa slíkum athugasemdum gaum, en á móti má 
segja að einmitt sú staðreynd að Ísland er herlaust, friðelskandi 
lýðræðisríki sem sækist eftir setu í öryggisráðinu sem fulltrúi 
allra Norðurlandanna – ríkja sem hafa allt frá stofnun SÞ byggt 
upp orðstír sáttasemjara sem njóta trausts og eru vegna smæðar 
sinnar ekki grunuð um annarlegt eiginhagsmunapot – eigi það 
fullt erindi inn á þennan vettvang. 

Sjálfsögð forsenda fyrir því að eiga erindi þangað er hins 
vegar að vera fær um að móta sér afstöðu til þeirra mála sem 
til kasta öryggisráðsins koma á eigin forsendum – það er vera 
ekki alfarið upp á stórþjóðirnar komin um upplýsingar og mótun 
ígrundaðrar afstöðu í helztu deilumálum alþjóðastjórnmálanna. 
Forsenda fyrir því er aftur á móti að skipuleg upplýsingaöflun 
og sjálfstæðar rannsóknir á alþjóðamálum verði stórefldar 
hérlendis.

Verði öryggisráðsframboðið til þess að af þessu verði eflir 
það getu Íslands til að móta sjálfstæða utanríkisstefnu, óháð 
því hvort Ísland nái kjöri í öryggisráðið að þessu sinni eða 
ekki. Þannig yrði sá undirbúningur sem ráðizt var í í tilefni af 
framboðinu ekki til einskis unninn, jafnvel þótt svo skyldi fara 
að Austurríki og Tyrkland hefðu betur þegar atkvæði verða 
greidd á allsherjarþingi SÞ að ári. 

Sjálfstæðið áréttað

Forsenda fyrir því að eiga erindi í öryggisráðið er að 
vera fær um að móta sér afstöðu til þeirra mála sem 
til kasta öryggisráðsins koma á eigin forsendum.





„Í gamanmyndum er sumt 
kannski út í hött en þú verð-

ur að trúa jafnmikið á það 
og þegar þú leikur drama.“

Séra Jakob Ágúst Hjálmarsson 
lætur af störfum sem sóknarprestur 
Dómkirkjunnar í Reykjavík í dag 
eftir átján ára starf og verður sérstök 
kveðjumessa í kirkjunni klukkan 
ellefu. Hann ætlar að snúa sér að 
ritstörfum auk kennslu trúarleiðtoga 
í Kenía.

„Þessi tími hefur verið 
margbreytilegur og mér finnst 
þjóðfélagið hafa breyst talsvert á 
þessum tíma þó hann sé ekki lengri 
en þetta,“ segir Jakob spurður um 
hvernig þessi átján ár hafi verið, 
en hann segir áhuga á trúmálum 
hafa aukist. „Ég sé líka að línur hafa 
skerpst milli þeirra sem taka afstöðu 
með kristinni trú og þjóðkirkjunni 
og hinna, sem gera það ekki. Það 
er meiri fjölmenningarbragur á 
samfélaginu, sem er orðið litríkara en 
ég sé líka vaxandi tillitsleysi gagnvart 
skoðunum annarra,“ segir hann.

Jakob segir hið félagslega skipulag 
þjóðfélagsins hafa styrkst að mörgu 
leyti og velmegun vaxið. „Ég man eftir 
því um miðjan áratuginn sem leið að 
við vorum með mikla starfsemi í gangi 
vegna atvinnuleysis og býsna almenns 
skorts og vandræða. Nú er það ekki 
aldeilis þannig,“ segir Jakob en bætir 
við að þó virðast alltaf einhverjir sitja 
eftir. „Það er hópur fólks sem hefur 
ekki lífsins möguleika á því að bæta 
hag sinn vegna þess að það hefur enga 
möguleika á því að vinna eitt né neitt. 
Þetta fólk finnst mér að minnsta kosti 
alveg jafnlangt aftur úr og það var þó 
ég sjái hin félagslegu úrræði þeirra 
vegna hafa styrkst,“ segir Jakob og 
vísar þar til þeirra öryrkja sem eru 
verst settir í dag.

Spurður um hvort kirkjusamfélagið 
hafi tekið miklum breytingum á 
þessum átján árum, segir Jakob: 
„Mér finnst kirkjusamfélagið vera 
einarðara og fólk opinskárra og 
ófeimnara við að játa trú sína. Það 
hafa ekki orðið miklar breytingar á 
starfsliði Dómkirkjunnar og forystan 
í sóknarnefndinni hefur verið sú 
sama allan tímann. Mér þykir afar 
vænt um að það sé til fólk sem hefur 
þessa miklu tryggð við Dómkirkjuna 
og hefur starfað af áhuga og ábyrgð 
allan tímann og ber þessi mál fyrir 
brjósti.“

Varðandi starfslokin segist Jakob 
vera svo heppinn að vera á 95 ára 
reglunni þannig að hann hafi eftirlaun 
sem séu það sæmileg að hann hafi 
ekki miklar áhyggjur af afkomu sinni 
og geti hagað sér dálítið eftir eigin 
höfði. „Mig langar að sinna ritstörfum 
og hef gert það svolítið. Ég sit inni 
með margt sem mig langar að koma 
á blað ef einhver skyldi vilja gefa það 
út og lesa; bæði trúarleg móralskt 
og þjóðmenningarlegt auk þess sem 
mér finnst áhugavert að skoða örlög 
byggðanna í kringum landið. Sjálfur er 
ég þorpari vestan af fjörðum og horfi 
á mitt litla þorp heyja varnarbaráttu 
sem á sér mjög óvissa framtíð. Mig 
langar að fjalla um þetta og skoða 
samfélögin, minninguna, viðhorfin, 
söguna og spegla okkur í liðinni tíð,“ 
segir séra Jakob sem ætlar einnig að 
mennta leiðtoga og prédikara í Pokot 
í Kenía í þrjá mánuði í byrjun hvers 
árs. „Ég hlakka mjög mikið til þess 
og finnst verkefnið alveg óheyrilega 
spennandi. Það er berlegt að trúboðið 
gefi þessu fólki í þessum heimshluta 
lykla að velferðinni vegna þess að trú 

þeirra bindur það í fjötra sem hindra 
allar framfarir. Kristin trú, með sín 
jákvæðu viðhorf til sköpunarinnar, 
náungakærleika, fyrirgefningu og 
von um framgang, opnar þessu fólki 
dyr að betri framtíð á jörðinni og 
himneskri von sem styrkir þessa 
baráttu,“ segir hann.

„Svo á ég átta yndisleg barnabörn 
sem geta alveg gleypt upp allan þann 
tíma sem ég hugsanlega á aflögu og 
vil gjarnan minnast á það að mér 
finnst það eitt albesta hlutverkið í 
lífinu að fá að vera afi,“ segir Jakob 
brosandi.

Kveðjumessa séra Jakobs verður 
í Dómkirkjunni klukkan ellefu í dag 

og vonast hann til að sjá þau sem hafa 
verið honum samferða í starfinu og 
notið þjónustu hans í kirkjunni. „Mér 
finnst ég svo sem ekkert vera að fara 
frá Dómkirkjunni þó að ég sé að fara 
úr þessu embætti því Dómkirkjan 
verður mitt andlega heimili áfram og 
það fólk sem ég hef bundist tryggðum 
við í Dómkirkjunni verða enn vinir 
mínir sem ég mun rækja,“ segir 
klerkur og bætir því við að lokum 
að hann beri engan kvíðboga fyrir 
Dómkirkjunni á komandi tíð. „Mér 
finnst frábært að vita af þessu starfi 
í öruggum höndum hjá Hjálmari, 
Önnu og Þorvaldi og forystufólki 
sóknarinnar.“

Híerónýmus kirkjufaðir lést

AFMÆLI

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi, langafi, bróðir og uppeldisbróðir,

Einar Frans Ingólfsson
Faxabraut 32c, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja miðvikudag-
inn 19. september. Jarðarförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna. Aðstandendur vilja þakka
öllum þeim er auðsýndu samúð og hlýhug við andlát
Einars og útför. Sérstakar þakkir til starfsfólks deild-
ar A2 Landspítalans við Fossvog og starfsfólks við
Heilbrigðistofnun Suðunesja. Guð blessi ykkur öll.

Ingibjörg Benedikta Jónsdóttir
Sólveig Anna Einarsdóttir Björn Rúnar Albertsson
Sveindís Árnadóttir
Barnabörn, barnabarnabörn
Þórdís Ingólfsdóttir
Sigurjón Skúlason

MOSAIK

Okkar ástæri

Árni Eyjólfsson
Vaðlaseli 6, 109 Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni þriðjudaginn
2. október kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á Björgunarsveitir
Landsbjargar.

Þórunn Ólöf Sigurðurdóttir
Sigríður Anna Árnadóttir Gísli Sigurjón Brynjólfsson
                    Finnur Darri Gíslason
Eyjólfur Árnason Arnhildur Eva Steinþórsdóttir
                     Kristófer Blær Jóhannsson
Birna Hrund Árnadóttir
Eyjólfur Árnason og systkini hins látna.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson



Mikil hátíð verður í 
Hallgrímskirkju í dag og byrjar 
á norrænni messu og barnastarfi 
klukkan ellefu. Þar mun 
biskup Kaupmannahafnar, Eric 
Normann Svendsen, prédika 
og verður ræða hans þýdd á 
íslensku. Altarisþjónustu annast 
biskup Íslands, herra Karl 
Sigurbjörnsson og séra Jón Dalbú 
Hróbjartsson ásamt lesurum 
frá öllum Norðurlöndunum og 
messuþjónum. 

Með messunni lýkur 
Norræna höfuðborgamótinu 
sem verið hefur um helgina og 
er hún opin öllum. Mótettukór 

Hallgrímskirkju syngur undir 
stjórn Harðar Áskelssonar 
kantors en organisti verður 
Björn Steinar Sólbergsson. 
Barnastarfið verður í umsjá 
Magneu Sverrisdóttur djákna.

Klukkan 14.00 verður ensk 
messugjörð í Hallgrímskirkju 
sem séra Bjarni Þór Bjarnason 
sér um. Þar verður Jónína 
Kristinsdóttir forsöngvari og 
leiðir almennan safnaðarsöng.

Norræn messa í 
Hallgrímskirkju

Í dag verður opnuð ný 
leikskóladeild, Gljábær, í 
Þykkvabæ í fyrrum aðstöðu 
leikskóla bæjarins. Íbúar 
hafa lagt mikla áherslu á að 
fá leikskóla í Þykkvabæ og er 
þar góð aðstaða til staðar þar 
sem rekinn var leikskóli fyrir 
nokkrum árum.

Gljábær verður nokkurs konar 
útibú frá leikskólanum Heklukoti 
á Hellu þar sem eru þrjár 
fullsetnar deildir en í Gljábæ 
verður pláss fyrir tíu börn og 
vonast leikskólastjórarnir til að 
geta þannig svarað eftirspurn 
eftir leikskólaplássi á svæðinu.

Í tilefni opnunarinnar verður 
íþróttahátíð leikskólanema 
haldin í íþróttahúsinu í Þykkvabæ 
í dag klukkan 16-18 og eru allir 
hjartanlega velkomnir.

Tíu barna deild

Akraneskaupstaður veitti á 
dögunum í fyrsta sinn sérstök 
hvatningaverðlaun til nemenda í 
Fjölbrautaskóla Vesturlands. 

Það var bæjarstjórn Akraness 
sem ákvað á sínum tíma að 
veita slík verðlaun til nemenda 
í fjölbrautaskólanum, en einnig 
til grunnskólanemenda í bænum. 
Hvatningaverðlaunin verða veitt 
árlega tveimur eða fleiri nemendum 
sem sýnt hafa frumkvæði eða unnið 
til afreka sem kemur skólanum til 
góða og eykur hróður hans.

Að þessu sinni voru 
verðlaunahafarnir þrír: Elín 
Carsteinsdóttir og Guðmundur 
Freyr Hallgrímsson, sem unnu sigur 
í sínum flokki í forritunarkeppni 
framhaldsskólanna á síðustu 

vorönn, og Sylvía Hera Skúladóttir 
sem unnið hefur gott starf í forystu 
forvarnarhóps nemenda. Hvert 
þeirra um sig fékk 35 þúsund 
krónur í verðlaun, en það voru 
stjórnendur skólans sem sáu um að
velja verðlaunahafana.

Siðmennt er félag siðrænna 
húmanista á Íslandi og 
er lífsskoðunarfélag sem 
stendur utan 
trúfélaga.
Laugar-
daginn 22. 
september
var brotið 
blað í sögu 
samtakanna
þegar Jóhann 
Björnsson, athafnastjóri 
Siðmenntar, gaf saman Völu 
Steinsen og Stein Finnbogason. 

Athöfnin átti sér stað í 
Fríkirkjunni þrátt fyrir að ekki 
væri um trúarlega athöfn að 
ræða og er þetta í fyrsta sinn 
sem hjón eru gefin saman á 
vegum Siðmenntar. Undanfarin 
nítján ár hefur Siðmennt boðið 
upp á borgaralegar fermingar 
en ætlunin er að bjóða brátt 
upp á veraldlegar giftingar 
og útfarir allt árið um kring. 
Parið fékk borgaralega giftingu 
hjá sýslumanni rétt fyrir hina 
veraldlegu hjá Siðmennt. 

Í fréttatilkynningu frá Sið-
mennt segir meðal annars að 
„þessar veraldlegu þjónustur 
við félagslegar athafnir fjöl-
skyldunnar séu góður valkost-
ur fyrir fólk sem telur sig trú-
laust, efahyggjufólk eða húm-
anista“ og taka þeir jafnframt 
fram að athafnir af þessum toga 
séu í örum vexti um heim allan. 

Fyrsta vígslan

Hvatningarverðlaun

r

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs, s. 825 5050 og
Friðþjófur Bergmann deildarstjóri tæknideildar, s. 824 5244. Umsóknum skal skila til skrifstofu

starfsmannamála, Eiríksgötu 5, netfang: bjorn@landspitali.is , merktum: „Störf á upplýsingatæknisviði“
ekki síðar en 15. október 2007. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

starfsmannamála, Eiríksgötu 5, netfang: bjorn
kk ð k b ð

@landspitali.is , merktum: „Störf á upplýsingatæknisviði“
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Ég er ekki 
hrifinn af 
Noregi því 
þeir eru ekki 
heiðarlegir í 
íþróttum

É
g hlakka mikið til að 
koma. Ég hef áður komið 
til Íslands. Í gamla daga, 
áður en bjór var leyfður á 
börunum. Ég held að það 
hafi verið ári áður,“ segir 

Aki Kaurismäki um Íslandsheimsókn 
sína. Ég er mjög hrifinn af Íslandi. 
Íslendingar og Finnar eru á einhvern 
hátt líkir. Við erum börn myrkursins. 
Norðmenn eru það hins vegar ekki. 
Þeir eru suðurlandabúar.“ 

Aki Kaurismäki er einn virtasti 
kvikmyndaleikstjóri samtímans. 
Hann er finnskur og hefur gert yfir 
þrjátíu myndir. Bróðir hans er líka 
leikstjóri og samanlagt hafa hann og 
bróðir hans gert fimmtung allra 
þeirra mynda sem hafa verið gerðar í 
Finnlandi síðustu tuttugu ár.

Hann er þekktur fyrir fallegar 
myndir sínar sem þrátt fyrir kald-
ranaleg umfjöllunarefni á borð við 
þunglyndi og einmannaleika ná að 
sýna hvað það er að vera manneskja á 
einstaklega hlýjan og heiðarlegan 
hátt.

Aðspurður um hvort hann fylgist 
með íslenskri kvikmyndagerð segir 
hann. „Ég bý til skiptis í Finnlandi og 
Portúgal og það er erfitt að sjá íslensk-
ar myndir á báðum stöðum. Síðasta 
myndin sem ég sá var Nói Albinói, ég 
var mjög hrifinn af henni. Ég er 

ekkert að drífa mig. Ég mun sjá það 
sem mér er ætlað að sjá.“ 

Út frá spjallinu um Ísland er 
viðeigandi að talið berist að veðrinu. 
„Ég bý í norður Finnlandi á sumrin 
svo það er alltaf rigning þegar ég er 
þar. Þegar ég er í Portúgal er vetur 
þar þannig að hvar sem ég er er slæmt 
veður. Mér líkar það vel. Það er gott 
fyrir mína myrku sál.“

Kaurismäki er þekktur fyrir að vilja 
sem minnst tala um myndirnar sínar í 
viðtölum. Hann segir gjarna að 
myndirnar sínar séu lélegar en hann 
sé sáttur svo lengi sem þær séu ekki 
ömurlegar.

„Ég ætlaði aldrei að verða leik-
stjóri. Ég ætlaði að verða rithöfundur. 
Ég flæktist bara einhvern veginn inn 
í kvikmyndaiðnaðinn og komst ekki 
út.“ Hann heldur áfram og segir að 
hann verði nú víst að tala eitthvað um 
þær þar sem ég hefði varla hringt í 
hann nema fyrir myndirnar. „Ég er 
núna eingöngu að þessu til að redda 
vinum mínum vinnu. Nú eru þau líka 
farin að eldast eins og ég þannig að ég 
veit ekki hvernig þetta fer. Þegar ég 
var barn, yngri, hafði ég einhvern 
metnað en hann er löngu farinn. Núna 
er ég latur og metnaðarlaus. Ég geri 
færri og færri myndir.“ Blaðamanni 
lék forvitni á að vita hvaðan hann fái 
hugmyndirnar að myndum.

„Ég fæ þær ekki neins staðar frá. 
Ekki frá Noregi, þú skilur, ég er ekki 
hrifinn af Noregi því þeir eru ekki 
heiðarlegir í íþróttum. Ég hef verið að 
bíða í mörg ár eftir að fá hugmynd en 
ekkert kemur. Ég er orðinn nógu 
gamall til að gera ekki mynd ef ég hef 
ekki góða ástæðu til þess.“ 

Myndir Kaurismäkis eru þekktar 
fyrir svartan húmor og langar þagnir. 
Eitthvað sem er oft talað um sem afar 
finnskt. Þegar blaðamaður spyr hvort 
hann telji að myndir hans séu á ein-
hvern hátt finnskar segir hann: „Ég 
vona ekki, ég vona að þær séu 
alþjóðlegar. Ef gömul sveitakona í 
Kína skilur þær ekki hefur mér 

Við erum börn myrkursins
Aki Kaurismäki er einn virtasti kvikmyndaleikstjóri samtímans. Hann er staddur hér á landi sem heiðursgestur alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðarinnar. Jarþrúður Karlsdóttir átti stutt spjall við leikstjórann um flest annað en myndirnar hans.

mistekist. Kvikmyndir ættu að 
skiljast alls staðar. Það er það sem er 
sérstakt við kvikmyndir. Þær eiga að 
skiljast óháð tungumálinu.“

Kaurismäki afsakar að vilja ekki 
tala meira um myndirnar sínar og út 
frá því berst talið einhverra hluta 
vegna að bönkum. Kaurismäki segist 
ekki hlæja í bönkum. Blaðamanni 
rámaði eitthvað í að hafa hlegið í 
banka og þá svaraði hann: „Kannski 
við ættum að hlæja meira í bönkum. 
Bankar taka sjálfa sig alltof alvar-
lega. Af hverju ættum við að gera það 
líka?“

Það eru smá truflanir vegna hávaða 
frá byggingaframkvæmdum hjá 
Kaurismäki. Hann afsakar það og 
segir: „Ég er að byggja vegg. Ég er að 
byggja Kínamúr á milli mín og restar-
innar af heiminum. Ísland má vera 
innan hans en við skulum halda 
Bandaríkjunum utan hans. Þeir eru 
með allt of mikið vesen. Seinna getum 
við svo gefið þeim landvistarleyfi ef 
þeir haga sér vel.“ 

Kaurismäki hefur mikið talað um 
hvað Hollywood-myndir séu slæmar 
og spurður út í bandaríska kvik-
myndagerð segir hann: „Óháða kvik-

myndagerðin þar er allt í lagi. Restin 
er dauð.“

Í lok samtalsins töluðum við aftur um 
Íslandsferðina. „Ég hlakka mikið til 
að koma og hitta Friðrik og svarta 
dauðann.“ Kaurismäki og Friðrik Þór 
Friðriksson kvikmyndaleikstjóri eru 
góðir vinir. „Maður þarf víst að hitta 
dauðann á endanum. Það er íslenska 
leiðin til að sýna gestrisni er það ekki? 
Að gefa fólki Svarta dauða?“

Kaurismäki segist ekki hafa tíma til 
þess að sjá neitt á kvikmyndahátíðinni 
því hann verði bara í tvo daga og hann 
ætli að nota tímann til að ferðast um 
landið. „Konan mín hefur aldrei komið 
til Íslands og ég ætla að sýna Geysi og 
fleira.“ Í framhaldi af því spyr hann 
hvort það sé einhver goshver nær 
borginni því hann nenni ekki að keyra 
í marga klukkutíma. Ég segi honum að 
það sé þá helst gervigoshverinn í 
Öskjuhlíðinni. „Ég get alveg sýnt henni 
hann. Hún þarf ekkert að vita að hann 
sé gervi. Hún er mjög klár. Ég get ekki 
sýnt henni sturtuna á hótelherberginu 
og sagt henni að það sé goshver. Hún 
fattar það.“
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Borgarnes hrossakjöt - saltað og úrb.
296 kr/kg. áður 591 kr/kg.

Goða léttreyktur hamborgarahryggur
1.257 kr/kg. áður 1.795 kr/kg.

41%
afsláttur

30%
afsláttur

50%
afsláttur

Þú sparar  539 kr/kg

20%
afsláttur

Frissi fríski - 3 í pakka
99 kr/pk.

af öllum Casa Fiesta vörum
20% afsláttur

Matfugl kjúklingabringur
1.484 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

Freschetta original italiano classico
199 kr/pk.

Ísfugl BBQ kjúklingaleggir
398 kr/kg.

Myllu heimilisbrauð
98 kr/pk.

41%
afsláttur

Goða grísakótilettur hunangskryddaðar
992 kr/kg. áður 1.682 kr/kg.

Fanta 2 ltr.
85 kr/stk.

Þú sparar 690 kr/kg

Þú sparar 1.031 kr/kg
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Miðbær í mótun
Útlit er fyrir að mikil uppbygging muni eiga sér stað í miðborginni á næstu árum. Gera má ráð fyrir að meira en 60 þúsund 
fermetrar af verslunar- og íbúðarhúsnæði muni rísa á svæðinu. Hér að neðan getur að líta þá reiti sem hafa verið í umræðunni 
síðustu vikur og þær hugmyndir sem eru uppi um þá.



KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs eru lausar tvær stöður félags-

ráðgjafa.

Verksvið er einkum vinnsla fjárhags-
aðstoðarmála og almenn félagsleg ráð-
gjöf.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á að byggja upp skipulögð og
markviss vinnubrögð samhentra og góðra
starfsmanna þar sem samstarfshæfileik-
ar, frumkvæði og metnaður eru í fyrirrúmi.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt. 

Reynsla af starfi innan málaflokksins er
æskileg.

Laun eru skv. kjarasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar
sveitarfélaga .

Umsóknarfrestur er til 12. október n.k. 

Frekari upplýsingar eru gefnar í síma 
570 1400, adalsteinn@kopavogur.is.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um störfin.

KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs er laus staða félagsráðgjafa í

barnaverndarvinnu.

Annars vegar er um að ræða afleys-
ingastarf, einkum við vinnslu og með-
ferð unglingamála. Hins vegar er um að
ræða barnaverndarvinnu vegna yngri
barna.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á að byggja upp skipulögð og
markviss vinnubrögð samhentra og góðra
starfsmanna þar sem samstarfshæfileik-
ar, frumkvæði og metnaður eru í fyrirrúmi.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt. 

Krafist er félagsráðgjafamenntunar.  Reynsla
innan málaflokksins er æskileg.

Laun eru skv. kjarasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar
sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 12. október n.k. 
Upplýsingar eru veittar í síma 570-1400,

adalsteinn@kopavogur.is.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um starfið.



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

dóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

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

www.alcoa.is
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Við leitum að metnaðarfullum sérfræðingi

Sérfræðingur í málmvinnsluteymi 

Ábyrgðarsvið:
• Leiða þróun á framleiðsluferli samkvæmt straumlínu-

stjórnkerfi Alcoa, sem byggir á framleiðslukerfi Toyota. 
• Umsjón með mælingum og endurbótum framleiðsluferlis, 

sem og að greina þörf fyrir þjálfun starfsfólks svo tryggja 
megi stöðugar endurbætur.

• Náið samstarf við framkvæmdastjóra framleiðsluþróunar, 
sem og aðra starfsmenn fyrirtækisins. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði.
• Reynsla í framleiðslustýringu æskileg sem og reynsla af notkun 

straumlínustjórnkerfa.
• Reynsla af greiningu, rannsóknir og endurbætur framleiðsluferla.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, sem og 

hæfni til tjáningar.
• Hæfni til miðlunar og kennslu.

Við leitum að öflugum einstaklingi til að leiða þróun framleiðsluferla í málmvinnsluferli Fjarðaáls. Rúmlega 100 manns munu starfa í 
málmvinnsluferlinu. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Starfið veitir einstaklingi sem nær árangri einstakt tækifæri innan ört vaxandi stórfyrirtækis í alþjóðlegu umhverfi. Samstarf, hópvinna 
og valddreifing eru lykilatriði og mikil áhersla lögð á stöðugar endurbætur ásamt síaukinni hæfni og ábyrgð starfsmanna. Starfið krefst 
mikilla samskipta við aðra starfsmenn á öllum stigum framleiðslunnar. Náið samstarf er við framkvæmdastjóra málmvinnslu og 
sérfræðinga í málmvinnslu. 



Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Sérfræðingur við eftirmeðhöndlun málms

Starfssvið:
Umsjón með hreinsun og útsteypingu málms
Forysta í vöruþróunarverkefnum
Umsjón með stöðugum endurbótum á vélbúnaði og verkferli 
Gerð kostnaðar- og verkáætlana
Samstarfsverkefni á sviði málmhreinsunar við aðrar verksmiðjur Elkem

Hæfniskröfur:
M.S. próf í verkfræði, efnafræði, eðlisfræði eða skyldum greinum
Metnaður og vilji til þess að ná langt í starfi
Þekking á varmafræði málma er kostur
Góð tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta, bæði töluð og rituð
Gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Útsjónarsemi við lausn verkefna

Öryggis-, heilsu- og umhverfisstjóri

Starfssvið:
Yfirumsjón með öryggismálum, hollustuháttum og innra 
og ytra umhverfi að því er varðar starfsemi fyrirtækisins
Áætlanagerð og markmiðasetning
Umsjón með að fyrirtækið uppfylli kröfur starfsleyfis
Áhættumat og forvarnir
Gerð árlegrar skýrslu um grænt bókhald
Fagleg ráðgjöf og stuðningur við önnur svið fyrirtækisins
Vinna að stöðugum endurbótum í öryggis-, heilsu-
og umhverfismálum
Að efla vitund starfsmanna um öryggis-, heilsu- og umhverfismál

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í verkfræði eða skyldum greinum
Metnaður og vilji til þess að ná langt í starfi
Góð íslenskukunnátta, bæði töluð og rituð
Gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góðir samskiptahæfileikar
Góð tölvukunnátta
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Útsjónarsemi við lausn verkefna

Við erum fyrirtæki í örri þróun sem framleiða mun sérhæfðari vörur en áður. Mikil uppbygging

hefur átt sér stað í verksmiðju fyrirtækisins á Grundartanga og síðasti áfangi þess er uppbygging

nýrrar framleiðslueiningar sem verður gangsett um næstu áramót þar sem hluti framleiðslunnar er

meðhöndlaður áfram til sölu sem íblöndunarefni í steypujárn. Íslenska járnblendifélagið er í 100% eigu

Elkem sem er markaðsleiðandi á þessu sviði. Forysta Elkem hefur gert mögulegt að framleiða steypujárn

með stöðugt betri eiginleikum og opnað fyrir nýja nýtingarmöguleika. Það eru því spennandi tímar 

framundan hjá okkur.

www.jarnblendi.is

Hæfileg blanda af kísiljárni
og góðum starfsanda
Viltu starfa í fallegu umhverfi aðeins 30 mínútur frá Reykjavík?



VAKTSTJÓRI
Birtíngur útgáfufélag 

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500 ingahuld@birtingur.is

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

- vi› rá›um

Um er a› ræ›a 50% starf frá kl. 10-14.
Starfi› felst me›al annars í umsjón me› salatbar,
a›sto› vi› framrei›slu hádegisver›ar og frágangs
eftir mat. Vi›komandi leysir einnig matrá› af í fríum.

Starfi› krefst lipur›ar í samskiptum og frumkvæ›is.
Æskilegt er a› vi›komandi hafi reynslu af
sambærilegum störfum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 8. október nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir
Kristín Gu›mundsdóttir.
Netfang: kristin@hagvangur.is

fijónustufyrirtæki í mi›borginni óskar
a› rá›a starfsmann í mötuneyti.

Mötuneyti
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Helstu viðfangsefni eru:

• Mánaðaruppgjör og tilheyrandi skýrslugerð til stjórnenda
• Árshlutareikningar, ársreikningar og samstæðureikningsskil
• Rekstraráætlanir og samanburður við uppgjör
• Tæknivæðing ferla í hagdeild
• Önnur störf undir stjórn forstöðumanns hagdeildar

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðingur af fjármála- eða endurskoðunarsviði
• Lipurð í samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Áhugi, dugnaður og sjálfstæði
• Góð enskukunnátta

Umsóknareyðublað er að fi nna á www.ossur.is
Umsóknir þurfa að berast fyrir 12. október.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður hagdeildar í síma 515 1300.

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

Össur hf.
Grjóthálsi 5
110 Reykjavík
515 1300
www.ossur.com

viðskiptafræðingur í hagdeild

Össur hf. leitar að einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa hjá fyrirtæki í 
alþjóðlegu rekstrarumhverfi .

Fjármálasvið leitar að framúrskarandi einstaklingi til að vinna í öfl ugum hópi  
hagdeildar Össurar hf. við að efl a áreiðanlega og tímanlega upplýsingagjöf til 
stjórnenda fyrirtækisins. 

Meðeigandi/starfsmaður
Leitum að meðeiganda sem jafnframt verður starfsmaður 
í þekktri barnafataverslun í Kringlunni.  Verslunin hefur 
starfað í nokkur ár og stundar innfl utning og smásölu á 
þekktum vörum.  Til greina kemur að selja allan reksturinn.  
Gott tækifæri fyrir vanan aðila.  Miklir stækkunar 
og framtíðarmöguleikar.

Áhugasamir vinsamlegast hafi ð samband við fulltrúa 
Ráðgjafa ehf. í síma 544 2400

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður í leik- og 
grunnskólum

Leikskólar    

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Álfaberg  (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Starfsmaður í eldhús til að sjá um morgunverð, nónhressingu og 
aðstoða við heimilisfræðikennslu 
(Álfaberg er leikskóli fyrir 5 ára börn)

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hlíðarberg  (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Síðdegisstöður

Hlíðarendi  (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli  (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hvammur  (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Skilastaða

Kató   (555 0198 kato@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Leikskólinn er tveggja deilda og tekst á við forystuverkefni í sam-
kennslu 

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Stekkjarás  (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara, þroskaþjálf og/eða starfsfólk með aðra uppeldis-
menntun
Aðstoð í eldhús frá kl. 10-14
Skilastöður

Tjarnarás  (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Aðstoðarleikskólastjóra
Deildarstjóra
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Víðivellir  (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara 
Þroskaþjálfa og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Grunnskólar

Áslandsskóli (664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
Skólaliða

Hraunvallaskóli (664 5872 einar@hraunvallaskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Skólaliða
Leikskólakennara/annað uppeldismenntað starfsfólk 
(sigrunk@hraunvallaskoli.is)

Hvaleyrarskóli  (helgi@hvaleyrarskoli.is)
Starfsmaður í frístundaheimili (50% e.hádegi)

Lækjarskóli  (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Skólaliðar

Setbergsskóli (664 5880 gudosk@setbergsskoli.is)
 Kennara í sérdeild 
Skólaliða

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
 Stuðningsfulltrúa
 Skólaliða

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá einnig nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Úra- og skartgripaverslun óskar eftir duglegum, 
röskum og samviskusömum starfskrafti í 

fullt starf.  

Umsóknir sendast á meba@mmedia.is

Upplýsingar í síma 553 1199 og 821 1308

www.toyota.is

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

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er umboðsaðili 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta 

á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn 

fyrirtækisins byggja gildi sín og 

viðmið í starfi á The Toyota Way:

Stjórnunar-, þjónustu- og mann- 

auðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin sam- 

vinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota Kópavogi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og 

leita starfsmenn stöðugt leiða til að

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi 

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@toyota.is merkt:
Símavarsla og móttaka. Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 8. október nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir á netfanginu anna@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingi sem er metnaðargjarn, samviskusamur og
jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur í mannlegum samskiptum. Í boði er spennandi
framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu
starfsfólki.

óskar eftir að ráða starfsmann í símvörslu og móttöku
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
- Svara í síma fyrir allar deildir fyrirtækisins 
- Taka á móti viðskiptavinum
- Aðstoð við bókhald auk annara fjölbreyttra verkefna 

Hæfniskröfur:
- Mikil þjónustulund
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni

Vinnutími: 8:00 -16:00 og 10:00-18:00 aðra hverja viku 

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

Leikskólinn Klettaborg, Dyrhömrum 5 í Grafarvogi,
óskar eftir að ráða leikskólakennara 

eða starfsfólk með aðra menntun.

Ævintýri alla daga
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www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 10. október. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar um störf rafvirkja og málmiðnaðarmanna veitir
Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, í síma 563 8000, hordurv@marel.is. Nánari
upplýsingar um starf rennismiða veitir Hákon Þorleifsson, framleiðslustýringu, í
síma 563 8000, konni@marel.is.

Hvað segir starfsfólkið?

"Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu"

"Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið"

"Góður starfsandi og góðir vinnufélagar"

"Manni er treyst til að gera hlutina"

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:



Ert þú í
   atvinnuleit?

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

Fjöldi starfa í boði.

Kannaðu málið á

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

Hlutverk skipulags-
og byggingarsviðs er
að veita borgarbú-
um, borgarfulltrúum, 
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygging-
arverktökum og
öðrum þeim sem á 
þurfa að halda, góða
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar um
skipulags- og bygg-
ingarmál. Sviðið er
jafnframt stefnumót-
andi í skipulags- og
byggingarmálum
borgarinnar í sam-
vinnu við skipu-
lagsráð. Hlutverk
embættis bygging-
arfulltrúa er m.a. að 
sjá um að framfylgja 
ákvæðum skipulags-
og byggingarlaga, 
byggingarlögum
og reglugerðum er
byggingarmál varða.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum,
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna.

Starf
Nýr starfsmaður mun vinna að margvíslegum verkefnum, þ.m.t. verkefnisstjórnun, 
á sviði skipulags og öðrum verkefnum því tengdu. Næsti yfirmaður starfsmanns er
aðstoðarskipulagsstjóri Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa menntun á sviði skipulags, s.s. arkitektúr, skipulagsfræði eða
sambærilegu námi. Áhugi á skipulagsmálum er nauðsynlegur og reynsla æskileg en ekki
skilyrði. Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt og átt góð samskipti við samstarfsfólk
og viðskiptavini sviðsins.

Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess 
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið mun flytjast í nýtt húsnæði í
lok ársins þar sem kappkostað hefur verið að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu.

Upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, aðstoðarskipulagsstjóri, netfang
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. Skriflegum umsóknum skal skilað til Ingibjargar R.
Guðlaugsdóttur, mannauðsstjóra, netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi
síðar en 10 október n.k. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á

heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn

einstakra sviða og deilda.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

Gæðastjóri
Fyrirtæki í fiskvinnslu leitar að gæðastjóra.

· Umsjón með þjálfun og umgengni starfsmanna 
· Dagleg umsjón með gæðamálum verksmiðjunnar
· Eftirlit og úttekt á gæðum hráefnis
· Ábyrgð og umsjón með mælingum og prófunum
· Ábyrgð og umsjón með gæðahandbók fyrirtækisins 

· Menntun og/eða reynsla á sviði gæðastjórnunar æskileg
· Menntun á sviði matvælafræði kostur
· Reynsla af matvælaeftirliti og/eða framleiðslu kostur

Starfið hentar jafnt konum sem körlum



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

A
ug

l. 
Þó

rh
ild

ar
 2

20
0.

38
7

Íþróttamiðstöð
Seltjarnarness

Sundlaug
Kona óskast til þess að sinna
afgreiðslu - gæslu búningsklefa -
þrifum. Hægt er að velja um 50%
starf eða 100% starf.

Íþróttahús
Starfsmenn óskast til þess að sinna
húsvörslu - gæslu búningsklefa -
þrifum. Um er að ræða starf frá
kl. 17 - 23 alla virka daga og helgar-
vinnu.

Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar hjá:
haukur@seltjarnarnes.is

Óskum að ráða fólk
til eftirfarandi starfa

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Digranesskóla
• Í Digranesskóla viljum við bæta við

kennara í teymi sérfræðinga, sem sinna

kennslu einhverfra nemenda í sérdeild og 

til að sinna sérkennslu.

Stefna Digranesskóla er að skapa tækifæri
til lærdóms og þroska, sem grundvallast
á virkni, virðingu og vellíðan nemenda og
starfsmanna.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Nánari upplýsingar veitir Magnea Einarsdóttir,
skólastjóri í síma 570 4170,

mein@kopavogur.is





Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Hönnun markaðsefnis (skilti, bæklingar ofl.)
• Hönnun blaða- og tímaritauglýsinga
•  Hönnun vegna vefja fyrirtækisins (vefborðar og þess háttar)

og umsjón með þeim að hluta
•  Ýmis fjölbreytt og spennandi verkefni

Hæfniskröfur:
•  Menntun í grafískri hönnun
•  Kunnátta á öllum helstu forritum s.s. Illustrator,

Photoshop, InDesign og Flash
•  Starfsreynsla æskileg þó ekki skilyrði
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Grafískur hönnuður
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www.66north.is

Klæddu þig vel

50% starf

Starfssvið:
• Yfirumsjón með erlendri og innlendri markaðssetningu
• Almenn markaðs- og kynningarmál
• Utanhald viðskiptatengsla
• Greining markaðsgagna
• Sérverkefni og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum skilyrði
• Góð tungumálakunnátta
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Jákvæðni og frumkvæði í starfi
• Reynsla og áhugi á útivist er kostur

Markaðsstjóri

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 9. október.
Umsóknir sendist á halldor@66north.is

Sjóklæðagerðin – 66˚Norður er eitt 
elsta framleiðslufyrirtæki landsins, 
stofnað árið 1926 og hefur um 
áratuga skeið verið leiðandi í fram- 
leiðslu 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

Poszukujemy
pracowników

Poszukujemy
pracowników

© 2007 KPMG hf., íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi. Öll réttindi áskilin.

Ef þú hefur frumkvæði og átt gott með að 
vinna með öðrum þá viljum við heyra í þér. 
Hafðu samband við Andrés Guðmundsson í 
síma 545 6077 eða með tölvupósti á netfangið 
starf@kpmg.is.

www.kpmg.is/starf

Skattasérfræðingur

Háskólanám í lögfræði eða 
viðskiptalögfræði

Viðskiptatengd starfsreynsla 

Mjög góð þekking á skattamálum

Gott vald á íslensku og ensku

Starfsfólk í endurskoðun 
og reikningsskilum

Háskólanám í viðskiptafræðum
eða starfsreynsla

Viðskiptatengd starfsreynsla

Góð þekking á bókhaldi og reikningsskilum

Gott vald á íslensku og ensku

Góð þekking á Excel

Við leitum að 
skattasérfræðingi &
starfsfólki í endurskoðun 
og reikningsskilum
til starfa á skrifstofu 
okkar á Akureyri



TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa í viðhaldsvinnu 

og viðgerðir innanhúss.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 

verkstæðisvinnu.

Krókháls 6 og
Laugavegur 176

www.luxor.is

+354 515 4660
+354 515 4661

luxor@luxor.is

tel
fax

Sölumaður
lýsingarbúnaðar

Umsóknir skal senda til Alfreðs Sturlu Böðvarssonar á
alfred@luxor.is





Langholtsvegur 200
104 Reykjavík
Góð 3ja herbergja

Stærð: 94,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Gvendargeisli 44
113 Reykjavík
Glæsileg 4ra herb. í Grafarholti

Stærð: 138,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 25.830.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.600.000

Sérlega falleg fjögurra til  fimm herbergja, 138.9 fm, endaíbúð á efstu hæð(3)í litlu fjölbýli.  Sér inngangur. Stæði í
bílageymslu.   Komið  er  inn  í  mjög  rúmgott  anddyri  með  náttúrusteini  á  gólfum  og  fallegum  góðum  skáp.  Úr
anddyri  er  komið inn í  hol/gang og frá  því  gengið í  allar  vistarverur  íbúðarinnar.  Stofan og borðstofan eru mjög
bjartar  og opnar.  Stórir  gluggar  til  suðurs gefa mikla  birtu.  Úr  stofu er  gengið út  á  rúmgóðar suðursvalir.  Inn af
stofu  er  svo  eldhúsið.  Rúmgott  með  fallegri  innréttingu  og  góðum eldhústækjum.  Svefnherbergin  eru  þrú.  Tvö
góð barnaherbergi með skápum og svo stórt hjónaherbergi með glæsilegu fataherbergi. Rúmgóð geymsla sem
að auðveldlega gæti verið fjórða herbergið. Sérlega fallegt, gegnheilt, eikarparket er á öllum gólfum þessara rýma.
Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  fallegri  innréttingu,  upphengdu  salerni  og  baðkari.  Þvottahúsið  er  í
íbúðinni og er það flísalagt með vaski og glugga. Sér stæði er í lokaðri bílageymslu. Sér inngangur er í íbúðina af
stigapalli og eingöngu ein íbúð á hverri hæð. Þetta er sérlega falleg eign á frábærum stað í grafarholtinu. Ekki láta
þessa framhjá þér fara.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283

Háahlíð 4
Grímsnes og Grafningshreppur
Fallegt heilsárshús við Apavatn

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

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Bókaðu skoðun núna   LÆKKAÐ VERÐ.

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

822 8283

692 3344

Álfheimar 36
104 Reykjavík
Falleg fjögurra herbergja endaíbúð

Stærð: 102.8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

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

822 8283

692 3344

Tjarnargata 48
101 Reykjavík
Afar sjarmerandi í miðbænum

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1924

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Um er  að ræða afar  sjarmerandi  eign í  hjarta  borgarinnar.  Mikil  lofthæð,  upprunalegir  loftlistar  og rósettur  setja
sterkan og tignarlegan svip á íbúðina. Sér inngangur er inn í íbúðina. Komið er inn í mjög snyrtilega forstofu með
fatahengi. Bjart og fallegt hol með parketi á gólfi. þaðan er gengið inn í allar vistarverur íbúðarinnar. Glæsilegt og
rúmgott nýstandsett eldhús með fallegri viðar innréttingu. Tveir stórir gluggar gefa mikla birtu í rýmið. Eldhús og
stofa  eru  samliggjandi.  Stofan  er  með  miklum  gluggum  og  setur  bogadreginn  gluggi  mjög  sjarmerandi  svip  á
stofuna.  Parket  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  bjart  og  með  góðum  skápum.  Parket  á  gólfum,  mjög  fallegum
loftlistum  og  rósettu.  Tvö  önnur  samliggjandi  herbergi  eru  í  íbúðinni.  Annað  gæti  nýst  sem  sjónvarpshol  eða
vinnuherbergi  og  hitt  sem  svefnherbergi.  Mjög  snyrtilegt  baðherbergi.  Upphengt  wc,  góð  innrétting  og  mjög
góður  sturtuklefi  með  nuddstútum.  Tengi  er  fyrir  þvottavél.  Sér  geymsla  er  í  risi  hússins  og  sameiginlegt
þvottahús. Þetta er mjög falleg og sjarmerandi íbúð í tignarlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur sem vert er að skoða.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.kl.16:00-16:30 & mánud.19:30-20:00

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

692 3344

822 8283

Hjallabraut 15
220 Hafnarfjörður
Mjög góð íbúð í hafnarfirði

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

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283



Fífulind 11
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

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

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  teimur  efstu  hæðunum.  Á  neðri  hæð  eru  tvö  barnaherbergi  með  góðum
fataskápum. Baðherbergið með sturtu og baðkari ásamt tengi fyrir þvottavél og þurkkara. Eldhúsið er með
miklu skápaplássi, efri og neðri skápum. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með útgengi á suðursvalir og
stiga upp á efri hæðina. Efri hæð er með rúmgóðu sjónvarpsholi, hjónaherbergi og litlu baðherbergi inn af
því. Skóli og leikskóli eru í göngufær og stutt er í alla þjónustu og verslanir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

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

694 4000

895 6107

Vesturhús 34
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli með miklu útsýni

Stærð: 241 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 36.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000

Glæsilegt  einbýlishús  á  frábærum stað  í  Grafarvogi.  Stórkoslegt  útsýni  út  á  sjóinn  og  mikil  lofthæð er  í  húsinu.
Húsið er á þremur pöllum. Hellulögð innkeyrsla er að húsinu og við suð-vestur hlið þess er stór og fallegur pallur
um  100  fm.  Baðherbergið  var  endurnýjað  2006  og  er  það  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  hornbaðkari  með  sturtu
aðstöðu og góðri innréttingu. Eldhús er með hvítri innréttingu með miklu skápaplássi og góðum borðkrók. Stofan
er mjög rúmgóð með parketi á gólfi. Mikil loft hæð og stórir gluggar einkenna stofuna. Sólstofa er niður af stofunni
og  er  útgengt  frá  henni  út  á  veröndina.  Fjögur  svefnherbergi  eru  í  húsinu  og  eru  þrjú  þeirra  á  efsta  palli,  tvö
barnaherbergi og hjónaherbergi en svo er eitt unglingaherbergi á neðsta pallinum. Öll herbergin eru með góðum
fataskápum  og  parketi  á  gólfi.  Bílskúr  er  tvöfaldur  og  er  innangengt  í  hann.  Þvottahúsið  er  við  hlið  hans  með
góðum  skápum  og  er  útgengi  frá  því  út  á  lóðina.  Eignin  er  virkilega  skemmtileg  og  vel  viðhaldið.  Útsýnið  er
einstakt og staðsetningin góð þar sem mikið óbyggt svæði er við húsið.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17:00-17:30

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

694 4000

895 6107

Álfaskeið 117
220 Hafnarfjörður
Fallegt hús með aukaíbúð!

Stærð: 241,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 33.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Fallegt  einbýlishús  með  bílskúr  og  aukaíbúð  í  kjallara  með  útleigu  möguleika,  teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.
Forstofa rúmgóð með viðarfataskápum. Hol nýtist  sem sjónvarpsaðstaða. Stór gluggi  er á holinu úr hleðslugleri
og setur skemmtilegan svip á eignina. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með parketi á gólfi. Glæsilegur arinn er
í stofu. Eldhús er með upprunalegri U-laga innréttingu og góðum borðkrók. Innaf eldhúsi er þvottahús og búr með
innréttingu. Á svefnherbergisgangi eru 4 svefnherbergi. Hjónaherbergi er með góðum skápum úr kirsuberjavið og
parketi  á  gólfi.   Baðherbergið er  með marmara á gólfi,  flísum á veggjum og innfelldri  lýsingu í  lofti.  Innrétting er
með miklu borðplássi og góðum skápum. Salernið er upphengt og hiti er í gólfum. Hægt að ganga út í garð frá
svefnherbergisgangi,  þar  er  skjólsæl  hellulögð  verönd og  gróinn  garður.  Aukaíbúð  með sérinngangi:  Eldhús  og
stofa í opnu rými, rúmgott herbergi og flísalagt baðherbergi með sturtu. Bílskúr er með heitu og köldu vatni. Þetta
er fallegt og gott hús fyrir stórfjölskylduna eða til að láta leigutekjur hjálpa til við afborganir lána.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30.

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

694 4000

895 6107

Strandvegur 16
210 Garðabær
Glæsileg með mikilli lofthæð!

Stærð: 124,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.685.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000

Glæsileg lúxusíbúð á efstu hæð í fallegu húsi í Sjálandinu, Mjög góð lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar sem ná
niður í gólf. Flísalagðar svalir eru sjávarmegin í íbúðinni og stæði í bílageymslu fylgir eigninni. Gólfefni eru gegnheilt
hvíttað eikarplanka parket og fallegar náttúrusteinsflísar. Allar innréttingar eru úr eik. Forstofa með góðum fatskáp,
þvottahús er innan íbúðar með flísum á gólfi. Eldhús er með fallegri eikarinnréttingu og vönduðum stáltækjum og
gashelluborði.  Stofa  og  borðstofa  eru  rúmgóðar  og  samliggjandi  með  mikilli  lofthæð  og  innfelldri  lýsingu  í  lofti.
Útgengt á svalir frá borðstofu. Svefnherbergi íbúðarinnar eru tvö og fataherbergi með innréttingu og rennihurð fyrir
er  inn  af  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  hornbaðkari  og  innréttingu.    Í  sameign  er
sameiginleg  hjóla  og  vagngeymsla  og  sér  geymsla  er  með  hillum.  Þetta  er  einstaklega  falleg  eign  með  mikilli
lofthæð í Sjálandi Garðabæjar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14.00-14.30..

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

694 4000

895 6107

Skeggjagata 16
105 Reykjavík
Frábær staðsetning. Þríbýlishús.

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

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er með sameiginlegum inngangi með
efri hæð hússins. Í eldshúsi er hvít og beyki U-laga innrétting með efri og neðri skápum. Baðherbergi hefur
verið endurnýjað og er það flísalagt í hólf og gólf með hvítri innréttingu og baðkari. Tvær stofur eru í eigninni
með eikarparketi  á gólfi  og rennihurð á milli.  Möguleiki  er  á að breyta annari  í  herbergi.  Hjónaherbergi  er
mjðög stórt með útgengi á svalir. Þvottahús og geymsla er í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hú í dag kl 17.00-17.30 

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

694 4000

895 6107



Aðaltún 14
270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús með bílskúr

Stærð: 185,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 27.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000

Glæsilegt  raðhús með bílskúr  á  einstökum stað í  Mosfellsbæ.  Komið er  inn  í  forstofu  með svörtum steinflísum.
Nýlegt  olíuborið  eikarparket  á  allri  íbúðinni.  Baðherbergi  flísalagt  með  ljósum flísum,  baðkar  steypt  og  niðurfellt
með sturtuaðstöðu.  Ofanáliggjandi nýlegur vaskur, hvít innrétting. Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum.
Tvö rúmgóð barnaherbergi og eitt herbergi uppi í  turni. Mjög hátt er til  lofts í  alrými stofu og borðstofu. Fallegur
loftgluggi sem gefur rýminu tignarlegt yfirbragð. Í  stofu er glæsilegur steyptur og hlaðinn  arinn, stórir  og fallegir
gluggar.   Eldhús með hvítri  innréttingu og nýlegum stáltækjum frá AEG er  opið við stofu.  Innfelld  uppþvottavél.
Innaf  eldhúsi  er  þvottahús  með  glugga.  Þar  fyrir  ofan  er  mjög  stórt  geymslurými  með  hillum.  Hiti  er  í  gólfi  við
borðstofu. Útgengt úr borðstofu út á fallegan 100 fm sólpall sem þekur alla baklóð eignarinnar. Búið er að leggja
fyrir heitum potti. Rúmgóður bílskúr, flísalagður og með hita í gólfi.  Þetta er eign á friðsælum stað í Mosfellsbæ
sem vert er að skoða!

Torg

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

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

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

898 3326

Strandvegur 13, 2.hæð-01
210 Garðabær
Glæsileg íbúð m/útsýni yfir sjóinn

Stærð: 123,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.765.000
Bílskúr: Nei

Verð: 43.500.000
Fjögurra  herbergja  íbúð  í  lyftuhúsi.  Í  kjallara  er  innangengt  í  bílastæði  og  góð  geymsla.  Flísalagt  anddyri
með góðum skápum. Flísalagt þvottahús innan íbúðar. Stór og opin stofa með parketi  á gólfi;  setustofa,
borðstofa  og  sjónvarpsstofa.  Flísalagt  eldhús  með  vandaðri  eikarinnréttingu,  granít  borðplötur,  innbyggð
vönduð uppþvottavél  og  útvarp  í  vegg.   Suður  og  austursvalir.  Þrjú  svefnherbergi  með stórum skápum,
parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt, vönduð innrétting með halogen lýsingu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Margrét Elín
Sölufulltrúi

margret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30- 17:00

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

691-4161

696-3683

Indriðastaðir 52
Skorradal
Einkar glæsilegt sumarhús 

Stærð: 49.5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 9.860.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.000.000
Einstaklega fallegt og vel byggt sumarhús í landi Indriðastaða, í Skorradal. Húsið skiptist í forstofu og tvö
svefnherbergi,  annað  með góðum kojum.  Svefnloft  er  yfir  hluta  hússins  og  er  ekki  skráð  í  fermetra  tölu.
Flísalagt  bað með sturtu  og hvítri  innréttingu.  Góð stofa  með eldhúskrók og fallegri  innréttingu.  Húsið  er
klætt að innan með hvíttuðum panel og olíuborið parket á gólfum. Á 200 fm palli er 10 fm geymsuhús ekki
skráð og heitur pottur. Húsið var tekið í gegn innan sem utan árið 2005.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Margrét Elín
Sölufulltrúi

margret@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 696-3683

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

691-4161

696-3683

Hraunstígur 6
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í hjarta Hafnarfjarðar

Stærð: 69,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.300.000
Einstaklega  skemmtileg  3ja  herb.  íbúð,  á  miðhæð,  í  göngufæri  frá  miðbæ  Hafnarfjarðar.  Komið  er  inn
sameiginlegt  anddyri  og þar  inn í  hol  með fataslá.  Björt  og góð stofa  með fallegum gluggum. Þar  inn af
skemmtilegt  eldhús  með  borðkrók  og  góðri  eldhúsinnréttingu.  Olíuborið  parket  á  gólfum.  Tvö
svefnherbergi,  eitt  mjög  rúmgott  og  með  góðum  skápum.  Hlýlegt,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu.
Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð með geymsluhillum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Margrét Elín
Sölufulltrúi

margret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:30- 18:00

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

691-4161

696-3683

Furugrund 68, 6. hæð-b
200 Kópavogur
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.200.000
Falleg  3ja  herb.  íbúð  í  lyftuhúsi  á  6.  hæð.  Flísalögð  forstofa.  Bjart  eldhús,  hvítlakkaðar  innréttingar,
borðkrókur undir glugga. Uppþvottavél og ísskápur fylgir íbúð (ef vill). Parketlögð borð- og setustofa. Út af
stofu stórar svalir er vísa í S. Snyrting með nýlegum, hvítum innréttingum. Ljósar flísar á gólfum. Bað með
sturtu.  Tvö  svefnherbergi,  annað  með  góðu  skápaplássi.  Sérgeymsla  í  sameign.  Stutt  í  skóla  og  alla
þjónustu. Fallegar gönguleiðir niður Fossvogsdalinn og upp í Elliðaárdal.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Margrét Elín
Sölufulltrúi

margret@remax.is

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:30-16:00

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

696-3683

691-4161

Furugrund 68 , 1.hæð-b
200 Kópavogur
Falleg og björt íbúð með bílskýli

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 12.935.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Falleg 3ja herb. íbúð 72,8 m2 í lyftuhúsi með bílskýli 23.8 m2 á grónum stað, Fossvogsmegin í Kópavogi.
Eldhús með ljóslakkaðri innréttingu, borðkrókur undir glugga. Úr stofu og borðstofu er gengið út á stórar
suðursvalir. Baðherbergi með fallegri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf, sturta/bað. Bæði svefnherbergi með
góðu  skápaplássi.  Íbúðin  er  öll  parketlögð.  Öll  sameign  mjög  snyrtileg.  Stutt  í  skóla  og  alla  þjónustu,
fallegar gönguleiðir niður Fossvogsdalinn og upp í Elliðaárdal.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00-15:30

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

691-4161

Krókamýri 14
210 Garðabær
Parhús á rólegum og góðum stað.

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Frábær  eign  til  sölu,  séreign  í  parhúsi.  Tilbúin  til  afhendingar  strax.  Flísalögð  forstofa  með  nýlegum
fataskápum.  Gestasnyrting  og  geymsla  innaf.  Stofa  og  borðstofa  mynda  eitt  stórt  rými.  Nýlegt  parket.
Gengið út úr stofu á sólpall. Garðurinn gróinn og fallegur. Nýlega flísalagt eldhús, stórt þvottahús innaf. Þrjú
svefnherb.  uppi.  Góð  geymsla  á  háalofti.  Baðherbergi  rúmgott.  Grunn-  og  leikskólar,
íþróttamiðst./sundlaug og verslunarmiðstöð í göngufjarlægð. 5 mín akstur í GKG og Vífilsstaðavatn.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

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

691-4161

SELD



Skipasund 26
Hraunborgir, Grímsnesi
Nýr sumarbústaður- til sölu!

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 14.000.000
Fallegur  nýr  sumarbústaður  í  Hraunborgum  Grímsnesi.  Lóðin  er  um  0,5  ha  leiguland.  Húsið  stendur  á
steyptri  plötu, í  plötunni er gert ráð fyrir  gólfhita og neysluvatnslagnir eru líka lagðar í  plötuna. Búið er að
setja niður rotþró, greiða rafmagnsheimtaug og leggja rafmagnskapal að húsinu. Einnig er búið að leggja
kaldavatnsheimæð, en hún er ótengd.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 14 - 16

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

893-6001

820-8080

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
Flott eign

Stærð: 170,5 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.500.000

Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
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!

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

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

893-6001

820-8080

Gvendargeisli 20
113 Reykjavík
Glæsileg íbúð til sölu

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000
REMAX/BÆR kynnir, Glæsilega bjarta enda íbúð á jarðhæð með sérinngangi og steyptri verönd og 32 fm
sólpalli  og lúxus nuddpotti  á góðum stað í  Grafarholtinu. Á herbergjum og stofu er eikarparket á gólfum,
eldhúsgólf  er  með flísum,  flísar  í  hólf  og  gólf  á  baðherbergi,  baðkar  og  falleg  innrétting  úr  gleri,  skápar  í
herbergjum  og  eldhúsinnrétting  er  í  mahogany.  Ljós  í  íbúðinni  eru  frá  Lúmex  og  ekki  af  verri  gerðinni,
dimmerar og fjarstýring á ljósum, einnig fylgir 42" flatskjár. nánari uppl.á mbl.i

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl: 16 til 16:30

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

893-6001

820-8080

Háholt 11
Hafnarfirði
Rúmgóð íbúð með útsýni

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

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Íbúð með ýmsa möguleika

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

848-8718

861-2743

Lækjargata 34e
Hafnarfjörður
Tvær íbúðir

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000
Gott pláss í nýlegu húsi sem eru tvær íbúðir í dag um 45m2 hvor. Önnur er flísalögð en plastparket og flísar
á hinni. Eldhúsinnréttingar sprautulakkaðar. Sér inngangur er í íbúðirnar. Auðvelt að breyta aftur í eitt rými.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Á góðum stað

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

848-8718

861-2743

Laugavegur 144
Reykjavík
Góð fjárfesting

Stærð: 80,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.000.000
Góð  þriggja  herbergja  íbúð  sem  breytt  hefur  verið  í  fimm  leiguherbergi  með  aðgang  að  snyrtingu.
Herbergin sem eru misstór eru í útleigu. Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

ofarlega á Laugavegi

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

848-8718

861-2743

Leifsgata 16
Reykjavík
Til útleigu

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
Góð  kjallaraíbúð  sem  breytt  hefur  verið í  sex  herbergi,misstór,  til  útleigu.  Sameiginlegt  er
eldhús,baðherbergi  og  þvottahús .  Inngangur  er  bakatil á  lóðinni.  Herbergin  eru  öll  nú  þegar í  útleigu.
Nánari upplýsingar gefa sölufulltrúar.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

miðsvæðis

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

848-8718

861-2743

Flatahraun 1
Hafnarfirði
Góð staðsetning í hjarta Hafnarfja

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá 21.5
Sérlega  glæsilegar  og  vel  hannaðar  íbúðir  á  góðum stað  í  Hafnarfirði.  Í  húsinu  eru  47  íbúðir.  Bílastæði  í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru mismunandi að stærð frá 70.2 fm – 144,7 fm. Allar íbúðirnar
eru  með  þvottahúsi  inn  í  íbúðinni  og  geymslu.  Tveir  inngangar  eru  í  húsinu  og  tvær  lyftur.  Helmingur
íbúðanna er með sérinngangi af svölum.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

tse@remax.is

skari@remax.is

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi

bjossi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 1700

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

659 0322

822 1003 



Bogatún 4
Hella
Nýtt fullbúið parhús 

Stærð: 162,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 26.300.000
Falleg íbúð í parhúsi í skemmtilegu nýlegu hverfi. Skilast fullbúin. Húsið er timburhús, klætt með báruáli og
harðvið.  Gólfhiti  er  í  öllu  húsinu.  Flísalögð forstofa.  3  rúmgóð svefnherb  með parketi  á  gólfi,  fataskápar  í
öllum herb. Baðherb flísalagt í  hólf  og gólf.  Þvottahús flísalagt með hvítri  innréttingu.  Stofa, sjónvarpshol
og eldhús eru parketlögð.  Opið er milli eldhúss og stofu. Falleg eldhúsinnrétting með góðum tækjum. Lóð
þökulögð og steypt plan framan við hús.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

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

8648090

Þykkvaflöt 4 / Rein
820 Eyrarbakki
Fallegt einbýli - laus fljótlega

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

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Nýlegt einbýlishús byggt í aldarmótastílnum 1900 á tveimur hæðum 118,2 fm ásamt bílskúr 28,2 fm. Sjón
er sögu ríkari ! Allir viðir í húsinu eru sérvaldir. Gólfborð eru á báðum hæðum. Í stofu er spjaldapanell með
brjóstlista.  Bitar  í  lofti,  sérsmíðuð  gerefti  og  gólflistar.  Allir  gluggar  í  húsinu  sérsmíðaðir.  Loft  á  báðum
hæðum eru  máluð  með heimalagaðri  línolíumálningu.  Gróinn  garður  með stórum palli  með heitum potti.
Malbikuð innkeyrsla. Gæðaeign sem er laus fljótlega

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

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

8648090

Bogatún 12-16
Hellu
Nýjar fullbúnar íbúðir - gott verð

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: frá 18,9
Vandaðar fullbúnar íbúðir  í  raðhúsi  á góðu verði.  Tilbúnar til  afhendingar fljótlega.  Íbúðirnar eru 87 fm og
bílskúr  28,9  fm.  Tvær  íbúðir  seldar.  Þrjár  eftir.  Innra  skipulag:  Flísalögð  forstofa  með  fataskáp.  Stofa
sjónvarpshol og eldhús parketlagt. Falleg eldhúsinnrétting með góðum tækjum. Baðherb flísalagt í hólf og
gólf.  Tvö  parketlögð  svefnherb  með  fataskápum.  Innangengt  í  bílskúr  úr  forstofu.  Baklóð  þökulögð  og
steypt framan við hús. Nýtt og notalegt hverfi á fallegum stað.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-17 

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

8648090

Efsti-Dalur 33
Bláskógabyggð
Fallegt hús, einstakt útsýni

Stærð: 43 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 7.480.000
Bílskúr: Nei

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

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

8648090

Bogatún 30
Hella
Vandað nýtt endaraðhús 

Stærð: 137 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
Timburhús klætt með stení. Hiti í gólfum. Innréttingar og gólfefni af vandaðri gerð.  Íbúðin er 106,8 fm og
bílskúr 30,2 fm. Garðurinn er gróinn með stórum sólpalli með skjólveggjum.  Innra skipulag: Forstofa með
fataskáp, innangengt í bílskúr, sjónvarpshol, þvottahús. Fallegt eldhús með eikarinnréttingu, vönduð tæki.
Opið  úr  eldhúsi  í  bjarta  stofu,  fallegar  flísar  á  öllu.  Þrjú  svefnherb  með  skápum,  parketlögð.  Baðherb
flísalagt í hólf og gólf, falleg innrétting, baðkar með nuddi og sturta.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

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

8648090

Rjúpufell 42
111 Reykjavík
4 herbergja

Stærð: 114,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 17.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Komið er inn í gott hol með skáp. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu frá IKEA, flísar á gólfi, þvottahús inn
af  eldhúsi,  góður  borðkrókur.  Baðherbergi  er  ný  standsett,  flísalagt  með  ljósum flísum  í  hólf  og  gólf,  ný
tæki. Þrjú ágæt svefnherbergi, tvö með skápum. Rúmgóð stofa ásamt garðskála með hita í gólfi. Þaðan er
gengið út í afgirtan garð með palli. Stór sér geymsla í snyrtilegri sameign. Búið er að klæða húsið og skipta
um gler að stórum hluta.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Sigurlaug Ásta
Sölufulltrúi

silla@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17 - 17:30

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

534 4040

699 4994

660 2525

Skjólsalir 14
201 Kópavogur
Raðhús

Stærð: 182,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 29.630.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.000.000
Jarðhæð:  Þrjú  góð  svefnherbergi  með góðum skápum,  parket  á  gólfi.  Flísalagt  baðherbergi  með sturtu.
Parketlagður stigi  upp á efri  hæð, af  stigapalli  er  gengið út  á afgirta verönd. Efri  hæð: Stofa með fallegu
parketi,  suðursvalir,  góður sjónvarpskrókur.  Eldhús með dökkri  viðarinnréttingu og tækjum frá SIEMENS,
ljósar granítborðplötur, gler á milli skápa, borðkrókur. Baðherbergi efri hæðar flísalagt, innrétting, upphengt
wc, baðkar. Geymsla og þvottahús. Innbyggður bílskúr, upphitað bílaplan.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Glæsileg eign!

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

534 4040

699 4994

Langholtsvegur 122-124
104 Reykjavík
2 herbergja

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

Brunabótamat: 8.130.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.400.000
Falleg og mikið endurnýjuð 2 herbergja endaíbúð á 3.  hæð með sér  inngangi  af  svölum á góðum stað í
Langholtshverfinu.  Andyri  með  fatahengi,  flísar  á  gólfi.  Eldhús  nýl.  uppgert  með  hvítri  innr.  og  nýjum
tækjum,  flísar  á  gólfi.  Baðherb.  nýlega  uppgert  með  nýrri  innréttingu  og  tengi  fyrir  þvottavél,  sturtuklefi,
flísar  á  gólfi.  Stofan rúmgóð og björt  með útgengi  út  á  stórar  suðursvalir,  plastparket  á  gólfi.  Svefnherb.
með frístandandi fataskáp, plastparket. Í sameign er sér geymsla og þvottahús.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16 - 16:30

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

534 4040

699 4994



Vesturtún 11
225 Álftanes
Glæsilegt einbýli

Stærð: 185,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 24.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.900.000

RE/MAX BORG kynnir  sérlega fallegt  einbýli  á  einni  hæð með stórum bílskúr  á Álftanesinu.  Yfirbyggð sólstofa í
garði og kamína í stofu.   Flest innan hússins er tiltölulega nýlegt og mikið endurnýjað.  Nánari lýsing: Komið er inn
í fallega flísalagða forstofu með góðum skápum og gestasnyrtingu.  Úr forstofu er gengið inn í sérlega bjarta og
rúmgóða stofu  með mikilli  lofthæð og stórum gluggum sem snúa í  vestur.  Kamína er  í  stofu.  Eldhúsið  er  mjög
rúmgott og vel skipulagt með fallegri dökkleitri viðarinnréttingu. 2 barnaherbergi eru inn af svefnherbergisgangi og
eru þau bæði af góðri stærð. Búið er að opna annað herbergið inn í stofu og mynda þar sjónvarpshol(lítið mál að
loka  því).  Hjónaherbergið  er  af  góðri  stærð  með góðum skápum.  Útgengt  er  á  15,6  fm yfirbyggða  sólstofu  frá
hjónaherbergi  og  snýr  hún  í  vestur.  Baðherbergið  er  nýlega  innréttað,  flísað  í  hólf  og  gólf,  mósaik  flísar  í
sturtuklefa, handklæðaofn, upphengt klósett. Þvottaaðstaða inni á baðherbergi. Bílskúrinn er stór og aðgengt er í
rúmgóða risgeymslu úr honum. Þetta er glæsileg eign í góðu ástandi, mikið endurnýjuð og lítur mjög vel út.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI KL.17:00-18:00

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

897 7744

Ásabraut 1
Grímsnes
GLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 27.800.000

Sérlega glæsilegt heilsárshús í Grímsnesi/Grafningshrepp. Einstaklega vandað og hvergi til sparað. Frábært útsýni
í  allar  áttir.  0,6  hektara  eignarlóð.  Stórir  gluggar. Í  húsinu  eru 3  svefnherbergi,  baðherbergi,
gangur/vinnuaðstaða,stofa/eldhús.  Húsið  er  reist á  brún á  holti  og  er  105m2  brutto.  Það  er á  steyptri
plötu/sökklum(fljótandi  sökkull).  Húsið  er  klætt  með  kassettum  úr  viðhaldsfrírri  NeoBond  ÁL-polyethelin-ÁL
samloku á þremur hliðum en meðbandsöguðum cedrusvið á suðurhlið og í lofti skýlisins. Yfir inngangi húsins er
skýli  70 cm frá húsi sem er einnig klætt með Neobond að utan en cedrusvið að innan. Gluggar eru viðhaldsfríir
ál-tré  gluggar  frá  Protec.  Rennihurðir  eru  út  úr  öllum þremur  svefnherbergjum,  baði  og  stofu/eldhúsi.  Einnig  er
tveir  "tilt  and  turn"  gluggar í  húsinu,  einn í  stofu  og  annar í  hjónaherbergi.  Skilast  tilbúið  að  utan  með
harðviðsklæddum og galvaniseruðum stálgrindapalli án glerhandriðs og fokhelt að innan.Einnig hægt að fá afhent
lengra  komið.  Öll  inntöksgjöld  eru  greidd,  Hitaveita  og  3ja  fasa  rafmagn.  Gólfhiti  og  hitaveitugrind  er  komin  og
tengd. Möguleiki á að kaupa aðra aðliggjandi lóð.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

www.odinn.com  Arkitekt: www.arkiteo.is

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

897 7744

Þórðarsveigur 30
113 Reykjavík
4ra herb.-bílgeymsla-hagstætt lán

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Einstaklega snyrtileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í 5.hæða viðhaldslitlu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.  Nánari
lýsing: Forstofa með fatakáp. Þrjú svefnherbergi öll með fataskápum. Eldhús með innréttingu úr eik, eldunareyju,
háfi  og  keramik  eldavél.  Stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  10  fm.  svalir  sem  búið  er  að  loka  með  gleri.
Baðherbergið  er  með  baðkari,  flísum  í  hólf  og  gólf,  innréttingu  og  rými  til  að  setja  sturtuklefa.  Þvottahús  með
flísum á gólfi og hillum.  Gólfefni: Eikarparet er á allri íbúðinn nema baðherbergi og þvottahúsi. Í sameign er 14 fm.
geymsla með hillum og skáp. Bílgeymsla.  Hagstætt lán að upphæð kr. 19.800.000 frá Kaupþingi banka hvílir á
eigninni. Afborgun pr.mán kr. 83.000,-

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.: 16:00 - 17:00

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

520 9400

698 87 33

Lækjasmári 5
201 Kópavogur
3ja herb.- Bílgeymsla - Laus strax

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 15.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  í  litlu  fjölbýli  ásamt  rúmgóðu   stæði  í  bílgeymslu.  Íbúðin  er  nýparketlögð,
nýmáluð  og  lítur  út  eins  og  ný.   Forstofa  með  skáp.  Eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  borðkrók.  Stofa  og
borðstofa með útgengi  út  á rúmgóðar grillsvalir  sem snúa til  vesturs.  Baðherbergi  með baðkari,  flísum í  hólf  og
gólf  og  innréttingu.  Tvö  svefnherbergi,  bæði  með  fataskápum.  Þvottahús  inní  íbúð.  Nýtt  eikarparet  er  á  allri
íbúðinni  nema  baðherbergi  og  þvottahúsi.  Rúmgóð  8  fm.  geymsla  er  í  sameign.  Innangengt  úr  bílgeymslu  í
stigahús. Sameign er mjög snyrtileg.Íbúðin er laus við kaupsamning. Áhvílandi lán frá ÍLS kr. 9.800.000,-

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.: 14:30 - 15:00

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

520 9400

698 87 33



Engihjalli 1
200 Kópavogur
Útsýnisíbúð, allt nýtt!

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
REMAX BORG kynnir glæsilega 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð í góðu fjölbýli.   Íbúðin er öll  nýtekin í
gegn á afar vandaðan hátt.  Fallegar flísar eru á allri íbúðinni og herbergin eru öll með skápum.  Stofan er
mjög björt og rúmgóð með austur svölum og opið inn í eldhús.  Eldhúsið er með afar fallegum innréttingum
með innbyggðum ísskáp.  Hjónaherbergið er rúmgott og með norður svölum.  Einstakt útsýni er úr öllum
herbergjum og baðiherbergi.  Stutt er í alla þjónustu og skóla.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Helga Lára
Sölufulltrúi

tt@remax.is

helgalara@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi

asgeir@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:00-17:30

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

659 9606

6591159

Hverfisgata 104
101 Reykjavík
Ósamþykkt stúdíó íbúð

Stærð: 31 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 5.010.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.500.000
Góð ósamþykkt  stúdíó  íbúð með sérinngangi  ofarlega á  Hverfisgötu.   Um er  að  ræða kjallara  íbúð með
snyrtilegri eldhúsinnréttingu og parketi á gólfi.  Allir gluggar snúa frá Hverfisgötu inn í snyrtilegan skjólsælan
garð.  Klósett, geymsla og þvottahús er fram á gangi.  Fín fyrsta eign á skemmtilegum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Helga Lára
Sölufulltrúi

tt@remax.is

helgalara@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi

asgeir@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00 - 15:30

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

659 9606

6591159

Hellisgata 18
220 Hafnarfjörður
Nýuppgerð hæð og ris.

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
REMAX BORG kynnir mjög fallega nýuppgerða 96,2fm íbúð á tveimur hæðum með sér inngang. Gólfflötur
íbúðar  er  um 120 fm.  Öll  íbúðin  er  með nýju  gegnheilu  eikarparketi  og baðherbergin  eru  flísalögð.  Neðri
hæð skiptist í  3 herbergi, baðherbergi með sturtu og eldhús, þaðan er útgengt á stóran sólpall. Efri hæð
skiptist  í  svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  og  opið  rými  með  arni.  Sjónvarpstenglar  eru  í  öllum
herbergjum. Húsið er nýmálað og með nýju þaki. Fín eign á góðu verði sem vert er að skoða.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Helga Lára
Sölufulltrúi

tt@remax.is

helgalara@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi

asgeir@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 18:00 - 18:30

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

659 9606

6591159

Bræðraborgarstígur 18
101 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð í vesturbæ.

Stærð: 64,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Vel  skipulögð  2ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  á  góðum  stað  í  gamla  vesturbænum.  Íbúðin  er  með
sameiginlega inngang sem deilist með tveim öðrum íbúðum. Komið er inn í forstofu með tölvurými, parket
á gólfi. Eldhús er með góðri nýlegri innréttingu, borðkrók og möguleika á búri.  Svefnherbergið er rúmgott
með  góðum  skápum  og  parketi  á  gólfi.  Stofan  er  rúmgóð  með  parketi.  Baðherbergið  með  baðkari.
Íbúðinni fylgir skjólsæll sólpallur og sameiginlegur garður.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Helga Lára
Sölufulltrúi

tt@remax.is

helgalara@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi

asgeir@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

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

659 9606

6591159

Þrastarás 44
221 Hafnarfjörður
Glæsileg endaíbúð með verönd

Stærð: 110,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19.305.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir:   Glæsilega  110m2  endaíbúð  á  jarðhæð/1  hæð  með  verönd,  frábært  útsýni  yfir
Hafnarfjörð.   Komið  er  inn  í  forstofu,  þar  er  skápur  og  flísar  á  gólfi,  þaðan  er  gengið  inn  gang  þar  sem
herbergin eru parketlögð og þar er skápapláss.  Baðherbergið er flísað í hólf og gólf og þar er baðkar og
sturtuklefi.   Inn  af  baðherberginu  er  góð  þvottaaðstaða.   Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi  og  eru
parketlögð.  Falleg innrétting er í eldhúsi.  Stæði fylgir eigninni í bílageymslu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 16:30-17:00

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

699 8993

Miðtún 15
245 Sandgerði
Glæsileg eign í nýlegu parhúsi

Stærð: 134,9 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 22.300.000

Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  einkar  glæsilega  íbúð  í  parhúsi.   Gengið  er  inn  í  rúmgóða  forstofu,  þar  er  stór
skápur og náttúruflísar á gólfi.  Þaðan er gengið inn í stóra stofu með samliggjandi eldhúsi.  Loftið er tekið
upp í stofunni og því er hátt til lofts, gegnheilt mahony parket er á stofu og eldhúsi , eldhúsið er mjög fallegt
og  er  með  dökkri  viðarinnréttinu  og  tækjum  úr  burstuðu  stáli,  allar  innréttingar  eru  sérsmíðaðar  og
skápapláss er mikið. Bílskúr er stór og einnig er stór sólpallur með potti.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 18:00-19:00

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

699 8993

Breiðavík 21, 
112 Reykjavík
Mjög rúmgóð 3-4 herb. íbúð

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 23.505.000

Bílskúr: Já

Verð: 37.500.000

Húsið stendur á góðum stað nálægt Víkurskóla og er heildarástand gott. Íbúðin er samtals 152,9fm þar af 19,2m²
bílskúr.  Nánari lýsing: Tvö rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol, stór stofa, möguleiki á aukaherbergi. Þvottahús
er  innan  íbúðar.  Innra  skipulag  er  mjög  gott  og  herbergi  rúm  með  góðum  skápum.  Baðherbergi  með  upph.
klósetti,  flísar  í  hólf  og  gólf,  bað,  sturta  og  ljós  innrétting.  Eldhúsið  er  óvenju  rúmgótt  með  miklu  skápa-  og
borðplássi,  borðkrókur  og  útbyggður  gluggi.  Gólfefni  eru  eik  á  herbergjum,  gangi  og  stofu,  flísar  í  baðherb.,
eldhúsi og þvottah. Hefðbundin sameign með hjólageymslu á jarðhæð. Geymsla er í sameign í kjallara.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Þórólfur
Jóhannesson

Sölufulltrúi
thorolfur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ/HÚS Í DAG KL. 17.00 - 17.30

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

864 4615

891 8881



Álfkonuhvarf 19
203 Kópavogur
Laus við kaupsamning

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

Brunabótamat: 23.180.000
Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 15:00-15:30

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

699 7372

Vallarhús 43
112 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  fjórbýli.  Ástand  íbúðarinnar  er  mjög  gott.
Gengið  er  inn  forstofu  með  skáp.  Eldhúsið  er  sérlega  fallegt,  nýuppgert  að  hluta  til,  flísað  í  hólf  og  gólf.
Stofan er með fallegu viðarparketi á gólfum, tvískipt í borð og setustofu, útgengt út á verönd/sér afnotaflöt.
Hjónaherbergið er af góðri stærð með góðum skápum. Barnaherbergin eru af ágætri stærð. Baðherbergið
er með sturtubaðkari, flísað í hólf og gólf og með snyrtilegri innréttingu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.15:00-15:30

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

699 7372

Brekkubær 7
110 Reykjavík
Falleg eign á 2 hæðum

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

Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.800.000
RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilega  5  herbergja  íbúð  á  2  hæðum  með  innbyggðum  bílskúr  (21,2  fm)  í
Árbænum.  Vönduð  og  vel  skiplögð  eign.  Gengið  er  inn  á  efri  hæð  og  þar  eru  forstofa,  stórt  eldhús,
baðherbergi  og  rúmgott  stofurými.  Á  neðri  hæð  er  stórt  þvottahús,  3  svefnherbergi,  baðherbergi  og
stofa/hol.  Allar  innréttingar  eru  sérlega  smekklegar  og  er  öllu  í  húsinu  vel  við  haldið.  Skólar  og  öll  helsta
þjónusta nálægt. Glæsileg eign í góðu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Auðvelt að útbúa aukaíbúð

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

Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

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.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

897 7744

Ægisíða 129
107 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja í góðu standi

Stærð: 54,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 8.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
RE/MAX BORG hefur tekið í sölu 54,5 fm kjallaraíbúð við Ægisíðuna. Gengið er inn í flísalagða forstofu og
þaðan  stofuna  sem  tengir  eldhúsið,  baðherbergið  og  svefnherbergið.  Parket  er  á  stofu,  eldhúsi  og
svefnherberginu.  Eldhúsið  er  með  eldri  innréttingu  en  borðplata  og  vaskur  voru  endurnýjuð  2005.
Sameiginlegt  þvottahús er  á  hæðinni  ásamt sér  geymslu.  Húsið er  mikið  endurnýjað að utan og má þar
telja yfirgripsmiklar múrviðgerðir.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.17:00-17:30

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

699 7372

Ásakór 3
203 Kópavogur
3 íbúðir - GÓLFEFNI FYLGJA MEÐ

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
***TILBÚIN  TIL  AFHENDINGAR***  RE/MAX  BORG  kynnir  í  einkasölu  tvær  glæsilegar  4ra  herbergja
íbúðir(132,6  og  135,1  fm)  og  eina  5  herbergja  íbúð(166,6  fm)  við  Ásakór  í  Kópavogi.  Íbúðirnar  er  án
gólfefna nema baðherbergisgólfin sem eru flísalögð. Innréttingar eru í forstofu, herbergjum, baðherbergi og
eldhúsi. Eldhúsinnréttingar með viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergi eru flísalögð með innréttingu
og vegghengdu salerni.  Glæsilegar íbúðir í nýju hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.14:00-14:30

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

699 7372

Dúfnahólar 4
111 Reykjavík
3 herbergja íbúð á 2. hæð

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000
RE/MAX  ÞING  KYNNIR  Íbúð  á  2.  Hæð.  Ljóst  plastparket  á  gangi  og  eldhúsi,  innrétting  dökkbæsuð,
eldavél,  tvöfaldur  vaskur  og  borðkrókur.  Rúmgóð  stofa  með  dökku  parketi  á  gólfi.  Gengið  er  út  á  svalir
sem  eru  með  gleri  að  hluta,  sem  gefur  meira  skjól.  Baðherbergi  með  dúk  á  gólfi,  baðkar  og  tengi  fyrir
þvottavél.  Í  hjónaherbergi  er  stór  skápur,  parket  í  bæði  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Geymsla  er  á
jarðhæð. Sameiginleg hjóla og vagna geymsla, sameiginlegt þvottahús. Stutt er í alla þjónustu.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhannes
Guðlaugsson

Sölufulltrúi

tas@remax.is

jkg@remax.is

Opið
Hús

mánudagur 19/9  19:30 - 20:00

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

659 7579

Grandavegur 4
107 Reykjavík
Nýuppgert á besta stað í Vesturbæ!

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Nýuppgerð 4 herbergja jarðhæð í rólegu fjölbýli. Gengið úr forstofu, inn á gang með nýtt baðherbergi. Eitt
svefnherbergi  er  á  gangi.  Frá holi  er  hjónaherbergi,  við  hliðina á er  barnaherbergi.  Öll  herbergin eru með
nýjum skápum. Opið er inn í rúmgóða stofu frá holi. Eldhús er með nýlegri hvítri innréttingu, ísskápur fylgir.
Geymsla  inn  af  holi,  í  gegnum  hana  er  gengið  inn  í  sameign,  sameiginlegt  þvottahús  og  hjólageymsla.
Húsið er nýstandsett að utan. Góð íbúð og stutt í alla þjónustu.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Þór E. Pálsson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

thor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag 30. sept. kl.16 - 16:30

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

846 9433



Tröllateigur 20
270 Mosfellsbær
Glæsileg íbúð

Stærð: 118,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.920.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
RE/MAX BORG kynnir:  Stórglæsilega  3ja  herbergja  íbúð á  1.  hæð í  mjög vönduðu fjölbýli  góðum stað  í
Mosfellsbænum. Komið inn í flísalagt anddyri með góðum fataskáp, þaðan inn í alrými sem saman stendur
af eldhúsi og stofu með innfelldri  halogenlýsing með fjarstýringu. Útgengt er á svalir  sem snúa í  suður úr
stofu. Hjónaherbergi er stórt með góðum skápum. Barnaherbergið er mjög rúmgott og með skáp. Í eldhúsi
er  vönduð eikarinnrétting, gasofn og gas helluborð. Nánari upplýsingar á www.remax.is

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Úlfar Reyr
Sölufulltrúi

ulfar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 16:00-16:30

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

690 8090

898 9483

Rjúpufell 29
Breiðholt
Laus við kaupsamning

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Remax Búi kynnir:Fína 4 herbergja íbúð á annarri hæð í fellunum. Komið inná parketlagt hol,fatahengi og
skápur.  Þrjú svefnherbergi  öll  með nýlegum skápum og eikarparketi  á gólfum. Baðherbergið er  flísalagt í
hólf og gólf,baðkar og vaskur í litlum skáp hvít innrétting. Stofan er parketlögð og útgengi er á yfirbyggðar
svalir,  opið  er  inn  í  eldhús,innréttingin  er  upprunaleg  gamlar  flísar  á  milli  skápa.  Þvottaherbergið  er  innaf
eldhúsi. Sérgeymsla er í sameign og hjóla og vagnageymsla.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl.14 og 14,30 

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

895 5643

Hjarðarland 3
Mosfellsbær
2 íbúðir tvöfaldur bílskúr

Stærð: 304,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 38.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.700.000
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. Eldhúsið er líka á efrihæð með Eikarinnréttingu og borðkrók gólf parketlagt. Lítið búr
með glugga.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl. 16 og 16,30 

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

895 5643

Kristnibraut 8
Grafarholt
Frábært útsýni

Stærð: 118,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000

Remax  Búi  kynnir:Gullfallega  118  fm  útsýnis  íbúð  á  góðum  stað  í  Grafarholtinu.  Komið  er  inná  flísalagt
anddyri,barnaherbergið  rúmgot  og  parketlagt  ,   Stórt  hjónaherbergi  parketlagt,gott  útsýni  til  Esju.Baðherbergið
flísalagt  í  hólf  og  gólf  baðkar,vaskur  í  hvítri  innréttingu.Eldhús  flísalagt,falleg  innrétting  mikið  skápapláss  og gott
útsýni yfir golfvöllinn og borgina til suðverstur,borðstofa og stofa mynda eitt rími, parket á gólfi,útgengi á svalir úr
borðstofu. Þvottahúsið er innan íbúðar.  Allt  parket á íbúðinni er Askur og eldhúsinnréttingin er úr  Í  sameign er
hjóla og vagnageymsla og sér geymsla fyrir íbúðina.Í stigagangi er lyfta.  Útsýnið úr íbúðinni er frábært og hefur
hús og lóð fengið verlaun fyrir að falla vel að nátúrunni.  Gönguleiðir í allar áttir og stutt á gólf völlinn,þetta er hús
og íbúð fyrir vandláta enda búa þjóðþekktir einstaklingar í húsinu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl.15 og 15,30 

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

895 5643

Kristnibraut 81, íbúð 31
113 Reykjavík
GLÆSILEIKI-ÞÆGINDI-ÚTSÝNI

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

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.700.000

GOTT VERÐ!! Glæsileg, grand, opin og björt 4ja herb. íbúð í vönduðu lyftuhúsi við Kristnibraut með miklu útsýni
yfir  Esjuna, Sundin,  Úlfarsfell  og að Reynisvatni.  Vandaðar mahóní  innréttingar.  AEG tæki  í  eldhúsi.  Eikarparket.
Þvottahús innan íbúðar. Stór, opin og björt stofa og borðstofa með útgengi á tvennar svalir, aðrar með útsýni í átt
að  Úlfarsfelli  og  Reynisvatni  og  skjólgóðar  suðursvalir  með  útsýni  yfir  garðinn  og  leiksvæðið.  Þrjú  stór
svefnherbergi  með  miklu  skápaplássi.  Flísalagt  baðherbergi  með  mahóní  innréttingu,  sturta  og  baðkar.  Góð
geymsla í sameign með miklu hilluplássi. Sérlega hugguleg, björt og snyrtileg sameign. Garður með leiktækjum,
fékk viðurkenningu frá Reykjavíkurborg fyrir að vera barnvænn.  Verslunarmiðstöðin við Kirkjustétt er hinum megin
við  götuna.  Þar  er  meðal  annars  11-11  verslun,  bakarí,  pizzustaður,  vidóleiga,  Sportkaffi,  snyrtistofa,
hárgreiðslustofa og sólbaðsstofa. Hverfid er mjög fjölskylduvænt. Stutt að fara í Ingunnarskóla. Gangstígur er alla
leid og ekki þarf ad fara yfir götu (undirgöng). Flestar götur og gangstígar í  hverfinu eru með hitalögnum. Stutt í
falleg útivistarsvæði við Reynisvatn.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15:30-16

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

520 9400

892 0684

662 4462

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

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

Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 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.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl 17-17:30

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

520 9400

892 0684



RE/MAX Esja kynnir raðhús við Laxatungu 2 til 34, Mosfellsbæ. 
Nánar tiltekið í Leirvogstungu. Húsin eru staðsett efst í landinu með 
góðu útsýni. 

Ingólfur Ingvarsson

893 7806

Þorbjörn Pálsson

Verð á staðnum í dag 
sunnudaginn 30. 09.
kl. 17:00-18:00

LAXATUNGA 2 - 34

www.leirvogstunga.is



Hjallabraut 2
220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjuð!

Stærð: 67,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Komið er inn í nýflísalagt anddyri með fatahengi. Stofa er björt og rúmgóð með parket á gólfi, útgengt er út
á suðursvalir. Eldhús er nýuppgert, innrétting úr eik, fallegar flísar á gólfi og mósaik flísar á milli skápa, nýr
vaskur og Gorenje hávur, Electroluxofn og helluborð, tveir inngangar inn í eldhús. Þvottahús og geymsla er
inn af eldhúsi, nýflísalagt gólf, vaskur og innrétting. Baðherbergi er nýuppgert, fallegar flísar á gólfi og hluta
af vegg, baðkar með sturtu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Drekavellir 10 
221 Hafnarfjörður
4 herbergi - 2 baðherbergi

Stærð: 150,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 26.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Komið er inn í mjög rúmgóða forstofu með flísum á gófli, fatahengi og mjög góðum fataskápum, anddyrið
er lokað með hurð. Eldhúsið er stórt með góðum innréttingum, gert er ráð fyrir tvöföldum ísskáp, keramik
helluborð, innbyggð uppþvottavél og flísar á gólfi. Borðstofa og stofa eru sameiginlegt rými. Stórar suður
svalir með rennihurð sem opnast mjög mikið. Í íbúðinni eru 4 rúmgóð herbergi með stórum fataskápum. 2
baðherbergi, annað með sturtu og hitt mað baðkari. Rúmgott þvottahús með flísum.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

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

821 7337

899 0800

699 6165

Flétturimi 16
112 Reykjavík
5 svefnherbergi,  bílageymsla

Stærð: 219 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 25.230.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
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.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
PENTHOUSE - ÞAKÍBÚÐ

Stærð: 153,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 28.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Seljandi skal aflétta öllum þeim áhvílandi veðskuldum sem ekki eru yfirteknar í kauptilboði þessu. Kaupandi
skal  leggja  fram greiðslumat  eða lánsloforð lánsstofnunar  innan 10 virkra  daga frá  samþykki  kauptilboðs
þessa, að öðrum kosti er seljanda heimilt að rifta tilboði þessu með einhliða yfirlýsingu. Fái kaupandi ekki
þá lánafyrirgreiðslu sem hann þarf til  efnda kauptilboðs þessa er starfsmönnum fasteignasölunnar heimilt
að leita staðfestingar á því hjá viðkomandi lánastofnun.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17.30-18.00

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

821 7337

899 0800

699 6165

Fífuhvammur 5
200 Kópavogur
EINSTÖK STAÐSETNING

Stærð: 243,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 32.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 71.900.000
Komið er inn í anddyri, úr anddyri er gengið inn í þvottahús og geymslu, hægt er að ganga úr þvottahúsi
inn í bílskúr. Á jarðhæð er mjög stórt eldhús með góðum borðkrók. Komið er inn í stórt rými sem skiptist
sjónvarpshol/setustofu,  mjög stóra borðstofu þar  sem er  útgengt  út  í  garð.   Úr  setustofa er  gengið inn í
mjög  stóra  og  glæsilega  aðalstofu  hússins  með  gólfsíðum  gluggm  og  arni.Ekkert  hús  skyggir   á  útsýni
eingarinnar. Að bakatil við húsið er einn af fallegri listigörðum Kópavogsbæjar.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16.00-17.00

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

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 3
221 Hafnarfjörður
ÍBÚÐ Á 1 HÆÐ

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

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik.  Eldhúsið  er  mjög  stórt  með  fallegri  Modula
eikarinnréttingu,  keramik helluborð og bakarofn.  Stofa og borðstofa eru í  opnu og mjög björtu rými  sem
býður  einnig  upp  á  marga  möguleika.  Úr  stofunni  er  útgengt  út  á  tæplega  25  fm  suður  og  suðvestur
hornsvalir.  Herbergin 3 eru mjög rúmgóð með góðum eikar fataskápum sem ná upp í loft . Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri eikarinnréttingu. Íbúð á jarðhæð. 0103# á bjöllu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17.00-17.30.

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

821 7337

899 0800

699 6165

Lækjarkinn 4
220 Hafnarfjörður
Sérinngangur, íbúð við lækinn

Stærð: 84 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 11.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg 3ja  herbergja  84fm íbúð á jarðhæð í  tvíbýlishúsi  með sérinngang.  Frábær staðsetning við lækinn í
Hafnarfirði.Flísalagt anddyri, þvottahús og geymsla innaf íbúð. Stofa er björt og góð, parket. Baðherbergi
er nýlega tekið í gegn, ljósar flísar á gólfi og á veggjum, gólfhiti, baðkar, falleg innrétting með glerhurðum.
Hjónaherbergi er rúmgott, parket. Barnaherbergi er rúmgott, parket. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu,
gott skápapláss, tengi fyrir uppþvottavél og parket á gólfi.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00 til 15:30

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

821 7337

899 0800

699 6165

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli - stór garður

Stærð: 143,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 18.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 44.800.000
Hér er um að ræða sjarmerandi eign á horni Norðurbrautar og Garðavegs í Hafnarfirði og stendur á 408fm
endalóð.  Lítið  baðherbergi  er  við  anddyri.  Upprunalegur  viður  er  á  gólfi.  Reynt  hefur  verið  eftir  fremsta
megni  að halda upprunalegum stíl  hússins.  Stofu er björt  og rúmgóð, þar eru samliggjandi  borðstofa og
stofa.  Opið  er  inn  í  eldhús,snyrtileg  hvít  innrétting,  mósaikflísar  á  vegg.  Þrjú  herbergi  á  efri  hæð,  eitt
herbergi í kjallara ásamt þvottahúsi, baðherbergi og geymslu. Sjón er sögu ríkari.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165
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Laugavegur 40A
101 Reykjavík
GLÆSIEIGN MEÐ 65 FM SVALIR

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000

REMAX BÚI KYNNIR: FRÁBÆR EIGN Á EFTIRSÓTTUM STAÐ Í MIÐBORG REYKJAVÍKUR. NÝLEGA UPPGERT
ELDRA HÚSNÆÐI VIÐ LAUGAVEG, 65 FM ÞAKSVALIR TIL SUÐURS MEÐ HEITUM POTTI. SVALIRNAR GEFA
EIGNINNI AUKINN SJARMA. TVÖ GÓÐ SVEFNHERBERGI ERU Í ÍBÚÐINNI. STÓR STOFA OG ER LOFTHÆÐIN
RÚMIR 280 CM. Á BAÐHERBERGI ER VANDAÐUR FRÁGANGUR, BAÐKAR MEÐ NUDDI, FLÍSAR Á GÓLFI OG
Á  VEGGJUM.  EIGNINNI  FYLGIR  SÉRGEYMSLA.   SJÓN  ER  SÖGU  RÍKARI   FREKARI  UPPLÝSINGAR  HJÁ
ÞÓRÓLFI Í SÍMA 891-8881 EÐA Í TÖLVUPÓST THOROLFUR@REMAX.IS

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Þórólfur
Jóhannesson

Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

thorolfur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ kl 15:30-16:00

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

891 8881

Furugrund 12
Selfoss
Gott parhús

Stærð: 148,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.300.000
Fallegt parhús klætt með liggjandi bjálkaklæðningu sem stendur á leigulóð á góðum stað í botnlangagötu.
Eignin telur forstofu, eldhús með fallegri innréttingu, stofu og borðstofu þar sem gengið er út á baklóð, bað
með innréttingu og upphengdu salerni, tvö svefnherbergi með skápum, hjónaherbergi með skápum, ágætt
þvottahús og rúmgóður  bílskúr  með góðu millilofti.  Lóð er  frágengin.  Góð eign á frábærum stað,  stutt  í
leikskóla og alla þjónustu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Norðurbyggð 11
Þorlákshöfn
Gott endaraðhús

Stærð: 149 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 27.900.000
Bílskúr: Já

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.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00-16:00

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

8977027

SILFURTEIGUR 3,105 RVK.
Laugarnes-Á besta stað
Rómantísk,risíbúð m/útsýni

Stærð: 39,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 6.880.000
Bílskúr: Nei

Verð:  Tilboð
Einstaklega  krúttleg  lítil  3  herb.  risíbúð  í  glæsilegu  húsi,  í  grónu  góðu  hverfi.  Opið  rými  sem  er
stofa/borðstofa/hol, útgengi á góðar suðursvalir með útsýni yfir borgina og fjallahringinn. Rúmgott herbergi
með skápum og annað lítið með geymslu innaf undir súð. Eldhús skemmtilegt. Baðherbergi með baðkari.
Góð sameign og frábær þvottaðstaða.  Garður gróinn og barnvænn að ógleymdu frábæru umhverfi  með
alla þjónustu í göngufæri og Laugardalinn við hliðina. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 30/9, kl: 16:00-16:30

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

894 5401

KRISTNIBRAUT 16,113 RVK.
Grafarholt
4 herb.m/glæsilegt útsýni

Stærð: 124,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.800.000
Falleg 4 herb. íbúð á 2 hæð (einungis 1 íb. á hæð), í 3 hæða húsi með fráæru aðgengi og góðu bílastæði.
3 stór björt og góð herbergi með skápum úr MAHOGONY.  Fallegt bað flísalagt í hólf og gólf.  Opin stofa
og borðstofa með óviðjafnanlegu útsýni í vestur. Rúmgott MAHOGONY eldhús með útgengi á suðursvalir.
MAHOGONY  innihurðir.  Þvottahús  og  geymsla  innan  íbúðar-einnig  geymsla,hjóla  og  vagnageymsla  í
sameign. Stórskemmtileg eign á góðum stað, stutt í útivist, skóla,leikskóla og alla þjónustu

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 30/9 kl:15:00-15:30

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

894 5401

Grundarstíg 5a
101 Reykjavík
Einbýli m/garði í Þingholtunum

Stærð: 110,8 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 13.750.000

Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Lítið einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í  Þingholtunum. Á hæðinni er lítil  forstofa, nýuppgert
viðarklætt  baðherbergi/þvottahús,  rúmgott  eldhús,  stofa/borðstofa  og  svefnherbergi.  Á  efri  hæð  er
hjónaherbergi,  vinnuaðstaða  og  garðskáli.  Byggingaréttur  hefur  verið  aukin  til  samræmis  við  Grundarstíg
3. Hús með möguleika sem er laust við kaupsamning.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

698 7695

Stangarholt 9
105 Reykjavík
Falleg 2ja herb. m/verönd

Stærð: 53,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 8.960.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
"Risasmá" og falleg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri verönd og skjólveggjum á frábærum
stað í Holtunum. Geymsla inn í íbúð sem auðvelt er að nota sem skrifstofu. Íbúðin skiptist í svefnherbergi,
geymslu/skrifstofu, stofu, eldhús og baðherbergi og nýtast öll rými vel. Eikarparket á gólfum.  Úr stofu er
útgengt út á hellulagða verönd umkringda fallegum runna og er þar sérlega heitt og skjólsælt á sumrum.
Þetta er vel skipulögð og falleg íbúð á frábærum stað í borginni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

698 7695



Andrésbrunnur 1
113 Reykjavík
Góð íbúð á jarðhæð!

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Forstofa  með  fatahengi.  Við  hlið  forstofu  er  gegngið  inn  í  flísalagt  þvottahús  og  geymslu.   Stofan,
borðstofan  og  eldhúsið  er  opið  rými.  Falleg  dökk  innrétting  í  eldhúsi,  gott  skápapláss.  Úr  stofunni  er
útgengt á hellulagða verönd.  Á herbergisgangi eru tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi.
Öll  herbergin  eru  með  skápum.  Baðherbergið  flísalagt,  innrétting  og  baðkar.  Gegnheilt  parket  er  á  allri
íbúðinni. Snyrtileg sameign og góð hjólageymsla. Lyfta í húsinu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

895 8525

823-5050

Þúfubarð 15
220 Hafnarfjörður
Gott verð - Góður afhendingartími

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Falleg og björt  2-3ja  herbergja  íbúð á  efstu  hæð í  2ja  hæða fjölbýli.  Komið er  inn  í  parkeðlagða forstofu
með  skápum.  Þvottahús  inn  í  íbúð.  Í  baðherberginu  er  baðkar  með  sturtuaðstöðu,  flísar  á  veggjum  í
kringum baðkar.  Létt  innrétting.  Parketlagt  eldhúsið  er  með hvítri  innréttingu.  Tæki  eru  úr  burstuðu stáli.
Hjónaherbergið er mjög rúmgott, með parketi á gólfi. Barnaherbergi með parketi á gólfi og rennihurð. Björt
stofan nýtist sem borðstofa og stofa. Stórar svalir. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Jón Bek
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

jonbek@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

863-0988

895 8525

Sogavegur 172
108 Reykjavík
Eign með mikla möguleika

Stærð: 96,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Neðri sérhæð sem þarfnast endurbóta, frábær staðsetning. Eign með mikla möguleika.  Gengið er inn í hol
sem  er  flísalagt  með  náttúrusteinn.  Svefnherbergi  eru  þrjú,  eitt  hjónaherbergi  og  tvö  barnaherbergi.
Hjónaherbergi er parketlagt en dúkur á barnaherbergjum. Baðherbergi með baðkari og sturtuhengi. Stofa
er parketlögð. Nýlega eldhúsinnrétting er í eldhúsi, borðkrókur. Geymsla og þvottahús í kjallara.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Í dag 14:00-14:30

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

663 3219

Straumsalir 4
203 Kópavogur
Falleg íbúð ásamt bílskúr.

Stærð: 162,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Stílhrein  og  falleg  íbúð  í  litlu  fjölbýli  ásamt  bílskúr  í  góðu  hverfi.  Gólfhiti  er  í  íbúð.  Forstofa  með  eikar
skápum.  Tvö rúmgóð barnaherbergi,  eikar  skápar,  eikarparket.  Hjónaherbergi,  eikar  skápar,  eikarparket.
Baðherbergi  flísalagt  hólf  í  gólf,  sturta,  bað,  eikar  innrétting,  vönduð tæki.  Flísalagt  þvottahús,  innrétting.
Rúmgóð  stofa  og  eldhús  í  opnu  rými,  falleg  sérsmíðuð  eikarinnrétting,  flísar,  útgengi  á  svalir  með
einstaklega fallegu útsýni.  Flísalagður bílskúr.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

 Í dag 15:00-15:30

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

663 3219

Tjarnarból 10
170 Seltjarnarnes
Fallegt útsýni

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Opin  og  rúmgóð 4ra  herbergja  íbúð  í  fjölbýli  á  góðum stað  við  Tjarnarból  á  Seltjarnarnesi.  Íbúðinni  fylgir
17,5  fm bílskúr.   Komið er  inn  í  parketlagða forstofu  með góðu skápaplássi.  Þrjú  rúmgóð herbergi  eru  í
íbúðinni,  öll  parketi  á  gólfi.  Gott  sjónvarpshol  er  við  anddyri.  Baðherbergið  er  dúkalagt.  Baðkar  með
sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og góðu skápaplássi og inn af því er
borðkrókur. Nýtt plastparket er á eldhúsinu og borðkróknum.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00-16:30

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

694 4700

Sóleyjarimi 17
112 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Stærð: 72 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 14.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 5.hæð í  lyftuhúsi  með einstöku útsýni  yfir  borgina. Komið er inn í
flísalagða stóra forstofu með góðu skápaplássi, náttúrusteinn á gólfi. Svefnherbergi er rúmgott með góðum
skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  eikarinnréttingu.  Baðkar  með  sturtuhengi  er  á  baðherberginu.
Eldhúsið er opið og með góðu skápaplássi. Stofa er parketlögð og úr henni er útgengt á stórar svalir með
einstöku útsýni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

694 4700

Kópavogsbraut 103
Kópavogur
Sjón er sögu ríkari

Stærð: 346 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 42.150.000
Bílskúr: Já

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.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 16:00 til 17:00

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

517 3629

866-9954

699 4431

Miðhraun 14
Hafnarfjörður
Skrifstofuhúsnæði

Stærð: 55 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 11.700.000
MIÐHRAUN  14,  SKRIFSTOFURÝMI  Á  EINNI  HÆÐ    Nánari  lýsing:  Laus  við  kaupsamning
skrifstofuhúsnæði   á  annari  hæð   með  góðri  lofthæð,  sem  gefur  möguleika  á  millilofti.  Innan  mál  á
skrifstofubilinu er 55,4 fm (án sameignar)parket á gólfi og snyrtilegri salernisaðstöðu.Þetta er endabil  með
glugga og leyfi er fyrir svölum.Hægt er að skoða þegar þér hentar.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

haukur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 30 sept kl.16-17 

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

517 3629

699 4431

866-9954



Þorláksgeisli 43
Reykjavík
Glæsileg íbúð með frábæru útsýni

Stærð: 136,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.790
Bílskúr: Já

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.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:00 - 15:30

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

864 9209

Mosarimi 7
112 Reykjavík
Góð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Komið  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fataskáp  og  fatahengi.  Þaðan  er  gengið  inn  í  dúklagt  hol.
Hjónaherbergið  er  dúklagt  og  með  föstum skápum.  Barnaherb.  er  einnig  dúklagt  og  með  föstum skáp.
Baðherb. er með flísum á gólfi, skápur fyrir ofan vask, tengi fyrir þvottavél og þurrkara.  Eldhús og stofa er
opið  rými  að  hluta,  dúkur  á  gólfi.   L-laga  innrétting,  efri  og  neðri  skápar  með  flísum  á  milli,  frá  stofu  er
útgengt í afgirtan sérgarð.  Geymsla innan íbúðar. Í sameign er hjólag. og þurrkherbergi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

863 0402

867 1516

Furugrund 76
200 Kópavogur
Ein góð í Kópavogi

Stærð: 70,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Komið er inn í forstofu sem er með fataskápum og stafaparketi sem er
einnig  á  stofu  og  gangi.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi  og  úr  henni  er  gengið  út  á  stórar  svalir.  Í
barnaherbergi er parket á gólfi og fataskápur. Fataherbergi er innaf hjónaherbergi og úr því er gengið út á
svalir.  Baðherbergi  er  með  flísum  og  sturtuklefa  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Í  eldhúsi  eru  dökkar
viðarinnréttingar. Sameiginlegt þvotthús er í kjallara sem og hjóla og vagnageymsla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

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

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

863 0402

867 1516

Dalsel 12
109 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð

Stærð: 52,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 7.780.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.500.000
Remax Mjódd kynnir 2ja herb íbúð í kjallara í góðu fjölbýli. Komið er inn í gott rými sem er opið eldhús með
hvítri innréttingu og hol með pergo parket á gólfi. Stofan er stór með parketi. Svefnherbergi er með parketi
á  gólfi  og  góðum  skáp.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísar  á  gólfi  og   veggjum  að  hluta.  Tengi  fyrir
þvottavél.  Sameiginleg  hóla  og  vagnageymsla.   Á  íbúðinni  hvíla  hagstæð  lán  sem  hægt  er  að  yfirlatka.
Íbúðin getur verið laus 1. okt 2007. Fín fyrstu kaup.

Mjódd

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl 16:00-16:30

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

867 1516

Tunguvegur 19A
108 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 256 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 35.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Stórglæsilegt  einbýlishús  með aukaíbúð  á  eftirsóttum stað  í  borginni.   Neðri  hæð:  rúmgóð forstofa  með
góðu skápaplássi, baðherbergi með sturtu, stórt vinnuhol, svefnherbergi, mjög rúmgott eldhús með góðri
borðstofu, stofa og sólskáli.  Gengið frá sólskála út í garð.  Ris: 3 svefnherbergi, rúmgott sjónvarpshol og
rúmgott baðherbergi.  Á jarðhæð er rúmgóður bílskúr með stóru þvottahúsi innaf og lítilli  aukaíbúð.  Fyrir
framan hús er góður sólpallur.  Frábær eign í rólegu hverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi
joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

863 0402

8928 666

Háberg 10
Reykjavík
Mikið endurnýjað raðhús 

Stærð: 140,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Gengið er inn í forstofu með flísum og eikarfataskáp.2 herbergi eru á hæðinni bæði með eikarskápum og
parketi.Baðherbergið  er  flísalagt  hólf  í  gólf.  Hornbaðkar,sturta  og  falleg  eikarinnrétting.  Stór  parketlögð
stofa  með útgengi  í  suðaustur  garð.  Eldhús  er  með u-laga  innréttingu  úr  IKEA,efri  og  neðri  skápar  með
flísum á milli. Flísar á gólfi með hita(Floorésysteam-einangrað). Efri hæð:Gengið er upp fallegan hringstiga.
Komið er upp í hol og eru þar 2 svefnherbergi með eikarskápum og parketi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

í dag kl 16:00 - 16:30

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

864 9209

Sóleyjarimi 41
112 Reykjavík
Glæsilegt raðhús!

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 31.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.800.000
Sérlega vandað raðhús. Góður sólpallur og hiti í stétt sem er hellulögð. Neðri hæð skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, gestasalerni og eldhús. Forstofa og eldhús eru flísalögð með náttúrusteini og stofan parketlögð
með  hnotu.  Framhliðin  á  eldhúsinnréttingunni  er  sérsmíðuð  úr  hnotu  og  borðplata  úr  granít.  Rúmgóður
steyptur  hringstigi  er  á  milli  hæða.  Efri  hæðin  skiptist  í  4  svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottaherbergi  og
tómstundaherbergi. Öll herbergi með tengi fyrir tölvu, sjónvarp og síma.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

892 9818

Furugerði 13
108 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð íbúð

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á einum vinsælasta hluta bæjarins.  Komið inn í
hol  með  parketi,  á  gangi  eru  fatahengi  og  fataskápur.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  bæði
baðkari  og  sturtuklefa.   Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  miklu  skápaplássi  og  parketi  á  gólfi.   2
barnaherbergi  með  parketi.   Stofan  er  rúmgóð  með  parketi  og  útgengt  á  stórar  svalir.   Eldhús  er  með
u-laga hvítri innréttingu og korkur á gólfi, þvottahús og búr innaf eldhúsi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

863 0402

864 9209



Hjálmakur 6
210 Garðabær

Glæsilegt einbýlishús í Akralandi

Stærð: 293 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 52.900.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð

Glæsilegt nýtt einbýlishús að Hjálmakri 6 í Garðabæ. Húsið er á þremur pöllum
með  mikilli  lofthæð  á  aðalhæðinni.  Gengið  er  inn  í  húsið  í  stóra  forstofu  með
hvítum skápum með glerhurðum. Úr forstofu er komið inní opið rými þar sem er
sjónvarpshol  og  stofa.  Stofan  er  stór  með  stórum  gluggum  sem  gerir  hana
bjarta og skemmtilega. Útgengt er úr stofu á tveimur stöðum í stóran garð með
steyptum skjólveggjum. Í svefnherbergisálmu sem er á efri palli eru þrjú rúmgóð
barnaherbergi  með  hvítum  fataskápum  og  rúmgott  hjónaherbergi.  Innaf
hjónaherbergi  er  fataherbergi  og  þaðan  er  hægt  að  ganga  beint  inn  á
baðherbergi. Baðherbergið er með sturtu og stóru baðkari, tveimur vöskum og
skápum.  Úr  stofu  er  gengið  niður  nokkrar  tröppur  og  komið  inn  á  gang  með
gestasalerni  og vinnuherbergi.  Rúmgott þvottahús er á þessari  hæð og bílskúr
sömuleiðis. Innréttingar og hönnun er öll hin glæsilegasta. Húsið er flísalagt með
flísum frá  Rocca,  innréttingar  frá  JKE Design  og  vel  hönnuð  lýsing  frá  Lúmex.
Hér  er  um  að  ræða  sérlega  glæsilegt  hús  í  nýju  hverfi  í  Akralandi.  Húsið  er
teiknað af Baldri Svavarssyni arkitekt

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

863 0402

867 1516

Rauðavað 19
110 Reykjavík
Nýleg flott eign.

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.085.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.500.000
Glæsileg  4ra  herbergja  enda-íbúð  á  2  hæð  í  nýlegu  fjölbýli.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir.  Forstofa  með
skápum og flísum á gólfi. Parket er á öllum gólfum nema á baði , forstofu og þvottahúsi. Skápar eru í öllum
herbergjum. Eldhús er með ljósri innréttingu og parket á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og með
góðri  innréttingu,handklæðaofn  og  baðkar  með   sturtuaðstöðu  .Þvottahús  er  inn  í  íbúðinni  og  er  með
flísum á gólfi.Úr stofu er útgengi út á stórar svalir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30

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

821 4644

GYÐUFELL 14
111 Reykjavík
YFIRBYGGÐAR SUÐUR SVALIR.

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

Brunabótamat: 12,600
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Hol með góðum fataskáp. Stofa með útgengt út á yfirbyggðar svalir. Eikar parket á holi og stofu. Eldhús er
með eldri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Baðherbergi með lítilli innréttingu. Svefnherbergin eru mjög
rúmgóð með góðum fataskápum og nýlegu eikar parketi á gólfum. Á jarðhæð er sér geymsla, sameiginleg
hjóla-og vagnageymsla og sameiginlegt þvottahús með góðum tækjum. Húsið er klætt að utan og flestir
gluggar nýlegir. Mjög stutt er í framhaldsskóla, skóla, leikskóla, sundlaug og verslun.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 30-9 Frá Kl. 18:00 - 18:30 

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

898 4596

HJALTABAKKI 30
109 Reykjavík
STÓR OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ.

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

Brunabótamat: 14,8
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

PANTAÐU TÍMA FYRIR SKOÐUN

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

898 4596

Kambasel 46
109 Reykjavík
Mjög vönduð íbúð m. 170 fm verönd 

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
RE/MAX Skeifan kynnir: Mjög vönduð og endurnýjuð 3 herb.íbúð á 1.hæð með 170 fm.verönd og heitum
potti í litlu fjölbýli. Íbúðin er öll flísalögð. Eldhús með nýrri hvítri eldhúsinnréttingu. Búr/geymsla og þvottahús
er innaf eldhúsi.  Stofa og borðstofa eru samliggjandi og þaðan er útgengt út á stóra afgirta verönd með
heitum potti. Baðherb.er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og baðkar með sturtu. Rúmgott svefnherbergi
með hvítum skápum. Stutt í grunn- og leikskóla. Barnvæn staðsetning.

Skeifan

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

hildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14.30-15.00

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

663 9009



Lækjasmári 82
201 Kópavogur
Mjög góð 5 herbergja íbúð

Stærð: 135,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Mjög  góð  5  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  á  mjög  góðum  stað  í  Smárahverfinu  í  Kópavogi,  neðst  í
Kópavogsdalnum.   Íbúðin  er  135,7  fm  auk  geymslu  sem  er  5,97  fm,  samtals   141,7  fm.   Í  dag  eru  3
svefnherbergi en auðvelt að búa til 4. herbergið. Húsið er mjög vel staðsett neðst í Kópavogsdalnum þar
sem er mjög skjólsælt og veðursælt.  Göngufæri er í leikskóla og skóla, sem og íþróttasvæði Breiðabliks,
Smáratorg og Smáralind svo eitthvað sé nefnt.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00-15:30

896 2312

822 3702

Digranesvegur 63
200 Kópavogur
Góð fyrsta eign í Kópavogi

Stærð: 47,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 6.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.400.000
Inngangur er sameiginlegur með neðri hæð. Teppalagður stigi liggur upp á efri hæð. Þar er komið í dúklagt
hol  sem liggur  að öðrum herbergjum íbúðarinnar.  Eldhús er  með hvítri  plast/viðar  innréttingu,  dúkur  er  á
gólfi-borðkrókur. Baðherbergi er með sturtubotni, dúkur er á gólfi en flísar á veggjum. Stofa er með teppi á
gólfi. Barnaherbergi er með teppi á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með dúk á gólfi og skápum. Gólfflötur
íbúðarinnar er meiri heldur en skráning hjá FMR gefur til kynna.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.16:00-16:30

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

865 4039

822 3702

Ásgarður 123
108 Reykjavík
Flott staðsetning

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

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:30 - 16:00

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

864 1813

822 3702

Mánatún 6
105 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð með verönd

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

Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Mjög falleg 3ja herbergja, 103 fm íbúð á jarðhæð  í nýlegu lyftuhúsi, sem er klætt viðhaldslítilli klæðningu.
Allt hið vandaðasta. Parket og flísar á gólfum.  Þvottahús innan íbúðar.  Hellulögð verönd með skjólvegg.
Afhending í nóvember.  Mjög rólegt og gott hverfi.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16.00-16.30

896 2312

822 3702

Eyjabakki 6
109 Reykjavík
Góð íbúð ásamt 24,8 fm bílskúr

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

Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð óskast
Góð 85,4 fm íbúð + 24,8 fm bílskúr í góðu fjölbýli við Eyjabakka 6 í Reykjavík. Húsið hefur að mestu verið
klætt  að  utan  og  því  mjög  viðhaldslítið.  Nýlega  hefur  verið  skipt  um  teppi  í  sameign  og  bílastæði
endurgerð.  Forstofa með skáp.  Eldhús með eldri  innréttingu og borðkrók.  Bjarta stofu með útgengi  út  á
svalir.  Stórir  og  bjartar  gluggar  eru  í  stofu.  Tvö  góð  svefnherbergi  með  skápum  og  eitt  lítið
barnaherbergi/vinnuherbergi. Baðherbergi sem er flísalagt og með baðkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

822 3702

699-4407

Hrísateigur 15
105 Reykjavík
Mikið endurnýjuð sérhæð

Stærð: 116,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 14.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3-4 herbergja sérhæð við Hrísateig í  Reykjavík. Eignin er 83,8 fm ásamt
32,9  fm  bílskúr.  Eignin  skiptist  í  forstofu.  Tvö  rúmgóð  herbergi  og  eitt  lítið  herbergi.  Baðherbergi  með
baðkari  og  innréttingu.  Eldhús  opið  inn  í  stofu.  Samliggjandi  borðstofu  og  stofu.  Útgengt  er  á  svalir  frá
hjónaherbergi. Í kjallara er góð geymsla og sameiginlegt þvottahús. Rúmgóður bílskúr með rafmagnshurð
fylgir eigninni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00-15:30

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

822 3702

699-4407

Tröllakór 12
203 Kópavogur
Vel skipulögð eign

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi + stæði í bílageymslu við Tröllakór í Kópavogi. Forstofa með
skáp.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með  skápum.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  innréttingu,
upphengdu salerni og baðkari. Hol/gang sem hægt er að nota sem sjónvarpsstofu. Samliggjandi stofu og
borðstofu með útgengi út á hellulagða verönd. Opið og fallegt eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók.
Sérgeymsla, sameiginleg hjólageymsla og sérbílastæði eru í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.14:00-14:30

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

822 3702

699-4407

Rauðarárstígur 13
105 Reykjavík
Snyrtileg íbúð í miðbænum.

Stærð: 57 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.140.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Snyrtileg 2ja  herbergja  íbúð á 1.hæð í  miðbæ Reykjavíkur,  Íbúð er  44,6 fm ásamt 9,0 fm leiguherbergi  í
kjallara  sem  er  í  útleigu,  Komið  er  inn  í  parketlagt  hol  með  fatahengi,eldhús  er  flísalagt  með  ljósri
innréttingu,  parket  er  á  herbergi  og  stofu,baðherbergi  er  með  flísum  og  sturtuklefa,Í  sameign  er
sérgeymsla,hjólageymsla  og þvottahús,þetta  er  snyrtileg íbúð sem er  á  góðum stað.  ***góðar  leigutekjur
eru af íbúð*** Frekari upplýsingar veitir Oddsteinn í síma 659-5500 eða oddsteinn@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00-15:30

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

659 5500

822 3702



Núpalind 4
201 Kópavogur
Falleg þakíbúð með bílskýli

Stærð: 173,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 28.045.000
Bílskúr: Já

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.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

896 2312

822 3702

Bæjarhraun 2
220 Hafnarfjörður
Skrifstofuhúsnæði

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 16.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.000.000
Mjög  gott  skrifstofuhúsnæði  á  2.hæð  við  Bæjarhraun  2  í  Hafnarfirði.   Húsnæðið  skipist  í  fjögur  stór
herbergi, afgreiðslu, geymslurými og eldhús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

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

822 3702

699-4407

Norðurbrú 3
210 Garðabær
Einkar falleg eign í nýlegu húsi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.605.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Falleg 112 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á mjög góðum stað í hinu vinsæla
Sjálandshverfi í Garðabæ.  Suðursvalir. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum í dag en auðvelt að bæta
því þriðja við. LAUS FLJÓTLEGA.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30

896 2312

822 3702

Vitastígur 12
101 Reykjavík
Vel skipulögð eign

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð við Vitastíg í Reykjavík. Tilvalin íbúð fyrir handlagna. Forstofa með
skápum, hjónaherbergi er rúmgott og með góðu skápaplássi. Baðherbergi er með baðkari og möguleiki á
að vera með þvottavél, ljós innrétting. Eldhús er með eldri innréttingu, möguleiki á að vera með þvottavél
eða  uppþvottavél.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt  og  útgengi  á  suður  svalir.  Barnaherbergi  er  innaf  stofu.
Líklega þyrfti að skipta um parketið allavega á öðru herberginu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.17:00-17:30

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

865 4039

822 3702

Mýrargata 12
190 Vogum
Falleg eign á barnvænum stað

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

Brunabótamat: 26.410.000
Bílskúr: Já

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 -17:30

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

864 1813

822 3702

Fornaströnd 3
170 Seltjarnarnes
Gott einbýlishús á góðum stað

Stærð: 202 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 27.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 77.900.000

Gott einbýlishús á frábærum stað við Fornuströnd á Seltjarnarnesi.  Húsið er vel byggt, en að innan þarf að taka
eignina  í  gegn.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  tvö  svefnherbergi,  tvö  auka  herbergi,  baðherbergi,  stofu,  eldhús,
þvottahús og geymslu. ÞETTA ER GÓÐ EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Gunnar Valsson
og Snorri Sturluson sölufulltrúar verða á staðnum. Sími: 822-3702

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00 - 17:00

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

822 3702

699-4407

Lundarbrekka 8
200 Kópavogur
Snyrtilega íbúð í góðu fjölbýli 

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Snyrtilega íbúð í góðu fjölbýli með sér inngangi,Gengið er inn í flísalagða forstofu með góðu skápum,eldhús
er með nýjum tækjum og nýjum innréttingu og er flísarlagt,  gangur er flísalagður og parket er á stofu og
öllum  herbergjum  nýr  stór  fatakápur  er  hjónaherbergi,baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  bæði  er
sturta  og  baðker,stutt  er  í  alla   þjónustu,leikskólar  eru  í  nágrenni,verslanir  og  stutt  er  í
Fossvogsdalinn.Frekari upplýsingar veitir Oddsteinn í síma 659-5500 eða oddsteinn@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 16:00 - 16:30 

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

659 5500

822 3702



Framnesvegur 56
101 Reykjavík
Sérbýli í 101 Reykjavík!

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

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 1.Okt. kl.18:00-18:30

896 2312

822 3702

Hellisgata 18
220 Hafnarfjörður
Endurnýjuð íbúð m/sérinngangi

Stærð: 48,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 7.740.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.600.000
Nýlega  uppgerð,  falleg  íbúð  með  sér-inngangi.  Íbúðin  var  öll  tekin  í  gegn  síðasta  sumar  og  nánast  allt
endurnýjað. Hún er 48,6 fm. á jarðhæð (ekki kjallari) með einu svefnherbergi, geymslu innan íbúðar, nýlegri
eldhúsinnréttingu  og  mjög  snyrtilegu  og  vönduðu  baðherbergi,  flísalögðu  hólf  í  gólf  með  flísalögðum
sturtuklefa,  handklæðaofni  og  þvottaherbergi  innaf  baðherbergi.  Húsið  var  einnig  allt  tekið  í  gegn  nú  í
sumar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

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

824 3934

822 3702

Kirkjubraut 12
300 Akranes
Glæsileg ný íbúð 

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

Brunabótamat: 27.225.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Eignin skiptist í forstofu með skáp, Þrjú góð svefnherbergi með skápum, stóra og bjarta stofa með útgengi
út á stórar svalir þar sem er gert ráð fyrir heitapotti (lagnir komnar),gott sjónvarpshol, rúmgott eldhús með
fallegri  innréttingu  og  borðkrók,  baðherbergi  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og  sturtuklefa.
Þvottahús er innan íbúðar og sérgeymsla í  sameign. Bílastæði í  bílageymslu fylgir  eigninni.  Glæsileg eign
sem vert er að skoða. Frekari upplýsingar gefur Jón í síma 863-0988

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 1.okt kl 18:00-19:00

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

822 3702

699-4407

Unnarstígur 2
101 Reykjavík
Einbýli í hjarta borgarinnar

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1910

Brunabótamat: 37.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Fallegt einbýlishús staðsett í hjarta borgarinnar. Eignin skiptist í sérhæð, ris og kjallara, allt með sérinngang.
Einnig fylgir bílskúr eigninni. Alls 286 fm. Miðhæð 98,3 fm: Gengið er inn um sérinngang að framanverðu
húsinu.  Hæðin  skiptist  í  forstofu,  eldhús,  baðherbergi,  þrjú  svefnherbergi  og  stofu.  Rishæð  55,8  fm:
Gengið er inn um sérinngang á hlið hússins: Risið skiptis í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu og baðherbergi.
Útgengi er út á góðar svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

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

822 3702

699-4407

Vesturgata 75
101 Reykjavík
Smart íbúð

Stærð: 78,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  parketi  á  gólfi  og  fataskápum.   Baðherbergi  er  með  asískum við  á  gólfi  og
flísum  á  veggjum,   baðkar  ,  ágætis  innrétting  og  gluggi.  Eldhúsið  er  með  parket  á  gólfi  og  fallegri  hvíti
innréttingu. Stofa og borðstofa eru mjög rúmgóð, nýslípað parket á gólfi. Mjög hátt er til lofts c.a. 4,20 m
og gefur það íbúðnni mjög fallegan svip. Svefnherbergi er með parket á gólfi og útgengt er út á svalir sem
snúa í suð-austur sem eru með asískum við. Þetta er flott eign á góðum stað

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15-15:30

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

699 5008

824 4031

Kópavogsbraut 108
200 Kópavogur
Frábært útsýni og aukaíbúð

Stærð: 201,6 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 28.110.000
Bílskúr: Já

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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00-15:30

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

669 1005

699 5008

Kleifarsel 4
109 Reykjavík
Raðhús á 3 hæðum

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 30.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Forstofa með skápum. Forstofuherbergi. Barnaherbergin eru tvö. Hjónaherbergi með skápum og útgengi á
stóra  suðurverönd  með  góðum  geymsluskúr.  Baðherbergi  er  nýstandsett,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
steyptum sturtuklefa, hornbaðkar og skáp. 2 hæð: Stofa og borðstofa eru rúmgóðar. Útgengi á svalir  úr
stofu.  Gestasalerni.  Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi,  Alnoinnréttingu,  flísum  á  milli  skápa  og  háfur.  Gott
þvottahús með hyrslum. 3 hæð: Gott rými. Tvö herbergi. Geymsla.  Bílskúr fylgir eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-14:30

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

699 5008

694 9900

Vesturberg 78
111 Reykjavík
Æðislegt útsýni yfir borgina

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

Brunabótamat: 9.510.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Remax Lind kynnir í einkasölu 2ja herbergja íbúð á 7. og efstu hæð með frábæru útsýni yfir borgina. Komið
er  inn  í  opna  forstofu.   Á  vinstri  hönd  er  nýuppgert  baðherbergi  með  upphengdu  salerni,  borðvask  og
hlaðinni sturtu.  Ágætis hjónaherbergi með lausum skáp.  Eldhús með upprunalegri innréttingu. Stofa með
útgengi  út  á  suðursvalir  með  æðislegu  útsýni.  Sameiginlegt  þvottahús  er  á  hæðinni  ásamt  hjóla  og
vagnageymslu.  Í kjallara er svo sérgeymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

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

864 0803

699 5008



Breiðvangur 64b
220 Hafnarfjörður
Parhús á 2 hæðum

Stærð: 206,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 28.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

Forstofa  með  flísum  og  fatahengi.  Gestasalerni  er  flísalagt.  Flísalagt  hol.  Stofan  er  björt  með  útgengi  á
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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 15-15:30

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

699 5008

694 9900

Blönduhlíð 13
105 Reykjavík
Eign í góðu hverfi

Stærð: 98.1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.800.000
Kíkið  í  kaffi  til  okkar  í  dag.   Um  er  að  ræða  snyrtilega  íbúð  sem  skiptist  í  eldhús,  hjónaherbergi,
barnaherbergi,  baðherbergi,  stofu  og auka herbergi  sem áður  var  borðstofa.   Parket  er  á  gólfum íbúðar
nema á eldhúsi er dúkur og flísar á baðherbergi. Tengi fyrir þvottavél er inn á baðherbergi en í sameign er
stórt þvottaherbergi ásamt geymslu. Íbúðinni fylgir bílskúrsréttur. Eign sem býður upp á mikla möguleika

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MILLI 16:00-16:30 Í DAG 

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

8999-427

699 5008

Þverásbyggð 3
310 Borgarnes
SUMARBÚSTAÐUR

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 4.700.000
Bílskúr: Nei

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  er  forstofa,  stofa/borðstofa,  eldhús  og  baðherbergi.
Undir  stiga er  lítil  geymsla.   Á efri  hæð eru tvö svefnherbergi.  Að sögn eiganda:  Á undanförnum 4 árum
hefur  húsið  allt  verið  endurbyggt  og stækkað.  Skipt  var  um gólf  og  klæðningu.   Byggður  var  skjólgóður
pallur.  Lagt var í eignina nýtt rafmagn. Anna María verður á staðnum s. 699 0005

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15-18

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

699 5008

824 4031

Dunhagi 17
107 Reykjavík
Fyrirsögn..

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.700.000
Komið er inn í rúmgott hol, en þaðan er gengið inn í allar vistarverur. Í holi er lítil geymsla/fatahengi.  Eldhús
er með nýlegri innréttingu úr hlyn, helluborð og flísar á milli skápa.  Uppþvottavél og ísskápur eru innbyggð
og fylgja með.  Stofan er rúmgóð með útgengi út á svalir.  Í dag er eitt svefnherbergi nýtt sem borðstofa
(lítið mál að breyta aftur).  Hjónaherbergi er stórt með skápum, barnaherbergi mjög rúmgott með fataskáp.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

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

699 5008

824 4031

Krummahólar 8
111 Reykjavík
Glæsileg penthouse íbúð

Stærð: 190,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Remax  Lind  kynnir  stóra  og  glæsilega  íbúð  með  frábæru  útsýni  í  Hólunum.  4  góð  svefnherbergi  eru  í
íbúðinni með fataskápum. Eldhús hefur nýlega verið tekið í gegn með hvítum flísum milli skápa, gaseldavél
og  nýjum  eldhústækjum.  Stofan  er  rúmgóð  með  opið  inn  í  borðstofu  og  sjónvarpshol.  Baðherbergi  er
nýstandsett með ljósum flísum og baðkari með sturtu. Stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni og tengi
fyrir heitan pott. Geymsla er inni í íbúðinni. Stæði í bílageymslu fylgir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG  KL: 16:00-16:30

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

669 1005

699 5008

Tjarnarmýri 15
170 Seltjarnarnes
Stæði í bílageymslu

Stærð: 72,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Remax Lind kynnir í einkasölu mjög vel skipulagða 3ja herbergja íbúð í góðum stað á Seltjarnarnesi. Komið
er inn í opna forstofu með góðum skápum upp í loft.  Á hægri hönd er eldhús með hvítri/beyki innréttingu
með  keramik  helluborði  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.   Útgengi  út  á  suður  svalir  úr  eldhúsi.  Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, baðkar.  T.f þvottavél og þurrkara inná baði.  Hjónaherbergi með góðum gluggum og
skápum upp í loft.  Barnaherbergi með skáp. Stæði í bílageymslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15-15:30

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

864 0803

699 5008

Ljósalind 4
201 Kópavogur
Gullfalleg íbúð í góðu hverfi

Stærð: 70,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Íbúðin er á jarðhæð í fallegu og vel með förnu fjölbýlishúsi í Lindunum. Parket er á forstofu, stofu, eldhúsi
og  svefnherbergi,  en  flísar  á  baðherbergi.  Forstofa  er  með  góðum skápum.  Eldhús  og  stofa  eru  í  sama
rými og er eldhúsinnrétting nýleg og vel með farin. Stofan er rúmgóð og úr henni er útgengt út á hellulagða
verönd. Svefnherbergi er rúmgott með mjög góðu skápaplássi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, með
snyrtilegri innréttingu og baðkari. Innan íbúðar er þvottahús og geymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 15:00-15:30

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

8999-427

699 5008



Bakkastígur 3
101 Reykjavík
Sögufrægt hús á einstökum stað

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

Brunabótamat: 26.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 71.900.000

RE/MAX LIND kynnir mjög skemmtilegt 177.3 fm sögufrægt hús á einstökum stað í gamla vesturbænum. Húsið
er  bárujárnsklætt  timburhús  -  3  hæðir.   Húsið  er  fullfrágengið  að  utan  með  fallegri  girðingu  umhverfis  húsið.
Aðalinngangur er inn á fyrstu hæð.  Komið er inn í  anddyri.   Gengið er inn í  stóra stofu með gólfborðum og er
þaðan útgengt út  á svalir  og niður  í  fallegan garð.   Á annari  hæð eru 2 góð svefnherbergi  með gólfborðum og
gluggum í suður.  Fallegt baðherbergi með vönduðm hvítum tækjum og glugga.   Fataherbergi með glugga.   Af
annari  hæð  er  gengið  upp  á  svefnloft/geymsluloft  sem  nær  yfir  allt  húsið,  lofthæð  ca.  1.70  m  upp  i  mæni.
Jarðhæð er með fullri lofthæð og góðum gluggum.   Eldhús er rúmgott og opið með vönduðum eldhústækjum,
s.s. stórri SMEG gaseldavél, tvöföldum ísskáp og eldhúsinnrétting frá Habitat, eldhús er flísalagt.   Úr eldhúsi er
útgengt út í hellulagðan garð með útiarni.   Svefnherbergi er með parketi.  Þvottahús með sturtu.  Geymsla með
glugga.  Í garði er geymsluskúr og fánastöng.  Bílastæði er við aðalinngang og er það lagt með steini. Að sögn
eiganda eru allar lagnir nýlegar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S:899 9427

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

699 5008

864 0803

Hagamelur 8
107 Reykjavík

Stærð: 163,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 21.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Glæsileg  og  sérstaklega  vel  skipulögð  163  fm  sérhæð  í  fallegu  steinhúsi  við  Hagamel  í  Vesturbænum.
Sérstæður bílskúr fylgir eigninni, 23,3 fm.(inni í fermetratölu). Forstofa er flísalögð með fataherbergi.  Eldhús
er með nýlegum innréttingum úr beyki og granít á borðum. Tvö herbergi eru í íbúðinni bæði með skápum.
Þrjár  stofur  eru  í  eigninni.   Baðherbergið  er  nýstandsett  með  fallegri  innréttingu  og  handklæðaofn.  Tvær
geymslur í sameign og þvotta og þurrkherbergi í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17-17:30

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

699 5008

694 9900

Ásakór 9-11
203 Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 178,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 28.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000

Rúmgóð 5 herbergja íbúð, 156,1 fm með 22,8 fm bílskúr, Samtals 178,9. Íbúin skilast fullbúin á gólfefna, en þó er
hægt  að  fá  hana  með  gólfefnum  líka.  Þvottahús  og  baðherbergi  eru  flísalögð.  Eldhúsinnréttingar  eru  HTH.
Fataskápar eru HTH. Tæki eru AEG. Sérgeymsla fylgir eigninni. Lóð er afhent fullbúin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-18:30

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

699 5008

694 9900

Gunnarsbraut 40
105 Reykjavík
Glæsileg sérhæð með bílskúr

Stærð: 130,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 16.105.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
RE/MAX LIND kynnir glæsilega og mikið endurnýjaða 4 herb. sérhæð með sérinngang og bílskúr. Komið er
inn  í  forstofu  með  kókosteppi  á  gólfi.  Rúmgott  hol.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  t.f  uppþvottavél.
Eldhúsið er opið að hluta til inn í stofu. Björt og rúmgóð stofa/borðstofa. Útgengt er úr stofu á flísalagðar
suðursvalir.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  skápum.  Ágætis  barnaherbergi  -  möguleiki  á  að  bæta  þriðja
herberginu við. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

annaks@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16-16:30

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

864 0803

862 1109

Framnesvegur 32
101 Reykjavík
Glæsileg og nýstandsett

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi,  beykiinnréttingu,
Zanuzzi tækjum, ísskáp og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf ásamt baðkari með sturtu.
Sjónvarpsherbergi  og  stofa  eru  með  gegnheilu  eikarparketi,  úr  stofunni  er  stigi  niður  í  herbergin.
Barnaherbergið er með eikarparketi og skáp. Hjónaherbergið er með plastparketi. Þvottahús er í sameign.
Útigeymsla fylgir. Sameiginlegur garður. Girt er i kringum húsið. Hiti í stæði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 16-16:30

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

699 5008

694 9900

Laugavegur 40
101 Reykjavík
Fyrirsögn..

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið  er  inn  í  opið  hol  með  fataskáp.   Eldhús  er  með  sérsmíðaðri  hvítri  eldhúsinnréttingu  með
granítborðplötum.   Ísskápur  og  uppþvottavél  fylgja  með.   Úr  stofu  er  útgengt  út  á  svalir  sem  snúa  að
Laugaveginum.  Glæsilegt  baðherbergi  með hvítri  innréttingu  flísalagt í  hólf  og gólf,  upphengt salerni  og
stór sturtuklefi. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, bæði með fataskápum og úr öðru er útgengt út á þaksvalir
með heitum potti.  Gólfefni eru eikarparket og innihurðar úr eik.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17-17:30

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

699 5008

824 4031



Hverfisgata 52
101 Reykjavík
Glæsileg PENTHOUSE í miðbænum

Stærð: 193,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 25.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 69.900.000
Remax  Lind  kynnir  eina  fallegustu  hæð  miðborgarinnar,  eign  í  sérflokki  með  mikinn  stíl.  Glæsileg  og
nýuppgerð tæplega 200 fm hæð á besta stað í hjarta miðborgarinnar, 101 Reykjavík, í virðulegu steinhúsi.
Komið er  upp í  íbúðina með sjarmerandi  "New York  style"  vörulyftu  og/eða gengið  upp stiga  .  Stofa  og
eldhús eru samliggjandi, stórt og opið rými með rúmlega 2,8 m lofthæð.  Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni
ásamt stóru lúxus baðherbergi og salerni.  45fm aukaíbúð fylgir eigninni- tekjumöguleikar

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

Opið hús MÁNUDAG milli kl. 17:30-18:30

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

699 5008

694 9900

Laxakvísl 16
Ártúnsholt
Fallegt endaraðhús

Stærð: 202,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 29.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000

Falleg  eign  í  rótgrónu  hverfi  í  Ártúnsholtinu.  4  svefnherbergi  og  2  baðherbergi  ásamt  fallegri  verönd  og  góðum
garði. Öll svefnherbergin eru á efri hæðinni ásamt baðherbergi og þvottahúsi. Útgengi er á fínar svalir til suðurs frá
einu svefnherbergjanna sem öll eru rúmgóð með góðri lofthæð og parketi á gólfi. Innaf stofu á neðri hæð er falleg
sólstofa þar sem gengið er út á góða verönd og stóra lóð. Stofan er öll björt, falleg og rúmgóð með parketi á gólfi.
Borðstofan er  í  sama rými  og stofan.  Eldhúsið  er  með U-laga hvítri  innréttingu,  góðum borðkrók oggluggum til
austurs og norðurs.  Lítli  geymsla er undir  stiga. Bílskúrinn er með hita og rafmagni  og er innangengt í  hann frá
anddyri. Bílastæði fyrir tvo bíla er fyrir utan bílskúr á bílaplani. Þetta er góð og traust eign sem prýðir marga kosti
og vert er að skoða betur. Verið velkomin í dag í opið hús. Það verður tekið vel á móti ykkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn á milli kl 15:00 - 15:30

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

897 0798

Fellsmúli 22
108 Reykjavík
5 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Falleg  stóra  5  herbergja  íbúð  á  sérstigapalli.  Íbúðin  er  velstaðsett  nálægt  allri  þjónustu.  Íbúðin   er  í
velviðhöldnu fjölbýli og er fallegt útsýni frá íbúðinni til allra átta. Góð bílastæði eru fyrir framan húss. Nánari
lýsing: Íbúðin skiptist í  stórt hol,  rúmgóða stofu með útgengi á suðursvalir,  4 svefnherbergi,  baðherbergi,
eldhús  með  ljósri  innréttingu,  geymsla  og  þvottaherbergi.  Í  sameign  er  sérgeymsla  og  sameiginlegt
þvottahús og þurkherbergi. Gólfefni: Ljóst eikarparket, flísar og dúkur.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:00 - 19:30

697 3629

Kríuás 19 
Hafnarfjörður
Frábær eign! Vert að skoða 

Stærð: 85,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.600.000
Forstofan  er  með  góðum  tvöföldum  skáp  og  flísum  á  gólfi.  Herbergin  eru  rúmgóð  og  með  miklu
skápaplássi.  Eldhús  er  með  nýlegri  innréttingu  úr  kissuberjavið,  hvítum  flísum  á  milli  skápa  og  á  gólfi.
Uppþvottavél  með  viðarframhlið  og  barborð  fylgja.  Helluborð  er  í  eldhúsi  og  háfur  úr  burstuðu
stáli.Þvottahús er  í  íbúðinni  og það mjög stórt.  Stofa  með parketi  úr  kissuberjavið  og sólbekkjum úr  eik,
útgengi á litla verönd að framanverðu þar sem hægt væri að setja fallegan pall. Geymsla í sameign.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Hákon Varmar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

hakon@remax.is

Óskar Þorgils
Sölufulltrúi

oskars@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 16:00-17:00

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

517 3629

868 6038

8680176

Drekavellir 26
221 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 79,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 16.540.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.300.000
Glæsilega  3ja  herbergja  útsýnisíbúð  í  nýlegu  fjölbýli  á  völlunum  í  Hafnarfirði.  Íbúðinni  fylgir  stæði  í
bílageymslu.    Íbúðin  skiptist  í  anddyri  með  fataskáp,  2  svefnherbergi,  opið  eldhús,  rúmgóða  stofu  með
útgengi  út  á  stórar  suðusvalir,  baðherbergi  með  ljósri  innréttingu  og  sturtu,  þvottaherbergi  og  geymslu.
Gólfefni: Eikarparket á gólfum og flísar. Innréttingar og skápar: Eikarinnrétting í eldhúsi og fataskápum, ljós
innrétting á baði. Fleirri myndir á www.remax.is - Verið velkomin

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 1 okt. kl. 18 -19 

697 3629

Kílhraun - Eignalóðir 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi
STÓRAR EIGNALÓÐIR

Stærð: 5.900 - 11.000 fm

Verð: 1.8 - 3.8 M

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Sölusýning í dag sunnudag  kl. 14:00  - 17:00 

697 3629

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.
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. Um er að ræða eigalóðir frá 5.900fm - 11.000fm.
Sölmenn á staðnum Haukur 893 4609



Hafnargata 68
230 Reykjanesbær
Skemmtileg eign á góðum stað

Stærð: 227 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000

Fallegt  5  herbergja  einbýli  á  2  hæðum  í  miðbæ  Keflavíkur  ásamt  2ja  herbergja  leiguíbúð  á  jarðhæð  og  verður
breytt í 3ja herbergja. Eignin var öll tekin í gegn á síðasta ári, rafmagn, lagnir, dren og skolp. Ný klæðning að utan
og búið er að taka garðinn í gegn en þar er stór pallur og falleg viðargrindverk. Búið er að gera litla íbúð á jarðhæð
sem  er  í  útleigu.  Samþykktar  teikningar  fyrir  bílskúr  fylgja.  Að  innan  er  búið  að  skipta  um  allt  gólfefni  og
innréttingar.  Gengið  er  inn  í  forstofu  með  skáp  og  gegnheilu  kirsuberja  parket  á  gólfi.  Eldhúsið  er  með  nýrri
glæsilegri  eldhúsinnréttingu  með  eyju  og  BOSCH  tækjum.  Gegnheilt  kirsuberja  parket  er  á  gólfi  og  í  stofu.
Herbergin eru 2 talsins á efri hæð. Annað herbergið er mjög stórt með fallegu plastparketi og hitt er vinnuherbergi
sem er  opið  en  auðvelt  að  loka  og  breyta  í  annað  herbergi.  Þvottahús  er  á  jarðhæð sem hægt  er  að  breyta  í
annað  svefnherbergi  og  hækka  þar  með  leigutekjur.  Baðherbergi  er  mjög  stórt  og  er  með  sturtuklefa  og
nuddhornbaðkari, nýjum og góðum innréttingum og aðstaða fyrir þvottavél/þurrkara. Einstakir lánamöguleikar eru
í boði! Upplýsingar veitir Eyþór Jónsson.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.16:00 til 16:30

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

892 2325

Ósbraut 13
250 Garður

Draumaeinbýlishús í byggingu

Stærð: 345,6 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 47-79,9 milljónir

RE/MAX  LIND  er  með  til  sölu  stórglæsilegt 6  herbergja  einbýlishús  með
tvöföldum  bílskúr í  sveitarfélaginu  Garði.  Húsið  er  rúmlega  fokhellt  og  miðast
verð  við á  hvaða  byggingarstigi  eignin  er  afhent.  Húsið  er  með  suðurgarði  og
snúa svalir og 100 fm hellulögð verönd í suður. Bílskúr er núna innréttaður sem
3ja herbergja íbúð. Mahoný gluggar og hurðir eru í öllu húsinu. Í fullkláruðu húsi
er eftirfarandi: Glæsileg sundlaug með foss, bíósalur með risa skjá og hljóðkerfi,
plasmasjónvörp og internettenging í  öllum herbergjum, þvottarenna á efri  hæð
sem  tengist  skáp í  þvottaherbergi,  fiskabúr  innbyggt í  vegg  sem  aðskilur
borðstofu  og  stigagang,  ruslageymsla  innbygð í  húsið,  glæsilegur  arin í  stofu.
Möguleiki að kaupendur geta valið eldhúsinnréttingar og gólfefni. Frábært útsýni
frá Keili að Snæfellsnesi og óbeisluð náttúrufegurð fyrir aftan hús. þetta er enda
hús í götu og ekkert hús á bak við. Stutt er í alla þjónustu og göngustígar liggja
að  skóla.  Þetta  einbýlishús  er  algjör  snilld  og  verður  byggt  samkvæmt
ströngustu  nútíma  kröfum  og  þægindum.  Nánari  upplýsingar  veitir  Eyþór
Jónsson.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17 og 18

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

892 2325

Breiðhóll 27
245 Sandgerði
Árs gamalt einbýlishús

Stærð: 204,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 36.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.800.000

RE/MAX  LIND  kynnir  glæsilegt  172,0  fm  einbýlishús  ásamt  32,4  fm  innbyggðum  bílskúr  að  Breiðhól  27  í
Sandgerði. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, eldhús, 2 baðherbergi, borðstofa, stofa, þvottahús og geymsla. Eldhúsið
er  með flísum á gólfi  og  glæsilegri  U-laga innréttingu og nýjustu  tækjum.  Stofan og borðstofa  eru  samliggjandi
með flísum á gólfi og eru tvær hurðir út í garð úr stofu. Svefnherbergin eru 3 talsins með plast parketi á gólfum og
góðum  skápum  ,eitt  herbergið  er  með  fataherbergi  inn  af.   Svefnherbergisgangur  er  með  plastparket  á  gólfi.
Þvottahús er inn af anddyri og er með flísum á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólfi. Sturta og nuddbaðkar
sem  er  með  útvarpi.  Skemmtileg  innrétting  er  inn  á  baði.  Gesta  salerni  er  inn  af  anddyri  og  er  það  flísalagt.
Geymslan er rúmgóð sem liggur inn af anddyri og út í bílskúr. Í geymslu eru flísar á gólfi og hillur á veggjum. Lóð
verður grófjöfnuð.  Þetta er skemmtileg eign í hverfi sem byggist hratt upp í Sandgerði. Nánari upplýsingar veitir
Eyþór Jónsson.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

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

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

892 2325



Laus staða 
í Norræna húsinu

Bókari 75%
Starfssvið:
Almenn bókhaldsvinna

Hæfniskröfur:
Þekking/reynsla af bókhaldsstörfum 
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til
Norræna hússins, Sturlugötu 5, 101 Reykjavík 
eða í tölvupósti á 

Störfin krefjast kunnáttu í íslensku sem og í einu norrænu 
máli. Ráðningarnar eru samkvæmt fyrirmælum Norrænu 
ráðherranefndarinnar tímabundnar í fjögur ár, með 
möguleika á framlengingu í fjögur ár til viðbótar.
Ráðningarskilmálar byggjast á kjarasamningum 
hlutaðeigandi stéttarfélaga og lúta íslenskum lögum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þuríður Helga Kristjánsdóttir á 

og í síma 5517032.

Umsóknarfrestur er til 8. október 2007.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

thuridur@nordice.is

thuridur@nordice.is

Viðskiptastjóri



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% eða starfsmaður

með aðra menntun
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

Tamaris á Íslandi, óskar eftir sjálfstæðum
og metnaðarfullum starfsmanni 

í fullt starf verslunarstjóra.
Um nýtt starf er að ræða en Tamaris

mun opna glæsilega skóverslun 
í Debenhams, Smáralind innan skamms.

Helstu verkefni verslunarstjóra:
Yfirmaður Tamaris verslunar í Debenhams.

Afgreiðsla / sala til viðskiptavina.
Móttaka á vörum.

Umsjón með vaktaplönum.
Önnur tilfallandi verslunarstörf.

Hvað þarft þú helst að bera:
Lipurð í mannlegum samskiptum

og frammúrskarandi þjónustulund.
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Stundvísi og heiðarleika.
Að hafa gaman af því að selja vandaða vöru.

Annað:
Vinnutími er almennt frá 10:50 til 19:00 virka daga og 

aðra hvora helgi og fimmtudaga samkvæmt nánara samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður sé ekki yngri en 30 ára.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti 
til dadi@skor.is , merkt “Tamaris tækifæri”.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Daði Agnarsson í síma 662 2000 

Verslunarstjóri

Skoðaðu Tamaris á netinu, www.tamaris.de

Tamaris hefur verið leiðandi merki í sölu á gæðaskóm fyrir konur 
undanfarin ár í Evrópu. Tamaris á og rekur sínar eigin verslanir í 
þýskalandi og öðrum löndum. Sérhæfing Tamaris er 
framleiðsla og sala á gæðaskófatnaði fyrir konur sem 
kunna að meta gæði á sanngjörnu verði.

Skemmtileg
verkefni!

Nánari upplýsingar um starfið má finna á vefsíðu sviðsins, 

Skipulagsverkefni hjá Reykjavíkurborg

www.skipbygg.is.

Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum, skemmtilegum og
ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við starfshæfnina þá erum við hjá 
skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og skemmtilegum starfsfélaga sem hefur 
gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna.



Sölumaður

Tæknimaður

www.bodleid.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:
• Deildarstjóri þjónustudeildar
• Deildarstjóri forn- og 
   dægurmenningardeildar

Bæjarskrifstofur:
• Starfsmannastjóri til 1. 7. 2008
• Starfsmaður á skjalasafn
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi í barnavernd
• Félagsráðgjafar í fjölskyldudeild
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
• 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 hlutast.
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Kennari á unglingastig
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



MBA í Háskólanum í Reykjavík leitar að 
kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf 
verkefnastjóra

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi.
Verkefnastjórinn hefur rík tækifæri til að sýna frumkvæði með það að 
markmiði að skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir MBA-
nemendur. Verkefnastjórinn mun taka þátt í að skapa og ýta úr vör nýjum 
námsbrautum. Starfið krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða
og vilja til að veita frábæra þjónustu. Vinnutími er að nokkru marki 
sveigjanlegur, en föst viðvera er 8:00 – 16:00 fimmtudaga og föstudaga og
annan hvorn laugardag frá 8:00 – 12:00.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Mikil skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Mjög góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Leifsson, forstöðumaður
MBA-náms í Háskólanum í Reykjavík, á netfanginu al@ru.is.

Umsóknir (ferilskrá með mynd) óskast sendar á netfangið al@ru.is eða til
Háskólans í Reykjavík, b.t. Aðalsteins Leifssonar, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 8. október.

Allar fyrirspurnir og umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

SÍMI: 599 6200    www.hr.is

Verkefnastjóri
(Program Manager)

Hlutverk Háskólans í Reykjavík
er að skapa og miðla þekkingu 
til að auka samkeppnishæfni og
lífsgæði. Akademískar deildir 
skólans eru kennslufræði- og 
lýðheilsudeild, lagadeild, tækni- og 
verkfræðideild, tölvunarfræðideild
og viðskiptadeild.
Nemendur eru tæplega 3000 og 
starfsmenn um 500.



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

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður endur-
tekið, vegna mikillar aðsóknar, á Neytendastofu,
Borgartúni 21, dagana 15., 16. og 17. október nk.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í
síma 510 1100 og á heimasíðunni www.neytenda-
stofa.is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/
námskeið vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 5. október nk.

Neytendastofa

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is

Menningarstarf
í Kópavogi

• Lista- og menningarráð Kópavogs aug-

lýsir eftir umsóknum um styrki til verk-

efna /viðburða á sviði menningar og lista 

í Kópavogi.

Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir
geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum
umsóknareyðublöðum fyrir 15. október nk.,
ásamt fylgiskjölum.
Eyðublöðin fást á skrifstofu Tómstunda- og
menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð og á
heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is

Lista- og menningaráð Kópavogs veitir 
styrki til menningarstarfs

 í Kópavogi
tvisvar á ári, 

í október og apríl. 

Lagerstarf
Rammagerðin óskar eftir að ráða öflugan lagerstarfs-
mann. Auk þes að sjá um lager verslunarinnar felur 
starfið í sér afgreiðslu í versluninni að hluta.

Hæfniskröfur
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulag
• Tölvuþekking
• Stundvísi

Starfslýsing
• Taka á móti vörum og sjá um skráningar á þeim

í birgðakerfi
• Samþykkja reikninga
• Sjá um vörutalningar
• Panta viðhaldsvörur
• Taka út skýrslur úr birgðakerfi
• Vera verslunarstjóra til handar með ýmis tilfallandi

mál t.d. skýrslur, afgreiðsu, vörukaup, kassakerfi o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 9. október.

Umsóknir með starfsferilsskrá sendist til 
halldor@66north.is eða á 66°Norður, Miðhrauni 11, 
210 Garðabær
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 

LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 

SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Um er að ræða mjög fallega og mikið
endurnýjaða 3ja herb. 85 fm. íbúð
ásamt 22 fm. stæði í bílageymslu sam-
tals 107 fm. Ný gólfefni náttúruflísar og eikarparket. Nýjar sérsmíðaðar inn-
réttingar frá Iðntré. Eldunareyja í eldhúsi, ásamt nýjum tækjum. Möguleiki að
gera 3ja svefnherbergið á kostnað borðstofu. Ásett verð 23,9 m.

VALÞÓR, SÍMI 896 6606, SÖLUMAÐUR Á KLETTI FAST-
EIGNASÖLU TEKUR Á MÓTI FÓLKI.

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 16:00 – 17:00 
VÍKURÁS 3 - HRAUNBÆ (EVA Á BJÖLLU)

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU, VERIÐ VELKOMIN

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb. 87,6 fm íbúð á 2. hæð í
3. hæða lyftuhúsi á eftirsóttum stað. Eignin skiptist í forstofu,
tvö svefnh., þvottah., baðh., stofu og eldhús. Sérmerkt stæði
fylgir í bílageymslu. Útsýni. Hagstætt áhv. lán á 4,95% vöxtum.
Falleg og vel skipulögð eign.  Örstutt í leik og grunnskóla sem
og aðra þjónustu. Verð 24,9 millj. Íbúðin er laus fljótlega.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 15-16.

BAUGAKÓR 19, 2. HÆÐ – OPIÐ HÚS

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Vallarbarð 4 - Hafnarfirði

Fr
um

Glæsilegt og vel staðsett ca 178 fm einbýli á tveimur hæð-
um ásamt  ca 34 fm frístandandi bílskúr, samtals ca 212
fm. Neðri hæð skiptist í forstofu, hol, baðh., þv.hús,
geymslu, eldhús og þrjár stofur. Efri hæð skiptist í fjögur
svefnh., baðh. og stórar svalir. Parket og flísar á gólfum.
Fallegur garður í rækt með stórum sólpalli og skjólveggjum.
Hellulögð aðkoma með hita í stéttum. Verð 55 millj.

Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali tekur 
á móti gestum milli kl. 14 og 15. Teikningar á staðnum.



Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Hafnargata 9
Stokkseyri
Tvær eignir til sölu

Stærð: 327,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 25.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS KL. 11 - 20 Í DAG SUNNUDAG

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

821 0654
SÝNINGAR- EÐA VINNSLUSALUR.
Stór og bjartur 248,5 fm. salur með stórum og miklum gluggum, sem veita mikilli birtu inn. Ef vill er hægt að
breyta framgluggum í innkeyrsluop. Lofthæð er mikil, yfir 5 metrar. Möguleiki er á að setja upp milliloft í húsnæðið.
Getur líka verið hentugt fyrir hvers konar gallerí og verkstæði. Streypt aðkoma að framhlið hússins og steypt plan
á bak við. Möguleiki er á 100%  fjármögnun. VERÐ TILBOÐ

VINNUSTOFA MEÐ ÍBÚÐ.
Um er að ræða 79,3 fm. húsnæði á tveimur hæðum, með gluggum til suðurs. Sérinngangur er í eignina af steyptu
plani fyrir framan. Á neðri hæð eru tvö herbergi og góð vinnuaðstaða t.d. fyrir listamann eða handlaginn aðila. Á
efri hæð  er parketlagt  eldhús/stofa/borðstofa  með  góðri  innréttingu  og tækjum,  svefnherbergi með skápum,
og baðherbergi  með  sturtu.  Frábært útsýni  er  yfir fjörukambinn  og sjóinn.  Möguleiki er á  100%
fjármögnun. VERÐ TILBOÐ

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Brekkuhús - 112 Reykjavík
160 fm. í vönduðu húsi . í leigu.

Melabraut - 220 Hf.
alls fjögur bil ca 150 til 500 fm. laust.

Í Kvosinni - 101 Reykjavík
tæplega 400 fm.atvinnuhúsnæði í leigu

Esjumelar 116 - Reykjavík
alls 30 ca. 130 fm. geymslu atvinnubil í
byggingu. Seljast öll saman eða sitt í hverju lagi.

Nánari upplýsingar veita:
Bjarni Pétursson og Viggó Sigursteinsson

Sölufulltrúi atv. húsn. lögg. Fast.sali

S. 594 5008 / 896 3875 S. 594 5006 / 824 5066

bjarni@akkurat.is      viggo@akkurat.
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA - EFRI HÆÐ - OPIÐ HÚS

Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri
innréttingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft park-
et á gólfum. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler nýlegt, raf-
lagnir og tafla endurnýjuð. Húsið er altt tekið í gegn, m.a. nýtt
þak, vatns- og skolplagnir, svalir nýsteyptar og flísalagðar,
útitröppur flísalagðir. Hús nýmálað að utan. Eign í sérflokki.
Verð 38,5 millj. Laus fljótlega.

Opið hús í dag
Þorbjörg tekur á móti gestum milli kl. 15 og 16

Fr
um

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

LÚXUS ÍBÚÐ
Nýkomið í einkasölu glæsi-
leg 3ja til 4ra herbergja
ca120 fm björt endaíbúð á 2.
hæð í glæsilegu lyftuhúsi í
miðbæ Hafnarfjarðar. Suð-
ursvalir, sér þvottaherbergi.
Öll þjónusta í göngufæri.
Lyfta, útsýni. Laus strax.
Verð 37,9 millj.

FJARÐARGATA - HF. 3JA TIL 4RA

Glæsileg útsýnisíbúð
á Seltjarnarnesi
Til sölu glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu hæð við Austur-
strönd 6, á Seltjarnarnesi. Stærð íbúðar er rúmir 100
fm. en að auki fylgir henni 23.8 fm stæði í bílskýli,
geymsla og sameiginlegt þvottahús á hæð.
Ásett verð er 32 m.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá
Lögmannsstofu Árna Ármanns Árnasonar

í síma 551 1348

Lögmannsstofa Árna Ármanns Árnasonar ehf.
Skúlagötu 30, 101 Reykjavík, s. 551 1348,
netfang: logmannsstofa-aaa@simnet.is

Fr
um

Borgartúni 22 | 105 Reykjavík | Sími: 5-900-800 

GOÐHEIMAR 12 – JARÐHÆÐ M/SÉRINNGANGI
Sýnum í dag bjarta og vel skipulagða 3ja herb. íbúð á jarðhæð á frá-
bærum stað sem býður uppá möguleika. Sérinngangur í íbúð og lítil
sem engin sameign. Íbúð er: Forstofa, sjónvarpshol, stofa/borðstofa,
eldhús, herb.gangur, tvö svefnherb., baðherb., geymsla og þvotta-
herb. innan íbúðar. Sér verönd við hús. Frábær staðsettning.
V. 26,8 millj.

Sveinn Eyland GSM 6 900 820 frá Fasteign.is verður á staðnum.

OPIÐ HÚS Í DAG KL.16:30–17:00
GOÐHEIMAR 12 – JARÐHÆÐ

Fr
u

m

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomin í einkasölu glæsileg 92 fm íbúð á fyrstu hæð í glæsilegu nýlegu fjölbýli.
Sérinngangur, s-svalir, sér þvottaherbergi, parket, vandaðar innréttingar, frábær
staðsetning. Eign í sérflokki. Myndir á mbl.is. Verð 24,9 millj.

ERLUÁS - HF. 3JA HERB.

Fr
um

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsilega 111 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð t.v. með
sérstæði í bílageymslu í fallegu fjölbýli. Björt og góð
stofa og fallega innréttað eldhús með þvottah. innaf.
Þrjú góð svefnh. og flísalagt baðh. Verð 29,2 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 14 og 15

Fr
um

OPIÐ HÚS – OPIÐ HÚS
NAUSTABRYGGJA 23 - BRYGGJUHVERFIÐ

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00.
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt tvílyft 125 fm raðhús á þessum
vinsæla stað í Breiðholtinu. Stofa, borðstofa, nýlegt eldhús, 4
svefnherbergi, baðherbergi o.fl. Góður garður með geymsluhús.
Myndir á mbl.is. Verð 31,5 millj.

Andri og Bergþóra bjóða ykkur velkomin.

HAMRABERG 38 - RVÍK RAÐHÚS

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Falleg 103 fm 4ra herb. neðri sérhæð í þríbýli þ.m.t. 9,2 fm
geymsla á baklóð í þessum eftirsóttu húsum í vesturbænum.
Hæðin skiptist í forstofu, hol/borðstofu sem tengir saman
stofu og eldhús, bjarta stofu með útgengi á svalir til suðvest-
urs, eldhús með nýlegri innréttingu, 3 herbergi og baðher-
bergi sem er flísalagt í gólf og veggi. Flísar og parket á gólf-
um. Verð 31,5 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16. 
Verið velkomin!

Fr
u

m

Grenimelur 31
4ra herb. neðri sérhæð

Opið hús í dag frá kl. 15-16

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið sérlega fallegt tvílyft 100 fm parhús á besta stað í Garðabæ. Húsið skiptist
þannig: Neðri hæð, stofa, eldhús, þvottaherbergi, forstofa, snyrting, geymsla og fl.
Efri hæð: Hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi og fl. Fallegur garður og góð aðkoma.
Lyklar á skrifstofu. Laust strax. V. 32,9 millj.

KRÓKAMÝRI – PARHÚS

Falleg og rúmgóð 3ja - 4ra herb. (á teikn 4ra) 110 fm. lúxusíbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi við Hrísmóa 1, Garðabæ. Útsýni. Tvennar svalir. V.
24,9 millj.

HRÍSMÓAR - 3-4RA HERB.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli, auk innbyggðs bílskúrs, samtals 140 fm. Sér
þvottaherbergi, suður svalir. Frábær staðsetning og útsýni. Myndir
á mbl.is. Verð 34,9 millj.

HRÍSMÓAR - 3-4RA HERB.
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Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag

sunnudaginn 30. sept.

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 16:30.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 og 16:30
Álfatún 23 - íbúð 102

Til sýnis í dag glæsileg og vel skipulögð 3-4 herbergja 117,3 fm íbúð á 2 hæð
viðhaldslitlu fjölbýli í Lindarhverfinu í Kópavogi. Horníbúð með suðursvölum úr
stofu. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi og þvottahúsi sem eru
flísalögð. Innréttingar og skápar úr kirsuberjaviði, frá Brúnás. Stutt í alla þjón-
ustu, verslanir o.fl. Verð 31,9 millj.

Davíð sími 897 1820 sölumaður Höfða
sýnir íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00
Núpalind 4 - íbúð 201

Höfði fasteignasla kynnir til sölu c.a. 408 fm einbýlishús í Hafnarfirði með
aukaíbúð í kjallara. Húsið stendur á einstakri hraunlóð með gjótum og fallegu
grjóti. Húsið hefur fengið mikla andiltslyftingu síðustu misseri og fært í mjög
nútímalegt horf.
Verð 96 millj.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Höfða.

Glæsilegt einbýli
við Skjólvang í Hafnarfirði

Eigum enn laus tvö c.a. 500 fm verslunarpláss á besta stað í Miðhrauni í
Garðabæ. Til afhendingar strax, fullbúin að utan og innan. Góð akk-
eri í húsinu sem laða að traffík.

Upplýsingar veitir Ásmundur hjá Höfða
símar 565 8000 eða 895 3000.

Á móti IKEA - Til leigu!

Til sýnis í dag mjög fallegt 195 fm parhús á þessum eftirsótta stað í gamla
Vesturbænum. Fallegur suðvestur garður með háum trjám. Hús sem mikið er
búið að endurnýja. Möguleiki er á séríbúð í kjallara t.d. fyrir unglinginn.Hér er
á ferðinni glæsilegt mikið endurnýjað hús sem margir eru að bíða eftir.
Verð 67 millj.

Ingibjörg sími 863 6394 sýnir húsið í dag á milli kl. 15 og 17.

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00.
Hávallagata 31 - Vesturbær

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00
Seilugrandi 7 - Íbúð 303

Til sýnis í dag glæsileg „Penthouse“ íbúð á tveimur hæðum á þessum vin-
sæla stað nálægt KR-vellinum, ásamt stæði í bílageymslu. Búið er að endur-
nýja innréttingar og gólfefni að miklum hluta. Þrjú svefnherb. Tvö baðherb.
Parket og flísar á gólfum. Hluti íbúðarinnar er undir súð og er því gólfflötur
mun stærri en uppgefnir ferm. Í heildina er um að ræða meiriháttar skemmti-
leg íbúð sem býður upp á mikla möguleika. Verð 33,9 millj.

Alex sími 840 9153 og Tinna sími 698 4483
taka vel á móti áhugasömum í dag á milli kl. 14 og 16.

Vorum að fá í sölu glæsilega 132 fm íbúð á tveimur hæðum
(hæð og ris) ásamt 24 fm bílskúr eða samtals 156 fm á góð-
um stað í Árbænum. Eldhús, þvottahús, stofa, tvö herbergi
og flísal. baðherbergi á neðri hæð en í risi er hjónaher-
bergi með baðherb. innaf ásamt tveimur barnaherbergjum.
Glæsileg eign á góðum stað.
Verð 35,9 millj.

Eignin verður til sýnis sunnudaginn
30. september frá kl. 14 - 16.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

REYKÁS 49 - ÍBÚÐ 0301

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.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15

NORÐURBRÚ 4 - GARÐABÆ
FALLEG 4RA Í LYFTUHÚSI AUK BÍLSKÝLIS

OPIN HÚS frá Gimli Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Fr
um

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.

Gistiheimili Sigríðar



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Opið hús í dag sunnudag
frá kl. 14-15

ANDRÉSBRUNNUR 3
ÍBÚÐ 201
LAUS TIL

AFHENDINGAR

Rúmgóð og nýleg 3ja
herb. 93,2 fm íbúð á
annarri hæð í lyftuhúsi ásamt ca. 29 fm bílastæði í 3ja
bíla bílgeymslu. Íbúðin skiptist í: Forstofu/hol, baðher-
bergi, þvotthús innan íbúðar, hjónaherbergi, barnaher-
bergi, eldhús með ágætri maghonyinnréttingu, borðkrók,
stofu/borðstofu með útgengi á góðar s-svalir. Hurðar,
fataskápar og eldhúsinnrétting eru spónlagt maghony.
Gólfefni er flísar og parket. 
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR.
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN Í ERL. MYNT. 
SELJANDI LÁNAR 10% AF KAUPVERÐI, UPP Í ALLT AÐ
95% AF KAUPVERÐI.
Verð 24,9 millj.

Nánari upplýsingar gefa Steinunn í síma 862 2969 
og Gunnar í síma 892 8702

Opið hús í dag sunnudag
frá kl. 14-15

ANDRÉSBRUNNUR 8
ÍBÚÐ 203

Falleg 94 fm. 3ja herbergja
á annarri hæð íbúð í nýlegu
lyftufjölbýli ásamt ca. 29
fm stæði í þriggja bíla bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í; forstofu, hol, svefnherbergis-
gangur, baðherbergi, þvottahús innan íbúðar, hjónaher-
bergi, barnaherbergi, eldhús m. eikarinnréttingu, borðkrók-
ur, stofu/borðstofu með útgengi á suður svalir. Gólfefni eru
flísar og eikarparket. Allar innréttingar eru úr eik.
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN Í ERL. MYNT.
SELJANDI LÁNAR 10% AF KAUPVERÐI, UPP Í ALLT
AÐ 95% AF KAUPVERÐI.
Verð 25,7 millj.

Nánari upplýsingar gefa Steinunn í síma 862 2969 
og Gunnar í síma 892 8702

Opið hús í dag sunnudag
frá kl. 15-16

FÍFUSEL 13 - ÍBÚÐ 202

Falleg 4-5 herbergja
íbúð á 1. hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi.
Íbúðin skiptist í; hol, eld-
hús með nýlegri innréttingu, þvottahús með innrétt-
ingu, góð stofa, stórar suðursvalir, stórt hjónaher-
bergi, tvö barnaherbergi, nýlega innréttað baðher-
bergi með sturtuklefa og baðkari. Íbúðin er öll nýlega
gegnum tekin, allt nýlegt í eldhúsi og á baði, nýlegt
parket (antikeik) á eldhúsi, stofu, gangi og herbergj-
um, flísar á holi.

Verð 23,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Kristján í síma 896 1188
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir fallegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr á
góðum stað í Seljahverfi. Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri og stórt
þvottahús með sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með gestasalerni, eldhús
með borðkrók, stór stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð
svefnherbergi og eitt gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu.
Góður afgirtur garður og hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu.
Hringdu og bókaðu skoðun núna í síma 822 3600

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

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

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Flúðasel 68    Verð: 39.900.000

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.

GRUNDARTANGI - MOSFELLSBÆ.
Mikið endurnýjað 76,3 fm endaraðhús á einni hæð í
rólegu og grónu hverfi, mjög góð aðkoma er að húsinu
og bílastæði. Eldhús, baðherbergi, hurðir og gólfefni
voru endurnýjuð í lok árs 2006.
VERÐ. 26,5 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

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.

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

DIGRANESVEGUR 73 - 200 KÓP.
OPIÐ HÚS Í DAG

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI GESTUM KL: 15-16.
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 594 5000 eða 824 5066.

Opið hús kl. 15-16!

JÖKLAFOLD 4 - 112 RVK.
Góð 177,4 fm 4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýli á
góðum stað í Grafarvogi. Sérlega rúmgóð eign með
mikilli lofthæð. 3 svefnherbergi, eitt af því innaf
forstofu. Fallegt eldhús og bað. Stór innbyggður bílskúr.
Sérafnotaréttur í garði. Frábært útsýni.
VERÐ 46 millj. Pantaðu skoðun hjá sölufulltrúa
Akkurat 594 5000 eða 898 3474.
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Lögheimili Eignamiðlun kynnir glæsilegt einbýlishús á Langholtsvegi. Húsið er á
tveimur hæðum og er nýbúið að endurnýja að nánast öllu leyti. Baðherbergi eru tvö,
svefnherbergi þrjú og stofur þrjár. Tveir inngangar eru í húsið. Bílskúr er með húsinu.
Nýtt parket er á gólfum og náttúruflísar. Innréttingar úr kirsuberjavið á baði og eldhúsi 
eru nýjar. Allir skápar í herbergjum einnig nýir. Öll tæki í eldhúsi og baði eru ný. Hiti er
í gólfi í eldhúsi og baði. Falleg og gróin lóð. Sérinngangur í kjallara. Hagstæð áhvílandi
lán.

Hringdu núna og bókaðu skoðun í síma 822 3600

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

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

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Langholtsvegur 22 - verð 55 millj.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Langagerði 4, Rvík. - Opið hús í dag frá kl. 14-16
Til sölu fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á tveimur hæðum.
Fallegur inngangur er um sólstofu.  Stór bílskúr sem skráður
er 39,8 fm. en er í raun stærri. Ræktaður garður með verönd-
um, skjólgirðingum og gróðurhúsi. Frábær staðsetning.

Jón G. Halldórsson sýnir húsið á milli 14 og 16 í dag.

Fr
um

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur, Grikkland og Tyrkland

Sölusýning 
Hótel Loftleiðum

Í dag sunnudag kl. 12—17
Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi? 

Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 



Eitt af því sem ég 
ekki skil eru laun 
þeirra sem starfa 
á leikskólum. 
Samkvæmt
áreiðanlegum
heimildum

mínum myndi 26 
ára reynslulaus 
manneskja fá 

144.907 krónur á 
mánuði m.v. átta 

stunda vinnudag fyrir skatt. 
Samkvæmt öðrum heimildum 
mínum virðist gert ráð fyrir því að 
þessi „manneskja“ sé kona, gift 
vel stæðum manni og að starfið sé 
þannig fremur hobbí eða félagsleg 
útrás en raunverulegt starf. Það 
útskýrir töluna. 

Ég er nánast kjaftstopp en ætla 
samt að reyna að halda áfram 
hérna.

Sko... Hmmm... Ehhhh....
Öööööö.....

Þetta er ekki bara tilfellið með 
leikskólana, heldur flest önnur 
störf sem konur velja sér fremur 
en karlar. Samfélaginu virðist 
einfaldlega finnast í lagi að greiða 
konum lægri laun, af því það er 
gert ráð fyrir fyrirbærinu 
„fyrirvinnu“ sem er þá væntanlega 
í síðbuxum, kjamsar á pípu og les 
dagblaðið þegar hún kemur heim 
eftir erilsaman dag.

En þarf ekki að skrúfa upp í 
einhverju hérna? Er einhver sem 
býður sig fram til að færa rök fyrir 
því að það sé réttlætanlegt að 

bjóða fullorðinni manneskju 
144.907 í mánaðarlaun fyrir átta 
stunda vinnudag árið 2007? 

Er einhver sem þorir að standa 
með þessari „óáreiðanlegu“ 
heimild sem mér hefur verið 
gefin?

Nei, væntanlega ekki. Sá sami 
yrði nefnilega plaffaður niður eins 
og nýnasisti fyrir pólitíska 
ranghugsun. Vegna þess að það er 
nákvæmlega það sem þetta er. 
Argasta rökleysa, samfélagsleg 
siðblinda og mikil skömm. 

Tuttugasta öldin er liðin. Það 
lifir enginn á 144.907, hvorki konur 
né menn. Ég skil ekki af hverju 
þetta viðgengst, né hvað réttlætir 
þetta – kannski vegna þess að þetta 
er ekki réttlæti?





Tilveran eins og völundarhús 
sem á eru engar dyr, var meðal 
þess sem hinn angistarfulli Franz 
Kafka skrifaði mest um. Hann 
hafði beðið vininn Max Brod um 
að brenna bréf sín og handrit að 
sér látnum en sem betur fer var 
það ekki gert.

Var þetta súrrealískur draumur 
eða bara eitthvað sem getur 
gerst á hverju einasta heimili, 
eða í hvaða samfélagi sem er? 
Þessum spurningum verður hver 
og einn að svara með sjálfum sér 
en margir hafa nú velt vöngum, 
og það gáfuðum vöngum, yfir 
Hamskiptum Kafka og er þar 
ýmist talað um utangarðs-
manninn, nasista og gyðinga, 
ríka og fátæka, fatlaða og 
ófatlaða, sem sé alla þá möguleika 
í samfélagi manna þar sem 
einhver einn verður öðruvísi en 
hinir í hópnum.

Gregor Samsa hefur breyst í 
eitthvað sem enginn getur tekið í 
sátt, nefnilega ófrýnilega pöddu 
og er Kafka máske að lýsa 
sjálfum sér hér. Heimili Gregors 
er borgaralegt en þó fátækt. 
Foreldrarnir aðhyllast borgarleg 
gildi, faðirinn er strangur og 
ætlast til þess að honum sé hlýtt. 
Dóttirin Greta er góð og greind 
dugleg að stagglast á frönskum 
glósum og nokkuð fim við 
fiðluleik. Sonurinn Gregor sem 
leggur hart að sér við vinnu og 
framfleytir allri fjölskyldunni 
vaknar upp við það að hann getur 
sig ekki hreyft í rúminu og hann 
þekkir ekki lengur líkama sinn, 
hann hefur breyst í pöddu. 

Vettvangur verksins er allan 
tímann heimili Samsa-
fjölskyldunnar. Móðirin er falleg, 
viðkvæm og fær astma ef hún 
vinnur of mikið. Á neðri hæðinni 
þar sem fjölskyldan nýtur 
samvista eru húsgögn og teppi 
ofaná teppum sem leiðir hugann 
til Mið-Evrópu einhvern tíma á 
þriðja eða fjórða áratug  
tuttugustu aldarinnar og eins eru 
gervi leikaranna frá þeim tíma. 
Herbergið uppi á lofti þar sem 
Gregor hýrist er snúið um sjálft 
sig þannig að gólfið sést eins og 
veggflötur og er það listavel 
útfært af hinum færa Berki 
Jónssyni leikmynda-hönnuði. 
Reyndar er leikmyndin öll og 
lýsingin einkar haglega útfærð 
og leiðir áhorfendur vel inn í þá 
sögu sem verið er að segja.

Ingvar E. Sigurðsson fer með 
hlutverk Hermanns. Í upphafi 
sýnir hann stranga takta og með 
stílfærðum leik eins og um brúðu 
eða dansatriði sé að ræða er 
okkur sýnt að hann og aðeins 
hann ræður. Elva Ósk sem er 
flink og fáguð leikkona á ekki í 
nokkrum vandræðum með að ljá 
Lúsý lífi, lífi sem er sambland 
staðlaðrar brúðu og borgarlegrar 
húsfreyju.

Soninn Gregor, sem Gísli Örn 
Garðarsson leikur, sjáum við í 
ýmsum stellingum og ekki laust 
við að áhorfendur hætti stundum 
að anda með honum. Gísli Örn er 
fimur sem köttur og klifrar eins 
og sú padda sem hann á að lýsa 
en kannski einnig eins og oft var 
sagt um geðsjúklinga áður en 
lyfin komu: þeir gengu á 
veggjunum. Sterkur leikur í 
góðri andstöðu við hina meðlimi 
verksins.

Nína Dögg Filippusdóttir 
leikur dótturina Gretu. Í byrjun 
var hún skemmtilega stílfærð 
eins og brúða eða dansmær en 
svo var eins og stíllinn rjátlaðist 
af henni sem reyndar var raunin 
um þau öll. Sýningin var svo 
skemmtileg og vel gerð að það 
er í sjálfu sér erfitt að finna á 
henni nokkra vankanta annað en 
einmitt þetta að það var eins og 
leikstíllinn hafi dottið niður á 
köflum og eins var sársaukinn 
hjá föðurnum eftir að hann varð 
að ganga aftur til láglaunastarfa 
nokkuð ábótavant. 

Ólafur Egill Egilsson lék fyrst 
vinnukonu sem birtist í nokkrar 
mínútur og var fyndinn eins og 
gestaleikari, síðan birtist hann í 
gervi yfirmanns Gregors leið-
inda afskipasemispúki, og að 
lokum lék hann verðandi leigj-
andann Fischer sem átti að 
bjarga þeim en sýndi þeirra lífs-
máta engan áhuga. Ólafur Egill 
hefur sterka nærveru og einkar 
góða framsögn en verður oft 
svolítið eintóna.

Þegar fjölskyldan hefur tekið 
á sig rögg varðandi framtíð 
pöddunnar, sonarins, kemst hún 
inn í einhvers konar himnaríki á 
jörð. Blómagarð framtíðar þar 
sem engin eru vandamálin. Sú 
mynd sem birtist okkur þar sem 
foreldrarnir sveifla dóttur sinni 
í rólu er eins og flower power-
áhrif.

Sumir vilja meina að þetta sé í 

raun og veru sagan um Kafka, 
soninn sem dó á berklahæli, 
skrifaði og skrifaði og faðirinn 
sem afneitaði honum algerlega 
og vildi alls ekki lesa síðasta 
bréf sonar sín sem var örvænt-
ingarfullt óp á hjálp. Þetta er 
saga um hrylling innilokunar og 
kuldalegt raunsæi sem síðan 
þróast yfir í sótthita væni-
sýkinnar.

Þeir sem héldu að leikhúsið 
væri orðið leiðinlegt og fátæk-
legt ættu að drífa sig á þessa 
sýningu því hún er ekki aðeins 
nýstárleg og skemmtileg heldur 
grípur hún vel í skottið á gömlum 
leikhúshefðum.

Er hægt að vera öðruvísi?

Fyrsta stofuspjall vetrarins fer 
fram á Gljúfrasteini í dag klukkan 
16.00.

Verk mánaðarins að þessu sinni 
er Úngfrúin góða og Húsið. Guðný 
Halldórsdóttir mun fjalla um 
samnefnda kvikmynd sína sem 
byggir á smásögu föður hennar. 
Sjónum verður beint að gerð 
handrits, undirbúningi og tökum 
myndarinnar. Myndin er nú 
fáanleg á DVD-diski í búðum og á 
VHS á flestum betri vídeóleigum. 

Smásagan Úngfrúin góða og 
Húsið birtist fyrst í Fótatak manna 
árið 1933. Hún fjallar um fólkið í 

Húsinu sem er annt um mannorð 
sitt og grípur til örþrifaráða svo 
blettur falli ekki á heiður 
fjölskyldunnar. 

Mynd Guðnýjar kom út árið 
1999 og sópaði að sér verðlaunum 
á Eddu-hátíðinni sem haldin var í 
fyrsta sinn það árið. Meðal annars 
var Guðný Halldórsdóttir valin 
leikstjóri ársins, myndin valin 
besta kvikmyndin og Tinna 
Gunnlaugsdóttir leikkona ársins 
fyrir leik sinn í myndinni.

Aðgangur er ókeypis og allir 
eru velkomnir á meðan húsrúm 
leyfir. 

Spjall á Gljúfrasteini

Kl.14
Listasafn Reykjavíkur í Hafnar-
húsinu blæs til fjölskyldustundar í 
tengslum við litríka og fjörlega 
sýningu Gjörningaklúbbsins. 
Fjölskyldur er boðnar velkomnar í 
skoðunarferð um ævintýraheim 
sýningarinnar og gefst börnum færi á 
að spyrja út í og ræða sýningargripi. 





www.SAMbio.is 575 8900

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í gegnum ljúfengan mat!

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

NO RESERVATIONS kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

NO RESERVATIONS kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
SUPER BAD kl.12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

 CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 L

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 10

VIP

NO RESERVATIONS kl. 6:10 - 8:20 - 10:40 L

MR. BROOKS kl. 8:20 - 10:40 16

BRATZ kl.1:30 - 3:50 - 6:10 L

LICENSE TO WED kl. 6 7

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 8 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:50 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

DIGITAL

NO RESERVATIONS kl. 6 -  8 - 10 L

3:10 TO YUMA kl. 8 - 10 16

BRATZ - THE MOVIE kl. 2 L

ASTRÓPÍÁ kl. 4 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

MR. BROOKS kl. 6 16síðustu sýningar

DISTURBIA kl. 8 - 10:20 14

VEÐRAMÓT kl. 5:50 - 8 - 10:20 14

KNOCKED UP kl. 5:30 12

SHARK BAIT M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:40 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 1:40 L

CUCK AND LARRY kl. 8 - 10:10 L

SHARK BATE kl. 2 - 4 L

BRATZ THE MOVIE kl. 3:40 - 5:50 L

SHOOT EM UP kl. 8 16

VACANCY kl. 10 16

LICENSE TO WED kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

16

16
14

12
16
12
14
14

SUPERBAD kl. 5.50 - 8 - 10.10
CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10.10
HAIRSPRAY kl. 4
FOREVER, NEVER, ANYW... RIFF kl. 6
HÁKARLABEITA 600 KR. kl.2 - 4
BRETTIN UPP kl.2

12
14

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

 Borgarbíói merktar með rauðu

SUPERBAD kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
3:10 TO YUMA kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
CHUCK AND LARRY kl.3.20 - 5.40 - 8
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 -8 - 10.20
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.20
ASTRÓPÍA kl. 4

VEÐRAMÓT kl. 3 - 5.40 - 8 - 10.20

      

SUPERBAD kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBAD LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 - 6
HAIRSPRAY kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 10.40
KNOCKED UP  kl. 5.20 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 1.30 - 3.30 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 1.30

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

27. SEPTEMBER DAGSKRÁ OG MIÐASALA
Á WWW.RIFF.IS7. OKTÓBER 2007

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

 “ÁN NOKKURS VAFA FYNDNASTA MYND ÞESSA ÁRS. 
ÓFYRIRSJÁANLEGUR OG FRÁBÆR HÚMOR.”

HEIÐAR AUSTMANN, FM957

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Háskólabíói merktar með rauðu

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. Film.is- J. I. Film.is

- bara lúxus
Sími: 553 2075

3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 2, 5.40, 8 og 10.20 12
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 2 og 4 600 kr. L
HAIRSPRAY kl. 2, 5.40 og 8 L
KNOCKED UP kl. 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Heimildarmyndin Girls Rock 
fjallar um sumarbúðir fyrir stelpur 
á aldrinum átta til átján ára þar 
sem þeim er kennt að rokka. Á 
fimm dögum setja þær saman 
hljómsveitir, læra á hljóðfæri, 
semja lag, æfa það og flytja lagið 
svo á tónleikum fyrir mörg hundruð 
manns á lokadeginum.

Ég verð að viðurkenna að áður en 
ég horfði á myndina hélt ég að ég 
væri að fara að horfa á mynd um 
einhvers konar rokk útgáfu af 
sumarbúðunum í Vindáshlíð. Það 
sem ég sá var eitthvað allt annað. 

Fyrir utan að fjalla um búðirnar 
sjálfar fjallaði hún um svo miklu 
miklu meira. Um ástæðurnar fyrir 
því að stelpur stofna ekki hljómsveit 
eða gera yfir höfuð eitthvað sem 
þær þurfa að standa með, og þátt 
fjölmiðla og dægurmenningar í að 
brjóta niður sjálfsmynd stúlkna. 

Allt er þetta sett fram á 
skemmtilegan hátt. Myndin er 
áhugaverð, upplífgandi og aldrei 
langdregin. Myndin er byggð upp 
af blöndu af viðtölum við 
aðstandendur búðanna, stelpurnar 
og foreldra þeirra. Hún er svo 
reglulega brotin upp með 
umhugsunarverðri tölfræði sem 
er sett fram á skemmtilegan hátt. 
Eitt af því sem sat eftir er að á 
unglingsaldrinum fellur prósentu-
hlutfallið yfir stelpur með gott 
sjálfstraust um fimmtíu prósent. 

Það sem mér fannst merkilegast 
í myndinni var að sjá hvað lítið 
þurfti til svo stelpurnar færu aftur 
að hafa trú á sér. Vika í 
sumarbúðum og þær voru tilbúnar 
að standa uppi á sviði og spila 
frumsamið lag fyrir mörg hundruð 
manns.

Rokkað fyrir betri heimi

Airwaves-hátíðin rúllar af 
stað eftir nokkrar vikur 
og er ein mest spennandi 
sveit hátíðarinnar án efa 
Grizzly Bear frá Brooklyn. 
Steinþór Helgi Arnsteinsson 
ræddi við Edward Droste, 
forsprakka sveitarinnar.

„Ég verð að viðurkenna að það 
stórfenglegasta við ferðina til 
Íslands var að fara út fyrir borgina 
og kynnast landsbyggðinni. Án efa 
eitt það magnaðasta sem ég hef 
upplifað á ævinni. Í hvert sinn sem 
ég sýni fólki myndir frá ferðinni þá 
verður það einfaldlega agndofa. 
Þannig að, já, virkilega mögnuð 
ferð,“ útskýrir Droste sem heimsótti 
Ísland fyrir um mánuði síðan en 
hann er góðvinur Nico Muhly, sem 
gefur út hjá hinni íslensk ættuðu 
Bedroom Community-útgáfu, og 
Valgeirs Sigurðssonar, upptöku-
stjóra. Uppáhalds staðir Droste á 
Íslandi voru að eigin sögn Mývatn, 
Seyðisfjörður „og einhverjir staðir 
sem ég hef ekki hugmynd um 
hvernig maður ber nöfn þeirra 
fram.“ 

Grizzly Bear sló almennilega í 
gegn á síðasta ári með annarri plötu 
sinni, Yellow House, sem fékk víðast 

hvar frábæra dóma og lenti ofarlega 
á árslistum hjá til dæmis New York 
Times og Pitchfork. Tónlist 
sveitarinnar er gríðarlega skapandi, 
ómþýð og ber með sér magnþrungið 
og oft á tíðum þrúgandi andrúmsloft. 
„Andrúmsloft platna finnst mér 
skipta miklu máli. Uppáhaldstónlistin 
mín er til dæmis sú sem lætur mér 
líða eins og ég sé að muna eftir 
einhverju sem ég veit ekki alveg 
hvað er. Eitthvað sem slær á strengi 
manns og ber með sér nostalgíu, 
nærri eins og déjà vu sem er ekki 
til,“ útskýrir Droste.

Grizzly Bear leggur mikið upp úr 
tónleikum sínum þar sem áhorfendur 
fá aðra sýn á lög sveitarinnar. 
„Platan verður alltaf mun lagskiptari 
en tónleikarnir. Á plötum er meira 
að uppgötva og þær þarfnast meiri 
tíma. Á tónleikum er meiri nánd og 
krafturinn er kannski meiri og allt 
óheflaðra.“

Droste segir að lokum að á 
tónleikunum í Reykjavík megi fólk 
alveg búast við að heyra ný lög en 
piltarnir eru þessa dagana að vinna 
að efni fyrir nýja plötu sem á að 
koma út seinni hluta næsta árs. 

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKASUPERBAD KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA BRATZ KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA , 3:40

Í KEFLAVÍK OG KL. 2 Á AKUREYRI
RATATOUILLE M. ÍSL TALI - KL. 12:30

Í ÁLFABAKKA, 1:30 Í KEFLAVÍK OG
SELFOSSI, OG KL 2 Á AKUREYRI



Ég held að þetta umtalaða „stríð“ 
Kanye West við 50 Cent, sem West 
hefur víst sigrað, sanni að hann 
sé stærsta rappstjarna dagsins í 
dag. Samt er platan hans, Gradu-
ation, ekkert frábær. West var 
einfaldlega að keppa við frekar 
ómerkilegt steratröll sem var 
einu sinni heitt en er nú álíka 
merkilegt og Eminem að rappa 
um að hann sé frá Detroit og hati 
barnsmóður sína. Reyndar virð-
ast stríð í rappheiminum ekki 
vera tekin alvarlega fyrr en ein-
hver er skotinn. Ekki að ég sé að 
mæla með slíku.

Kanye West er samt einn af 
mest spennandi rapplistamönn-
um nútímans. Alltaf leitandi í 
sinni tónlistarsköpun, fer sínar 
eigin leiðir en nær að blanda 
þessu við harðar kröfur hins 
froðukennda poppheims. Gætuð 
þið til dæmis nefnt einhvern 
annan í poppheiminum í dag sem 
notar hljóðbúta frá sveitum á 
borð við Daft Punk, Mountain, 
Steely Dan, Public Enemey, Elton 
John og merkilegt nokk, CAN, 
eða einhverja sambærilega lista-

menn, allt á sömu plöt-
unni?

Plötur Kanye 
West hafa líka 
þann skemmti-
lega eiginleika að 

vera fjöl-
breyttar

án þess 
að heild-
inni sé 
kastað
á glæ. 
Og
heild-
in

hefur
líklegast
aldrei
verið eins 
sterk og 

öll framleiðsla er fágaðri en áður. 
Maður finnur eitthvað nýtt við 
hverja hlustun og yfirleitt eru 
engin lög sem gnæfa algjörlega 
yfir hin, ólíkt því sem Jesus Walks 
og sérstaklega Gold Digger 
gerðu. Á Graduation eru þó 
Stronger, Good Life, Barry Bonds 
og Everything I Am allt nokkuð 
pottþéttir slagarar.

Graduation kemur manni samt 
engan veginn á óvart og mér 
finnst West svolítið við sama hey-
garðshornið. Hún nær allavega 
ekki að glæða eyra mitt eins ríku-
lega og fyrri plötur hans tvær 
gerðu. Platan sannar hins vegar 
tónlistarlegan metnað West og að 
hann vilji virkilega halda áfram 
að bæta sig. 

Bærilegasta útskrift

LANG MEST SÓTTA MYNDIN Á ÍSLANDI YFIR 40.000 MANNS

-AS, MBL -RÁS 2 -JIS, FILM.IS

SÝND Í REYKJAVÍK, AKUREYRI OG FJARÐABYGGÐ.
FRÁBÆR ÍSLENSK  AFÞREYING  /  PÉTUR OG SVEPPI HAFA ALDREI VERIÐ FYNDNARI

SÚ SKEMMTILEGASTA SÍÐAN SÓDÓMA

Tæknimaður – Notendaþjónusta

Allt á 
einum stað

Starfslýsing

Rekstur á tölvukerfum og tengd þjónusta

Nánari upplýsingar

Hæfniskröfur
Microsoft-prófgráður æskilegar, en 
ekki nauðsynlegar
Reynsla og/eða þekking á Microsoft-umhverfi 

Almenn þjónusta við notendur

Uppsetning á vél- og hugbúnaði

Vantar þig vinnu? Viltu breyta til? Langar þig til 
að vinna hjá öflugu fyrirtæki í upplýsingatækni? 
Hefurðu reynslu af notendaþjónustu fyrir 
tölvu-kerfi og staðarnet?

Skýrr vill ráða tæknimann til starfa hjá þjónustu-
lausnum fyrirtækisins. Leitað er að lífsglöðum
einstaklingi með mikla þjónustulund og reynslu af 
sambærilegu starfi.

Skýrr sækist eftir orkumiklu og jákvæðu starfs-
fólki, sem hefur metnað til að axla ábyrgð, takast 
á við krefjandi verkefni og vaxa í starfi. Skýrr er
fjölskylduvænt fyrirtæki í lifandi samkeppnis-

umhverfi. Starfsfólk fyrirtækisins myndar 
samhentan hóp þar sem mannauðurinn er í fyrir-
rúmi. Gildi Skýrr eru fagmennska, frumkvæði, 
jákvæðni og þjónustulund.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg 
Óðinsdóttir, forstöðumaður mannauðssviðs,
í síma 569 5100 eða gegnum netfangið
ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is. Umsóknarfrestur er 
til mánudagsins 8. október næstkomandi. Eyðublöð 
fyrir umsóknir er að finna á vefsvæði Skýrr. Fullum 
trúnaði er heitið og öllum umsóknum sva rað.

Skýrr veitir um 2.300 viðskiptavinum fjölbreytta hugbúnaðar- 
og rekstrarþjónustu. Allt á einum stað. 24/7. Fyrirtækið er 
samstarfsaðili Business Objects, Microsoft, Oracle og 
VeriSign. Starfsemi fyrirtækisins er vottuð samkvæmt 
alþjóðlega gæða- og öryggisstaðlinum ISO 9001.



49.900 kr.

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

www.expressferdir.is

ENSKI BOLTINN
West Ham–Tottenham
24.–26. nóvember Verð á mann í tvíbýli

Nánar á www.expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

74.900 kr.

Liverpool–Bolton
30. nóv–2. des. Verð á mann í tvíbýli

 Valsmenn eru Íslands-
meistarar í Landsbankadeild karla 
eftir 1-0 sigur á HK á Laugardals-
vellinum. Miðvörðurinn Atli 
Sveinn Þórarinsson tryggði Val 
titilinn með því að skora eina mark 
leiksins eftir aðeins 13 mínútna 
leik. Þetta er tuttugasti Íslands-
meistaratitill Hlíðarendaliðsins 
sem kemst þar með í hóp með KR 
sem einu félögin með 20 titla. 

„Þetta var frábært og mjög 
ljúft. Ég lýsti því yfir þegar ég 
skoraði á móti Skaganum að það 
mark væri upphafið að einhverju. 
Ég þurfti reyndar bara að leggja 
boltann í autt netið en það þarf að 
gera það líka. Þetta var mjög 
erfiður leikur og ég vil hrósa HK-
liðinu fyrir að gera okkur erfitt 
fyrir allan leikinn. Þetta var 
virkilega erfitt en þeim mun 
sætara,“ sagði hetja Valsmanna, 
Atli Sveinn Þórarinsson og bætti 
við: „Þær raddir heyrðust þegar 
við náðum ekki að taka toppsætið 
þegar við fengum nokkrum 
sinnum möguleika á því að við 
gugnuðum bara og hefðum ekki 
karakterinn. Það þjappaði okkur 
heilmikið saman og gerði okkur 
sterkari sem hóp. Við ætlum að 
taka sumarfríið okkar núna og 
slaka aðeins á og svo förum við á 
fullum krafti inn í næsta tímabil,“ 
sagði Atli.

Leikur Valsmanna var spennu-
þrunginn og þeir hafa oft spilað 
betur í sumar. Valsliðið var þó 
sterkari aðilinn en náði þó ekki að 
skapa sér mörg færi gegn baráttu-
glöðu HK-liði sem var alltaf 
ógnandi í skyndisóknunum. Helgi 
Sigurðsson skoraði reyndar annað 
mark á 17. mínútu sem hefði að 
öllum líkindum gert út um leikinn 
en var dæmdur rangstæður sem 
var umdeild ákvörðun hjá 
aðstoðardómaranum.

Willum Þór Þórsson hefur nú 
gert tvö lið að Íslandsmeisturum 

en KR vann titilinn undir hans 
stjórn 2002 og 2003. 

„Þetta tók á allar 90 mínúturnar 
því þú ert aldrei öruggur í stöðunni 
1-0. Við vorum alltaf að reyna að 
koma öðru marki á þá. HK-liðið 
mætti í þetta mót til þess að berjast 
fyrir lífi sínu og þeim tókst það. 
Þetta var því erfitt allan leikinn en 
þetta hafðist,“ segir Willum Þór 

sem er á sínu þriðja ári með 
Valsliðið. 

„Við vorum hundfúlir að vinna 
þetta ekki í fyrra og við vorum 
hundfúlir að vinna þetta ekki í 
hittifyrra. Við höfum styrkst frá 
hverju ári til þess næsta og það er 
þannig með sanna keppnismenn að 
ef þú nærð ekki árangri þá reynir 
þú bara betur næst. Ég vil meina 

að við eigum skilið að taka þennan 
titil ekki síst út frá því að við 
lögðum FH-ingana í báðum 
leikjunum,“ sagði Willum Þór 
Þórsson eftir að titillinn var í 
höfn.

HK-liðið á mikið hrós skilið fyrir 
frammistöðu sína ekki bara í 
þessum leik heldur í allt sumar. 
Gunnleifur Gunnleifsson, fyrirliði 
HK, hefur því sjaldan verið 
brosmildari eftir tapleik en í 
einmitt í gær. 

„Þetta er stórkostlegt þótt við 
vildum hafa klárað þetta sjálfir. 
Það var markmiðið hjá okkur að 
halda okkur uppi, það sögðu allir 
að við myndum falla en við erum 
búnir að stinga upp í þá menn. Við 
erum stoltir HK-ingar og við erum 
í úrvalsdeild á næsta ári,“ sagði 
Gunnleifur.

Atli Sveinn Þórarinsson tryggði Val Íslandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn síðan 1987 með því að skora eina 
markið í sigri á HK í gær. Bæði lið gengu sátt af velli því HK-ingar eru áfram í Landsbankadeildinni .

 Sigurbjörn Hreiðarsson, 
Guðmundur Benediktsson og 
Helgi Sigurðsson voru allir í lykil-
hlutverki í fagnaðarlátunum hjá 
Valsmönnum en það var mikið fjör 
inni í búningsklefanum eftir leik. 

Sigurbjörn er búinn að sýna Val 
mikla tryggð í gegnum árin. „Ég 
er heldur betur búinn að bíða eftir 
þessari stund lengi. Valur og FH 
eru með mjög jöfn lið og þetta gat 
lent hvorum megin sem var. Vendi-
punkturinn var úrslitaleikurinn á 
móti FH um síðustu helgi því 
manni fannst um tíma eins og FH-
ingar væru í bílstjórasætinu en 
við komum á endasprettinum. Ég 
hefði aldrei skipt á þessari stundu 
fyrir einhvern pening einhvers 
staðar annars staðar. Valur er ein-
faldlega stærsti klúbburinn og nú 
er runninn upp nýr tími. Auðvitað 
fara öll stórveldi í öldudali við og 
við en það er líka styrkur stór-

veldis að rísa upp úr því og það 
gerðum við,“ sagði Sigurbjörn 
Hreiðarsson, fyrirliði Vals eftir 
leikinn.

Guðmundur Benediktsson átti 
frábært sumar og var líka kátur í 
leikslok. „Ég sé ekki eftir því að 
hafa tekið eitt tímabil í viðbót því 
þetta snýst um svona stundir. Ég 
er ótrúlega stoltur. Það var gríðar-
lega erfitt að fara inn í svona leik, 
það eru ekki margir í þessu liði 
sem hafa orðið Íslandsmeistarar 
og það er erfitt að stíga yfir þann 
þröskuld. Maður fann að það var 
stress í liðinu í dag og þegar við 
vorum bara einu marki yfir þá gat 
þetta verið fljótt að breytast. Við 
héldum þetta út og sýndum mikinn 
karakter,“ sagði Guðmundur 
Benediktsson og bætti við. 

„Ég er sáttur með tímabilið, við 
erum með ótrúlega sterkt lið og 
það er yndislegt að fá að taka þátt 

í þessu. Ég er ekki kominn svo 
langt í lífinu að taka einhverja 
ákvörðun um framhaldið. Þetta er 
fimmti Íslandsmeistaratitillinn 
minn og þeir verða ekkert verri 
með árunum,“ sagði Guðmundur.

Helgi Sigurðsson missti af gull-
skónum en var ekkert að svekkja 
sig á því. „Ég kom í Val til þess að 
verða Íslandsmeistari en ekki til 
að verða markakóngur svo að það 
skiptir engu þótt ég hafi ekki náð í 
gullskóinn,“ sagði hás Helgi 
Sigurðsson í búningsklefa Vals-
liðsins eftir leikinn. 

„Við erum mjög sáttir við þetta 
og þetta er búið að vera frábært ár 
í sögu Vals og fyrir okkur strák-
ana. Væntingarnar okkar voru 
alltaf að vinna þetta mót og við 
náðum þeim markmiðum okkar, 
við ætlum að njóta þessa í kvöld 
og ég á von á stórveislu,“ sagði 
Helgi Sigurðsson eftir leik.

Tókum þetta á endasprettinum

Hef alltaf sagt að ég kunni ekki að skalla



Til leigu eða sölu

Sundaborg 8 & 11-15, Reykjavík
Samtals 2802 m2

Verslunar- og lagerhúsnæði á jarðhæð og í sjálfstæðri skemmu. 
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 
Ástand húsnæðis mjög gott. 
Staðsetning í nágrenni við Sundahöfn. 
Frábært útsýni. 

Kaplahraun 2-4, Hafnarfirði
Samtals 2362 m2
Vöruskemma. Límtré. Grunnflötur 2268 m2
Milliloft. Skrifstofur og starfsmannaaðstaða 93 m2
Lofthæð rúmir 8 m undir bita í mæni 
Engir burðarveggir eða súlur inni í húsinu. 
Frábær staðsetning, stór lóð og gott útisvæði 7494 m2
Möguleiki á viðbótarbyggingarétti.

Hafðu samband í síma 899 2950 eða með tölvupósti á akso@akso.is
og fáðu nánari upplýsingar eða pantaðu skoðun. AKSO fasteignir

www.peugeot.is

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100 
www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800  Bílver, Akranesi, sími 431 1985 Höldur, Akureyri, sími 461 6020  Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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Enska úrvalsdeildin

Evrópuk. Meistaral. í handb.

N1-deild karla í handbolta

N1-deild kvenna í handbolta

EM 19 ára landsliða kvenna

EM 17 ára landsliða karla



Landsbankadeild karla

Taugar Vesturbæinga hafa 
verið þandar til hins ýtrasta í sumar 
enda hefur KR setið á botninum í 
nánast allt sumar. Brúnin lyftist af 
Vesturbæingum þegar ljóst var að 
liðið slapp við fall eftir 1-1 jafntefli 
gegn Fylki sem þar með missti af 
þriðja sætinu. KR-ingar þökkuðu 
stuðningsmönnum sínum eftir 
leikinn og það áttu þeir skilið enda 
staðið sig talsvert betur en liðið. Þó 
nokkuð margir bauluðu á leikmenn 
liðsins í leikslok. Lái þeim hver sem 
vill.

„Þetta verkefni var erfiðara en 
ég átti von á í fyrstu. Markmiðið 
náðist samt og KR er áfram í efstu 
deild þar sem það á að vera,“ sagði 
Logi Ólafsson þjálfari KR, eftir 
leikinn sem var ekki eftirminnilegur. 
Óskar Örn kom KR yfir með marki 
eftir stungusendingu Rúnars 

Kristinssonar en Peter Gravesen 
jafnaði úr víti undir lokin.

„Ég get ekkert sagt um það á 

þessari stundu hvort ég eða félagið 
hafi áhuga á frekara samstarfi,“ 
sagði Logi um framhaldið. 

Rúnar Kristinsson spilaði sinn 
síðasta knattspyrnuleik í gær. „Ég 
er hættur. Það breytir því enginn. 
Mér hefur ekki liðið vel í sumar, 
ekki getað æft mikið og ekki verið 
eins heill á líkama og sál og ég 
hefði viljað vera. Ég hefði viljað 
sýna meira en því er ekki að neita 
að ég er þreyttur eftir tímabilið. 
Ég sé samt ekki eftir því að hafa 
klárað ferilinn með KR,“ sagði 
Rúnar.

„Ég er þokkalega sáttur í lok 
sumars. Við erum að byggja upp 
og það gengur mjög vel. Vörnin 
frábær í sumar og við þurfum að 
bæta sóknarleikinn.“ sagði Leifur 
Garðarsson sem verður áfram 
með Fylkisliðið næsta sumar.  

Rúnar kvaddi með stoðsendingu

Framarar tryggðu sér 
áframhaldandi veru í Landsbanka-
deild karla með því að gera 2-2 
jafntefli við Breiðablik í Kópvogi. 
Jónas Grani var hetja 
Safamýrarliðsins með því að skora 
bæði mörkin, þar á meðal 
jöfnunarmarkið 18 mínútum fyrir 
leikslok. 

Leikurinn fór rólega af stað og 
Breiðablik var meira með boltann, 
en Fram beitti vel útfærðum 
skyndisóknum. 

Það dró til tíðinda á 40. mínútu 
þegar Jónas Grani Garðarsson 
skoraði með skalla, hans sjötta 
skallamark í sumar en Breiðablik 
var ekki lengi að svara fyrir sig. 
Magnús Páll Gunnarsson jafnaði og 
kom Blikum síðan yfir úr vítaspyrnu  
í seinni hálfleik. Framarar fengu 
hins vegar líka víti og Jónas Grani 
skoraði af öryggi úr henni, sitt 
þrettánda mark í sumar og tryggði 

sér gullskóinn með því.
Síðustu mínútur leiksins voru 

spennandi og liðin skiptust á því að 
sækja en án þess þó að skora og 
lokatölur 2-2 á Kópavogsvelli.

Þjálfari Framara, Ólafur Þórðar-
son var að vonum sáttur við 
niðurstöðuna. „Eins og mótið 
spilaðist þá er markmiðinu náð og 
við ætlum okkur að byggja ofan á 
þetta á næsta ári,“ sagði Ólafur. -

Jónas Grani hetjan

 FH-ingar sendu Víkinga 
niður í 1. deild með því að bera af 
þeim sigurorð, 3-1, í Fossvoginum 
í gær. FH-ingar voru þó hundfúlir 
þegar þeir gengu af velli í gær, 
enda þurftu þeir að horfa á eftir 
titlinum til Valsmanna. Þjálfari 
Víkinga telur lið sitt ekki hafa 
verið það lakasta í sumar. 

„Taflan lýgur náttúrulega ekki 
en ég vil samt ekki meina að við 
séum með lakasta liðið. Við höfum 
átt marga jafna leiki þar sem við 
höfum síst verið lakari aðilinn en 
hlutirnir detta ekki fyrir okkur. 
Þessi leikur í dag endurspeglaði 
vandamál okkar í allt sumar – við 
náum ekki að skora mörk. Og á 
meðan við skorum ekki mörk þá 
vinnum við ekki leiki. Þess vegna 
föllum við,“ sagði Magnús 
Gylfason, þjálfari Víkinga, í 
samtali við Fréttablaðið eftir 
leikinn gegn FH-ingum í gær. 

Magnús og lærisveinar hans 
gengu hnípnir af velli í Víkinni í 
gær enda liðið komið í 1. deild að 
nýju eftir tveggja ára veru í efstu 
deild. Leikmenn liðsins verða 
seint sakaðir um að hafa ekki 
reynt. Barátta þeirra í leiknum 
var til fyrirmyndar og gegn 
öðrum andstæðingi en FH má 
telja líklegt að frammistaðan 
hefði skilað sigri. Á endanum var 
það hins vegar hreinn og klár 
gæðamunur sem skildi liðin að. 
FH-ingar sýndu á köflum mjög 
góðan leik og nýttu færin betur. 

Bæði lið þurftu nauðsynlega á 
sigri að halda í leiknum í gær, FH-
ingar til að eiga einhverja mögu-
leika á titlinum og Víkingar til að 
sleppa við fall. Heimamenn fengu 
óskabyrjun þegar Sinisa Kekic 
skoraði strax á 6. mínútu og voru 
Víkingar þá komnir úr fallsætinu. 
10 mínútum síðar voru þeir aftur 

komnir á botninn þegar Dennis 
Siim skoraði stórglæsilegt mark 
af um 30 metra færi og jafnaði 
fyrir FH. Gestirnir úr Hafnar-
firðinum voru mun sterkari í 
fyrri hálfleik og náðu nokkrum 
virkilega góðum sóknum en leik-
menn náðu ekki að klára færin. 
Gunnar Kristjánsson var nánast 
sá eini sem eitthvað kvað að í 

sóknarleik Víkings framan af leik 
og sá Daði mjög vel við honum í 
tvígang í fyrri hálfleik.

Magnús færði lið sitt framar á 
völlinn í síðari hálfleik, vitandi 
það að lið hans þyrfti nauðsynlega 
á sigri að halda miðað við stöðuna 
í öðrum leikjum á sama tíma. 
Aukinn sóknarþungi bitnaði hins 
vegar á vörninni og það nýttu FH-
ingar sér. Matthías Guðmundsson 
kom þeim yfir eftir rúmlega 10 
mínútna leik og Arnar 
Gunnlaugsson innsiglaði sigurinn 
á lokamínútu leiksins. Víkingar 
fengu sannarlega færin til að 
skora fleiri mörk en lánlausið var 
algjört, eins og svo oft áður í 
sumar. Þeir voru þó um leið 
heppnir að fá ekki á sig fleiri 
mörk og bjargaði Ingvar Kale 
þeim nokkrum sinnum með 
frábærri markvörslu.    

„Við erum mjög sáttir við að 
vinna þennan leik í dag en um leið 
hundfúlir með að missa titilinn til 
Valsmanna, sérstaklega eftir að 
hafa leitt mótið í nánast allt 
sumar. En við hentum þessu frá 
okkur á lokasprettinum,“ sagði 
Ólafur Jóhannesson, þjálfari FH, 
eftir leikinn. „Þegar lið hafa 
upplifað langa sigurgöngu er 
hættan sú að menn verði 
værukærir og jafnvel kærulausir, 
bæði leikmenn og þjálfarar. En 
við munum læra af þessu og koma 
sterkari til leiks á næsta ári. FH 
ætlar sér að vera á toppnum 
áfram um ókomin ár,“ sagði 
Ólafur. 

Daði Lárusson, markvörður og 
fyrirliði, tók í sama streng. „Það 
er strax komið markmið fyrir 
næsta ár – að sækja titilinn aftur 
í Hafnarfjörðinn. Það er ekkert 
öðruvísi en það.“

Bæði lið Víkings og FH gengu hundfúl af velli í gær. Víkingar eru fallnir úr 
Landsbankadeildinni og FH-ingar búnir að missa af Íslandsmeistarabikarnum.

 Keflavík og ÍA gerðu 3-3 
jafntefli í fjörugum og 
skemmtilegum leik við afleitar 
aðstæður í Keflavík í lokaumferð 
Landsbankadeildarinnar. Það 
hellirigndi í Keflavík en leikmenn 
létu það ekki á sig fá og leikurinn 
var opinn og skemmtilegur, 
sérstaklega í fyrri hálfleik þegar 
fimm mörk litu dagsins ljós.

„Mörkin sem Keflvíkingar 
skoruðu voru ódýr af okkar 
hálfu,“ sagði Bjarni Guðjónsson 
að leik loknum. „Við höfðum alla 
trú á að við myndum skora mörk 
þegar við náðum tökum á 
leiknum. Við spiluðum á köflum 
ágætlega þrátt fyrir erfiðar 
aðstæður.“

Upp úr sauð í fyrri leik liðanna 
eins og frægt var en það hafði 
engin áhrif á undirbúning 
Skagamanna fyrir leikinn. „Það 
mál var afgreitt af okkar hálfu og 
hafði engin áhrif. Það eina sem 
rætt var um var að ef upp kæmu 
leiðindi gegn einum leikmanni 
væru það leiðindi gegn öllu 
liðinu,“ sagði Bjarni.

„Það var skemmtilegra að 
horfa á þennan leik en þann 
síðasta en þá fengum við þrjú 
stig. En ég hefði frekar viljað 
spila leiðinlegan leik og fá þrjú 
stig en eitt úr skemmtilegum,“ 
sagði Bjarni léttur í bragði í 
leikslok ánægður með að ná 
þriðja sæti deildarinnar.

Engin eftirmál
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„Mér finnst þetta í góðu lagi. 
Ég vona samt að hann fari að 
hægja á sér því hann er kominn 
á þann aldur. Þetta er búið að 
ganga vel hjá honum en maður 
er alltaf skíthræddur þegar 
menn eru í svona kraftaveseni.“

Tvíburasysturnar Salóme og Valdís 
Þorkelsdætur eru báðar að gera það 
gott þrátt fyrir ungan aldur en þær 
eru aðeins 21 árs gamlar. Stelpurn-
ar eru dætur Sigrúnar Hjálmtýs-
dóttur, eða Diddúar, og Þorkels 
Jóelssonar. Valdís spilar á trompet 
og er á tónleikaferðalagi um heim-
inn með Björk Guðmundsdóttur og 
Salóme var nýverið ráðin fram-
kvæmdastjóri Kastljóssins hjá 
Sjónvarpinu. „Já, þetta er stór titill 
og virðulegur miðað við aldur,“ 
segir Salóme og hlær. „Starfið felst 
í því að sjá um að þátturinn sé send-
ur út án vandkvæða auk þess sem 
ég sé um alla skipulagningu varð-
andi bæði tökur og útsendingu.“

Salóme hefur klifið hratt upp met-
orðastigann innan Sjónvarpsins. 
„Ég byrjaði sem skrifta í Spaugstof-
unni í janúar en Valdís var þá skrifta 

hjá Kastljósinu. Þegar hún fékk til-
boð um að fara í heimsreisuna með 
Björk gat hún ekki sleppt tækifær-
inu og ég fékk starfið hennar. Svo 
var ég ráðin framkvæmdastjóri í 
sumar þannig að ég er enn nýgræð-
ingur. En ég geri mitt besta og læri 
nýja hluti á hverjum degi.“ Salóme 
viðurkennir að starfinu fylgi tölu-
vert álag. „Jú, þetta getur verið 
stressandi. Maður svitnar á efri 
vörinni á köflum.“

Hún segir þær systurnar vera 
afar samrýmdar. „Það er frekar 

skrítið að hafa hana ekki hjá sér. 
Áður en hún byrjaði að ferðast um 
með Björk höfðum við lengst verið 
aðskildar í tvær vikur. Við höfum 
alltaf hermt mikið hvor eftir 
annarri. Fórum í sama mennta-
skólann, kórinn og byrjuðum meira 
að segja báðar að læra á trompet. 
Hún segir sjálf að ég hafi verið 
betri en hún en ég hætti og naga 
mig auðvitað í handarbökin núna,“ 
segir hún og skellir upp úr. „Nei, ég 
segi svona. Ég fékk starf í staðinn!“

Dætur Diddúar gera það gott

Fréttamaðurinn Kristinn Hrafns-
son og tökumaðurinn Ingi R. Inga-
son eru nú staddir í Írak fyrir 
fréttaskýringaþáttinn Kompás og 
ætla að fylgjast með síðustu 
dögum Herdísar Sigurgrímsdóttur 
í starfi upplýsingafulltrúa á 
vegum íslensku friðargæslunnar 
hjá NATO. Jafnframt ætla þeir að 
fá smjörþefinn af því hvernig er 
að vera í höfuðborginni Bagdad 
en henni hefur verið lýst sem 
„helvíti á jörðu“.

Ferðalag Kompásliða til Bag-
dad var æði skrautlegt og þurftu 
þeir meðal annars að gista eina 
nótt í háleynilegri herstöð í miðri 
eyðimörk Kúveit. Herstöðin var 
það mikið hernaðarleyndarmál að 
við komuna var þeim sagt að hún 
væri í rauninni ekki til. Þaðan átti 
síðan að reyna fljúga til Bagdad 
með Herkúles-vél bandaríska 
hersins. „Okkur var nánast hent 

upp í vélina, íklæddir skotheldum 
vestum með hjálm á höfðinu og 
sátum svo umkringdir af 
alvopnuðum hermönnum. Þegar 
við vorum yfir borginni byrjaði 
hún síðan að taka dýfur og 
sveigjur og svo heyrðust þung 
hljóð frá vélinni,“ segir Kristinn 
og ljóst að flugferðir í Mið-
austurlöndum eru engar skemmti-
ferðir. „Skömmu síðar kom einn 
úr áhöfninni og tilkynnti að við 
þyrftum að fara aftur til Kúvæt. 
Sjálfvirkur skotbúnaður vélar-
innar hefði tæmt hylki með 
málmblysum sem er ætlað að 
villa um fyrir flugskeytum,“ 
útskýrir Kristinn en umræddur 
áhafnarmeðlimur vildi hins vegar 
ekki meina að slík árás hefði átt 
sér stað heldur að um bilun hefði 
verið að ræða. 

Seinni tilraunin gekk hins mun 
betur en Kristinn segir að sér hafi 
nú ekki staðið á sama þegar 
aðflugið hófst. „Hún tók þessar 
bröttu dýfur og sveigjur og minnti 
mig mest á lendingu á Ísafjarðar-
flugvelli,“ segir Kristinn en 
flugtækni sem þessi kallast 
„combat“-lendingar. Frá flug-
vellinum voru þeir síðan ferjaðir 
í útjaðar Bagdad á þyrlum en ekki 
þykir öruggt að keyra um götur 
miðborgarinnar vegna tíðra 
sprengjuárása. 

Og flakkið í Írak var hvergi 
nærri búið. Frá þyrlustöðinni 
voru þeir fluttir yfir á „græna 

svæðið“ með Black Hawk-þyrlum 
þar sem skyttur voru við opna 
glugga og stóðu vaktina. „Rétt 
fyrir háttinn gekk maður síðan út 
fyrir og heyrði nokkra skothvelli 
í fjarska,“ segir Kristinn. „En 

hinir sjóuðu blaðamenn sögðu 
okkur að það væri ekkert mikið í 
gangi, það hefði bara verið nokkuð 
friðsælt undanfarna daga,“ bætir 
hann við.   

Smámunasemi bæði veikleiki og kostur





Opið í dag frá kl. 13–17.

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

Hversdagsferð til
Kaupmannahafnar

Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 1000

28.–31. október
Verð á mann í tvíbýli

49.900 kr.

Hversdagsferðtil London

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

28.–31. októberVerð á mann í tvíbýli51.900 kr.

Haustin eru dásamleg 
í London og Køben!

Þrátt fyrir að vera ólíkar eiga London og Køben sameiginlegt 
að þangað er sérlega gaman að koma á haustin. 

Nú býður Iceland Express fjöldann allan af ódýrum flugsætum
til þessara sívinsælu áfangastaða. 

Smelltu þér inn á www.icelandexpress.is og bókaðu haustferð 
til London og Køben á frábæru verði. 

Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100

HHHHHHvvvveeeerrrrsssdddddaaagggsssffffeerrððððtil Londo
sdagsferðdagsf

Einu sinni fékk ég launaseðil 
sem er mér afar eftir-

minnilegur. Þar var ég nefnilega 
minntur á að ég hefði þegið 
greiðslu fyrir að leika djass á 
ákveðnum veitingastað í Reykjavík 
og að mér bæri að borga af henni 
skatt. Satt best að segja kom þetta 
verulega flatt upp á mig, því ég 
mundi hreinlega ekki eftir því að 
hafa nokkurn tímann leikið neins 
konar tónlist á þessum stað, allra 
síst djass, sem aldrei hefur verið í 
neinu sérstöku dálæti hjá mér. 

vísu varð ég að viðurkenna að 
þetta tímabil, þegar þessi uppá-
koma átti að hafa átt sér stað, var 
í dálítilli móðu í huga mínum og 
því ekki með öllu útilokað að ég 
hefði tekið upp á einhverju sem 
ekki sæti eftir í minningunni. Hins 
vegar þótti mér einkennilegt að 
frammistaða mín í djassleik, hefði 
ég á annað borð tekið upp á slíku í 
einhverri myrkvuninni, hefði 
verið með þeim ágætum að ástæða 
hefði þótt til að verðlauna mig 
fyrir hana með peningum.

 varð ég verulega upp 
með mér og hugðist greiða skatt-
inn glaður í bragði. Ég sá fram á 
að sennilega byggi ég yfir leyndum 
hæfileikum sem brytust fram 
þegar meðvitundin væri í lág-
marki, hér blasti jafnvel við ný 
framabraut sem ég þyrfti ekki að 
hafa neitt fyrir að ná árangri á, 
aðeins að stunda það sem var mín 
helsta afþreying um þær mundir 
hvort sem er. Að vísu þótti mér 
dálítill galli að geta ekki munað 
eftir stærstu sigrunum á ferlinum, 
að algert óminni væri skilyrði, en 
mér þótti sá galli þó ekki það stór 
að hann vægi upp á móti kostunum. 
Þarna var hin útópíska leið til að 
afla fjár fundin. Ég gæti lifað á 
eftirlætisiðju minni.

þótti þó rétt að fá þetta stað-
fest áður en ég gerbreytti öllum 
mínum framtíðaráformum og 
gekk á fund veitingamannsins til 
að fá úr þessu skorið. Þar kom hið 
sanna auðvitað strax í ljós. Þetta 
var náttúrlega ekki næstum því 
svona spennandi. Manngreyið 
hafði einfaldlega farið línuvillt í 
þjóðskránni þegar hann gerði 
launaseðlana og þessi ákveðni 
seðill átti ekki að berast mér 
heldur geðþekkum hljómborðs-
leikara ofan af Akranesi sem er 
svo ólánsamur að vera alnafni 
minn. Veitingamaðurinn þakkaði 
mér kærlega fyrir ábendinguna, 
þetta skyldi hann leiðrétta, hvað 
mig varðaði væri málið dautt.

grunaði hann að um leið dó 
svo miklu, miklu meira.

Ógleymanlegt 
óminni


