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Heiða Eiríksdóttir og Sigrún Eðvaldsdóttir myndu
taka vel í að leigja Ingibjörgu Sólrúnu og Ásmundi
Ásmundssyni herbergi.
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Meirihluti styður
nýja borgarstjórn
Rúmlega 63 prósent kvenna og 50 prósent karla styðja nýjan meirihluta í
Reykjavík. Samfylking og Vinstri græn bæta við sig fylgi en aðrir flokkar missa
fylgi frá kosningum 2006. Frjálslyndir og óháðir fengju ekki kjörinn fulltrúa.
3+/¨!.!+®..5. 56,5 prósent segj-

ast styðja núverandi meirihluta
borgarstjórnar Reykjavíkur samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Mestur er stuðningurinn
meðal þeirra sem segjast myndu
kjósa Samfylkingu, Vinstri græn og
Framsóknarflokk.
Alls 93,9 prósent stuðningsmanna
Samfylkingar styðja nýjan meirihluta, 92,0 prósent stuðningsfólks
Framsóknarflokks og 92,4 prósent
þeirra sem styðja Vinstri græn
styðja nýjan meirihluta.
78,6 prósent þeirra sem styðja
Frjálslynda flokkinn styðja nýjan
meirihluta, en ekki nema 4,1 prósent þeirra sem styðja Sjálfstæðisflokkinn. Af þeim sem ekki gefa
upp hvaða flokk þeir myndu kjósa
segjast 53,9 prósent styðja nýjan
meirihluta borgarstjórnar.
Vinstri græn og Samfylking bæta
við sig fylgi frá sveitarstjórnarkosningum 2006 og myndu samkvæmt því bæta við sig einum borgarfulltrúa hvor flokkur. Aðrir

&9,') 34*«2.-,!&,/++!
(VAÈA FLOKK MYNDIR ÖÒ KJËSA EF GENG
IÈ YRÈI TIL BORGARSTJËRNARKOSNINGA NÒ
3KOÈANAKÎNNUN
&RÁTTABLAÈSINS 
OKT p FJÎLDI BORGAR
FULLTRÒA OG FYLGI 
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&JËRIR FYRIRLIÈAR 6ALS RIFJA UPP GÎMLU
GËÈU DAGANA
OG VELTA FRAM
3PORT
TÅÈINNI FYRIR
SÁR

&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen skoraði sitt 18. og 19. mark
fyrir íslenska A-landsliðið gegn
Lettum í gær og bætti með því
markamet A-landsliðs karla
sem hann hafði átt með Ríkharði Jónssyni síðan 2. september í fyrra.
Eiður Smári hafði ekki skorað
í síðustu sex landsleikjum
sínum og var búinn að vera án
marks í 543 mínútur þegar hann
skoraði fyrra mark sitt í gær en
mörkin 19 hefur hann skorað í
48 landsleikjum frá árinu 1996.
Þetta var aðeins í annað skiptið
sem Eiður Smári skorar meira
en eitt mark í sama leiknum en
því náði hann einnig í 3-0 sigri á
Litháum 16. október 2002.
Ríkharður Jónsson var búinn
að eiga markametið í rúm 59 ár
eða síðan hann jafnaði markamet Alberts Guðmundssonar í
leik gegn Finnum á Melavellinum 2. júlí 1948 en Albert
skoraði tvö fyrstu mörk
íslenska landsliðsins. Ríkharður
Jónsson skoraði mörkin sín 17 í
33 landsleikjum frá 1947-1965
en hann átti markametið einn
frá árinu 1951 til ársins 2006.
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flokkar missa fylgi. Framsóknarflokkur þó mjög lítillega og myndi
halda sínum borgarfulltrúa. Sjálfstæðisflokkur og Frjálslyndir og
óháðir myndu tapa einum borgarfulltrúa hvor.

100 myndir
á 2500 krónur í október

Vinstri græn bæta mestu við sig,
tæpum sex prósentustigum. Nú
segjast 19,4 prósent myndu kjósa
flokkinn, en hann hlaut 13,5 prósent
í síðustu kosningum. Þá bætir Samfylking við sig rúmum þremur prósentustigum. Nú segjast 30,7 prósent myndu kjósa flokkinn sem
hlaut 27,4 prósent atkvæða í síðustu
kosningum.
Frjálslyndi flokkurinn og óháðir
tapa mestu fylgi frá kosningum,
tæpum sjö prósentustigum. Nú
segjast 3,1 prósent myndi kjósa
frjálslynda og óháða, sem hlutu 10,1
prósent atkvæða í síðustu kosningum. Fylgi Sjálfstæðisflokksins er
rúmum þremur prósentustigum
minna en í síðustu kosningum. Nú
segjast 39,4 prósent myndu kjósa
flokkinn sem hlaut 42,9 prósent
atkvæða í kosningum. Fylgi Framsóknarflokksins breytist hins vegar
mjög lítið. Nú segjast 5,8 prósent
myndu kjósa flokkinn sem hlaut 6,3
prósent atkvæða í síðustu borgarstjórnarkosningum.
SS SJ¹ SÅÈU 
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&R¹B¾R STEMNING Å (ÎLLINNI

Tryllti lýðinn
-%..).' Ofboðsleg fagnaðarlæti

brutust út í Laugardalshöll í
gærkvöld þegar Megas og
Senuþjófarnir stigu þar á svið.
Áhorfendur réðu sér vart fyrir
fögnuði þegar Megas og félagar
renndu sér í hverja perluna á
fætur annarri.

20-50%

AFSLÁTTUR AF
NÝJUM VÖRUM
Opið 13-17 í dag
LOKADAGUR!

VJ
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Björgvin, verður Volcano í
Eyjum næsta sumar?
b¶AÈ VERÈUR SK¹LAÈ Å 6OLCANO Å TILEFNI
 ¹RA GOSAFM¾LISm
"JËRINN 6OLCANO SEM FRAMLEIDDUR ER
Å 6ESTMANNAEYJUM KEMUR ¹ MARKAÈ
N¾STA SUMAR ¶¹ ERU  ¹R LIÈIN FR¹
ELDGOSINU Å (EIMAEY "JÎRGVIN ¶ËR 2ÒN
ARSSON ER ANNAR EIGANDI FYRIRT¾KISINS "

*AFET «LAFSSON

Enginn beðinn
um að meta REI
/2+5-, Undarlegt er að enginn

hafi verið fenginn til að meta hlut
Orkuveitu Reykjavíkur sem rann
inn í Reykjavík Energy Invest
(REI) við sameiningu við Geysi
Green Energy,
segir Jafet
Ólafsson
viðskiptafræðingur.
„Enginn
sérfræðingur
eða matsfyrirtæki hefur lagt
mat á gengið í
*!&%4
fyrirtækinu,“
«,!&33/.
segir Jafet. „Ég
veit ekki til þess að þeir hafi
spurt neinn banka, verðbréfafyrirtæki, fjárfestingarbanka eða
sérfræðinga um hvort menn
treysti sér til að meta þetta.“
Björn Ingi Hrafnsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og
stjórnarmaður í OR og REI, sagði
á föstudag að án opinbers
verðmats hafi hluturinn selst
fyrir sjö til átta milljörðum meira
en ella.
SGJ

"®2. ¥ ²'!.$! ¶RËUNARSAMVINNU
STOFNUN ¥SLANDS HYGGST VERJA UM 
MILLJËNUM KRËNA Å BYGGÈAÖRËUN

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

Eykur umsvif
sín í Kalangala
²'!.$! Þróunarsamvinnustofnun

Íslands mun auka umsvif sín í
Kalangala-héraði í Úganda á
næstu árum. Frá árinu 2002 hefur
stofnunin stutt við fullorðinsfræðslu í héraðinu, en nú verður
farið út í allsherjar byggðaþróun.
„Við erum að hefja miklu
umfangsmeira þróunarstarf.
Verkefnið nær til skólabygginga,
menntunar, heilsugæslu, ráðleggingar um fiskveiðar, eflingar
stjórnsýslu og fleira,“ segir
Sighvatur Björgvinsson, forstjóri
stofnunarinnar.
Hann áætlar að verkefnið kosti
rúmar 600 milljónir króna á
næstu fimm til sex árum.
KËÖ

30..
4VEIR HAFA L¹TIST Å ËVEÈRI
!È MINNSTA KOSTI TVEIR HAFA L¹TIÈ LÅFIÈ
Å ËVEÈRI SEM NÒ GEISAR ¹ 3P¹NI !NNAR
ÖEIRRA VAR MAÈUR SEM VAR ¹ SEGLBRETTI
ÖEGAR VINDSVEIPUR KASTAÈI HONUM
UM FIMMTÅU METRA VEGALENGD ¹ VEGG
HËTELS
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Félagshyggja sameinar flokkana

Styðja þarf
frjáls viðskipti

2%9+*!6¥+ „Ótal tækifæri opnast með félagshyggju-

"!.$!2¥+). !0 George W. Bush

stjórn sem eru ekki fyrir hendi í samstarfi við
Sjálfstæðisflokkinn,“ segir Dagur B. Eggertsson,
verðandi borgarstjóri Reykjavíkur. Nýr meirihluti
Samfylkingar, Vinstri grænna, Framsóknarflokks og
F-lista tekur við í næstu viku.
„Við ætlum að láta málefnin koma fram í verkum
okkar á næstu vikum. Heildarstefna verður kynnt í
tengslum við kynningu fjárhagsáætlunar í nóvember,“ segir Dagur. „Félagshyggja og varðstaða um
almannahagsmuni sameinar þessa flokka. Við viljum
starfa fyrir borgarbúa, en ekki einstaka flokka eða
flokksbrot, eins og hefur birst okkur á undanförnum
dögum.“
Dagur segir forgangsatriði að koma á festu og
stöðugleika við stjórnun borgarinnar og fyrirtækja
hennar. „Við viljum einhenda okkur í þau verkefni
sem snúa að daglegu lífi og þjónustu við fólk, hvort

Bandaríkjaforseti segir mikilvægt að efla frjáls viðskipti,
enda muni verndarstefna í
viðskiptum fækka góðum
störfum í Bandaríkjunum.
Nýleg skoðanakönnun sýndi
minnkandi stuðning almennings
við frjáls viðskipti, sérstaklega
meðal þeirra sem styðja
Repúblikanaflokk forsetans.
„Aukinn útflutningur mun
stuðla að betri og betur launaðri
störfum,“ sagði forsetinn í
vikulegu útvarpsávarpi sínu.
„Til að hagkerfið eflist þurfum
við að efla frjáls viðskipti.“

.µ "/2'!234*«2. (EILDARSTEFNA EKKI KYNNT FYRR EN FJ¹RHAGS¹

¾TLUN VERÈUR KYNNT Å NËVEMBER

sem það er í leikskólum, á öldrunarstofnunum í
skólum eða í þrifum á götum úti.“ Dagur tekur undir
staðhæfingu Björns Inga Hrafnssonar, borgarfulltrúa
Framsóknarflokksins, að aftur verði mögulegt að
koma á gjaldfrjálsum leikskóla í borginni.
SGJ

SGJ

Borgarstjóri vissi ekki
um framsóknarmenn
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri segist ekkert hafa vitað um eign áhrifamanna í Framsóknarflokknum í REI. Vilhjálmur segir að veittar hafi verið
villandi upplýsingar um 20 ára einkaréttarsamning við REI á stjórnarfundi.
34*«2.-, „Það kemur ekkert á

óvart að frétta af framsóknarmönnum þegar um svona fyrirtæki er að ræða, þetta er ekki í
fyrsta sinn,“ segir Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær
að tveir áhrifamenn í Framsóknarflokknum, Helgi S. Guðmundsson og Kristinn Hallgrímsson eiga
helmingshlut í félaginu VGKInvest sem í gegn um hlut sinn í
Geysi Green Energy (GGE) á nú
tveggja prósenta hlut í Reykjavík
Energy Invest (REI). Helgi var
formaður kosningastjórnar Framsóknarflokksins fyrir síðustu
borgarstjórnarkosningar.
Vilhjálmur segist ekkert hafa
vitað um eign Helga og Kristins í
GGE. „Og ég vil ekki vera að
dæma eitt eða neitt í þessu sambandi,“ segir hann. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, er harðorðari.
„Ef upplýsingar Fréttablaðsins
um eignatengsl Helga S. Guðmundssonar og Kristins Hallgrímssonar við REI eru réttar þá
horfir máli öðru vísi við en áður.
Ef þeir eiga þarna stórra fjárhagslegra hagsmuna að gæta þá
má vel vera að þarna sé farið að
skína í ástæðu alls þessa máls frá
byrjun og af hverju Björn Ingi
Hrafnsson var til í að slíta meirihlutasamstarfinu,“ segir Kjartan.
Björn Ingi Hrafnsson segist
ekkert hafa vitað um hlut Helga
og Kristins í GGE. „Ef ég væri í
þessu máli bara að hugsa um hagsmuni auðmanna, hvort sem þeir
væru í Framsóknarflokknum,
Sjálfstæðisflokknum eða öðrum
flokkum, þá hefði ég að sjálfsögðu

6)¨ (¥4!2 +ONA VELTI BÅL SKAMMT FR¹
(ÅTAR¹ Å G¾R

+ONA OG BARN ¹ 3N¾FELLSNESI

Sluppu ómeidd
úr bílveltu
,®'2%',! Kona með tveggja ára

"*®2. ).') (2!&.33/. /' 6),(*,-52 ¶ 6),(*,-33/. "ORGARFULLTRÒAR 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKS OG FRAMSËKNARFLOKKS KLÎPPUÈU ODDVITUM SÅNUM LOF Å LËFA ÖEGAR ÖEIR
INNSIGLUÈU MEIRIHLUTASAMSTARF Å BORGARSTJËRN Å MAÅ Å FYRRA .Ò DEILA ÖEIR HART OG NÕR
MEIRIHLUTI ER TEKINN VIÈ STJËRN BORGARINNAR
&2¡44!",!¨)¨0*%452

fallist á óskir sjálfstæðismanna
um að selja strax hlut Orkuveitunnar í REI. Þá hefðu þessir svokölluðu auðmenn fengið REI strax
og fyrir lítið fé,“ segir Björn Ingi.
Á fundi 3. október samþykkti
stjórn Orkuveitunnar samning
sem meðal annars veitir REI forgang að verkefnum sem Orkuveitan aflar erlendis næstu tuttugu árin. Einnig hefur REI
aðgang að sérfræðingum Orkuveitunnar gegn þóknun. Vilhjálmur borgarstjóri segir að ekki hafi
verið dregin upp rétt mynd af
innihaldi samningsins á stjórnarfundinum. „Tillagan gekk einfaldlega út á það að við værum að
samþykkja það að veita þessu fyrirtæki aðgang að tækniþjónustu.

Má vel vera að þarna sé
farið að skína í ástæðu
alls þessa máls frá byrjun og af
hverju Björn Ingi Hrafnsson var
til í að slíta meirihlutasamstarfinu.
+*!24!. -!'.²33/.
"/2'!2&5,,42²) 3*,&34¨)3&,/++3

Samingurinn sem lá til grundvallar var ekki ræddur á fundinum og
er mun víðtækari en orðalag tillögunnar gefur til kynna. Hann
var ekki kynntur sem einkaréttarsamningur. Tillagan var því villandi,“ segir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
GAR FRETTABLADIDIS

&JÎLDI STJËRNM¹LAMANNA VILJA SKIPTA ¥RAK UPP Å MÎRG SJ¹LFSTJËRNARHÁRUÈ Å EINU RÅKI

Vilja sjálfstjórn íraskra héraða
¥2!+ !0 Einn helsti leiðtogi sjía-múslima í Írak hvatti

í gær til sjálfstjórnar héraða í Írak. Með því að skipta
landinu upp í mörg ríki eftir trúarbrögðum og
kynþætti mætti styrkja það.
Ammar al-Hakim er talinn verða næsti leiðtogi
stærsta stjórnmálaflokks sjía í Írak. Á fundi með
hundruðum stuðningsmanna vakti hann máls á
hugmyndum sínum.
„Ég skora á alla syni þjóðarinnar að berjast fyrir
sjálfstjórn í héruðum sínum,“ sagði al- Hakim. Hann
sagði að stjórnvöld í höfuðborginni hefðu einokun á
ákvarðanatöku.
Tveir bandarískir þingmenn og forsetaframbjóðendur, demókratinn Joseph Biden og repúblikaninn
Sam Brownback, hafa stungið upp á sams konar
hugmyndum um aukna sjálfstjórn ólíkra héraða í
Írak. Þingsályktunartillaga þess efnis var samþykkt í
öldungadeild Bandaríkjaþings í september, en George
W. Bush Bandaríkjaforseti segist ekki munu þrýsta á
slíkt kerfi án vilja Íraka.
Forsætisráðherra Íraks, Nouri Al-Maliki, er
andvígur hugmyndinni og segir þingsályktunina vera
brot gegn sjálfræði Íraka. Forseti Íraks, Jalal

barn í bíl sínum lenti utan vegar
nálægt Hítará á Snæfellsnesvegi
um klukkan eitt í gær. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglunni í
Borgarnesi virðist sem konan
hafi ekið út í lausamöl í vegkantinum og misst stjórn á bílnum
þannig að hann valt hálfa veltu og
endaði á hliðinni.
Konan og barnið voru í bílbelti
og sluppu með minni háttar
skrámur. Sömuleiðis mun bíllinn
hafa virst lítið skemmdur en hann
var engu að síður fluttur á brott.
Konan sem var á vesturleið sneri
hins vegar við og fékk far með
barnið aftur til Reykjavíkur
þaðan sem hún kom.
GAR

4ILLAGA FR¹ *OHN (OWARD

Frumbyggjar
viðurkenndir
342!,¥! !0 Frumbyggjar í
Ástralíu fagna áætlun Johns
Howard forsætisráðherra um að
frumbyggjar fái sérstaka
viðurkenningu sem fyrstu íbúar
landsins í stjórnarskránni.
Howard hefur deilt við leiðtoga
frumbyggja í ýmsum málum á
ellefu ára valdatíma sínum.
Gagnrýnendur segja þetta of
lítið, of seint og aukinheldur
kosningabrellu hjá Howard en
búist er við því að hann boði
bráðlega til kosninga.
Frumbyggjar eru um 450.000 af
21 milljón íbúa Ástralíu. Eru þeir
fátækasti og verst setti þjóðfélagshópurinn í landinu.
SDG

(«,-!6¥+
4VÎ STÎÈUGILDI HVERFA
+AUPÖING SEGIR AÈ RÒM TVÎ STÎÈU
GILDI LEGGIST AF VEGNA STYTTINGAR ¹
AFGREIÈSLUTÅMA ÒTIBÒS BANKANS ¹
(ËLMAVÅK 3VEITARSTJËRN LÕSIR VONBRIGÈ
UM MEÈ bVILJALEYSI +AUPÖINGS BANKA
TIL AÈ LEITA ANNARRA LEIÈA Å SAMVINNU
VIÈ SVEITARFÁLAGIÈm

¶*«¨+)2+*!.
0RESTSVÅGSLA ¹ (ËLUM
(ILDUR )NGA 2ÒNARSDËTTIR GUÈFR¾ÈING
UR VERÈUR Å DAG Å (ËLADËMKIRKJU VÅGÈ
TIL PRESTSÖJËNUSTU Å +OLFREYJUSTAÈAR
PRESTAKALLI 6ÅGSLAN HEFST KLUKKAN TVÎ

2!.'2¶).' 942!
!--!2 !, (!+)- !L (AKIM ER SONUR NÒVERANDI LEIÈTOGA

ST¾RSTA FLOKKS 3JÅA Å ¥RAK (ANN ER TALINN LÅKLEGUR ARFTAKI HANS
./2$)#0(/4/3!&0

Talabani, er hins vegar fylgjandi hugmyndinni. Hann
er Kúrdi og mikill talsmaður aukinnar sjálfstjórnar
héraða.
SGJ

VINTÕRALAND BORGI LEIGUNA
3UMARBÒÈIR VINTÕRALANDS EIGA AÈ
F¹ EKKI UMBEÈNA L¾KKUN ¹ REIKNINGI
VEGNA SKËLAHÒSN¾ÈIS SEM TEKIÈ VAR
¹ LEIGU AF 2ANG¹RÖINGI YTRA Å SUMAR
SEM LEIÈ

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 37229 05/07

risaSMÁR

Yaris risaSMÁR - aftur og aftur
Yaris er enginn venjulegur bíll.
risaSMÁ hönnun hans og tækni gerir það að verkum að hann hefur eiginleika
stærri bíla hvað varðar rými og getu en jafnframt eiginleika smærri bíla hvað
varðar lipurð og eyðslu. Yaris er bíll sem fólk vill eiga og keyra. Aftur og aftur.
Það er gott að vera lítill. Það er gott að vera stór.
En risaSMÁR er snilld.
Verð frá 1.469.000 kr.

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
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$AGUR " %GGERTSSON

3TOLTUR YFIR
STERKRI ÒTKOMU
b-ÁR FINNST
ÖETTA MJÎG
STERK ÒTKOMA
FYRIR NÕJAN
MEIRIHLUTA m
SEGIR $AGUR "
%GGERTSSON
VERÈANDI
BORGARSTJËRI
2EYKJAVÅKUR
b¡G ER UNDRANDI OG STOLTUR YFIR
HVAÈ ÁG F¾ STERKA ÒTKOMU ÒT ÒR
ÖESSU 6IÈ GETUM ÎLL VERIÈ STOLT AF
ÖESSARI ÒTKOMU ÖVÅ AÈ VIÈ GÎNG
UM ÖESS EKKERT DULIN AÈ VIÈ ERUM
AÈ TAKA VIÈ Å BORGINNI VIÈ MJÎG
SÁRSTAKAR AÈST¾ÈURm
5M ÒTKOMU 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
OG 6ILHJ¹LMS ¶ 6ILHJ¹LMSSONAR Å
KÎNNUNINNI SEGIR $AGUR AÈ HÒN
ENDURSPEGLI ÖANN VANDA SEM 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKURINN HEFUR KOMIÈ SÁR Å

6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON

"ÅÈ EFTIR AÈ
RYKIÈ SETJIST

F í t o n / S Í A

b¶ETTA AUÈVIT
AÈ ENDUR
SPEGLAR Ö¹
UMR¾ÈU SEM
ORÈIÈ HEFUR
UM 2%) OG
ÕMIS M¹L ÖVÅ
TENGD m SEGIR
6ILHJ¹LMUR ¶
6ILHJ¹LMSSON
BORGARSTJËRI OG ODDVITI 3J¹LFST¾È
ISFLOKKS UM ÒTKOMU FLOKKSINS Å
SKOÈANAKÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS
6ARÈANDI ÖAU NÎFN SEM Ö¹TTTAK
ENDUR Å KÎNNUNINNI NEFNA SEM
BORGARSTJËRA NEFNIR 6ILHJ¹LMUR AFTUR
M¹LIÈ MEÈ 2%) b¶AÈ HEFUR VERIÈ
ERFITT FYRIR MIG PERSËNULEGA OG FYRIR
3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN ¡G HEF HAFT Ö¹
STÎÈU AÈ HAFA YFIR  PRËSENT OG
¾TLA BARA AÈ BÅÈA EFTIR ÖVÅ AÈ RYKIÈ
SETJISTm
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,ANDSBANKINN STYÈUR (!

Skilyrði Ungdomshus rædd

Gefa milljón á
ári til fimm ára

$!.-®2+ Ritt Bjerregaard, borgarstjóri Kaupmannahafnar, átti á
fimmtudag fund með fulltrúum
ungmenna sem hafa barist fyrir
því að borgin útvegi nýtt hús í stað
æskulýðsheimilisins á Norðurbrú
sem rifið var síðastliðið vor.
„Þetta var góður fundur,“ er haft
eftir Bjerregaard í dönskum fjölmiðlum, en hún vildi ekki ræða
nánar það sem fram fór á fundinum.
„Það góða við fundinn var að við
erum sammála um að hefja viðræður og taka okkur góðan tíma í það,“
var haft eftir henni á fréttavef dagblaðsins Politiken.
Þetta voru fyrstu beinu viðræð-

urnar milli fulltrúa ungmennanna
og borgarstjórnarinnar,
Borgarstjórnin krefst þess að ef
húsið á að vera í eigu borgarinnar
verði borgin að hafa eftirlit með
rekstrinum. Ungmennin hafa átt
erfitt með að fallast á það. Næsta
skrefið verður þá að ræða nánar
þau skilyrði sem borgin vill setja
rekstri slíks húss.
Æskulýðsheimilið á Norðurbrú
var árið 1982 afhent ungmennum í
Kaupmannahöfn, sem ráku þar
félagsstarfsemi ýmiss konar, meðal
annars veitingarekstur og tónleikastarfsemi. Mikil átök hafa reglulega orðið á götum Kaupmannahafnar síðan það var rifið í vor. GB

4®+ ¥ +!50-!..!(®&. 5M SÅÈUSTU

HELGI BÎRÈUST GRÅMUKL¾DD UNGMENNI
VIÈ LÎGREGLUNA EN ¹ FIMMTUDAG HITTU
FULLTRÒAR ÖEIRRA BORGARSTJËRANN
&2¡44!",!¨)¨!0

-%..45. Landsbankinn styrkir
rannsóknarsjóð Háskólans á
Akureyri um eina milljón á ári
næstu fimm árin. Þorsteinn
Gunnarsson rektor, Birgir Björn
Svavarsson, útibússtjóri Landsbankans á Akureyri, og Sigrún
Stefánsdóttir, formaður sjóðsstjórnar rannsóknarsjóðs
háskólans, skrifuðu undir
samning þess efnis á fimmtudag.
Markmiðið er að efla og
treysta fjárhagslega getu
Háskólans á Akureyri til
stuðnings við rannsóknarstarfsemi kennara og sérfræðinga við
skólann, samkvæmt fréttatilkynningu.
SÖS

Dagur með mest fylgi
í stól borgarstjóra
56,5 prósent borgarbúa styðja nýjan meirihluta í Reykjavíkurborg. Sjálfstæðisflokkur og Frjálslyndir myndu missa borgarfulltrúa, en Samfylking og Vinstri
græn bæta við sig. 41,3 prósent segjast vilja Dag B. Eggertsson sem borgarstjóra.
3+/¨!.!+®..5. 39,4 prósent segj-

ast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn ef gengið yrði til borgarstjórnarkosninga nú. Samkvæmt því
fengi flokkurinn sex borgarfulltrúa, einum færri en hann hefur
nú. Í sveitarstjórnarkosningunum
2006 hlaut flokkurinn 42,9 prósent
atkvæða.
Næststærstur yrði Samfylkingin og segjast 30,7 prósent styðja
hana. Borgarfulltrúar hennar yrðu
því fimm, einum fleiri en borgarfulltrúar Samfylkingar eru nú. Í
kosningunum 2006 hlaut flokkurinn 27,4 prósent atkvæða.
Vinstri græn bæta við sig fylgi
frá kosningum, þegar flokkurinn
hlaut 13,5 prósent atkvæða. Nú
segjast 19,4 prósent styðja flokkinn. Ef gengið yrði til kosninga nú
myndi flokkurinn því fá þrjá borgarfulltrúa og bæta við sig einum
manni.
5,8 prósent segjast myndu kjósa
Framsóknarflokkinn og myndi
Björn Ingi Hrafnsson því halda
sínu sæti. Í kosningunum hlaut
flokkurinn 6,3 prósent atkvæða.
Frjálslyndi flokkurinn og óháðir
myndu hins vegar ekki hljóta
mann kjörinn og segjast 3,1 prósent myndi kjósa flokkinn nú.
Frjálslyndir og óháðir hlutu 10,1
prósent atkvæða í síðustu borgarstjórnarkosningum.
1,6 prósent segjast myndu kjósa
annan flokk, í öllum tilfellum
sögðu svarendur að þeir myndu
kjósa Reykjavíkurlistann.
Rúmlega helmingur, 56,5 prósent, segjast styðja nýjan meirihluta borgarstjórnar í Reykjavík.
Fleiri konur en karlar eru ánægð-
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sent vilja að Björn Ingi Hrafnsson
yrði borgarstjóri og 0,9 prósent
nefndu Margréti Sverrisdóttur.
Hringt var í 600 Reykvíkinga á
kosningaaldri laugardaginn 13.
október og skiptust svarendur
jafnt eftir kyni. Spurt var: Hvaða
lista myndir þú kjósa ef gengið
yrði til borgarstjórnarkosninga
nú? 74,8 prósent tóku afstöðu til
spurningarinnar. Einnig var spurt:
Styður þú núverandi meirihluta
borgarstjórnar? 88,5 prósent tóku
afstöðu til spurningarinnar. Að
lokum var spurt: Hver vilt þú að
sé borgarstjóri Reykjavíkur? 74,2
prósent tóku afstöðu til þeirrar
spurningar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

ar með nýjan meirihluta, 63,2 prósent kvenna, en 50,2 prósent
karla.
Þá segjast flestir, eða 41,3 prósent, vilja að Dagur B. Eggertsson,
oddviti Samfylkingar og
verðandi borgarstjóri, verði borgarstjóri. Næstflestir nefndu nafn
Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, oddvita Sjálfstæðisflokk og fráfarandi borgarstjóra. Stuðningur við
hann var 21,3 prósent.
18,0 prósent sögðust vilja að
Svandís Svavarsdóttir, oddviti
Vinstri grænna, yrði borgarstjóri
og 6,3 prósent nefndu Gísla Martein Baldursson. Af öðrum oddvitum í Reykjavík sögðust 4,9 pró-
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Ljósynd: Spessi

„Ég gerðist sjálfboðaliði til þess að vinna gefandi vinnu með
fólki úr öllum stigum samfélagsins. Sjálfboðastarﬁð er bæði
fræðandi og skemmtilegt.“
Kamilla Guðmundsdóttir, 26 ára
Rúmlega 300 sjálfboðaliðar starfa sem heimsóknavinir, á dvalarheimilum,
sambýlum, sjúkrahúsum, fangelsum og einkaheimilum.

Sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna ómetanlegt starf sem miðar að því að rjúfa
félagslega einangrun, mæta neyð og aðstoða þá sem eru hjálparþurﬁ af einhverjum
orsökum. Þú getur gerst sjálfboðaliði, eða lagt okkur lið á annan hátt, í starﬁ sem
leitast við að auka mannúð og bæta samfélag okkar.

Verkefnin eru gefandi, fjölbreytt og óþrjótandi – vertu með!

kostar birtingu auglýsingarinnar

er styrktaraðili átaksins

Sími 570 4000 t www.raudikrossinn.is
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Ert þú ánægð(ur) með nýjan
meirihluta borgarstjórnar?
*¹
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Horfðir þú á landsleik Íslands
og Lettlands?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VÅSIRIS
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3AMKYNHNEIGÈUR Å 6ATÅKANINU

Óttast ekki nýjan meirihluta

Preláti vildi
kynlíf með karli

-)¨"/2'). „Nei, ég geri ekki ráð
fyrir að þetta hafi nokkur áhrif á
áform skólans, þau fyrirheit sem
hafa verið sett, þau standa,“ segir
Hjálmar H. Ragnarsson, rektor
Listaháskólans.
Vinstri græn lýstu sig á sínum
tíma mótfallin því þegar Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri undirritaði viljayfirlýsingu
frá 7. maí um að skólinn fengi
11.000 fermetra lóð í Vatnsmýrinni.
Viljayfirlýsingunni hefur enn
ekki verið fylgt eftir með formlegri úthlutun og nú eru Vinstri
græn aftur við stjórnvölinn í
borginni. Hjálmar óttast þó ekki

$EILUR UM HEITI EVRUNNAR

Búlgarar vilja
evro í stað euro
%62«053!-"!.$)¨ !0 Evrópusam-

bandið hefur jafnan staðið fast á
því að aðildarríkin stafsetji heiti
evrunnar „euro“,
en nú reyna
búlgörsk
stjórnvöld að fá
undanþágu frá
þeirri reglu.
Í Búlgaríu,
%62!
sem fékk aðild
að Evrópusambandinu í ársbyrjun, bera íbúar landsins nafn
gjaldmiðilsins fram „evro“ og
krefjast þess að fá að stafsetja
gjaldmiðilsheitið í samræmi við
það.
Búlgörsk stjórnvöld hóta því nú
að verði ekki orðið við þessu
muni þau ekki staðfesta samstarfssamning ESB við Svartfjallaland, þegar atkvæði verða
greidd um hann í næstu viku. GB

%KKI M¾LST L¾GRA Å NÅTJ¹N ¹R

Innan við prósent án atvinnu
6)..5-!2+!¨52 Skráð atvinnu-

leysi í september var 0,8 prósent.
Að meðaltali voru 1.336 manns án
vinnu á tímabilinu, sem eru 140
færri en í ágúst. Atvinnuleysi er
um átján prósentum minna en á
sama tíma í fyrra, þegar það
mældist eitt prósent.
Í tilkynningu frá Vinnumálastofnun segir að meginskýringin
á minna atvinnuleysi í september
sé sú að á höfuðborgarsvæðinu
hafi atvinnuleysi dregist saman
um átján prósent.
SÖS

,!8 ¥ ,%)2236%)4 &LJÒGANDI MÎL
SKEMMDI FËLKSBÅLA ¹ 6ESTURLANDSVEGI
-9.$*«(!..! (!2¨!2$«44)2

)LLA GENGIÈ FR¹ VÎRUBÅLSFARMI

Jós möl á bíla á
þjóðveginum
,®'2%',5-, Tveir fólksbílar
skemmdust í gærmorgun þegar
möl af vörubílspalli helltist yfir
þá á Vesturlandsvegi í gær.
Vörubíllinn var á suðurleið og
fólksbílarnir á norðurleið þegar
þeir mættust um klukkan ellefu
um morguninn nálægt Laxá í
Leirársveit. Að sögn lögreglunnar
í Borgarnesi sprakk framrúða í
öðrum fólksbílanna og báðir
rispuðust.
Kona sem ók öðrum bílnum
mun hafa sagt lögreglunni frá því
að henni hafi brugðið svo mikið
þegar gusan kom að hún hafi
hreinlega gripið fyrir andlitið.
Þykir lögreglu mikil mildi að við
það hafi konan ekki misst bílinn
undir vörubílinn eða út af
veginum.
GAR

"2%4,!.$
6ILL HREINSA NAFN SITT
2OBERT -URAT SEM FYRSTUR VAR GRUN
AÈUR Å M¹LI -ADELEINE -C#ANN HEFUR
GR¹TBEÈIÈ PORTÒGÎLSKU LÎGREGLUNA UM
AÈ HREINSA NAFN SITT OG HLEYPA HONUM
AFTUR TIL "RETLANDS (ANN HEFUR HAFT
RÁTTARSTÎÈU GRUNAÈS MANNS Å FIMM
M¹NUÈI EN HEFUR EKKI VERIÈ ¹K¾RÈUR
EÈA HANDTEKINN

iÃ>ÛÀ
Rauði krossinn auglýsir eftir sjálfboðaliðum í heimsóknaþjónustu.
Markmið verkefnisins er að rjúfa einsemd og félagslega
einangrun fólks. Boðið er upp á hefðbundnar heimsóknir
inn á einkaheimili en einnig heimsóknir á stofnanir.
Sjálfboðaliðar þurfa að hafa áhuga á mannlegum samskiptum og skuldbinda sig til að heimsækja gestgjafa
sinn reglulega í samræmi við samkomulag þeirra á milli.
Nánari upplýsingar í síma 570 4000
og á raudikrossinn.is

er styrktaraðili átaksins
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2EKTOR VINNUR
ËTRAUÈUR ¹FRAM
AÈ NÕBYGG
INGU SKËLANS
6INSTRI GR¾N
MËTM¾LTU ÖVÅ
¹ SÅNUM TÅMA
HVERNIG SKËL
ANUM VAR LOFAÈ
LËÈ Å 6ATNSMÕRI

að reynt verði að koma í veg fyrir
að viljayfirlýsingin nái fram að
ganga.
„Ég geng út frá því að það verði
ekki einu sinni til umræðu. Ég

held að þeir flokkar sem nú
mynda stjórn borgarinnar beri
sama hug til skólans og fyrri
meirihluti.“
Hann segir að athugasemdir
Vinstri grænna á sínum tíma hafi
fyrst og fremst snúist um að
Náttúrufræðistofnun fengi ekki
lóð í Vatnsmýrinni.
Samkvæmt yfirlýsingunni var
skólanum heimilt að ráðstafa lóðinni til þriðja aðila í samráði við
borgina. Skólinn vinnur nú með
Samson
Properties,
félagi
Björgólfsfeðga, að því að reisa
skólann á Frakkastígsreitnum.
Samson hefur hug á að fá lóðina í
Vatnsmýrinni í staðinn.
KËÖ

6!4¥+!.)¨ !0 Vatíkanið rak í gær

háttsettan preláta eftir að hann
varð uppvís um að falast eftir
kynmökum við ungan karlmann. Í
ítölskum sjónvarpsþætti var sýnd
upptaka af prelátanum þar sem
hann steig í vænginn við manninn
og fullvissaði hann um að kynlíf
tveggja karlmanna væri ekki
synd.
Samkvæmt kenningum
kaþólsku kirkjunnar er samkynhneigð synd. Talsmaður páfa,
séra Federico Lombardi, sagði
prelátann hafa verið látinn víkja
úr embætti á meðan rannsókn á
hvort hann væri maðurinn á
upptökunni færi fram.
SGJ

Ályktun um þjóðarmorð vekur reiði
Tyrknesk stjórnvöld hóta viðbrögðum ef ályktun utanríkismálanefndar Bandaríkjaþings, um að mannfall Armena í Tyrkjaveldi í fyrri heimsstyrjöldinni hafi
verið þjóðarmorð, verður samþykkt í atkvæðagreiðslu í þinginu.
7!3().'4/. !0 Tyrknesk stjórn-

völd hafa kallað sendiherra sinn
tímabundið heim frá Bandaríkjunum eftir að utanríkismálanefnd
neðri deildar Bandaríkjaþings
samþykkti ályktun á miðvikudag
þar sem morðum á hundruðum
þúsunda Armena í Tyrkjaveldi
snemma á síðustu öld er lýst sem
þjóðarmorði.
Ráðherra alþjóðaviðskipta í
Tyrklandi hefur hætt við ferð sína
til Bandaríkjanna vegna málsins.
Einnig hóta tyrknesk stjórnvöld
að grípa til aðgerða ef ályktun
nefndarinnar verði samþykkt í
þinginu.
Áður en kosið var um ályktunina reyndu George W. Bush Bandaríkjaforseti og ríkisstjórn hans að
fá nefndarmenn til að hafna henni.
„Samþykkt hennar getur skaðað
alvarlega samband okkar við lykilbandamann í Atlantshafsbandalaginu og í hinu hnattræna stríði
gegn hryðjuverkum,“ sagði Bush
meðal annars.
Robert Gates, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, varaði við
því að ályktunin gæti skaðað samskipti ríkjanna á sama tíma og
herafli Bandaríkjanna í Írak þyrfti
að reiða sig á leyfi tyrkneskra
stjórnvalda til að fá að nota lofthelgi Tyrklands.
Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagðist meta
sambandið við Tyrki mikils og því
hafi Bandaríkjamenn sent erindreka til Tyrklands til að reyna að
leysa úr deilunni.
Forseti Tyrklands, Abdullah
Gül, gagnrýndi harðlega að kosið
hefði verið um ályktunina. „Þessi
óviðunandi ákvörðun nefndarinnar hefur hvorki gildi fyrir tyrk-

-«4-,) ¥ !.+!2! (UNDRUÈ 4YRKJA MËTM¾LTU ¹LYKTUN "ANDARÅKJAÖINGS FYRIR UTAN

BANDARÅSKA SENDIR¹ÈIÈ Å !NKARA HÎFUÈBORG 4YRKLANDS ¹ FIMMTUDAG

!0

-)3-5.!.$) 4²,+5.  3®'5..)
¥ FYRRI HEIMSSTYRJÎLDINNI BARÈIST
4YRKJAVELDI VIÈ 2ÒSSLAND (LUTI
!RMENA STUDDI 2ÒSSLAND OG VAR
GRIMMILEGA HEFNT FYRIR ÖANN STUÈN
ING
!RMENAR SEGJA AÈ   MILLJËNIR
ÖEIRRA HAFI L¹TIST Å FYRRI HEIMSSTYRJÎLD
INNI ANNAÈHVORT MEÈ KERFISBUNDN
UM AFTÎKUM EÈA SVELTI
4YRKIR SEGJA AÈ B¾ÈI !RMENAR OG

nesku þjóðinni né virðingu hennar,“ sagði Gül.
Bandarískir stjórnarerindrekar hafa undanfarnar vikur hljóðlega verið að undirbúa fulltrúa
tyrkneskra stjórnvalda fyrir
þessa niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar. Nicholas Burns, aðstoðar-

4YRKIR HAFI FALLIÈ Å ÖJËÈERNIS¹TÎKUM
OG AFTÎKUR HAFI ¹TT SÁR STAÈ ¹ VEGUM
BEGGJA HLIÈA ¶EIR ¹¾TLA AÈ 
!RMENAR HAFI L¹TIST
-IKIÈ HEFUR VERIÈ DEILT UM HVORT
SKILGREINA BERI ATBURÈINA SEM
ÖJËÈARMORÈ ¹ !RMENUM 9FIR 
RÅKI HAFA TEKIÈ UPP Ö¹ SKILGREININGU
ÖAR ¹ MEÈAL "ELGÅA &RAKKLAND OG
2ÒSSLAND
(EIMILD ""#

utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, segir Tyrki „ekki hafa hótað
sérstökum aðgerðum“ sem viðbrögð við atkvæðagreiðslunni og
að hann vonist til að „vonbrigðin
muni takmarkast við yfirlýsingar“.
SDG FRETTABLADIDIS  STEINDOR FRETTABLADIDIS

&LÒÈI EFTIR AÈ HAFA VALDIÈ GRËÈURSKEMMDUM OG MENGAÈ HRINGTORG MEÈ OLÅU

«K YFIR -ELATORG OG MISSTI HJËL
,®'2%',5-, Hreinsa þurfti upp

olíu á Melatorgi í Reykjavík síðla
nætur í gær eftir að ökumaður
fólksbíls hafði ekið þvert yfir
torgið þannig að hjól munu hafa
farið undan.
Samkvæmt upplýsingum frá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins gekk vel að hreinsa upp olíuna sem lak úr bílnum þar sem
hann stöðvaðist í runna hinum
megin á torginu.
Ekki liggur fyrir hvort ökumaðurinn var undir áhrifum
áfengis eða fíkniefna enda lét
hann sig hverfa áður en lögregla
kom á vettvang. Lögreglu gekk
illa í gær að ná í skráðan eiganda
bílsins sem flytja þurfti gjörsamlega óökufæran á brott.
GAR

-%,!4/2' "ÅLLINN SKILDI EFTIR SIG LJËTA SLËÈ

&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 39173 10.2007

a

til

n
ði

i

a

r.
k
*

r
ð
a

le

0
0
9

.
9
á

ð

r
e
V

fr

ð

r
Ve
frá
a

ðr

a
r.
* k

0

90

.
19
a

in

ið

le
til

HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

STOKKHÓLMUR
AKUREYRI

TORONTO
WASHINGTON D.C.
(BWI)
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

REYKJAVÍK

OSLÓ
BERGEN GAUTABORG
KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN
FRANKFURT
GLASGOW AMSTERDAM
MÜNCHEN
MANCHESTER
LONDON
MÍLANÓ
PARÍS

Sölutímabil:
11. okt. til og með 15. okt.
Ferðatímabil:
1. nóv. til og með 10. des.
Takmarkað
sætaframboð.

BARCELONA
MADRID
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+ Nánari upplýsingar
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5MSVIF ÅSLENSKRA FYRIRT¾KJA Å +ÅNA HAFA STËRAUKIST

Frelsisskjöldurinn
"*®2'6). '5¨-5.$33/. 3+2)&!2

A

ukin umfjöllun um útrás íslenskra fyrirtækja
til Kína er ekki séríslenskt fyrirbæri. Í mörgum
erlendum viðskiptablöðum má greina mikla fjölgun blaðagreina um Kína. Þær greinar eru ekki um
hið kommúníska stjórnarfar og mannréttindabrot stjórnvalda. Sjónir manna beinast nú að mýmörgum
viðskiptatækifærum, risasamningum og uppbyggingu þar í
landi.
Þetta er eðlileg þróun. Kína er mun opnara Vesturlöndum
nú og um leið eykst umfjöllun um annað en stjórnarfarið. Samhliða komu vestrænna fyrirtækja gera kínversk stjórnvöld
kröfu um aukin samskipti milli landa. Komum kínverskra
sendinefnda til Íslands hefur til dæmis fjölgað mikið. Og á
móti þeim taka embættismenn, sveitarstjórnarfólk, alþingismenn, ráðherrar og forseti Íslands.
Athyglisvert er að í samtölum við þetta fólk er ekki lengur gerð krafa um að ræða mannréttindi fólks í Kína. Samkvæmt ársskýrslu Amnesty International 2007 hafa ofsóknir
á hendur fólki þar í landi aukist. Það er sett í gæsluvarðhald
og fangelsi án dóms og laga. Tjáningar- og trúarfrelsi eru
settar skorður. Fjölmiðlar og veraldarvefurinn eru ritskoðaðir. Pyndingar, réttarhöld vilhöll stjórnvöldum og aftökur
eru enn hluti af réttarkerfinu.
Í stað umræðu um mannréttindi er reynt að skapa gott andrúmsloft í samskiptum ríkjanna til að stuðla að framgangi
fyrirtækja. Á fundum forseta Íslands og Kína í upphafi þessa
mánaðar var til dæmis rætt um samstarf á fjölmörgum sviðum. Engar athugasemdir voru gerðar við það. Þegar Vigdís
Finnbogadóttir heimsótti ráðamenn í Kína fyrir mörgum
árum var spurt um mannréttindi. Hún gaf í skyn að þau væru
afstæð. Þá varð allt brjálað. Nú heyrist ekki múkk.
Það má færa fyrir því rök að umræðan um mannréttindi í
Kína sé ekki jafn knýjandi í dag og hún var áður. Þá er ekki
átt við að mannréttindi skipti ekki lengur máli. Það eru aðrar
leiðir til að ná fram rétti fólks en með beinni pólitískri íhlutun.
Frjáls viðskipti skipta höfuðmáli í þessari hægfara þróun.
Um leið og vestrænum fyrirtækjum fjölgar í Kína eykst
efnahagsleg velsæld. Kaupmáttur í stærstu borgum landsins
hefur margfaldast og hagvöxtur er mikill. Réttarkerfið hefur
tekið breytingum. Fyrir stuttu síðan voru samþykkt lög sem
heimila einkaeignarrétt, sem er í algjörri andstöðu við hugmyndafræði Kommúnistaflokksins.
Vestræn fyrirtæki hefja ekki starfsemi í Kína af mannúðarástæðum. Aukin réttindi fólks í kjölfarið eru afleiðing af
gildum sem fylgja frjálsum viðskiptum. Annars myndi hið
kapítalíska hagkerfi ekki ganga upp. Aukið frelsi og bætt
lífskjör haldast í hendur. Stjórnvöld missa í þeirri þróun jafnt
og þétt tökin á borgurunum, sem sækja réttindi sín stífar en
áður.
Stuðningur forseta Íslands við útrásina til Kína er líklega
eitt veigamesta framlag embættisins til mannréttindabaráttunnar þar í landi. Þetta veit Ólafur Ragnar Grímsson. Markaðurinn er frelsinu öflugur skjöldur.
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"YLTINGARHÎLLIN

!LLT UPP ¹ NÕTT

¥SLENSKA ÖJËÈIN VERÈUR SEINT KÎLLUÈ
BYLTINGARSINNUÈ OG EKKI FR¹ ÖVÅ AÈ
SUMIR KLËRI SÁR ENN Å HAUSNUM YFIR
ÖESSUM L¹TUM ÖARNA Å &RAKKLANDI
FYRIR RÒMUM TVEIMUR ÎLDUM FËLKIÈ
HEFÈI BARA GETIÈ BORÈAÈ KÎKUR ¶AÈ
ER ÖVÅ KANNSKI KOMINN TÅMI TIL AÈ VIÈ
EIGNUMST OKKAR EIGIN BYLTINGARHÎLL
2¹ÈHÒS 2EYKJAVÅKUR SEM DEILT HEFUR
VERIÈ UM FR¹ UPPHAFI EN ER VEL VARIÈ
AF ÎNDUM 3PURNING ER BARA HVORT
BYLTINGIN HAFI VERIÈ BYGGÈ ¹ SANDI
EÈA SÁ NÕTT UPPHAF EINS OG SJ¹ M¹
HÁR AÈ NEÈAN

¶AÈ HAFA LÅKLEGAST VERIÈ BLENDIN VIÈ
BRÎGÈ STARFSMANNA 2¹ÈHÒSSINS VIÈ
ÖEIRRI BYLTINGU SEM VARÈ FYRIR HELGI
&LESTIR STARFSMANNANNA ÖEKKJA VÅST
GÎMLU HERRANA SEM NÒ TAKA AFTUR VIÈ
VÎLDUM EN VORU RÁTT FARNIR AÈ VENJA
SIG VIÈ Ö¹ NÕJU  FUNDINUM FR¾GA Å
(ÎFÈA ÖAR SEM SJ¹LFST¾ÈISMENN
BIÈU OG BIÈU ¹TTI MEÈAL ANNARS AÈ
R¾ÈA FJ¹RHAGS¹¾TLUN 2EYKJAVÅKUR
BORGAR FYRIR N¾STA ¹R 5NDIRBÒN
INGUR FYRIR HANA HEFUR TEKIÈ
NOKKURN TÅMA EN NÒ SJ¹
STARFSMENN FRAM ¹ AÈ
STËR HLUTI ÖEIRRAR VINNU
HAFI VERIÈ TIL EINSKIS OG
ÖURFA AÈ SETJAST AFTUR
NIÈUR VIÈ BORÈ SÅN EFTIR
HELGI OG ENDURREIKNA

ALLT SEM VIÈKOM HAGR¾ÈINGU OG
MÎGULEGUM EINKAREKSTRI

"YRJAR VEL
3IGMUNDUR %RNIR 2ÒNARSSON ¾TLAR AÈ
BYRJA MEÈ ST¾L Å NÕJUM Ö¾TTI SÅNUM
¹ 3TÎÈ  Å KVÎLD -ANNAM¹LI ¶AR
MUN HANN F¹ B¹ÈA LEIÈTOGA RÅKIS
STJËRNARFLOKKANNA ÖAU 'EIR
( (AARDE OG )NGIBJÎRGU
3ËLRÒNU 'ÅSLADËTTUR SAMAN
Å SPJALL %F 3IGMUNDUR %RNIR
VERÈUR HEITI Ö¹TTAR SÅNS TRÒR
MUNU ÖAU EKKI KOMAST UPP
MEÈ NEITT JAPL JAML OG
FUÈUR HELDUR SVARA SPURN
INGUM ¹ MANNAM¹LI SVO
ALLIR SKILJI
SVANBORG FRETTABLADIDIS

")4"%). 3VANDÅS 3VAVARSDËTTIR SPYR

Var rétt að mynda nýjan
meirihluta í borgarstjórn?
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'5..!233/.

36!.$¥3
36!6!23$«44)2

Á sandi byggt

Nýtt upphaf

M

F

yndun nýs meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur er áfall fyrir okkur sjálfstæðismenn.
Allir þeir sem hafa fylgst með borgarmálum á
undanförnum misserum hafa séð breytingarnar á
stjórn borgarinnar frá því að R-listinn gafst upp á
því að bjóða fram sökum sundrungar, ósamlyndis og
vantrausts. Breyttar áherslur í skólamálum,
umhverfismálum og skipulagsmálum sýndu svo ekki
var um villst að stjórn borgarinnar var í góðum
höndum fólks sem hafði bæði sýn og getu til að efla
borgina og bæta.

3UNDURLYNDISFJANDINN
Nýi meirihlutinn er stofnaður á grundvelli ágreinings á milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins um hvort peningar borgarbúa eigi að fara í
áhættuverkefni í Suðaustur-Asíu, Afríku og víðar. Rlistaflokkarnir, sem ekki treystu sér til að bjóða
aftur saman fram til borgarstjórnar vegna málefniságreinings, mynda nú samstarf á grundvelli þessa
máls. Það er ekki gæfuleg byrjun á sambandi.
Vinstri grænir hljóta að hafa ónotatilfinningu í
þessu máli og hana töluverða. Þeir taka nú á móti
fulltrúa Framsóknarflokksins og tryggja þar með að
áfram verði haldið með þau áform sem Vinstri
grænir gagnrýndu svo mjög fyrir nokkrum dögum.
Ljóst er að ungliðarnir eru að minnsta kosti með
fyrirvara á þessu valdabrölti. Í yfirlýsingu þeirra
segir: „Ein af forsendum þess að hið nýja samstarf
gangi upp er að Björn Ingi Hrafnsson borgarfulltrúi
geri hreint fyrir sínum dyrum í orkumálum Reykjavíkur sem allra fyrst.“ Skeytasendingarnar eru
strax byrjaðar og meirihlutinn er ekki enn tekinn
við!
5MM¾LI 'UNNARS 3M¹RA
Við þessa yfirlýsingu ungliða VG bætast ummæli
Gunnars Smára Egilssonar í Íslandi í dag síðastliðinn fimmtudag og ættu þau að verða forystumönnum VG ærið umhugsunarefni. Gunnar Smári
þekkir vel til í íslensku viðskiptalífi og er mörgum
þeim hnútum kunnugur sem alla jafna eru ekki
almenningi til sýnis. Ummæli hans voru þessi:
„Þetta REI-mál er alls ekki búið. Þar eiga eftir að
koma ýmsir hlutir fram sem eru ekki við hæfi og ég
held að þeir eigi eftir að reynast Birni Inga mjög
erfiðir.“ Stuðningsmenn VG hljóta að vera hugsi og
velta því fyrir sér hvað það er sem þeir hafa nú
tekið að sér að styðja. Ég hef lítið að segja um
Samfylkinguna í borgarstjórn í þessu máli annað en
það, að afstaða hennar kemur mér ekki á óvart, fyrri
orð um siðleysi og spillingu Framsóknarflokksins
hljóta þó að vera stuðningsmönnum þess flokks
áhugavert lesefni undir háttinn.
3TJËRNARANDSTAÈA
Okkar sjálfstæðismanna býður nú það verkefni að
vera í stjórnarandstöðu í borgarstjórninni. Ég
treysti okkar fulltrúum vel til þess að sinna skyldum
sínum á þeim vettvangi. Án nokkurs vafa munu þau
veita nýjum meirihluta það aðhald sem nauðsynlegt
er og reyna að koma áfram þeim góðu verkefnum
sem hafist var handa við.

undurinn þriðja október varð örlagaríkur.
Fyrst vegna þess að líkur benda til að hann
hafi formlega ekki staðist. Í annan stað vegna þess
að þar var ofboðið réttlætiskennd venjulegs fólks.
Í þriðja lagi vegna þess að þar voru viðhöfð
ótrúleg vinnubrögð. Eftirleikurinn var með
ólíkindum. Hámarki náði endaleysan þegar
Sjálfstæðisflokkurinn reyndi að kenna Hauki
Leóssyni um málin eftir að hafa þegið ráð
Valhallar. Sumir halda því fram að ágreiningurinn
nú sé um það hvort á að selja hratt eða hægt;
hvorugt er rétt. Það er ekki hægt að selja, hvorki
hægt né hratt. Nú verður að rannsaka alla ferla í
þaula, það verður að skoða málin algerlega í
kjölinn og velta við öllum steinum. Það verður
væntanlega eitt af mikilvægustu verkefnum nýs
meirihluta að ganga í þá skoðun. Þegar niðurstaða
þeirrar skoðunar liggur fyrir er hægt að hafa
skoðun á því hvort og hvernig á að selja, hratt,
hægt, mikið eða lítið.
Vinnuhópurinn mun jafnframt móta framtíðarsýn fyrir Orkuveituna, heildarstefnumótun með
hagsmuni almennings og náttúru að leiðarljósi. Sá
leiðangur verður spennandi og borgarbúum til
gæfu.

+RAFTMIKILL MEIRIHLUTI
Nú hefur verið myndaður nýr, kraftmikill meirihluti. Það er fjögurra flokka meirihluti. Hér
verður því ekki spáð hvernig sá meirihluti endist
því það er best að láta verkin tala. Fyrir okkur
Vinstri græn er mikilvægast að meirihlutinn nýi
sýni heiðarleika í verkum sínum gagnvart
borgarbúum og sjálfum sér, opin og heiðarleg
vinnubrögð þar sem allt er uppi á borðinu. Nýi
meirihlutinn þarf að verða meirihluti félagslegra
viðhorfa, kvenfrelsis og grænna lífsgilda. En
umfram allt er nýi meirihlutinn um það að bjarga
Reykjavík úr tröllahöndum. Vonandi gengur það
vel. Meirihlutinn nýtur fylgis 56 prósenta
borgarbúa ef marka má síðustu kosningar en
fylgið við sjónarmið opinnar og lýðræðislegrar
umfjöllunar, fumlausra og yfirvegaðra vinnubragða hefur án efa aukist. Sjaldan hefur opin,
kraftmikil og almenn umræða áorkað eins miklu.
Aldrei áður hefur meirihluti hrökklast frá völdum
á miðju kjörtímabili í Reykjavík. Eftir 17 mánaða
valdasetu Valhallar steytti hinn reynslulausi
meirihluti á skeri. Þau voru ekki tilbúin.
%INSTAKAR UNDIRTEKTIR
Undirtektirnar sem minn málflutningur hefur
fengið að undanförnu eru algerlega einstakar; ég
er þeim þakklát sem hafa látið í sér heyra eða
sent mér bréf og hvatningu. Ég ætlast til þess að
þessi nýi meirihluti starfi í samræmi við þá
hreyfingu almennings sem nú hefur velt íhaldsmeirihlutanum í Reykjavík. Ég mun standa þá
vakt. Með þeirri hreyfingu gegn spillingu og fyrir
heiðarleika í íslenskum stjórnmálum.

Jafnvægi
Harður og þ rautseigur þ egar á þ arf að halda – mjúkur, lipur og þ ægilegur í
dagsins önn. Að mæta ólíkum þ örfum og bregðast hárrétt við mismunandi
aðstæðum; þ etta eru kröfur samtímans.
Til afgreiðslu strax. Komdu og reynsluaktu Mitsubishi Pajero.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
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Ástkær eiginkona mín,

Kristín Eggertsdóttir
Búhamri 21, Vestmannaeyjum,

lést á Sjúkrahúsi Vestmannaeyja 10. október síðastliðinn.
Útför auglýst síðar.

„Ég hef reynt að lesa daglega í Biblíunni, jafnvel þó
að ég hafi ekki tíma fyrr en
seint að kvöldi.“
4ËNLISTARMAÈURINN GEÈÖEKKI
#LIFF 2ICHARD VITNAR GJARNAN TIL
TRÒAR SINNAR OG "IBLÅUNNAR Å
VIÈTÎLUM VIÈ FJÎLMIÈLA 3ÎNGV
ARINN ER  ¹RA Å DAG

Jósúa Steinar Óskarsson

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

-ANNRÁTTINDAFRÎMUÈURINN DR -ARTIN
,UTHER +ING YNGRI VAR S¾MDUR FRIÈARVERÈ
LAUNUM .ËBELS ÖENNAN DAG ¹RIÈ 
+ING HAFÈI Ö¹ Å LANGAN TÅMA UNNIÈ MIKIÈ
STARF GEGN KYNÖ¹TTAFORDËMUM GAGNVART
SVERTINGJUM Å Å "ANDARÅKJUNUM +ING VAR
AÈEINS  ¹RA ÖEGAR HANN FÁKK VERÈLAUN
IN OG S¹ YNGSTI SEM NOKKURN TÅMA HAFÈI
HLOTIÈ ÖAU +ING GAF VERÈLAUNAFÁ SITT UM
 ÖÒSUND "ANDARÅKJADALI TIL M¹LSTAÈAR
INS SEM HANN HAFÈI SVO LENGI BARIST FYRIR
-ARTIN ,UTHER +ING F¾DDIST Å !TLANTA ¹RIÈ &2 !&(%.$).'5
 (ANN VAR MEÈ DOKTORSGR¹ÈU Å GUÈ
FR¾ÈI OG SKIPULAGÈI ¹RIÈ  FYRSTU STËRU MËTM¾LAGÎNGUNA +ING VAR UNDIR
¹HRIFUM FR¹ -AHATMA 'ANDHI OG VORU MËTM¾LAGÎNGUR HANS ¹VALLT FRIÈSAMLEG
AR ÖË AÈ MËTTÎKURNAR HAFI OFT ¹ TÅÈUM VERIÈ ËVINSAMLEGAR Å SUÈURHLUTA "ANDA
RÅKJANNA
+ING VAR MYRTUR  APRÅL  AF *AMES %ARL 2AY HVÅTUM FANGA SEM HAFÈI FLÒIÈ
ÒR FANGELSI

Okkar kæri faðir, tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Baldur Björnsson
dvalarheimilinu Uppsölum,
áður Kaupvangi, Fáskrúðsfirði,

lést fimmtudaginn 11. október. Útförin fer fram
frá Fáskrúðsfjarðarkirkju föstudaginn 19. október
kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.
Björgvin Baldursson
Birna Baldursdóttir
Hrefna Björnsdóttir
afabörn og langafabörn.

Anna Þóra Pétursdóttir
Bæring Bjarnar Jónsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jóna Fanney Gunnarsdóttir
kjólameistari, Bólstaðarhlíð 41,

lést á Droplaugarstöðum þriðjudaginn 9. október.
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn
18. október kl. 13.00.
Jón Helgason
Salóme H. Magnúsdóttir
Gunnar Helgason
Inga Arndís Ólafsdóttir
Sigríður Halldórsdóttir
Þorbjörn Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

Haukur Þorvaldsson
matreiðslumaður, Veghúsum 31,
Reykjavík,

lést þriðjudaginn 2. október á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Jarðarförin fer fram frá
Neskirkju þriðjudaginn 16. október kl. 13.00.
Björg Jóhannsdóttir
Björgvin Margeir Hauksson
Agnes Björk Hauksdóttir
Hermann Haukur Hauksson
Þorvaldur Hauksson
Jóhanna Clara Jónsdóttir
Jón Knútur Jónsson
og barnabörnin.

Auður Jónsdóttir

Eva Hillerz
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,¹NSAMUR OG HEILSUHRAUSTUR
Bergur Felixson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Leikskóla Reykjavíkur,
fagnar sjötugsafmæli sínu í dag ásamt
nánustu fjölskyldu og vinum. „Við
erum búin að minnka við okkur þannig
að við erum ekki með neitt rosalegt
húsnæði og bjóðum bara heim þeim
nánustu í dag,“ segir Bergur og bætir
því við að það leggist alveg ljómandi
vel í hann að komast á áttræðisaldurinn. „Ef maður hefur góða og stóra
fjölskyldu, þá er maður lánsamur. Ég
er líka heilsuhraustur þannig að það
er ekki hægt að kvarta yfir þeim gangi
lífsins.“
Bergur lét af störfum sumarið 2005
eftir þrjátíu ára starf hjá Leikskólum
Reykjavíkur og hefur haft nóg fyrir
stafni síðan. „Ég fór smávegis í skóla
og hef verið að skrifa svolítið um leik-

skólana, með áherslu á þessi þrjátíu ár
sem ég var í þessu,“ segir hann. „Það
var mjög góður tími og ofboðslega
hröð þróun í sambandi við þessi mál.
Það var margt sem gerðist, gífurlegar byggingar og skortur á starfsfólki,“
bætir hann við og hlær.
Bergur segir ósköp gaman að horfa
til baka yfir liðna tíð. „Ég fór í kúrsa
í Háskólanum veturinn 2006-2007. Það
voru tveir sögukúrsar, annars vegar
hjá Vali Ingimundarsyni um heimsmálin frá árinu 1937 og hins vegar Íslandssaga frá sama tíma. Það var mjög
skemmtilegt að fara í gegnum þetta
og þetta var skemmtilegur tími. Mér
fannst líka svo skemmtilegt að kynnast þessu háskólalífi og því frábæra
unga fólki sem stundar þar nám í þúsundavís,“ segir Bergur og bætir því

við að gaman sé að sjá hve góðu standi
unga fólkið sé í hér á landi.
Spurður hvað sé fram undan núna
segir Bergur: „Það eru vonandi bara
rólegheit fram undan en við höfum
verið að kynnast barnabörnunum
betur og meira undanfarið og aðstoða unga fólkið eitthvað við það. Svo
fórum við hjónin í það á gamals aldri
að kaupa okkur sumarbústað.“ Bergur segir eiginkonu sína, Ingibjörgu S.
Guðmundsdóttur, vera mjög áhugasama um ræktun en lítið hafi verið
um slíkt eftir að þau fluttust í blokkaríbúð. „Við vorum svo lánsöm að detta
niður á ágætis sumarbústað á hentugu
verði í fyrravor þannig að það verður viðfangsefni á vorin og sumrin hér
eftir,“ segir hið sjötuga afmælisbarn
að lokum.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

40 ára afmæli
Í dag, sunnudaginn 14. október, verður

Pétur Stóribjór
Innilegar þakkir sendum við öllum sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát
og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Erlu Kristjánsdóttur

40 ára!
Pétur er Man Utd aðdáandi #1 og mun hann
halda upp á afmælið sitt laugardaginn
20. október þegar Aston Villa tekur á
móti Manchester United. Þeir sem langar
að verða boðið í afmælið haﬁ samband á
kason@simnet.is

Elskuleg móðir okkar,

Vilhelmína Sigurjónsdóttir
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir fimmtudaginn
11. október.
Sigrún, Þóranna, Bjargey og Halldóra Eyjólfsdætur.

hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, áður til
heimilis að Einholti 7, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilis
Skógarbæjar fyrir auðsýnda umhyggjusemi og alúð.
Guðrún Gunnardóttir
Eyvör Gunnarsdóttir
Björgvin R. Leifsson
Hreinn Gunnarsson
Benjamín Gunnarsson Dagbjört Þórhallsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR

Tilkynningar um merkisatburði má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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Hamingjusamir Íslendingar

NJÓTTU
netsins!
SPRONnet

Nýr hagstæður debetreikningur á netinu

.-3+%)¨ ¥ +¥.6%23+5  N¹MSKEIÈINU VERÈUR FLÁTTUÈ SAMAN FR¾ÈSLA UM KÅNVERSKA
MENNINGU OG SÎGU UM LEIÈ OG UNDIRSTÎÈUATRIÈI KÅNVERSKU VERÈA KENND
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Samkvæmt rannsókn, sem gerð
var af samtökum sem kallast
New Economics Foundation and
Friends of the Earth, eru Íslendingar hamingjusamastir Evrópubúa. Norðurlandabúar komu
hlutfallslega best út úr rannsókninni og var Svíþjóð í öðru sæti og
Noregur í því þriðja. Danmörk
var einnig ofarlega á listanum, í
sjötta sæti. Könnunin náði til 30
landa innan Evrópu og var meðal
annars mæld lífsgleði Evrópubúa.
Það er spurning hvort veður hafi
haft áhrif á lífsgleði Íslendinga en
einmuna blíða ríkti hér á landi
þann tíma sem könnunin var
gerð á meðan rigndi eins og hellt
væri úr fötu á frændur okkar.
Einnig hefur verið bent á þá staðreynd að sífellt fleiri Íslendingar
ganga til viðskipta við SPRON
og eins og alþjóð veit er ánægjan
hvergi
meiri en meðal
þeirra.

Skemmtileg leið til
að læra kínversku
Gallery Kína er verslun í Ármúla
42 sem selur kínverska listmuni
frá mismunandi tímaskeiðum í kínverskri listasögu. Þar er þó boðið
upp á meira en kínverskan varning
þar sem nú eru að hefjast þar námskeið í kínversku.
Námskeiðin eru tveggja tíma
námskeið í þrjú skipti þar sem
áhersla verður lögð á menningu og
sögu Kína um leið og undirstöðuatriði kínverskrar tungu og leturgerðar verða kynnt. Á námskeiðinu verða til dæmis nokkrir listmunir í versluninni teknir fyrir og
tákn þeirra og gerð útskýrð þannig

að allir ættu að hafa gagn og gaman
af.
Tveir kínverskir leiðbeinendur munu halda námskeiðið sem fer
fram á íslensku.Námskeiðin verða
á sunnudögum og er fyrsti tíminn í
dag sunnudaginn 14. október klukkan 11.00 til 12.30. Frá hálfeitt til eitt
verður frjáls tími þar sem þátttakendum gefst færi á að spyrja leiðbeinendurna nánar um kínverska
menningu og sögu.
Þetta námskeið er tilvalið fyrir þá
sem þurfa og hafa áhuga á að kynnast kínverskri menningu og vilja
læra undirstöðuatriði kínversku.

'2.. "%++52 &JËRÈI BEKKUR -ENNTASKËLANS AÈ ,AUGARVATNI TEKUR Ö¹TT Å AÈ GR¾ÈA

OG KL¾ÈA LANDIÈ

Menntskælingar
rækta skóg
Fjórði bekkur Menntaskólans að
Laugarvatni hefur í haust plantað rúmlega 29 þúsund trjám í landi
Gunnarsholts á Rangárvöllum.
Trén eru af nokkrum tegundum
svo sem blágreni, birki og stafafuru
og hefur gróðursetningin verið á
vegum Landgræðslu ríkisins.

Þvílík
heppni!

Í fjórða bekk eru 19 galvaskir
nemendur sem unnu allir saman
við gróðursetninguna og lögðu
metnað í verkefnið enda er það
fjáröflun fyrir útskriftarferð
bekkjarins og jafnframt framlag
til kolefnisjöfnunar.

.¾STA LANDSMËT VERÈUR
¹ !KUREYRI

ARGUS 07-0542

.¾STA LANDSMËT 5-&¥ VERÈUR HALDIÈ ¹ !K
UREYRI AÈRA HELGINA Å JÒLÅ  ¶RIÈJUDAGINN
 OKTËBER VAR SKRIFAÈ UNDIR SAMNINGA VEGNA
LANDSMËTSINS SEM ER ÖAÈ  Å RÎÈINNI
5M ER AÈ R¾ÈA ANNARS VEGAR SAMN
ING ¹ MILLI 5-&¥ OG MËTSHALDARA SEM ERU
5-3% OG 5&! (INS VEGAR ER ÖAÈ SAMN
INGUR ¹ MILLI MËTSHALDARA OG !KUREYRAR
,!.$3-«4
B¾JAR ,ANDSMËTSNEFND HEFUR VERIÈ STARF
ANDI Å TÎLUVERÈAN TÅMA OG ER UNDIRBÒNINGUR RIÈ  VERÈUR N¾STA LANDS
MËT 5-&¥ HALDIÈ ¹ !KUREYRI ¶¹
KOMINN ¹G¾TLEGA AF STAÈ &ORMAÈUR LANDS
ERU HUNDRAÈ ¹R LIÈIN FR¹ FYRSTA
MËTSNEFNDARINNAR ER +RISTJ¹N ¶ËR *ÒLÅUSSON LANDSMËTI SEM FËR EINNIG FRAM
&YRSTA LANDSMËT 5-&¥ VAR HALDIÈ ¹ !KUREYRI ÖAR Å B¾
¹RIÈ  OG ÖVÅ VERÈA  ¹R LIÈIN FR¹ FYRSTA
MËTINU ÖEGAR LANDSMËTIÈ HEFST ¹ !KUREYRI ¹RIÈ 

Nýttu þér netið
Kynntu þér málið á spron.is

SILFURnet

GULLnet

PLATINUMnet

Kona í Sandgerði, sem óskar
nafnleyndar, varð fyrir því óláni
nýlega að týna hundinum sínum
á ferðalagi um Norðurland. Hún
lýsti eftir hundinum í Degi og
fékk svar um hæl. Kona á bóndabæ í nágrenni við Grenivík lét
vita af hundi sem hafði verið
að sniglast í kringum heimili
hennar og lýsingin í blaðinu gat
átt við. Konan fékk hundinn
sinn og ákvað í framhaldinu að
koma við í versluninni Jónsabúð
á Greni-vík og fá sér bita. Hún
keypti auk þess skafmiða og
borgaði með SPRON-kortinu
sínu. Það má með sanni segja að
hún hafi verið hundheppin því
að á skafmiðanum var vinningur
upp á eina milljón. Ekki fylgir
sögunni hvað konan ætlar að
gera við peningana en það má
gera ráð fyrir að hundurinn verði
verðlaunaður á einhvern hátt.
Er nema von að viðskiptavinir
SPRON séu jafnánægðir og raun
ber vitni?
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Bóhem og sjóari
Sigrúnu Eðvaldsdóttir finnst hún of gömul til að vera kölluð krútt. Heiðu Eiríksdóttur er alveg sama þótt hún heiti Heiða í
Unun en vill aftur á móti að samborgarar hér í bæ kalli sig bóhem. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við tónlistarkonurnar
um forsetaefni og fræga leigjendur.

 2®+34«,5Hafið þið hist áður? Hver er ykkar
fyrsta minning um hvor aðra?
Heiða: Nei, ég held ekki.
Sigrún: Við höfum aldrei talað
saman.
Heiða: Við höfum kannski verið í
sama partíinu einhvern tímann.
Sigrún: Já, ég hef oft séð þig – úti í
horni.
Heiða: Annars held ég að enginn
muni ekki eftir Sigrúnu sem var
ekki fæddur þarna í kringum fiðlukaupin 1992. Ég held að það hafi
verið í fyrsta skipti sem maður
heyrir þetta nafn: Sigrún Eðvaldsdóttir.
Sigrún: Ég man fyrst eftir Heiðu
þegar hún var með stutta hárið.
Hanakambinn. Þá var hún svo mikið
í blöðunum og var þá Heiða í Unun.
En hvernig finnst þér annars að
vera alltaf Heiða í Unun?
Heiða: Ég gekk í gegnum eitthvað
smá gremjutímabil sem varði í einhverjar þrjár vikur en ég er alveg
hætt að kippa mér upp við það.

(UGLEIK OG (ELGU "RÎGU Å 3PAUGSTOF
UNA
Nú er deilan í kringum brottrekstur
Randvers úr Spaugstofunni að
sjatna. Snerti það ykkur að Randver
var rekinn? Hver er eftirminnilegasti karakter Spaugstofunnar fyrr og
síðar? Ef þið fengjuð það verkefni að
fastráða einhvern einstakling úr
þjóðfélaginu í Spaugstofuna, hvern
mynduð þið ráða?
Sigrún: Mér fannst allt saman í
kringum brottreksturinn bara mjög
leiðinlegt.
Heiða: Ég er alveg á hinni skoðuninni. Mér var nákvæmlega sama
enda horfi ég ekki á Spaugstofuna.
Hefði þetta verið drama sem hefði
snúist um það að Jón Gnarr hefði
verið rekinn úr Fóstbræðrum hefði
ég tekið málið mjög nærri mér. Ég
held ég hafi að vísu horft á Spaugstofuna fyrsta árið sem hún var
starfrækt, hét það ekki 89 af stöðinni?
Sigrún: Jú, eitthvað slíkt. Ég reyni
að horfa á Spaugstofuna og þeir eru
auðvitað misferskir. Ég man alveg
eftir því að hafa einhvern tímann
orðið leið á þeim. En svo er svo
gaman að sjá þegar þeim tekst vel
upp. Jesúbrandarinn eftir símaauglýsinguna um daginn var til dæmis
ofboðslega fyndinn.
Heiða: En eftirminnilegasti karakterinn? Má ég nefna karakterinn sem
mér finnst minnst skemmtilegur?
Það er þá litli gaurinn þarna í rykfrakkanum sem segir alltaf þarna
ma, ma, ma, ma, ... Guð minn góður
hvað hann er hræðilegur.
Sigrún: Já, þessi sem er alltaf á
hjánum. Ég er hrifnust af Kristjáni
heiti ég Ólafsson.
Heiða: Ég myndi ráða Hugleik Dagsson til að taka við Spaugstofunni.
Hann myndi örugglega stokka vel
upp í öllu, reka flesta og breyta
Spaugstofunni.
Sigrún: Ég myndi ráða Helgu Brögu.
Mér finnst hún brjálæðislega
skemmtileg.

eftir því. Einu sinni las ég að ég
væri af krúttkynslóðinni en mér
finnst ég samt varla geta talist
krútt í dag. Komin á ákveðinn aldur
og svona. Ég held til dæmis að
Sigur Rósar-gæjarnir séu svona tíu
árum yngri en ég. Og þeir eru pottþétt krúttkynslóð. En mig langaði
alltaf að vera pönkari.
Heiða: Varstu það ekki?
Sigrún: Það er svolítið erfitt að vera
klassískur fiðluleikar og pönkari
um leið. Uppreisnin hjá mér braust
því út í toppnum. Ég broddaklippti
toppinn og var með sítt hár. Svo var
ég alltaf með gel í honum. Þetta var
1984 þegar ég bjó erlendis og stundaði nám í virtum tónlistarháskóla.
Svo skammaðist ég mín svo mikið
þegar kennarinn ætlaði að klappa
mér á kollinn og lenti á gelveggnum. En hvað það varðar að vera
kölluð krútt þá skildi ég alveg hvaðan það kom. Það er eitthvað ákveðið í fasi mínu – eitthvað svona „tíhíhí“.

%R SVOLÅTIÈ SVONA bTÅHÅHÅm
Íslendingum hefur alltaf þótt gaman
að flokka fólk í einhverja hópa.
Þannig er hjörðinni smalað undir
einhver
yfirheiti
svo
sem
krútt,hnakkar og svo framvegis.
Hafið þið einhvern tímann orðið
varar við það að vera settar í einhverja sérstaka grúppu?
Heiða: Já, já. Ég hef tilheyrt mörgum mismunandi hópum á mismunandi tímabilum ævinnar. Ég hef
verið gothari og svo hef ég verið
pönkari. Er maður svo ekki bara í
einhverri listamannabóhemaklíkunni? Mig langar allavega ofboðslega mikið að tilheyra þeirri kreðsu
– að fólk horfi á mig og hugsi: Já,
þarna fer bóhem – mikill.
Sigrún: Þeir sem eru í klassískri
tónlist eru auðvitað alltaf flokkaðir
í sömu deild. Maður tekur alveg

/RÈIÈ GOTT Å FORSETASTËLNUM
Frá krúttum og pönkurum í forsetann. Hvernig líst ykkur á Ólaf Ragnar í sextán ár í embætti? Ef þið yrðuð
að velja einhvern einn tveir og nú í
það embætti, hvern mynduð þið
velja?
Sigrún: Mér þykja sextán ár of langur tími. Held það sé kominn tími á
breytingar. Það þarf að hrista upp í
þessu af og til.
Heiða: Ólafur Ragnar er búinn að
standa sig mjög vel. En ég segi eins
og Sigrún, það þarf að breyta til. Dr.
Gunni var að stinga upp á Ómari
Ragnarssyni sem næsta forseta. Ég
held það sé ekki slæm hugmynd.
Ómar hefur ansi margt sem opinber
fígúra þarf að hafa. Þar má nefna
hæfileikann til að ná til hópsins,
góða frásagnargáfu og svo veit hann
ótrúlega mikið um íslenska náttúru.
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Einu sinni las ég að ég væri af krúttkynslóðinni en mér
finnst ég samt varla geta talist krútt í dag. Komin á ákveðinn aldur og svona. Ég held til dæmis að Sigur Rósar-gæjarnir séu svona tíu árum yngri en ég. Og þeir eru pottþétt
krúttkynslóð.
Forsetinn þarf að vera gaurinn sem
getur talað fallega um land og þjóð.
Sigrún: Það kemur einhvern veginn
enginn til mín þegar ég hugsa hver
ætti að vera næsti forseti. Mér
finnst forsetinn líka þurfa að vera
hlutlaus og það er svo erfitt.
Heiða: Já, ég held að Ómar kunni
alveg að vera hlutlaus þegar kemur
að þessu.
Ef þú Heiða, hétir og værir Sigrún
Eðvaldsdóttir í einn dag – hvernig
myndirðu mæta til fara á fínustu
sinfóníutónleika Íslandssögunnar?
En þú Sigrún, ef þú hétir Heiða í einn
dag – með hvaða rokkara værirðu
helst til í að spila? Hvaða hljóðfæri í
sinfóníuhljómsveitinni sérðu Heiðu
fyrir þér spila á, Sigrún? Og hvaða
hárgreiðslu myndirðu setja í Sigrúnu
fyrir rokktónleika, Heiða?
Heiða: Ég myndi biðja einhvern um
að hanna á mig ljósblátt fjaðradress,
skósítt. Svo hefði ég fjaðraskúf á
hausnum og uppsett hár. Blái liturinn myndi fara þér mjög vel, Sigrún.
Sigrún: Ég myndi rokka með Mick
Jagger væri ég Heiða. Ég held hann
sé nefnilega svolítið skemmtilegur.
Ég var að vísu eitthvað að spá í Rod
Stewart.
Heiða: Vá, ég er fegin að þú valdir
Mick Jagger en ekki Rod Stewart.
Hann er samt alveg góður söngvari
en ég held að Jagger sé mun
skemmtilegri félagsskapur, og ekki
eins halló.
Sigrún: En ætti ég að setja Heiðu á
eitthvert hljóðfæri í sinfóníuhljómsveitinni þá held ég að ég sjái hana
strax fyrir mér á celesta, það er
ekki píanó heldur hálfgert hljómborð með bjölluhljómi.
Heiða: Vá, æðislegt. Vantar svoleiðis í sinfóníuhljómsveitina?
Sigrún: Nei. En spilarðu á hljómborð?
Heiða: Ég get alveg gert það. En

ókei, hvaða hárgreiðslu myndi ég
setja í Sigrúnu fyrir rokktónleika?
Hvað væri hún að fara að spila á?
Já, ókei, fiðluna sína. Ég held það
þyrfti svolítið mótvægi við tónlistina þannig að ef þetta væri mjög
þungt rokk myndi ég setja alveg
fullt af fléttum. Þannig að hárið
myndi rísa upp þegar hún væri að
spila á fiðluna sína. Það væri mjög
fallegt.

6ATNSBERAR VILJA VESEN
Að Íslendingnum og þjóðarsálinni.
Hvernig kemur hinn dæmigerði
Íslendingur ykkur fyrir sjónir?
Hvaða opinberu persónu, sem þið
þekkið ekki, mynduð þið velja til að
leigja herbergi í forstofunni hjá
ykkur, ættuð þið engra kosta völ?
Heiða: Ég held oft að ég sé komin
með einhverja hugmynd um
ákveðna þjóðarkaraktera en svo
gerist eitthvað sem skekkir þá
mynd. Það gerðist til dæmis þegar
ég ferðaðist um landið síðastliðið
vor og það kom mér mjög á óvart að
ég fann hvergi þennan landsbyggðarbúa sem ég hélt að væri þarna á
hverju strái. Internetið og lággjaldaflugfélög eru búin að gera heiminn
miklu minni. Íslenska stereótýpan
er sögð vera drykkfelld og sú skoska
nísk. En ætli við séum ekki bara
allskonar.
Sigrún: Já, ég er sammála Heiðu og
er alltaf á móti því að setja fólk í
kassa. En samt stundum sér maður
fólk sem er óvart í einhverjum
ákveðnum kassa. Íslendingar á flugvöllum skera sig til að mynda alltaf
úr með fasi sínu og látum. Það er
ákveðin stereótýpa sem ég tengi
sjálfa mig alltaf við og það er sjóaratýpan. Þeir hafa ákveðið fas sem
mér finnst ég sjálf hafa og alltaf
þegar ég segi brandara finnst mér
ég fara í einhvern sjómannsgír. Og
ég kann ofboðslega vel við sjómenn

– þeir segja alltaf það sem þeir
meina, þeir þora að stríða og eru
mjög hressandi. Hreinir og beinir
og röff.
Heiða: Þarna erum við líka komnar
að eiginleika sem ég held að flestir
Íslendingar hafi en það er vinnusemi. Það er alltaf verið að tala um
hvað við höfum það gott en í rauninni er málið bara það að við vinnum
eins og skepnur. Við náum að halda
uppi lífsstíl okkar með því að vinna
myrkranna á milli. En þú spyrð um
leigjanda. Mér finnst myndlistarfólk mjög spennandi kostur þar sem
því fylgir svo mikið skapandi dót.
Leikari myndi ekki hafa jafn mikið
af slíku í eftirdragi. Dót myndlistarmanns myndi gera íbúðina mína
miklu skemmtilegri. Held hann Ási,
Ásmundur Ásmundsson, yrði fyrir
valinu.
Sigrún: Ef ég yrði, væri ég alveg til
í að leigja Ingibjörgu Sólrúnu. Ég
myndi treysta henni mjög vel og ég
held hún yrði ekki með neitt vesen
eða stæla. Ég hugsa að það gæti
orðið mjög þægilegt fyrirkomulag.
Heiða: Mér finnst mig nefnilega
vanta svolítið meira vesen. Ég vil
ekki hafa það of þægilegt.
Sigrún: Já, í hvaða stjörnumerki
ertu?
Heiða: Ég er vatnsberi, vilja þeir
vesen?
Sigrún: Já, er það ekki. Ég er steingeit og heima hjá mér þarf ég að
hafa allt í góðum ramma.
Að lokum. Ef þið mættuð bæta inn
einni spurningu í viðtalið, handa
hvor annarri, hver yrði spurningin
og hvert yrði svarið?
Sigrún: Trúir þú á engla, Heiða?
Heiða: Nei, ég trúi ekki á engla. En
ég trúi á guð þótt ég haldi ekki að
við breytumst í engla. Ég held það
sé til gott fólk og svo ekki alveg eins
gott fólk í þessu lífi. Svo má vera að
besta fólkið í þessu lífi sé hálfgerðir
englar. En það er allavega ekki dáið
fólk sem kemur aftur með vængi.
Ókei, ég er með spurningu fyrir þig.
Hefurðu einhvern tíma prófað að
láta fiðluna þína í gegnum overdrive pedal?
Sigrún: Hvað er það?
Heiða: Það bjagar hljóðið, Magga
Stína hefur gert það.
Sigrún: Já vá, nei ég hef ekki gert
það. Ég er svo hrikalega hefðbundin.
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Ekkert frábrugðnar hinum sveitunum
Ein athyglisverðasta hljómsveitin á Airwaves í ár er systrasveitin Smoosh frá Seattle í Bandaríkjunum. Þrjár systur skipa sveitina,
sú yngsta er ellefu ára og sú elsta er fimmtán ára. Ef ykkur finnst þetta ótrúlegt þá ættuð þið að heyra tónlist þeirra því hún er
vægast sagt frambærileg. Smoosh er líka á mála hjá plötufyrirtækinu Barsuk, sem hefur meðal annars gefið út Death Cab for
Cutie, Menomena, Rilo Kiley, Nada Surf og They Might Be Giants, og undanfarið hefur Smoosh meðal annars hitað upp fyrir
Bloc Party. Steinþór Helgi Arnsteinsson ræddi við systurnar þrjár í Smoosh; Asya, Chloe og Maia.

Þ

egar ég hringi út
svarar pabbi stúlknanna mér mjög viðkunnanlegri röddu.
Hann segir þau vera
í upptökuveri og því
geti ég eingöngu tekið viðtal við
eina þeirra í einu, sem hann biðst
forláts á. Ég segi að það sé í fínu
lagi og bið fyrst um að fá að heyra
í þeirri elstu, Asya. Hún heilsar
mér vinalega og ég ákveð að hefja
spurningaflóðið.
Segðu mér aðeins frá Smoosh.
Ég hef spilað á píanó síðan ég
man eftir mér og Chloe, systir
mín, byrjaði síðan að spila á
trommur þegar hún var sex [þá
var Asya átta ára] og byrjaði þá
að spila við lögin mín. Síðan sömdum við bara fleiri lög og stofnuðum eiginlega hljómsveit. Yngri
systir okkar Maia spilar síðan á
bassa með okkur en hún er samt
bara nýbyrjuð.
Saga ykkar er virkilega ótrúleg
sé miðað við aldur ykkar. Hvernig
er að tilheyra þessari grasrótar
indí-senu?
Það er vanalega ekkert svo erfitt
því
við
erum
ekkert
frábrugðnar hinum sveitunum.
Það skiptir ekkert máli hversu
gamall þú ert því öll erum við að
gera
sama
hlutinn.
Allar
hljómsveitirnar
eru
samt
virkilega vinalegar og okkur
kemur mjög vel saman. Við reynum ekkert að skera okkur úr.
En er það ekkert erfitt, því þið
eruð svo frábrugðnar hinum?
Júmm, það er kannski margt
sem er öðruvísi. Allir eru samt
bara svo vinalegir við okkur og
reyna ekkert að koma fram við
okkur öðruvísi þó við séum yngri
og þannig. Það er samt ekkert
vont við þetta, allt virkar einhvern
veginn, þó við séum yngri.
Allt í lagi, ég get skilið það. En
hvernig tónlist voruð þið að hlusta
á fyrir fimm eða átta árum síðan?
Þegar ég var sjö ára hlustaði ég
bara á Michael Jackson.
[Hlær] Já, ehhh... [meira hláturstíst, nærri því eins og hún
finnist ég ekki alveg nógu töff]
Fyrsta tónlistin sem ég hlustaði á
var frá pabba. Hann var alltaf
með fullt af rokkdiskum á heimilinu, svo við hlustuðum á einhverjar sveitir eins og Soundgarden,
Nirvana og líka eitthvað á klassíska tónlist, bara eitthvað sem
foreldrar okkar áttu. Síðan byrjuðum við að hlusta á okkar eigin
tegundir af tónlist. Síðan höfum
við bara verið að hlusta mikið á
hljómsveitirnar sem við höfum
verið að spila með og þannig dót.

(AFA SPILAÈ B¾ÈI MEÈ 0EARL *AM OG
3UFJAN 3TEVENS
Þið hafið einmitt verið að spila
með mjög stórum hljómsveitum en
samkvæmt því sem ég fann á internetinu hafið þið farið á tónleikaferðalög
með
Sleater-Kinney,
Mates of State, Jimmy Eat World,
Pearl Jam, Sufjan Stevens, The
Go! Team og mörgum fleirum.
Við reyndar fórum ekki á túr
með Pearl Jam, þetta voru bara
einir tónleikar.
En þið hafið spilað á tónleikum
með Pearl Jam. Það er meira en
líklegast 99 prósent allra hljómsveita í Bandaríkjunum geta
státað af.
Já, það er ógeðslega gaman að
hafa fengið að spila með þessum
rokkuðu sveitum.
Þú talar samt um þetta eins og
ekkert sé sjálfsagðara. „Við erum
bara að túra með Bloc Party og
hvað er þetta, þetta voru bara einir
tónleikar með Pearl Jam, það er
ekki neitt.“
[Hláturstíst]
Hvað með nafnið? Það er
kannski það eina sem er barnalegt
við ykkur. Ég las einhvers staðar

er pressan á okkur. Ég verð samt
aldrei stressuð eða neitt áður en
við spilum. Ég veit ekki en... Líka,
þá fengjum við ekki að spila á eins
stórum stöðum þar sem eru flott
baksviðsherbergi og við fáum fullt
af mat og þannig. Þá fær maður
líka að spila fyrir fleira fólk. Við
erum til dæmis að spila núna með
Bloc Party og miklu fleiri eru
komnir til að sjá þá en okkur. Ég
veit samt ekki alveg hvers ég á að
vænta í framtíðinni, mér finnst
bara gaman að spila.
[Næst ræðum við um komuna
til Íslands þar sem ég segi Chloe
að þar verði Smoosh aðalnúmerið
á þeim stað sem þær spila á, sem
henni nokkuð spennandi. Mest
spennandi finnst henni samt að fá
að fara í Bláa lónið, sem hún spyr
mikið út í. Eftir að ég tjái henni
meðal annars að vatnið sé heitt
og sé í raun meira hvítt en blátt
kveður Chloe mig og hleypir Maiu
að, yngstu systurinni í sveitinni.
Chloe segir mér jafnframt að þær
geti ekki talað mikið lengur við
mig þar sem þær séu í hljóðveri
að taka upp. Ég að sjálfsögðu
dauðskammast mín og biðst afsökunar á tímaþjófnaðinum. Chloe
segir að þetta sé ekkert mál og
hleypir loks ellefu ára systur sinni
að.]
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að það tengdist hljómsveitinni
Smash Mouth.
Ummm... sko, við fíluðum þá
sveit mjög mikið einu sinni þegar
við vorum yngri. Við gátum ekki
fundið upp á neinum góðum hljómsveitarnöfnum og okkur fannst
flott hvernig nafnið þeirra hljómaði. Svo við fundið eitthvað sem
hljómaði svipað. Þannig að við
fundum Smoosh. Þetta er náttúrlega smá barnalegt en ég held að
það sé ekkert hægt að breyta því
núna.
[Því næst fékk ég Asya til þess
að skipta um viðmælanda og Chloe
tók við símtækinu]

'¹FU FËTBOLTANN UPP ¹ B¹TINN
Segðu mér Chloe, nú ert þú
trommarinn, hefur það lengi verið
ástríðan þín?
Já, mér hefur líkað við það síðan
ég var sex ára. Ég hugsaði samt
eiginlega ekkert um það fyrr en
þá. Ég hafði svo margt annað í
huga þá. Ég fékk síðan svona byrjendapakka og núna er ég þrettán
ára þannig að þetta eru orðin
hvað... sjö ár? [spyr einhvern hjá
sér og fær greinilega samþykki]
Hvernig hafa hlutirnir breyst á
síðustu sjö árum?
Margt hefur alveg pottþétt
breyst. Foreldrar okkar, til dæmis,
hafa þurft að vinna minna, til þess
að keyra okkur um og svona dót,
þangað til Asya fær bílpróf. Við
hættum líka í fótbolta. Einu sinni
hélt ég alltaf að fótbolti væri ýkt
mikið fyrir mig. Ég var mjög
keppnissöm og hélt að ég myndi
bara spila fótbolta að eilífu [Hlær].
Ég veit ekki af hverju, ég hélt bara
að ég yrði atvinnumaður. Kannski
er betra að ekkert varð úr því.
Núna er ég bara tónlistarmaður og
það er alveg fullt af alveg ógeðslega góðum hlutum við það. Og ég
veit ekki. Líklega munum við bráðum hætta í skóla og vera bara í
heimaskóla, því við ráðum ekki
við mikinn heimalærdóm á tónleikaferðalögum.
En þið eruð sem sagt að einbeita

ykkur að tónlistarferlinum núna
og...
[Grípur fram í] Ég myndi samt
ekki kalla þetta einhvern „feril“.
Þetta er ekkert vinnan mín eða
neitt svoleiðis.
Þú ættir heldur ekkert að vera í
vinnu á þessum aldri.
Nei, ég hef aldrei fengið mér
vinnu því fólki sem fær sér vinnu
virðist aldrei líka vel við hana. Það
er einfaldlega í henni til þess að fá
pening, þú veist [hlær].
Ég er algjörlega sammála þér.
Þegar ég var jafngamall þér vann
ég við uppvask á veitingastað. Ég
stórefa að það sé eitthvað sem þig
langi til þess að gera.
Nei, ég býst samt við því að
þurfa að fá mér aukavinnu. Ekki
nema ég geti bara unnið við tónlist. Það yrði sko langbest.
Er það hinn endanlegi draumur,
að geta starfað eingöngu við tónlist?
Nei, ekkert endilega. Hljómsveitin er ekki allt. Þó hún myndi, af
einhverjum ástæðum, hætta þá
væri það ekkert eins og líf mitt
væri búið. Mig langar að gera
margt margt fleira. Eins og...
mmm... ég er rosalega hrifin af
ljósmyndun. Ég er reyndar ekkert
góð í því núna og tek ekkert góðar
myndir en ég ætla bara að halda
því áfram.
Hvað með fótboltann?
Nei, ég gæti aldrei fengið neina
peninga út úr því. En ég gæti...
mmm... ég var búin að hugsa hvað
ég gæti gert. Bíddu... [þögn] ...
hvað var þetta aftur... æi, ég veit
ekki. Kannski gæti ég skrifað í
tímarit eða eitthvað.
Hvað með eftir tíu ár...
[Grípur fram í] Ég væri ýkt til í
að, æi fyrirgefðu að ég greip fram
í, en já, ég væri ýkt til í að þú veist.
Ég vil ekki að lífið bara renni
framhjá mér. Þú veist, að það einfaldlega fljóti áfram eðlilega eins
og allra annarra. Mig langar að
gera eitthvað sem breytir, hjálpa
fólki í Afríku eða eitthvað þannig,
þarf ekkert endilega að tengjast

tónlist. Þegar ég er orðin geðveikt
gömul og alveg að deyja mun ég
samt gera allt sem ég get gert,
alveg sama þó ég sé skíthrædd við
það. Ég hugsa samt ekkert mikið
um framtíðina, ég er ekkert að
plana hvað ég muni gera seinna,
því það eru svo margir hlutir sem
ég gæti verið að gera þá. Ég get
samt ekki ímyndað mér að ég eigi
nokkurn tímann eftir að hætta að
líka við trommur. Ég elska að spila
á trommur. En... ég veit ekki
alveg.

6ILL EKKI VERA NEIN STËRSTJARNA
Hvað með Smoosh, hvar viltu sjá
sveitina eftir önnur sjö ár?
Ef ég gæti látið sveitina vera
hvað sem er, þá vildi ég að... hún
yrði sú frægasta í heimi. Nei, djók
[Hlær]. Nei, ég myndi ekki vilja
að við yrðum súper frægar. Ég
held að það yrði ýkt skrítið. Og þó
við yrðum eitthvað frægar þá
myndi ég ekki vilja vera einhver
stórstjarna. Ég vil fá að vera
eðlileg, þar sem ég get tjillað. Þú
veist hvernig þetta fólk er í tímaritum, allir brjálast ef stjórstjarna
er bara að gera eitthvað eðlilegt.
Þá er fólk eitthvað: „Vá, þetta fólk
er eðlilegt, alveg eins og við,“ sem
er fáránlegt. Ég væri samt líka
mikið til í að túra um Evrópu. Við
höfum samt alveg gert það en ég
væri bara til í að vera að því
eiginlega alltaf. Og svo... Ég elska
líka að hita upp fyrir aðrar sveitir
eða vera opnunaratriðið, af
einhverjum ástæðum. [uppsker
undrunar „ókei“ frá mér, sem fær
hana til þess að hlæja] Það er svo
gaman að vera á undan virkilega
kúl sveitum. Ég væri líka til í að
spila á fullt af styrktartónleikum,
fyrir eitthvað, eins og AIDS í
Afríku. Það væri frábært ef við
gætum safnað nógu miklum
peningum til þess að hjálpa.
Þú minntist þarna á að vera
opnunaratriðið eða sjá um upphitun. Værir þú frekar til í það en að
vera einfaldlega aðalnúmerið?
Já, því þegar við erum aðal þá

,ANGAR STUNDUM HEIM Å RÒMIÈ
Halló.
Sæl, Maia. Ég heiti Steinþór og
er blaðamaður frá Reykjavík á
Íslandi.
Hæ, ég heiti Maia. Gaman að
kynnast þér.
Já, takk fyrir og sömuleiðis.
Hvernig er að ganga til liðs við
hljómsveit eldri systra þinna?
Það er rosalega gaman. Ég fæ
að hitta aðrar hljómsveitir, vera
baksviðs og spila leiki og svona.
Er það samt ekkert yfirþyrmandi?
Mmmm, jú, stundum er þetta
bara eins og: „Uuuu, mig langar að
fara heim núna og fara í rúmið
mitt.“ En það er samt oftast
gaman.
Stríða eldri systur þínar þér ekkert, af því að þú ert yngri en þær?
[Löng þögn] Uuhhh... mmm...
Jú, kannski smá. [Hlær vandræðalega]
En svo er líka fjórða systirin...
...Já, Scout.
Mun hún líka ganga í Smoosh í
náinni framtíð?
Kannski. Hún er samt bara fjögurra ára gömul.
Já, ég skil. Kemur hún ekki einfaldlega í sveitina seinna?
Ég er ekki viss. Örugglega ekki.
Ég held að Asya og Chloe verði
ekki í þessu eftir átta ár.
Verður þú samt viðloðandi
tónlist þá?
Já, ég verð pottþétt í tónlist en
ég verð kannski ekki í Smoosh.
Þú spilar samt á bassa. Af
hverju bassi frekar en annað
hljóðfæri?
Ég veit ekki alveg. Stelpurnar
vildu alltaf að ég myndi spila og
ég var eitthvað: „Nei, ég vil ekki
spila.“ Síðan spilaði ég með þeim í
einu eða tveim lögum og þá virkilega skipti ég um skoðun. Síðan
hugsaði ég um þetta og þá vildi ég
rosalega spila á bassa.
Hvað er það skemmtilegasta við
að vera í tónlist?
Uhm. Mér finnst bara roslega
gaman að spila, það er ýkt gaman.
Mikil orka og svona.
[Að því búnu þakka ég fyrir mig
enda tíminn minn löngu liðinn]
Smoosh spilar á Iceland Airwaves-hátíðinni á miðvikudagskvöldinu á Nasa. Hljómsveitin mun
einnig spila daginn eftir í sameiginlegri verslun Rokks og rósa og
Smekkleysu plötubúðar á Laugaveginum klukkan 16.00.

FÉLAGIÐ KOMIÐ
AFTUR Á
RÉTTAN STALL
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LEIKSTÍLL BRANN BYGGIST
Á EIGINLEIKUM KRISTJÁNS
MJELDE UM
ÓLAF ÖRN
OG ÁRMANN
SMÁRA:
Mjelde ber hinum Íslendingunum í liði Brann, Ólafi Erni
og Ármanni Smára, einnig
einkar vel söguna. „Íslendingar hafa reynst Brann mjög vel
í gegnum árin og við vitum
nokkurn veginn alltaf hverju
við eigum von á. Íslendingarnir hafa allir fallið mjög vel
í hópinn, læra tungumálið vel
og fljótt og leggja sig alltaf
100% fram á æfingum. Það er
mjög stór þáttur í þessu öllu,“
segir Mjelde.
Óvíst er hvort Ólafur Örn
verði í herbúðum Brann
á næstu leiktíð en félagið
hefur enn ekki boðið honum
nýjan samning. Mjelde segir
öll leikmannamál í biðstöðu
þar til tímabilinu er lokið
en viðurkennir að það verði
söknuður að Ólafi, kjósi hann
að róa á önnur mið. „Hann
hefur staðið sig mjög vel á
tímabilinu þrátt fyrir allt og
það hefur bitnað svolítið
á Ármanni. Við keyptum
Ármann sem varnarmann
þó svo að við vissum að
hann gæti spilað í sókninni.
Og í ár hefur hann hentað
okkur betur í sóknarleiknum.
Hann hefur skorað mikið
þegar hann hefur fengið
tækifæri og skapar mikla ógn
í föstum leikatriðum. En ég
vil sjá Ármann grimmari og
ákveðnari í sínum leik – og ég
er alltaf að segja honum það,“
segir Mjelde og hlær. „Staðan
gæti breyst á næstu leiktíð
ef Ólafur fer. Hver veit nema
Ármann taki hans stöðu við
hlið Kristjáns í vörninni?“

Brann í Bergen á norska meistaratitilinn í fótbolta næsta vísan og yrði það
í fyrsta skipti í 44 ár sem liðið hreppir titilinn. Þrír Íslendingar leika með
liðinu, Kristján Örn Sigurðsson, Ólafur Örn Bjarnason og Ármann Smári
Björnsson, og spilar sá fyrstnefndi sérlega stórt hlutverk í liðinu. Þjálfarinn
Mons Ivar Mjelde segir Kristján vera besta miðvörðinn í Noregi.
EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON
Brann spilar mjög framarlega miðað við mörg önnur
lið í Noregi og beitir gjarnan
hápressu á andstæðinga
sína. Fyrir vikið er mjög
skemmtilegt að horfa á leiki
Brann, liðið skorar mest
allra í norsku úrvalsdeildinni en um leið hefur aðeins
eitt lið fengið á sig færri
mörk á tímabilinu. Einhverjir
kynnu að halda að varnarlínan yrði berskjölduð gagnvart
skyndisóknum andstæðinganna við slíkar aðstæður en
Mons Ivar Mjelde, þjálfari Brann, sagði við Sport að í
tilviki Brann væri hættan á því lágmörkuð eins og hægt
er. Ástæðan er Kristján Örn Sigurðsson.
„Hann er svo rosalega fljótur og svo gríðarlega
öflugur maður gegn manni að við þurfum oftast ekki að
hafa áhyggjur af því að beita hápressu. Ef við missum
boltann og það er sótt hratt á okkur hleypur Kristján
andstæðingana uppi í 9 af hverjum 10 tilvikum. Það eru
margir fljótir framherjar í Noregi en Kristján tekur þá
alla á sprettinum og það endar oftast á því að hann tekur
boltann af þeim. Þetta getur enginn annar miðvörður í
Noregi og þessi eiginleiki gerir Kristján að þeim besta í
þeirri stöðu í Noregi, að mínu mati,“ útskýrir Mjelde.
Kristján Örn hefur blómstrað í stöðu miðvarðar
Brann á tímabilinu í ár eftir að hafa spilað í stöðu hægri
bakvarðar, líkt og hann gerir venjulega með íslenska
landsliðinu, frá því að hann gekk í raðir norska liðsins
frá KR eftir sumarið 2004. Hann er eini leikmaðurinn
sem hefur spilað alla deildarleiki Brann á tímabilinu, 23
talsins, og hefur Kristján skorað í þeim fjögur mörk.

VARNARMAÐUR Á HEIMSMÆLIKVARÐA
„Við misstum Paul Scharner til Wigan á síðasta ári og
settum þá Kristján í miðvörðinn. Í dag er hann orðinn
einn allra mikilvægasti leikmaður Brann. Allir vita að
Kristján hefur ákveðna veikleika, til dæmis sendingagetu
og tækni, sem gera það að verkum að það hentar honum
ekki eins vel að vera bakvörður. Í miðverðinum skipta
þessir þættir ekki eins miklu máli og hann bætir alla
veikleika upp með því að vera hrikalega góður
varnarmaður. Maður gegn manni er Kristján á
heimsmælikvarða – ég fullyrði það,” segir Mjelde og
bætir við að félagi Kristjáns í vörninni, Ólafur Örn
Bjarnason, bæti hann upp að mörgu leyti. „Í Ólafi erum

Mons Ivar Mjelde
Aldur: 39 ára
Þjóðerni: Norskur
Staðreyndir:
Mons Ivar Mjelde tók
við liði Brann í janúar
2003 eftir að Teitur
Þórðarson hafði verið
rekinn frá liðinu. Mons
fékk þjálfarastöðu hjá
Brann árið 2001, þegar
leikmannsferli hans
lauk. Í fyrstu stjórnaði
hann vara- og ungliðaliðum Brann en fékk
óvænt tækifærið sem
aðalþjálfari liðsins eftir
aðeins rúmlega eins árs
þjálfaraferil.

Kristján Örn hefur spilað frábærlega í vörn Brann á tímabilinu og
hefur auk þess verið afar skæður í föstum leikatriðum. Kristján Örn
hefur skorað alls 4 mörk í 23 leikjum.
SPORT/SCANPIX

við með mann sem er öruggur á bolta og yfirvegaður.
Þeir smellpassa saman.“
Mjelde staðfestir að nokkur stærri lið frá meginlandi
Evrópu hafi spurst fyrir um Kristján upp á síðkastið en
ekkert formlegt tilboð hafi enn borist. Kristján er
samningsbundinn Brann til 2009 og ítrekar Mjelde að
félagið vilji ekki missa hann. „Það þarf virkilega gott
tilboð til að við föllumst á að selja hann,“ segir Mjelde.

Sem leikmaður
spilaði Mjelde sem
framherji og skoraði
alls 114 mörk í 250
deildarleikjum í
norsku og austurrísku
úrvalsdeildinni. Hann
lék 3 landsleiki fyrir
Noreg á ferlinum og
skoraði tvö mörk.
Hann varð markahæsti
leikmaður norsku
úrvalsdeildarinnar
árið 1993 og var valinn
framherji ársins 1996.
Eini stóri titill Mjelde
sem þjálfari var þegar
hann stýrði Brann til
bikarmeistaratitilsins í
Noregi árið 2004.

ERLENDU LEIKMENNIRNIR
KENNA Í GRUNNSKÓLANUM
„Þeir hafa reynst okkur gríðarlega vel og
það er mikil ánægja með þeirra störf,“
segir Gunnar Svanlaugsson, skólastjóri
Grunnskólans á Stykkishólmi, en hann er
yfirmaður þeirra Justin Shouse og Anders
Kattholm, sem eiga það sameiginlegt að vera
leikmenn með körfuboltaliði Snæfells og
kennarar við grunnskólann.
Bandaríkjamaðurinn Shouse er kennari að
mennt og er að leika sitt annað tímabil með
Snæfellinum. „Shouse kom að forfallakennslu
síðasta vetur og stóð sig frábærlega og því
vildum við endilega fá hann í fasta kennslu í
vetur,“ segir Gunnar, en Shouse kennir ensku
í skólanum. Kattholm er menntaður uppeldisfræðingur og kom til landsins fyrir tilstilli

skólans og körfuknattleiksdeildar Snæfells. „Við
áttum í erfiðleikum með að fá dönskukennara
og ég tók því höndum saman við Geof
Kotile um að fá öflugan kennara til starfa og
það myndi ekki skemma fyrir ef hann kynni
körfubolta. Við fundum Kattholm og erum
mjög sáttir með hann.“

Justin Shouse og Anders Kattholm eru í hópi vinsælustu kennara
skólans, enda sóma þeir sér einkar vel við kennslutöfluna.

Gunnar segir að erlendu leikmennirnir tveir
séu mjög vinsælir innan veggja skólans. „Þeir
eru strax búnir að sanna að það er mögnuð
aðferð að vera með kennara sem talar bara
tungumálið sem verið er að kenna. Fremstu
nemendurnir verða þannig eins konar
aðstoðarmenn og þeir læra íslenskuna mun
fyrr í gegnum nemendurna. Þetta gæti ekki
verið betra.“

JBL + harman/kardon og þú ert á staðnum

HarmanKardon HD950

HarmanKardon DVD27

DVD SPILARI með 24 bita Multibit SigmaDelta Modulator DAC, Digital Coaxal og Optical
inngangi. Spilar CD, CD-R/RW og MP3.

Fjölkerfa DivX DVD SPILARI með
Progressive Scan, Dolby Digital og DTS.

JBL E60
Tveir 175w GÓLF
HÁTALARAR

JBL E20

Heimabíó HÁTALARASETT með 5
surround hátölurum og bassa með
200w RMS magnara.

JBL EC25

HarmanKardon AVR132

2x80w RMS ÚTVARPSMAGNARI með RDS
útvarpi með stöðvaminnum, 7 x Audio Input, 4 x Video Input og Subwoofer output.

2x40w, 5x30w RMS HEIMABÍÓMAGNARI með Dolby Digital og DTS,
Dolby Pro Logic II, RDS útvarpi með stöðvaminnum.

89.990
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TILBO‹

Tveir 175w GÓLF HÁTALARAR

HarmanKardon HKTS11

HarmanKardon HK3380

TILBO‹

JBL E60

109.990
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Tveir125w HILLU HÁTALARAR
Einn 150w MIÐJU HÁTALARI

HarmanKardon AVR132 og DVD27

TILBO‹

129.990
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UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.
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Daniel
Nannskog
Aldur: 33 ára
Fæðingarstaður: Skánn,
Svíþjóð
Hæð: 180 sm

Staða: Framherji
Fyrri félög: Djurgården,
Landskrona, Shanghai
Shenhua.

Nannskog var valinn í
sænska landsliðið í upphafi
þessa árs og lék tvo leiki,
gegn Venesúela og Ekvador.
Nannskog skoraði sitt fyrsta
og eina landsliðsmark í
leiknum gegn síðarnefndu
þjóðinni.

NANNSKOG UM
VEIGAR PÁL

SÁ BESTI
SEM ÉG HEF
SPILAÐ MEÐ

„Það er draumur að hafa leikmann eins og
Veigar í sínu liði. Hann er snillingur í að fá
boltann á milli miðju og varnar og ná þannig
að draga að sér varnar- og miðjumann. Við
það skapast pláss fyrir mig og Veigar finnur
mig oftast í lappirnar, enda með frábærar
sendingar. Það er erfitt að útskýra hver er
ástæðan fyrir því að við náum svona vel
saman. Okkar leikstílar smellpassa saman og
við vitum eiginlega alltaf hvað hinn er að
hugsa.“

Svíinn Daniel Nannskog
og Íslendingurinn Veigar
Páll Gunnarsson mynda
saman hættulegasta
sóknardúettinn í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu og hafa gert
undanfarin tvö tímabil. Nannskog
telur Veigar Pál besta leikmann
sem hann hafi nokkurn tíma spilað
með og segir það með ólíkindum
að hann fái ekki tækifæri í íslenska
landsliðinu.

VEIGAR PÁLL UM
NANNSKOG

„Nannskog er enginn snillingur með boltann
en hann er einn af þeim betri í að koma sér í
færi. Hann tímasetur hlaupin sín frábærlega
og er snillingur í að leysa rangstöðugildrur
andstæðinganna. Hann er mjög góður án
bolta og les leikinn vel. Fyrir leikmann eins
og mig er frábært að vera með mann eins og
Nannskog sér við hlið. Varnarmennirnir vita
ekki hvort þeir eiga að fylgja honum í stunguhlaupin eða fara í mig og fyrir vikið skapast
alltaf pláss. Hann hentar mér fullkomnlega.“

EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

Ola By Rise, aðstoðarþjálfari norska
landsliðsins.

VÆRU JAFNVEL
Í NORSKA
LANDSLIÐINU
Ola By Rise, aðstoðarþjálfari
norska landsliðsins, lét hafa
eftir sér fyrir tímabilið í ár
að þeir Veigar Páll og Daniel Nannskog væru í norska
landsliðinu ef þeir væru
þaðan. By Rise hreifst mikið
af þeim félögum síðasta
sumar, þar sem þeir skoruðu
saman 37 mörk í deildinni.
„Væru þeir norskir er ekki útilokað að þeir væru í landsliðinu. Þeir eru mjög góðir leikmenn og vinna frábærlega vel
saman. Stabæk nær fram því
besta í báðum leikmönnunum,” sagði By Rise.

„Veigar Páll hefur verið stórkostlegur á tímabilinu. Hann er ekki
að skora eins mikið og í fyrra en
hann er að leggja upp lygilega
mikið af mörkum og mér finnst
hann vera að gera meira fyrir liðið
í ár. Hann er klárlega í hópi þriggja
bestu framherja norsku úrvalsdeildarinnar og ég á ekki erfitt
með að segja að hann sé besti leikmaður sem ég hef spilað með á
ferlinum,“ sagði Nannskog í samtali við Sport, en hann kom til
Stabæk fyrir tímabilið 2005 þegar
liðið var í norsku 1. deildinni.
Hann náði strax einstaklega vel
saman við Veigar Pál í framlínunni og skoraði 27 mörk á sínu
fyrsta tímabili. Í fyrra varð hann
síðan markakóngur úrvalsdeildarinnar með 17 mörk, einu marki
meira en Veigar skoraði. Þegar
þrjár umferðir eru eftir af norsku
úrvalsdeildinni í ár hefur hann
skorað 14 mörk og er næstmarkahæsti leikmaður úrvalsdeildarinnar.

á því að Stabæk hafi á að
skipa
bestu
sóknarlínu
norsku deildarinnar. Stabæk spilar leikkerfið 4-4-2
þar sem Nannskog er
uppi á toppi en
Veigar Páll er
gjarn á að
draga
sig
aftar
á
völlinn og
fá boltann í
lappirnar.
Veigar Páll
hefur skorað 12
mörk í deildinni
það sem af er

Norskir fjölmiðlar segja
að Veigar Páll
sé mikilvægasti leikmaður
Stabæk.

HEFUR BÆTT SIG MIKIÐ

en lagt upp 14, mörg hver
fyrir Nannskog.
„Veigar hefur tekið
gríðarlegum framförum á
þeim tíma sem við
höfum
spilað
saman. Það hefur
alltaf verið ljóst
að
Veigar
hefur
mikla
hæfileika, en
spurningin var
hvort
hann
næði að vinna
úr þeim. Fyrst
fannst
mér
hann svolítið latur inni á
velli, hann var þungur og
skorti stöðugleika. En
hann hefur þroskast mikið
á þessum stutta tíma, unnið
vel í sínum málum og í dag
finnurðu vart leikmann í betra
formi. Þegar Veigar tekur sig
til er hann einstakur leikmaður
og gerir hluti sem sjást annars
ekki í Noregi.“

Veigar skuli ekki fá fleiri tækifæri með íslenska landsliðinu en
raun ber vitni. Hann kveðst þekkja
nokkuð vel til sóknarmanna
íslenska liðsins og segir augljóst
að Veigar sé sá besti af þeim. „Í
leikjunum gegn Norður-Írlandi og
Spáni í síðasta mánuði var Eiður
Smári Guðjohnsen meiddur og þá
gerði ég fastlega ráð fyrir að
Veigar fengi tækifærið. Svo var
þó ekki, og hann fékk ekki einu
sinni nokkrar mínútur. Það finnst
mér ótrúlegt,“ segir Nannskog.
„Ég er Svíi og fylgist vel með
sænsku úrvalsdeildinni og hreifst
mikið af Gunnari Heiðari Þorvaldssyni þegar hann spilaði með
Halmstad. En mér finnst, með
fullri virðingu fyrir Gunnari,
furðulegt að hann skuli vera tekinn fram yfir Veigar. Að mínu mati
er Veigar, fyrir utan Eið Smára, í
öðrum klassa en hinir framherjar
íslenska liðsins,“ segir Nannskog
en bætir við að landsliðsþjálfarinn
Eyjólfur Sverrisson hljóti að hafa
sínar ástæður fyrir liðsvali sínu.
„En mér finnst samt furðulegt að
það skuli ekki vera pláss fyrir
einn allra besta leikmann Noregs í
íslenska landsliðinu.“

Á AÐ VERA Í
LANDSLIÐINU

Eins og í fyrra þykja Nannskog og
Veigar hafa spilað frábærlega í ár
og eru flestir norsku fjölmiðlanna

Nannskog
segir
með ólíkindum að

DRAUMALIÐIÐ

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk
Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

Alorka • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

PIPAR • SÍA • 70622

33" kr. 15.900

» ÞORLÁKUR ÁRNASON, yfirþjálfari yngri flokka
hjá Stjörnunni, hefur fylgst mjög vel með Landsbankadeild karla í sumar og verið álitsgjafi fyrir vefsíðuna og
útvarpsþáttinn Fótbolti.net. Sport fékk Þorlák til að velja
úrvalslið Landsbankadeildarinnar í sumar. Þorlákur hóf
þjálfaraferil sinn í meistaraflokki hjá Ægi í Þorlákshöfn
árið 1996 en hefur stjórnað
Val og Fylki í efstu deild
á síðustu árum. Þorlákur
hefur verið hjá Stjörnunni
frá því haustið 2005.
„Það er mjög erfitt að
velja lið ársins í ár því liðin
eru töluvert jafnari nú
en undanfarin ár. Vegna þess á ekkert félag meira en
tvo leikmenn í liði ársins. Þetta lið væri vel spilandi og
sókndjarft en gæti einnig varist vel. Leikmenn ársins eru
að mínu mati Helgi Sigurðsson og Bjarni Guðjónsson,“
segir Þorlákur.

Helgi Sigurðsson
Val
Alexander
Steen
Fram

Jónas Grani
Garðarsson
Fram

Arnar
Grétarsson
Breiðablik

Prince
Rajcomar
Breiðablik

Bjarni
Guðjónsson
ÍA
Birkir Már
Sævarsson
Val

Freyr
Bjarnason
FH
Tommy
Nielsen
FH

Dario Cingel
ÍA

Fjalar Þorgeirsson
Fylki
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Enn meiri ánægja?
Enn meiri akstursánægja þökk sé BMW EfficientDynamics tækninni
Minni eldsneytisnotkun þökk sé BMW EfficientDynamics tækninni

Nýja BMW 1 línan. Einfaldlega fallegur bíll.

Gengur illa að finna sparneytin bíl með þróttmikla eiginleika? Leitinni er lokið, þökk sé nýju BMW 1 línunni og byltingarkenndu EfficientDynamics tækninni. Þessi nýstárlega nálgun hjá BMW dregur úr eldsneytisnotkun án þess að það komi niður
á akstursánægjunni, sem er okkar á milli sagt ótrúleg frammistaða. Ný fjögurra strokka vél, ný lagskipt High Precision innspýting,
nýtt rafstýri, nýr BER rafall sem virkjar bremsuaflið og sjálfvirk start-stopp stilling minnkar í samstilltu átaki notkunina um
1 lítra á 100 km. Komdu og upplifðu skemmtun eins og hún gerist best. Komdu í spar-reynsluakstur.

Verð frá kr. 2.650.000
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ÍBÚNINGSKLEFANUM

Brynjar Björn
Gunnarsson, leik-

Með Bjarna Þór Viðarssyni

Hver er best klæddur?
Andy van der Meyde er alltaf flottur í
tauinu, spilaði með Inter á sínum tíma
og hefur heldur betur komist inn í
tískuna í Mílanó.
Hver er verst klæddur?
Phil Neville án efa. Klæðist bara
íþróttagöllum, oftast of stórum. Það
versta við þetta er að hann heldur að
hann sé best klæddur.
Hver hlustar á verstu tónlistina?
Alan Stubbs, hlustar bara á ömurlegt
heavy metal.
Hver á flottasta bílinn?
Þeir eru nokkrir flottir. Cahill og Arteta
standa upp úr, Cahill á flottan Ferrari
og Arteta á flottan Porsche.
Hver á ljótasta bílinn?
Það á eiginlega enginn
ljótan bíl. Við
ungu strákarnir eigum
ódýrustu og kannski þar af leiðandi
ljótustu?
Hver er stæltastur?
Þótt ég sé ekki mikið að horfa á aðra
í liðinu þá er Joleon Lescott mjög
köttaður.
Hver er alltaf á síðustu stundu?
Joseph Yobo. Hann gleymir sér
stundum.
Hver eyðir mestum tíma fyrir
framan spegilinn?
Victor Anichebe, vill líta vel út. Tjáir
manni oft hversu fallegur honum
finnst hann sjálfur vera.
Hver er hjátrúarfyllstur?
James McFadden.
Getur ekki farið út
á völl án þess að
hlusta á „I Wanna Be
(500 Miles)“ með The
Proclaimers og kyssa
mynd af William Wallace.
Hversu góður er þjálfarinn þinn í
fótbolta, á skalanum 1-10?
Þjálfarinn (David Moyes) myndi fá 5.
Hefur ekki mikinn hraða og er ekkert
rosalega teknískur.

PAPA DIOP

STEVEN GERRARD

PETER CROUCH

RONALDO

PAUL SCHOLES

Félag: Portsmouth

Félag: Liverpool

Félag: Liverpool

Félag: Man. Utd.

Félag: Man. Utd.

Aldur: 29 ára

Aldur: 27 ára

Aldur: 26 ára

Aldur: 22 ára

Aldur: 32 ára

Líklega ekki besti
leikmaðurinn í
þessum hópi en það
er rosalega erfitt að
eiga við hann. Hann
er vel yfir 190 cm á
hæð og örugglega
yfir 100 kíló en getur
samt hlaupið upp
og niður völlinn
eins og hver annar
meðalmaður. Vegna
þess hversu stór og
sterkur hann er, þá
er erfitt að komast
nálægt honum og ná
af honum boltanum.
Svo er hann líka
mjög hættulegur í
öllum hornum og
aukaspyrnum.

Þegar hann spilar
vel spilar Liverpool
vel. Er duglegur,
bæði varnarlega
og sóknarlega, og
þess vegna mjög
mikilvægur fyrir
liðið. Þegar ég var
í Watford spiluðum
við gegn Liverpool
í undanúrslitum
deildarbikarsins þar
sem liðið var alls ekki
að spila vel. Gerrard
skoraði hins vegar
eitt mark í hvorum
leik, heima og að
heiman, og kom
þeim áfram í úrslitaleikinn.

Ég spilaði einn leik
sem miðvörður á
síðasta tímabili gegn
Liverpool. Crouch
er rosalega erfiður
vegna þess hversu
stór hann er, en svo
er hann lúmskt góður
með boltann líka. Það
var alveg sama hversu
oft maður reyndi
að vinna skallabolta
– það var bara ekki
möguleiki. Í eitt
skiptið þegar hann
fékk boltann í fæturna
voru olnbogar hans
í höfuðhæð við mig.
Hann sló úr mér tönn,
labbaði framhjá mér
og skoraði.

Hann er gríðarlega
fljótur og góður
með boltann en svo
er hann einnig stór
og sterkur. Einn af
fáum leikmönnum í
dag sem geta unnið
leiki upp á eigin
spýtur. Þó hann spili
á kantinum er mikil
hreyfing á honum og
hann kemur mikið
inn á miðjuna til að
fá boltann og skapa
sér pláss. Maður
verður bara að vona
að hann eigi slæman
dag til að eiga einhverja möguleika á
móti honum.

Er búinn að vera einn
besti miðjumaðurinn
á England í mörg ár.
Hefur allt sem góður
miðjumaður þarf.
Heldur boltanum
vel, gefur góðar
sendingar og skorar
alltaf nokkur mörk
á hverju tímabili.
Hann er ekkert
sérstaklega fljótur en
hann hreyfir sig vel
og skapar sér alltaf
pláss þegar hann
fær boltann. Þess
vegna er mjög erfitt
að komast nálægt
honum. Einn af
mínum uppáhalds
leikmönnum.

B

rynjar Björn býr við þann
munað að vera mjög fjölhæfur
leikmaður og hefur hann spilað margar stöður á vellinum með
liðum sínum í gegnum tíðina. Með
Reading í ensku úrvalsdeildinni hefur
Brynjar Björn spilað sem miðjumaður, miðvörður og bakvörður. Listi
hans yfir fimm erfiðustu andstæðingana endurspeglar þennan fjölbreytileika, enda er þar að finna vængmann
(Ronaldo), sóknarmann (Crouch) og
miðjumenn.

maður Reading í ensku
úrvalsdeildinni, er
margreyndur landsliðs- og atvinnumaður
sem spilað hefur gegn
mörgum af bestu leikmönnum heims. Sport
fékk Brynjar til að velja
þá fimm erfiðustu sem
hann þurft að kljást
við.

Brynjar einskorðaði val sitt við
leikmenn í ensku úrvalsdeildinni og
leikmenn sem eru enn að spila. „Þeir
sem eru ekki á listanum en hefðu líklega verið þar eru leikmenn á borð
við Zinedine Zidane, Roy Keane og
fleiri sem ég hef spilað
gegn með landsliðinu í
gegnum árin. En þetta
eru erfiðustu leikmennirnir sem ég er búinn að
spila við að undanförnu,“
segir Brynjar.

ERFIÐUSTU
ANDSTÆÐINGARNIR
ERLENDIR LEIKMENN
HERTAKA ENSKA BOLTANN

Aðalfundur Valsmanna hf
Aðalfundur í Valsmönnun hf. verður haldinn miðvikudaginn 17. október. n.k.
kl. 20:00 að Hlíðarenda.
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins og lögum um hlutafélög nr. 2/1995
Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.
Tillaga um heimild til aukningar á hlutafé félagsins. Gert er ráð fyrir að hluthafar falli frá forkaupsrétti.
Tillaga um heimild stjórnar Valsmanna hf. til að selja hlutafé Hlíðarfótar ehf.
Önnur mál.

Hluthöfum félagsins er jafnframt boðið að vera viðstaddir formlega stofnun
styrktarsjóða Vals, sem samþykkt var að stofna á síðasta aðalfundi félagsins.
Athöfnin fer fram á Hlíðarenda og hefst kl. 19:00

Enska úrvalsdeildin er alþjóðlegasta knattspyrnudeild Evrópu en 55%
leikmanna deildarinnar hafa ríkisborgararétt utan Englands. Þetta
er langhæsta hlutfall erlendra leikmanna í evrópskri knattspyrnu,
en þýska úrvalsdeildin kemur næst í röðinni með 44,8% leikmanna
ættaða frá löndum utan Þýskalands. Til samanburðar má nefna að
34,3% leikmanna spænsku úrvalsdeildarinnar eru útlendingar en hlutfallið er ekki
nema 28,9% í ítölsku Serie A deildinni. Þessar upplýsingar koma fram í árlegri skýrslu
stéttarfélags evrópskra knattspyrnumanna.
Fulltrúar íþróttamála í stjórnsýslunni í Bretlandi eru allt annað en sáttir með stöðu
mála og íhuga að grípa til aðgerða, t.d. með því að setja þak á fjölda erlendra
leikmanna í úrvalsdeildinni. Rétt er að geta þess að um er að ræða tölur frá síðustu
leiktíð, en fastlega má gera ráð fyrir að hlutfallið sé
töluvert hærra á þessu tímabili, enda voru
fjölmargir erlendir leikmenn keyptir til enskra
félagsliða í sumar. Þess má geta að aðeins
37% þeirra leikmanna sem tóku þátt í 1.
umferð ensku úrvalsdeildarinnar í ágúst
voru Englendingar. Arsenal stendur sig
sýnu best í alþjóðavæðingunni, en
tveir enskir leikmenn eru í aðalliðinu
– Theo Walcott og Justin Hoyte. Báðir
eru þeir varamenn.
Í ensku úrvalsdeildinni er að finna
leikmenn frá hverju heimshorni.
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NÝ GULLÖLD Í VÆNDUM Á HL

Guðmundur Þorbjörnsson er verkfræðingur, Grímur Sæmundsen er læknir, Þorgrímur Þráinsson er rithöfundur og Sigurbjörn Hre
legt að vera Valsarar í húð og hár, sem upplifað hafa sinn æðsta draum – að lyfta Íslandsmeistarabikarnum á loft, klæddir rauðu treyju
Guðjónsson ræddi við fjórmenningana um fortíð og framtíð knattspyrnuliðs Vals.
20 ára bið Valsmanna eftir
Íslandsmeistaratitli
karla í knattspyrnu
tók enda í lok
síðasta mánaðar
þegar 1-0 sigur á
HK í lokaumferð
Landsbankadeildarinnar var í höfn. Sigurbjörn Hreiðarsson, leikmaður Vals til 14 ára og fyrirliði
síðustu fimm ára, lyfti bikarnum hátt á
loft og Þorgrímur Þráinsson, sem hafði
staðið í nákvæmlega sömu spörum
tveimur áratugum fyrr, fylgdist með –
dreyminn á svip. Það gerðu Grímur
Sæmundsen og Guðmundur Þorbjörnsson, fyrirliðar Íslandsmeistaraliðs Vals
1985 og 1980, sömuleiðis. „Vissulega
vakti þessi stund upp gamlar minningar.
Það er með ólíkindum að hugsa til þess að
það séu svö mörg ár liðin frá því að við
fögnuðum titlinum sem leikmenn. Það er
ennþá eins og þetta hafi gerst í gær,“
segir Grímur, sem nú er formaður Vals.

LIÐIÐ 1976 VAR FLOTTAST

GULLALDARÁRIN 1976-1987

Tímabilið sem Grímur vitnar til nær frá
1976 til 1987, þegar Valur hafði á að skipa
einhverjum öflugasta kjarna knattspyrnumanna sem nokkurn tíma hefur
spilað saman á Íslandi. Auk Guðmundar
og Gríms samanstóð þessi kjarni af
leikmönnum á borð við Atla Eðvaldsson,
Hermann Gunnarsson, Inga Björn
Albertsson, og síðar Þorgrím, Sævar
Jónsson og Guðna Bergsson – svo
einhverjir séu upptaldir.
Titillinn 1976 var fyrsti sigur Vals í
þessari 11 ára lotu, þar sem Hlíðarendafélagið var lið númer eitt á landsvísu –
liðið sem aðrir óttuðust. „Fyrir mér er
titillinn 1976 sá eftirminnilegasti því þá
unnum við tvöfalt. Það var ekki leiðinlegt
að ná þeim áfanga svo snemma á
ferlinum,“ segir Guðmundur, sem þá
skoraði 11 mörk á Íslandsmótinu – aðeins
19 ára gamall.
Þorgrímur kom inn í Valsliðið árið
1979, ári eftir að liðið náði besta árangri
sem náðst hefur frá upphafi í efstu deild.
Sumarið ´78 tapaði Valsliðið einu stigi og
hefur það lið gjarnan verið nefnt það

Guðmundur, Þorgrímur og Grímur rifjuðu upp gamlar sögur úr búningsklefanum frá því á gullaldarárunum og Sigurbjörn, núverandi fyrirliði Íslandsmeistara Vals, lagði við h
kjarnann í einhverju alsterkasta liði sem stillt hefur verið upp á Íslandsmóti í fótbolta hér á landi. Sigurbjörn er hluti af kjarnanum í núverandi liði Valsmanna.

sterkasta í sögunni. „Þetta var ótrúlegur
hópur sem ég gekk inn í,“ segir Þorgrímur. „Hún lifir sterkt í minningunni,
tilfinningin þegar ég hljóp inn á völlinn,
leit í kringum mig og sá þessa stráka sem
voru með mér í liði. Þá hugsaði maður:
Það er ekki séns að við töpum þessum
leik,“ útskýrir Þorgrímur og brosir.

„Þessi tilfinning lifði ár eftir ár – við
fórum inn á völlinn sem sigurvegarar. Og
þetta var æðisleg tilfinning,“ bætir hann
við.
Guðmundur tekur undir en segir að
´76-liðið hafi alls ekki verið síðra en ´78liðið. „Þó að við höfum ekki fengið
jafnmörg stig þá og 1978 var liðið svo

ofsalega vel spilandi. Frábært fótboltalið,“ segir Guðmundur. „Það var svona
Arsenal-fílingur yfir því liði,“ bætir
Grímur við glottandi.

SIGURBJÖRN FYLGDIST VEL MEÐ
Á þessum árum var Sigurbjörn, fæddur
árið 1975 á Dalvík, að stíga sín fyrstu

skref - í b
leið og ha
að bera ta
hefur haf
um að far
flutti í bæ
„Ég m
vann titla

1976 1978 1980 1985 1987
Valur hafði á stórkostlegu liði að skipa
þetta tímabil og leiddi Íslandsmótið
frá því í 3. umferð. Í liðinu voru
nánast eintómir landsliðsmenn sem
spiluðu frábæran fótbolta sín á milli.
Liðið hlaut alls 25 stig, einu meira
en Framarar sem urðu í 2. sæti. Liðið
skoraði langflest mörk, 45 talsins, en
fékk um leið fæst mörk á sig, aðeins
14.
Þjálfari: Júrí Ilitchev

Valsmenn unnu Íslandsmeistatitilinn með fádæma yfirburðum þetta
sumarið. Liðið vann fyrstu 16 leiki sína
á tímabilinu og endaði á því að tapa
aðeins einu stigi í alls 18 leikjum, sem
er besti árangur sem náðst hefur í
sögu efstu deildar hér á landi. Þetta
lið hefur gjarnan verið nefnt sem það
sterkasta frá upphafi á Íslandi.
Þjálfari: Gyula Nemes
Fyrirliði: Ingi Björn Albertsson

Fyrirliði: Ingi Björn Albertsson

Ingi Björn Albertsson

Ingi Björn Albertsson

16

Hermann Gunnarsson

11

Guðmundur Þorbjörnsson 11

Atli Eðvaldsson

Þjálfari: Volker Hofferbert
Fyrirliði: Guðmundur Þorbjörnsson

Markahæstir:

Markahæstir:

Nokkur endurnýjun átti sér stað
hjá Valsliðinu fyrir sumarið 1980 en
þrátt fyrir það voru miklar væntingar
gerðar til liðsins. Leikmenn stóðust
þær væntingar og stóðu uppi sem
sigurvegarar í mótslok. Valur hlaut 28
stig, þremur stigum meira en Fram
sem varð í öðru sæti. Enn á ný skoraði
Valur flest mörk allra liða í deildinni og
fékk um leið fæst á sig.

15
10

Guðmundur Þorbjörnsson 8

Markahæstur:
Matthías Hallgrímsson

Valur hafði lent í 2. sæti sumarið áður
og eftir nokkur mögur ár eftir titilinn
1980 var ekkert annað en sigur í
deildinni talið viðunandi árangur.
Liðið byrjaði illa og var í neðri hluta
deildarinnar eftir fyrsta þriðjunginn.
En 23 stig af 26 mögulegum í síðustu
13 leikjunum gerðu það að verkum að
liðið trónaði á toppnum í lok sumars.
Gríðarlega öflugur varnarleikur lagði
grunninn að titlinum, en liðið fékk
aðeins á sig 12 mörk allt sumarið.
Þjálfari: Ian Ross
Fyrirliði: Grímur Sæmundsen

15

Markahæstur:
Guðmundur Þorbjörnsson 12

Flestir bjuggust við öruggum sigri
Valsmanna á Íslandsmótinu þetta ár
og sú átti eftir að verða raunin. Liðið
tapaði aðeins einum leik, gerði sjö
jafntefli og vann 10 leiki. Þegar upp
var staðið munaði fimm stigum á Val
og erkifjendunum í Fram, sem enn á
ný þurftu að gera sér 2. sætið að góðu.
Vörn liðsins var frábær allt sumarið
og fékk liðið aðeins á sig 10 mörk í
leikjunum 18.
Þjálfari: Ian Ross
Fyrirliði: Grímur Sæmundsen
Markahæstur:
Guðmundur Þorbjörnsson 12
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Verkefnastjóri í upplýsingatækni
Upplýsingatækni Tryggingastofnunar leitar að drífandi og reyndum verkefnastjóra vegna
aukinna verkefna. Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, nákvæmni
og sjálfstæði í vinnubrögðum. Í boði eru samkeppnishæf laun fyrir rétta aðila, gott
starfsumhverfi, góður starfsandi og möguleiki á virkri endurmenntun. Framundan eru mörg
spennandi og fjölbreytt verkefni með sérstakri áherslu á rafræna stjórnsýslu.
Hlutverk verkefnastjóra er m.a. að hafa umsjón með nýsmíði, greiningu og þróun
á upplýsingakerfum, eftirlit með framvindu verkefna, samskipti við þjónustuaðila og notendur,
ráðgjöf, áætlanagerð og önnur tilfallandi verkefni á upplýsingatæknisviði.
Menntunar- og hæfniskröfur verkefnastjóra:

. Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg
eða þekking og starfsreynsla sem nýtist vel í starfi
. menntun
Reynsla af verkefnastjórnun og sjálfstæðum verkefnum æskileg
. Gott vald á mæltu og rituðu máli

Nánari upplýsingar veitir Þórólfur Rúnar Þórólfsson deildarstjóri hugbúnaðardeildar
(thorolfur.thororlfsson@tr.is) Vinsamlega sendið umsóknir og starfsferilsskrár rafrænt
(starf@tr.is) eða í pósti til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Rvk.
Umsóknarfrestur er til 28. október.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Hjá Upplýsingatækni TR starfa um 15 manns.
Megin áhersluatriði í stefnu deildarinnar er að byggja upp heildstæð og samþætt upplýsingakerfi
sem styðja vel við margþætta starfsemi Tryggingastofnunar.
Hagræðing og aukin þjónusta við viðskiptavini er ávallt að leiðarljósi.
Hugbúnaðarkerfi TR eru með þeim stærri og viðameiri á landinu.
Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stofnun,
ákvarða og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar
og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR
eru falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.

STENDUR
starfsferillinn í sta›?
Me›al ﬂeirra sem vi› leitum nú a› eru:

Stjórnendur
Vi›skiptastjórar
Löggiltir endursko›endur
Vi›skiptafræ›ingar
Bókarar
Launafulltrúar
Tækniteiknarar
Tölvunarfræ›ingar
Kerfisfræ›ingar
Tæknimenn
Verkfræ›ingar
Hugbúna›arsérfræ›ingar
I›nmennta› fólk
Sölumenn
A›sto›arfólk í mötuneytum
Húshjálp
Vi›skiptafræ›ingar út á land
Reyndir ﬂ‡›endur
Fólk á uppl‡singatæknisvi›
Sérfræ›ingar á fjármálasvi›
Sérfræ›ingar í IP lausnum

Tækifærin á vinnumarka›num hafa sjaldan e›a
aldrei veri› betri en einmitt núna.
Fjöldi áhugaver›ra starfa er í bo›i en einungis lítill hluti ﬂeirra augl‡stur svo vi› hvetjum ﬂig
til a› leggja inn umsókn og ræ›a vi› rá›gjafa okkar um næstu skref.
Allar nánari uppl‡singar á heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is e›a í síma 520 4700.
Fari› ver›ur me› allar umsóknir sem trúna›armál.

Vi› hlökkum til a› heyra í ﬂér!

Hagvangur er fyrsta rá›ningarﬂjónustan sem tók til starfa á Íslandi. Starfsfólk Hagvangs leggur sig fram
vi› a› samﬂætta hag einstaklinga og velgengni fyrirtækja og ﬂa› er ﬂví engin tilviljun a› Hagvangur er
nú eitt öflugasta rá›gjafar- og rá›ningarfyrirtæki á íslenskum vinnumarka›i.

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

Tæknifulltrúi óskast
Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur í
tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur.
Tæknideild sér um tæknilega uppbyggingu,
rekstur og viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð tölvuþekking
• Mikill áhugi á tækni og nýjungum
• Skipulagshæfileikar og rík þjónustulund
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Starfssvið
• Móttaka og úrvinnsla á þjónustubeiðnum
• Tækni- og rekstrarleg samskipti við
þjónustuveitur
• Tæknisamskipti við notendur
• Hönnun og þróun þjónustuferla og prófanir
• Eftirlit með gagnaflutningskerfi GR

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu
Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, þjónustu
og rekstri á gagnaflutningskerfi byggt á
ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið rekur
Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi
fyrir sjónvarp, síma og Internet, byggt á
IP/MPLS tækni.

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
28. október nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent
Ráðninga, www.capacent.is
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Matreiðslumaður
óskast á Hótel Sögu
a eftir

Okkur á Hótel Sögu vantar
matreiðslumann í liðsheild okkar.

f i kj

6INSAMLEGA SENDIÈ INN UMSËKNIR ¹
GODIRMENN GODIRMENNIS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

,AUSAR STÎÈUR Å LEIK OG
GRUNNSKËLUM
'RUNNSKËLAR
(RAUNVALLASKËLI   EINAR HRAUNVALLASKOLIIS
3KËLALIÈA
,EIKSKËLAKENNARAANNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
(VALEYRARSKËLI HELGI HVALEYRARSKOLIIS
3TARFSMAÈUR Å FRÅSTUNDAHEIMILI  EH¹DEGI
,¾KJARSKËLI   HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
3KËLALIÈAR
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
+ENNARA Å SÁRDEILD F EINHVERF BÎRN
3KËLALIÈA Å ÅÖRËTTAHÒS
3KËLALIÈA Å ALMENN STÎRF
6ÅÈISTAÈASKËLI   ANNAKR VIDISTADASKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒA
3KËLALIÈA
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
+ENNSLA Å SÁRDEILD F UNGLINGA
3MÅÈAKENNSLA VAL Å  BEKK STUNDAK
3KËLALIÈI  EH¹DEGI Å HEILSDAGSSKËLA

,EIKSKËLAR
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS TIL AÈ SJ¹ UM MORGUNVERÈ NËNHRESSINGU OG
AÈSTOÈA VIÈ HEIMILISFR¾ÈIKENNSLU
LFABERG ER LEIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3ÅÈDEGISSTÎÈUR
(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(RAUNVALLASKËLI   SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
,EIKSKËLAKENNARASTARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
+ATË   KATO HAFNARFJORDURIS
3TARFSMAÈUR Å AÚEYSINGAR
.ORÈURBERG    NORDURBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TEKKJAR¹S    STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA ÖROSKAÖJ¹LFA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA
UPPELDISMENNTUN
!ÈSTOÈ Å ELDHÒS FYRIR H¹DEGI
3KILASTÎÈUR
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
$EILDARSTJËRA
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA
¶ROSKAÖJ¹LFA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

Nánari upplýsingar gefur Karl í síma 820 9919
virka daga milli kl. 10 og 14, eða í tölvupósti
karl.davidsson@radissonsas.com

•

SÍA
•

PI PAR

,ANGAR ÖIG AÈ VINNA SKEMMTILEGA T¾KNIVINNU
6IÈ LEITUM AÈ RAFVIRKJUM Å VINNU VIÈ UPPSETNINGAR OG FORRITUN
¹ ÕMSUM ÎRYGGISBÒNAÈI OG Å ALMENNA RAÚAGNAVINNU
"ÅLL SÅMI SNYRTILEG INNIVINNA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

72003

«SKA EFTIR RAFVIRKJUM
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Rekstrarfélag SPRON er dótturfélag SPRON Verðbréfa og er sérhæft fyrirtæki á sviði eigna- og sjóðastýringar.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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&OSSHËTEL EHF AUGLÕSA EFTIR
ALMENNUM SKRIFSTOFUSTARFSMANNI
SEM STARFA MUN ¹ AÈALSKRIFSTOFU &OSSHËTELA OG
)NNS OF )CELAND
3TARFSSVIÈ
o
o
o
o
o

3ÅMSVÎRUN OG MËTTAKA
5MJËN MEÈ REKSTRARVÎRULAGER OG SENDINGUM
!ÈSTOÈ VIÈ L¹NADROTTNABËKHALD
&JÎLRITUN HANDBËKA OÚ
6INNUTÅMI ER FR¹  

(¾FNISKRÎFUR
o 'OTT VALD ¹ ÅSLENSKU OG ENSKU ®LL FREKARI TUNGUM¹LAKUNN¹TTA
ER KOSTUR
o &RAMÒRSKARANDI SKIPULAGS OG SAMSKIPTAF¾RNI
o 2ÅK ÖJËNUSTULUND SVEIGJANLEIKI OG GETA TIL AÈ STARFA UNDIR ¹LAGI
o -ENNTUN OG  EÈA REYNSLA SEM NÕTIST Å STARÙ
o 2EYNSLA AF NOTKUN .AVISION  #ENIUM KERFA ER KOSTUR
&OSSHËTEL BJËÈA UPP ¹ FJÎLBREYTT ÒRVAL AF GISTINGU UM ALLT LAND
ÕMIST SEM SUMARHËTEL EÈA ÖRIGGJA STJÎRNU HEILS¹RSHËTEL %INKUN
NARORÈ &OSSHËTELA ERU 6INALEGRI UM ALLT LANDn 4IL AÈ STANDA UNDIR
ÖEIM ER NAUÈSYNLEGT AÈ HAFA VINGJARNALEGT ÖJËNUSTULUNDAÈ OG
FJÎLH¾FT STARFSFËLK Å HVERJU STARÙ RANGURSRÅK OG ¹N¾GJULEG SAM
SKIPTI ER LEIÈANDI STEFNA Å ÎLLUM REKSTRI FYRIRT¾KISINS ¶JËNUSTUKAN
NANIR SÕNA AÈ GESTIR &OSSHËTELA ERU ALMENNT MJÎG ¹N¾GÈIR DVÎL
SÅNA EN   GEFA DVÎLINNI GËÈA EÈA ¹G¾TIS EINKUNN
)NNS OF )CELAND ER KEÈJA GISTIHEIMILIA SEM SINNIR ÖÎRFUM ÖEIRRA
SEM S¾KJAST EFTIR HAGKV¾MRI OG HEIMILISLEGRI GISTINGU ¥ DAG ERU
GISTIHEIMILI )NNS OF )CELAND TVÎ TALSINS B¾ÈI STAÈSETTT Å 2EYKJAVÅK
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Nánari upplýsingar um starf tæknimanns veitir Pétur Arason, petur.arason@marel.is í síma
563 8000. Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 18. október nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER 
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRÈUR " 3IGURÈSSON AÈSTOÈAR
FRAMKV¾MDASTJËRI Å SÅMA     EÈA Å GEGNUM
TÎLVUPËSTFANGIÈ THORDUR FOSSHOTELIS

www.marelfoodsystems.com



www.icelandexpress.is/jobs

4ANNL¾KNASTOFA

Gjaldkeri óskast
Iceland Express leitar að harðduglegum og samviskusömum einstaklingi í starf gjaldkera hjá fyrirtækinu.
Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum landsins. Vöxtur félagsins hefur verið
mikill síðustu misseri og því leitum við að öflugum starfskrafti sem kann til verka þegar kemur að innheimtustörfum, hérlendis jafnt sem erlendis.
Við erum á höttunum eftir duglegum og úrræðagóðum einstaklingi með kurteisislegt en þó ákveðið viðmót
þegar það á við og ekki síst lipurð í samskiptum.
Viðkomandi þarf að sýna áhuga og frumkvæði í starfi og geta unnið vel undir álagi.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

Almenn gjaldkerastörf

Haldgóð menntun sem nýtist vel í starfi

Umsjón og eftirfylgni með innheimtu á útistandandi

Miklir skipulagshæfileikar

kröfum fyrirtækisins

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Samskipti við innlenda og erlenda skuldunauta

«SKUM EFTIR AÈSTOÈARSTÒLKU Å FULLT STARF ¹ TANNL¾KNASTOFU ¹
HÎFUÈBORGASV¾ÈINU 2 &JÎLBREYTT STARF SEM FELUR MA Å
SÁR MËTTÎKU SÅMAVÎRSLU OG ÖRIF ¹ TANNL¾KNASTËL OG T¾KJUM
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA ¹N¾GJU AF MANNLEGUM SAM
SKIPTUM REGLUSAMUR OG STUNDVÅS .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA


.¾TURVÎRÈUR ËSKAST Å
VÎRUHÒS !ÈFANGA
6IÈ LEITUM AÈ J¹KV¾ÈUM OG DUGLEGUM STARFSMANNI
SEM ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF ÚJËTLEGA 3TARÙÈ FELST
Å ÖRIFUM OG G¾SLU Å VÎRUHÒSI 5NNIÈ ER AÈRA HVERJA
VIKU FR¹ KL p 
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ F¹ Å MËTTÎKU !ÈFANGA AÈ
3KÒTUVOGI   2EYKJAVÅK 4RAUSTI 3TEF¹NSSON VEITIR
N¹NARI UPPLÕSINGAR Å S  

Almenn bókhaldsverkefni

Ekki er verra að viðkomandi hafi góða reynslu úr sambærilegu starfi og búi jafnframt yfir góðri enskukunnáttu.
Umsóknir, merktar „Gjaldkeri“, sendist á netfangið job@icelandexpress.is

3TARFSEMI FYRIRT¾KISINS FELST Å INNKAUPUM BIRGÈAHALDI OG DREIÙNGU
FYRIR MATVÎRUVERSLANIR (AGA

Um 100% starf er að ræða og skilafrestur umsókna rennur út 21. október.
Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað fyrir fjórum árum, gjörbreytti það
landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 130 manns hjá félaginu. Við erum stolt af sigrum og vexti Iceland
Express og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin blasa við og framundan eru afar spennandi tímar
í starfseminni. Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa framsækna
viðskiptastefnu hjá félagi sem er einstakt á Íslandi.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

3KËGARB¾R ER HJÒKRUNARHEIMILI FYRIR ELDRI OG YNGRI
EINSTAKLINGA SEM ÖARFNAST UMÎNNUNAR ALLAN SËLARHRINGINN
3JÒKRALIÈAR ËSKAST ¹ KVÎLDVAKTIR
FR¹ OG MEÈ  NËVEMBER N¾STKOMANDI
Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600

www.icelandexpress.is

5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT STARF SEM KREFST H¾FNI Å
SJ¹LFST¾ÈUM VINNUBRÎGÈUM ¹SAMT FRUMKV¾ÈI OG LIPURÈ
Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM SKILEGT AÈ VIÈKOMANDI
HAÙ REYNSLU AF ÎLDRUNARHJÒKRUN
3TARFSHLUTFALL ER SAMKOMULAGSATRIÈI

7n\\^c\Vgk^ccV

5PPLÕSINGAR GEFUR HJÒKRUNARFORSTJËRI
*ËNBJÎRG 3IGURJËNSDËTTIR Å SÅMA  
GSM   JONBJORG SKOGARIS

KZ\cVVj`^ccVjbhk^[Vh`VgG^hZ][Z[i^g/

I¨`c^bccjb
KZg`Z[cVhi_gjb
KZg`hi_gjb
Hb^jb
7n\\^c\VgkZg`Vbccjb

K^aZ^ijbV]¨[^aZ^`Vg`jb!Yj\aZ\jbd\
hVbk^h`jhbjbZ^chiV`a^c\jbhZb]V[V
{]j\V{ViV`V {iiheZccVcY^kZg`Z[cjb#
:^c\c\jkVc^gbZcc`dbVi^a\gZ^cV#

3TARF -ATR¹ÈAR Å 6ÅÈIHLÅÈ
,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF MATR¹ÈS Å 6ÅÈIHLÅÈ (JÒKRUNAR
DEILDIN 6ÅÈIHLÅÈ ER  RÒMA DEILD INNAN SJÒKRAHÒSSVIÈS
(EILBRIGÈISSTOFNUNAR 3UÈURNESJA OG ER STAÈSETT Å 'RINDAVÅK

ÏWd^Zg/
B^`^ak^ccV]_{igVjhijd\kVmVcY^[ng^gi¨`^#
<hiVg[hVhiVV#
<aVjcWd^[ng^ggiiVV^aV#

3TARÙÈ FELUR MEÈAL ANNARS Å SÁR AÈ MATREIÈA ÒTBÒA
MATSEÈLA INNKAUP OG HAFA UMSJËN MEÈ STARFSFËLKI
ELDHÒSS 5NNIÈ ER Å VAKTAVINNU    6INNUTÅMI ER FR¹
  3TARFSHLUTFALL ER 
6ERIÈ ER AÈ LEITA AÈ EINSTAKLINGI SEM ER GËÈUR Å MANN
LEGUM SAMSKIPTUM 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ BÒA YÙR GËÈRI
ÖJËNUSTULUND SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ MATREIÈSLU
MENNTUN OGEÈA HAÙ GËÈA REYNSLU Å MATREIÈSLUSTÎRFUM

C{cVg^jeeah^c\VgkZ^i^g
?]VcchbV+.((())#

G^hZ][ZgigVjhi[ng^gi¨`^hZbkVghid[cV&.++
Zc]Z[jghiVg[VhZbVa]a^VWn\\^c\V[ng^gi¨`^[g{
&..(d\kVm^{g[g{{g^#BZVakZg`Z[cVhZb
G^hZ][]Z[jg`db^Vb{cZ[cVWn\\^c\j
ica^hiVg]hh^ch@eVkd\^![^baZ^`V]hd\
iZc\^Wn\\^c\jk^ giiV]h^{HZai_VgcVgcZh^!
\a¨h^aZ\ giiVb^hi=Vj`V{Ìhkaajbd\
h`aVWn\\^c\Vg[ng^gGZn`_Vk`jgWdg\d\
<VgVW¨#=_{[ng^gi¨`^cjhiVg[Vj# #W#
&%%bVcch#

5M ER R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF OG ¾SKILEGT ER AÈ UMS¾KJANDI
GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST ,AUN ERU SAMKV¾MT KJARA
SAMNINGI 34&3 OG (33 (EILBRIGÈISSTOFNUN 3UÈURNESJA ER
REYKLAUS VINNUSTAÈUR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ
 OKTËBER 5MSËKNIR GETA GILT Å  M¹NUÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR )NGIBJÎRG ¶ËRÈARDËTTIR DEIL
DARSTJËRI Å GEGNUM NETFANGIÈ INGIBJORGTHORDAR HSSIS EÈA
Å SÅMA   5MSËKNIR SEM GREINA FR¹ MENNTUN FYRRI
STÎRFUM OG MEÈM¾LENDUM SKULU SENDAR TIL "JARNFRÅÈAR
"JARNADËTTIR STARFSMANNASTJËRA (33 -¹NAGÎTU  
2EYKJANESB¾ EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ
BJARNFRIDUR HSSIS
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2007
Starfsmenntaverðlaunin eru veitt þeim aðilum sem eru að vinna framúrskarandi starf í starfsmenntun. Verðlaunin eru veitt í þremur flokkum:

Fyrirtæki og félagasamtök
Skólar og fræðsluaðilar
Opinn ﬂokkur (t.d. einstaklingar, einstök verkefni og frumkvöðlastarf)
3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

Tilnefningar skal senda á sérstökum eyðublöðum sem eru á
slóðinni www.starfsmenntarad.is
Frestur til að senda inn tilnefningar er til 2. nóvember nk.
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Starfsmenntaráði, Hafnarhúsi
v/Tryggvagötu, 101 Reykjavík, sími 515 4800, www.starfsmenntarad.is

Ert þú framúrskarandi?
Átt þú gott með að starfa í hópi?
Viltu vinna hjá framsæknu, skemmtilegu og líflegu fyrirtæki?
Hefur þú metnað til að gera vel í starfi?
Ertu opin(n) fyrir nýjungum?
Sýnirðu frumkvæði í starfi?

Þá erum við með starfið fyrir þig!
Hjá Söluveri Símans starfar kraftmikið og framtakssamt
fólk sem vantar liðsauka. Við veitum öfluga söluráðgjöf og
leysum málin.
Þú þarft að hafa tölvuþekkingu, geta tileinkað þér nýjungar
hratt og vera tilbúin(n) að takast á við krefjandi verkefni.
Þú gætir því verið kennari, nýskriðin(n) úr skóla, með BA í
sálfræði, ráðgjafi, markaðsfulltrúi, leiðbeinandi eða með
reynslu úr ferðaþjónustu.
Í boði er fullt starf og hlutastarf.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Umsóknarfrestur er til 21. október.

800 7000 – siminn.is

Það er

35..5$!'52  OKTËBER 

!46)..!

K^aijha{hi]e^cc4
6eea^8dcaZ^iVgVZ^chiV`a^c\jb[_aWgZnii!`gZ[_VcY^d\heZccVcY^hig[!
Zc]_{[ng^gi¨`^cjhiVg[Vg[aj\jg]ejgg{\_V[VbZbg\jbV[hi¨ghij
[ng^gi¨`_jbaVcYh^ch!]gaZcY^hd\ZgaZcY^h#
G{\_V[^;_{g]V\haVjhcjbH6E

G{\_V[^d\[dgg^iVg^B^Xgdhd[i"aVjhcV

HiVg[^
G{\_[bZ{]Zghaj{{¨iajcVgaVjhcH6E
=ccjcd\^ccaZ^^c\{¨iaVcVa`VcV
{iiiV`Vhajd\`ncc^c\jaVjhcV

HiVg[^
<gZ^c^c\d\]ccjcaVjhcVB^Xgdhd[i9ncVb^Xh!8GB
d\H]VgZEd^ci
<gZ^c^c\d\g{\_[{hk^^hgaVjhcVd\hVb ¨ii^c\Vg
;dgg^ijcB^Xgdhd[i"]j\WcVVgaVjhcV

G{\_V[^7Vc`VaVjhcjbH6E
HiVg[^
<gZ^c^c\!g{\_[d\`ncc^c\{WVc`VaVjhcjbH6E
{iiiV`V]ccjckZg`[ZgaV
>ccaZ^^c\d\hVb ¨ii^c\aVjhcVk^ccjg`Zg[^
BZccijcd\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijck^h`^eiV[g¨^ZVkZg`[g¨^
GZnchaVV[[_{gb{aViZc\Yjbhig[jb
GZnchaVV[g{\_[d\ Z``^c\{WVc`Vjb]kZg[^

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijciakjcVg[g¨^ZVkZg`[g¨^
GZnchaVV[]j\WcVVg gjc
Z``^c\{]ccjcd\[dgg^ijcjeeah^c\V`Zg[V


;dgg^iVg^BVccVjhaVjhcjbH6E
HiVg[^
;dgg^ijc676Ejb]kZg[^H6E
G{\_[ZgkVgVghg]VccVVgaVjhc^g
=ccjcd\ gjc{aVjhcjb
BZccijcd\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijciakjcVg[g¨^ZVkZg`[g¨^
GZnchaVV[[dgg^ijc
<V\cgc^c]j\hjcd\[gjb`k¨^ Z``^c\Vg[ajc

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijcd\$ZVgZnchaVV[gZ`hig^iakj`Zg[V
GZnchaVV[Jc^md\$ZVL^cYdlhhig^`Zg[jb
GZnchaVV[DgVXaZd\$ZVB^Xgdhd[iHFA\V\cV\gjccjb

G{\_V[^k^h`^eiV\gZ^cY
HiVg[^
<gZ^c^c\d\g{\_[^ccVcaVjhcVB^Xgdhd[id\H6E
=ccjcd\i[¨ghaV{kgj]h^\V\cVB^Xgdhd[id\H6E
;dgg^ijcd\\V\cV\gZ^c^c\{hk^^k^h`^eiV\gZ^cYVg
BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijciakjcVg[g¨^ZVkZg`[g¨^
GZnchaVV[[dgg^ijck^h`^eiV`Zg[jb
GZnchaVV[k^ccjk^k^h`^eiV\gZ^cYZV\V\cV\gZ^c^c\j

6eea^8dc Zg ]j\WcVVg" d\
g{\_V[Vg[ng^gi¨`^ { hk^^ H6E d\
B^Xgdhd[i"aVjhcV! bZ \jaakdiijc
[g{W{jbkgjbZg`_jb#6eea^8dc
hiVg[Vg  [_gjb acYjb d\ hiVg[h"
bZcc Zgj jb '%%# =_{ 6eea^8dc
{ÏhaVcY^hiVg[Vn[^g-%bVcch#H6E
Zg hi¨ghiV k^h`^eiV]j\WcVVg"
[ng^gi¨`^ ]Z^bh d\

G{\_V[^i¨`c^jb]kZg[^H6E
HiVg[^
G{\_[!jeehZic^c\d\gZ`hijgH6EaVjhcV
Hi^aa^c\Vg{H6E`Zg[jbd\iZc\Yjb\V\cV\gjccjb

hig[jbk^4

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijck^h`^eiV[g¨^ZVkZg`[g¨^
GZnchaVV[[_{gb{aViZc\Yjbhig[jb
GZnchaVV[{¨iaVcV\Zgd\ Z``^c\{DA6EZg`dhijg

KZg`Z[cVhi_g^

h_{a[hi¨^

g^_^ hi¨ghi^

]j\WcVVg[gVbaZ^"

VcY^cc#ChiVg[Vjb)%#%%%bVcch

HiVg[^
;V\aZ\jgjcY^gWc^c\jgd\hig^c\hi¨gg^kZg`Z[cV
B^ajcjeeah^c\V
ÌWng\{[gVb`k¨bYd\{¨iajckZg`Z[cV

[ng^gH6EbZ^gVZc*%acYjb#

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg
={h`aVbZccijck^h`^eiV[g¨^ZVkZg`[g¨^
GZnchaVV[kZg`Z[cVhi_gcjc
GZnchaVV[^ccaZ^^c\j]j\WcVVgkZg`Z[cV

]¨[c^  bVccaZ\jb hVbh`^eijb!

=_{6eea^8dcZgj\ZgVg`g[jgjb
h_{a[hi¨d\h`^ejaZ\k^ccjWg\!
\V Zch`j`jcc{iij d\ hc^aZ\Vc
bZicVi^aVc{{gVc\g^hiVg[^#
6eea^8dc [`` {g^ '%%, ]¨hij
Z^c`jcc KG  ]e^ higgV [ng^g"
i¨`_V! Vg hZb bZi^c kdgj b#V#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a'*#d`iWZgc`#
Ì]j\VhVb^ghZcY^jbh`c^gi^a:gcj6\cVghYiijg!
ZgV5Veea^Xdc#^h!hZbZ^cc^\kZ^i^gc{cVg^jeeah^c\Vg#

7dg\Vgic^(,&%*GZn`_Vk`Hb^*+(+&%%;Vm*+(+&+&Veea^Xdc5Veea^Xdc#^hlll#Veea^Xdc#^h

k^ccjh`^ang^!hidaid\hiVg[hVcY^#
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3TARFSFËLK ËSKAST TIL ALMENNR ELDHÒSSTARFA VIÈ 3JÒKRAHÒSIÈ 6OG 6AKTAVINNA
5PPLÕSINGAR VEITIR (AUKUR (ERMANNSON YÙRMATREIÈSLUMAÈUR Å SÅMA
  GSM   EÈA NETFANGIÈ HAUKUR SAAIS

Vegna aukinna umsvifa auglýsir Háskólinn á Bifröst
eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
Móttaka, símsvörun, almenn umsýsla og þjónusta við nemendur. Um er að ræða
fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis og þjónustulundar.

Í háskólaþorpinu búa nemendur
og starfsfólk ásamt fjölskyldum
sínum. Þar er ört vaxandi
samfélag fólks á öllum aldri.

Almenn bókhaldsstörf, afstemmingar og önnur tilfallandi verkefni í fjármáladeild.

Háskólinn á Bifröst er vinnustaður
sem heldur jafnréttissjónarmið í
heiðri og því hvetjum við bæði

Afleysing á kennslusviði. Um er að ræða fjölbreytt og líflegt starf sem felur m.a. í
sér umsjón með einni af námsleiðum skólans. Krafist er háskólamenntunar og
starfsreynslu. Möguleiki á fastráðningu.

karla og konur til að sækja um
starfið.





Ert þú í
atvinnuleit?

Fjöldi starfa í boði.
*Skrifstofustörf
*Lagerstörf
*Verslunarstörf
*Bókhaldsstörf
*Ræstingarstörf
*Sérfræðistörf
*Útkeyrslustörf
*Sölustörf
*Stjórnunarstörf
*Störf við kerﬁsstjórn
*Störf við forritun
*Framleiðslustörf
*Iðnstörf
*Þjónustustörf

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 433 3000 á skrifstofutíma.
Umsóknir sendist á einar@bifrost.is fyrir 21. október.

 Kannaðu málið á

STARFSMENN Á JÁRNSMÍÐAVERKSTÆÐI

$$$

Flokksstjóri
ÍSTAK óskar eftir að ráða flokksstjóra á járnsmíðaverkstæði.
Umsækjendur þurfa að hafa iðnmenntun í járnsmíði og starfsreynslu
úr smiðju.
Í starfinu felst umsjá með nýsmíði og uppsetningu stálvirkja auk
breytinga og viðhalds á tækjabúnaði.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

 )'  ! '& #(
("'%' '$$$
ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Járniðnaðarmaður

um 650 manns, víðsvegar um landið

ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmann á járnsmíðaverkstæði.

sem og erlendis.

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning stálvirkja auk breytinga og
viðhalds á tækjabúnaði.

var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS
¹ %GILSSTÎÈUM

Vilt þú njóta velgengni?
Mömmu gengur vel. Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn
ánægðan og nýtur sín í skemmtilegri vinnu.

,¾KNIR ËSKAST TIL FRAMTÅÈASTARFA

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri
sölu- og tæknimanna.
Starfsmenn í söludeild sinna ráðgjöf og sölu til viðskiptavina
Mömmu. Ef þú hefur áhuga á líflegu starfi í söludeild skaltu hafa
samband með tölvupósti á axel@mamma.is eða í síma 414-9000.

ÍSLENSKA / SIA.IS MAM 39549 10.2007

(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS ¹ %GILSSTÎÈUM ER ¹HUGA
VERÈUR VINNUSTAÈUR MEÈ FJÎLBREYTTA STARFSEMI SEM
SAMANSTENDUR AF HEILSUG¾SLUSTÎÈ OG SJÒKRADEILD 6IÈ
STOFNUNINA ER ÎÚUG SJÒKRA OG IÈJUÖJ¹LFUN 3TÎÈUGILDI L¾KNA
ERU FJÎGUR OG ÖAR ER N¹MSSTAÈA Å HEIMILISL¾KNINGUM !UK
ÖESS ER L¾KNIR ¹ VEGUM STOFNUNARINNAR VIÈ +¹RAHNJÒKA
&JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSIÈ Å .ESKAUPSSTAÈ ER Å KLUKKUSTUNDAR
AKSTURSFJARL¾GÈ MEÈ GËÈA ÖJËNUSTU SKURÈL¾KNIS LYÚ¾KNIS
OG SV¾ÙNGAL¾KNIS OG ÖAR ER RÎNTGENDEILD MEÈ SNEIÈ
MYNDAT¾KI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA L¾KNI Å  STARF ¹ (EILBRIGÈIS
STOFNUN !USTURLANDS ¹ %GILSSTÎÈUM 3ÁRFR¾ÈIMENNTUN Å
HEIMILISL¾KNINGUM ÎLDRUNARL¾KNINGUM EÈA LYÚ¾KNINGUM
ER ¾SKILEG

,ÅFEINDAFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA

Tæknideild Mömmu sér um að tengja myndlykil og beini fyrir
viðskipatvininn, stilla tölvur, kanna snúrur og kapla, uppfæra
hugbúnað og fleira.

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA LÅFEINDAFR¾ÈING Å  TIL  STARF
FR¹ OG MEÈ  JANÒAR EÈA EFTIR SAMKOMULAGI

Okkur vantar starfsmenn í almenna tækniþjónustu sem og
faglærða einstaklinga í flóknari verk. Ef þú vilt vinna við spennandi
verkefni í tæknideild Mömmu skaltu hafa samband með tölvupósti
á helen@mamma.is eða í síma 414-9000.

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GEISLAFR¾ÈING TIL STARF FR¹ OG MEÈ
 JANÒAR EÈA EFTIR SAMKOMULAGI

'EISLAFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA

²TVEGUM HÒSN¾ÈI OG ÚUTNINGSSTYRKUR Å BOÈI 3J¹ N¹NAR UM
STARFSEMI (3! %GILSSTÎÈUM ¹ WWWHSAIS UNDIR %GILSSTAÈIR
Sími
& Internet

Sjónvarp

S

M

L

S

M

L

Heimavörn

S

M

L

Tölvur

S

M

L

414 9000

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER NK &REKARI UPPLÕS
INGAR VEITIR 0ÁTUR (EIMISSON YÙRL¾KNIR Å SÅMA  
EÈA PETUR HSAIS OG ¶ËRHALLUR (ARÈARSON FULLTRÒI FRAM
KV¾MDASTJËRA Å SÅMA   EÈA THORHALLUR HSAIS
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MAÐUR ER ALLTAF AÐ
LEIKA SÉR Í VINNUNNI
Frístundaheimilin í Árbæ, Grafarholti og Norðlingaholti
óska eftir starfsfólki á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum
Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
4¾KNIFR¾ÈINGUR 
"YGGINGAFR¾ÈINGUR
(AFNARFJARÈARB¾R ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA T¾KNIFR¾ÈING
EÈA BYGGINGAFR¾ÈING 3TARÙÈ ER INNAN EININGAR
SEM BER ¹BYRGÈ MA ¹ EFTIRFARANDI VERKEFNUM
5MSJËN MEÈ HÎNNUN FRAMKV¾MDUM OG VIÈHALDI VEGNA
FASTEIGNA OG LËÈA (AFNARFJARÈARB¾JAR ¶AR ¹ MEÈAL UMSJËN MEÈ
FÁLAGSLEGUM EIGNUM B¾JARINS %INNIG ERU ÖË NOKKUR SAMSKIPTI
VIÈ AÈILA INNAN OG UTAN STJËRNKERÙS (AFNARFJARÈARB¾JAR

Um sæk jen dur þur fa að get a
haf ið stö r f sem fyrs t.
6

lað er á heim aNána ri upplý singa r og umsó knare yðub
samb and
hafa
að
síðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt
1740
567
s.
i,
Ársel
í
starfs
við deild arstjó ra barna

Fjósið, Grafarholti s. 664-7620
Stjörnuland, Grafarholti s.695-5091
Víðisel, Selás s. 664-7622
Klapparholt, Norðlingaholti s.664-7624
Töfrasel, Árbæ s. 695-5092
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjvíkurborgar við
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
Nánari upplýsingar á heimasíðu ÍTR, www.itr.is

6
V

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

2EYNSLA ¹ SVIÈI FRAMKV¾MDA ER NAUÈSYNLEG 2EYNSLA AF STJËRNUN
ER ¾SKILEG SEM OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5M KAUP OG KJÎR FER SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 3TARFSMANNAFÁ
LAGS (AFNARFJARÈAR OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA EÈA VIÈKOM
ANDI STÁTTARFÁLAGS

!

5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR 3IGURÈUR (ARALDSSON FORSTÎÈUMAÈ
UR SIGGIH HAFNARFJORDURIS SÅMI   EÈA  
+ONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVATTAR TIL AÈ S¾KJA UM STARÙÈ
5MSËKNUM MERKTUM &ASTEIGNAFÁLAG (AFNARFJARÈAR SKAL SKILA Å
ÖJËNUSTUVER (AFNARFJARÈARB¾JAR 3TRANDGÎTU  EIGI SÅÈAR EN
 OKTËBER NK

Sérfræðingur
í hagdeild
SPRON óskar að ráða öflugan sérfræðing í hagdeild.

4ÅSKUVÎRUVERSLUNIN :ARA
VILL R¹ÈA STARFSFËLK Å
VERSLUN SÅNA Å 3M¹RALIND

• Viðskiptafræðimenntun með áherslu á
fjármál og/eða reikningshald.

• Samræming upplýsingagjafar vegna
eininga innan SPRON-heildarinnar.

• Reynsla af uppgjörsvinnu.

• Umsjón með skýrslugjöf til Fjármálaeftirlits
og Seðlabanka.

• Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg.
• Frumkvæði og metnaður.

5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF B¾ÈI FULLT STARF OG
HLUTASTARF Å DÎMU OG BARNADEILD VERSLUNARINNAR
3TARFSLÕSING
3ALA Å VERSLUN OG ÖJËNUSTA VIÈ VIÈSKIPTVINI
4AKA UPP VÎRUSENDINGAR
!ÈSTOÈ VIÈ VÎRUFRAMSETNINGAR OG ¹FYLLINGAR
(¾FNISKRÎFUR
o 2EYNSLA AF VERSLUNARSTÎRFUM KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI
o ¶EKKING OG ¹HUGI ¹ TÅSKU KOSTUR
o 'ËÈ FRAMKOMA OG ÖJËNUSTULUND SKILYRÈI
o %KKI YNGRI EN  ¹RA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFUR %YRÒN
VERSLUNARSTJËRI ¹ STAÈNUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ LIGGJA FYRIR Å VERSLUNINNI
EÈA SENDA OKKUR EMAIL ¹ ZARA ZARAIS

Helstu verkefni:

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

• Ýmis greiningarvinna og upplýsingaöflun
vegna mánaðarlegra uppgjöra.

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Böðvarsson, forstöðumaður reikningshalds og
hagdeildar, í síma 550 1200.
Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 28. október nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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

ARGUS / 07-0802

Menntunar- og hæfniskröfur:
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,AGERMAÈUR

Verslunarstjóri

/FNASMIÈJAN
LAGERMANN

¶EIR KOSTIR SEM VIÈ LEITUM EFTIR ERU
o 3TUNDVÅSI OG REGLUSEMI
o ®GUN OG SKIPULAGSH¾ÙLEIKAR
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o ¶EKKING ¹ .AVISION ER KOSTUR

Kaupfélag Borgfir›inga óskar eftir a› rá›a verslunarstjóra í
Búrekstrardeild félagsins.
Starfssvi›

2ÕMI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR ÎÚUGAN

!ÈEINS REYKLAUS MAÈUR MEÈ REYNSLU AF LAGERSTÎRFUM KEMUR TIL
GREINA 5MSËKNIR MEÈ SEM ÅTARLEGUSTU UPPLÕSINGUM SENDIST
¹ NETFANGIÈ *"' RYMIIS

Menntun og hæfniskröfur

Dagleg verslunarstjórn, vöruinnkaup, uppgjör o.fl.
Almenn afgrei›slustörf í verslun.
Stefnumótun í samrá›i vi› kaupfélagsstjóra.

Menntun á svi›i landbúna›ar og/e›a vi›skipta
er æskileg.
ﬁekking á landbúna›i, gar›yrkju og skógrækt
er æskileg.

Umsóknir óskast fylltar út á www. hagvangur.is fyrir 22. október nk. Númer starfs er 7160.

Vilt þú vinna í skemmtilegustu
verslun í heimi?

Uppl‡singar veitir ﬁórir ﬁorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

...í full störf
...í hlutastörf frá kl. 15-19
...í helgarstörf

3MIÈIR
6EGNA GËÈRAR VERKEFNASTÎÈU ËSKAR "YGGINGARFÁLAG 'YLFA
OG 'UNNARS EFTIR SMIÈUM Å M¾LINGAVINNU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 'UÈJËN Å SÅMA   EÈA  
OG 'UNNAR Å SÅMA  

3-)¨)2
"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS ËSKAR EFTIR
SMIÈUM VÎNUM UPPSTEYPU EINNIG SMIÈUM
Å UTANHÒSKL¾ÈNINGAR -IKIL M¾LINGAVINNA
FRAMUNDAN .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITTAR Å SÅMA
  EINNIG ER H¾GT AÈ SENDA FYRIRSPURN
¹ GUNNAR BYGGIS OG GUDJON BYGGIS

Við leitum að fólki...

Áhugasamir sendi umsóknir
á netfangið: valdis@leikbaer.is

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS HF
EHF
"ORGARTÒN   2EYKJAVÅK

WWWBYGGIS

(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR AÈBÒNAÈUR 6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

(ÑSNäċI
ÊSKAST
%YKT ÊSKAR EFTIR HÑSNäċI ¸ HÍFUċBORGARSVäċINU TIL LEIGU
FYRIR STARFSMENN %YKTAR ÄBÑċIR JAFNT SEM HERBERGI
¸ GISTIHEIMILI
.¸NARI UPPLÔSINGAR VEITIR
-AGNEA 'UċMUNDAR MAGNEA EYKTIS   

Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir
Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í
kjarasamningum Félags leikskólakennara
og Launanefndar sveitarfélaga
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún: 564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI: 570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur: 554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir: 570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Furugrund: 554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún: 554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
%YKT EHF  ,YNGH¸LSI    2EYKJAVÄK
3ÄMI    &AX  
.ETFANG EYKT EYKTIS  WWWEYKTIS
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,EIKSKËLASVIÈ
%#/./-)##/--%2#)!, !33)34!.4
4HE 53 %MBASSY IN 2EYKJAVIK IS SEEKING AN INDIVIDUAL FOR
THE FULL TIME POSITION OF %CONOMIC#OMMERCIAL !SSITANT
4HE CLOSING DATE FOR THIS POSTION IS /CTOBER  
!PPLICATION FORMS AND FURTHER INFORMATION CAN BE FOUND ON
THE %MBASSYlS HOME PAGE
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML
0LEASE SEND YOUR APPLICATION AND RESUMÁ TO
REYKJAVIKVACANCY STATEGOV

3KAPANDI STÎRF MEÈ SKAPANDI FËLKI
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
,EITAÈ ER EFTIR
o ,EIKSKËLAKENNURUM
o 3TARFSFËLKI MEÈ UPPELDIS OG H¹SKËLAMENNTUN
o 3TARFSFËLKI MEÈ MENNTUN EÈA REYNSLU ¹ SVIÈI LISTA
o 3TARFSFËLKI MEÈ FJÎLBREYTTA MENNTUN OGEÈA STARFSREYNSLU
$EILDARSTJËRAR
"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
"REKKUBORG (LÅÈARHÒS  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  

   



      
  
   $ "
 !# !#

,EIKSKËLAKENNARARLEIÈBEINENDUR
SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
"REKKUBORG (LÅÈARHÒS  SÅMI  
%NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
&OLDABORG &ROSTAFOLD  SÅMI  
'R¾NABORG %IRÅKSGÎTU  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
(LÅÈARENDI ,AUGAR¹SVEGI  SÅMI  

(ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
,INDARBORG ,INDARGÎTU  SÅMI  
,¾KJABORG VIÈ ,EIRUL¾K SÅMI  
-ARÅUBORG -ARÅUBAUG  SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
2EYNISHOLT 'VENDARGEISLA  S 
2OFABORG 3KËLAB¾  SÅMI  
GISBORG GISÅÈU  SÅMI  
®LDUKOT ®LDUGÎTU  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
3ÁRKENNSLAATFERLISÖJ¹LÙ
%NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
5PPLÕSINGAR UM LAUSAR STÎÈUR VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI LEIK
SKËLUM OG MANNAUÈSR¹ÈGJAFAR ¹ 3TARFSMANNAÖJËNUSTU ,EIKSKËLASVIÈS
Å SÅMA  
®LL LAUS STÎRF Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕST ¹ WWWLEIKSKOLARIS
%KKI ER UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG

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

"IFREIÈASTJËRAR
MEÈ HËPBIFREIÈARÁTTINDI

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR NOKKRA BIFREIÈASTJËRA
TIL STARFA SEM FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI  STÎRF OG
HLUTASTÎRF SEM HENTA B¾ÈI KONUM OG KÎRLUM

-ENNTASVIÈ

HUGAVERÈ STÎRF Å GRUNNSKËLUM

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST OG *ËNAS Å SÅMA
  ¹ SKRIFSTOFUTÅMA

RB¾JARSKËLI 2OFAB¾  SÅMI  
o 3KËLALIÈAR Å   STÎRF
"REIÈHOLTSSKËLI !RNARBAKKA   SÅMI  
o $ÎNSKUKENNARI ¹ UNGLINGASTIGI
&OLDASKËLI ,OGAFOLD  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK AÚEYSING FR¹  DESEMBER VEGNA
F¾ÈINGARORLOFS
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK KENNSLUGREINAR DANSKA OG ENSKA
AÚEYSING FR¹  DESEMBER VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ Å   STÎÈU FR¹  JANÒAR 
o 3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI Å   STARF FR¹  JANÒAR 
o 3TUÈNINGSFULLRÒAR Å  STÎRF FR¹  JANÒAR 
'RANDASKËLI V+EILUGRANDA SÅMI  
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ Å   STÎÈU
o 5MSJËN MEÈ KAFÙSTOFU STARFSFËLKS   STARF
(AGASKËLI &ORNHAGA  SÅMI  
o 3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI Å   STARF
o 3KËLALIÈI Å GANGAVÎRSLU
(AMRASKËLI $YRHÎMRUM  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å   STARF
(¹TEIGSSKËLI V(¹TEIGSVEG SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI ¹ YNGSTA STIGI TIL ¹RAMËTA VEGNA FORFALLA
o &ORFALLAKENNARI
o +ENNARI VIÈ MËTTÎKUDEILD OG Å SÁRKENNSLU  STAÈA

)NGUNNARSKËLI -ARÅUBAUGI   SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI Å   BEKK AÚEYSING VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o 5MSJËNARKENNARI Å   BEKK AÚEYSING VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å  STARF
o 3ÁRKENNARI
+ORPUSKËLI "AKKASTÎÈUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ MIÈSTIGI
2IMASKËLI 2ËSARIMA  SÅMI  
o +ENNARI ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR ÅSLENSKA OG ST¾RÈFR¾ÈI
 STAÈA
o 3KËLALIÈAR
3AFAMÕRARSKËLI 3AFAMÕRI  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
3ELJASKËLI +LEIFARSELI  SÅMI  
o ¥SLENSKUKENNARI ¹ UNGLINGASTIGI Å  STÎÈU TIL ¹RAMËTA VEGNA
FORFALLA
3¾MUNDARSKËLI 'VENDARGEISLA  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å   STARF
®LDUSELSSKËLI ®LDUSELI  SÅMI  
o 3KËLALIÈI BAÈVARSLA DRENGJA
%KKI ER UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA ®LL LAUS STÎRF ¹ -ENNTA
SVIÈI ERU AUGLÕST ¹ WWWMENNTASVIDIS ¶AR ER EINNIG AÈ ÙNNA FREKARI UPPLÕSINGAR
UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI
5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI SKËLUM
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

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

RÁÐGJAFI
3È§OJOHBS¢KØOVTUBO FS GSBNTLJ§  ÈSB HBNBMU GZSJSULJ
TFN TÏSImS TJH Ó QFSTØOVMFHSJ ¢KØOVTUV È TWJ§J SÈ§OJOHB 
KBGOUUJMGZSJSULKBTFNPHVNTLKFOEB
-FJUB§FSB§ÈIVHBTÚNVNPHIGVNFJOTUBLMJOHJÓTUBSGSÈ§
HKBGB4UBSGTTWJ§SÈ§HKBGBGFMVSÓTÏSâNTB¢UUJUFOHEBSÈ§HKÚG
PH¢KØOVTUVUJMGZSJSULKBPHFJOTUBLMJOHB
7J§LPNBOEJ ¢BSG B§ HFUB VOOJ§ TKÈMGTUUU  TFN PH TUBSGB§
TFNIMVUJBGMJ§TIFJME3È§HKBGBSPLLBS¢VSGBB§IBGBGSBNÞSTLBSBOEJ¢KØOVTUVMVOEPHHFUBVOOJ§VOEJSÈMBHJ¢BSTFNVN
LSFGKBOEJTUBSGFSB§S§B

Hæfniskröfur:
t )ÈTLØMBNFOOUVONBÈTWJ§JNBOOBV§TGS§BLPTUVS
t 3FZOTMBBGTBNCSJMFHVTUBSmLPTUVS
t .JLJMIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t /ÈLWNPHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUB
t )FJ§BSMFJLJTFNPHÈSFJ§BOMFJLJÈTLJMJOO
4UBSm§FSTUÚ§VHJMEJ
6NGSBNUÓ§BSTUBSGFSB§S§B

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§PLUØCFSOL
7J§LPNBOEJ¢BSGB§HFUBIBm§TUÚSGnKØUMFHB
«IVHBTÚNVNFSCFOUÈB§GZMMBÞUVNTØLOÈIFJNBTÓ§VPLLBSXXXSBEOJOHJTPHTLKB¢BSTÏSTUBLMFHB
VNTUBSm§
6NTKØONF§TUBSmOVIFGVS.BSÓB+ØOBTEØUUJS
GSBNLWNEBTUKØSJ NBSJB!SBEOJOHJT

,SØLIÈMTBt3FZLKBWÓLt4ÓNJt'BYtXXXSBEOJOHJTtSBEOJOH!SBEOJOHJT
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3TEINSTEYPUSÎGUN OG KJARNABORUN
«SKUM EFTIR KARLMANNI ¹ ALDRINUM   ¹RA
HEIÈARLEGUM FRAMTAKSÎMUM OG STUNDVÅSUM 'ËÈ LAUN
Å BOÈI FYRIR GËÈAN MANN 5PPLÕSINGAR VEITIR 6ILHELM Å
SÅMA  

KÓPAVOGSBÆR
Frá Lindaskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Stærðfræðikennari á eldra stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl
Laun samkvæmt kjaras. Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um störfin

www.kopavogur.is - www.job.is

&RAMKV¾MDASTJËRI
¥ÖRËTTABANDALAGS
(AFNARFJARÈAR
¥ÖRËTTABANDALAG (AFNARFJARÈAR ¥"(
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA FRAMKV¾MDASTJËRA
&RAMKV¾MDASTJËRI ¥"( HEFUR UMSJËN MEÈ DAGLEGUM REKSTRI
SKRIFSTOFU ¥"( OG TEKUR Ö¹TT Å ÎLLU ALMENNU STARÙ ¥"( OG
NEFNDA ÖESS
-ARKMIÈ STARFSINS ER MA AÈ MIÈLA UPPLÕSINGUM TIL AÈILDAR
FÁLAGA ¥"( OG AÈ AUKA TENGSL ÖEIRRA VERA AÈILDARFÁLÎGUM ¥"(
TIL AÈSTOÈAR OG LEIÈBEININGAR EFTIR FÎNGUM
&RAMKV¾MDASTJËRI ANNAST EINNIG SAMSKIPTI OG SAMSTARF VIÈ
SVEITARFÁLAGIÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR LIGGJA FYRIR Å STARFSLÕSINGU SEM H¾GT ER
AÈ F¹ HJ¹ FORMANNI ¥"( *ËNI 'UNNARI 'RJETARSSYNI SÅMI
 OG HJ¹ FRAMKV¾MDASTJËRA ¥"( «SKARI RMANNSSYNI
SÅMI  

Vélvirkjar - Vélfræðingar
Áhugaverð störf hjá Norðuráli

5MSËKN SKAL SKILAÈ ¹ SKRIFSTOFU ¥"( ¥ÖRËTTAHÒSINU
3TRANDGÎTU Å PËSTHËLF  EÈA ¹ NETFANGIÈ
IBH HAFNARFJÎRDURIS FYRIR  OKTËBER
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

Vélstjóri/vélvirki

Við óskum að ráða vélvirkja og vélfræðinga til starfa í dagvinnu hjá Norðuráli á Grundartanga.
Um framtíðarstörf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Hvers væntum við?
Við leitum að vélvirkjum og vélfræðingum með
sveinspróf eða að umsækjandi stefni að sveinspróﬁ
innan árs.
Aðrir áhersluþættir:
• Góð samskiptahæfni og starfsáhugi
• Geta til að vinna sjálfstætt og útsjónarsemi
• Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverﬁ eða við
sambærileg störf er æskileg
• Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun
kemur í góðar þarﬁr
Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu
fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu
samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér. Verkefni
vélvirkja og vélfræðinga eru fjölbreytt og felast m.a.
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum á
tækjabúnaði Norðuráls.
Aðstaða:
• Góður aðbúnaður og mötuneyti á staðnum
• Starfsþjálfun og símenntun

• Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun
að hluta árangurstengd
• Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag í lífeyrissjóð
Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og
kvenna til að starfa hjá Norðuráli.
Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
22. október n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins,
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina,
merkta: Áhugavert starf.
Upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Skúli Skúlason,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, og Einar F.
Björnsson, viðhaldsstjóri, í síma 430 1000.

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

Marás ehf. óskar eftir að ráða
metnaðarfullan sölumann.
Marás ehf. er í þjónustu og
sölu fyrir sjávarútvegsfélög.
Starfssvið:
Sala á vélbúnaði
Þjónusta og ráðgjöf
Kynning á vörum fyrirtækisins
Hæfniskröfur:
Vélstjóri eða vélvirki með góða þekkingu á
báta- og skipavélum
Reynsla af sjómennsku æskileg
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af sölumennsku góður kostur
Ensku- og íslenskukunnátta
Sjálfstæði í starﬁ
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á
www.abendi.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Lilja Birgisdóttir,
ráðgjaﬁ hjá Ábendi, johannalilja@abendi.is

www.abendi.is

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is
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Vertu þátttakandi í uppbyggingu
á stærstu fasteignasölukeðju í heimi
remax@remax.is

24

Stærð: 176,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Mýrdalur 3
260 Reykjanesbær
Nýtt bjart og glæsilegt einbýli

112 Reykjavík
Bær

Opið
Hús

Í dag kl. 15.30 - 16.30

Kristján
Sölufulltrúi
699-6949

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi
822 1003

kristjan@remax.is

bjossi@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16 og 16:30

Verð: 30.500.000

Verð: 24.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum og skiptist í forstofu,
baðherbergi, stórt svefnherbergi, stofu og eldhús með borðstofu. Á efri hæð hússins eru svo tvö stór
svefnherbergi og er annað þeirra með sér útgengi á stigapall.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

250 Garðar
Nýtt parhús í botnlanga

Bær

Opið
Hús

Nýtt einbýlishús 176,6 m2 með bílskúr. Miðjuhús í lokaðri götu. Glæsilegt einbýlishús teiknað og hannað
af Indro Candi. Húsið er klætt með flísum og Síberíulerki. Húsið er full frágengið að utan og tilbúið til
innréttinga og gólfefna að innan. Rafmagnstaflan er frágengin og allt rafmagn ídregið í tengla og fyrir
Halógenljós. Allar vatnslagnir uppsettar og tilbúnar til til tenginga við vaska, böð, þvottavél o.s.fr. Búið er að
grunna og spartla.

Heiðarholt 15

Stærð: 105 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Veghús 11

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

Kveldúlfsgata 18
Bær

310 Borgarnes
Flott eign á góðum stað

Stærð: 106,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Borg

Opið
Hús

Í dag kl. 17.00 - 18.00

Kristján
Sölufulltrúi
699-6949

Anna Ólöf
Sölufulltrúi
659 5652

kristjan@remax.is

aok@remax.is

Bókið skoðun í síma 659-5652

Verð: 17.500.000

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

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Birkihólar 19
800 Selfoss
Flott eign á góðum stað!

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000

4ra herb. íbúð á 1. hæð til vinstri í fjöleignarhúsinu að Kveldúlfsgötu 18, Borgarnesi. Hol/gangur
parketlagt, fataskápur. 3 svefnherbergi, tvö þeirra parketlögð og eitt dúklagt, skápar í tveimur
herbergjanna. Eldhús flísalagt, ljós viðarinnrétting. Baðherbergi m/ flísum á gólfi og máluðum veggjum,
kerlaug/sturta. Þvottahús inn af eldhúsi m/ máluðu gólfi og lítið búr inn af því m/ máluðu gólfi. Byggt hefur
verið yfir svalir, svalagólf flísalagt. Nýlega hafa allir gaflar hússins verið klæddir en aðrir hlutar hússins
málaðir.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Söluturn, Langholtsvegi
104 Reykjavík
Bær

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

Bær

Opið
Hús

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
869-8150
hrafnhildur@remax.is

Söluturn í fullum rekstri

Verð: 6.800.000

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

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Grillkofinn Norðlingaholti
110 Reykjavík
Velkomin í opið hús í dag milli kl 16-17

RE/MAX BÆR kynnir nýtt 164,9 fm. parhús á einni hæð innst í botnlanga á besta stað á Selfossi. Innangengt er í
bílskúr sem er 37,6 fm með uppteknu lofti. Þetta er svipmikið báruklætt timburhús með hvítum gluggum. Húsið
selst fullbúið að utan. Að innan verður ómálað, ósparslað en ídregið rafmagn. Lóð skilast fullbúin með möl í
bílplani og tyrfðri lóð. Mjög stór bakgarður fylgir eigninni og gefur möguleika á stórum sólpalli. Húsið er mjög
smekklegt, vel skipulagt og gera teikningar ráð fyrir 3 svefnherbergjum, rúmgóðu baðherbergi, rúmgóðri stofu og
eldhúsi með stórum gluggum og útgengi í garð. Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi. Hiti er í gólfum, lagnakista
verður komin í bílskúr og lagnir í öll gólf. Hægt er að semja um að fá húsið lengra komið. Hægt er að nálgast allar
teikningar á skrifstofu eða fá sendar í tölvupósti. Allar upplýsingar veitir: Egill R. Sigurðsson viðskiptafr/sölufulltrúi
Sími 663 0680 & egillsig@remax.is

Verð: 25.900.000

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Egill Sigurðsson
Sölufulltrúi
6630680

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
869-8150

egillsig@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Húsnæði og rekstur.
Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Bær

Verð: 23.000.000

Húsnæðið er alls um 110 fm. og stendur á viðskipta og þjónustulóð. Skiptist í fullbúið eldhús, snyrtingu,
ræstikompu, afgreiðslu, lager og skrifstofurými, salernisaðstöðu og tvöfaldan matsal með sætum fyrir 4050 manns. Um er að ræða söluturn með lottó og spilakössum, veitingastað og grill sem selur heitan mat í
hádeginu. Stærstur hluti viðskiptavina er iðnaðarmenn og bílstjórar. Sérstakur þjónustusamningur er við
Reykjavíkurborg um þjónustu við nýbyggingarsvæði.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

SÖLUSÝNING
RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1
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* Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 23.500.000
Útborgun 10%
2.350.000
Íbúðalánasjóður 80%
18.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%
3.150.000
Samtals

Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 20,5 milljónum
2ja herbergja íbúðir
verð frá 20.500.000
3ja herbergja íbúðir
verð frá 23.500.000
4ra herbergja íbúðir
verð frá 28.500.000

23.500.000
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Við hjá RE/MAX Bæ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 16:00-18:00
Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.
Heitt á könnunni.

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Engihjalli 1
200 Kópavogur
Útsýnisíbúð, allt nýtt og vandað!

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 16:00-16:30

Borg

Opið
Hús

105 Reykjavík
Útsýnisíbúð í hlíðunum.

Opið hús í dag frá kl 17:00 - 17:30

Helga Lára
Sölufulltrúi
659 9606

Helga Lára
Sölufulltrúi
659 9606

helgalara@remax.is

helgalara@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 18:00 - 18:30

tt@remax.is

220 Hafnarfjörður
5 herbergja lúxus parhús

Skallagrímsgata 1
Borg

310 Borgarnes
Fín eign á frábærum stað!

Stærð: 156,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 18.580.000
Bílskúr: Já

Borg
Ásgeir
Sölufulltrúi
6591159

asgeir@remax.is

asgeir@remax.is

Helga Lára
Sölufulltrúi
659 9606

Helga Lára
Sölufulltrúi
659 9606

helgalara@remax.is

helgalara@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma 6591159

Verð: Tilboð

Mjög rúmgóð 4ra herbergja íbúð á annari hæð með sérinngangi í mjög vel staðsettu húsi í Borgarnesi.
Eignin skiptist í 122 fm íbúð og mjög rúmgóðan 34.7 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
búr, gang, geymslu, þvottahús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Eldhúsið er mjög snyrtilegt með nýlegri
innréttingu. Baðherbergið er allt flísalagt með sturtu og baðkari. Skápar eru í 2 herbergjum. Stutt í alla
þjónustu. Húsið er allt nýtekið í gegn að utan. ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI!

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Stærð: 152,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 22.950.000
Bílskúr: Já

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Ægisíða 109
Borg

Opið
Hús

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

tt@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi
6591159

Verð: 23.900.000

Opið hús í dag kl 16.00 - 17.00

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
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Klapparholt 2

Verð: 19.200.000

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, mikið skápapláss.
Svefnherbergið er rúmgott með góðum skápum og parketi á gólfi. Stofan er rúmgóð með parketi.
Baðherbergið með baðkari og nýlegum innéttingum. Íbúðinni fylgir skjólsæll sólpallur og sameiginlegur
garður.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 93,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Frábær 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fínu fjölbýli í hlíðunum. Eignin skiptist í forstofu með skáp. Eldhús
með mjög fallegri upprunalegri innréttingu, flísum á milli skápa og dúk á gólfi. Gott snyrtilegt hol sem er
opið inn í bjarta stofu. Baðherbergi er með fallegum flísum og nýlegum vask, baðkari og salerni. Herbergin
eru rúmgóð, 2 með góðum skápum. Í sameign er rúmgóð geymsla, hjólageymsla þvottahús og
þurrkherbergi. Íbúðin er öll nýmáluð. Gott útsýni, eign sem vert er að skoða.

Ásgeir
Sölufulltrúi
6591159
asgeir@remax.is

Verð: 24.200.000

Opið
Hús

Borg

asgeir@remax.is
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Bólstaðarhlíð 42

101 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð í vesturbæ.

Ásgeir
Sölufulltrúi
6591159

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 baðherbergi. Stutt er í alla þjónustu og skóla. Komdu og sjáðu útsýnið!

Stærð: 64,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: Nei

Bræðraborgarstígur 18

107 Reykjavík
Falleg eign í fallegu húsi

Stærð: 111,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Borg

Opið
Hús

Verð: 45.900.000

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is
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Opið hús Mánudaginn 15 okt frá kl 17.30 - 18.30

RE/MAX BORG kynnir: Fallega 111,9 fm, 4ra herbergja íbúð á annarri hæð með sér inngangi af fyrstu hæð. Húsið
er glæsilegt og er sem nýtt að utan og íbúð mikið endurnýjuð að innan. Svalir úr hjónaherbergi. Nánari lýsing:
Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum undir stiga á fyrstu hæð. Gengið er upp í hol, þaðan er opið inn í
stóra og opna stofu sem nýtist einnig sem borðstofa. Gegnheilt Merbeu parket er í stofum og herbergjum.
Eldhúsið er með quick-step parket flísum á gólfi og nýlegri HTH innréttingu. Gott herbergi við hlið eldhúss með
fataskáp. Annað herbergi með skápum er við hlið baðherbergis. Baðherbergið er flísalagt í gólf og að hluta í hólf.
Hjónaherbergið er rúmgott með nýjum fallegum fataskáp. Stórar nýuppsteyptar og flísalagðar svalir eru út af
hjónaherbergi. Geymsluloft er yfir íbúð. Geymsla er í kjallara og sameiginlegt þvottahús. Í íbúð er ný rafmagnstafla.
Gler er allt endurnýjað og skipt var um opnanleg fög. Útitröppur nýflísalagðar. Vatnslagnir og skólp var endurnýjað
fyrir þremur árum. Húsið er nýmálað, þakið er nýklætt og nýjar rennur.

Verð: 38.500.000

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is
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Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Ásakór 3
203 Kópavogur
3 íbúðir - MAKASKIPTI SKOÐUÐ

Borg

112 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja

Opið
Hús

Í dag kl.14:00-14:30

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Í dag kl.15:00-15:30
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

110 Reykjavík
Falleg eign á 2 hæðum

Stærð: 189,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Borg

109 Reykjavík
4 svefnherbergi/4 bedrooms

105 Reykjavík
6 herb. í tvíbíli með bílskúr

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Í dag kl.17:00-17:30
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Stærð: 169,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1943
Brunabótamat: 20.550.000
Bílskúr: Já

Bústaðavegur 99 og 101
Búi

112 Reykjavík
Sérinngangur

tt@remax.is

108 Reykjavík
Nýstandsettar íbúðir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Borg

Opið
Hús

Brynjar
Sölufulltrúi
869-6462

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

brynjarb@remax.is

venni@remax.is

Í dag og á morgun kl.18:00-18:30
Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
thordur@remax.is

Stærð: 66,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 10.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.500.000

Nýstandsettar íbúðir á tveimur hæðum. Eru í dag skráðar 75,8 fm en verða skráðar ca 130 fm eftir
stækkun, þar að auki er töluvert af gólffleti sem er undir súð og mælist því ekki. Íbúðirnar afhendast
tilbúnar til innréttinga en þó með innréttingum á baðherbergjum. Eftirfarandi hefur verið endurnýjað: þak,
þakrennur, skólp, raflagnir og tenglar, rafmagnstafla, vatnslagnir. Húsið verður málað og sprunguviðgert. Í
eignina er tengt fyrir breiðbandi og ljósleiðara.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is
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Vallengi 9

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 47.000.000

Rúmgóð og falleg 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í tvíbýli ásamt bílskúr. Eignin skiptist í neðri hæð:
Gott anddyri með góðu fatahengi, eldhús, rúmgóða stofu og borðstofu, Stórt svefnherbergi og
baðherbergi. Á efri hæð eru 2 góð barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi með útgengi á svalir og
baðherbergi með góðu skápaplássi og baðkari. Þvottahús og geymsla er í sameign. Búið er að stækka
bílskúr og því auðvelt fyrir laghenta að innrétta þar góða íbúð.

Verð: 34.900.000

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl:18:00-18:30

Borg

Opið
Hús

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

Hátún 27

tt@remax.is

Stærð: 188,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 27.750.000
Bílskúr: Já

Seljabraut 14

Verð: 44.900.000

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.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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.

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

Brekkubær 7

Borg

Opið
Hús

Verð: 30.400.000

***TILBÚIN TIL AFHENDINGAR*** ***GÓLFEFNI FYLGJA*** ***MAKASKIPTI SKOÐUÐ*** 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.

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

Vallarhús 43

Þórðarsveigur 30
Búi

113 Reykjavík
Yfirbyggðar svalir - hagstætt lán

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 22.880.000
Bílskúr: Já

Búi

Opið
Hús

holmar
Sölufulltrúi
8226300

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

holmar@remax.is

Sunnudag 7okt kl. 15-15,30

Stæði í bílgeymslu - lyftublokk

Verð: 18.700.000

Snyrtileg og vel skipulögð 2.herb íbúð með sér inngangi í rólegu hverfi í Grafarvogi.Andyri með flísum og
góðum skáp.Svefherbergi er bjart og með góðum skápum.Parkett á stofu,eldhúsi og gangi.
Eldhúsinnrétting með flísum á milli skápa.Bað með sturtu og dúk á gólfi.Stutt í alla þjónustu og skóla
.Garður í sameign fékk viðurkenningu í sumar frá Reykjarvikur borg.

loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Verð: 29.500.000

Verulega góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í lyftublokk ásamt stæði í bílgeymslu. Þrjú svefnherbergi öll með
skápum og eikarparketi á gólfi. Eldhús með innréttingu úr eik, eldunareyju og parketi á gólfi. Baðherbergi
með baðkari, rými f. sturtuklefa, upphengt salerni og flísar í hólf og gólf. Stofa/borðstofa með parketi á gólfi
og útgengi út á 10 fm. yfirbyggðar svalir sem snúa til suðvesturs. Þvottahús með flísum á gólfi. Rúmgóð 14
fm. geymsla í sameign. Bílgeymsla. Sameign mjög snyrtileg.

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
thordur@remax.is
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Kristnibraut 81, íbúð 31
113 Reykjavík
GLÆSILEIKI-ÞÆGINDI-ÚTSÝNI

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 195,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Hallveigartröð 4, 3 og 5
Búi

Reykholt í Borgarfirði
Flott hús í heillandi sveit!!

Opið
Hús

Búi
Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi
662 4462
helga@remax.is

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892 0684
annamargret@remax.is

Bókið skoðun í s: 892 0684 og 662 4462

Verð: 29.900.000

Dreymir þig um hús í heillandi sveit sem er margrómuð fyrir fegurð, veðursæld og öflugt félags-og
mennigarlíf? Nú gefst einstakt tækifæri að eignast hús í hinu sögufræga menningarsetri Reykholti í
Borgarfirði!! RE/MAX Búi kynnir glæsileg, vönduð, opin, björt og nýtískulegt einbýlishús(kr 29.900.000) og
parhús(kr 18.900.000) á einni hæð með stórum bílskúr. Húsin eru úr timbri klædd járni og standandi
máluðum við. Afhendast fullbúin að utan og innan með grófjafnaðri lóð, palli og potti.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Ljósavík 30, 2.h. til vinstri
Opið hús í dag sunnudag kl. 15:30-16

Verð: 30.000.000

112 Reykjavík
Glæsileg íbúð - flott staðsetning

Búi

Opið
Hús

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi
662 4462
helga@remax.is

MJÖG HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ!! Glæsileg, 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 2 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.

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892 0684

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892 0684

annamargret@remax.is

annamargret@remax.is

Opið hús í dag sunnudag kl 17-17:30
Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
thordur@remax.is
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Vallengi 15
112 Reykjavík
Permaform

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

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.

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
thordur@remax.is
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Kaplaskjólsvegur 37
Búi

107 Reykjavík
góð íbúð á frábærum stað

Opið
Hús

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 14.330.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Esja
Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi
896 4146
jrj@remax.is

Opið hús í dag kl.15.30-16

Svana
Sölufulltrúi
866 9512

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

svana@remax.is

bka@remax.is

í dag, milli 16:00-16:30

Verð: 23.900.000

Stór og björt 3ja herb. íbúð á efri hæð í Permaformhúsi með sérinngangi. Komið er inn í flísalagt hol með
fatahengi. Gangur og stofa eru með parket á gólfi. Eldhús er rúmt með hvítri innréttingu og fallegum
náttúruflísum á gólfi opið inní stofu, útgengi á góðar svalir frá eldhúsi. Svefnherbergin eru bæði rúmgóð og
með góðum skápum, parket er á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Stórt og gott þvottaherbergi
er innan íbúðar. Viðurkenning frá Reykjavíkurborg um snyrtilegasta garðinn.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Álftamýri 6
105 Reykjavík
Kíkið á þessa !

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 16.355.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.500.000

RE/MAX ESJA KYNNIR: GÓÐ 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ Á 3. HÆÐ Í FALLEGU FJÖLBÝLISHÚSI VIÐ
KAPLASKJÓLSVEG. Komið er inn í gang með beykiparketi á gólfi. Baðherbergi er rúmgott, með ljósri
innréttingu sem rúmar þvottavél. Ljós dúkur er á gólfi og flísalagðir veggir. Baðkar og sturtuhengi. Eldhús
er með ljósum dúk á gólfi, snyrtilegri eldri eldhúsinnréttingu og borðkrókur undir stórum eldhúsglugga.
Stofa er rúmgóð, með beykiparketi á gólfum, útgengt frá stofu út á suðursvalir.

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Þorláksgeisli 46
Búi

113 Reykjavík
Raðhús í Þorláksgeisla

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

Opið
Hús

Opið
Hús

Esja
Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123
helgap@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16 og 16.30

Svanlaug
Sölufulltrúi
697 8381

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi
820 1969

svanlaug@remax.is

valur@remax.is

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

Verð: 24.700.000

Góð eign á 4. hæð með flottu ústýni, stutt í alla þjónustu, barnaskóla og leikskóla. Tvær geymslur með
gluggum fylgja sem ekki eru skráðar í fermetrafjölda. Þar af er önnur mjög rúmgóð. I eigninni er rúmgott
eldhús, þvottaaðstaða í íbúð, miðrými, 3 svefnherbergi, baðherbergi með baði og sturtu, stofa, tvennar
svalir og bílskúr með rafmagni. Verið velkomin að skoða, bjallan verður merkt RE/MAX.

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
thordur@remax.is
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Verð: 47.500.000

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

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Norðurbyggð 11-15

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 28.300.000
Bílskúr: Já

815 Þorlákshöfn

Búi

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 14.10 milli kl. 15:00 og 16:30

Verð: 30.500.000

Fallega hönnuð raðhús á góðum stað í Þorlákshöfn
Um er að ræða fallega hannað 150 fm2 3ja herb. raðhús og þar af 32.1 fm2 bílskúr á góðum
stað í Þorlákshöfn. Húsin eru viðhaldsfrí, gerð úr forsteyptum einingum með PVC gluggum. Bílaplan
hellulagt með hitalögn, sólpallur og gróin lóð í kringum eignina. Eignin skiptist í: Forstofu með
fallegum flísum á gólfi og stórum skáp sem nær upp í loft. Hol með sjónvarpstengi og næturljósi í
veggjum. Eldhús með nýlegri eikar innréttingu frá HTH og AEG uppþvottavél og heimilistækjum.
Stofa og borðkrókur eru samliggjandi, en stofan er björt og skemmtileg, þaðan er útgengt á fallega
afgirta timburverönd. Bað er mjög snyrtilegt og stórt með nýtískulegu stóru nuddhornbaði. Hjónaherb.
er rúmgott með stórum skápum sem ná upp í loft, inn af hjónaherb. er snyrting með sturtu. Barnaherb. er gott með einföldum skáp. Þvottahús er stórt og gott, þaðan er gegnið út í stóran bílskúr
með geymslu, en þaðan er gengið út í bakgarð með fínu útsýni. Fallegar flísar eru á allri eigninni og
hiti í gólfum, í þvottahúsi er gert ráð fyrir tengjum fyrir heitum potti á verönd Atvinnulíf fer ört vaxandi í
bæjarfélaginu, hjá mjög öflugum stórfyrirtækjum, eins og vatnsverksmiðja ofl.
Verðdæmi:
Útborgun:
5.050.000
Íbúðarlánasj.
:
18.000.000
Lán frá seljanda:
5.000.000
Við afsal:
2.450.000
Heildarverð:
30.500.000
Við Norðurbyggð 9ab og c fást samskonar hús en 4ja herb. Eru þau eftir sama byggingaraðila og fást
þau afhennt styttra komin ef þess er óskað.
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Ásta Wiencke
Sölufulltrúi
697 6548
asta@remax.is

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
thordur@remax.is

Austurströnd 6
170 Seltjarnarnes
Stór með sjávarútsýni

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 19.250.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Lautarsmári 22
Fasteignir

221 Hafnarfjörður
5 herbergja í Setberginu

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl 14.30-15.00
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

Verð: 28.600.000

Vel skipulögð endaíbúð á 3ju hæð með góðum suðursvölum. Komið er inn í gott hol með rúmgóðum
eikarskápum og parketi á gólfi,á vinstri hönd er gengið inn í þvottahús með flísalögðu gólfi. Svefnherbergin
eru 3 með eikarskápum og parketi á gólfi. Á baðherbergi er bæði sturta og baðkar, fín innrétting og
flísalagt í hólf og gólf. Í eldhúsi eru góðar innréttingar og parket á gólfi. Stofan er rúmgóð og björt með
parketi á gólfi, úr stofunni er gengið út á suðursvalir.Geymsla er í sameign hússins.

Álfaskeið 82
Fasteignir
Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

220 Hafnarfjörður
Góð íbúð með bílskúr!

221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu !

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

edda@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

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

109 Reykjavík
5 herb þakíbúð!

Torfufell 29
Fasteignir

Opið hús í dag milli 17.00-17.30.

stefanp@remax.is

111 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 8.100.000
Bílskúr: Nei

Fasteignir
Áslaug María
Sölufulltrúi
820 0301

go@remax.is

aslaug@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 8200 301
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

Stærð: 219,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 25.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 15.100.000

Komið er inn í lítið anddyri með fatahengi, vinstra megin þegar komið er inn er baðherbergi með baðkari.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum fataskápum. Eldhúsið er með glugga, innréttingum á einum vegg o
gert er ráð fyrir litlu borði inn í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð með dúk á gólfi, úr stofunni er gengið út á mjög
stórar svalir. Geymsla er í sameign hússins. Gúð staðsetning, stutt í alla þjónustu, einnig er stutt í skóla og
leikskóla.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is
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Strandasel 9
Fasteignir

109 Reykjavík
Falleg íbúð,sér garður !

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694

Fasteignir
Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

edda@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl 16.00-16.30

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.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

Verð: 26.900.000

Opið
Hús

Komið er inn í forstofu með fataskáp. Stofa er opin og björt, þaðan er gengið út á suður svalir. Gengið er
inn í eldhús úr stofu og forstofu. Eldhúsinnréttingar og tæki eru ný. Inn af forstofu er svefnherbergi með
miklu skápaplássi. Baðherbergi er með fallegum steinflísum á gólfi, sturtuklefa og nýjum innréttingum.
Gólfefni, á öðru en baðherbergi er rustic eikar parket. Þvottahús og geymsla í sameign í kjallara. Íbúðin
hefur öll verið gerð upp á síðustu tveimur árum.
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Flétturimi 16

boas@remax.is

Verð: 19.900.000

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Já

Komið er inn í anddyri með góðum fataskápum úr eik frá Brúnás. Eldhúsið er með mjög fallegri
eikarinnréttingu frá Brúnás, innbyggðri uppþvottavél tæki frá AEG. Stofan er mjög björt, útgengt út á
suðvestur verönd. Herbergin 3 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná upp í loft sem eru einnig
úr eik frá Brúnás, eikarperket á gólfi. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri
innréttingu frá Brúnás. Þvottahús er inni í íbúðinni með flísum á gólfi. Stór geymsla í sameign.

Fasteignir
Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694

SELD

Verð: 30.800.000
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Kirkjuvellir 7

stefanp@remax.is

Stærð: 85,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 7.959.000
Bílskúr: Já

go@remax.is

Falleg fimm herbergja íbúð á jarðhæð með nýlegum 40fm sólpalli í vinsælu hverfi, Setbergið í Hafnarfirði. Í
íbúðinni er flísalagt anddyri með ljósum fallegum flísum og fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi ásamt þremur
góðum barnaherbergjum með tvöföldum fataskápum. Eldhús er nýtekið í gegn, falleg hvít sprautulökkuð
innrétting, granít borðplata, eldhús opið inn í borðstofu. Stofa er rúmgóð og útgengt út á fallegan nýlegan
40fm sólpall, falleg útilýsing.

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

Opið hús milli kl 18.00-18.30.

Áslaug María
Sölufulltrúi
820 0301
aslaug@remax.is

Stærð: 111,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Fasteignir

hilmarosk@remax.is
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Fagrahlíð 7

Opið
Hús

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982

Verð: 36.000.000

Stór og falleg íbúð með sjávarútsýni. Í íbúðinni er bjart anddyri með skáp og parket á gólfi, stórt
svefnherbergi með fjórföldum skáp og sérútihurð, barnaherbergi með parket á gólfi. Baðherbergi er með
flísum og snyrtilegri ljósri innréttingu, hornsturta og handklæðaofn. Stofa er með parket á gólfi, einstaklega
stór, björt, og auðveldlega hægt að gera aukasvefnherbergi. Rúmgott eldhús með Axis viðarinnréttingum
sem er samliggjandi við stofu, vinnueyja með litlu matarborð.

201 Kópavogur
Frábær staðsetning!

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 18.950.000
Bílskúr: Nei

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is
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Verð: 24.700.000

Anddyri flísalagt með fallegum dökkum flísum með fataskáp. Eldhús er nýlega tekið í gegn, falleg
eldhúsinnréttingu úr eik, fallegar dökkar flísar á gólfi og milli skápa, háfur og uppþvottavél, borðkrókur.
Baðherbergi er nýlega tekið í gegn, falleg eikarinnrétting, ljósar flísar á veggjum og dökkar flísar á gólfi,
uppáhengt klósett, baðkar með sturtuaðstöðu. Í íbúðinni eru þrjú góð svefnherbergi með skápum. Stofa er
rúmgóð og björt með eikarparketi, útgengt er út á verönd með góðum sérgarði.

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

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

Njálsgata 83
101 Reykjavík
Sjarmerandi Íbúð í 101 !

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931
Brunabótamat: 12.597.000
Bílskúr: Nei

Reyrengi 2
112 Reykjavík
Frábær staðsetning

Fasteignir

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 14.100.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00 og 15:30

Opið
Hús

Verð: 24.400.000

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Sjarmerandi 83 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Njálsgötu 83. Íbúðin er
nýlega tekin í gegn. Glæsilegt eldhús. Baðherbergið með fallegum flísum. Skrautlistar eru við loft og rósettur við
ljósastæði í herbergjum og stofu. Ljóst parket er á gangi, stofu og herbergjum. Sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús er í kjallara. Bak við hús er afgirtur garður. Stutt í Sundhöllina, alla verslun og þjónustu. Glæsieign í
hjarta miðborgarinnar ! Allar nánari upplýsingar um eignina veita Bergur sími 898-0419, bergur@remax.is og Ása
sími 892-7556, asbjorg@remax.is

Opið hús milli kl : 15:00 og 15:30 í dag 1

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

asbjorg@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Skemmtileg 4ra herbergja 97.3 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi við
Reyrengi 2. Íbúðin skiptist í forstofu með ljósum flísum á gólfi. Baðherbergi með baðkari og ljósum flísum á gólfi,
þar er einnig tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Rúmgott eldhús með ljósri innréttingu. Stofan er björt og rúmgóð
og úr henni er gengið út á stóran afgirtan timburpall. Skápar eru í hjónaherbergi og báðum barnaherbergjum.
Plastparket er á herbergjum stofu og eldhúsi. Sér 4,7 fm geymsla með hillum fylgir íbúðinni ásamt stæði í opinni
bílageymslu. Góð eign á besta stað í Grafarvogi. Nánari upplýsingar um eignina veita Bergur í síma 898-0419,
bergur@remax.is og Ása í síma 892-7556, asbjorg@remax.is

bergur@remax.is

stefanp@remax.is

210 Garðabær

bergur@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
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Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 33.150.000
Bílskúr: Já

Bæjargil 23

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

stefanp@remax.is

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

Opið
Hús

Verð: 58.800.000

Glæsilegt einbýli í Garðabæ !
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Glæsilegt 189.6 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt 34.2 fm. bílskúr við Bæjargil 23, Garðabæ. Arkitekt hússins er
Vífill Magnússon.Björt flísalögð garðstofa skiptir borðstofu og stofu. Úr henni er
gengið út á stóra timburverönd, sem snýr í suður.Mikil lofthæð er í stofu og upp
á efri hæð hússins er fallegur stigi sem brýtur skemmtlega upp rýmið. Bílskúrinn
er rúmgóður með millilofti. Hiti er í hellulögðu bílaplani framan við bílskúr.
Fallegur suður garður. Húsið stendur innst í rólegum botnlanga. Allar nánari
upplýsingar um eignina veita Bergur sími 898 0419, bergur@remax.is og Ása
sími 892 7556, asbjorg@remax.is

Verð: 26.400.000

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337

Opið hús milli kl: 16:00-17:00 í dag !

Fasteignir

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556
asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419
bergur@remax.is

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

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

Fasteignir

Álfsstaðir Skeiða- og Gnúp.
801 Selfoss
Fágætt tækifæri fyrir fjárfesta!

Stærð: 1480000 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Grundarstíg 5a
Heimili & Jarðir

101 Reykjavík
Einbýli m/garði í Þingholtunum

Stærð: 110,8 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695
jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Verð: 34.800.000

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.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 91,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10.850
Bílskúr: Nei

Kjartansgata 2
Þinn sælureitur á Suðurlandi?

Verð: Tilboð

101 Reykjavík
Skemmtileg 4ra herb. í Norðurmýri

Mjódd

Opið
Hús

RE/MAX Heimili&Jarðir kynna: 148ha spilda úr landi Álfsstaða í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Fágætt tækifæri til
að eignast fallega og vel staðsetta landspildu á Suðurlandi án þess að borga milljón á hektarann. Álfsstaðir
standa við rætur Vörðurfells að austan og er umrætt land nánst flatt og mjög grasgefið. Þarna væri hægur vandi
að skipuleggja t.d. sumarhúsabyggð, skógræktarbýli eða hrossabeitarhólf og ávaxta þannig vel sitt pund.
Svæðið er í raun þrjár samliggjandi spildur, 69,56ha, 33,85ha og 45,18ha afmarkaðar með skurðum, og seljast
þær saman eða hver í sínu lagi. Álfsstaðir eru miðsvæðis á Suðurlandi. Stutt er í ýmsa þjónustu, t.d. lækni og
apótek í Laugarási 11km, sundlaug, bókasafn og leikskóla á Brautarholti 6km, verslanir og grunnskóla á Flúðum
16km og í Árnesi 12km svo eitthvað sé nefnt. Auk þess eru aðeins 34km á Selfoss og 85km til Reykjavíkur.
Fjallasýn er fögur, Laugardalsfjöllin í norðri, Hekla í austri og Tindfjalla- og Eyjafjallajöklar sunnar. Víða í nágrenninu
hefur verið borað eftir heitu vatni með góðum árangri svo ekki er útilokað að það sé einnig möguleiki á
Álfsstöðum. Kannaðu þetta nánar hjá sölufulltrúa.

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi
8969565

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

le@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30
Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

Akurholt 20
270 Mosfellsbær

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 30.370.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000

Skemmtileg, vel skipulögð og töluvert endurnýjuð 4ra herb. íbúð í kjallara í einu af þessum fallegu,
klassísku húsum í Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, opið eldhús, borðst./herb. og 2
svefnherbergi. Nýuppgert baðherbergi og mikið endurnýjað eldhús. Parket og flísar á gólfum, plastp. í
barnaherb. Þak endurnýjað á síðasta ári og búið að endurnýja skólp. Þetta er rúmgóð og sérstök íbúð á
vinsælum stað þar sem stutt er í alla þá þjónustu sem nútímafjölskyldan þarf á að halda.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

ENGJASEL 63
Mjódd

109 Reykjavík
ÍBÚÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI.

Stærð: 152,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 18.060.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Opið
Hús

Þorkell
Sölufulltrúi
898 4596
thorkell@remax.is

Opið hús í dag Frá Kl.15:00 til 15:30

Verð: 24.500.000

RE/MAX MJÓDD KYNNIR. GÓÐ 4RA HERBERGJA 115,1 FM. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ ÁSAMT 37,4 FM. STÆÐI
Í BÍLSKÝLI. MJÖG GOTT ÚTSÝNI. Komið inn í flísalagt hol með ágætum fataskáp. Stofa og borðstofa með
frábæru útsýni yfir höfuðborgarsvæðið, Merbau parket á gólfi. Eldhús með nýlegri innréttingu og nýlegum
tækjum. Baðherbergi er stórt og rúmgott með góðri innréttingu. Hjónaherbergi með góðum skápum og
útgengi út á svalir til austurs. Tvö ágæt barnaherbergi. Stutt er í skóla og í Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

LAUFRIMI 24
Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30

Einbýlishús með góðu útsýni á mjög góðum stað innst í lokaðri götu. Stór 1514fm garður í góðri rækt, sem
hefur þrisvar sinnum fengið verðlaun sem fallegasti garðurinn í Mosfellsbæ. Stór verönd er bakatil og önnur minni
að framanverðu, stórt bílaplan með hita er fyrir framan húsið. Húsið er 154,6fm og bílskúrinn er 53,3fm. Eldhús
er til vinstri úr holi og er það með nýlegri innréttingu með granítborðplötu og Siemens tækjum, korkflísar á gólfi.
Inn af eldhúsi er stórt búr/þvottahús með góðum skápum og vinnuborði. Stofa og borðstofa er með gegnheilu
parketi á gólfi og úr borðstofu er gengið út í garð. Þrjú svefherbergi eru í húsinu og er tvö þeirra með skápum, öll
með parketi á gólfi. Baðherbergi eru tvö, gestasnyrting í anddyri og annað gott baðherbergi á svefhebergisgangi
sem er flísalagt í hólf og gólf og með upprunalegri innréttingu. Bílskúrinn er með nýlegum hurðum sem eru með
sjálvirkum opnurum. Bakatil í bílskúrnum er sauna klefi og sturta. Bak við bílskúrinn er sólskáli með heitum potti
og líkamsræktaraðstöðu .

Verð: 64.800.000

112 Reykjavík
BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ.

Stærð: 99,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 14.150.000
Bílskúr: Nei

Ingi Már
Sölufulltrúi
821 4644

Þorkell
Sölufulltrúi
898 4596

ingim@remax.is

thorkell@remax.is

Hringdu og pantaðu tíma fyrir skoðun.
Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Mjódd

Verð: 25.900.000

MJÖG GÓÐ VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA 99,2 FM. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ. SÉR INNGANGUR.
SUÐ-VESTUR SVALIR. SÉR MERKT BÍLASTÆÐI. GOTT ÚTSÝNI YFIR BORGINA OG TIL ESJUNNAR.
Forstofa með góðum fataskáp og flísum á gólfi. Mjög rúmgóð borðstofa. Stór og björt stofa með útgengi
út á suð-vestur svalir. Eldhús er opið til stofu. Rúmgott hjónaherbergi með miklu skápaplássi. Tvö
barnaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi er stórt með góðri þvottaaðstöðu. Mjög stutt er í
Spöngina, skóla, leikskóla og framhaldsskóla.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Ástún 12
200 Kópavogur
Góð eign með tvennum svölum

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

Norðfjörðsgata 6
Senter

gbb@remax.is

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

kitty@remax.is

siggi@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun

Verð: 21.900.000
Remax Senter kynnir: Góða 4ra herbergja 93,1fm íbúð á 2.hæð með tvennum svölum. Aðeins tvær íbúðir
á stigapalli. Forstofa er með ljósum flísum á gólfi og góðum skápum. Rúmgott forstofuherbergi með
fataskáp. Hurð á milli inn í íbúðarrými. Rúmgott þvottahús með glugga. Baðherbergi með flísum í hólf og
gólf,sturtuaðstöðu og baðkari. Tvö svefnherbergi með skápum,annað herbergið er með útgengi á góðar
suðursvalir. Eldhús með viðarinnréttingum, björt borðstofa með útgegnt út á góðar austursvalir.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

260 Reykjanesbær
Sérhæð, tvíbýli

Heimili & Skip
Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040

SELD
Gónhóll 15

230 Reykjanesbær
Glæsilega nýuppgert einbýlishús!

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

Stærð: 172,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 21.670.000
Bílskúr: Já

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Ósbraut 4
Heimili & Skip

Verð: 30.600.000

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

250 Garðar
Nýtt hús fyrir lítinn pening....

Stærð: 198 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Heimili & Skip
Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040
gbb@remax.is

Hjördís B.
Sölufulltrúi
862 5230

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

hjordisb@remax.is

siggi@remax.is

LÆKKAÐ VERÐ!!!

Verð: 25.000.000
Góð jarðhæð samtals 172,8 m ² þar af 38,9 m² bílskúr. Hæðin er að öllu leiti aðskilið frá efri hæð húsins.
Gengið inn frá Bolafæti Fjögur svefnherbergi. Mjög stórt eldhús með góðum innréttingum, gólf er
flísalagt.Stofa og sjónvarpshol er opið svæði, flísar á gólfum. Baðherbergi er með innréttingu, veggir og
glólf flísalagt. Góðir fataskápar eru í herbergjum. Lítil verönd og steyptur heitur pottu á lóð sem er ræktuð.
Lítilsháttar vinnu er ólokið í bílskúr. Eign sem gefur mikla möguleika.

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Beykidalur
Reykjanesbæ
Sérinngangur

Stærð: 70-120,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-5
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Glæsilegar fullfrágengnar íbúðir ásamt tækjum

Verð: frá 16.5

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Norðurtún 9
Heimili & Skip

Verð: 27.500.000

Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, gang, fjögur svefnherbergi, fataherbergi inn af
hjónaherbergi,og baðherbergi sem er innangengt í úr hjónaherbergi, gestabaðherbergi, bílskúr og geymsla.
Innréttingar frá IKEA, öll hreinlætistæki eru frá Tengi. Tæki í eldhús eru frá Bræðrunum Ormsson (ísskápur
fylgir ekki). Rúmlega fokhelt að innan en fullklárað að utan er verð 19,9millj.kr. Lóð er tyrfð og perlumöl í
einkeyrslu.

245 Sandgerði
Skiptu hæðinni út fyrir Glæsibýli

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 32.020.000
Bílskúr: Já

Húsið getur verið laust fljótlega.

Heimili & Skip

Verð: 38.900.000
Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040
gbb@remax.is

Nýjar íbúðir í byggingu. Afhending: Maí-Nóvember 2008 Um er að ræða mjög fallegar Íbúðir með sérinngangi af
mörgum stærðum og verðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan og utan með öllum heimilistækjum. Fallegar
og rúmmgóðar innréttingar eru í eldhúsi, baði, og þvottahúsi/geymslu. Góðir skápar í öllum herbergjum. Gólfefni
eru eikarparkett og flísar. Þvottahús og geymsla eru í hverri íbúð. Lokaður garður með leiktækjum fyrir börn.
Góðar svalir eru á íbúðum efri hæðar, en verönd fyrir neðri hæðirnar. Húsið afhendist að utan: Stéttar og verandir
eru steyptar með flísamunstri ásamt göngum milli húsa. Lóð er þökulögð og tré eru á suðurhlið og mön milli lóðar
og götu. Á útivistarsvæði eru vönduð leiktæki og göngustígar steyptir með flísamunstri.Hægt er að kaupa bílskúr
með íbúðunum. Ef um bílskúr er að ræða, afhendist: Gólfplata er vélslípuð og ómáluð en loft eru máluð beint á
steypuna. Veggir eru einangraðir, grófmúraðir og málaðir. Bílskúrshurð er einangruð með gönguhurð í og með
sjálfvirkum opnara . Hurðin er há og breið og auðvelt að komast út og inn. Verð á bílskúrunum er 3.050.000 og
eru þeir 30,5 fm eða 31,4fm að stærð.

Hjördís B.
Sölufulltrúi
862 5230
hjordisb@remax.is

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Nú er tíminn kominn til að skipta út hæðinni fyrir glæsilegt einbýlishús á besta stað í Sandgerði. Mikil uppbygging
framundan. 30 mín akstur frá höfuðborginni. Glæsilegt einbýlishús innst í botnlangagötu. Staðhættir & ástand:
Getur verið laust fljótlega! . Húsið er með tvöföldum bílskúr og stór verönd ásamt heitum potti. Innréttingar í
eldhúsi og hurðir eru nýlegar og úr kirsuberjavið. Nánari lýsing: Komið inn í anddyri með flísar á gólfi, fataskáp og
millihurð, gestasalerni á vinstri hönd. Hol er í dag notað sem borðstofa, parket á gólfi. Stofa er tvískipt með
parketi og útgengt út á stóra afgirta verönd með heitum potti. Eldhús er með flísum á gólf og mósaík flísar milli
innréttinga, mjög rúmgóða nýlega innréttingu, ofn, gufuofn, spanhelluborð, vifta og uppvöskunarvél sem fylgir. Frá
eldhús er gengið í þvottahús , þar er steypt gólf, búr/geymsla innaf og útgengt út í garð og þar eru snúrur. Fjögur
svefnherbergi eru í húsinu, parket á gólfum og skápar. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu við
vask, baðkar og sturtuklefa. Bílskúr er tvöfaldur.

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080
siggi@remax.is

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

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

Engihjalli 9
200 Kópavogur
Vel skipulögð íbúð.

Stærð: 89,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 13.740.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Rjúpnasalir 14
201 Kópavogur
2ja-3ja herbergja.

Senter

Opið
Hús

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

201 Kópavogur
Falleg og björt íbúð.

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

larus.oskarsson@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

thorunn@remax.is

Efstasund 100
104 Reykjavík
Frábær fyrsta eign.

Senter

Senter
Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

larus.oskarsson@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30
Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

110 Reykjavík

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stærð: 444,9 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 63.350.000
Bílskúr: Já

Mýrarás 13

Verð: 16.900.000

Mjög snyrtileg og björt 49,1fm íbúð á fyrstu hæð. Komið er í parketlagða forstofu/hol. Í eldhúsinu er falleg
innrétting með flísum á milli skápa og nýlegum eldhústækjum og parketi á gólfi. Opnað hefur verið úr
eldhúsi inn í stofu sem gerir íbúðina bjartari og nýtist hún því einnig mjög vel. Baðherbergið er með flísum á
gólfi og veggjum, sturtuklefa og léttri innréttingu. Svefnherbergið rúmgott með parketi á gólfi og skáp.
Geymsla og þvottahús í sameign. Eign sem vert er að skoða

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

Opið
Hús

Verð: 105.000.000

Glæsilegt einbýlishús
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað, neðan við götu, í
Árbænum. Eignin skiptist þannig að komið er inn í flísalagt anddyri, þá er gengið
í stórt hol með svefnherbergisgang til vinstri, en þar eru tvö rúmgóð herbergi og
hjónaherbergi, sem er með hurð út á stóran sólpall með heitum potti,
aðalbaðherbergi með innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Úr holi er gengið í stóra
og fallega stofu og borðstofu með svölum á tvo vegu og fallegu útsýni,
flísalagða gestasnyrtingu, mjög rúmgott eldhús með stórum borðkrók og
búrherbergi. Loft eru viðarklædd. Úr eldhúsi er stórt þvottahús og tvöfaldur
bílskúr. Á neðri hæðinni, sem einnig er með sérinngangi, eru þrjú mjög stór
parketlögð herbergi, sem hægt er að skipta upp í fleiri, stórt tómstundaherbergi,
flísalagt baðherbergi með sturtuklefa, óinnréttað gufubaðsherbergi, mjög stóra
geymslu með glugga, og sjónvarpskrók. Öllu húsinu hefur verið vel við haldið
jafnt að utan sem innan. Garður er gróinn, skjólgóður og fallegur.

thorunn@remax.is

Stærð: 49,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 7.060.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 26.000.000

í dag kl. 16:00 - 17:00

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Björt íbúð í Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er á jarðhæð. Komið er inn í forstofu sem er flísalögð. Góðir
skápar. Stofan og eldhúsið eru í opnu rými. Falleg eldhúsinnrétting með góðu skápaplássi. Útgengt er úr
stofunni á góðan sólpall. Parket er á stofu og eldhúsi. Tvö góð herbergi eru í íbúðinni. Hjónaherbergið er
rúmgott, góðir skápar. Barnaherbergið er einnig með skápum. Parket er á gangi og herbergjunum.
Baðherbergið er flísalagt, góð innrétting og baðkar. Þvottahús og geymsla inn af íbúð.

Verð: 24.900.000

Komið er inn í forstofu með góðum skápum. Miðrými íbúðarinnar nýtist vel sem sjónvarpshol.
Baðherbergið er flísalagt, góð sturta og falleg innrétting. Þvottahús er í íbúðinni, flísar á gólfi.
Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. Stofan og borðstofan eru opin og björt. Opið er úr
stofu/borðstofu inn í eldhús. Þaðan er útgengt á stórar svalir. Eikarparket er á allri íbúðinni. Hægt að bæta
við herbergi og minnka stofu. Góðir gluggar eru á íbúðinni sem gefur gott útsýni.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 91,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

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

Rjúpnasalir 8

Senter

kalli@remax.is

Verð: 20.900.000

Flísalögð forstofa með góðum skápum. Baðherbergi með flísum á gólfi, hvítri innréttingu og baðkari. Úr
forstofu er komið inn í parketlagt hol sem nýtist sem sjónvarpshol. Barnaherbergi og hjónaherbergi með
góðum skápum og parketi á gólfi. Parketlögð stofan er opin og björt. Útgengt á svalir frá stofu og
hjónaherbergi. Eldhúsið er með eldri innréttingu, dúkur á gólfi. Þvottahús er á hæðinni sem þrjár íbúðir hafa
aðgang að. Geymsla í sameign. Öryggismyndavélar í og við hús og húsvörður í húsi.

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.450.000
Bílskúr: Nei

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi
821 0654
bjarni@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Senter

Marbakkabraut 3
200 Kópavogur
Einstakt parhús

Stærð: 132,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 23.400.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 221 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 29.300.000
Bílskúr: Já

Selbrekka 20
Lind

200 Kópavogur
Möguleiki á aukaíbúð

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14/10 MILLI KL. 14:00-14:30

ReMax Lind kynnir: Nýlegt og velbúið parhús á frábærum stað með útsýni yfir Fossvoginn og Öskjuhlíðina. Húsið
er 4-5 herbergja á tveimur hæðum, með sérgarði og skjólgóðum palli. Forstofa með innbyggðum fataskáp,
kommóðu og flísum á gólfi. Eldhús með flísum á gólfi og mjög fallegri eikarinnréttingu frá HTH. Stór gaseldavél og
uppþvottavél, ásamt miklu skápaplássi. Í holi er lítið gestasalerni, flísalagt með upphengdu salerni. Þvottahús með
útgengi út í garð. Stofan er björt og rúmgóð með fallegu eikarparketi á gólfum. Útgengi er út á góðan og
skjólgóðan pall. Kókosteppi er á stiga. Mjög hátt er til lofts á efri hæðinni og þar er bæði góð vinnuaðstaða út við
glugga og svo stórt, opið geymslurými upp við loft. Hjónaberbergið er með eikarparketi, fataskápum og fallegum
kvistglugga. Barnaherbergin eru 2 og eru þau bæði með eikarparketi á gólfum. Stórt baðherbergi er á hæðinni.
Það er flísalagt í hólf og gólf og með baðkari og sturtuklefa. Upphengdu salerni og fallegri innréttingu. Mjög flott
lýsing er á baðherbergi.

Opið
Hús

Verð: 43.900.000

220 Hafnarfjörður
Blöndalshús í hjarta Hafnarfjarðar

Í dag milli 14:00-14:30

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217

Remax Lind kynnir í einkasölu fallegt og vel viðhöldið einbýlihús á besta stað í Kópavogi. Möguleiki á að stúka af
aukaíbúð með sérinngang á neðri hæð. Efri hæð samanstendur af forstofu með flisum á gólfi og innaf forstofu er
ágætis herbergi. Eldhús er mjög rúmgott með eldri innréttingu og borðkrók - tveir inngangar í eldhús. Stofa er
með stórum gluggum og frábæru útsýni yfir borgina. Innaf stofu er borðstofa og er þar einnig hægt að ganga inn í
eldhús. Þvottahús er á hæðinni með góðri vinnuaðstöðu, skáp og skolvask. Útgengt er út í garð úr þvottahúsi.
Á svefnherbergisgang eru tvö herbergi, rúmgott barnaherbergi og hjónaherbergi með góðum skápum upp í loft.
Af svefnherbergisgangi er útgengi út á verönd með heitum pott. Sérinngangur er á neðri hæðina og möguleiki á
að loka á milli niðri og stúka af íbúð. Komið er inn í forstofu/gang með flísum á gólfi. Rúmgott herbergi með lítilli
innréttingu með eldunaraðstöðu. Baðherbergi er nýuppgert með upphengdu salerni, handklæðaofn og
sturtuklefa, skápur undir vask. Herbergi með nýju plastparketi. Innangengt er í bílskúr af neðri hæðinni.

valdimarorn@remax.is

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

201 Kópavogur

Lind

107 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

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

Lind
Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

hannes@remax.is

kristins@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

oskar@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14/10 KL. 14-14:30

Verð: 29.900.000

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.

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

Stærð: 107,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

berglindg@remax.is

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Dunhagi 17

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

Lindasmári 45

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

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

Verð: 29.900.000

Við kynnum fallega eign, endurgerð á glæsilegan hátt. Íbúðin er efri hæð í tvíbýli í miðbæ Hafnarfjarðar með
frábært útsýni yfir miðbæinn og hafið. Gengið er inn um sér inngang á jarðhæð og er forstofa flísalögð og
með hita í gólfi. Á aðalhæð íbúðar er góð stofa með útsýni yfir fjörðinn, tvö rúmgóð barnaherbergi með sér
smíðuðum kojum og eldhús. Á gólfum er eikar plastparket. Á rishæð er gott sjónvarpsrými með útgang út
á uþb 20m² svalir og hjónaherbergi. Gólfflötur er uþb 125 m²

Verð: 54.900.000
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1890
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

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

Suðurgata 9

Lind

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

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

Furuvellir 22
Lind

221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 218,70 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lind

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUD 14/10 KL:16-16:30

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699 5008

Verð: 29.900.000

Forstofan er opin með flísum á gólfi og innbyggðum skápum. Barnaherbergin tvö eru rúmgóð og er
skápur í öðru. Hjónaherbergi er stórt með miklum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf,
sturtuklefi og innrétting með góðu skápaplássi. Tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Stofan er björt með
útgengi á vestursvalir. Eldhús með sprautulakkaðri rauðri innréttingu og góðum borðkrók. Tengi fyrir
uppþvottavél. Geymsla innaf eldhúsi. Gólfefni eru; eikarparket og flísar.

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

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

Verð: 42.900.000

Eignin skilast fullbúin að utan, steinað og tilbúin til tréverks að innan. Lóðin afhendist grófjöfnuð.
Samkvæmt teikningu skiptist eignin í: Anddyri þar sem innan gengt er í bílskúr og forstofu. Gott
hjónaherbergi, þrjú barnaherbergi, baðberbergi, geymsla og þvottahús. Stofa og eldhús eru í sama rými.
Góð lofthæð er í húsinu. Geymslan er með góðum glugga og væri hugsanlega hægt að nota þetta rými
sem herbergi (vinnuherbergi). Húsið er tilbúið til afhendingar eða eftir nánara samkomulagi

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

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

Kópavogsbraut 103
200 Kópavogur
verulega falleg eign á góðum stað

Stærð: 346 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 42.150.000
Bílskúr: Já

Fellsmúli 22
Stjarnan

108 Reykjavík
5 HERB. ÍBÚÐ, GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00 - 19:00

Verð: 26.700.000

Falleg stór 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 hús. Nánari
lýsing: Íbúðin skiptist í stórt hol, rúmgóða stofu með útgengi á suðursvalir, 4 svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús með ljósri innréttingu, geymslu og þvottaherbergi. Í sameign er sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús og þurkherbergi. Verið velkomin, kaffi og konfekt.

Egilsbraut 2
Opið hús í dag frá 16:00 til 17:00

Stjarnan

Verð: 89.000.000

Þorlákshöfn
Fyrir laghenta

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

Stærð: 191,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 20.260.000
Bílskúr: Já

Stjarnan

Opið
Hús

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

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 heita-vatnspotti.Garðurinn er
fallega hannaður með stíg niður að veröndinni.Öll eignin er til fyrirmyndar i einu og öllu Sjón er sögu ríkari.

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi
866-9954

Halldór Svavarsson
Sölufulltrúi
897-3196

haukur@remax.is

halldorsvavars@remax.is

Mánudaginn 15 okt. kl.18-19

Verð: 19.800.000

Einbýlishús. Kjallari, hæð og ris 157,6 fm auk bílskúrs 34 fm = 191,6fm. Eignin hefur verið endurnýjuð að
hluta en þarfnast handlagins. Húsið var klætt að utan fyrir allnokkrum árum. Lóðin er 1026 fm. Gullið
tækifæri. Allar nánari upplýsingar gefur Halldór Svavarsson í síma 897 3196

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

runar@remax.is

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

Túngata 8
Grindavik
Falleg og mikið endurnýjuð eign

Stærð: 184,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 19.200.000
Bílskúr: Já

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

Herjólfsgata 38
Stjarnan

220 Hafnarfjörður
Íbúð eldri borgara - Laus strax !

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

olofsv@remax.is

sigga@remax.is

Sunnudag 14:00-14:30

Verð: 24.800.000

Stærð: 98,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Hverfisgata 39
Senter

thorunn@remax.is

101 Reykjavík
Falleg og endurnýjuð !

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Mánudag 18:00-18:30

Verð: 29.900.000

Afar falleg íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli með sér garði. Forstofa með maghony fataskáp. Stofa og
borðstofa með útgengi í sér garð. Eldhús með sprautulakkaði og viðarinnréttingu. Tvö barnaherbergi með
annað með fataskáp. Hjónaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi flísalagt, sturta, bað, innrétting. Á
gólfum utan baðherbergis eru afar falleg amerísk Dacoda gólfborð. Sér þvottahús er á hæðinni. sér
geymsla. Falleg eign sem vert er að skoða.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-15:30

Verð: 22.900.000

Afar falleg íbúð fyrir eldri borgara 60 ára og eldri, ásamt stæði í bílageymslu. Stórkostlegt útsýni. opin og
falleg íbúð. Gengið er inní opið rými. Eldhús með fallegri innréttingu úr hvíttaðri eik, vönduð tæki. Stofa með
útgengi á svalir með hreint einstöku sjávarútsýni. Flísalagt þvottahús. Svefnherbergi með eikar fataskáp,
innangengt í baðherbergi með sturtu, innrétting úr hvíttaðri eik. á gólfum er eikarparket utan þvotthús og
baðherbergis. Sér geymsla er í sameign. Stæði í bílageymslu

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

201 Kópavogur
Falleg íbúð í góðu hverfi

Senter

Ólöf Sverrisdóttir
Sölufulltrúi
845-8858

Falleg og mikið endurnýjuð hæð og ris með sér inngangi, góðum garði og bílskúr á besta stað í Grindavík.
Anddyri með fatahengi. Eldhús er allt nýlegt með ljósri innréttingu, háfi, flísum á milli skápa, AEG tæki og
borðkrók. Baðherbergi er allt nýlegt með sturtu, og ljósri innréttingu. Sofa og borðstofa eru bjartar og
rúmgóðar. Svefnherbergi á hæðinni eru tvö. Rúmgott hjónaherbergi og gott barnaherbergi með skáp. Í risi
eru 2 svefnherbergi og gott rými þar sem nú er leikaðstaða og þvottahúskrókur

Laugalind 3

Stærð: 64,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 14.690.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 14. okt. kl 15 -16

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Verð: 28.500.000

Einstaklega smekkleg íbúð í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin er nýlega uppgerð, nýmáluð, og laus við
kaupsamning. Gengið er inn í rúmgott hol,eikarparket. Flísalagt eldhús með fallegri hvítri innréttingu,
ísskápur og uppþvottavél fylgja, vönduð tæki. Stórt svefnherbergi með eikar skápum, eikarparket. Flísalagt
baðherbergi, baðkar. Tvær stórar stofur, eikarparket, rennihurð á milli, auðvelt að nýta annað sem
svefnherbergi. Aðgangur að svölum á þaki hússins. Eign sem vert er að skoða.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stærð: 138,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 25.830.000
Bílskúr: Já

Gvendargeisli 44
113 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja endaíbúð

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.14:00 -14:30

104 Reykjavík
Glæsileg eign í sundunum

Þing

Opið
Hús

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

oligisli@remax.is

hronn@remax.is

Opið hús í dag sunnudag 14:00 - 14:30

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl.15:00 - 15:30

tas@remax.is

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

101 Reykjavík
Gullmoli í miðborginni !

Þing

Opið
Hús

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

hronn@remax.is

hronn@remax.is

Opið hús mánud 15.okt. kl.18:00-18:30
Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is

Hlein
Álftanesi - Sérlega fallegt einbýli á frábærum stað

Verð: 29.900.000

Sérinngangur er inn í íbúðina. Snyrtileg forstofa með fatahengi. Bjart hol með parketi á gólfi. Glæsilegt
nýstandsett eldhús með fallegri innréttingu. Eldhús og stofa eru samliggjandi. Bogadreginn gluggi setur
sjarmerandi svip á stofuna. Parket á gólfum. Hjónaherbergið er bjart með góðum skápum. Parketi á
gólfum,fallegum loftalistum og rósettu. Tvö önnur samliggjandi herbergi eru í íbúðinni. Snyrtilegt
baðherbergi upphengt wc, góð innrétting og sturtuklefi með nuddstútum. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

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

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is

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

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 35.170.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 59.900.000

Sérlega fallegt einbýli á frábærum stað
Sérlega fallegt einbýli á frábærum stað á Álftanesinu. Húsið sem er teiknað af
Hannesi Kr.Davíðssyni, arkitekt, er einstaklega vel hannað í alla staði og býður
upp á frábæra möguleika. Lóðin er um 1300fm, eignalóð, hönnuð af Jóni
Björnssyni landslagsarkitekt. Bílskúrinn sem er 3faldur er um 62fm.
Tengibygging á milli bílskúrs og húss er um 10 fm og sólstofan sem er sérlega
glæsileg með fallegum arni er um 30fm. Samtals er því húsið um 300fm að
stærð. Húsið skiptist í 3-4 góð herbergi, 2-3 stofur,sólstofu með arni,stórt
baðherbergi, rúmgott eldhús, þvottahús, 2 anddyri, gestasalerni, geymsla og
stór bílskúr. Gólfefni eru parket og flísar. Glæsileg verönd með heitum potti .
Stór gróin lóð með fallegum gróðri. Hellulögð innkeyrsla og aðkoma að húsi.
Þetta er sérlega fallleg eign á hreint frábærum stað á Álftanesinu. Golfvöllur við
túngarðinn og frábær útivistarsvæði í nánasta nágrenni. Leikvöllur við lóðina
með skemtilegum leiktækjum fyrir börnin. ÞETTA ER FRÁBÆR EIGN SEM ÞÚ
MÁTT EKKI LÁTA FRAMHJÁ ÞÉR FARA. SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Þing

oligisli@remax.is

Verð: 25.900.000

Opið hús sunnudag 14/10 frá kl. 16:00 - 17:00

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1924
Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Tjarnargata 48

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283

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

Verð: 29.900.000

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

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali

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

105 Reykjavík
Falleg íbúð nálægt miðbænum.

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

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

Háteigsvegur 19

Þing

hronn@remax.is

Verð: 33.600.000

Sérlega falleg fjögurra til fimm herbergja, endaíbúð á efstu hæð(3)í litlu fjölbýli. Sér inngangur. Stæði í
bílageymslu. Rúmgott anddyri með náttúrusteini á gólfum og góðum skápum. Stofan og borðstofan eru
mjög bjartar og opnar. Rúmgóðar suðursvalir. Eldhús með fallegri innréttingu og góðum eldhústækjum.
Tvö barnaherbergi með skápum og stórt hjónaherbergi með sér fataherbergi. Glæsilegt baðherbergi.
Gegnheilt plankaparket og náttúrusteinn á gólfum. Þvottahús og geymsla í íbúðinni. LAUS FLJÓTLEGA

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

Njörvasund 23

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi
822 8283
oligisli@remax.is

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali
tas@remax.is

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

Þing

Suðurgata 21
220 Hafnarfjörður
Eign á einum besta stað í Firðinum

Stærð: 94,0 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1931
Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG, KL. 16:00-16:30

Krókamýri 14
Torg

Opið
Hús

Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683

margret@remax.is

margret@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG, KL. 17:00-17:30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 123,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.765.000
Bílskúr: Já

Furugrund 68, 1. hæð-B
Torg

203 Kópavogur
Glæsilegt "hús í húsi" m/útsýni

200 Kópavogur
Góð eign, stutt í alla þjónustu.

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 14.170.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Torg
Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161

margret@remax.is

asgerdur@remax.is

Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683

asgerdur@remax.is

margret@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG, KL. 18:00-18:30

Verð: 43.500.000
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 348 fm
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

Falleg 3ja herb. íbúð með bílskýli á grónum stað, Fossvogsmegin í Kópavogi. Forstofa með góðum
fataskápum. Eldhús með ljóslakkaðri innréttingu, efri og neðri skápar. Borðkrókur undir glugga. Úr stofu og
borðstofu er gengið út á góðar suðursvalir. Baðherbergi með fallegri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf.
Bæði svefnherbergi með góðu skápaplássi. Íbúð öll parketlögð. Húsið er með lyftu, öll sameign afar
snyrtileg. Stutt í alla þjónustu, skóla og íþróttasvæði.

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

Fagraþing 2

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683

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.

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.

Strandvegur 13, 2.hæð-01

OPIÐ HÚS Í DAG, KL. 17:00-17:30

Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161
asgerdur@remax.is

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

Opið
Hús

Torg

asgerdur@remax.is

Verð: 27.900.000

Íbúð á tveimur hæðum ásamt þvottahúsi og geymslu með góðu hilluplássi í kjallara. Forstofa með
skápaplássi. Baðherbergi með baðkari/sturtu, snyrtilegar innréttingar og handklæðaofn. Tvær bjartar og
rúmgóðar stofur. Nýlega lagt parket. Eldhús með nýlegum innréttingum, vönduð eldhústæki. Tvö
svefnherbergi niðri og tvö uppi. Efri hæð undir súð er nýtist vel, hátt til lofts. Nýlega búið að skipta um allar
lagnir og dren að utan. Stutt í góða skóla og alla þjónustu. Göngufjarlægð í Fjörðinn.

210 Garðabær
Glæsileg íbúð m/útsýni yfir sjóinn

210 Garðabær
Parhús á rólegum og góðum stað.

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Furugrund 68, 6. hæð-b
Torg

200 Kópavogur
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Torg
Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161
asgerdur@remax.is

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683
margret@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:00-18:30

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, hjóna- með góðu skápaplássi. Sérgeymsla í sameign. Stutt í skóla og alla
þjónustu. Fallegar gönguleiðir niður Fossvogsdalinn og upp í Elliðaárdal.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Indriðastaðir 52
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Remax Torg

Verð: Tilboð óskast

Skorradal
Einkar glæsilegt sumarhús

Stærð: 49.5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 9.860.000
Bílskúr: Nei

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683

Margrét Elín
Sölufulltrúi
696-3683

margret@remax.is

Sérlega glæsilegt einbýlishús á Vatnsenda. Húsið er 348 m2 einbýlishús á tveimur hæðum og staðsett á
einstaklega fallegum útsýnisstað við Elliðavatn. Húsið var hannað skv. hugmyndum eigenda í samvinnu við Sigurð
Hallgrímsson hjá Arkþing. Við hönnun hússins var stuðst við umhverfi þess og staðsetningu. Húsið er sveigjanlegt
hvað varðar herbergjaskipan og má fjölga herbergjum þar sem allt skipulag raflagna gerir ráð fyrir slíku. Húsið
sjálft er "hús í húsi". "Ytri" skel hússins myndar ytri mörk þess á meðan "innri" skelin er það rými sem búið er í. Á
sitt hvorri hlið hússins eru mjög rúmgóðar og skjólsælar svalir. Með mjög einföldum hætti er hægt að "stækka"
innri skel hússins út að þeirri ytri. Þannig mætti stækka húsið í 438-455m2. Við skipulagningu hússins á lóðinni
var gert ráð fyrir því að fanga tilkomumikið útsýni, tengja útiveru við innra rými og hámarka sólbirtu og skjól.
Hönnun rafmagns, húskerfa og lýsingar var í höndum Lumex og allt hið vandaðasta. Húsið skilast fínpússað að
utan, viðhaldsfríum gluggum og með grófjafnaðri lóð. Skoðið myndir af Fagraþingi inn á www.remax.is RE/MAX
Torg

margret@remax.is

Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161

Ásgerður
Sölufulltrúi
691-4161

asgerdur@remax.is

asgerdur@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 696-3683
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Torg

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 270 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lækjamót 89
245 Sandgerði
Fokhelt einbýlishús

Stórt einbýli í byggingu

Lind

eythorj@remax.is

eythorj@remax.is

Einstakt eynbýlishús í byggingu

Verð: 47-79,9 milljón

RE/MAX LIND er með til sölu stórglæsilegt 6 herbergja einbýlishús með tvöföldum bílskúr í Garði. Verð frá
47 til 79.900.000 kr.eftir byggingarstigi. 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.
Mahoný gluggar og hurðir eru í öllu húsinu. Glæsileg sundlaug með foss, bíósalur með risa skjá og
hljóðkerfi, plasmasjónvörp og internet í öllum herbergjum fylgir með í fullkláruðu húsi.

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

Stærð: 29,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 6.760.000
Bílskúr: Nei

245 Sandgerði
Við Þóroddsstaði

Lind

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

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

Nátthagi 1

250 Garðar
Glæsilegt 6 herbergja einbýli

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

Verð: 26.900.000

RE/MAX LIND hefur til sölu fokhelt einbýlishús staðsett á hornlóð í Sandgerði. Allar hurðir eru komnar og
eru hurðar og gluggar úr Mahóný. Flottur garðskáli með svalahurð er í húsinu. Gert er ráð fyrir allt að 5
herbergjum. 2 baðherbergi eru í húsinu ásamt þvottahúsi og geymslu. Hlaðin brunaveggur er á milli íbúðar
og bílskúrs. Eignin afhentist með grófjafnaði lóð. Eignin getur sömuleiðis skilast á hvaða byggingarstigi sem
er. Húsið stendur hátt á lóðinni og er útsýni gott til allra átta.

Stærð: 366 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Ósbraut 13

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Kópavogsbraut 108
Lind

200 Kópavogur
Frábært útsýni og aukaíbúð

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

Lind

Opið
Hús

Skemmtilegur sumarbústaður

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

eythorj@remax.is

gj@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:00-14:30

Verð: 12.700.000

RE/MAX LIND er með til sölu huggulegan sumarbústað á Suðurnesjunum. Þetta frístundarhús er við
Þóroddsstaði sem er rétt utan við Sandgerði. Í húsinu eru 2 svefnherbergi (tvíbreitt rúm í öðru herberginu
og koja í hinu). Svefnsófi í stofu, fullbúið eldhús og snyrting með sturtu. Sjónvarp og útvarp. Heitur pottur
og 40 fm verönd/pallur.Húsið er staðsett við sjávarsíðuna en þar er blómlegt og mikið fuglalíf ásamt útsýni
yfir innsiglinguna í Sandgerði. Stutt til Sandgerði, Keflavíkur og Leifsstöðvar.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Drápuhlíð 33
105 Reykjavík
Góð 2ja herbergja með aukaherbergi

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Lind

260 Reykjanesbær
Flott raðhús í Reykjanesbæ

Lind

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi
669 1005

gj@remax.is

gj@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18:00
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 220 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: Bílskúr: Já

Lind

thorarinn@remax.is

Hafnarfjörður
2 - 3 herb. íbúð

Stærð: 81.6 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Lind

Opið
Hús

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi
823 1990

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi
847 8001

brynjar@remax.is

billi@remax.is

Opið hús sunnudag 14/10 kl.18:00-18:30 Verð: 21.500.000

Verð: 74.900.000

Parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 1.hæð: 2 svefnherbergi, sjónvarpsherbergi,
baðherbergi og þvottahús. 2.hæð: 2 svefnherbergi, stór stofa, baðherbergi, eldhús og tvennar svalir.
Eignin er hin glæsilegasta með granít, jatoba parketi, kirsuberjainnréttingum með hvítum granít
borðplötum. Loft er allt niðurtekið með glæsilegri halogenlýsingu. Er þetta eign sem erfitt er að lýsa og með
sanni má segja að "sjón er sögu ríkari".

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Einivellir 7

Opið
Hús

Verð: 17.700.000

Húsið verður afhent fullbúið að utan og steinað. Fokhelt að innan og lóð grófjöfnuð. Nánari lýsing : Komið
er inn í rúmgóða forstofu. Inn af forstofu er góð geymsla. Í húsinu eru 3 góð svefnherbergi, þvottahús og
baðherbergi. Eldhús, borðstofa og stofa mynda stórt og rúmgott fjölskyldurými. Innangengt er í bílskúr úr
húsinu. Góður garður fylgir húsinu. Einnig erum við með í sölu endaraðhús á sama stað: verð 18.400.000
stærð: 148,80

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

Opið hús í dag kl. 17-18

Stærð: 148,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Laufdalur 13-15

Verð: 20.900.000

203 Kópavogur
Glæsilegasta parhúsið á Íslandi?

thorarinn@remax.is

Opið
Hús

Remax Lind kynnir góða 2 herbergja íbúð á besta stað í Hlíðunum með aukaherbergi. Íbúðin er björt og
vel skipulögð staðsett í kjallara en lítið niðurgrafin með stórum gluggum. Baðherbergið er með gólfhita og
hefur nýlega verið tekið í gegn og flísalagt. Eldhúsið er með nýlegri eldhúsinnréttingu með góðu
skápaplássi og góðum eldhústækjum. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi. Svefnherbergi eru rúmgóð
og annað með innbyggðum fataskáp. Sameignlegur garður, þvottaherbergi og geymsla á hæð.

Drekakór 5

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00-15:30

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 hentar 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.

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

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

Snyrtileg 2-3 herb. íbúð á þriðju hæð við Einivelli 7 í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í, forstofu, barnaherb.
hjónaherb. með góðu skápaplássi. Baðherb. með baðkari og hvítri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf.
Þvottahús með vaski. Eldhús með borðkrók og er samliggjandi bjartri stofu sem er með útgengi á
suðursvalir. Hjólageymsla er í sameign og sérgeymsla er í kjallara. Gengið er inn í íbúðina af svölum. Þriggja
stafa eikarparket í íbúð, flísar í baðherb. þvottahúsi og eldhúsi. Góð lán.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Álfaskeið 117
220 Hafnarfjörður
Einbýli með aukaíbúð.

Stærð: 241,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 33.160.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Strandvegur 14
Torg

210 Garðabær
Falleg og rúmgóð eign í Sjálandinu

Stærð: 114,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.840.000
Bílskúr: Nei

Torg

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús í dag milli kl.14:00-14:30

Verð: 54.900.000

Fallegt einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð í kjallara með útleigu möguleika. Húsið er teiknað af Kjartani
Sveinssyni. Í húsinu eru 4 svefnherbergi. Tvö þeirra eru mjög rúmgóð en tvö eru minni en möguleiki þar á
að opna á milli og gera eitt stórt að auki. Eldhús er með upprunalegri innréttingu og góðum borðkrók. Inn
af eldhúsi er þvottahús og búr. Stór hellulögð S-verönd er bak við húsið. Aukaíbúðin er með einu stóru
svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og eldhúsi sem er opið yfir í setustofu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Fífulind 11
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Torg

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 37.900.000
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð með aflokaðri ca 20-25fm timburverönd ásamt stæði í bílskýli á þessum vinsæla
stað í Garðabæ. Íbúðin er opin og skemmtileg með samliggjandi stofu, borðstofu og eldhúsi. Komið er inn í opið
rými með góðum 3földum eikarfataskáp frá Axis. Stofan er björt með stórum gluggum og við hlið hennar er
borðstofa. Falleg eyja klædd leðurlíki aðskilur eldhús frá stofum og setur skemmtilegan svip á eignina.
Eldhúsinnréttingin er úr eik einnig frá Axis. Vönduð stáltæki eru í eldhúsinu og gler er á vegg milli skápa.
Baðherbergið er með náttúrustein á gólfi og ljósum aflöngum flísum á veggjum, baðkari með sturtuaðstöðu og
eikarinnréttingu. Hjónaherbergið er með mjög rúmgóðum fataskápum og útgengt er þaðan á aflokaða
timburverönd. Barnaherbergin eru 2 bæði með góðum fataskápum og gólfsíðum gluggum. Fyrir framan herbergi
er lítið hol tilvalið sem vinnuaðstaða. Þvottahús er innan íbúðar og eigninni fylgir sér geymsla í sameign ásamt
stæði í lokuðu bílskýli. Þetta er falleg og rúmgóð eign með aflokaðri timburverönd á barnvænum og góðum stað í
Sjálandinu.

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

110 Reykjavík
Einstaklega glæsilegt raðhús

Stærð: 167,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Hólavað 49

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Skeggjagata 16
Torg

105 Reykjavík
Frábær staðsetning. Þríbýlishús.

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hú í dag kl 17.00-17.30

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Hlíðarhjalli 62
Opið hús í dag milli 16:00-16:30

Verð: 53.900.000

200 Kópavogur
Glæsileg 4ra herbergja íbúð

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

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Einstaklega glæsilegt og vel skipulagt 5herb, raðhús með bílskúr á þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er út í
náttúruna. Innanhússhönnun er eftir Berglindi Berndsen og húsið allt hannað og innréttað á afar vandaðan og
smekklegan hátt. Húsið er nánast viðhaldsfrítt og steinað að utan. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og granít er á
borðplötum. Ljós og lýsingahönnun er frá Lumex og er leikið skemmtilega með lýsinguna. Hiti er í öllum gólfum og
lofthæð mjög góð. Gólfefni er hvíttað parket úr ask og Grafito natural flísar. Innihurðar eru mjög fallegar og
hvítsprautulakkaðar. Skipulag eignar, neðri hæð: Forstofa, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Efri hæð:
Fallegur steyptur stigi er upp á efri hæð og stór og gólfsíður gluggi setur skemmtilegan svip á uppgönguna. Stofa,
eldhús og borðstofa eru í opnu rými með útgengt á góðar suður svalir. Einnig eru tvö svefnherbergi á efri hæðinni.
Þetta er virkilega glæsilegt og fallegt raðhús á tveimur hæðum með bílskúr á þessum vinsæla stað þar sem
fallegar gönguleiðir út í náttúruna eru við húsdyrnar.

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Verð: 32.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð (3.hæð). útsýnið úr íbúðinni og af svölunum er stórkostlegt. Íbúðin
er mikið endurnýjuð ásamt því að húsið er vel við haldið. Gólfefni á íbúðinni eru eikarparket og flísar að
mestum hluta. Eldhús er endurnýjað og góður borðkrókur er í eldhúsi. Stofan er mjög stór með útgengi á
stórar suður svalir. Barnaherbergin eru tvö og er hjónaherbergið með góðu skápaplássi og útgengi einnig á
svalirnar. Endabílskúr fylgir íbúðinni 28,8 fm.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Vesturfold 34
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli með miklu útsýni

Stærð: 241 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 36.300.000
Bílskúr: Já

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Kristnibraut 59
Torg

113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!
Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús mánudag kl 18:00-18:30

Verð: 27.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Birkiskógar 5
Opið hús í dag milli kl.17:00-17:30

Verð: 64.900.000

300 Akranes
Frábær staðsetning!

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

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

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.

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun!
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bláskógarbyggð

Verð: 1.200.000

Einstakar sumarhúsalóðir
Stórkostlegar sumarhúsalóðir með glæsilegu útsýni og fallegri fjallasýn. Lóðirnar
eru til eignar eða leigu og stærðin frá 4.000fm. upp í 13.000fm. Leiguverð frá
1,2 til 4,0 milljónir og kaupverð frá 2,6 til 8,7 milljónir. Landið er mjög fallegt
með fallegum gróðri, lautum og hæðum sem bjóða upp á skemmtilega
mjöguleika við nýtingu landsins. Rafmagn, heitt og kalt vatn verður lagt að
lóðarmörkum. Í Úthlíð er stutt í góða þjónustu, sundlaug, krá og golfvöllur á
staðnum. Stutt til fjalla og Gullfoss, Geysir og Laugarvatn í næsta nágrenni.
Staðsetning lóðanna: Ekið upp í gegnum Úthlíð, veg sem liggur upp í
Brúarskörð. Þegar komið er uppfyrir núverandi byggð í Úthlíð er sléttlendi á
hægri hönd og þar næst falleg kjarrivaxin hraunbreiða. Nýlegur vegur liggur inn
á hraunbreiðuna og er það vegur inn á svæðið. HAFÐU SAMBAND OG
KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 4000 fm
Fjöldi herbergja:
Byggingarár: 2007
Brunabótamat:
Bílskúr: Nei

Úthlíð 2, Mosar

Verð: 42.500.000

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

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

Viltu kaupa eða leigja - þitt er valið.

Torg

Lárus
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Torg

Klukkuberg 39
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 75,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Borgarholtsbraut 31
Skeifan

200 Kópavogur
Sérhæð í hjarta Kópavogs

Stærð: 151,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 20.880.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Opið
Hús

Verð: 20.900.000

RE/MAX Skeifan kynnir: Falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 75,5 fm á jarðhæð með miklu útsýni.Húsið er nýmálað
að utan. Nánari lýsing: Gengið er inn í flísalagða forstofu. 4,6 fm.geymsla innaf forstofu með góðum hillum. Stofa
og bæði herbergi eru með gegnheilu stafaparketi frá Ítalíu. Bjart eldhús með nýrri eldhúsinnréttingu og nýjum
flísum á gólfi,gólfhiti. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf, baðkari, hvítri innréttingu og tengi fyrir þvottavél.
Svefnherbergi bjart,rúmgott með góðum fataskápum. Barnaherbergi rúmgott með skáp. Stofa með stórum
gluggum, útgengi út á 12 fm.pall sem snýr til vesturs, þaðan er frábært útsýni. Snyrtileg hjóla/vagnageymsla í
sameign. Nánari uppl. gefur Hildur í s:6639009 /hildur@remax.is eða Sigurpáll í s:8977744 /sigurpall@remax.is

Verð: 34.700.000
Agnes
Matthíasdóttir
Sölufulltrúi
8631800

sigurpall@remax.is

agnes@remax.is

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi
663 9009

RE/MAX Skeifan er með til sölu, fallega og bjarta 126,5 fm efri sérhæð á Borgarholtsbraut í vesturhluta
Kópavogs, auk 25,6 fm bílskúrs, alls 151,9 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, elhús, þvottahús, sjónvarpshol, stofu,
og 4 svefnherbergi. Suður svalir. Gengið er inn um sérinngang uppá aðra hæð, þar sem komið er inn í rúmgott
hol. Þaðan er gengið inní eldhús, stofu og sjónvarpshol. Eldhúsið er sérlega rúmgott með nýrri glæsilegri ljósri
viðar innréttingu. Þvottahús er innaf eldhúsi. Stofan / borðstofa er mjög bjart og fallegt rými með gluggum í suður
og vesturátt, sjónvarpshol er hluti af stofu. Frá sjónvarpsholi er gengið inná svefnherbergisgang. Svefnherbergin
eru fjögur, þrjú mjög rúmgóð og eitt minna. Hurðar flestar nýjar. Gengið út á suður svalir úr einu herbergjanna.
Baðherbergi flísalagt með baðkari. Gólfefni á stofu, sjónvarpsholi og svefnherbergisálmu er ljóst parket en á
eldhúsi og stiga lakkaður steinn. Geymsla er í bílskúr. Sameiginlegur suðurgarður í góðri rækt. Húsið nýlega
málað og nýtt járn á þaki, rennur og dren. Gler að stærstum hluta nýtt. Stutt er í skóla og alla almenna þjónustu.

hildur@remax.is

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

603 Akureyri
Glæsileg raðhús á góðum stað

Opið hús í dag milli kl. 17 og 18

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

elisabet@remax.is

Skálatún 27-37

Skeifan

Ólafur Geir
Sölufulltrúi
6921649
oligeir@remax.is

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Skarðshlíð 2i
Lind

603 Akureyri
Falleg eign við bakka Glerár

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: Nei

Lind

Opið
Hús

Myndir eru úr samsvarandi íbúð

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

oskar@remax.is

oskar@remax.is

Opið hús þriðjudag milli kl. 18 og 19

Verð: Frá. 16.300.000

RE/MAX LIND KYNNIR: Frábært tækifæri fyrir laghenta að móta heimilið sitt eftir sínu höfði. 3 og 4
herbergja sérhæðir, í nýlegu barnvænu hverfi á Akureyri. Íbúðirnar skiptast í: forstofu, svefnherbergi,
rúmgott baðherbergi, eldhús sem er opið að stofu og Þvottahús og geymslu sem eru innan íbúðar.
Frágangur innanhúss: Íbúðirnar eru seldar tilbúnar til spörtslunar skv. skilalýsingu: Frágangur húss: Húsin
eru úr forsteyptum einingum. Fyrirspurnir berist til Óskars í 8999 427 og oskar@remax.is

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

110 Reykjavík
Flott eign á góðum stað

Stærð: 58 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 8.590.000
Bílskúr: Nei

Þórðarsveigur 11
Senter

113 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 18.210.000
Bílskúr: Nei

Senter

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi
822-5755

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi
694 4700

kristinasta@remax.is

steini@remax.is

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 17.300.000

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað í Árbænum. Íbúðin skiptist í: Eldhús
sem búið er að endurnýja að fullu, fallegar innréttingar frá InnX og nýleg eldhústæki. Borðplatan er
flísalögð og eru flísar á gólfi. Snyrtilegt baðherbergi með sturtu, nýleg blöndunartæki. Ný handlaug og flísar
á gólfi. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Björt stofa með flísum á gólfi og útgengt út á góðar
s-v svalir. Þetta er falleg eign á einum besta stað í Reykjavík.

thorarinn@remax.is

Opið
Hús

Opið
Hús

Sunnudaginn frá 17:00-17:30

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

Vindás 4

Verð: 13.700.000

Stofa er björt og falleg með eikarparketi á gólfi. Gluggar úr stofu snúa til suðurs að Gleráog í átt að miðbæ
Akureyrar. Gengið er út á góðar suðursvalir úr stofu. Eldhús er með snyrtilega sprautulakkaða innréttingu,
flísar á gólfi og á milli borðplötu og innréttingar. Útsýni úr eldhúsi er til suðurs. Baðherbergi var endurnýjað
nýlega og er mjög fallegt. Skápapláss er sérlega gott í hjónaherbergi. Gott barnaherbergi er í eigninni. Kíktu
í kaffi til okkar og skoðaðu fallega eign

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Verð: 25.500.000

Íbúðin er með fallegum viðar innréttingum og hurðum. Komið er inn í anddyri með skápum og flísum á
gólfi. Tvö rúmgóð herbergi með góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, falleg innrétting.
Sturtuklefi og baðkar eru á baðherberginu. Stofan og eldhúsið er opið rými sem nýtist vel. Útgengt er úr
stofunni út á svalir. Geymsla í sameign og þvottahús í íbúð. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin er
mjög rúmgóð og vel staðsett. Stutt í bæði leikskóla og grunnskóla.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 16
Bílskúr: Nei

Bárugrandi 11
107 Reykjavík
íbúð með bílskýli og sjávarútsýni
Opið
Hús

Hjálmakur 6
Skeifan

210 Garðabær
Glæsilegt einbýlishús

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

Skeifan

Opið
Hús

Elín
Sölufulltrúi
695-8905
elin@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516
runarthor@remax.is

Opið hús í dag kl. 13:00-13:30

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 29.500.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með frábæru sjávarútsýni, stæði í lokaðri bílageymslu fylgir.
Parketlögð forstofa með fataskáp. 2 svefnherbergi, bæði með parketi og annað með nýlegum skápum.
Nýlega endurnýjað baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf með baðkari og rúmgóðum innréttingum. Stofa með
parketi, opið að hluta inn í eldhús. Eldhús með u-laga viðarinnréttingu og góðu skápaplássi, borðkrókur
við glugga, útgengt á svalir, frábært sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi.

Verð: 118.000.000

Húsið er á þremur pöllum með mikilli lofthæð á aðalhæðinni. Gengið er inn í húsið í stóra forstofu með
hvítum skápum. Úr forstofu er komið inn í opið rými þar sem er sjónvarpshol og stofa. Elhúsinnr. eru hvítar.
Í svefnherb.sálmu sem er á efri palli eru þrjú rúmgóð barnaherbergi með hvítum fataskápum og rúmgott
hjónaherb. sem er með fataherb. og innangengt á baðherb. Á neðri palli er gestasnyrt. þvottah, gestaherb,
og bílskúr. Hér er um að ræða sérlega glæsilegt hús í nýju hverfi í Akralandi.

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

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

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

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

Klettakór 1
Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Mjódd

Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:30-15:00

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

dagmar@remax.is

dagmar@remax.is

Opið hús í dag kl 14:30-15:00

Verð: 43.000.000
Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

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

Kópavogur
Glæsilegar lúxusíbúðir

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

Brekkusel 22
Skeifan

Reykjavík
Glæsilegt raðhús

Stærð: 259,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 34.870.000
Bílskúr: Já

Skeifan

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

dagmar@remax.is

dagmar@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Verð: 46.000.000
Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

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

116 Kjalarnes
2,5 ha. Eignarlóð við Esjurætur

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

Opið
Hús

4ra-5 herbergja lúxushæðir á 1 eða 2 hæðum. Allar með sérinngangi og sumar með sérafnotarétt.
175-177 fm. Allar með bílastæði og 2 stæði fylgja sumum íbúðum. Frábært útsýni. Klettakór er á vinsælum
stað í Kópavogi. Fjölmargar gönguleiðir eru í næsta nágrenni og stutt í ýmsa afþreyingu eins og gólfvelli,
hesthúsabyggð og sundlaug. Stutt er í ýmsar nátturuperlur eins og Heimörk og Elliðavatn. Bæði leikskóli
og grunnskóli eru innan hverfis.

Lundur í Kollafirði

Verð: 43.000.000

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Mjódd

Opið
Hús

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

Klettakór 1

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

Klettakór 1

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

Verð: 46.900.000

Miðhæð:komið inn í forstofu með nátturusteini á gólfi,fatahengi og gestabað innaf.Eldhús er með nýlega
endurnýjaðri innréttingu úr hnotu,u-laga með efri og neðri skápum.Ris:3 svefnherbergi,þar af mjög rúmgott
hjónaherbergi með útgengi á svalir.Baðherbergi með bæði baðkeri og sturtu,flísar á gólfi og vegg.Neðsta
hæð:Steiptur stigi er nyður í kjallara.2 mjög stór herbergi.Þvottahús með flísum á gólfi,gluggi,vaskur og góð
innrétting(möguleiki á að útbúa eldhús þarna).Frístandandi bílskúr.

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

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

Sóleyjarimi 41
Skeifan

112 Reykjavík
Glæsilegt raðhús!

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 31.550.000
Bílskúr: Já

Skeifan

Opið
Hús

Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818

Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818

arnbjorn@remax.is

arnbjorn@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: tilboð
Einstakt tækifæri til að eignast 2,5 ha. eignarlóð í nágrenni Reykjavíkur. Um er að ræða 24.111 fm.
skógivaxna eignarlóð sem hentar sérstaklega vel þeim sem vilja búa nálægt borginni og njóta á sama tíma
kyrrðar náttúrunnar.
Um er að ræða skógivaxið eignarland með fallegum grasflötum (rjóðrum).
LEIÐARLÝSING: Beygja til hægri við afleggjarann á Esju, afleggjari við Mógilsá, framhjá Tjörninni, inn hjá
fiskeldi ríkisins, og fyrsta hlið til vinstri (hvítt hlið). *Tilboð óskast.*

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

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

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.

Ásdís Ósk
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali

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

Fornaströnd 3
170 Seltjarnarnes
Einbýlishús á Seltjarnarnesi

Stærð: 202 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 27.410.000
Bílskúr: Já

Marbakkabraut 3a
Lind

200 Kópavogur
Nýlegt parhús í vesturbæ Kópavogs

Stærð: 132,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 22.000.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Opið
Hús

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. ALLAR
UPPLÝSINGAR VEITIR GUNNAR VALSSON Í SÍMA 822 3702 OG SNORRI STURLUSON Í SÍMA 699-4407

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 42.900.000

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Nýlegt parhús á rótgrónum og vinsælum stað í vesturbæ Kópavogs. Fallegt útsýni er yfir Öskjuhlíðina. Húsið er
3-4 herbergja á tveimur hæðum. Neðri hæð. Komið er inn í forstofu með innbyggðum fataskáp. Á hægri hönd er
opið eldhús með fallegri innréttingu frá Kvik með góðu skápaplássi og eldunareyju með gaseldavél og ofni. Í holi
er gestasalerni sem er flísalagt með upphengdu salerni og sturtu. Við hlið þess er þvottahús með útgegni út í
garð. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með útgengi út í garð. Úr holi er gengið upp góðan stiga á efri hæðina.
Efri hæð: Baðherbergið er rúmgott með flísum á gólfi stóru baðkari, sturtu, tvöföldum vaski og skápum. Við
hliðiná baðherbergi er gott barnaherbergi. Hjónaherbergið er mjög rúmgott með fataherbergi og skápum. Auðvelt
er að skipta hjónaherberginu upp í tvö herbergi. Á gólfum er svart bæsað eikarparket. Þetta er glæsileg eign á
góðum stað sem vert er að skoða.

snorri@remax.is

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

220 Hafnarfjörður
Skrifstofuhúsnæði

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 16.950.000
Bílskúr: Nei

Austurberg 2
Lind

111 Reykjavík
Falleg 4ra herb. ásamt bílskúr

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

snorri@remax.is

baldur@remax.is

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

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

Lundarbrekka 8
Lind

200 Kópavogur
Snyrtilega íbúð í góðu fjölbýli

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi
659 5500

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi
659 5500

oddsteinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 16:00 - 16:30

Verð: 29.900.000

Komið er inn í flísalagt hol.Tvö góð svefnherbergi eru í íbúð og góðir skápar eru í hjónaherbergi.
Baðherbergi er flísalagt og snyrtilegt með sturtu.Lítil geymsla er í íbúð og úr geymslu er hægt að fara upp á
háaloft sem er yfir allri íbúð.Eldhús er með nýjum innréttingum og er afar snyrtilegt með góðu
skápaplássi.Inn af eldhúsi er þvottahús.Stofa er með stórum og góðum gluggum og er björt og
falleg.Fallegt plastparket er á herbergjum gangi og stofu og flísar á holi og baðherbergi.

Verð: 20.500.000

Komið er inn í parketlagðan gang. Svefnherbergisgangur með góðum innfelldum skáp. Þrjú svefnherbergi
og góður innfelldur skápur í hjónaherbergi. Baðherbergið er flísalagt hólf í gólf, baðkar og aðstaða fyrir
þvottavél og þurrkara. Stór stofa og er útgengt á stórar flísalagðar suður svalir. Eldhúsið er með
upprunalegri innréttingu og dúk á gólfi. Gólfefni á svefnherbergisgangi, stofu og herbergjum er nýlegt
hvíttað plastparket frá Parket og Gólf. 5,4 fm geymsla á jarðhæð fylgir eigninni.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

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

Mosfellsbær
STÓRGLÆSILEGT raðhús

Lind

gv@remax.is

thorarinn@remax.is

Dalatangi 13

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 15.145.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 24.900.000

Mjög gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð við Bæjarhraun 2 í Hafnarfirði. Húsnæðið skipist í fjögur stór
herbergi, afgreiðslu, geymslurými og eldhús.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR GUNNAR
VALSSON Í SÍMA 822 3702

snorri@remax.is

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

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Góð staðsetning fyrir rekstur

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

thorarinn@remax.is

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

Bæjarhraun 2

Lind

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

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

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

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

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

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

Laufásvegur 5
101 Reykjavík
Sérhæð í Þingholtunum

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

Laufskógar 7
Lind

810 Hveragerði
Efri sérhæð í tvíbýli

Opið
Hús

Opið
Hús

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Opið hús mánud. 15.okt kl.18.00-18.30

Verð: 20.900.000

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

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

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

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

Bjarkarheiði 13
Opið hús í dag kl.17:00-17:30

Verð: 37.900.000

810 Hveragerði
Glæsilegt parhús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

120 fm sérhæð í Þingholtunum í Reykjavík. Nánari lýsing: íbúðin skiptist í forstofu, borðstofu, eldhús, stofu, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi. Sérinngangur er í íbúðina. Forstofa er með flísum á gólfi og skápum. Komið er inn í
borðstofu þar sem eldhús er samliggjandi. Eldhús er með dúk á gólfi, t.f uppþvottavél - gas og helluborð. Stofa
þar sem stórt herbergi er innaf sem hægt væri að nota sem svefnherbergi eða sem aðra stofu. Rúmgott
svefnherbergi með skápum. Barnaherbergi er með dúk á gólfi. Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og t.f
þvottavél. garður er stór og gróinn, Álmtréð undir gafli hússins var gróðursett um það leiti sem húsið var byggt.
Lóðin er eignalóð. Að sögn eiganda er búið að endurnýja skólp út í götu, rafmagn, vatnslagnir og þak.

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

vignir@remax.is

Bókið skoðun hjá Vigni í síma 865 4039
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

810 Hveragerði
Einbýli með útsýni

Opið
Hús

Opið hús mánud.15.okt kl.17.00 - 17.30

Laxakvísl 16
Lind

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798

vignir@remax.is

skuli@remax.is

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Verð: 54.900.000

Falleg eign í rótgrónu hverfi. 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. Eldhús er með hvítri innréttingu. Sjón er sögu ríkari!

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Opið
Hús

thorarinn@remax.is

Stærð: 202,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 29.700.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

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

210 Garðabær
Endaraðhús með fallegri verönd

110 Reykjavík
Endaraðhús í Ártúnsholti

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

thorarinn@remax.is

Kjarrmóar 1

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 34.900.000

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

Verð: 28.900.000

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

thorarinn@remax.is

Laufskógar 34

Lind

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

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

Hvaleyrarbraut 22
Lind

Hafnarfjörður
Iðnaðarbil

Stærð: 220,6 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 20.700.000
Bílskúr: Nei

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Skúli Örn
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16.00 - 16.30

100 prósent fjármögnun í boði

Verð: 42.900.000

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

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

Verð: 49.800.000

Gott iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði fæst nú með 100 prósent fjármögnun. Þetta er
áhugaverður fjárfestingakostur sem vert er að skoða betur. Um ræðir alls tvö iðnaðarbil sem kaupa má í
einu eða í sitt hvoru lagi, samtals 220,6 m2. 86,8 fm (verð 19,9). 6 metra lofthæð er í þessu bili. Hitt bilið er
133,8 fm (verð 29.9). Þetta bil er með góðu millilofti. Góð lóð er fyrir utan iðnaðarbilin sem fylgir eigninni.
Áhugasamir hafi samband við Skúla í síma 897-0798

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

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

Fagrabrekka 36
200 Kópavogur
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 33.600.000
Bílskúr: Já

Gnoðarvogur 48
Lind

104 Reykjavík
Falleg sérhæð í Vogahverfinu

Stærð: 89,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 25.500.000

Mjög snyrtileg og falleg 4. herbergja, 90 fm sérhæð á efstu hæð á mjög góðum stað í Vogunum í
Reykjavík. Að auki fylgir geymsla í kjallara. Íbúðin er í þríbýli og er með tveimur stofum og tveimur
herbergjum. Margt búið að endurnýja í húsinu. Stofurnar eru tvær með góðri lofthæð og rúmgóðar með
parketi. Þaðan er gengið út á suðursvalir með góðu útsýni. Svefnherbergin eru tvö og er annað mjög
rúmgott með fataskápum. Herbergin með parketi á gólfi. Falleg innnrétting er í eldhúsinu.

Mánatún 6
Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Verð: 62.900.000

105 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð með verönd

gv@remax.is

Einkar fallegt, mikið endurnýjað og vel við haldið 250 fm raðhús við Fögrubrekku í Kópavogi. Alls eru 7 herbergi í
húsinu og bílskúr. 37 fm verönd í suður og heitur pottur ásamt fallegum garði. Nýleg gólfefni og hurðar. Komið er
inn í flísalagða forstofu og þar inn af er hol, þaðan sem gengið upp á efri hæð. Nýstandsett sannkölluð hjónasvíta
er á neðri hæðinni, en á henni er parket og henni fylgir sér fataherbergi og nær nýtt flísalagt baðherbergi með
hornbaðkari og sturtuklefa auk fallegrar innréttingar og hita í gólfi. Tvö minni herbergi með parketi eru einnig á
hæðinni og auðvelt væri að sameina þau síðar. Úr holi er gengið inn í rúmgott þvottahús en þaðan er innangengt í
rúmgóðan bílskúrinn. Á stiganum upp á efri hæðina er parket og nýtt stálhandrið. Komið er í parketlagt hol og
mjög bjarta stofu með stórum gluggum í suður og norður. Opið er á milli eldhúss og stofu, en í eldhúsinu er falleg
innrétting og eldhúseyja með gashelluborði. Húsið lítur mjög vel út að utan og var nýlega málað. Lóð að framan
og aftan mjög snyrtileg. Staðsetning er afar góð á grónum og sérlega skjólsælum stað við rólega botnlangagötu.

sigsam@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30
Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali
896 2312

sigsam@remax.is

Stærð: 103,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali
896 2312

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.

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

Þjónustufulltrúi í þjónustuver

3KR¹NINGAR ERU AÈ HEFJAST Å 'ULU BËKINA  OG OKKUR
VANTAR HÎRKUDUGLEGT SÎLUFËLK NÒ ÖEGAR 5M ER AÈ R¾ÈA
HEIMSËKNIR Å FYRIRT¾KI OG STOFNANIR
¶Ò ÖARFT AÈ HAFA
-IKLA ¹N¾GJU AF MANNLEGUM SAMSKIPTUM
¶RAUTSEIGJU OG VILJA TIL AÈ N¹ ¹RANGRI Å SÎLU
"ÅL TIL UMR¹ÈA
2EYNSLA ER MIKILL KOSTUR EN ALLS EKKI SKILYRÈI
6IÈ BJËÈUM ÖÁR
&ÎST LAUN OG SÎLUBËNUSA
-JÎG GËÈA STARFSAÈSTÎÈU
&JÎLBREYTT OG SKEMMTILEGT STARF
'ULA BËKIN HEFUR KOMIÈ ÒT UM ¹RARAÈIR OG SÅFELLT ÚEIRI
FYRIRT¾KI SJ¹ SÁR HAG Å ÖVÅ AÈ SKR¹ SIG Å BËKINA ¹ HVERJU ¹RI
5MSËKNIR SENDIST ¹ MARTEINN SAGAZIS

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði
greiðslumiðlunar og er leiðandi í
þróun viðskiptalausna og þjónustu
við korthafa og banka og sparisjóði
sem gefa út MasterCard og Maestro
greiðslukort.
Fyrirtækið er einnig í fararbroddi
í þjónustu við seljendur sem veita
MasterCard, Maestro, American
Express, JCB og DinersClub
greiðslukortum viðtöku.
Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti
samstarfsaðili Íslands á sviði
greiðslumiðlunar og tengdrar
starfsemi.
Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. óskar eftir að ráða þjónustulundaðan aðila í dagvinnu í starf þjónustufulltrúa í
þjónustuveri.

Helstu verksvið og ábyrgð
–
–
–
–

Þjónusta við korthafa, bankastarfsmenn og seljendur
Móttaka viðskiptavina
Símsvörun við viðskiptavini
Neyðarþjónusta við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
– Rík þjónustulund
– Vinna vel undir álagi
– Gott vald á enskri tungu
– Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
– Lipurð í mannlegum samskiptum
– Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp
Vinnutími er frá kl. 9 - 17.

Umsóknir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Friðriksson, forstöðumaður Viðskiptaþróunar, netfang
pf@borgun.is, sími 560 1600.
Umsóknarfrestur er til 19. okt. nk. Við umsóknum tekur Margrét Kjartansdóttir, starfsmannastjóri, mk@borgun.is.

KÓPAVOGSBÆR
Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

LAUS STÖRF
Fræðslu- og menningarsvið:
• Verkefnisstjóri æskulýðs og
tómstundamála
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi í barnavernd
• Félagsráðgjafar í fjölskyldudeild
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónul. ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við
þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Matráður
Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 50%
• Tölvukennari 100%
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

   

> STARFSFÓLK óskast í Vörumiðstöð

> Dagvinna og vaktavinna
1($ 7 () !(!3%$ % 4 
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Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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3UNNUL¾KJARSKËLI
3KËLI MEÈ ¹HERSLU ¹ ÖRËUNARSTARF
OG NÕBREYTNI Å STARFSH¹TTUM
AUGLÕSIR EFTIR STARFSFËLKI

6ÍRUBÄLSTJÊRI
ÊSKAST

%FTIRTALIN STÎRF VIÈ 3UNNUL¾KJARSKËLA ¹ 3ELFOSSI
ERU LAUS TIL UMSËKNAR
o &ORSTÎÈUMAÈUR SKËLAVISTUNAR
o -ATR¹ÈUR  MATREIÈSLUMAÈUR Å MÎTUNEYTI
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ AÚEYSING Å F¾ÈINGARORLOÙ
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK AÚEYSING Å F¾ÈINGARORLOÙ

6EGNA MIKILLA VERKEFNA FRAMUNDAN ÊSKAR %YKT EFTIR Aċ R¸ċA
VÍRUBÄLSTJÊRA TIL STARFA ¸ HÍFUċBORGARSVäċINU

6IÈ 3UNNUL¾KJARSKËLA ERU  NEMENDUR Å   BEKK
&REKARI UPPLÕSINGAR M¹ ÙNNA ¹ VEF SKËLANS HTTPWWW
SUNNULAEKJARSKOLIIS OG HJ¹ SKËLASTJËRA "IRGI %DWALD Å SÅMA
  EÈA TÎLVUPËSTI BIRGIR SUNNULAEKIS

5MSäKJANDI ěARF Aċ VERA MEċ MEIRAPRÊF OG KRANARÀTTINDI
VERA SJ¸LFSTäċUR Ä VINNUBRÍGċUM OG SKIPULAGċUR

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER 
5MSËKN SENDIST TIL SKËLASTJËRA 3UNNUL¾KJARSKËLA
.ORÈURHËLUM  3ELFOSSI

.¸NARI UPPLÔSINGAR VEITIR
-AGNEA 'UċMUNDAR MAGNEA EYKTIS   
5PPLÔSINGAR UM LAUN EKKI GEFNAR Ä SÄMA

«SKAR AÈ R¹ÈA SÎLUMANN TIL STARFA
6IÈ LEITUM AÈ FAGL¾RÈUM STARFSMANNI
KJÎTIÈNAÈAR EÈA MATREIÈSLUMANNI
%YKT EHF  ,YNGH¸LSI    2EYKJAVÄK
3ÄMI    &AX  
.ETFANG EYKT EYKTIS  WWWEYKTIS

SKILEGT ER AÈ HAFA REYNSLU Å SÎLUSTÎRFUM EÈA STARÙ Å VERSLUN
6IÈ LEITUM AÈ EINSTAKLINGI SEM ER METNAÈARFULLUR HEFUR GËÈA
ÖJËNUSTULUND GETUR SÕNT FRUMKV¾ÈI ER SVEIGJANLEGUR
SKIPULAGÈUR OG HEFUR H¾ÙLEIKA Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TARFSSVIÈ 3ALA TIL MÎTUNEYTA VEITINGASTAÈA PANTANIR
OG UPPRÎÈUN ¹ VÎRU Å VERSLUNUM
-ATFUGL ER MJÎG FRAMS¾KIÈ OG ÎRT VAXANDI FYRIRT¾KI Å
FRAMLEIÈSLU ¹ KJÒKLINGAAFURÈUM HUGASAMIR SENDIÈ INN
SKRIÚEGAR UMSËKNIR ¹ NETFANGIÈ STEINAR MATFUGLIS

SKRIFSTOFUSTJÓRI
Reiknistofnun Háskóla Íslands er umsjónaraðili
tölvukerfa Háskólans. Starfsemi RHÍ felur í sér
þjónustu, uppsetningu og rekstur tölvuneta og
tölvuþjóna, nettengingar fyrir nemendur,
starfsmenn og tölvur Háskólans.
Reiknistofnun auglýsir eftir skrifstofustjóra.
Skrifstofustjórinn ber ábyrgð á daglegum rekstri
skrifstofunnar, upplýsingagjöf til starfsmanna,
kennara og nemenda, hefur umsjón með
innkaupum á skrifstofu- og rekstrarvörum og
bókunum í tölvuver, sér um úthlutun á
háskólaleyfum hugbúnaðar auk almennra
skrifstofustarfa og tölvuvinnslu gagna.
Menntun, hæfni og reynsla
• Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt.
• Mjög góð þekking á almennum hugbúnaði.
• Reynsla af notkun tölvukerfa, vörslu, vinnslu
og miðlun gagna æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til
að ná árangri í starfi.
• Frumkvæði og þjónustuvilji.
• Góð almenn tungumálakunnátta.

Auglýsingasími

Umsóknarfrestur er til 29. október n k .
Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og
www.starfatorg.is
Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið
mið af jafnréttisáætlun Háskólans.
– Mest lesið
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*ËMFRÒIN ¶JËNN
6ILJUM R¹ÈA ÖJËN Å CA  STARF OG  STARF TIL
FARMTÅÈAR 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA L¾RÈUR EÈA MEÈ
GËÈA REYNSLU ¹ ALDRINUM   ¹RA 'ËÈ LAUN OG
ENGIN KVÎLDVINNA 5PPLÕSINGAR GEFA *AKOB 'UÈRÒN
EÈA !NNA Å SÅMA   EÈA  

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR
Á ÖRYGGISSVIÐI
?ZiM ¶ Eg^bZgV 6^g Zg aZ^\j"
[aj\[aV\ hiVÂhZii  @eVkd\^
d\[aÅ\jg[g{CdgÂjgacYjcjb
i^a {[Vc\VhiVÂV kÂh kZ\Vg
jb :kgej#  HiVg[h[a`^Â Zg
kZa bZcciVÂ! {]j\VhVbi!
{gVc\jghYg^[^Â d\ [VgV hVb"
h`^ei^VÂbZhij[gVb{Zch`j#
K^Â ]a``jb i^a VÂ YZ^aV bZÂ
Äg Äk {]j\VhVbV k^ccjjb"
]kZg[^hZbk^Â]g¨gjbhi#

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

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

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:

• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða

öryggisstjórnun rafverktaka og neysluveitna, túlkun
og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál.

• Skipulagning og framkvæmd lögbundins eftirlits með
rafverktökum og öryggi neysluveitna, þ.m.t. veitingu
starfsréttinda og samskipti við skoðunarstofur.

?ZiM¶Eg^bZgV6^g

?ZiM¶Eg^bZgV6^g

aZ^iVgVÂ(Z^chiV`a^c\jbbZÂ\ÂV
Zch`j`jcc{iijZ[i^giVa^chig[/

^hadd`^c\[dg(eZghdch![ajZci^c
:c\a^h]!id[^aai]Z[daadl^c\edh^i^dch/

N;>GB6ÁJGÏI¡@C>9:>A9

:C<>C::G>C<B6C6<:G

Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂ/
 =V[VkZg`[g¨Â^"!i¨`c^"ZÂV
[aj\k^g`_VbZccijc#
 =V[V\ÂVÄZ``^c\j{gZ\aj\ZgÂjb 
?6GDEH&!:6H6EVgiBd\C66#
 KZgVh_{a[hi¨Â^gd\h`^ejaV\Â^g
k^ccjWg\Âjb#
 =V[V]VaY\ÂVgZnchajh`^ejaV\hhig[jb
 =V[V\ÂVhi_gcjcVg"d\aZ^Âid\V]¨[^aZ^`V#

6eea^XVcihl^aa]VkZid]VkZ/

HiVg[hhk^Â/

6gZVhd[GZhedch^W^a^in/

 HiÅgVkZg[g¨Â^]ajiVi¨`c^YZ^aYVg^ccVg#
 HVbh`^ei^k^Â[aj\b{aVhi_gckVgÂVcY^
b{aZ[c^hZbiZc\_Vhi8dci^cj^c\
6^gldgi]^cZhh#
 Hi_gcV[Zga^iiZ`iVkZ\cV[aj\]¨[^h#
 KZgVhiVÂ\Zc\^aai¨`c^hi_gV#
 Jee{h`g^[igZ^`c^c\Vd\`dhicVÂVgZ[i^ga^i#
 K^Â]VaY]VcYW`VYZ^aYVg^ccVg#

 BVcV\Z:c\^cZZg^c\^ci]ZIZX]c^XVa 
9ZeVgibZci#
 A^VhZl^i]i]Z>866gZ\VgY^c\8dci^cj^c\
6^gldgi]^cZhhbViiZgh#
 BVcV\Z6^gldgi]^cZhhGZk^ZlegdXZhh#
 6XiVhYZejinid9^gZXidgIZX]c^XVaDeZgVi^dch#
 8ddgY^cViZXdhiVeegdkVaVcYXdhiXdcigda
d[i]^gYeVginhZgk^XZhl^i]i]Z;^cVcXZ
9ZeVgibZci#
 8dci^cjdjh^begdkZbZcid[XdbeVcn
bVcjVah#

N;>GB6ÁJGHyAJIDAA;G?ÌAH
K6GC>C<HJB7DGÁ

>C;A><=IH6A:HB6C6<:G

Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂ/







• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og

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

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

 =V[V]VaY\ÂVgZnchajV[haj"d\
bVg`VÂhb{ajb#
 KZgVh_{a[hi¨Â^gd\h`^ejaV\Â^gk^ccjWg\Âjb#
 <ZiVWgj\Â^hi]gViik^Âk¨cijbVÂhi¨Âjb#
 7Vn[^g\Âg^hVbh`^eiV]¨[c^#
 =V[V\ÂVc\gjcc:mXZa!LdgY!Djiadd`d\
VabZccV]VaY\ÂViakjÄZ``^c\j#
 =V[Vi`{ÄkVÂ[ZgÂVhiiZc\hajbk^Â
hiVg[^Â#

Menntun:

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

HiVg[hhk^Â/

Almenn þekking og hæfniskröfur:

 N[^gjbh_cbZÂhaj"d\bVg`VÂhhZic^c\j{
hajjbWdgÂ#
 :^\VhVbh`^ei^k^ÂhVbhiVg[hVÂ^aVkZ\cVhaj
jbWdgÂ[ng^gb^hbjcVcY^bVg`VÂhhk¨Â^#
 H`^ejaZ\\_VÄ_{a[jc[aj\a^ÂV{hajidaa[g_{ah
kVgc^c\hjbWdgÂ#
 JcY^gWV!`nccVd\k^Â]VaYV
`dhicVÂVg{¨iajcjbkZ\cVhajccVg#
 Jee{h`g^[igZ^`c^c\Vd\`dhicVÂVgZ[i^ga^i#

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

•
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi.

N;>GB6ÁJG
K:>I>C<6HI?ÓGCJC6G

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

>CI:8=C>86A9:E6GIB:CI

GZnchaVV[hVbW¨g^aZ\jhiVg[^^ccVc
[aj\^ÂcVÂVg^chZgh`^angÂ^#

 :YjXVi^dc^c:c\^cZZg^c\VcY$dgWZVcYZmeZg^"
ZcXZYa^XZchZYIZX]c^X^Vc#
 <ddY`cdlaZY\Z^c?6GDEH&!:6H6EVgiBVcY
C66gZfj^gZbZcih#
 7Z^cYZeZcYZciVcYdg\Vc^oZY#
 Adc\i^bZZmeZg^ZcXZ^ceaVcc^c\Yji^Zh#
 <ddYbVcV\ZbZcih`^aah#

6eea^XVcihl^aa]VkZid/
=VkZhda^YhVaZhVcY$dgbVg`Zi^c\ZmeZg^ZcXZ#
7Z^cYZeZcYZciVcYdg\Vc^oZY#
7ZVWaZidgZVXifj^X`anidX]Vc\^c\h^ijVi^dch#
=VkZ\ddYeZdeaZh`^aah#
7Zh`^aaZY^c:mXZa!LdgY!Djiadd`VcY]VkZ
V\ddY\ZcZgVa`cdlaZY\Zd[XdbejiZgh#
 7ZVWaZigVkZadcXdbeVcnWjh^cZhh#

6gZVhd[GZhedch^W^a^in/
 BVcV\Zi]ZhVaZhVcYbVg`Zi^c\deZgVi^dch
d[^c[a^\]ihVaZhegdYjXih#
 A^VhZl^i]Zm^hi^c\^c[a^\]ihVaZhXdbeVcni]Z
egVXi^XZd[^c[a^\]ihVaZh^ckVg^djhWVhZh#
 6ggVc\ZigV^c^c\d[XVW^cXgZl[dg^c[a^\]i
hVaZhdeZgVi^dc#
 :hiVWa^h]!egZhZciVcYbV^ciV^cVhgZfj^gZY
dcVgZ\jaVgWVh^hVcjeYViZYWjY\Zi[dg
i]Z^c[a^\]ihVaZhdeZgVi^dc#
 8ddgY^cViZXdhiVeegdkVaVcYXdhiXdcigda
d[i]^gYeVginhZgk^XZhl^i]i]Z;^cVcXZ
9ZeVgibZci#

86I:G>C<B6C6<:G
Eg^dgZmeZg^ZcXZ^cVk^Vi^dcXViZg^c\^hV
gZfj^gZbZci#

6eea^XVcihl^aa]VkZid/

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 22. október 2007.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.












Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson forstjóri og Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri Öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
johann@neytendastofa.is.

HiVg[hhk^Â/

6gZVhd[GZhedch^W^a^in/

Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂ/
=V[V]VaY\ÂVbZccijc
KZgVh_{a[hi¨Â^gd\h`^ejaV\Â^gk^ccjWg\Âjb#
7Vn[^g\Âg^hVbh`^eiV]¨[c^#
=V[V\ÂVc\gjcc:mXZa!LdgY!Djiadd`d\
VabZccV]VaY\ÂViakjÄZ``^c\j#
 =V[Vi`{ÄkVÂ[ZgÂVhiiZc\hajbk^ÂhiVg[^Â#

 HVbg¨bVYV\aZ\Vjbh_ckZ^i^c\VjbWdgÂ#
 H_{jbVÂcVjÂhncaZ\W^g\ÂVhiVÂVhaV\^
hVbhiVg[^k^Âk^Âh`^eiVk^c^d\W^g\_V#
 ;na\_VhibZÂZ[cYjbhVbc^c\Vd\V[aVcÅggV
k^Âh`^eiVhVbc^c\V#
 =V[Vjbh_cbZÂd\k^Â]VaYVaV\ZgV[
i¨`_VWcVÂ^d\{]aYjbhZbcdijÂZgj
hiVg[hZb^cc^#
 Jee{h`g^[igZ^`c^c\Vd\`dhicVÂVgZ[i^ga^i#

Öryggissvið Neytendastofu hefur umsjón með rafmagnsöryggismálum á Íslandi, skoðunum á neysluveitum, öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Öryggissvið
annast markaðseftirlit með rafföngum, almennum vörum
og annast skipulagningu þess í samstarfi við önnur
stjórnvöld.

Hugsa sér!

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

K^chVbaZ\VhZcY^ÂiakjehibZÂ[Zg^ah`g{d\
bncYbZÂbZg`^c\jcc^º>c[a^\]iHVaZh»! 
º8ViZg^c\»ZÂVº:c\^cZZg^c\»Z^chd\k^Â{#
CZi[Vc\^ÂZg_dW5_Zim#^h#Jbh`cVg[gZhijgZg
i^a'&#d`iWZg'%%,#yaajbjbh`cjb 
kZgÂjghkVgVÂd\[Vg^ÂbZÂÄ¨ghZb
igcVÂVgb{a#K^chVbaZ\V]V[^ÂhVbWVcYZ[
[gZ`Vg^jeeaÅh^c\VZgÄg[#

=VkZV\ddY\ZcZgVaZYjXVi^dcdgXdaaZ\ZYZ\gZZ
7Z^cYZeZcYZciVcYdg\Vc^oZY#
7ZVWaZidgZVXifj^X`anidX]Vc\^c\h^ijVi^dch#
=VkZ\ddYeZdeaZh`^aah#
7Zh`^aaZY^c:mXZa!LdgY!Djiadd`VcY]VkZ
V\ddY\ZcZgVa`cdlaZY\Zd[XdbejiZgh#
 7ZVWaZigVkZadcXdbeVcnWjh^cZhh#

 8ddgY^cViZYV^anXViZg^c\deZgVi^dc#
 8ddgY^cViZl^i]XjhidbZghegdk^h^dch[dg
gZfj^gZYhZgk^XZh#
 HjeZgk^hZeZg[dgbVcXZjcYZgZm^hi^c\XViZg"
^c\XdcigVXihVcYcZ\di^ViZcZlVhgZfj^gZY#
 BVcV\Z!bV^ciV^cVcYhjeZgk^hZi]ZhidX`
d[XViZg^c\Zfj^ebZciVcYXVW^chjeea^Zh#
 8ddgY^cViZXdhiVeegdkVaVcYXdhiXdcigda
d[i]^gYeVginhZgk^XZhl^i]i]Z;^cVcXZ
9ZeVgibZci#

EaZVhZhZcYndjgYZiV^aZY8KVcYVe^XijgZ 
id_dW5_Zim#^h#bVg`ZY º>c[a^\]iHVaZh»! 
º8ViZg^c\»dgº:c\^cZZg^c\ »VXXdgY^c\an#
I]ZVeea^XVi^dcYZVYa^cZ^h'&DXidWZg
'%%,#6aaVeea^XVi^dchl^aaWZVchlZgZYVcY
Xdch^YZgZYXdc[^YZci^Va#H]djaYndj]VkZ
VYY^i^dcVafjZhi^dch![ZZa[gZZidXdciVXijh#

?ZiM"Eg^bZgV6^gq=aÂVhb{g^&'q'%&@eVkd\jgqH#*',+%%%q;Vm#*',+%%&q_Zim#^h
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Verslunarstjóri
2!&6)2+)
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL FRAMTÅÈARSTARFA

Kaupfélag Borgfir›inga óskar eftir a› rá›a verslunarstjóra í
Búrekstrardeild félagsins.
Starfssvi›

3TARFSSVIÈ
6IÈHALD FASTEIGNA OG ÕMIS VIÈGERÈARÖJËNUSTA

Menntun og hæfniskröfur

Dagleg verslunarstjórn, vöruinnkaup, uppgjör o.fl.
Almenn afgrei›slustörf í verslun.
Stefnumótun í samrá›i vi› kaupfélagsstjóra.

Menntun á svi›i landbúna›ar og/e›a vi›skipta
er æskileg.
ﬁekking á landbúna›i, gar›yrkju og skógrækt
er æskileg.

Umsóknir óskast fylltar út á www. hagvangur.is fyrir 22. október nk. Númer starfs er 7160.

(¾FNISKRÎFUR
&AGMENNSKA Å RAFVIRKJUN
3NYRTIMENNSKA
3AMSTARFSH¾FNI
%RUM SÁRSTAKLEGA AÈ LEITA AÈ MÎNNUM MEÈ MIKLA REYNSLU OG GOTT VIÈMËT
EN TÎKUM EINNIG VIÈ UMSËKNUM FR¹ MÎNNUM MEÈ MINNI REYNSLU
3TARFSMENN (ANDLAGINS HAFA TIL AFNOTA BIFREIÈ OG NJËTA GËÈRA KJARA
6IÈ HJ¹ (ANDLAGINN ERUM AÈ BYGGJA UPP GËÈAN HËP STARFSMANNA TIL AÈ
ÖJËNA ÖEIM FJÎLMÎRGU VIÈSKIPTAMÎNNUM SEM TIL OKKAR LEITA

5PPLÕSINGAR VEITIR $ANÅEL RNASON S   OG GSM  

Uppl‡singar veitir ﬁórir ﬁorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

6ELTUSUND  VIÈ INGËLFSTORG
 2EYKJAVÅK 3ÅMI  

LAGERMENN

,ANGAR ÖIG AÈ VINNA MEÈ UNGU OG HRESSU FËLKI
6EITINGAHÒSIÈ %INAR "EN HEFUR VERIÈ Å MIKILLI SËKN Å ¹R OG
ER ORÈIÈ EITT AF VINS¾LUSTU VEITINGAHÒSUM 2EYKJAVÅKUR
OG NÒ ÖURFUM VIÈ AÈ B¾TA VIÈ STARFSFËLKI
/KKUR VANTAR
o -ATREIÈSLUNEMA
o ¶JËNANEMA
o !ÈSTOÈ Å SAL
o !ÈSTOÈ Å ELDHÒS

Gb[ViVaV\Zg^cch`VgZ[i^gaV\Zgbccjb!WdÂ^Zg[jaaihiVg[#
<ÂaVjcWdÂ^[ng^gYj\aZ\VZ^chiV`a^c\V#B^`^ak^ccVWdÂ^{
a[aZ\jbd\h`Zbbi^aZ\jbk^ccjhiVÂ#ygkmijg[ng^gi¨`^h^ch
\Z[jgb^`aVb\jaZ^`V{VÂkVmVhiVg[^#<ÂaVjcWdÂ^#

¶AÈ ER GAMAN AÈ VINNA ¹ VEITINGAHÒSINU %INAR "EN
HUGASAMIR HAÙ VINSAMLEGAST SAMBAND VIÈ *ËN 0¹LL 3  

=¨[c^h`g[jg/
 An[iVgVgii^cY^
 I^aW^ccVÂa¨gV

2ESTAURANT %INAR "EN IS ONE OF 2EYKJAVIKlS MOST POPULAR
RESTAURANTS

 BZicVÂjgd\{]j\^
 Ã_cjhijajcY

$UE TO INCREASED POPULARITY WE ARE LOOKING FOR
o #HEFlS APPRENTICE IF YOU WANT TO LEARN THE ART OF COOKING
o #HEFlS ASSISTANT

 HVbk^h`jhZb^

Jbh`c^ghZcY^hi{hbVgVidg\5gjb[ViVaV\Zg^cc#^hZÂV{Hb{gVidg\&!'%&
@eVkd\jg!bZg`iÈAV\ZgbVÂjg¸#6aaVgc{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g:nÄgIgn\\kVhdc
hbV-'%"-%%)ZÂV{hiVÂcjbVÂHb{gVidg\^&#
;Vg^ÂkZgÂjgbZÂVaaVgjbh`c^ghZbigcVÂVgb{a#

Hb{gVidg\^&
'%&@eVkd\^
*&%,%%%
Ehi`gV[V
Hb{gVidg\^&
*&%,%'%

H`Z^[jcc^&(
&%-GZn`_Vk`
*+-,)..

<aZg{gidg\
+%%6`jgZng^
)+(((((

)TS FUN TO WORK AT RESTAURANT %INAR "EN
0LEASE CONTACT *ON 0ALL 4EL  

Ehi`gV[V
<aZg{gidg\
)+(((((

lll#gjb[ViVaV\Zg^cc#^h

,ÅFEINDAFR¾ÈINGAR
ËSKAST TIL STARFA VIÈ BLËÈMEINAFR¾ÈIDEILD 3TARÙÈ FELST Å
ALMENNUM STÎRFUM LÅFEINDAFR¾ÈINGA INNAN BLËÈMEINA
FR¾ÈI 6INNUTÅMI ER FR¹  TIL  AUK BAKVAKTA ,ÎGGILDINGAR
FR¹ HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYTINU ER KRAÙST

Sérfræðingur
Danól óskar eftir að ráða starfsmann með sérþekkingu
á umbúða- og rekstrarvörumarkaði.
Starfssvið
• Viðhald viðskiptasambanda og öflun nýrra viðskiptatengsla
• Eftirfylgni söluáætlana
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• A.m.k. 3 ára reynsla af sölustörfum
• Vöruþekking á umbúðamarkaði og rekstrarvörum
• Frumkvæði og kraftur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta
Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Sérfræðingur“ eða á netfangið
ee@egils.is fyrir 19. október nk.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri
í síma 580 9029.
Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakari og
veitingahús. Þann 1. janúar næstkomandi
sameinast fyrirtækið Ölgerðinni sem er eitt
öflugasta fyrirtæki landsins á sviði drykkjarvöru. Sameinað fyrirtæki verður annað
stærsta matvælafyrirtæki landsins með
veltu uppá 10 milljarða króna.
Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og
markaðsfyrirtækið á sviði mat-, drykkjarog sérvöru og við leggjum metnað okkar
í að sinna hverjum viðskiptavini og birgja
eins og hann væri sá eini.
Á meðal vörumerkja og birgja hins
sameinaða fyrirtækis má nefna Appelsín,
Malt, Pepsi, Merrild, Homeblest, Hatting,
Findus, Nestlé, Smirnoff, Tuborg, Doritos,
L’oreal, Duni og Grand Marnier.
Hjá fyrirtækjunum starfa um 225 manns
með víðtæka þekkingu, menntun og reynslu
sem sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og jákvætt vinnuumhverfi.

5MSËKNIR BERIST FYRIR  OKT NK TIL -ARGRÁTAR GÒSTSDËTTUR
YÙRLÅFEINDAFR¾ÈINGS  H¾È + BYGGINGU VIÈ (RINGBRAUT OG
VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR Å SÅMA   NETFANG
MARGAG LANDSPITALIIS

(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR
ËSKAST TIL STARFA ¹ TAUGAL¾KNINGADEILDS "  Å &OSSVOGI
4AUGADEILDIN ER EINA SÁRH¾FÈA DEILD SINNAR TEGUNDAR ¹
LANDINU 6ERIÈ ER AÈ ENDURSKIPULEGGJA STARFSEMINA AÈ HLUTA
OG ER MA Å UNDIRBÒNINGI OPNUN SÁRH¾FÈRAR HEILABLËÈFALLS
EININGAR OG H¹G¾SLUEININGAR FYRIR TAUGASJÒKLINGA ¹ DEILDINNI
6IÈ LEITUM EFTIR METNAÈARFULLUM HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM SEM
HAFA ¹HUGA ¹ AÈ STARFA MEÈ SAMHENTUM HËPI FAGFËLKS
AÈ UPPBYGGINGU OG ÖRËUN HJÒKRUNAR ¹ SVIÈI H¹G¾SLU OG
HJÒKRUN TAUGASJÒKLINGA "OÈIÈ ER UPP¹ EINSTAKLINGSH¾FÈA
AÈLÎGUN OG SÁRSKIPULAGÈA FR¾ÈSLU
3TARFSHLUTFALL EFTIR SAMKOMULAGI OG SVEIGJANLEGUR VINNU
TÅMI ,EITAST ER VIÈ AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ ËSKIR STARFSMANNA
HUGASAMIR ERU VELKOMNIR AÈ KOMA OG KYNNA SÁR DEILDINA
5MSËKNIR BERIST FYRIR  OKT NK TIL *ËNÅNU (
(AÚIÈADËTTUR DEILDARSTJËRA "  &OSSVOGI OG VEITIR HÒN
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   OG  
NETFANG JONINAHA LANDSPITALIIS

,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG
FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI
OG (RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMA
SÅÈU WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ
R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ
ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

35..5$!'52  OKTËBER 
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3ÎLUMAÈUR

KÓPAVOGSBÆR

(EFUR ÖÒ ¹HUGA ¹ ÒTSTILLINGUM OG HÎNNUN FALLEGRA
VERSLANA ,EITUM AÈ METNAÈARFULLUM ¹RANGURSDRIFN
UM STARFSMANNI TIL AÈ SELJA LAUSNIR INN Å VERSLANIR SVO
SEM HILLUR BORÈ HENGI GÅNUR OG ALLS KONAR LAUSNIR TIL
AÈ GERA GËÈAR VERSLANIR ENN BETRI

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

¶EIR KOSTIR SEM VIÈ LEITUM HELST EFTIR ERU
o ¶JËNUSTUVILJI
o ®GUÈ OG N¹KV¾M VINNUBRÎGÈ
o 3TUNDVÅSI OG REGLUSEMI
o ¶EKKING ¹ .AVISION KOSTUR
o 4UNGUM¹LAKUNN¹TTA KOSTUR
o 2EYKLEYSI

Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir
Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í
kjarasamningum Félags leikskólakennara
og Launanefndar sveitarfélaga.
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún: 564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI: 570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur: 554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir: 570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Furugrund: 554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún: 554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

¥ BOÈI ER ¹HUGAVERT STARF OG GËÈ LAUNAKJÎR
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ËN "JARNI Å SÅMA  
5MSËKNIR MEÈ SEM ÅTARLEGUSTUM UPPLÕSINGUM SENDIST ¹
NETFANGIÈ JBG RYMIIS

>cc`VjeV"d\
idaa[jaaig^
KZ\cV kVmVcY^ jbhk^[V Zg aVjhi i^a jbh`cVg
hiVg[^cc`VjeVYZ^aYB:HI#
HiVg[hhk^/
" Idaajgd\h`g{c^c\
" ;g{\Vc\jgh`_VaVd\[_{g]V\hW`Vc^g
" >cc`VjeVhig^c\

3ÎLU OG MARKAÈSSVIÈ
-3 2EYKJAVÅK

=¨[c^h`g[jg/
" C{`k¨bc^d\h_{a[hi¨^k^ccjWg\jb
" HijcYkh^d\_{`k¨iik^bi
" :ch`j`jcc{iiVZg`dhijg
" CVk^h^dc Z``^c\`dhijgZcZ``^h`^ang^

LEITAR AÈ SÎLUFULLTRÒA

Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZ&.#d`i#'%%,#K^chVbaZ\V
hZcY^ jbh`c^g {hVbi hiVg[h[Zg^ah`g{ { h`g^[hid[j B:HI!
;dgcjWjb*!''%=V[cVg[_gjg!ZViakjehi^{cZi"
[Vc\^/jbhd`c^g5bZhi#^h#=gV[c]^aYjg=VgVgYii^gkZ^i^g
c{cVg^jeeah^c\VghbV))%%)%%#

B:HIZgZ^ii[aj\VhiV[ng^gi¨`^aVcYh^ch{Wn\\^c\VbVg`VÂ^#CV[c^
ZcYjgheZ\aVg hing` Zhh d\ Y_Vg[V [gVbiVghc# B:HI Zg [gVbh¨`^
[gVbaZ^haj" d\ _cjhij[ng^gi¨`^ hZb ]Z[jg
V bVg`b^ V W_V k^h`^eiVk^cjb hc"
jbkZgb¨iVg]Z^aYVgaVjhc^g#IgVjhid\eZg"
hcjaZ\ _cjhiV Zgj VVahbZg`^ B:HI Vg
hZb {]ZghaV Zg a\ { Z^c[aY d\ ¨\^aZ\
hVbh`^ei^# =_{ B:HI hiVg[V (&% bVcch { -
hiVg[hhijb# K^ ]_{ B:HI aZ\\_jb {]Zghaj
{`gZ[_VcY^d\h`Zbbi^aZ\ihiVg[hjb]kZg[^]_{
aajd``VghiVg[h[a`^#

Auglýsingasími

stöðugum vexti. Verkefnastaðan fyrir
byggingar og framleiðslu eininga fyrir

¥ STARÙNU FELAST ALHLIÈA SAMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI
-JËLKURSAMSSÎLUNNAR ¹ FYRIRT¾KJAMARKAÈI MEÈ ¹HERSLU
¹ VEITINGAHÒS HËTEL MÎTUNEYTI KAFÙHÒS HEILSUR¾KT OG
SKËLA 5NNIÈ ER MEÈ ALLAR VÎRUR -JËLKURSAMSÎLUNNAR ALLT
FR¹ MJËLK TIL S¾LKERAOSTA 3ÁRSTÎK ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ ÎÚUN
NÕRRA VIÈSKIPTAVINA OG VIÈSKIPTAT¾KIF¾RA
(¾FNISKRÎFUR 3J¹LFST¾ÈI Å STARÙ SAMVISKUSEMI
FRUMKV¾ÈI STUNDVÅSI DRIFKRAFTUR SKIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ
ALMENN TÎLVUKUNN¹TTA OÚ 3TARFSREYNSLA ÒR VEITINGA OG
EÈA STËR ELDHÒSAGEIRANUM ER KOSTUR
+ONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVÎTT TIL AÈ S¾KJA UM STARÙÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR !ÈALSTEINN ( -AGNÒSSON Å
SÅMA   5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER
NK OG SKULU UMSËKNIR BERAST TIL STARFSMANNASTJËRA -3
"ITRUH¹LSI   2EYKJAVÅK EÈA ¹ NETFANGIÈ
STARFSMANNASVID MSIS

-JËLKURSAMSALAN EHF ER FRAMS¾KIÈ FRAMLEIÈSLU OG MARKAÈSFYRIRT¾KI
¹ SVIÈI MJËLKURFRAMLEIÈSLU Å EIGU  B¾NDA UM LAND ALLT &ÁLAGIÈ ER
ST¾RSTA MATV¾LAFYRIRT¾KI LANDSINS MEÈ ¹RLEGA VELTU UPP ¹  MILLJARÈA
KRËNA (J¹ FÁLAGINU STARFA  MANNS ¹  STARFSSTÎÈVUM VÅÈS VEGAR UM
LANDIÈ 5NNIÈ ER EFTIR JAFNRÁTTIS¹¾TLUN HJ¹ -3
– Mest lesið

Malarvinnslan á Egilsstöðum er traust
og rótgróið alhliða verktakafyrirtæki í

&REKARI UPPLÕSINGAR UM FÁLAGIÈ ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU ÖESS WWW
MSIS

www.malarvinnslan.is

Atvinnutækifæri á Austurlandi

iðnaðar- og íbúðarhúsnæði er mjög
góð og höfum við næg verkefni til
næstu ára. Malarvinnslan rekur stórt
vörubíla- og vinnuvélaverkstæði sem
er þjónustuaðili á Austurlandi fyrir
MAN og VOLVO ásamt því að þjóna
eigin tækjum.

Héraðsprent

Vörubíla- og vinnuvélaverkstæði
Miðási 37
Sími 470 1506
.EY¡ARNÞMER s  
Bílaverkstæði í Mývatnssveit
Múlavegi 1
Sími 470 1530
.EY¡ARNÞMER s  

Rekstrarstjóri
byggingadeildar
Malarvinnslan óskar að ráða
rekstrarstjóra sem fyrst í byggingardeildina. Í boði er áhugavert og skemmtilegt starf við rekstur byggingadeildar,
einingaverksmiðju og steypustöðvar.
Starfsmenn eru á bilinu 50-60.

Þjónusta okkar spannar vítt svið,
kynntu þér málið!

Helstu verkefni eru stjórnun byggingadeildar, gerð rekstraráætlana, tilboðsgerð
og kostnaðareftirlit.

MALARVINNSLAN

Kröfur eru gerðar um góða menntun á
byggingasviði svo sem verkfræði,
tæknifræði eða byggingameistari með
góða reynslu af rekstri. Fyrir hendi þarf
að vera góð íslensku- og enskukunnátta
og tölvuþekking.

Sími 470 1500
Miðási 11, 700 Egilsstöðum




Rekstrarstjóri verkstæðis

Bifvélavirki / verkstjóri

Á verkstæði okkar viljum við ráða
rekstrarstjóra sem hefur áhuga og/eða
þekkingu á rekstri vinnuvéla- og vörubílaverkstæðis. Verkstæðið er mjög vel
tækjum búið, með sjö innkeyrslubil og
getur því tekið við mörgum tækjum
samtímis. Á verkstæðinu starfa á bilinu
10-14 manns.

Á sama verkstæði vantar færan bifvélavirkja sem auk viðgerðarvinnu getur
stjórnað flóknum viðgerðarverkefnum.
Önnur verkefni eru faglegar úttektir á
viðgerðum, skipulagning viðgerðavinnu
og samskipti við viðskiptavini.
Tölvukunnátta nauðsynleg.

Helstu verkefni eru gerð rekstraráætlana,
kostnaðar- og birgðaeftirlit, útskrift
reikninga og reksturs verkstæðisins.
Þekking á rekstri ásamt stjórnunarreynslu
eru skilyrði og eru samskiptahæfni og
sveigjanleiki mikilvægir eiginleikar í
daglegu starfi. Æskilegt er að umsækjandi sé bifvélavirki, með meistararéttindi eða sambærilega menntun,
þó ekki skilyrði.

Umsækjandi skal vera bifvélavirki og
gjarnan með meistararéttindi eða
sambærilega þekkingu.

Upplýsingar veitir Ragnheiður
í síma 470 1520 eða á netfanginu
ragnheidur@malarvinnslan.is
Umsókn má senda á netfangið
eða til Malarvinnslunnar, Miðás 11,
700 Egilsstaðir.
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Ráðningarþjónusta

Leitar þú að

starfsmanni?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi.
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og ﬁnna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við ﬁnnum hæfasta
einstaklinginn til starfsins.
Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starﬁð eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.
Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

2AGNHEIÈUR SEGIR $ANI BYRJAÈA AÈ ÖJ¹LFA ERLENT STARFSFËLK ¹ÈUR EN ÖAÈ
KEMUR INN Å LANDIÈ OG TELUR ÖAÈ TIL EFTIRBREYTNI
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

Fáir bakarar útskrifaðir á ári

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Mannekla hrjáir bakarí
landsins og reyndar nær
það vandamál út fyrir
landsteinana að því er
Ragnheiður Héðinsdóttir
hjá Samtökum iðnaðarins upplýsir.
„Það er skortur á starfsfólki
almennt í bakaríum, bæði
fagmenntuðu fólki og öðru,
það sést vel þegar atvinnuauglýsingar eru skoðaðar.
Erfiðast virðist að fá
afgreiðslufólk sem talar
íslensku,“ segir Ragnheiður
Héðinsdóttir sem starfar
hjá Samtökum iðnaðarins og
fylgist vel með málefnum
bakaríanna. Hún segir fáa
bakara útskrifast á hverju
ári hér á landi, því hafi
erlendir
bakarar
sums
staðar verið ráðnir til starfa.
Því fylgi ýmis vandkvæði
„Það er ekki alltaf auðvelt að
meta þekkingu annars staðar
frá og ráða í þá pappíra sem
menn eru með. Ég þekki
samt dæmi um bakara frá
Póllandi sem gengur alveg
ágætlega þegar þeir eru
komnir inn í rútínuna. En
auðvitað er erfitt í byrjun að
segja mönnum til sem ekki
skilja málið.“
Ragnheiður segir þessa
manneklu í bakaríum ekki
einskorðast
við
Ísland.

2007

3TAÈA MIÈALDRA OG ELDRA
FËLKS ¹ VINNUMARKAÈI

Starfsmenntaverðlaunin eru veitt þeim aðilum sem eru að vinna framúrskarandi starf í starfsmenntun. Verðlaunin eru veitt í þremur flokkum:

-/2'5.6%2¨!2&5.$)2  '2!.$ («4%,

Fyrirtæki og félagasamtök
Skólar og fræðsluaðilar

Frestur til að senda inn tilnefningar er til 2. nóvember nk.
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Starfsmenntaráði, Hafnarhúsi
v/Tryggvagötu, 101 Reykjavík, sími 515 4800, www.starfsmenntarad.is

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

Opinn ﬂokkur (t.d. einstaklingar, einstök verkefni og frumkvöðlastarf)
Tilnefningar skal senda á sérstökum eyðublöðum sem eru á
slóðinni www.starfsmenntarad.is

Hún er nýkomin af fundi
bakarasamtaka á Norðurlöndum þar sem vandamálið
var til umræðu. „Það sitja
allir í sömu súpunni hér í
Norður-Evrópu. Á Jótlandi
hafa menn bjargað sér með
fólki frá Þýskalandi sem
tekur langar tarnir og fer
svo heim á milli. Nú eru
Danir byrjaðir að leiðbeina
erlendu starfsfólki áður en
það kemur til landsins, bæði
um ýmis atriði í kerfinu og
undirstöðu í dönsku. Þeir
fara til atvinnumiðlana
erlendis og láta kenna fólkinu
þar.
Framkvæmdastjóri
dönsku bakaranna var til
dæmis á förum til Póllands
að skipuleggja slíkt nám.
Þetta er gott til eftirbreytni
því bæði er erfitt fyrir
starfsfólkið sjálft og þá sem
ráða það í vinnu þegar ýmis
grundvallaratriði vantar.“
Ragnheiður telur iðnnám ekki hafa verið eins
hátt skrifað og annað framhaldsnám undanfarin ár,
hvorki hér né annars staðar
á Norðurlöndunum. Hún
segir þá þróun þó að snúast
við í Svíþjóð. „Svíar segja
mikinn áhuga orðinn á handverki þar í landi og allt í
einu nóg af fólki sem vill
læra bakaraiðn þar. Vonandi
verður þess ekki langt að
bíða að sú bylgja skili sér til
okkar.“
GUN FRETTABLADIDIS

3TAÈA MIÈALDRA OG ELDRA FËLKS ¹
VINNUMARKAÈI VERÈUR TIL UMFJÎLLUN
AR ¹ RÎÈ MORGUNVERÈARFUNDA
RIÈ  SKIPAÈI FÁLAGSM¹LA
R¹ÈHERRA SJÎ MANNA VERKEFNIS
STJËRN SEM ¾TLAÈ ER AÈ STÕRA
FIMM ¹RA VERKEFNI SEM HEFUR
ÖAÈ MEGINMARKMIÈ AÈ STYRKJA
STÎÈU MIÈALDRA OG ELDRA FËLKS
¹ VINNUMARKAÈI %ITT AF ÖVÅ SEM
VERKEFNINU ER ¾TLAÈ ER AÈ STYRKJA
STÎÈU ÖEIRRA SEM ERU  ¹RA OG
ELDRI MEÈ ÖVÅ AÈ SKAPA J¹KV¾ÈA
UMR¾ÈU UM MIÈALDRA OG ELDRA FËLK
¹ VINNUMARKAÈI -ARKMIÈIÈ ER MA
AÈ B¾TA ÅMYND ÖESS MEÈ ÖVÅ AÈ
VEKJA ATHYGLI ¹ KOSTUM ÖESS SEM
&UNDIRNIR VERÈA HALDNIR ¹
'RAND (ËTEL
STARFSMANNA OG MËTA FARVEG FYRIR
VIÈHORFSBREYTINGU Å ÖJËÈFÁLAGINU
-ORGUNVERÈARFUNDIR VERÈA HALDNIR ¹ 'RAND HËTELI (¹TEIGI
SALUR ¹  H¾È HINN  OKTËBER  NËVEMBER OG 
NËVEMBER 
WWWASIIS
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,AUSAR STÎÈUR Å LEIK OG
GRUNNSKËLUM

3TYRKUR
&H 2EYKJAVÅKURBORGAR

(RAUNVALLASKËLI   EINAR HRAUNVALLASKOLIIS
3KËLALIÈA
,EIKSKËLAKENNARAANNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
(VALEYRARSKËLI HELGI HVALEYRARSKOLIIS
3TARFSMAÈUR Å FRÅSTUNDAHEIMILI  EH¹DEGI
,¾KJARSKËLI   HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
3KËLALIÈAR
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
+ENNARA Å SÁRDEILD F EINHVERF BÎRN
3KËLALIÈA Å ÅÖRËTTAHÒS
3KËLALIÈA Å ALMENN STÎRF
6ÅÈISTAÈASKËLI   ANNAKR VIDISTADASKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒA
3KËLALIÈA
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
+ENNSLA Å SÁRDEILD F UNGLINGA
3MÅÈAKENNSLA VAL Å  BEKK STUNDAK
3KËLALIÈI  EH¹DEGI Å HEILSDAGSSKËLA




3JËÈUR &RIÈRIKS "JARNASONAR OG
'UÈLAUGAR 0ÁTURSDËTTUR

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

'RUNNSKËLAR

3492+)2

%R ËSKAÈ EFTIR TILBOÈUM Å 4¾KJASK¹PA 2ACKS
K¾LIBÒNAÈ OG VARAAFLGJAFA 503 SEM HENTAR Å NÕTT
T¾KNIRÕMI FYRIR MIÈL¾GAN TÎLVUBÒNAÈ BORGARINNAR
%%3 ÒTBOÈ
²TBOÈSGÎGN F¹ST AFHENT ¹ GEISLADISKI FR¹ KL 
ÖANN  OKTËBER  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  NËVEMBER  KL  Å
2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 

!UGLÕST ER EFTIR UMSËKNUM UM STYRK ÒR 3JËÈI &RIÈRIKS "JARNASONAR
OG 'UÈLAUGAR 0ÁTURSDËTTUR
(LUTVERK SJËÈSINS ER AÈ EÚA TËNLISTARLÅF Å (AFNARÙRÈI OG STYRKJA
NEMENDUR TIL TËNLISTARN¹MS OG FR¾ÈIMENN Å TËNLIST 5MS¾KJANDI
SKAL GEFA GREINARGËÈA LÕSINGU ¹ FYRIRHUGUÈU VERKEFNI
5MSËKNIR SKULU BERAST EIGI SÅÈAR EN  NËVEMBER  OG SKULU
MERKTAR
3JËÈUR &RIÈRIKS "JARNASONAR OG 'UÈLAUGAR 0ÁTURSDËTTUR
0ËSTHËLF 
 (AFNARFJÎRÈUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

)NNKAUPASKRIFSTOFA

(ËPMEÈFERÈ FYRIR KONUR
¶ERAPEIA 3UÈURGÎTU   2EYKJAVÅK

,EIKSKËLAR
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS TIL AÈ SJ¹ UM MORGUNVERÈ NËNHRESSINGU OG
AÈSTOÈA VIÈ HEIMILISFR¾ÈIKENNSLU
LFABERG ER LEIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3ÅÈDEGISSTÎÈUR

¶URÅÈUR * *ËNSDËTTIR
SÁRFR¾ÈINGUR Å KLÅNÅSKRI S¹LFR¾ÈI
OG DOKTOR Å TAUGAS¹LFR¾ÈI

3KR¹NING ER HAÙN Å SJ¹LFSSTYRKINGAR
MEÈFERÈ FYRIR KONUR ¹ ÎLLUM ALDRI
4EKIST ER ¹ VIÈ MIKILV¾GA Ö¾TTI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG Ö¾R
HINDRANIR SEM STANDA Å VEGI FYRIR
GJÎFULUM TJ¹SKIPTUM OG HEILBRIGÈRI
SJ¹LFSMYND 5M HËPMEÈFERÈ ER AÈ
R¾ÈA SEX KONUR Å HVERJUM HËPI
(ËPARNIR HITTAST VIKULEGA EINA OG
H¹LFA KLUKKUSTUND Å SENN Å SEX VIKUR

6IÈTALSBEIÈNIR OG N¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMUM    
  ¹ MILLI KL  OG  OG Å TÎLVUPËSTI RURIJ SIMNETIS

(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(RAUNVALLASKËLI   SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
,EIKSKËLAKENNARASTARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
+ATË   KATO HAFNARFJORDURIS
3TARFSMAÈUR Å AÚEYSINGAR
.ORÈURBERG    NORDURBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TEKKJAR¹S    STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA ÖROSKAÖJ¹LFA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA
UPPELDISMENNTUN
!ÈSTOÈ Å ELDHÒS FYRIR H¹DEGI
3KILASTÎÈUR
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
$EILDARSTJËRA
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA
¶ROSKAÖJ¹LFA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI
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&ORD & ,ARIAT Å GËÈU STANDI RG
k PALLOK LEÈUR OFL %K  Ö 3 


'ËÈUR !VENSISl  BSK D EKÖ
.Õ KÒPL  BREM 6 3DEKK 6Ö
3

BÍLAR &
FARARTÆKI

76 0ASSAT  MOTION %KINN 
¹KVÅL  9FIRTAKA

,ISTAVERÈ  5PPL 3  

&ORD &  ,ARIAT NÕSK RG k PALLLOK
LEÈUR OFL %K  ÖÒS 5PPL Å S 


4IL SÎLU 3CANIA   X ¹RG 
EK  Ö 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å SÅMA 


+IA #LARUS ¹RG k SJSK EK AÈEINS 
ÖÒS .Õ TÅMAREIM REYKLAUS BÅLL 36
DEKK 6  ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS

67 3HARAN ¹RG l  MANNA
%K  ÖÒS 3AMI EIGANDI FR¹  Ö
KM
4OPPVIÈHALD
FR¹
(EKLU
)NNBYGGÈBARNAS¾TI FILMUR DR¹TTARKRËK
UR SUMARDEKK ¹ ¹LFELGUM OG VETRARDEKK
¹ ST¹LFELGUM FJARSTÕRÈAR SAML¾SING
AR 6ERÈ  ÖÒS -JÎG GËÈUR STGH
!FSTL¹TTUR !TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI "ÅLLINN
ER TIL SÕNIS HJ¹ 4OPPBÅLUM +LETH¹LSI 
3ÅMI   N¹NARI UPPL HJ¹ EIGANDA
 

4IL SÎLU .ISSAN .ARVARA  EK 
Ö +M 6ERÈ  Ö ¹HV  Ö 3
 

3PARNEYTINN KRAFTMIKILL SJ¹LFSKIPTUR
/PEL !STRA ¹RG  VÁL -JÒKUR
OG Ö¾GILEGUR EK Ö LFELGUR NÕ DEKK
NÕSKOÈAÈUR OG NÕSMURÈUR SETT 
ÖÒSUND F¾ST ¹  ÖÒSUND STAÈGR
5PPL  

 MILLJËNIR

3UZUKI 3IDEKICK k EK  ÖÒS SK k
NÕ TÅMAREIM OG KÒPLING VERÈ  ÖÒS
SÅMI  

,AND 2OVER $ISCOVERY .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

/PEL !STRA    DYRA ¹RGl %K 
ÖÒS 'ËÈAR GR¾JUR m FELGUR 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM
MEÈ L¾GRI DOLLAR *APANSKIR !MERÅSKIR
%VRËPSKIR BÅLAR ¹ ÒTSÎLU 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

/PEL 6ECTRA 3T  SSK ¹RG k %K
 Ö .ÕSK k 6ERÈ  STGR 3 


2AV  ¹RG OKT 3VARTUR 'L¾SILEGUR
BÅLL SJ¹LFSK DR¹TTARBEISLI &ILMUR +RËM
OFL 4),"/¨ ÖÒS 3  

4IL SÎLU SVARTUR 77 PASSAT STATION DÅSEL
¹RG  EKINN  KM LEÈURS¾TI
GEISLADISKAMAGASÅN KRËMPAKKI ¹LFELGUR
OG FL HV   VERÈ  5PPLÕSINGAR Å
SÅMA 

  ÖÒS

,ANCER ',8I k SJ¹LFSK %K  ÖÒS .Õ
TÅMAREIM 3Kl 6ETRARD MEÈ 'L¾SIL
EINTAK  ÖÒS S  
4OYOTA #OROLLA 'LI  k EK  ÖKM
6DEKK FYLGJA 6 Ö 5PPL  

3J¹LFSKIPTUR #ITROEN # 38 ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  Ö 'OTT EINTAK 4IL
SÕNIS OG SÎLU HJ¹ (EIMSBÅLUM S 
 3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWWHEIMS
BILARIS 2AÈNÒMER 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
4IL SÕNIS OG SÎLU ¹
(EIMSBÅLUM +LETTH¹LSI  3
  3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹
WWWHEIMSBILARIS
WWWHEIMSBILARIS

  MILLJËNIR

(YUNDAI ACCENT k 3ELST ËDÕRT 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å S  
'ËÈUR BÅLL 4OYOTA #OROLLA ¹RG k %K
 ÖÒS 3SK 5PPL Å S  

.ET5PPBOÈ -ERCEDES "ENZ #
+OMPRESSOR 30/24 RGERÈ  EKINN
RÒM ÖÒS KM %INN MEÈ ÎLLU BÒINN
N¾R ÎLLUM AUKABÒNAÈI F¹ANLEGUM
FR¹ VERKSMIÈJU  BREIÈUM LOW PROF
ILE SPORTFELGUM &EIKNAKRAFTUR EN LÅTIL
EYÈSLA 'ERÈU TILBOÈ ¹ NETUPPBOÈI
WWWISLANDUSCOM ¶JËNUSTUVER 3ÅMI


"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

p

4¾KNIBYLTING (YBRID GEFUR AUKINN KRAFT
MEÈ MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN
SPARNEYTNI (9"2)$ TVINNBÅLAR FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

,AND 2OVER $ISCOVERY $IESEL NÕSKR
 EKINN  ÖKM SJ¹LFSKIPTUR
KRËKUR TÎLVUKUBBUR m BREYTTUR BÅLLINN
ER ¹ m DEKKJUM 6ERÈ  ATH
SKIPTI 5PPL Å SÅMA  

&ORD %XPLORER 8,4

4ILBOÈ DAGSINS 

3UBARU )MPREZA 7' ¹RG  EKINN 
Ö KM SJ¹LFSKIPTUR KRËKUR  SPOILERAR
¹LFELGUR GËÈ DEKK SK  4ILBOÈ 
ÖÒS  

(ONDA !CCORD 3 TYPE  SSK  
 HA %K  ÖÒS 5PPL Å S  

&ORD %XPLORER 8,4 ¹RG k %K  ÖÒS
M ,EÈUR m KRËM FELGUR LOW PROFILE
4ILBOÈ   MILLJ 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

,AND 2OVER &REELANDER 6 k EKAÈEINS
 ÖÒSKM , SSK LEÈUR LÒGA OFL
9FIRTAKA ¹ L¹NI  AFB CA  ÖÒS 3
 

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER RG 
%K  Ö ,¹N GETUR FYLGT SETT VERÈ
ER  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS -JÎG
FALLEGUR BÅLL Å TOPP ¹STANDI 5PPL Å SÅMA
  "JÎRN

  ÖÒS

* 'RAND #HEROKEE  ,IMITED k
%K  ÖKM .ÕJIR DISKAR OG KLOSSAR Å
BREMSUM .ÕJIR STÕRISENDAR (EILS¹RSDEKK
m NEGLD VETRARDEKK -JÎG GËÈUR BÅLL
Å TOPPSTANDI 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS STGR
3  

67 0ASSAT 4 ¹RG   (Î 3SK
m FELGUR ,EÈUR ¹ ÎLLU %K  ÖÒS %INN
MEÈ ÎLLU ,¹N GETUR FYLGT -JÎG FALLEGUR
BÅLL 6ERÈ   5PPL Å SÅMA 
"JÎRN

Verktakar athugið!
Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

"ÅLASALA 6ESTURLANDS
*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO
¹RGERÈ    CILENDRA BENS
ÅN 6ERÈ KR ¹ SUMAR
OG VETRARDEKKJUM
"ÅLASALA 6ESTURLANDS

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

3ËLBAKKA 
-AZDA   %KINN   KM
3J¹LFSKIPTUR m ¹LFELGUR FILMUR Å RÒÈUM
VINDSKEIÈ OFL &R¹B¾R BÅLL 6ERÈ 
ÖÒS HV  ÖÒS 5PPL Å S 


 "ORGARNESI
3ÅMI   OG  

(ILUX , k SSK EK  ÖKM m
0ALLHÒÈ BEISLI OFL 6  ÖÒS S
 

 L¹N

6OLVO 6  L $IESEL SKR  %K
 KM  LANGKEYRSLA LEÈUR
SAMLITUR TÎLVA ¹LFELGUR M¹LMLITUR HRAÈ
ASTILLIR REGNSKYNJARI ÖOKULJËS 'ËÈ ÖJËN
USTA MÎGUL ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI 3ÎLUVERÈ
 CA  ÖÒS PER M¹N 5PPL
Å S  

%INN MEÈ ÎLLU 4OUAREG 6 ALVEG EINS
OG NÕR REYKL RG k 6  AÈEINS YFIR
TAKA ¹ L¹NI 3  

ARGUS 07-0767

-AZDA 

Kraftvélar ehf. /// Dalvegi 6-8 /// 201 Kópavogi
Sími 535 3500 /// Fax 535 3501 /// www.kraftvelar.is
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$ULSPEKI HEILUN
(EILDR¾N HEILUN %F ÖÒ VILT GËÈA HEILUN
FR¹ N¹TTÒRULEGA OPNUM HEILARA HAFÈU Ö¹
SAMBAND Å SÅMA  

KEYPT
& SELT

"-7 I ¹RG k EK  ÖÒS "ÅLL Å
TOPPSTANDI 6  ÖÒS HV  Ö
&¾ST ¹ YFIRTÎKU L¹NS !FB  ÖÒS ¹ M¹N
5PPL Å S  

*EPPAR

4OUAREG l DIESEL EK  Ö ,EÈUR
OFL 5MBOÈSBÅLL 6  Ö 3 


*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/ 
%KINN KM 3J¹LFSKIPTUR .Õ SKOÈ
AÈUR ¹N ATHUGASEMDA 3UMAR OG VETRAR
DEKK 6ERÈ  STAÈGR 5PPL Å SÅMA
 

0ALLBÅLAR

-ASSAGE -ARIA TEL  

3P¹DËMAR
3MÅÈAVINNA TRJ¹FELLINGAR
OG KERRUR

4IL SÎLU MJÎG LITIÈ NOTAÈ (USQVARNA 4%
  ¹ HVÅTUM NÒMERUM ,ÅTUR
MJÎG VEL ÒT 6ERÈ  %NGINN
SKIPTI (ÎGNI  

4ILBOÈ

4IL SÎLU +4-  38& ¹RG k %K 
TÅMA 6  Ö %INNIG H¾GT AÈ BORGA 
ÒT OG RESTIN L¹N 5PPL Å S  

&ULLKOMINN
2AFMAGNSPOTTUR ¹ ËTRÒ
LEGU VERÈI KR

*ËLAPOTTURINN Å ¹R  SVONA POTTAR V¾NT
ANLEGIR Å DESEMBER  KR STAÈ
FESTINGARGJALD OG POTTURINN ER ÖINN 
STÒTAR KW HITARI EINSTÎK ,ED LÕSING
ÒTVARÈ OG GËÈ EINANGRUN %R AÈEINS
BROT AF ÖVÅ SEM ÖESSI POTTUR HEFUR UPP¹
AÈ BJËÈA,OK OG STIGI FYLGIR POTTINUM
ËV¾NTUR GLAÈNIGUR ,¹TTU SKYNSEMINA
R¹ÈA OG HAFÈU SAMBAND ¹ÈUR EN ÖAÈ
ER UM SEINANN 3IGURÈUR VALKAUPIS 3
 

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA ALMENNA
SMÅÈAVINNU 3ËLPALLAR GIRÈINGAR
SKJËLVEGGI OG FL ,ÎGGILDUR HÒSA
SMÅÈAMEISTARI &ELLUM EINNIG
TRÁ AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM (ÎFUM EINNIG BURÈARMIKLAR
KERRUR TIL LEIGU
¶AULVANIR MENN SNÎR HANDTÎK
3¾LUGARÈAR EHF
!UÈUNN S    +¹RI S
 

(JËLHÕSI
'EYMSLA FYRIR HJËLHÕSI

%NGLALJËS 3   
 

(LJËÈF¾RI

%RUM MEÈ SKJËLGOTT ÒTISV¾ÈI Å 2VK
FYRIR HJËLHÕSI OG HÒSBÅLA KR  ÖÒS OG
FELLIHÕSI KR  ÖÒS FYRIR VETURINN 5PPL Å
S   EÈA SVERRIR BARRIS
'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

&ELLIHÕSI
!UÈVELD KAUP &LEETWOOD #HEYENNE k
FET M SËLARSELLU ¹LFELGUM MARKÅSU
ÒTVARP AUKA GASKÒTUR GRJËTGRIND OG FL
9FIRTAKA ¹ L¹NI CA  Ö  ¹ M¹N
5PPL Å S  

.ÕR  4OYOTA (IGHLANDER 3L¾R
,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG SPARNEYTNI
 HÎ  ,KM %INNIG 
TILBOÈSBÅLAR &R¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

.UDD

4IL SÎLU

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL k VÁL   DISEL
LEÈUR TOPPLÒGA RAFM Å RÒÈUM OG HITI Å
S¾TUM CD TOPPBÅLL 6ERÈ  Ö HV
 Ö 'RB  Ö P M¹N 5PPL Å S
 

4OYOTA (ILUX NÕSKR   , SJ¹LFSK
EKINN  KM mBREYTTUR 6ERÈ 
ÖÒS 3ÅMI 

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  *EEP 'RAND #HEROKEE
&ORD %XPLORER $ODGE $URANGO *EPPAR
FR¹ ÖÒS PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

 SPLUNKUNÕ HJËL HLAÈIN AUKABÒNAÈI
SS POWERCOMMANDER SÅA PÒST OG MFL
3TËRGL¾SILEG HJËL HJËL SEM F¹ST ¹ SANN
GJÎRNU VERÈIR KR %NGIN SKIPTI
5PPL VEITIR 3IGGI   RNI 


2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  &ORD &
4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!- FR¹
ÖÒS %INNIG ST¾RRI PALLBÅLAR OG
SENDIBÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ ÒTSÎLU .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

-¹LARAR
$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

6INNUVÁLAR

4ÎLVUR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

,YFTARAR

$ODGE $AKOTA ,ARAMIE X k SSK
, EK  Ö M .Õ DEKK HÒÈAÈUR
PALLUR PALLDÒKUR ,EÈUR RAFM Å S¾TUM
 DISKA MAG OFL 'OTT EINTAK SETT 6 
MIL F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI  MIL
¶¾GILEGAR AFBORGANIR 3  

3ENDIBÅLAR
3ENDIBÅLL TIL SÎLU

'OTT VERÈ 

'RAND #EROKEE ,IMETED   RGl %K
 ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   MILLJ
5PPL Å S  

4IL SÎLU ER SENDIBÅLL 'ERÈ (YUNDAI 'RACÁ
( $ÅSEL RGERÈ  (VÅTUR AÈ LIT
KEYRÈUR  KM %R ¹ 63+ NÒMERI
6ERÈTILBOÈ 5PPLÕSINGAR GEFUR 4RAUSTI Å
SÅMA  
4IL SÎLU VÎRULYFTA ¹ SENDIBÅL MEÈ ST¹L
BLAÈI SELST ËDÕRT UPPL S

(ËPFERÈABÅLAR

TILBOÈ

 T DÅSELLYFTARI  Ö ¹N VSK .ÕJIR
LYFTARAR ¹ SÁRTILBOÈI !LORKA S  
WWWALORKAIS

$ULSPEKISÅMINN  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

6IÈ GERUM MÒRVERK FLÅSALEGGJUM OG
ALLSKONAR VIÈGERÈIR !LEXA EHF 3 


2AFVIRKJUN
 AFSL¹TTUR

+LIPPTU ÒT AUGLÕSINGUNA OG F¹ÈU 
AFSL¹TT GILDIR TIL NËV  AF VIÈ
GERÈAÖJËNUSTU "-3 4ÎLVULAUSNA 3ÅMI
  3UÈURLANDSBRAUT 

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL

"¹TAR
6ÁLAR OG VERKF¾RI
²TGERÈARMENN !4(
'R¹STLEPPUÒTVEGUR TIL
SÎLU
4IL SÎLU  NÕ OG NÕLEG NET
 ËFELLTIRTEINAR ¹SAMT 
FETA NÕLEGUM G¹M OG  STK
"ORGARPLASTKÎR LÅTIL 6ERÈ 
ÖÒS ¹ ÖENNAN PAKKA %INNIG
¹ SAMASTAÈ TIL SÎLU JA ROTORA
SJËVÁLASPIL NETA  'LUSSAD¾LA
GETUR FYLGT 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S   'UÈJËN

!TLAS #OPCO STIMPILPRESSA TIL SÎLU 
LTR MEÈ KÒT SÅMI  

(EILDSALA
.ÕLEGUR BARNAFATALAGER OG HLUTI AF SKART
GRIPALAGER FR¹ 0ERÒ ALLT NÕTT 3ANGJARNT
VERÈ 5PPL Å S  
¥SLENSKUR SMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG PARK
ETLÎGNUM 3ANNGJARNT VERÈ GËÈ OG FLJËT
VINNUBRÎGÈ 5PPL Å S  

&AGMANNSVERK

!UKAHLUTIR Å BÅLA
4IL SÎLU ËNOTAÈ LOK OG GRIND ¹ %XPLORER
3PORT 4RAC  (ARD 4ONNEAU #OVER
OG #ARGO "ED %XTENDER  6ERÈ Å UMBOÈI
 Ö KR &¾ST ¹  Ö KR 3 


'RAND #HEROKEE ¹RG k EK  ÖÒS
.Õ YFIRFARINN AF UMBOÈI )NNFLUTTUR .ÕR
&ILMUR Å RÒÈUM &ALLEGUR BÅLL 3KOÈA
SKIPTI 4ILBOÈ  ÖÒS HV  ÖÒS
5PPL Å S  

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

-ÒRARAR
(ÒSAVIÈHALD

--# 0AJERO   DÅSEL 3SK RG l
%K  ÖÒS %R ¹ m ER BREITTUR FYRIR
m OG FYLGJA ÖAU MEÈ 4OPPBÅLL 6 
ÖÒS 5PPL Å S  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
¹ H¹DEGI TIL  ¹ MIÈN¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

(REINGERNINGAR
ÞJÓNUSTA
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

3MIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG PARKETLÎGNUM
OG ALLRI SÁRSMÅÈI INNANDYRA 4ILBOÈ EÈA
TÅMAVINNA VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 3ÅMI
 

6IÈGERÈIR
0ÅPULAGNINGAMAÈUR MEÈ MIKLA REYNSLU
GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKUM Å HEIMAHÒS
UM OG ÎÈRUM MINNIH¹TTAR FRAMKV¾MD
UM 3   &ÒSI 0ÅPARI

'ARÈYRKJA
(JËLBARÈAR
4IL SÎLU - "ENZ 4URISMO  FARÖEGA
RG k EKINN  Ö ÎRYGGISBELTI
KLËSETT KAFFIVEL $6$ SJËNVARP 5PPL
WWWRUTAISBÅLAR TIL SÎLU OG Å SÅMA 
   

.ELGD VETRARDEKK ¹ "ENZ ¹LFELGUR TIL
SÎLU  X  2 6ERÈ  5PPL
Å S  

6ARAHLUTIR
-ËTORHJËL
0AJERO  ¹RGERÈ  TIL SÎLU  8 m
DEKKJAGANGAR UPPLÅSINGAR Å SÅMA 


(3% 30/24  -%¨ ®,,5 SS
$6$ .!6) OG ",5%4//4( ¹HV M
TILBOÈ M 3 

4IL SÎLU9AMAHA $RAGSTAR  ¹RG 
'L¾SILEGT HJËL +EYRT AÈEINS  KM
(ITI Å HANDFÎNGUM 6ERÈ KR 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

6ÁLAR EHF
6ATNAGARÈAR 

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA
BÅLA OG VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈ
URG STARTARAR 6ARAHLÖJ 3  
WWWVELAREHFIS

6ALMIKI

+RINGLUNNI

3TÒLKUR OG ST¾LG¾JAR
'L¾SIB¾
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"ÅLSKÒR TIL LEIGU

®NNUR ÖJËNUSTA

5M  FM BÅLSKÒR VIÈ (¹ALEITISBRAUT
TIL LEIGU 2AFMAGNSHITUN 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   3ILLA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

4IL LEIGU FM  RA HERB ÅBÒÈ Å HVERFI
 Å  M¹NUÈI TIL EITT ¹R ,EIGA 
ÖÒSUND HITI OG RAFMAGN INNIFALIÈ ,AUS
,EITAÈ ER AÈ REGLUSÎMUM EINSTAKLING
UM 5PPLÕSINGAR SENDIST ¹ &RÁTTABLAÈIÈ
MERKTAR bm

.¹MSKEIÈ

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

3NYRTILEGA ÅBÒÈ ËSKAST TIL
LEIGU SEM FYRST

'IFSVEGGIR

4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ SETJA UPP GIFSVEGGI
5PPL Å S  

)NTENSIVE )CELANDIC ¥SLENSKA FYRIR NÕBÒA
,EVEL ) WEEKS X WEEK  
3TART      
,EVEL )) WEEKS X WEEK  
3TART     ,EVEL
))) WEEKS X WEEK  
3TART     RMÒLI 
S FF ICETRANSIS

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

®FLUGT ERLENT FYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR  
HERB ÅBÒÈUM FYRIR STARFSMENN SÅNA TIL
LEIGU SEM FYRST Å LENGRI OG SKEMMRI
TÅMA ¶URFA AÈ VERA BÒNAR HÒSGÎGNUM
OG T¾KJUM 2EGLUSEMI TRYGGINGU OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ .¹NARI UPP
LÕSINGAR S    GVS ISLIS

(EILSUVÎRUR

HEIMILIÐ

!TVINNUHÒSN¾ÈI

$ÕRAHALD
#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹
BJORK VISIRIS (EIMASÅÈAN ER ¹ DYRA
LANDIS UNDIR ,ÅNA FÅNA EÈA Å S  
+VEÈJA "JÎRK

µMISLEGT
.ÕR 4HOMSON 3KY ($ GERVIHNATTAMËT
TAKARI TIL SÎLU ,." NEMI FYRIR  TENGI
FYLGIR 6ERÈ  KR 3ÅMI 

4IL SÎLU 3OLIS SAFAPRESSA HEFUR BARA VERIÈ
NOTUÈ X +OSTAR NÕ RÒMAR  ÖÒS 3ELST
 ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
,2 VEITIR R¹ÈGJÎF UM ,2 VÎRURUN
AR HVERNIG ÖÒ GERIST SÎLUAÈILI !NNA
3NYRTIFR¾ÈINGUR  

4VEIR REGLUSAMIR NEMAR ¹ ÖRÅTUGSALDRI
LEITA AF ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS (ELST JA HER
BERGJA 6ERÈBILINU   ÖÒSUND ¹
M¹NUÈI 'ËÈRI UMGENGNI HEITIÈ ¹SAMT
SKILVÅSUM GREIÈSLUM OG MÎGULEIKA ¹ AÈ
GREIÈA Å GEGNUM GREIÈSLUÖJËNUSTU *ËN
¶ËR Å   OG !RNAR )NGI  
EÈA ARNAR ITKIS

¥BÒÈIR ËSKAST TIL LEIGU

HEILSA

3OLIS SAFAPRESSA

«SKA EFTIR SNYRTILEGRI   HERB
ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
-EÈM¾LI TRYGGINGAVÅXILL EÈA
FYRIRFRAMGREIÈSLA EF ËSKAÈ ER
2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSL
UM HEITIÈ
5PPL Å S  

«SKUM EFTIR BÅLSKÒR EÈA LITLU ATVINNU
HÒSN¾ÈI HERBERGI ¹ LEIGU FYRIR LÁTTAN
IÈNAÈ UPPLÕSINGAR Å  
,!'%2(²3.¨) (ÎFUÈBORGARSV¾ÈI 4IL
LEIGU Å  TIL  M¹NUÈI LAGERHÒSN¾ÈI
MEÈ BRETTAREKKUM FYRIR  %UROPALLA
UM  M ¹SAMT ÒTI G¹MAPL¹SSI
'ËÈ AÈKOMA STËRAR INNKEYRSLUDYR 5PPL
 

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

.µ44 "!+!2¥+!&&)(²3
(/,4!'!2¨!2
b*«) &%,m OPNAR GL¾SILEGT BAKARÅ
OG KAFFIHÒS Å (OLTAGÎRÈUM
/KKUR VANTAR STARFSFËLK Å
AFGREIÈSLU
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND
VIÈ ,INDU Å S   EÈA ¹
*/)&%, */)&%,)3

6ERKST¾ÈISMENN
6IÈ HJ¹ HËPFERÈARFYRIRT¾KINU
)CELANDEXCURSIONS 'RAYLINE
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA MANN
VANAN VIÈGERÈUM STËRRA BÅLA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2ÒNAR Å SÅMA   
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹
EINNIG N¹LGAST ¹ WWWRUTAIS

2¾STING

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(¹G¾ÈAPLAST

'EYMUM HJËLHÕSI OG HÒSBÅLA 3KJËLGOTT
VAKTAÈ ÒTISV¾ÈI Å 2EYKJAVÅK  KR PER
FM 5PPL Å S     

%IK

4IL LEIGU Å )NNRI .JARÈVÅK GEYMSLUHÒS
N¾ÈI FYRIR TJALDVAGNA HJËLHÕSI FELLIHÕSI
HÒSBÅLA OG FORNBÅLA «DÕR LEIGA 5PPL Å
SÅMA   OG  

(¹G¾ÈAPLAST
Å
HESTHÒSAGRINDUR
OG VEGGJAKL¾ÈNINGAR &LOTTIR LITIR %
3IGURÈSSON EHF 3  
%IK Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJAKL¾ÈN
INGAR %3IGURÈSSON EHF 3ÅMI  

"ÅLSKÒR

HÚSNÆÐI

"ÅLSKÒR ËSKAST TIL LEIGU
SEM FYRST
«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU BÅL
SKÒR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
SEM FYRST
.¹NARI UPPL Å S  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
WWWLEIGULIDARIS

SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í

GRÍMSNESI
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.
AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK
-

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT
.ORDICA

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRUM Å VEIT
INGASAL ¹ 0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA 5M
ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF 3TARFIÈ FELST
Å STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU OG MANNA
STJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEITINGASTJËRA
(¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND SAMVISKU
SEMI REGLUSEMI H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM ,¹GMARKS ALDUR ER  ¹R
HUGASAMIR SENDI INN UMSËKN ¹ WWW
PIZZAHUTIS  .¹NARI UPPL HJ¹ "IRGIR VEIT
INGASTJËRA 0IZZA (UT .ORDICA  
OG  

#AFÁ "LEU

+RINGLUNNI

MATREIÈSLUMAÈUR YFIR
KOKKUR 
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN
MATREIÈSLUMANN YFIRKOKKUR 
¶¾GILEGUR VINNUTÅMI 'ËÈ LAUN Å
BOÈI RÁTTAN AÈILA
5PPL GEFA *ËN Å S  
OG 3IGNÕ Å S   EÈA ¹
STAÈNUM #AFÁ "LEU +RINGLUNNI
3  

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN
«SKA EFTIR STARFSMANNI Å STEIN
STEYPUSÎGUN OG KJARNABORUN
5PPLÕSINGAR Å S  

-ATREIÈSLA
6ILJUM R¹ÈA MATREIÈSLUMANN
EÈA MANNKONU MEÈ REYNSLU
,EITUM AÈ FERSKUM OG KRÎFTUG
UM STARFSKRAFTI SEM H¾GT ER AÈ
STËLA ¹
¹HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å
SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
EÈA ¹ WWWKRINGLUKRAINIS

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

(ESTAMENNSKA

3BARRO AUGLÕSIR EFTIR STARFSFËLKI
Å HLUTASTARF 5M ER AÈ R¾ÈA
STARF Å ELDHÒSI OG VIÈ AFGREIÈSLU
¹ NÕJUM OG GL¾SILEGUM STAÈ Å
&AXAFENI SKILEGIR EIGINLEIKAR
ERU STUNDVÅSI MIKIL ÖJËNUSTU
LUND METNAÈUR OG EIGA GOTT
MEÈ AÈ VINNA MEÈ ÎÈRU FËLKI
3VEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI
SEM HENTAR VEL MEÈ SKËLA 'ËÈ
LAUN Å BOÈI %KKI YNGRI UMS¾KJ
ENDUR EN  ¹R
5MS¾KJENDUM ER BENT ¹ AÈ
S¾KJA UM RAFR¾NT ¹ WWW
SBARROIS EÈA HAFA SAMBAND
VIÈ 3TEINA Å SÅMA   EÈA
®NNU  

¶RIF

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

(LUTASTARF ¹ SPENNANDI
VEITINGASTAÈ

6ILJUM B¾TA VIÈ STARFSFËLKI Å ÖRIF
SEM FYRST (ENTAR FYRIR HEIMA
VINNANDI 5NNIÈ FR¹ KL  TIL 
EÈA  VAKTIR   
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL UM
STARFIÈ VEITIR S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

,EIGULIÈAR EHF %IGUM TV¾R JA HERB
ÅBÒÈIR LAUSAR Å ¶ORL¹KSHÎFN SJ¹ WWW
LEIGULIDARIS

www.101grimsnes.is

!TVINNA Å BOÈI

*¹RNIÈNAÈARMENN
3TARFSKRAFTAR ËSKAST

"AKARÅ Å (FJ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI Å AFGREIÈSLU ¹ TVÅSKIPTAR VAKTIR
'ETUM EINNIG B¾TT VIÈ HELGARSTARFS
FËLKI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTT FËLK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM  Å S
  3IGURÈUR

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANA J¹RN
IÈNAÈARMENNTIL STARFA NÒ ÖEGAR
EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
¶URFA AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(ARKA EHF(AMARSHÎFÈA 
 2EYKJAVÅK

,2 VEITIR R¹ÈGJÎF UM ,2 VÎRURUN
AR HVERNIG ÖÒ GERIST SÎLUAÈILI !NNA
3NYRTIFR¾ÈINGUR  

&¾ÈUBËTAREFNI

ATVINNA

HITAVEITA
RAFMAGN
KALT VATN
INTERNET
NÁTTÚRUFEGURÐ
Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is

(EFUR ÖÒ ¹HUGA ¹ ÅTALSKRI
MATARGERÈ
3BARRO AUGLÕSIR EFTIR STARFS
MANNI Å FULLT STARF Å ELDHÒSI OG
VIÈ AFGREIÈSLU 6IÈKOMANDI ÖARF
AÈ BÒA YFIR MIKILLI ÖJËNUSTU
LUND HAFA MIKINN METNAÈ VERA
STUNDVÅS OG EIGA AUÈVELT AÈ
VINNA MEÈ ÎÈRU FËLKI 6INNUTÅMI
ER SAMKOMULAGSATRIÈI 'ËÈ LAUN
Å BOÈI 3TARFSMAÈUR ÖARF AÈ TALA
ÅSLENSKU OG VERA ELDRI EN  ¹RA
5MS¾KJENDUM ER BENT ¹ AÈ
S¾KJA UM RAFR¾NT ¹ WWW
SBARROIS EÈA HAFA SAMBAND
VIÈ 3TEINA Å SÅMA   EÈA
®NNU  

35..5$!'52  OKTËBER 
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&JARÈARBAKARÅ (AFNARFIRÈI
«SKAR EFTIR STARFSMANNI Å
VERSLUN 6INNUTÅMI  
3TARFSLÕSING !FGREIÈSLA OG
SKR¹NING PANTANA 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ VERA J¹KV¾ÈUR STUNDVÅS
OG SNYRTILEGUR
5MSËKNIR SENDIST ¹ FJARD
ARBAKARI SIMNET IS .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
(ALLDËR OG   "RAGI
Frum

Glæsileg útsýnisíbúð
á Seltjarnarnesi

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14–15

Til sölu glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu hæð við Austurströnd 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.

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

Frum

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá
Lögmannsstofu Árna Ármanns Árnasonar
í síma 551 1348

+ENNARI UPPELDISMENNTAÈUR STARFSMAÈ
UR EÈA GËÈUR LEIÈBEINANDI ËSKAST Å
LEIKSKËLA Å +ËPAVOGI 'ËÈ VINNUAÈSTAÈA
OG SKEMMTILEGT STARF Å BOÈI 5PPL Å SÅMA
  OG  

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU

,EITAR AÈ ÖÁR +VÎLD OG HELGARVINNA Å
BOÈI 3KEMMTILEG VINNA ¹ SKEMMTILEG
UM VINNUSTAÈ !LLIR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA
UM 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

:ATRUDNIMY OSOBY DO FILETOWANIA RYB
7YMAGANE DOSWIADCZENIE "ARDZO
DOBRE WYNAGRODZENIE 4EL  

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   "ENIDIKT

KIRKJUVEGUR 17 – SELFOSS
Virkilega spennandi kostur. Tveggja hæða 220 fm einbýli. Stór bílskúr og sér
íbúð fyrir ofan bílskúrinn. 26 fm gróðurhús. Sundlaug og pallur í garðinum.
Vinnuskúr. Frábær staðsetning í hjarta Selfossbæjar.
Valdimar hjá Saga fasteignum verður á staðnum.
Þér er velkomið að skoða. Símar 414 8800 & 868 8888.
Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Sólvallagata 82

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

101 Reykjavík
Útsýni yfir sjóinn og göngufæri í miðbæinn

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA EINNIG VANTAR Å HELG
ARVINNU "¾ÈI KARLMENN OG KVENFËLK ¹
ALDRINUM   ¹RA 5PPL GEFUR %INAR Å
S   MILLI KL  

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.990.000
Bílskúr: Nei

Lind

Opið
Hús

(ELLULAGNIR

6ANTAR GARÈYRKJUMANN EÈA MENN VANA
HELLULÎGNUM Å LÅTIÈ GARÈYRKJUFYRIRT¾KI
G¾TIS LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA
5PPL Å S  

LANGHOLTSVEGUR
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjuð eign,
hæð og rishæð ásamt 43 fm. bílskúr. Á síðustu
árum hafa allar lagnir verið endurnýjaðar ásamt
innréttingu og tækum í eldhúsi og á baði. Aðkoma
og bílastæði nýlega hellulagt. Frábærlega staðsett
eign sem kemur verulega á óvart. Verð: 41,7 millj.

"EITNINGAMAÈUR ËSKAR EFTIR BEITNINGU
¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 'ETUR BEITT 
BJËÈ ¹ DAG VERÈUR AÈ VERA NOKKUÈ
STÎÈUG BEITNING 5PPL Å S   
 

!TVINNA ËSKAST

6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN
(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA

Opið hús sunnudaginn 14 oktober kl 15:00 til 16:00

Verð: 33.400.000

Frum

ÖJËNUSTA S  

3TÒLKA UTAN AÈ LANDI
ËSKAR EFTIR VINNU
3TÒLKA LEITAR AÈ VINNU FR¹ OG
MEÈ l %R VÎN AÈ VINNA
OG HÎRKUDUGLEG 6INNA SEM
KEMUR TIL GREINA ERU AFGREIÈSLU
STÎRF AÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒSI
UMMÎNNUN OG MARGT FLEIRA
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   (ALLDËRA

EFSTASUND M/BÍLSKÚR
Hæð og efrihæð í tvíbýli ásamt sérbyggðum
bílskúr. Særð alls 207,0 fm. þaer íbúð 169,3
fm og bílskúr 37,8 fm. Tvær saml. stofur og fimm
herbergi. Svalir í suður. Góð staðsetning. Verð:
45,5 millj.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

RE/MAX LIND KYNNIR: Íbúð með lokuðu bílskýli í nýlegu húsi í gamla Vesturbænum. Útsýni
yfir sjóinn og göngufæri í miðbæinn. Skólar, leikskólar, verslanir og þjónusta í næsta nágrenni.
Lyfta úr bílskýli. Húseignin er vönduð, vel frágengin og múruð með marmarasalla. SKIPTING
ÍBÚÐAR: Komið er inn í forstofu með góðum skáp. Þaðan er komið inn á gang en frá honum er
gengið í önnur rými íbúðarinnar. Rúmgóð stofa og borðstofa, með fallegum gluggum og útgengi
út á rúmgóðar svalir. Eldhúsið er með mjög fallegri L-laga innréttingu úr eik eins og allt annað
tréverk í íbúðinni, borðkrók og glugga. Þrjú rúmgóð herbergi eru í íbúðinni, öll með góðum
skápum. Fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari. Hiti í gólfum á baði og í eldhúsi. Gott
þvottahús er í íbúðinni. Sérgeymsla og góð sameign í kjallara. Eign í háum gæðaflokki.
GÓLFEFNI ÍBÚÐAR: Flísar eru á baði, þvottahúsi, eldhúsi og forstofu en fallegur rustik hlynur er
á öllum öðrum gólfum.

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109
annaks@remax.is

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

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

TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

&UNDIR
TT ÖÒ Å ERFIÈLEIKUM MEÈ
FÅKNIEFNI

¶AÈ ER TIL LAUSN .! FUNDIR ÎLL M¹NUDAGS
KVÎLD KL  Å (INU (ÒSINU GENGIÈ
INN !USTURSTR¾TISMEGIN %INGÎNGU FYRIR
FÅKLA 3  

%INKAM¹L
PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

– Mest lesið
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Nýbyggingar í Mosfellsbæ

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Raðhús, tilbúin til afhendingar strax.

Opið hús í dag frá 15-16

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

Traustur byggingaraðili - Pálmatré.
Nánari upplýsingar
eru að finna í skilalýsingu.

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

Álfkonuhvarf 29 - Kóp
4ra herb. endaíbúð á efstu hæð með útsýni

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 12.30-13.30.
Sölumaður verður á staðnum.
Verið velkomin

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

HRAUNBÆR 144 - 110 RVK.

K

Vel skipulögð 124,1 fm 5 herb. endaíbúð á 3.
hæð/efstu á góðum stað í Árbænum. Stórt og opið hol
með fataskáp. Eldhús með borðkrók, innaf því er
geymsla og þvottahús. Nýlegar flísar og parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt með baðkari. Stofa og borðstofa með svölum í suð-vestur. Sérbílastæði.
Verð: 25,9 millj.
Nánari uppl. Ásdís hjá Akkurat 898 3474

Bókaðu skoðun!

Frum

Falleg 128 fm 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð, efstu hæð íbúð 0301 í
nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af
svölum. Íbúðin skiptist í anddyri, bjarta stofu með útgangi á svalir
til suðvesturs, eldhús með fallegri innréttingu úr eik, borðstofu, 3
svefnherbergi, þvottaherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í gólf
og veggi. Góðar suðvestursvalir með miklu útsýni yfir Elliðavatn
og Bláfjöll. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 32,9 millj.

A

Ásmundur, sími 895 3000 og Daði, sími 698-5044
sölumenn Höfða sýna húsin í dag á milli kl. 15 og 16

Frum

Opið hús í dag frá kl. 12.30-13.30

Bókaðu skoðun!

Rauðamýri 6, verð 40,9 millj.
Síðasta 6 herbergja raðhúsið á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr, samtals 207 fm. Húsið skiptast í
forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús, bað
og bílskúr á neðri hæð en 4 herbergi, bað og sjónvarpshol á
efri hæð. Lóð skilast þökulögð og bílaplön hellulögð með
snjóbræðslu. Verönd er í garði. Húsið er afhent tilbúið undir
tréverk. Möguleiki að að seljandi spartli og grunnmáli húsið
að innan en þá hækkar verðið um 1,0 millj.

Netfang as@as.is

K

LAUFENGI - 112 RVK.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! !
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 95,9 fm íbúð á
2.hæð í góðu fjölbýli, sérbílastæði. Fallegar innréttingar og gólfefni. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari. VERÐ 23,2 millj.
Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson
lögg. fast. 822 7300

Bókaðu skoðun!

Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

U

Frum

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15
HOLTAGERÐI 42 - KÓPAVOGI

Rauðamýri 13, verð 39,9 millj.
Síðasta 3ja herbergja raðhúsið sem er á einni hæð með
innbyggðum bílskúr, samtals 163 fm. Húsið er afhent
fullbúið að utan og tilbúið undir tréverk, spartlað og
grunnmálað að innan. Lóð skilast þökulögð og bílaplan
hellulögð með snjóbræðslu. Verönd í garði.

Falleg 142 fm neðri hæð
m/bílskúr í tvíbýli á rólegum og góðum stað. 3-4
sv.herb. Pallur og fallegur
garður. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 33,5 millj.
Heimir tekur á móti gestum sími 899 4484

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 14:00
Snorrabraut 36 – íbúð 002

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

FASTEIGNAMARKAÐURINN

A

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

Álfahvarf 5 - Kóp

Frum

Einbýlishús á útsýnisstað
Opið hús í dag frá kl. 11.30-12

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 11.30-12.
Sölumaður verður á staðnum.
Verið velkomin

Bókaðu skoðun!

LYNGHAGI 6, JARÐHÆÐ - 107 RVK

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

350 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 44 fm bílskúr á
frábærum útsýnisstað. Eignin skiptist í forstofu, gesta w.c., opið
eldhús, samliggjandi stofu og borðstofu með góðri lofthæð og
útgengi í sólskála og þaðan út á svalir, 3 herbergi og baðherbergi.
Möguleiki er á sér 3ja herb. íbúð á neðri hæð. Fallegt útsýni er af
efri hæð yfir fjöllin og Elliðavatn. Húsið skilast í núverandi
ástandi, rúmlega fokhelt með grófjafnaðri lóð. Verð 58,0 millj.
Möguleiki er að fá húsið keypt fullklárað að utan.

R

NÚPALIND 6, 3. HÆÐ.
Stórglæsileg 113 fm2 endaíbúð með SA svölum. Fallegar mahony-innréttingar, merbau-parket. Þvottahús í
íbúðinni. þrjú svefnherbergi, þar af hefur eitt verið opnað inní stofu.
Verð 30,9 millj.
Nánari uppl. gefur Bjarni hjá Akkurat 896 3875

Til sýnis í dag glæsilega innréttuð og mikið endurnýjuð 64
fm ósamþykkt 2ja herb. kjallaraíbúð við Snorrabraut. Íbúðin
skiptist í flísalagt hol, flísalagt eldhús m/fallegri maghony
innréttingu, rúmgott parketlagt svefnherb. m/fataskáp,
flísalagt baðherbergi, geymslu og rúmgóða parketlagða
stofu. Möguleiki á 90% fjármögnun. Verð 18,9 millj.
Daði Rúnar (698-5044)
sölumaður Höfða sýnir íbúðina
í dag á milli kl. 13 og 14.
Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

T
FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Mjög góð og vel skipulögð 84,6 m2 3ja herb. íbúð nálægt HÍ. Forstofa með flísum. Ágætt hol m/tölvuaðstöðu.
Björt stofa og borðstofa. 2 rúmgóð herb., annað
m/geymslu innaf. Eldhús m/ borðkrók og nýl. keramikeldavél. Baðh. snyrtilegt með flísum og sturtu. Frábær staðsetning!
VERÐ 24.9 millj.
Nánari uppl. gefur Ásdís hjá Akkurat 898 3474

Bókaðu skoðun!

TORFUFELL - 111 RVK, GOTT VERÐ!
Fallegt raðhús með sérstæðan bílskúr í lengju, samtals
148,1 fm auk ca 124 fm óskráðs kjallara, eða alls ca
272 fm. Þrjú svefnherbergi á hæð, í kjallara eru tvö
svefnherbergi og rúmgott sjónvarpshol. Stór 80fm
geymsla. Gróinn garður. VERÐ 39,9 millj.
Nánari uppl. Halla Unnur Helgadóttir
lögg.fast. 824 5051
Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300
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HRAUNBÆR 103 - OPIÐ HÚS

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
FRÁBÆRT TÆKIFÆRI FYRIR ÞIG

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Stjarnan

Frum

Auglýsingasími

5900-11000 fm
Kílhraun - stórar eignalóðirStærð:
Fjöldi herbergja: 0

Mjög góð 2ja til 3ja herb. íbúð merkt 801 á efstu hæð í fjölbýli
fyrir eldri borgara. Stór stofa, fallegt eldhús, stórt svefnherb.
og baðherb. Parket á gólfum og glæsilegt útsýni. Þjónustumiðst. á jarðh. Nánari uppl. í síma 897 3702. Verð 29,9 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 13 og 14.

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík
hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

– Mest lesið

Verð: 1.8,-3.800.000

Skrauthólar 3 – 116 Reykjavík
KAUPENDUR ATHUGIÐ, AÐ MIÐAÐ VIÐ GÆÐI LANDSINS OG STAÐSETTNINGU, 55 MÍN AKSTUR FRÁ
REYKJAVÍK ÞÁ BJÓÐUM VIÐ BESTU VERÐIN I DAG. OG TIL AÐ GERA EN BETUR ÞÁ BJÓÐUM VIÐ 5 LÓÐIR Á
SÉRSTÖKU TILBOÐI NÚ Í HAUST. 30 PRÓSENT ÚT OG RESTINA EFTIR 2 1/2 ÁN VAXTA EÐA AFBORGUNAR
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 einstaklega vel til tjáræktar og er rétt að benda á 13 ára gamla
skórækt á landamörkum í í landi Merkurlautar með yfir 3 metra háum trjáum. Landið er staðsett skammt frá
Selfossi og í næsta nágrenni við margar af helstu náttúruprelum landsins s.s Þingvelli, Laugarvatn, Kerið, Gullfoss
og Geysi. Ýmis afþreying er í boði í nágrenni svæðisins og má þá nefna gólfvelli, sundlaugar, veiðisvæði, alla
þjónustu má nálgast í 13 mín fjarðlægð frá svæðinu. LEIÐIN: Ekið er austur gegn um Selfoss í um 10 mín og þá
beygt til vinstri inn á þjóðveg nr. 30. Þaðan er ekið í um 3 mín og blasir auglýsingaskilti við á vinstri hönd.

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

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13:00 - 14:00

Höfum í einkasölu fallegt einbýlishús á 1,6 ha. eignarlóð við rætur
Esjunnar. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur auk borðstofu,
2 baðherbergi, vinnuherbergi, eldhús og geymslu. Flestar innréttingar og gólfefni eru ný. Útsýnið er stórkostlegt. Tilvalið fyrir
hestafólk eða náttúruunnendur. Verð 53,9 millj.
Upplýsingar veitir Jón Svan í síma 891 8803,

Vilhjálmur Bjarnason
löggiltur fasteignasali

Jón Sigfús Sigurjónsson hdl. og löggiltur FFS

Guðbjörg Róbertsdóttir
löggiltur fasteignasali

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Sími
535 0200
w w w. n e s e i g n i r. i s

SPÁNN –
FRAKKLAND
Láttu drauminn rætast!

Sölusýning í dag sunnudag kl. 14 – 18
Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762
kristinn@neseignir.is

að Húsinu fasteignasölu Suðurlandsbraut 50
Glæsilegar eignir á góðu verði.
Við finnum draumaeignina þína á enn betra verði.
Sölufulltrúi frá Spáni á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í símum 513 4300 og 892 8702

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur
gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Frum

VATNAGARÐAR - Atvinnuhúsnæði

Frum

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Vorum að fá í einkasölu mjög gott atvinnuhúsnæði á frábærum stað við
Vatnagarða í Reykjavík. Um er að ræða
1703 fm lager og skrifstofuhúsnæði.
Lagerrýmið er með góðri lofthæð. Góð
malbikuð aðkoma og frábær staðsetning með miklu auglýsingagildi.
Allar nánari uppl. gefur
Kristinn R. Kjartansson
í símum 535 0200 og 820 0762.
Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen
Sími 513 4300 — www.husid.is
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Skrifstofuhúsgögn frá InnX

www.byggd.is

Frum

Frum

OPIÐ HÚS - Veghús 23, íb 101 - 112 Rvík
Sunnudaginn 14.10. milli kl. 15 og 16

Til sölu eru vel með farin skrifstofuhúsgögn frá InnX. Um er að
ræða fundarborð, háa skápa,
skrifborð, kommóðu, skúffueiningar á hjólum. Fæst fyrir sanngjarnt verð.
Nánari upplýsingar
í síma 849-4477
eða logmat@logmat.is

Einstaklega glæsileg tveggja herbergja
íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Íbúðin er í mjög
góðu ásigkomulagi, parket og flísar eru á
öllum gólfum, innréttingar eru sprautulakkaðar. Úr stofu er gengið út á stóran pall.
Allar frekari upplýsingar veitir
Björn í síma 897 7832

Þverholt 14 • 105 Reykjavík
w w w. h o l l . i s • h o l l @ h o l l . i s

Frum

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 14:30
ÆSUFELL 6, BJALLA 1E

Hvassaleiti 153 - Opið hús
Í dag sunnudag frá kl 14 – 15 mun Björn Daníelsson taka á móti
ykkur að Hvassaleiti 153 4.h.h, bjalla merkt Óskar og Ingibjörg.
Þetta er falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr alls
121,6 fm. Stofa björt og rúmgóð. Rúmgóð svefnherbergi. Eignin
stendur við Listabrautina. Hús og sameign er vel viðhaldið.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 25,9 millj.

SVAVAR HRAFN SÝNIR EIGNINA S. 696 1388

Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Hóls, Þverholt 14.
Upplýsingar gefur Björn Daníelsson Gsm. 849-4477

Ánaland 2 – 108 Reykjavík

Frum

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00

3ja herbergja 96 fm íbúð á 2. hæð í
töluvert endurnýjuðu húsnæði að
sögn eiganda. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið inn í stofu, bjarta og rúmgóða stofu og
borðstofu, hjóna og barnaherbergi og baðherbergi sem nýlega
hefur verið tekið í gegn.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:00 – 15:30
AUSTURBRÚN 37, ÖNNUR HÆÐ

Frum

SVAVAR HRAFN SÝNIR EIGNINA S. 696 1388

Fallegt 263,4 fm 2ja hæða einbýli/parhús með innbyggðum
bílskúr á besta stað vestan megin í Fossvoginum, byggt
1983. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Arinn, sólstofa og verönd. Góð aðkoma. Bílastæði malbikuð. Skjólgóður garður í góðri rækt. Hiti í plani
og stéttum. Verð 79,9 millj.
Gústaf sími 895 7205 og Guðrún sími 895 3990
taka á móti öllum áhugasömum
í dag frá kl. 14 til 15.

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

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 – 16
KRISTNIBRAUT 47 – JARÐHÆÐ

Um er að ræða 3ja herb. rúmlega
112 fm. sérhæð á 2. hæð með sérinngangi í 3ja hæða húsi við Austurbrún. Forst. með flísum og fataskáp. Komið inn í gott hol með
flísum og fataskáp. Úr holi er gengið í allar vistaverur íbúðarinar.
Eldhús með parketi og nýl. hvítri innréttingu og góðum borðkrók.
Baðh. er ný tekið í gegn með flísum á gólfi og flísaplötum á veggjum baðkar og sturtuaðstöðu. Hjónah. með dúk og fataskáp útgengt er út á svalir. Barnah. er með parketi. Stofan og borðst. eru
saml. með teppum. Bílskúrinn er stór og góður 40,5 fm með heitu
og köldu vatni og rafmagni. Á fyrstu hæð hússins er þv.herb. og
stór sérgeymsla. Ásett verð 34,9 millj.

Auglýsingasími

Rúmgóð 106 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu 5 íbúða fjölbýli. Hol,
stofa, eldhús með borðkrók, 3 herbergi,
baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Útgengi á 40 fm afgirta
verönd. Flísar á aðalgólfum. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir o.fl.
Verð 27,9 millj.

– Mest lesið
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LÍÐARENDA

eiðarsson er kennari. Allir eiga þeir það þó sameiginnni og með fyrirliðabandið á upphandleggnum. Vignir

útvarpið og hlustaði á beinar lýsingar frá
leikjunum. Allt landsbyggðarfólk hélt
með Val eða Fram og spennan var
sérstaklega óbærileg 1985,“ segir
Sigurbjörn, en það ár háðu erkifjendurnir
eftirminnilega baráttu um Íslandsmeistaratitilinn. Valur hafði betur á
endanum, eftir að hafa verið um tíma 11
stigum á eftir Fram, og fyrirliðinn
Grímur lyfti Íslandsmeistarabikarnum
eftir lokaumferðina. Í kjölfarið lagði
hann skóna á hilluna og Þorgrímur tók
við fyrirliðabandinu. Á þessum tíma
spilaði Guðmundur með liði Baden í Sviss
en hann hætti knattspyrnuiðkun árið
1987.
En hver af ykkur var besti leikmaðurinn?
„Gummi var langbestur,“ segir
Þorgrímur án þess að blikna. Sigurbjörn
og Grímur kinka kolli. „Geta snýst um
hæfileika og hvað hæfileika varðar hafði
Gummi yfirburði,“ segir Grímur.

Guðmundur Þorbjörnsson fékk
einstaka knattspyrnuhæfileika í
vöggugjöf.

MÓTLÆTIÐ ENDURSPEGLAR

hlustir. Þeir þrír fyrstnefndu mynduðu
SPORT/VALLI

bókstaflegri merkingu. En um
ann koms til vits og ára fór hann
augar til Valsmanna, sem líklega
ft einhver áhrif á ákvörðun hans
ra á Hlíðarenda þegar hann
æinn á unglingsaldri.
an vel eftir því þegar Valur
ana ´85 og ´87. Þá hékk maður við

Fjórmenningarnir eru vongóðir um að ný
lota, ekki ósvipuð þeirri sem var uppi á
teningnum frá 1976-1987 þegar barátta
um Íslandsmeistatitilinn var árlegur
viðburður, sé í vændum á Hlíðarenda. Ný
gullaldarár, ef svo má að orði komast.
„Það eru allar forsendur til þess. Öll
umgjörð og aðstaða hjá félaginu er fyrsta
flokks og við finnum fyrir þessum
siguranda. Það hefur myndast öflugur
kjarni í leikmannahópnum og við erum
sannfærðir um að við getum haldið
dampi,“ segir Sigurbjörn.
Grímur segir félagið vera komið aftur
á þann stað sem það á að vera. „Valur
hefur gengið í gegnum gríðarlegt mótlæti
síðasta áratuginn og það hefðu líklega
margir bognað við minna. En starfið sem
unnið hefur verið til að koma liðinu á
réttan stall er með ólíkindum. Það býr
ótrúleg seigla í félaginu,“ segir Grímur.
„Besti mælikvarðin á styrk er ekki
velgengnin heldur mótlætið, og hvernig
tekist er á við mótlætið. Ég held að Valur
sé búinn að sýna það og sanna að þótt
hann nálgist 100 ára aldurinn óðfluga
hefur hann aldrei verið öflugri. Það er
björt tíð í vændum,“ segir Grímur.

Þorgrímur Þráinsson bregður á leik
með bikarinn árið 1987.

Grímur Sæmundsen var einn besti
varnarmaður úrvalsdeildarinnar
um árabil.

Fjórmenningunum þykir vænt um gömlu góðu stúkuna við gamla heimavöll Valsmanna á Hlíðarenda. Nú hefur verið sett gras á gamla
malarvöllinn nær höfuðstöðvunum og munu meistaraflokkar félagsins spila heimaleiki sína þar frá og með næsta ári.
SPORT/VALLI

TM styður kvennaknattspyrnu

10
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BÖLVUNIN

OG NÝIR

SPÁMENN

MIKLU BETRI EN BECKHAM
UMMÆLI

Boltinn í Suður-Evrópu:
Einar Logi Vignisson

„Hann
er besti
leikmaður
sem Real
hefur
keypt
frá því Zidane fór
þangað.“
Juanfran, leikmaður
Real Zaragoza, sem
spilaði með Sneijder
hjá Ajax.

Októberbölvunina
nefna Spánverjar
það þegar
sláturtíð þjálfara
hefst að hausti. Í
október fær alltaf
einn þjálfari að
fjúka og sá fyrsti
þetta árið var Abel Resino, þjálfari
Levante, sem situr snautlega á botni
deildarinnar með aðeins eitt stig.
Við starfi hans tekur ítalski þjálfarinn
Giovanni De Biasi, þrautreyndur boli
sem hefur náð að halda smáliðum
í Serie A. Levante er hálfgerð litlaÍtalía því helstu leikmenn liðsins eru
Ítalirnir Damiano Tommasi, Bruno
Cirillo, Marco Storari og Christian
Riganó.
Michael Laudrup fær eitthvað meiri
þolinmæði hjá Getafe þótt stig
Madrídardvergliðsins séu ekki nema
tvö enda Laudrup nýtekinn við
liðinu. Og gæti lifað á fornri frægð
sem leikmaður enda kosinn besti
erlendi leikmaðurinn á Spáni á síðasta
aldarfjórðungi tuttugustu aldar.
Michelino er töluvert dáðari en Bernd
Schuster, forveri hans hjá Getafe
sem flutti sig um set
í höfuðstaðnum
og hefur leitt Real
Madrid til hásætis í
deildinni.
En það
eru ekki
þjálfararnir sem
mesta athygli hafa
vakið á Spáni í haust
heldur argentínsku
nýstirnin
Lionel
Andrés
Messi og
Sergio „el
Kun” Agüero. Þeir eru markahæstir í
deildinni með sex mörk og margt líkt
með þessum smávöxnu framherjum
sem voru lykilmenn þegar Argentína
varð heimsmeistari landsliða undir 20
ára. Báðir skoruðu mark með hendi á
síðustu leiktíð, hönd Guðs auðvitað
eins og Maradona, og sitthvað fleira er
hægt að yfirfæra á meistara Maradona.
Messi er þó bráðgerri og í betra liði þar
sem ljósið skín skærar. Og fyrirsagnirnar
hættar að ganga út á nýi Maradona
þetta og hitt og meira lagt út frá
Messíasartengingum sem hægt er að
mynda úr nafni hans. Messi er ekki
lengur sauðtryggur aðstoðarmaður
hinna stjarnanna og sennilega hefur
enginn í heimsboltanum slegið honum
við í haust. Barcelona fer vel af stað
og stefnir í einvígi við Real Madrid
sem aðrir virðast ekki ætla að blanda
sér í. Telja flestir að eina liðið sem geti
átt séns sé einmitt Atlético Madrid,
nái liðið vopnum sínum eftir miklar
breytingar á leikmannahópnum í
sumar. Aurarnir fyrir Fernando Torres
voru vel nýttir og Jose Antonio Reyes,
Simao Sambrosa og Diego Forlan
hafa allir staðið sig vel. En liðið á
langt í landa, Barca slátraði Atlético á
dögunum og væntingarnar til Agüero
kannski fullmiklar. Nýr Maradona eða
Messi er ekki á hverju strái hverju
sem líður messíasarkomplexum
fyrirsagnasmiðanna.

Wesley Sneijder gegnir í raun nákvæmlega sama hlutverki hjá Real og David Beckham
gerði áður. Hann spilar oftast á hægri kantinum og tekur flestar horn- og aukaspyrnur
liðsins.
SPORT/AFP

Hann spilar í treyju númer 23, tekur framúrskarandi aukaspyrnur, sendir auðveldlega
50 metra stoðsendingar og er þegar
orðinn dáður og dýrkaður af aðdáendum Real Madrid. Hann heitir Wesley
Sneijder og hefur slegið í gegn á tímabilinu.
EFTIR HJALTA ÞÓR HREINSSON

W

Wesley Sneijder
er í guðatölu hjá
stuðningsmönnum Ajax og
hefur á aðeins
nokkrum vikum
orðið uppáhald
stuðningsmanna
Real Madrid.
SPORT/AFP

esley Sneijder var af
mörgum stimplaður
sem arftaki Davids
Beckham þegar hann kom til
Real í sumar og héldu flestir að
sá hollenski myndi eiga erfitt
uppdráttar við að standast slíkan samanburð. En Sneijder
hefur sneitt allt slíkt tal framhjá sér og einbeitir sér að sínum
leik. „Ég er ekki að reyna að
koma í staðinn fyrir einn eða
neinn, síst af öllu Beckham,“
sagði Sneijder við komuna til
Real. Samanburðurinn varð þó
ekki umflúinn og hafa spænsku
blöðin verið mjög dugleg að
líkja þeim saman. Í stuttu máli
má segja að niðurstaðan sé
einföld: Sneijder er miklu
betri en Beckham.
Dagblaðið Marca bauð
upp á fyrirsögnina „Maradonian“ eftir sigur Real
Madrid á Villarreal í
upphafi tímabilsins og
gaf
þannig
til
kynna hve góður
Sneijder hefði
verið í leiknum.
Það er ekkert

Wesley Sneijder
Hæð: 170 cm
Fæddur: 9. júní 1984
Landsleikir: 38 (7 mörk)
Staða: Miðjumaður
Einstaklingsverðlaun:
2004: Efnilegasti leikmaður Hollands
2007: Besti leikmaður
Hollands
Titlar: Hollenskur meistari (2004), bikarmeistari (2006 og 2007). Allt
með Ajax.
Fyrri félög: Ajax – 55
mörk í 175 leikjum.

Mottó:
„Á hverjum degi er ég
ákveðinn í að sýna mitt
besta á æfingum til að
sannfæra þjálfarann
um að ég verði að spila
næsta leik.”
Vissir þú?
...Sneijder kemur
úr mikilli fótboltafjölskyldu. Faðir hans
var atvinnumaður,
bróðir hans Jeffrey
spilar einnig og yngsti
bróðirinn, Rodney, er á
góðri leið með að verð
atvinnumaður.

smá hrós. Kannski líkar Sneijder betur
að vera líkt við Argentínumanninn en
David Beckham?
Bernd Schuster, stjóri Real, gerði
grín að öllum samanburðinum við
Beckham og sagði: „Sneijder minnir
mig á annan ljóshærðan miðjumann
sem spilaði áður fyrr með Real
Madrid – hann var ekki slæmur heldur.“ Schuster var þar að tala um sjálfan sig. Fjölmiðlar á Spáni gera nánast
lítið úr Beckham og segja hann þegar
gleymdan í Madrídarborg; liðið sé
þegar búið fá nýjan „Galactico“.

GRÍÐARLEGA FJÖLHÆFUR
Eins og áður segir hefur Sneijder slegið
í gegn á Spáni og verið að öðrum ólöstuðum einn allra besti leikmaður deildarinnar hingað til. Hann er knár þótt
hann sé smár, aðeins 1,70 metrar. Hann
er einnig með frábæra yfirsýn yfir völlinn og stelur mörgum boltum af andstæðingum sínum. Þá eru föst leikatriði
hans vís til að skapa hættu en hann er
nánast jafnfættur. Snöggur, áræðinn,
með góð skot og frábæra tækni sem
gerir hann að stórhættulegum leikmanni sem var eitt sinn talinn efnilegasti leikmaður Evrópu. Í dag er hann á
meðal þeirra bestu.

...Sneijder á svipaða
sögu og Marco van
Basten. Báðir eru fæddir
í Utrecht og enduðu svo
hjá Ajax. Van Basten var
einn besti leikmaður
sögunnar og þjálfar
Sneijder í dag í landsliði
Hollands.
...Sneijder er stundum
kallaður Þolinmóði bolabíturinn (The patient
pitbull). Það er skírskotun í Edgar Davids sem
var oft kallaður Bolabíturinn. Viðurnefni landa
hans vísar í það hversu
meira alhliða, og betri,
leikmaður Sneijder er.

„Hann er
frábær á
báðum
köntunum, hann
getur spilað sem framliggjandi
miðjumaður og aftar á
vellinum. Hann hefur
frábært hugarfar og er
sannur sigurvegari.“
Frank Rijkaard, stjóri
Barcelona, eftir að
Sneijder fór til Real
Madrid.
„Hann var
stressaður
í sínum
fyrsta leik
en hann
hefur
staðið
sig fullkomlega alveg
síðan þá. Liðið stendur
í þakkarskuld við
hann. Það er auðvelt
fyrir aðra leikmenn að
aðlagast með hann
inni á vellinum.”
Bernd Schuster, stjóri
Real Madrid.
„Hann er
alvöru
leikmaður,
jafnfættur
og með
frábærar
sendingar. Hann getur
spilað vel í öllum
leikkerfum.”
Martin Jol, landi
Sneijder og núverandi
stjóri Tottenham.

ALINN UPP OG
MÓTAÐUR HJÁ AJAX
Sneijder fæddist í bænum Utrecht en fór til Ajax aðeins sjö ára
gamall og var ekki lengi að vekja athygli á sér í hinu margrómaða
unglingakerfi þar. Gamla goðsögnin Danny Blind hreifst af
Sneijder og þrýsti mikið á þáverandi stjóra Ajax, Ronald Koeman,
að gefa honum tækifæri. Það kom loksins árið 2002 og skemmst
er frá því að segja að Sneijder nýtti sér tækifærið vel og leit aldrei
til baka. Hann varð fljótlega fyrirliði
hjá Ajax og er enn í dag í guðatölu í
Amsterdam.
Í unglingakerfi Ajax er leikmönnum
kennt að spila margar stöður og á því
græddi Sneijder. Hann var upphaflega
talinn bestur sem kantmaður en í dag
er hann allt eins líklegur til að spila sem
afturliggjandi miðjumaður eða í hvaða
stöðu sem er framar á vellinum.
Hvorki Sneijder sjálfur né Ajax gátu
hafnað gylliboði Real Madrid.
SPORT/GETTY
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ÞRÓUN KAUPVERÐS Í

ENSKU
ÚRVALSDEILDINNI
1902

Alf Common frá Sheffield
Utd. til Sunderland – 520 pund
Fyrsta salan yfir 500 pund

1905 Alf Common frá Sunderland
til Boro – 1.000 pund
Fyrsta salan yfir 1000 pund

1914 Perci Dawson frá Hearts til
Blackburn – 2.500 pund
Fyrsta salan yfir 2.500 pund
1922 Syd Puddefoot frá West
Ham til Falkirk – 5.500 pund
Fyrsta salan yfir 5.000 pund

1928 David Jack
frá Bolton til
Arsenal – 10.890
pund
Fyrsta salan yfir 10
þúsund pund

1949 Eddie
Quigley frá
Sheffield Wednesday
til Preston – 26.000 pund
Fyrsta salan yfir 25 þúsund pund

1957 John Charles frá Leeds til
Juventus – 65.000 pund
Fyrsta salan yfir
50 þúsund pund
1961 Dennis Law
frá Man. City til
Torino – 110.000
pund
Fyrsta salan yfir
100 þúsund pund

1977 Kevin Keegan frá Liverpool
til Hamburg – 500.000 pund
Fyrsta salan yfir 500 þúsund pund
1979 Trevor Francis frá
Birmingham til Nott. Forest
– 1.180.000 pund
Fyrsta salan yfir
milljón pund

1986 Mark
Hughes frá
Man. Utd. til
Barcelona
– 2.300.000 pund
Fyrsta salan yfir
2 milljónir
punda

1987 Ian Rush frá Liverpool til
Juventus – 3.200.000 pund
Fyrsta salan yfir 3 milljónir punda
1989 Chris Waddle frá Tottenham
til Marseille – 4.250.000 pund
Fyrsta salan yfir 4 milljónir punda

1991 David Platt frá Aston Villa

DREYMIR UM EM Í NOREGI
Handknattleiksmaðurinn Jaliesky Garcia
er kominn á fullt skrið á nýjan leik eftir
að hafa slitið krossbönd í hné á síðasta
ári. Garcia upplifði erfiðustu tíma ferilsins á meðan á langri endurhæfingunni stóð en
leyfir sér nú að dreyma um að spila með íslenska
landsliðinu á Evrópumótinu í Noregi á næsta ári.
Eftir Vigni Guðjónsson

É

g er ekki sami leikmaðurinn og áður. Slæm meiðsli
hafa áhrif á líkamann en
það þýðir samt ekki að ég sé síðri
leikmaður. Ég finn lítið sem ekkert fyrir eymslum vegna meiðslanna og myndi telja að ég væri
orðinn svona 95% góður. Mér líður
mjög vel og hef aldrei haft jafn
gaman af því að spila handbolta og
nú,“ segir íslenski landsliðsmaðurinn Jaliesky Garcia, leikmaður
Göppingen í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta.
Eftir að hafa slitið krossband í
hægra hné í október á síðasta ári
og brotið bein í vinstri hendi í
ágúst er Garcia loksins orðinn
heill heilsu og þykir hann hafa
spilað afar vel í síðustu leikjum
Göppingen. „Ég bæti við mig
nokkrum mínútum í hverjum leik
og er farinn að spila allt að 20-30
mínútur í leik. Þjálfarinn tekur
enga áhættu með mig og vill auka
álagið jafn og þétt. Ég er mjög
sáttur við það.“
Þann 25. október næstkomandi
er eitt ár liðið frá því að Garcia
sneri sig illa á æfingu með
Göppingen með þeim afleiðingum
að krossbandið slitnaði. Garcia fór
í aðgerð nokkrum dögum síðar og
við tók löng og ströng endurhæfing sem fól í sér sjúkraþjálfun
og styrktaræfingar. Garcia segir
fyrstu sex mánuði ársins hafa
reynst sér afar erfiða. „Það er

Jaliesky Garcia
Fæðingardagur: 28. janúar
1975
Hæð: 1,94 cm
Landsleikir: 39
Mörk: 148 (3,8 að meðaltali
í leik)

margt sem fer í gegnum hugann á
svona stundum. Það kom fyrir að
ég efaðist um að ég myndi spila
handbolta nokkurn tímann aftur.
Ég held að þeir einu sem átti sig á
því andlega álagi sem fylgir því að
æfa einsamall í yfir hálft ár séu
þeir sem hafa lent í því sjálfir,“
útskýrir Garcia.

GEFUR KOST Á SÉR Í
LANDSLIÐIÐ
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari
hefur opinberlega lýst því yfir að
Garcia hafi verið sárt saknað í
verkefnum landsliðsins undanfarin
misseri. Garcia spilaði síðast fyrir
landsliðið á æfingamóti í Póllandi
fyrir tæpum tveimur árum, en
hann hefur auk þess misst af
síðustu þremur stórmótum vegna
meiðsla eða persónulegra ástæðna.
„Ég hef saknað þess að spila fyrir
landsliðið,“ segir hann. „Það er
alltaf öðruvísi að spila með
landsliði en félagsliði. Andrúmsloftið er skemmtilegra og það er
alltaf gaman að hitta strákana.
Auk þess fær maður þá tækifæri
til að koma til Íslands,“ segir
Garcia og hlær en hann hefur
verið í góðu sambandi við Alfreð
allt frá því að endurhæfingin
hófst.
„Við ræðum alltaf saman annað
slagið og förum yfir stöðuna. Mitt
viðhorf gagnvart landsliðinu er
ávallt það sama – ef ég er heill
heilsu gef ég kost á mér,“ segir
Garcia. Framundan eru æfingabúðir með landsliðinu sem eru
fyrsta skrefið í undirbúningnum
fyrir EM í Noregi sem fram fer í
upphafi næsta árs. Garcia vonast
til þess að vera valinn í þann hóp.
„Það var hrikalegt að missa af HM
í Þýskalandi á þessu ári og það er
langt síðan ég fór að hugsa um EM
í Noregi. Mig dreymir um að fá
tækifæri til að spila þar.“

til Bari – 5.000.000 pund
Fyrsta salan yfir 5 milljónir punda

Garcia segir að eitt af því
jákvæðasta við að vera valinn
í landsliðið sé tækifærið til að
koma til Íslands, skoða landið og
heilsa upp á vini og kunningja.
SPORT/GVA

VISSIR ÞÚ...
... að tilviljun ein réð því
að Garcia byrjaði að æfa
handbolta, þá níu ára gamall.
Handboltaþjálfari kom í
skólann hans í smábænum
Pinar Del Rio á Kúbu og bað
þá sem hefðu áhuga á að æfa
íþróttina að rétta upp hönd.
Það gerði Garcia, án þess
að hafa hugmynd um hvað
íþróttin snerist um.
... að Garcia kom til Íslands fyrir tilstilli vinar síns, landsliðsmannsins fyrrverandi Julian Duranona, sem náði að sannfæra
forráðamenn HK um að fá Garcia á reynslu. Hann hafði þá ekki
æft að viti í um þrjú ár en svo fór að Garcia fékk samning hjá HK.
... að eiginkona Garcia er frá Púertó Ríkó og hefur leikmaðurinn
lýst því yfir að hann muni líklegast flytja þangað þegar handboltaferlinum lýkur. Hann hefur þó hug á því að spila sitt síðasta
tímabil í handbolta á Íslandi.

STJARNA INNAN VALLAR SEM UTAN
1996 Alan Shearer frá Blackburn
til Newcastle – 15.000.000 pund
Fyrsta salan yfir 15 milljónir
punda

1999 Nicolas Anelka frá Arsenal
til Real Madrid – 22.500.000 pund
Fyrsta salan yfir 20 milljónir
punda
2001 Juan Veron frá Lazio til
Man. Utd. – 28.100.000 pund
Fyrsta salan yfir 25 milljónir
punda

2002 Rio Ferdinand frá Leeds til
Man. Utd. – 30.000.000 pund
Fyrsta salan yfir 30 milljónir
punda

Markúsar Mána Michaelssonar, besta leikmenn
Íslandsmótsins í fyrra, hefur verið sárt saknað hjá
handknattleiksliði Vals það sem af er tímabili í N1deildinni, en hann hefur lítið sem ekkert æft með
liðinu í haust vegna anna í vinnu. Forsvarsmenn
Straums, fjárfestingarbankans sem Markús Máni
starfar hjá, eru hins vegar í skýjunum með að geta notað krafta
hans að fullu. Markús Máni er menntaður viðskiptafræðingur og
hefur starfað hjá Straumi frá því hann sneri aftur til Íslands úr
atvinnumennsku í fyrra.
„Markús Máni er algjör lykilmaður hjá okkur. Við erum afskaplega
fegnir að hafa hann,“ segir Höskuldur Ari Hauksson, yfirmaður
markaðsviðskipta hjá Straumi, en það er sú deild sem Markús Máni
starfar hjá. Höskuldur hefur starfað hjá Straumi frá því í apríl en
segir Markús hafa heillað sig upp úr skónum frá þeim tíma. „Hann
er frábær drengur, öflugur starfskraftur og alveg pottþéttur.“
Á handboltavellinum er Markús Máni þekktur fyrir mikinn dugnað og kröftugan leik. Hann þykir mikill leiðtogi á velli og tekur
ævinlega af skarið þegar þörf er á. Höskuldur segir að Markús hafi
sama mann að geyma í dagvinnunni. „Hann er stjarna, innan vallar
sem utan.“

Nokkuð
er liðið
frá því að
Markús
Máni
Michaelsson
reimaði á
sig skóna
í búningsklefa
Valsmanna.
SPORT/ANTON
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TUGURINN

stigahæstu leikmenn allra tíma
í úrvalsdeild karla í körfubolta

1. Valur Ingimundarson
7.355
Langstigahæsti
leikmaður
úrvalsdeildarinnar og verður
meti hans varla
haggað í bráð
enda með 2.573
stiga forskot á
næsta mann
sem er enn
að spila. Valur skoraði 18,4 stig
að meðaltali í 400 leikjum með
Njarðvík, Tindastóli og Skallagrími.

2. Guðjón Skúlason
6.649
Skoraði 16,3 stig að meðaltali í 409
leikjum með Keflavík og Grindavík.

3. Teitur Örlygsson
6.597
Teitur skoraði öll stigin sín fyrir
Njarðvík og var með 16,2 að meðaltali í 406 leikjum.
4. Guðmundur L. Bragason 5.655
Skoraði 16,3 stig að meðaltali í 348
leikjum með Grindavík og Haukum
frá 1987 til 2004.
5. Jónatan James Bow
4.892
Er stigahæsti Bandaríkjamaðurinn á
listanum en hluta af ferli sínum lék
hann með tvöfalt ríkisfang. Jónatan
var með 22,1 stig að meðaltali í 221
leik fyrir Hauka, KR, Keflavík og Val.
6. Kristinn Friðriksson
Er stigahæsti
leikmaðurinn
sem er enn að
spila. Kristinn
hefur skorað
stigin fyrir
fimm félög en
hann er með
alls 15,1 stig að
meðaltali í 317
leikjum.

4.782

7. Jón Arnar Ingvarsson 4.679
Skoraði 13,8 stig að meðaltali í 340
leikjum með Haukum og Breiðabliki frá 1988 til 2004.
8. Birgir Mikaelsson
4.411
Skoraði 14,0 stig að meðaltali í 316
leikjum á árunum 1980-2001, fyrir
KR, Skallagrím, Snæfell og Breiðablik
9. Eiríkur Önundarson
4.179
Eiríkur er að hefja sitt tólfta tímabil í úrvalsdeildinni en hann hefur
skorað 15,1 stig að meðaltali í 276
leikjum.
10. Páll Axel Vilbergsson 4.074
Er líklegur til þess að hækka sig á
listanum á næstu árum enda enn á
besta aldri. Páll Axel hefur skoraði
16,4 stig að meðaltali í 248 leikjum.
FÉLAGIÐ KOMIÐ
AFTUR Á
RÉTTAN STALL
OKTËBER 
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FJÓRIR FYRIRLIÐAR
VALS Í GEGNUM TÍÐINA
RÆÐA UM BYLTINGUNA
Á HLÍÐARENDA

sport
WESLEY
SNEIJDER
MIKLU BETRI
EN BECKHAM
HELSTI
MARKASKORARI
STABÆK
VEIGAR ER
HRIKALEGA
GÓÐUR

SPORTMYND/VILHELM

KRISTJÁN ÖRN
SIGURÐSSON
AÐALMAÐURINN
Í MEISTARALIÐI
BRANN

Útgefandi: 365 miðlar.
Ritstjóri: Vignir
Guðjónsson, vignir@
frettabladid.is
Forsíðumyndina tók Valli af Guðmundi
Þorbjörnssyni, Grími Sæmundsen, Þorgrími
Þráinssyni og Sigurbirni Hreiðarssyni.

SPURT OG SVARAÐ
MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR, VAL
Fædd: 25. júlí 1986
Íþrótt: Fótbolti
Þegar þú varst búinn að
skora 34. markið þitt síðasta
sumar, flaug einhvern tímann í gegnum huga þinn að
þú ættir eftir að skora 38 mörk árið eftir?
Aldrei nokkurn tímann.
Muntu skora yfir 40 mörk næsta sumar?
Ég get með engu móti sagt til um það.
Kemst íslenska kvennalandsliðið í lokakeppni EM 2009?
Alveg pottþétt.
Saknarðu Vestmannaeyja?
Já, rosalega mikið. Ég sakna auðvitað
fjölskyldunnar en líka friðarins. Í
Reykjavík eru allir á fullu og mikið
stress. Maður losnar við allt slíkt í
Eyjum.
Getur Valur orðið Íslandsmeistari
án þín? Að sjálfsögðu.
Var leiðinlegt í Þýskalandi? Já,
ógeðslega leiðinlegt. Þjóðverjar
eru litlir húmoristar og taka lífinu einum of
alvarlega.
Helsti styrkleiki: Góður vinur.
Helsti veikleiki: Þrjóska.
Hápunktur ferilsins: Allir Íslandsmeistaratitlarnir og fyrsti A-landsleikurinn.
Draumaliðið: Kvennalið Manchester
United. Verst að það er ekki til.
Ef þú værir síamstvíburi, hvern vildirðu
helst hafa fastan við þig? Karítas, bestu
vinkonu mína. Við erum perluvinir, höfum
aldrei rifist og ég veit að ég gæti
verið föst við hana.
Morgunmatur: Venjulegt Cheerios.
Hvor er betri, þú eða Ásthildur
Helgadóttir? Hei, þetta er
ósanngjörn spurning. No comment.
Erfiðasti andstæðingur: Bandaríska Alandsliðið.
Besta ráðið: Mamma og amma kenndu
mér að koma fram við aðra eins og ég vil að
aðrir komi fram við mig.
Bíll: Ég ek um á Toyota Auris, en á hann ekki.

Það er ótrúlega góður bíll
en ég myndi samt kaupa
mér BMW ef ég
ætti pening.
Ef báðir
leikirnir færu
fram á sama
tíma, úrslitaleikurinn
á HM karla og
úrslitaleikurinn á HM kvenna, hvorn
myndirðu horfa á? Sem kona yrði ég að
horfa á úrslitaleik kvenna. Annars myndi ég
stilla upp tveimur sjónvörpum hlið við
hlið og horfa á þá báða.
Besti leikmaður heims
í kvennaflokki: Marta
frá Brasilíu og Kelly
Smith frá Englandi.
Besti leikmaður
heims í karlaflokki:
Ronaldo.
Hver er
kynþokkafyllstur?
Justin Timberlake.
Áttu kærasta? Hmmm.... No
comment.
Ef þú værir ekki
fótboltakona: Þá væri ég
handboltakona.
Besta vinkonan í boltanum: Get
ekki gert upp á milli stelpnanna í Val. Við
erum eins og ein stór fjölskylda.
Ef þú gætir spilað með hvaða
leikmanni sem er: Ég myndi velja
Mörtu í kvennaflokki og síðan myndi
ég alveg þiggja sendingarnar frá
David Beckham.
Eftir fimm ár verð ég....
Vonandi búin að spila í
lokakeppni EM. Ég verð
að spila með einhverju
öflugu atvinnumannaliði
úti í heimi með rosalega
góða leikmenn mér við
hlið. Það er síðan óskandi
að ég verði á einhverjum
góðum stað þar sem ég
er hamingjusöm.

EKKI PLÁSS FYRIR ALLA JEPPANA
að hálfgerðu tískufyrirbæri á
meðal knattspyrnumanna í Englandi að fara ferðir sínar um á
jeppa. Og því stærri sem hann er,
því betra.

Svona lítur Hummerinn út
sem Wayne Rooney keypti
sér fyrir skemmstu.

Framkvæmdir standa nú yfir
á bílastæði leikmanna, þjálfara og starfsmanna á æfingasvæði Manchester United.
Ástæðan fyrir framkvæmdunum
er einföld - ekki er lengur pláss
fyrir tryllitæki leikmanna liðsins á
þeim bílastæðum sem fyrir eru.
Flestir leikmanna liðsins eru milljónamæringar og hefur það orðið

Sóknarmaðurinn Wayne Rooney
á stærsta bílinn hjá Manchester
United, 2007 árgerð af Hummer
H2. Slíkt tryllitæki kostar tæpar 10
milljónir króna, sem
er örlítið minna en
það sem Rooney fær í
vikulaun. Gary Neville
og Ryan Giggs aka
báðir á Range Rover
jeppum og þá fjárfesti
Bílastæðin á æfingasvæði
Man. Utd. eru stór - en
ekki nógu stór.

Cristiano Ronaldo nýlega í Bentley
Continental sem er sportbíll, en er
þó yfir tveir metrar á breidd.
„Ástandið er súrrealískt. Strákarnir eru nánast í keppni um hver
á stærsta bílinn. Hver veit hvað
kemur næst,“ sagði ónefndur
starfsmaður æfingasvæðisins við
eitt bresku götublaðanna.

JDC bílar er viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili fyrir Dodge / Chrysler / Jeep / New Chrysler LLC
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ÐARVAL
PRENTMET HARÐVI

Opnunartími:
Mánudaga - föstudaga

10 - 18
Laugardaga

10 - 14

MAMMA
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BIRTÍNGUR
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JDC bílar hf.
Krókhálsi 4
110 Reykjavík
Sími: 540 6700
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Enn meiri ánægja?
Enn meiri akstursánægja þökk sé BMW EfficientDynamics tækninni
Minni eldsneytisnotkun þökk sé BMW EfficientDynamics tækninni

Nýja BMW 1 línan. Einfaldlega fallegur bíll.
Gengur illa að finna sparneytin bíl með þróttmikla eiginleika? Leitinni er lokið, þökk sé nýju BMW 1 línunni og byltingarkenndu EfficientDynamics tækninni. Þessi nýstárlega nálgun hjá BMW dregur úr eldsneytisnotkun án þess að það komi niður
á akstursánægjunni, sem er okkar á milli sagt ótrúleg frammistaða. Ný fjögurra strokka vél, ný lagskipt High Precision innspýting,
nýtt rafstýri, nýr BER rafall sem virkjar bremsuaflið og sjálfvirk start-stopp stilling minnkar í samstilltu átaki notkunina um
1 lítra á 100 km. Komdu og upplifðu skemmtun eins og hún gerist best. Komdu í spar-reynsluakstur.

Verð frá kr. 2.650.000
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Langt í land í Afganistan
Forysta Atlantshafsbandalagsins álítur friðargæzlu- og uppbyggingarverkefni þess í Afganistan prófstein á að bandalagið standist
kröfur 21. aldar. Í grein Auðuns Arnórssonar kemur fram að blikur eru á lofti hvort NATO reynist unnt að standast þessa prófraun.

Á

nýafstöðnum
ársfundi Þingmannasambands
NATO,
sem fram fór í Laugardalshöll, var verkefni
Atlantshafsbandalagsins í Afganistan eitt af
þeim málum sem mest voru rædd,
enda hefur framkvæmdastjóri
bandalagsins, Jaap de Hoop Scheffer, lýst því yfir að verkefnið þar sé
prófsteinn á hvort NATO sé fært
um að standa undir þeim væntingum sem 21. öldin gerir til öflugasta
hernaðarbandalags heims.

3EX ¹R FR¹ INNR¹S
Síðastliðinn sunnudag voru rétt
sex ár síðan hernaðaríhlutun vesturveldanna í Afganistan hófst með
sprengjuárásum Bandaríkjahers
á stöðvar talibana sem þá stjórnuðu landinu, en Bretar og fleiri
bandamenn tóku síðan þátt í innrásinni. Í samstilltri sókn innrásarliðsins og afganska Norðurbandalagsins voru talibanar (og
erlendir liðsmenn al-Kaída sem
störfuðu í skjóli þeirra) á innan
við tveimur mánuðum hraktir á
flótta upp í fjöllin næst landamærunum að Pakistan, þaðan sem þeir
stunda skæruhernað enn þann dag
í dag.
Þessi skæruhernaður hefur
færzt í aukana á þessu ári. Yfir
5.000 manns hafa fallið í þeim
átökum það sem af er árinu, en
það er mesta mannfall sem orðið
hefur á einu ári frá því innrásin
var gerð. Allt árið í fyrra féllu um
4.000 manns. Flestir hinna föllnu
teljast vera uppreisnarmenn gegn
hinni kjörnu ríkisstjórn Afganistans, sem Hamid Karzai forseti fer
fyrir, og „Alþjóðlega öryggisaðstoðarliðinu“, ISAF, eins og fjölþjóðaliðið sem NATO stýrir nefnist formlega.
,ÕST EFTIR LIÈSAUKA
Tæplega 35.000 manns þjóna nú
undir merkjum ISAF í Afganistan.
Þessi liðsafli á mjög erfitt með að

3!.$",3.)2 (%2-%.. %ITT MESTA VANDAM¹LIÈ SEM LIÈSSKORTUR FJÎLÖJËÈALIÈSINS VELDUR ER AÈ ÖAÈ GETUR EKKI HALDIÈ SV¾ÈUM SEM ÖAÈ bHREINSARm AF SK¾RULIÈUM ¶EIR SNÒA

ÖANGAÈ JAFNHARÈAN AFTUR OG ÅBÒARNIR ÖORA EKKI AÈ SÕNA +ABÒL STJËRNINNI HOLLUSTU

uppfylla það metnaðarfulla hlutverk sem honum er ætlað við að
tryggja öryggi, sinna friðargæzlu
og uppbyggingarstarfi í landinu,
enda er framkvæmdastjórinn de
Hoop Scheffer stöðugt að þrýsta á
bandalagsþjóðirnar
að
leggja
meira af mörkum til að bæta horfur á árangri.
Hann ítrekaði þessa áskorun
sína í ávarpinu í Laugardalshöll á
þriðjudaginn. Daginn áður hafði
hann minnt á hana er hann kom við
í Kaupmannahöfn á leiðinni til
Íslands, og danski forsætisráðherrann Anders Fogh Rasmussen
tók undir með honum og sagði það
vera „gríðarlega mikilvægt að við
[bandalagsþjóðirnar í NATO] fylgjum skuldbindingum okkar eftir;
við megum ekki láta Afganistan
aftur verða hryðjuverkamönnum
skjól.“
Danir juku í september framlag
sitt til ISAF úr 440 hermönnum í
600. Þeir eru flestir á vettvangi í
Helmand-sýslu í suðurhluta landsins, en þar hafa skæruliðar haft sig

¨ !,¶*«¨,%'! ®29'')3!¨34/¨!2,)¨)¨
(INN  DESEMBER  SAMÖYKKTI
ÎRYGGISR¹È 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA AÈ
SETT YRÈI ¹ FËT b!LÖJËÈLEGA ÎRYGGIS
AÈSTOÈARLIÈIÈ Å !FGANISTANm )3!& ¥
FYRSTU SKIPTUST VISSAR .!4/ ÖJËÈIR ¹
UM AÈ FARA FYRIR LIÈINU EN ¹RIÈ 
TËK BANDALAGIÈ SJ¹LFT AÈ SÁR AÈ STÕRA
ÖVÅ
.Ò ÖJËNA Å )3!& T¾PLEGA 
MANNS OG KOMA ÖEIR FR¹ ALLS 
LÎNDUM ÖAR SEM  LÎND UTAN .!4/
LEGGJA VERKEFNINU EINNIG LIÈ ,ANG
FLESTIR )3!& LIÈAR ERU HERMENN EN
SUMIR ERU LÎGREGLUMENN FLUGUM

FERÈARSTJËRAR EÈA AÈRIR BORGARALEGIR
SÁRFR¾ÈINGAR
3AMKV¾MT UPPLÕSINGUM FR¹
HÎFUÈSTÎÈVUM )3!& Å +ABÒL FR¹ ÖVÅ
NÒ Å SEPTEMBER ERU NÅU ¥SLENDINGAR
SKR¹ÈIR LIÈSMENN )3!& EN SAM
KV¾MT ÖVÅ SEM FRAM KEMUR ¹ VEF
¥SLENSKU FRIÈARG¾SLUNNAR ERU ÖEIR
ALLS FJËRT¹N p NÅU VIÈ REKSTUR +ABÒL
FLUGVALLAR ÖRÅR Å HÎFUÈSTÎÈVUM )3!&
Å +ABÒL OG TVEIR ÖRËUNARFULLTRÒAR Å
ENDURREISNAR OG UPPBYGGINGARSVEIT
024 Å #HAGCHARAN Å 'HOR HÁRAÈI Å
VESTURHLUTA LANDSINS

einna mest í frammi. Tveir Danir
féllu í árás talibana á herbúðir
þeirra í Helmand fyrir skemmstu.
Ýmsar aðrar þjóðir, sem lagt hafa
ISAF til liðsafla, hafa gert það með
margvíslegum skilyrðum, svo sem
að þeirra hermenn taki ekki þátt í
aðgerðum í Suður- og AusturAfganistan, þar sem hættan er
mest á að lenda í beinum átökum
við skæruliða.
Nú í vikunni var framlag Þjóðverja til ISAF til umræðu á þýzka
þinginu, en fram til þessa hafa
Þjóðverjar lagt áherzlu á að taka
ekki þátt í hernaðarlegum árásaraðgerðum, heldur aðeins eiginlegri
friðargæzlu. Henni hafa þeir sinnt
í Norður-Afganistan, þar sem miklu
friðvænlegra hefur verið en í suðurhlutanum. Þingið samþykkti á
föstudag að framlengja þátttöku
þýzka hersins í ISAF, en í umræðunni fyrir atkvæðagreiðsluna kom
skýrt fram að Þjóðverjar vilja hafa
skýra aðgreiningu milli friðargæslu- og uppbyggingarhlutverks
ISAF-fjölþjóðaliðsins annars vegar,
og hins vegar „Operation Enduring
Freedom“ (OEF); bandaríska herliðið í Afganistan starfar í umboði
þeirrar áætlunar sem er hluti af
hnattrænu „stríði“ bandarískra
stjórnvalda gegn hryðjuverkum.

0L¹STUR ¹ SVÎÈUS¹R
Einn af herforingjum ISAF í Kabúl
hefur látið hafa eftir sér að fjölþjóðaherliðið yrði að hafa minnst
160.000 mönnum á að skipa til að
geta uppfyllt hlutverk sitt með
árangursríkum hætti um allt
Afganistan. Í skýrslu sendinefndar
NATO-þingsins, sem heimsótti
Afganistan í byrjun september,
segir að það þyrfti 800.000 hermenn til að hafa jafnöfluga nærveru í Afganistan og bandalagið
hefur haft í Kosovo. Bruce Riedel,
sem var fulltrúi í bandaríska Þjóðaröryggisráðinu til ársins 2002,
þykir vera skömm að því að bandalagsþjóðirnar skuli ekki hafa reynzt
viljugar til að leggja meira af mörkum en raun ber vitni. „Til uppbygg-
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&JÎLÖJËÈAHERLIÈ .!4/ Å !FGANISTAN
&RAMKV¾MDASTJËRI .!4/ HEFUR SKORAÈ ¹ BANDALAGSRÅKIN AÈ LEGGJA TIL FLEIRI
HERMENN OG MEIRI BÒNAÈ TIL FJÎLÖJËÈAHERLIÈSINS )3!& 9FIRLIT YFIR LIÈS
FRAMLAG TIL )3!& SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM ÒR HÎFUÈSTÎÈVUM ÖESS Å +ABÒL
-AZAR I
3HARIF

(ÁRAÈSHÎFUÈST

 KM
)3!& ¹ VETTVANGI
SÅÈAN Å DES 

./2¨52

(ERAT

! 5 345 2

6%3452

OKT 

)3!& ¹ VETTVANGI
SÅÈAN Å JÒNÅ 

+ANDAHAR

35¨52
)3!& ¹ VETTVANGI
SÅÈAN Å JÒLÅ 

$AN + -C.EILL
"ANDAR HERSHÎFÈINGI
 )3!& HERMANNA

+ABÒL
(ÎFUÈST
)3!&

,ÎND UTAN .!4/
SEM LEGGJA )3!& TIL LIÈ
STRALÅA

3VÅÖJËÈ

.ÕJA 3J¹LAND

!LBANÅA

-AKEDËNÅA

+RËATÅA

&INNLAND

!SERBAÅDSJAN

¥RLAND

!USTURRÅKI

3VISS


ingar lands, sem hefur sætt stanzlausu stríði og eyðileggingu í
aldarfjórðung, eyðum við minna fé
á hvern íbúa en í Bosníu eða á
Haítí,“ hefur Der Spiegel eftir
Riedel. „Við reynum að binda um
svöðusár með plástri,“ bætir hann
við.
Eitt höfuðmarkmið uppbyggingarstarfsins hefur verið að byggja
upp afganska stjórnarherinn og
lögregluna, enda ljóst að það væri
uppskrift að hörmungum ef erlenda
herliðið hyrfi af vettvangi áður en
stofnanir afganska ríkisins – einkum og sér í lagi herinn og lögreglan
– eru færar um að standa á eigin
fótum og verjast féndum í eigin
landi. Uppbygging stjórnarhersins
hefur gengið brösulega. Þótt yfir
30.000 manns hafi nú fengið þjálf-
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un til þjónustu í honum kvað ekki
vera nema lítill hluti þess fjölda tiltækur. Fátækt og spilling valda því
að vopn sem stjórnarhernum eru
send lenda gjarnan á svartamarkaðnum. Lögreglumenn eru uppáhaldsskotmark skæruliða og hafa
hundruð þeirra látið lífið í árásum
talibana. Spilling er viðvarandi í
innanríkisráðuneytinu; sagt er að
það kosti allt að 150.000 dollara að
kaupa héraðslögreglustjóraembætti. Sá sem embættið hlýtur er
svo fljótur að hala þann kostnað
aftur inn með því að beita liði sínu
til að rukka fólk.

+LOFIN AFSTAÈA ALMENNINGS
Almenningur í flestum evrópsku
NATO-ríkjunum er mjög klofinn í
afstöðu sinni til íhlutunar NATO í
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Afganistan. Með tilliti til þessa
hvatti de Hoop Scheffer í ræðu
sinni á NATO-þinginu þingmenn í
bandalagsríkjunum til að beita sér
til að upplýsa almenning í hverju
landi um að aðgerðir NATO í
Afganistan snúist í raun um að
verja eigin öryggishagsmuni viðkomandi NATO-þjóðar á tímum
hnattvæðingar.
Ekki voru þó allir þingfulltrúar
jafnmóttækilegir fyrir þessari
áskorun
framkvæmdastjórans.
Einn fulltrúinn lagði til við fréttamann, að hann spyrði de Hoop
Scheffer hvernig væri að vera
fyrsti framkvæmdastjóri bandalagsins í sögu þess sem sæti uppi
með að bíða ósigur í verkefni sem
bandalagið hefði ráðizt í.
Þetta viðhorf þingfulltrúans
endurspeglar að ein aðalástæðan
að baki því að jafn illa skuli hafa
gengið og raun ber vitni að fá
bandalagsríkin til að senda þann
búnað og liðsafla til Afganistan
sem NATO hefur óskað eftir, er að
ekki ríkir pólitísk samstaða um
matið á því sem sá liðsafli geti
komið til leiðar. Margir þingmenn
virðast hikandi við að samþykkja
að fleiri hermenn úr þjóðherjum
þeirra verði sendir á vettvang við
Hindukush-fjöll nema fyrir liggi
áætlun um lok verkefnisins – „exit
strategy“ eins og það er kallað.

(UGUR OG HJÎRTU EKKI AUÈUNNIN
Reynslusögur af vettvangi í Afganistan hafa einnig tvímælalaust haft
áhrif á viðhorf þingmanna. Reynslan hefur sýnt að mjög snúið er fyrir
erlent herlið – sem kom sem innrásarlið inn í landið þótt það njóti
stuðnings kjörinna stjórnvalda – að
vinna „hug og hjörtu“ afgansks
almennings. Að byggja skóla og
aðra félagslega innviði sem miða að
því að bæta líf fólksins er jafnvel
ekki til þess fallið að ná þessu markmiði. Dæmi eru um að talibanar
auki áhrif sín meðal heimamanna
með því að sprengja skóla sem
byggðir hafa verið fyrir tilstuðlan
hinna erlendu „trúleysingja“.
Þá hafa hjálparliðar frá NATOlöndum, sem hafa til að mynda
unnið að því að þjálfa afganska lögreglumenn, fórnað höndum þegar
þeir verða vitni að því að um leið og
þjálfuninni er lokið beita þessir
nýþjálfuðu lögreglumenn hamslausu ofbeldi gegn varnarlausum
borgurum – eða þá gerast umsvifalaust liðhlaupar og ganga til liðs við
héraðsstríðsherra,
ópíumbaróna
eða jafnvel skæruliða talibana. Að
heróínframleiðsla, sjálfsmorðsárásir og gíslatökur skuli stöðugt færast í aukana endurspeglar líka hve
illa Kabúl-stjórnin og hið erlenda
stuðningslið hennar ræður við
ástandið í landinu.
Í skýrslu sendinefndar NATOþingsins, sem vitnað er til hér að
framan, segir að mikilvægasta forsendan fyrir því að verkefni NATO
í Afganistan skili árangri sé að
bandalagið setji sér og hrindi í
framkvæmd „þaulhugsaðri, ítarlegri sýn á verkefnið sem samstaða
sé um og tryggt að fái það fé, búnað
og liðsafla sem þörf er á.“ Varnarmálaráðherrar bandalagsins ræða
málið síðar í þessum mánuði en
horfur eru á að ekki verði neinar
grundvallarbreytingar á því hvernig NATO sinnir verkefni sínu í
Afganistan fyrr en hugsanlega
annað verður ákveðið á leiðtogafundi bandalagsins í Búkarest í
vor.
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OPERA OPERAIS

Síðustu helgi eyddi ég
í borg ástarinnar,
París, og gisti í lítilli
íbúð þar sem hægt
var að horfa á Eiffelturninn lýsa upp himininn á kvöldin. Ég
held að París sé kölluð
borg ástarinnar vegna
þess að það er ekki eingöngu auðvelt að vera ástfanginn í borginni,
heldur er líka svo auðvelt að verða
ástfanginn af borginni sjálfri. Og
þrátt fyrir öll ástföngnu pörin
þótti mér borg ástarinnar alveg
jafn frábær í góðra vina hópi.
Við komuna til Parísar, um miðjan dag, tók kona á móti farþegum
neðanjarðarlestanna. Hún spilaði
á banjó og brosti framan í alla þá

sem gáfu sér tíma til að horfa á
hana. Af lestarstöðinni var förinni
síðan heitið á kaffihús. Á kaffihúsum í París, eins og í mörgum stórborgum, er ekkert tiltökumál að
sitja einn. Tvær eldri konur sátu
einar hvor á sínu borðinu, drukku
kaffi og horfðu á mannlífið. Ég
held að það yrði góð leið til þess að
eyða ellinni þegar þar að kemur.
Fyrir utan Nýlistasafnið hefði
líka verið hægt að sitja og horfa á
mannlífið heilu dagana. Þar sat
fólk og teiknaði eða las, og gömul
útigangskona spilaði einn og sama
tóninn aftur og aftur á heimagerða
fiðlu, við lítinn fögnuð viðstaddra.
Tveir ungir menn dönsuðu þó og
skiptu á milli sín rósavínsflösku.
Á meðan bauð maður í fullum ind-

jánaskrúða hverjum sem vildi
sopa úr sinni vínflösku. Hvernig
ætli þessu hefði verið tekið á
góðum degi á Austurvelli í
sumar?
Þegar líða tók á kvöldið færðist
enn þá meira fjör í leikinn. Tískuvika og heimsmeistaramót í rúbbí
mynduðu skemmtilega blöndu og
miðbærinn var troðfullur. Þegar
komið var á lestarstöðina á nýjan
leik, um tólf tímum frá síðustu
heimsókn, sat banjókonan enn á
sama stað og spilaði. Hún lét það
ekkert á sig fá þótt hópur lögreglumanna hlypi framhjá henni á
miklum hraða. Ég gat ekki annað
en hugsað með mér hvort það væri
líka rætt um óöld í miðborginni í
frönskum fjölmiðlum.
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%FTIR &RODE °VERLI

.EI ¶AÈ GETA
%INS
EKKI ORÈIÈ
OG ÁG
!F HVERJU
ÖANNIG MISTÎK ¾TTI ÁG AÈ
SAGÈI
AÈ ÁG BRENNI TRÒA ÖVÅ
(¹LFVITA
HÎFUÈIÈ AF ÖÁR ¡G G¾TI
HELT
¶ETTA ER H¹LFVITA VERIÈ MEÈ
HELT
VIÈKV¾MARA
HÎFUÈ EN ÖÒ
HELDUR

SÝND Í REGNBOGANUM

KVIKMYND EFTIR ALEKSANDR SOKUROV

„Galina Vishnevskaya hefur yfir sér
reisn sviðsleikkonunnar...Sokurov segir
mannlega sögu í litlausum heimi
...ljúfsár og tregablandin mynd.“

N 'ELGJAN

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

(VÅTLAUKSVARA
SALVI

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.
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SÝND Í REGNBOGANUM

THE
EDGE
OF
HEAVEN

TILNEFND TIL
GULLPÁLMANS
CANNES 2007

BESTA HANDRITIÐ
CANNES 2007

„Dramatísk, falleg og bjartsýn þrátt fyrir
grimma atburðarás...einkar ánægjulegt
að sjá Schygullu, drottnandi líkt og á
tímum Fassbinders ...ein athyglisverðasta mynd hátíðarinnar.“
- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

N +JÎLTURAKKAR

+OMUM NÒNA ¡G ÖARF AÈ TALA VIÈ
HANA -ÎGGU MÅNA

FATIH AKIN
KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.
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N "ARNAL¹N

HIN HLIÐIN | AUF DER ANDEREN SEITE

KVIKMYND EFTIR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

¡G ER SVO
ÖREYTTUR

%RFIÈUR DAGUR Å
FORSKËLANUM

¡G L¾KKA EKKI MJ¹IN
MÅN

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

*¹
%KKERT

(VAÈ GERÈUÈ ÖIÈ

%N VIÈ
GERÈUM
ÖAÈ Å
ALLAN
DAG
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«LAFUR %LÅASSON ¹ UPPBOÈ
Gallerí Fold stendur fyrir uppboði í kvöld í
Súlnasal Hótel Sögu. Boðin verða upp fjölmörg listaverk eftir íslenska listamenn, þar
á meðal Kjarval, Þórarin B. Þorláksson,
Kristján Davíðsson og Ólaf Elíasson.
Jóhann Hansen er einn af listaverkasölum Gallerís
Foldar. Hann segir mikið af eftirsóknarverðum
verkum á uppboðinu að þessu sinni.
„Við erum til að mynda með tvö verk eftir Ólaf
Elíasson, en við höfum ekki fengið verk eftir hann á
uppboð áður að mér vitandi. Annars vegar er um að
ræða grafíkverk sem líkist kannski helst innanhússarkitektúr og hins vegar er um að ræða steinþrykk
sem minnir kannski frekar á skissu eða teikningu.
Þessi verk eru ekki dagsett en eru á að giska um tíu
ára gömul.“
Á þriðjudag fór fram uppboð í Kaupmannahöfn
þar sem málverk eftir Jón Stefánsson seldist á um
þrjár og hálfa milljón króna. Jóhann segir afar
sambærilegt verk eftir sama listamann verða boðið
upp í kvöld. „Það verður fróðlegt að sjá hvort það
selst á sambærilegu verði,“ segir Jóhann.
Af öðrum athyglisverðum verkum sem verða til
sölu nefnir Jóhann þrjú verk eftir Mugg. „Þar er
kannski markverðast olíumálverk, en þau eru
fremur sjaldgæf eftir þennan listamann. Svo er
vatnslitamynd sem er í anda Dimmalimm og sýnir

34/2-52 %&4)2 ¶/26!,$ 3+²,!3/. &2  ¶ETTA VERK ER ¹

MEÈAL ÖEIRRA SEM VERÈA BOÈIN UPP Å KVÎLD

litla stúlku í berjamó. Þriðja verkið er skissa af
altaristöflu á Bessastöðum. Við höfum áður haft eitt
og eitt verk eftir Mugg á uppboðum en aldrei áður
þrjú í einu.“
Jóhann bætir við að auk ofantalinna verði fjöldinn
allur af öðrum spennandi verkum boðinn upp í kvöld
og því eigi listunnendur ekki að láta uppboðið
framhjá sér fara.
Uppboðið hefst kl. 18.45.
VIGDIS FRETTABLADIDIS

Söngbók í Salnum

+2)34*!.! 34%&.3
$«44)2 3®.'+/.!

3YNGUR LÎG 2ICHARD 2OD
GERS Å 3ALNUM Å KVÎLD

Allt frá upphafi djassins hafa
listamenn tekið vinsæl dægurlög
og spunnið á þau nýja búninga.
Lög nokkurra höfunda hafa náð
slíkri fótfestu meðal djassleikara
að ekki verður framhjá þeim litið
þegar djasssagan er skoðuð. Einn
þessara höfunda er Richard Rodgers, sem þekktastur er sem
annar helmingur tvíeykisins Rodgers og Hammerstein.
Gunnar Hrafnsson kontrabassaleikari, Kjartan Valdemarsson píanóleikari, Kristjana Stef-

Leiðsögn um „Drasl“
Myndlistarmaðurinn Magnús Tómasson býður upp á leiðsögn um sýningu sína „Drasl“ í Listasafni ASÍ,
Freyjugötu 41, í dag kl. 15. Sýningin
er hluti af Sequences-listahátíðinni.
Magnús Tómasson er fæddur í
Reykjavík 1943. Hann nam myndlist við Listaháskólann í Kaupmannahöfn og útskrifaðist þaðan
árið 1970.
Þrátt fyrir að hann væri við nám
í Danmörku var hann í góðum
tengslum við það sem var að gerast
í myndlist á Íslandi. Hann tók meðal
annars þátt í stofnun Gallerí SÚM
árið 1968.
Magnús hefur haldið margar
einkasýningar og tekið þátt í samsýningum á Íslandi og erlendis.
Hann hefur hlotið ýmis verðlaun og
viðurkenningar fyrir list sína. Verk
eftir hann eru meðal annars í eigu
Listasafns Íslands og Listasafns
Reykjavíkur og flestir Íslendingar
kannast við verk hans, Þotuhreiður,
sem er við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

ánsdóttir söngkona og Pétur
Grétarsson trommuleikari hafa
leitað í smiðju Richard Rogers og
munu leika valin lög, af þeim
rúmlega 900 sem hann samdi, á
tónleikum í TÍBRÁ í Salnum í
kvöld kl. 20.
Vakin er athygli á því að framhald verður á þessari fræðandi og
skemmtilegu dagskrá í TÍBRÁ í
marsmánuði, en þá verður tónlist
Cole Porter til umfjöllunar.
Almennt miðaverð á tónleikana
er 2.000 krónur.

FRUMSÝND 12 . OKTÓBER

Það kennir ýmissa grasa á sýningunni í Listasafni ASÍ, en þar
sýnir Magnús til að mynda skúlptúra og myndþrennur sem hann
nefnir Formrím, auk myndaraðarinnar Samanburðarlandafræði en
hugmyndin að elstu myndinni í
þeirri röð er frá árinu 1977.
VÖ

SÝND Í REGNBOGANUM

BESTA MYNDIN
GULLPÁLMINN CANNES 2007
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Ópera í beinni
Í kvöld býður Rás 1 hlustendum
sínum upp á beina útsendingu á
óperunni Ariadne auf Naxos eftir
Richard Strauss sem flutt verður í
Íslensku óperunni.
Arndís Björk Ásgeirsdóttir og
Elísabet Indra Ragnarsdóttir eru
umsjónarmenn útsendingarinnar.
Arndís Björk segir þetta í annað
sinn sem Rás 1 standi að beinni
útsendingu frá Íslensku óperunni.
„Við sendum út beint frá Flagara í
framsókn nú í vor og tókst það afar
vel. Við ákváðum því að halda
áfram á sömu braut og senda beint
út frá Ariadne auf Naxos.“
Óperan sjálf er aðalatriði útsendingarinnar, en einnig verður rætt
við góða gesti. „Við verðum að
sjálfsögðu með smá fróðleik og
umræður sem snúast um verkið.
Áður en óperan sjálf hefst munum
við fara yfir söguþráð hennar og í
hléinu fáum við svo til okkar sér-

VELJUM LÍFIÐ

4months
3weeks&
2days
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4 MÁNUÐIR, 3 VIKUR & 2 DAGAR | 4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE

2¹S  BÕÈUR UPP ¹ ËPERU Å BEINNI
ÒTSENDINGU Å KVÎLD

fræðinga sem ræða við okkur um
tónlistina, tónskáldið, uppsetninguna og fleira,“ segir Arndís Björk.
Uppsetning Íslensku óperunnar
á verkinu hefur hlotið mikið lof
gagnrýnenda og því er upplagt
fyrir tónlistarunnendur að stilla
útvarpstækin á Rás 1 í kvöld, en
útsendingin hefst kl. 19.50.
VÖ

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

„Ekki eintóna hrollvekja heldur rómmikill
lofsöngur til dýrðar hugrekki og vináttu,
listarinnar að komast af við ómennskar
aðstæður...vann Gullpálmann á Cannes í vor
og er vel að honum kominn, myndin er enn
ein rós í hnappagat rúmenskrar kvikmyndargerðar sem hefur eflst með ólíkindum
síðustu árin.“

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun

- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.
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Bölvun
eða
blessun?

Björgvin Halldórsson situr ekki auðum
höndum frekar en fyrri daginn en hann
fagnar því í ár að hafa verið „í bransanum“
í fjóra áratugi. Hann er að taka upp fjórðu
„jólagestaplötu“ sína, stefnir á að halda
stórtónleika í desember og gefa út fyrri
jólaplötur á þrefaldri safnplötu. Á næsta
ári ætlar hann að gefa út sólóplötu og spila
í Kaupmannahöfn.

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir
er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

Dóri DNA - DV

- J. I. S. Film.is

- L.I.B. Topp5.is

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU
LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

 
“VÁ”

“ ALG JÖRLEGA EIN STÖK”
- FBL

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

- B LAÐIÐ

 
“SI GUR ROS HAVE
“H EIMA ER BEST”
- MBL

REIN VENTED THE
ROCK FILM ”
-Q

- I. Þ. Film.is

 

“M E Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- DV

- EMPIRE

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

GOOD LUCK CHUCK
GOOD LUCK CHUCK LÚXUS
HALLOWEEN
SUPERBAD
SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.&ENSKT TAL
SÍMI 530 1919

GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

 OKTËBER  35..5$!'52

SÍMI 551 9000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
16
kl. 8 - 10.25
12
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 10.20
kl. 1.30 - 4 - 6
kl. 3.10 - 5.30 - 8
kl. 2
kl.1.30 300 kr. Síð. sýningar

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

kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 14
kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 16
14
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 14

4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
VEÐRAMÓT

SÍMI 462 3500

GOOD LUCK CHUCK
THE KINGDOM
HALLOWEEN
SUPERBAD
HÁKARLABEITA 600 KR.

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

12
12
14
16
14

kl.3 - 5.40 - 8 - 10.15
kl.3 - 5.40 - 8 - 10.20
kl.3 - 6 -10.15
kl. 8 - 10.30
kl. 3 - 5.40 - 8

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

14
16
16
12

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl.4
kl.4

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

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

THE KINGDOM
kl. 5.40, 8 og 10.20
3:10 TO YUMA
kl. 5.30, 8 og 10.30
CHUCK & LARRY
kl. 2, 5.40, 8 og 10.20
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 2 og 4
BRETTIN UP
ÍSL TAL kl. 4
HAIRSPRAY
kl. 1.45

www.laugarasbio.is - Miðasala á

16
16
12
L
L
L

„Þessar þrjár plötur náðu allar miklum vinsældum
og mörg laganna eru orðin klassísk,“ segir
Björgvin um fyrri jólaplötur sínar. „Nýja platan
ber nafnið Jólagestir Björgvins en þar syng ég
meðal annars með Svölu dóttur minni, Stefáni
Hilmarssyni, Garðari Cortes og Sverri Bergmann.
Á henni eru erlend lög sem ekki hafa heyrst áður
með íslenskum texta.“ Björgvin viðurkennir að sá
orðrómur eigi sér stoð að hann hyggist halda
jólatónleika í Laugardalshöll hinn 1. desember.
„Það hefur alltaf verið draumur minn að halda
flotta jólatónleika. Það er þó ekkert neglt niður
enn þá, en ef af verður verða tónleikarnir veglegir, stórhljómsveit og allur pakkinn.“
Sautján ár eru síðan Björgvin gaf síðast út
jólaplötu. „Mér fannst vera kominn tími til að
koma með nýja,“ segir hann. „Þetta ár er líka mjög
sérstakt fyrir mig því í ár eru liðin fjörutíu ár
síðan ég byrjaði í minni fyrstu hljómsveit og
fetaði mín fyrstu skref í bransanum.“ Hann jánkar
því að líklega sé jólabarnið í honum að brjótast út
fyrir alvöru þessi jólin. „Já, ætli það ekki. Við
verðum öll að varðveita jólabarnið í okkur í
þessum heimi sem versnandi fer. Ég hef alltaf
verið svolítill jólasveinn og það verður erfitt að
breyta því héðan af.“
Björgvin segist vera að vinna að fleiri verkefnum sem væntanlega muni koma á óvart. Hann er
auk þess að fara til Kaupmannahafnar í apríl til að
halda stórtónleika með strengjasveit Konunglegu
óperunnar og fleirum. Fjórir áratugir hafa ekki
hægt á kappanum nema síður sé. „Ég er rétt að
byrja í bransanum. Ég hef aldrei verið betri í
hálsinum og ef guð lofar heldur starfsorkan

&*«2!2 *«,!0,®452 "JÎRGVIN (ALLDËRSSON GEFUR ÒT SÅNA FJËRÈU

JËLAPLÎTU Å NËVEMBER AUK ÖESS SEM FYRRI PLÎTURNAR ÖRJ¹R VERÈA
GEFNAR ÒT ¹ SAFNPLÎTU (ANN SEGIST RÁTT VERA AÈ BYRJA Å BRANSAN
UM ÖËTT HANN HAFI VERIÈ AÈ Å FJÎRUTÅU ¹R

áfram. Verkefnin flæða að og mér finnst gott að
geta verið í hljóðveri á veturna og veiða á flugu á
sumrin. Ég vel líka gott fólk í kringum mig sem er
jafnvel betra en ég. Þótt maður spili pínulítið á
gítarinn tekur maður ekki öll sólóin sjálfur.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS
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Engin endastöð

Hörundslitur skiptir máli

Radiohead er óútreiknanleg
hljómsveit, vægast sagt. Eftir
tvö ár og heilan haug af mismiklum bullfréttum um framvindu
sjöundu breiðskífu sveitarinnar
þá allt í einu, algjörlega út í bláinn: BÚMM! „Já, hæ, ný plata, In
Rainbows, kemur bara út eftir
tíu daga. Bæ!“ Ha, hvað er í
gangi? Hvar er hinn frjálsi fjölmiðlamarkaður sem á að fylgjast með og koma í veg fyrir að
maður fái hjartaáfall við svona
óvæntar fréttir. Nei, ég tek þetta
til baka. Uppátæki Radiohead er
án nokkurs vafa ferskasta spark
sem tónlistarheimurinn hefur
fengið upp í óæðra gatið á sér í
langan tíma. Átti slíkt líka svo
fyllilega skilið.
Vindum okkur samt að plötunni, er hún eins rjúkandi heitt
og þægilegt spark og fréttirnar
af henni? Hún byrjar snaggarlega á hörðu bíti og Yorke hefur
upp raust sína. How come I end
up where I started / How come I
end up where I went wrong.
Söngur Yorke hljómar mjög
R&B-lega í laginu og yfirleitt á
plötunni, ólíkt reiðinni sem einkenndi Hail to the Thief. Sál
Radiohead rís upp og hættir að
lemja frá sér. Bergmálið færir
sig frekar varfærnislega áfram
og hefur meiri reiðu á hlutunum.
Weird Fishes/Arpeggi sannar
slíkt best. Yfirborðsmikið, þétt á
alla kanta og tilbrigðin trítla yfir
líkama manns á duttlungafullan
hátt, líkt og regnboginn sjálfur.
Jigsaw Falling Into Places og
House of Cards eru önnur lög
sem gera flest allt sem góð tónlist á að gera.
Radiohead hefur samt ekki sagt
skilið við groddann eða tilraunamennskuna. Annað lagið Bodysnatchers byggir þannig á rausnarlegum gítarriffum, líkt og
jafnvel Queens of the Stone Age.

Leikkonan Halle Berry segir að hörundslitur sinn vefjist enn þá fyrir
þeim sem halda utan um budduna í
Hollywood. Hún telur þó að hlutirnir
séu að breytast hægt og rólega þar í
borg.
Þrátt fyrir að vera fyrsta þeldökka
konan til að vinna óskarinn sem besta
leikkonan segist Berry enn þá þurfa
að leggja hart að sér til að sannfæra
kvikmyndaframleiðendur um eigið
ágæti. „Ég ætti ekki að þurfa að sannfæra kvikmyndaverin um að ég sé sú
rétta í hlutverkin. Leiklistarhæfileikar mínir ættu að segja allt sem segja
þarf,“ sagði Berry í viðtali við Reuters.
Nýjasta mynd Berry, Things We
Lost in the Fire, kemur í kvikmyndahús í Bandaríkjunum hinn 19. október.

4«.,)34
)N 2AINBOWS
2ADIOHEAD

Þar leikur hún ekkju sem biður vin
eiginmanns síns um að búa hjá sér og
börnunum sínum tveimur. Berry segist hafa spurt leikstjórann hvort
honum fyndist það skipta máli að hún
væri þeldökk þar sem handritið var
ekki skrifað með þeldökka konu í
huga. Svaraði leikstjórinn Susanne
Bier því að henni væri alveg sama.
Berry gengur allt í haginn um þessar mundir því hún á von á sínu fyrsta
barni með kærasta sínum Gabriel
Aubry og hefur látið hafa það eftir sér
að hún vilji eignast fleiri börn. Á
meðal þekktustu mynda hennar í
gegnum tíðina eru Monster´s Ball og
X-Men.
(!,,% "%229 ,EIKKONAN (ALLE "ERRY SEGIR AÈ

KYNÖ¹TTUR SINN VEFJIST ENN Ö¹ FYRIR KVIKMYNDA
FORKËLFUM Å (OLLYWOOD

((((
,ÅTIÈ UM ËV¾NTA HLUTI EN 2ADIOHEAD
SÕNIR OG SANNAR AF HVERJU SVEITIN ER
BESTA TILRAUNAKENNDA POPPHLJËMSVEIT
HEIMSINS

Tilfinningaþungi raddar Yorkes skilar sér vel og fellur að lýrískum textum hans, rétt eins og
vanalega. Depurðin er í hámarki
en á milli reynist von og bjartari
tilfinningar. All I Need er til
dæmis ekkert annað en hreinræktað ástarlag. Ástarsorgin
gerir hins vegar vart við sig í Videotape.
In Rainbow kemur sjaldan á
óvart en hefur allt sem aðdáendur Radiohead geta beðið um, fyrir
utan að vera besta plata sveitarinnar til þessa. Hún vinnur á með
hverri hlustun og nú er að bíða og
sjá hver langtímaáhrifin verða.
Kid A og Amnesiac lifðu fjarlægðina af og efldust á meðan
Hail to the Thief mistókst slíkt.

STÆRSTA MYND ÁRSINS

3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

SÝND Í REYKJAVÍK PATREKSFIRÐI & BORGARNESI

Hugbúnaðarþróun - Forritun
Skýrr leitar að orkumiklu og jákvæðu fólki , sem
vill takast á við spennandi starf í hugbúnaðarþróun. Verkefni á þessu sviði tengjast til dæmis
greiningu á þörfum viðskiptavina, forritun og
þróun, innleiðingu og úrlausn tæknilegra
verkefna. Viðkomandi þurfa að hafa góðan
tæknilegan bakgrunn auk þekkingar og reynslu í
forritun.

lifandi samkeppnisumhverfi. Starfsfólk fyrir-

Nánari upplýsingar

tækisins myndar samhentan hóp þar sem

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg

mannauðurinn er í fyrirrúmi. Gildi Skýrr eru

Óðinsdóttir, forstöðumaður mannauðssviðs,

fagmennska, frumkvæði, jákvæðni

í 569 5100 eða ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is.

og þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 22. október
næstkomandi. Eyðublöð fyrir umsóknir er að finna á
vefsvæði Skýrr. Fullum trúnaði er heitið og öllum

Hæfniskröfur

umsóknum svarað.

Skýrr er kraftmikið og traust fyrirtæki í lifandi
starfsumhverfi. Mikið er lagt upp úr faglegum og

Háskólamenntun á sviði verk-, kerfis- eða

góðum vinnubrögðum. Áhersla er lögð á að

tölvunarfræði eða sambærileg menntun

starfsfólk þróist í starfi og viðhaldi og bæti

Kunnátta og reynsla í hugbúnaðarþróun

stöðugt við kunnáttu sína og hæfni.

Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
Reynsla af hópvinnu og verkefnastjórnun

Skýrr sækist eftir starfsfólki, sem hefur metnað
til að axla ábyrgð, takast á við krefjandi verkefni
og vaxa í starfi. Skýrr er fjölskylduvænt fyrirtæki í

Forritun í C#, .NET, Java og/eða Delphi,

Skýrr veitir um 2.300 viðskiptavinum fjölbreytta hugbúnaðarog 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.

ásamt vefþjónustu
Þekking á lausnum Microsoft og Oracle kostur

Allt á
einum stað
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 &¹UM ¹ OKKUR AULAMÎRK
%MIL (ALLFREÈSSON VAR ÖUNGUR ¹ BRÒN EFTIR ËSIGURINN GEGN
,ETTLANDI b¶ETTA VAR EKKI GËÈUR LEIKUR &ENGUM AULAMÎRK ¹
OKKUR OG N¹ÈUM EKKI AÈ NÕTA ÖESSI F¾RI SEM VIÈ FENGUM
¡G HAFÈI MJÎG GËÈA TILFINNINGU FYRIR ÖESSU OG VIÈ BYRJUÈ
UM AF KRAFTI 3ÅÈAN L¹ LEIÈIN NIÈUR ¹ VIÈ ¶AÈ ER EINS OG VIÈ
RÅFUM OKKUR UPP Å STÎÈUNNI   EN N¹ÈUM EKKI AÈ POTA
INN NEMA EINU MARKIm %MIL SAGÈI AÈ
EKKI K¾MI ANNAÈ TIL GREINA EN AÈ
GERA BETUR ¹ MËTI ,IECHTENSTEIN
¹ MIÈVIKUDAGINN b¡G VERÈ FÒLL Å
KVÎLD OG FÒLL Å NËTT ¡G RÅF MIG
UPP ¹ MORGUN OG BYRJA Ö¹
AÈ HUGSA UM N¾STA LEIK ¶AÈ
KEMUR EKKI ANNAÈ TIL GREINA EN
AÈ GETA EITTHVAÈ Å ÖEIM LEIKm

SPORT FRETTABLADIDIS

Létum þá líta út eins og Diego Maradona
¥SLENDINGAR TÎPUÈU ILLA ¹ MËTI ,ETTUM   Å SÅÈASTA HEIMALEIK
SÅNUM Å UNDANKEPPNI %- Å G¾R %YJËLFUR 3VERRISSON ÖJ¹LFARI LANDS
LIÈSINS VAR AÈ VONUM ALLT ANNAÈ EN S¹TTUR MEÈ LEIK LIÈSINS
b¡G ER GRÅÈARLEGA SVEKKTUR MEÈ SPILAMENNSKU OKKUR Å LEIKNUM
&YRRI H¹LFLEIKURINN VAR SKELFILEGUR OG VARNARLEGA VORUM VIÈ ALLTOF
LANGT FR¹ MÎNNUNUM OG ÖVÅ FENGUM VIÈ ¹ OKKUR ÖRJÒ MÎRK
ÒR FÎSTUM LEIKATRIÈUM 6IÈ VORUM ALLTAF ¹ EFTIR ÖEIM Å FYRRI
H¹LFLEIK OG MENN VORU EKKI AÈ FARA EFTIR LEIKSKIPULAGINU
OG VIÈ DUTTUM ALLTOF AFTARLEGA EFTIR ËSKABYRJUN Å LEIKNUM m
SAGÈI %YJËLFUR SEM FANNST ÖË ALLT ANNAÈ AÈ SJ¹ LIÈIÈ Å
SEINNI H¹LFLEIK
b6IÈ FËRUM YFIR M¹LIN Å H¹LFLEIK OG ÁG ¹KVAÈ AÈ SKIPTA
EKKI UM LEIKMENN ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA MJÎG ËS¹TTUR VIÈ
FYRRI H¹LFLEIKINN OG F¹ MENN FREKAR TIL ÖESS AÈ B¾TA LEIK
SINN OG F¾RA SIG FRAMAR ¹ VÎLLINN !UÈVITAÈ VAR SVEKKJ
ANDI AÈ F¹ ¹ SIG MARK STRAX Å BYRJUN EN EFTIR ÖAÈ FANNST
MÁR VIÈ KOMA VEL INN Å LEIKINN m SAGÈI %YJËLFUR OG KVAÈST
GETA TEKIÈ EITTHVAÈ J¹KV¾TT FR¹ LEIKNUM
b-ÁR FANNST VIÈ SPILA ¹G¾TLEGA Å SEINNI H¹LFLEIK AUK ÖESS

VAR ¹N¾GJULEGT AÈ SJ¹ %IÈ 3M¹RA SPILA GËÈAN LEIK OG SKORA TVÎ
GËÈ MÎRK m SAGÈI %YJËLFUR EN GAT AUGLJËSLEGA EKKI LEYNT VON
BRIGÈUM SÅNUM
'UNNAR (EIÈAR ¶ORVALDSSON FRAMHERJI LANDSLIÈSINS VAR EINS OG
%YJËLFUR HUNDFÒLL MEÈ LEIKINN b,IÈIÈ FÁLL ALLTOF LANGT TIL BAKA
OG ÖAR MEÈ TALINN FRAMHERJINN OG ÖVÅ VAR ENGINN TIL ÖESS AÈ
TAKA ¹ MËTI BOLTANUM ÖEGAR VIÈ VORUM AÈ S¾KJA -ENN
VORU ¹KVEÈNIR Å ÖVÅ AÈ STANDA SIG Å LEIKNUM EN ÖAÈ GEKK
EKKERT UPP HJ¹ OKKUR Å DAG ¶ETTA VORU KL¹RLEGA ENGIR
TOPPLEIKMENN SEM VIÈ VORUM AÈ SPILA ¹ MËTI EN
VIÈ LÁTUM Ö¹ LÅTA ÒT EINS OG $IEGO -ARADONA m SAGÈI
'UNNAR SVEKKTUR !LEKSANDRS 3TARKOVS ÖJ¹LFARI ,ETTA
VAR AÈ VONUM S¹TTUR OG HRËSAÈI SÅNUM MÎNNUM Å
H¹STERT Å LEIKSLOK b6IÈ ERUM AÈ REYNA AÈ BYGGJA UPP
NÕTT LANDSLIÈ OG SIGUR GEGN ¥SLENDINGUM ER VISSULEGA
STËRT SKREF Å RÁTTA ¹TT -ÁR FANNST !NDRIS 6ANINS MARK
VÎRÈUR OKKAR OG SËKNARMAÈURINN -ARIS 6ERPAKOVSKIS
B¹ÈIR EIGA FR¹B¾RAN LEIK OG VIÈ ¾TLUM AÈ REYNA AÈ HALDA
¹FRAM ¹ SÎMU BRAUT m SAGÈI 3TARKOVS

.IÈURL¾GÈIR AF ,ETTUM Å $ALNUM
Íslenska landsliðið í knattspyrnu beið algjört afhroð gegn Lettlandi á Laugardalsvelli í gær. Lokatölur 2-4.
Leikurinn var afturhvarf til fortíðar og gamlir draugar létu sjá sig á ný. Vörnin var í molum og sú liðsheild
og stemning sem var í síðustu tveim leikjum var víðs fjarri. Niðurstaðan enn ein niðurlægingin.
&«4"/,4) Lettar niðurlægðu Íslend-

Verð á mann
í tvíbýli

52.800 KR.

inga á Laugardalsvellinum í gær
er þeir unnu sanngjarnan stórsigur, 2-4. Slakt lettneskt lið, sem
hafði ekki skorað mark á útivelli í
riðlinum, skoraði ein fjögur mörk
í Dalnum í gær og hefði hæglega
getað skorað fleiri. Lettar, sem
meðal annars töpuðu fyrir Liechtenstein, hafa því skorað átta mörk
í tveim leikjum gegn Íslandi. Þeir
hafa samtals skorað níu mörk í
riðlinum. Það níunda var sjálfsmark andstæðinganna.
Fyrri hálfleikur var vægt til
orða tekið skelfilegur hjá íslenska
liðinu. Lettarnir voru augljóslega
mun ákveðnari strax í byrjun en
íslensku strákarnir fengu frábæra
forgjöf á 4. mínútu þegar Eiður
Smári batt endahnútinn á magnaða skyndisókn. .
Lettarnir létu þetta kjaftshögg
ekki buga sig heldur héldu áfram
að sækja. Sóknarleikur þeirra var
mun markvissari, þeir voru þess
utan grimmari í alla bolta. Miðju-

24.–26.
NÓVEMBER
2¨!,!53 %YJËLFUR 3VERRISSON LANDSLIÈS

ÖJ¹LFARI HORFIR ¹ MEÈAN ,ETTAR FAGNA EINU
FJÎGURRA MARKA SINNA
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Icelandair er
samstarfsaðili
West Ham og
býður ferðir á
alla heimaleiki
liðsins í vetur.
Fjölmargir leikir
framundan, s.s.
á móti Everton,
Manchester Utd
og Fulham.

3+®--5345,%')2 ,EIKMENN ÅSLENSKA LANDSLIÈSINS Å KNATTSPYRNU GENGU HNÅPNIR AF

,AUGARDALSVELLI Å G¾R EFTIR H¹ÈULEGA ÒTREIÈ GEGN ,ETTUM

og varnarleikur íslenska liðsins
var í molum, sama hvar á var litið.
Dekkningar í teig voru átakanlega
lélegar, leikmenn voru á hælunum
og hreinlega ekki með í leiknum.
Sú stemning og baráttuandi sem
einkenndi liðið í síðustu leikjum
var hvergi sjáanleg og virðist sem
þeir leikir hafi verið algert stílbrot.
Það var fullkomlega sanngjarnt
þegar Klava jafnaði með skalla í
teignum eftir horn á en hann var
glæpsamlega illa dekkaður og átti
í engum vandræðum með að skora.
Aðeins fjórum mínútum síðar kom
Laizans Lettum yfir með marki
beint úr aukaspyrnu. Tíu mínútna
martröð íslenska liðsins var síðan

"92*5.!2,)¨)¨



3¹ KRAFTUR OG ELDMËÈUR ER VAR Å HONUM Å SÅÈUSTU LEIKJUM VAR EKKI TIL STAÈAR 6AR ¹ GÎNGUHRAÈA N¹NAST ALLAN
LEIKINN VARÈIST EKKI VEL OG VEITTI ENGAN STUÈNING Å SËKNINNI

¥VAR )NGIMARSSON MIÈVÎRÈUR



3TÕRÈI VÎRNINNI EKKI AF SAMA MYNDARSKAP OG Å SÅÈUSTU LEIKJUM 6AR SVIFASEINN OG ËLÅKUR SJ¹LFUM SÁR

2AGNAR 3IGURÈSSON MIÈVÎRÈUR



%KKI HELDUR LÅKUR SJ¹LFUM SÁR $EKKAÈI ILLA H¾GUR T¾PUR Å SÅNUM AÈGERÈUM OG FANN ALDREI TAKTINN

(J¹LMAR *ËNSSON VINSTRI BAKVÎRÈUR



"YRJAÈI VEL OG GAF GËÈA STOÈSENDINGU Å FYRSTA MARKINU 'AT LÅTIÈ EFTIR ÖAÈ OG HAFÈI TAKMARKAÈ FRAM AÈ
F¾RA &ÁKK T¾KIF¾RI TIL AÈ RÁTTL¾TA STÎÈUGT VAL Å HËPINN EN SÕNDI EKKI FRAM ¹ AÈ HANN EIGI SKILIÈ S¾TI SITT

'RÁTAR 2AFN 3TEINSSON H¾GRI V¾NGMAÈUR



&ËR SNEMMA AF VELLI VEGNA MEIÈSLA ¶AÈ MUNAÈI TALSVERT UM ÖAÈ ENDA VAR H¾GRI V¾NGURINN LAMAÈUR

"RYNJAR "JÎRN 'UNNARSSON VARNARTENGILIÈUR



TTI V¾GAST SAGT SKELFILEGAN LEIK OG HUGSANLEGA SINN LANGLÁLEGASTA FR¹ UPPHAFI 'EKK N¹KV¾MLEGA EKKERT
UPP HJ¹ HONUM 3ENDINGAR SKELFILEGAR OG VARNARLEIKURINN SLAKUR

+ Nánari upplýsingar:

*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON TENGILIÈUR

www.icelandair.is/ithrottaferdir

%MIL (ALLFREÈSSON VINSTRI V¾NGMAÈUR



%KKI MEÈ Å FYRRI H¹LFLEIK EN ¹TTI ¹G¾TIS SPRETTI Å ÖEIM SÅÈARI OG SPILAÈI BOLTANUM ¹G¾TLEGA FR¹ SÁR



2EYNDI HVAÈ HANN GAT AÈ KOMAST UPP V¾NGINN EN HAFÈI EKKI ERINDI SEM ERFIÈI ALLAN LEIKINN

%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN FRAMHERJI



3KORAÈI TVÎ MÎRK SEM HEFÈU ¹TT AÈ DUGA TIL SIGURS ,ÅTIÈ H¾GT AÈ KVARTA YFIR TVEGGJA MARKA FRAMMISTÎÈU
6AR DUGLEGUR OG NAUT ÖESS GREINILEGA AÈ SPILA LOKSINS FËTBOLTA

'UNNAR (EIÈAR ¶ORVALDSSON FRAMHERJI



.¹ÈI ALDREI TAKTI VIÈ LEIKINN OG SÒ VINNUSEMI SEM EINKENNDI HANS LEIK Å SÅÈUSTU LEIKJUM VAR EKKI EINS
¹BERANDI &ËR AF VELLI ¹  MÅNÒTU OG HEFÈI M¹TT FARA FYRR AF VELLI

6!2!-%..
 MÅN +¹RI RNASON FYRIR 'RÁTAR 2AFN 3TEINSSON



%KKI ÎFUNDSVERÈUR AÈ KOMA INN Å SKELFILEGAN FYRRI H¹LFLEIK &ANN SIG EKKI FREKAR EN Å SÅÈASTA LEIK OG VAR
¹TAKANLEGT AÈ FYLGJAST MEÈ HVERSU ILLA HONUM GEKK AÈ SKILA BOLTANUM FR¹ SÁR

 MÅN (ELGI 3IGURÈSSON FYRIR 'UNNAR (EIÈAR ¶ORVALDSSON
)NNKOMA HANS BREYTTI ENGU .¹ÈI EKKI TAKTI FREKAR EN FÁLAGAR HANS

W W W. I C E L A N D A I R . I S

 MÅN RMANN 3M¹RI "JÎRNSSON FYRIR +RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON

fullkomnuð þegar Verpakovskis
var fyrstur að átta sig í teignum
og kom Lettum í 1-3.
Þetta voru fyrstu mörk Letta á
útivelli í riðlinum og gestirnir
voru hreinlega að niðurlægja
íslenska liðið en það var ekki heil
brú í leik liðsins í hálfleiknum.
Hálfleiksræðan hjá Eyjólfi skilaði litlu því Verpakovskis skoraði
öðru sinni og kom Lettum í 1-4
eftir aðeins 19 sekúndur í síðari
hálfleik. Eiður Smári minnkaði
muninn með laglegu einstaklingsframtaki á 53. mínútu og kveikti
lítinn vonarneista. Í kjölfarið kom
smá pressa frá íslenska liðinu en
hún stóð ekki lengi yfir.
Síðari hálfleikur var tíðindalítill
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Skuggi yfir metinu
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen

3LAKUR TTI VARLA EINA GËÈA MARKVÎRSLU Å LEIKNUM OG HEFÈI M¹TT GERA BETUR Å SUMUM MARKANNA

+RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON H¾GRI BAKVÎRÈUR

&2¡44!",!¨)¨0*%452

%IÈUR 3M¹RI SLË MARKAMET LANDSLIÈSINS Å G¾R

%).+5..)2 ¥3,!.$3
RNI 'AUTUR !RASON MARKVÎRÈUR

og íslenska liðið átti engin svör.
Hugmyndaleysið var algjört og
sóknarleikurinn ómarkviss og tilviljanakenndur.
Leikur Íslands í heild sinni olli
vonbrigðum. Mikið hafði verið
gert með að byggja ofan á þá
stemningu og liðsheild sem var
einkennandi í liðinu í síðustu tveim
leikjum. Sú frammistaða hefði átt
að gefa mönnum vind í seglin en
liðið féll í sama farið og það hefur
verið í nánast alla undankeppnina.
Breytti engu þótt liðið fengi 1-0
forskot í leiknum. Liðið hefur
verið niðurlægt hvað eftir annað í
riðlinum og er yfirspilað á heimavelli gegn Lettum og Liechtenstein. Það er engan veginn ásættanlegt og leikurinn í gær er lítið
annað en enn einn vitnisburðurinn
um að liðið og þjálfarinn séu ekki
á réttri leið.
HENRY FRETTABLADIDIS



fyrirliði var gríðarlega ósáttur.
„Við látum þá líta vel út. Þeir detta
inn í opin svæði því við vorum
greinilega ekki viðbúnir neinu í
dag. Við erum á heimavelli og með
sjálfstraustið í lagi eftir tvo góða
leiki. Byrjun frábærlega í leiknum en gefum síðan eftir á einhvern óskiljanlegan hátt. Við
gefum þeim of mikil svæði og sitjum of aftarlega eftir að við komumst yfir,“ sagði Eiður svekktur.
Eiður Smári náði loks að bæta
markamet Ríkharðs Jónssonar
eftir sex markalausa leiki í röð en
Eiður hefur nú skorað 19 mörk
fyrir Ísland. „Auðvitað er maður
stoltur að bæta þetta markamet.
Það er skuggi yfir metinu í dag en
ég hef trú á að ég eigi eftir að njóta
þess í framtíðinni. Ég hefði gefið
metið upp á bátinn fyrir þrjú stig í
dag. Velgengni hjá liðinu er mikilvægari en þetta markamet mitt.“
Ragnar Sigurðsson varnarmaður var alls ekki sáttur með leik
sinn í gær. „Varnarleikurinn var
slakur hjá okkur og við vorum alltof langt frá mönnunum. Ég er

36%++452 ,ANDSLIÈSFYRIRLIÈINN ¹TTI ERFITT
MEÈ AÈ LEYNA VONBRIGÈUM SÅNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

vægast sagt ósáttur með minn leik
og ég tek þetta á mig að hluta til,“
sagði Ragnar.
GMI  ËÖ
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3P¹NVERJAR GERÈU ENDAN
LEGA ÒT UM VONIR $ANA

²23,)4
Undankeppni EM:
! 2)¨),,
!RMENIA 3ERBÅA
!SERBAIJAN 0ORTÒGAL
"RUNO !LVES (UGO !LMEIDA

Leikið var í undankeppni EM í gær og línur eru farnar að skýrast í F-riðli eftir
að Spánn vann Danmörk, en spennan magnast til muna á öðrum vígstöðvum.
Ekkert lát er á góðu gengi enska liðsins þessa dagana sem lagði Eistland í gær.

*%30%2 4/,,%&3%. 3ÁST HÁR EFTIR UNDIR
SKRIFTINA VIÈ 6ÅKING Å G¾R

+NATTSPYRNULIÈ 6ÅKINGS

Tollefsen tekur
við Víkingi
&«4"/,4) Víkingur réð í gær

Danann Jesper Tollefsen sem
þjálfara félagsins til næstu
tveggja ára en Tollefsen tók við
Leikni um mitt síðasta sumar og
gerði athyglisverða hluti.
Tollefsen tekur við starfinu af
Magnúsi Gylfasyni sem hætti
samkvæmt samkomulagi eftir
síðasta tímabil.
Tollefsen mun starfa sem
yfirmaður þjálfaramála og koma
að þjálfun yngri flokka og
knattspyrnuakademíu félagsins
samhliða þjálfun meistaraflokksins.
Tollefsen er vel menntaður
þjálfari sem er uppalinn hjá AGF
í Árósum þar sem hann hefur
meðal annars þjálfað. Víkingar
vænta mikils af verkum Danans
og er svo sannarlega verk að
vinna eftir að Víkingur féll úr
Landsbankadeildinni.
HBG

&«4"/,4) Margir leikir fóru fram í
undankeppni EM í fótbolta í gær
og fyrir utan tap Íslands gegn
Lettlandi ber helst að nefna að
Svíþjóð vann Liechtenstein og
Spánn vann Danmörku í F-riðli.
England vann Eistland í E-riðli og
Frakkland burstaði Færeyjar í Briðli eftir ævintýralegt ferðalag.
Öruggur 0-3 sigur Svíþjóðar á
Eistlandi kom fæstum á óvart, en
mörkin skoruðu Freddie Ljungberg, Christian Wilhelmsson og
Anders Svensson og Svíar sitja
því eftir sem áður á toppi F-riðils.
Spánn gerði út um vonir Danmerkur um laust sæti á Evrópumótinu í Austurríki og Sviss á
næsta ári með því að vinna 1-3 á
Parken. Spánverjar komust í 0-2,
með mörkum frá Raúl Tamudo og
Sergio Ramos í fyrri hálfleik, en
Jon Dahl Tomasson náði að minnka
muninn fyrir Dani nokkrum mínútum fyrir leikslok. Spánverjar
áttu hins vegar lokaorðið þegar
Albert Riera skoraði þriðja mark
þeirra á lokamínútu venjulegs
leiktíma og sitja í öðru sæti riðilsins fast á hæla Svíum.
Margir biðu með eftirvæntingu
eftir leik Frakklands og Færeyja
eftir miklar hrakfarir Frakka við

AÈI LOKSINS FYRIR %NGLAND GENG %ISTLANDI
EN 2OONEY HAFÈI EKKI SKORAÈ Å KEPPNI
FYRIR LIÈIÈ SÅÈAN ¹ %VRËPUMËTINU ¹RIÈ

./2$)#0(/4/3'%449

www.expressferdir.is

SKRÁÐU ÞIG Í FÓTBOLTAKLÚBB EXPRESS FERÐA!
Það margborgar sig að skrá sig í Fótboltaklúbb Express
Ferða. Nöfn allra klúbbfélaga og þeirra sem skrá sig fyrir
15. nóvember fara í pott og eru glæsileg verðlaun í boði,
ferð á heimaleik með West Ham að eigin vali.
Innifalið er flug, gisting

u þig
Skráð a!
nún ið ferð

og miði á leikinn.
Dregið verður 1. desember.
Gakktu til liðs við
okkur og skráðu þig á
www.icelandexpress.is/expressfotbolti

n
tir un
Þú gæ eik með
ál
Ham!
West

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

0ËLLAND +ASAKSTAN
"ELGÅA &INNLAND




3TIG EFSTU LIÈA  0ËLLAND   0ORTÒGAL 
 &INNLAND   3ERBÅA 

" 2)¨),,
3KOTLAND ²KRAÅNA



-ILLER -C#ULLOCH -C&ADDEN 3HEVCHENKO

&¾REYJAR &RAKKLAND



"ENZEMA  !NELKA (ENRY 2OTHEN "EN !RFA

¥TALÅA 'EORGÅA



0IRLO 'ROSSO
3TIG EFSTU LIÈA  3KOTLAND   &RAKKLAND
  ¥TALÅA   ²KRAÅNA 

# 2)¨),,
5NGVERJALAND -ALTA
-OLDAVÅA 4YRKLAND
'RIKKLAND "OSNÅA





3TIG EFSTU LIÈA  'RIKKLAND   .OREGUR 
 4YRKLAND   "OSNÅA 

$ 2)¨),,
3LËVAKÅA 3AN -ARÅNË
+ÕPUR 7ALES
¥RLAND ¶ÕSKALAND





3TIG EFSTU LIÈA  ¶ÕSKALAND   4ÁKKLAND
  3LËVAKÅA  +ÕPUR 

% 2)¨),,
%NGLAND %ISTLAND



7RIGHT 0HILLIS 2OONEY SJ¹LFSMARK

+RËATÅA ¥SRAEL



3TIG EFSTU LIÈA  +RËATÅA   %NGLAND 
 ¥SRAEL   2ÒSSLAND 

& 2)¨),,
¥SLAND ,ETTLAND
$ANMÎRK 3P¹NN




4OMASSON 4AMUDO 2AMOS 2IERA

,IECHTENSTEIN 3VÅÖJËÈ



,JUNGBERG 7ILHELMSSON 3VENSSON
3TIG EFSTU LIÈA  3VÅÖJËÈ   3P¹NN  
.ORÈUR ¥RLAND   $ANMÎRK 

' 2)¨),,
6/."2)'¨) $ANIR EIGA EKKI LENGUR MÎGULEIKA ¹ ÖVÅ AÈ KOMAST ¹ LOKAKEPPNI %- Å

!USTURRÅKI OG 3VISS ¹ N¾STA ¹RI EFTIR TAP GEGN 3P¹NI Å G¾R

3+/2!¨) ,/+3).3 7AYNE 2OONEY SKOR




að komast til Færeyja og þurftu
þeir meðal annars að lenda á Egilsstöðum á föstudag vegna mikillar
þoku í Færeyjum. Frakkar komust
þó að lokum til Færeyja stuttu
fyrir leik í gær en ferðalagið virtist ekki hafa sett liðið út af laginu,
því liðið vann öruggan 6-0 sigur og
mikil spenna er á toppi B-riðils
þar sem Skotar og Ítalir berjast
ásamt Frökkum.
England vann mikilvægan 3-0
sigur á Eistlandi en Shaun WrightPhillips og Wayne Rooney komu
Englandi í 2-0 áður en Taavi Rahn
innsiglaði sigur Englendinga með
sjálfsmarki. Steve McClaren,
stjóri Englands, telur að byrjunin
á leiknum hafi gert útslagið í

./2$)#0(/4/3!&0

leiknum. „Það var afar mikilvægt
fyrir okkur að byrja leikinn af
krafti og það gerðum við svo sannarlega og fyrri hálfleikurinn var
mjög fagmannlega leikinn af
okkur,“ sagði McClaren sem hrósaði Wayne Rooney sérstaklega í
leikslok. „Wayne Rooney var
búinn að setja pressu á sjálfan sig
fyrir leikinn og mér fannst hann
virkilega vilja sanna eitthvað og
hann gerði það og átti svo sannarlega skilið að skora í leiknum. Ég
er mjög ánægður fyrir hans hönd,“
sagði McClaren í leikslok, en
Wayne Rooney hafði sagt við fjölmiðla fyrir leikinn að hann hefði
ekki leikið vel fyrir England í tvö
ár.
OMAR FRETTABLADIDIS

(VÅTA 2ÒSSLAND ,ÒXEMBORG
2ÒMENÅA (OLLAND
3LËVENÅA !LBANÅA





3TIG EFSTU LIÈA  2ÒMENÅA   (OLLAND 
 "ÒLGARÅA   3LËVENÅA 

N1-deild kvenna:
(+ 3TJARNAN

 

-ÎRK (+ %LVA "JÎRG !RNARDËTTIR  !RNA 3IF 0¹LS
DËTTIR  .ATALIA #IEPLOWSKA  !UÈUR *ËNSDËTTIR
 2UT *ËNSDËTTIR  "RYNJA -AGNÒSDËTTIR  %LÅN
!NNA "ALDURSDËTTIR 
-ÎRK 3TJÎRNUNNAR !LINA 0ETRACHE  3ËLVEIG
,¹RA +J¾RNESTED  "IRGIT %NGL  2AKEL $ÎGG
"RAGADËTTIR  (ILDUR (ARÈARDËTTIR  STA "JÎRK
!GNARSDËTTIR  SDÅS 3IGURÈARDËTTIR  (ARPA 3IF
%YJËLFSDËTTIR 

&YLKIR (AUKAR

 

-ÎRK &YLKIS .ATASHA $AMLJANOVIC  %LÅN
(ELGA *ËNSDËTTIR  3UNNA *ËNSDËTTIR  (ANNA
2UT 3IGURJËNSDËTTIR  %LZBIETA +OWAL  SLAUG
'UNNARSDËTTIR  )NGIBJÎRG +ARLSDËTTIR 
-ÎRK (AUKA (ANNA ' 3TEF¹NSDËTTIR  .ÅNA
+ "JÎRNSDËTTIR  2AMUNE 0EKARSKYTE  3IGRÒN
"RYNJËLFSDËTTIR  (IND (ANNESDËTTIR  !USRA
'ECIENE  (ARPA -ELSTEÈ  )NGA &RÅÈA 4RYGGVA
DËTTIR 

6ALSSTÒLKUR UNNU   GEGN 7EZEMAAL Å G¾R

Iceland Express-deild kvk:

Frábær sigur Vals

'RINDAVÅK (AMAR
+EFLAVÅK &JÎLNIR
(AUKAR +2

&«4"/,4) Valsstúlkur fóru bókstaflega á kostum gegn belgíska
liðinu Wezemaal og unnu 4-0 í
Evrópukeppni félagsliða kvenna
í gær og eiga möguleika á því að
komast í 8-liða úrslit í keppninni.
Valsstúlkur hrukku í gírinn
seint í síðari hálfleik gegn belgísku meisturunum og skoruðu öll
mörk sín á síðustu 20 mínútum
leiksins. Katrín Jónsdóttir skoraði fyrsta mark leiksins með
skalla eftir hornspyrnu og Málfríður Erna Sigurðardóttir bætti
öðru marki við einnig með skalla
eftir hornspyrnu. Margréti Láru
Viðarsdóttur fannst ekki nóg
komið og bætti tveimur mörkum
við í lok leiksins og hefur því
skorað alls 19 mörk í 12 Evrópuleikjum sem er frábær árangur.
Valsstúlkur spila síðasta leik
sinn í riðlinum á þriðjudag gegn

&®'.5¨52 6ALSSTÒLKUR G¹TU LEYFT
SÁR AÈ FAGNA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

enska liðinu Everton og komast í
8-liða úrslit með sigri í leiknum,
en liðinu gæti einnig nægt jafntefli ef úrslit úr öðrum leikjum
verða þeim hagstæð.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

SMSR
LEIKU

ËÖ
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0¹LL 3IGFÒSSON OG FÁLAGAR Å 6AL M¹TTU
S¾TTA SIG VIÈ  MARKA TAP   GEGN
UNGVERSKA LIÈINU &OTEX 6EZSPREM YTRA
3TAÈAN Å LEIKHLÁI VAR   "ALDVIN ¶OR
STEINSSON VAR ATKV¾ÈAMESTUR Å LIÈI 6ALS
MEÈ  MÎRK OG 3IGFÒS 0¹LL KOM N¾STUR
MEÈ FIMM
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

SENDU SMS JA GLF
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR 9. HVER
VINNUR!
UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!
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 'LENN #LOSE

6)¨ 4+)¨ 3«,6%)' '¥3,!$«44)2 (,!++!2 4),

(IN FJÎLH¾FA LEIKKONA 'LENN #LOSE
ER F¾DD Å 'REENWICH Å #ONNECTICUT
¹RIÈ  &ORELDRAR HENNAR VORU
ÒR YFIRSTÁTT EN FAÈIR #LOSE RAK
UM TÅMA L¾KNASTÎÈ Å "ELGÅSKA
+ONGË #LOSE HEFUR VERIÈ TILNEFND
TIL FIMM «SKARSVERÈLAUNA MEÈAL
ANNARS FYRIR HLUTVERKIÈ SEM HÒN
ER HVAÈ ÖEKKTUST FYRIR p SEM HIN
GEÈTRUÈFLAÈA !LEX Å &ATAL !TTRACTION
(ÒN LEIKUR LÎGFR¾ÈINGINN 0ATTY
(EWES Å Ö¹TTUNUM $AMAGES SEM
3TÎÈ  SÕNIR Å KVÎLD

Spennan magnast
$AUÈIR TÅMAR HAFA EINKENNT SJËNVARPSDAGSKR¹NNA
Å ALLT SUMAR OG HAUST 6ELLUR V¾L OG MATREIÈSLU
Ö¾TTIR Å YFIRÖYRMANDI MAGNI %NGINN DAGUR HEFUR
VERIÈ SJËNVARPSDAGUR Å FLEIRI FLEIRI M¹NUÈI EN
NÒ ER VON AÈ BREYTING VERÈI ¹ ¡G F¾ B¾ÈI KITL Å
MAGANN OG TITRING Å T¾RNAR VIÈ TILHUGSUNINA UM
N¾STU Ö¹TTARÎÈ 'REYkS !NATOMY SEM HEFST ¹ 3TÎÈ
 HINN  OKTËBER N¾STKOMANDI 'LEÈI GLEÈI
GLEÈI ¶RÅTUG KONAN ¾TTI KANNSKI EKKI AÈ GERA
SIG UPPVÅSA AÈ SLÅKRI BARNALEGRI GLEÈI HVAÈ Ö¹
OPINBERLEGA Å BLAÈI EN HVAÈ UM ÖAÈ
¶AÈ ER EITTHVAÈ VIÈ ÖESSA ËÖROSKUÈU L¾KNA
NEMA MEÈ BRËKARSËTT SEM ER SVO HEILLANDI ¡G
HEF B¾ÈI HLEGIÈ GR¹TIÈ OG FARIÈ HJ¹ MÁR (VERS
ANNARS G¾TI ÁG ËSKAÈ MÁR AF EINUM Ö¾TTI
%KKI SAKAR HELDUR AÈ ALLAR PERSËNURNAR ERU
EINS OG PERSËNULEGIR VINIR MÅNIR OG AUK ÖESS VINIR

%++) -)33! !&



! &ISTFUL OF $OLLARS
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 (VAÈ VEISTU E
 ,AUGARDAGSLÎGIN
 3ILFUR %GILS
 2OLANDO 6ILLAZËN E
 2EMBRANDT
 -ATUR ER MANNSINS MEGIN E
 ¥SLANDSMËTIÈ Å HANDBOLTA 
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 %LDURINN
 3TUNDIN OKKAR
 3PAUGSTOFAN
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 3UNNUDAGSKVÎLD MEÈ %VU
-ARÅU

 'L¾PURINN 
 ,YSTIN AÈ LIFA ¥ MYNDINNI ER SÎGÈ
SAGA ®RNU ¶ËRSDËTTUR SEM GLÅMIR VIÈ ¹TRÎSK
UN EÈA LYSTARSTOL OG LOTUGR¾ÈGI !RNA SEM
ER TVÅTUG HEFUR VERIÈ VEIK Å SEX ¹R

 3UNNUDAGSBÅË 3NEGLA TAMIN



4OUCHING THE 6OID

34®¨  "¥«

4HE 4AMING OF THE 3HREW "RESK SJËN
VARPSMYND FR¹  BYGGÈ ¹ LEIKRITI 7ILLI
AMS 3HAKESPEARE SEM HÁR ER F¾RT TIL NÒTÅM
ANS -EÈAL LEIKENDA ERU 3HIRLEY (ENDERSON
$AVID -ITCHELL OG 2UFUS 3EWELL

 3ILFUR %GILS E
 3UNNUDAGSKVÎLD MEÈ %VU -ARÅU
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«



!RRESTED $EVELOPMENT
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 ! 3HOT AT 'LORY
 *UST &OR +ICKS
 0ETER 0AN
 /CEANS 4WELVE
 ! 3HOT AT 'LORY
 *UST &OR +ICKS
 0ETER 0AN
 /CEANS 4WELVE
 4OUCHING THE 6OID TAKANLEG
SAGA TVEGGJA FJALLAKLIFRARA SEM LENTU Å
SKELFILEGUM HREMMINGUM ¹ FJALLINU 3IULA
'RANDE Å 0ERÒ



3+*2%)..

,AW  /RDER 365

 2EAL #ANCUN
 #ONAN THE $ESTROYER
 4OUCHING THE 6OID

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 !LGJÎR 3VEPPI
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 0REHISTORIC 0ARK 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (EIMA HJ¹ *AMIE /LIVER 
 4ÅSKULÎGGURNAR 
 4IL $EATH 
 #OMMANDER )N #HIEF 
  MÅNÒTUR
 /PRAH
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR 
 -ANNAM¹L MEÈ 3IGMUNDI %RNI


 -ONK 
 .¾TURVAKTIN  (LJËMSVEITIN

 +AUPÖINGS MËTARÎÈIN 
 %-  UNDANKEPPNI
 !UGUSTA -ASTERS /FFICIAL &ILM
 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 %VRËPUMËTARÎÈIN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LOKAHRINGNUM ¹ (3"# 7RLD -!TCH 0LAY
MËTINU Å %VRËPSKU MËTARÎÈINNI

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
6ALERO 4EXAS /PEN

 -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR
 %-  UNDANKEPPNI
²TSENDING FR¹ LEIK %NGLANDS OG %ISTLANDS Å
UNDANKEPPNI %- 
 +ING OF #LUBS
 .&, 'AMEDAY 5PPHITUN FYRIR LEIKI
HELGARINNAR Å BANDARÅSKA FËTBOLTANUM AUK
ÖESS SEM HELSTU TILÖRIF SÅÈUSTU HELGAR ERU
SÕND

3ËLIN F¾R LOKSINS T¾KIF¾RI TIL AÈ KOMA FRAM
EN «LAFI TEKST AÈ KOMA SÁR Å VANDR¾ÈI Å
VINNUNNI 

 .&, "EIN ÒTSENDING FR¹ $ALLAS

 $AMAGES .µ44  'L¾NÕR
OG HÎRKUSPENNANDI LÎGFR¾ÈIÖ¹TTUR MEÈ
STËRLEIKKONUNNI 'LENN #LOSE Å HLUTVERKI 0ATTY
(EWES VIRTS LÎGFR¾ÈINGS SEM L¾TUR EKKERT
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Reynir að leggja hjátrú á hilluna
„Að sjálfsögðu er ég mjög stolt
af stelpunni, hún stendur sig
alveg frábærlega. Við erum
góðar vinkonur. Klara er bæði
sjálfstæð og ákveðin en mjög
ljúf. Hún er skynsöm og veit nákvæmlega hvað hún vill. Ég hef
ekkert nema jákvætt um hana
að segja.“
)NGIBJÎRG - ¥SAKSDËTTIR MËÈIR +LÎRU
«SKAR %LÅASDËTTUR EN EINS OG FRAM KOM Å
&RÁTTABLAÈINU HEFUR $ISNEY SÕNT ¹HUGA ¹
AÈ F¹ .YLON STÒLKUR TIL LIÈS VIÈ SIG

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA ¶AÈ ER ALLT ¹ FULLU 3OMETIME VAR
AÈ GEFA ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU SEM HEITIR 3UPERCALIFRA
GILISTICEXPIALIDOCIOUS ÖANNIG AÈ MAÈUR ER ¹ FULLU
AÈ KYNNA HANA 3VO ERUM VIÈ N¹TTÒRLEGA ¹ !IRWAVES
FÎSTUDAGSKVÎLDIÈ  OKT ¹ /RGAN KLUKKAN  &OR
VITNIR GETA KÅKT ¹ MYSPACECOMSOMETIMEGROUP
!UGNLITUR 'R¹BL¹R
3TARF 4ËNLISTARMAÈUR OG VINN LÅKA ¹ LEIKSKËLA
&JÎLSKYLDUHAGIR ¥ SAMBÒÈ OG ¹ TVÎ BÎRN
(VAÈAN ERTU ²R 2EYKJAVÅK
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR ¡G VAR ÖAÈ EN ER AÈ REYNA AÈ
H¾TTA
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN &AMILY 'UY
5PP¹HALDSMATUR -EXÅKËSKUR OG SUSHI
&ALLEGASTI STAÈURINN I ÁG VEIT ÖAÈ EKKI
I0OD EÈA GEISLASPILARI "¾ÈI
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È SLAKA ¹ MEÈ N¹NU FËLKI
BORÈA BÒA TIL TËNLIST OG HLUSTA

(VAÈ ER LEIÈINLEGAST ,EIÈINLEGT FËLK
(ELSTI VEIKLEIKI ¡G ER ALLT OF HRESS
(ELSTI KOSTUR ¡G ER ËTRÒLEGA FLJËTUR AÈ HLAUPA
(ELSTA AFREK )ÈUNN OG (UGI
-ESTU VONBRIGÈIN ¶ETTA MEÈ JËLASVEININN
OG 'ILITRUTT
(VER ER DRAUMURINN !È VERA HAMINGJU
SAMUR
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
*OE *OHN *OHANSTONSON
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR
¡G REYNI AÈ L¹TA EKKI NEITT FARA Å TAUGARNAR
¹ MÁR ÖË AÈ ÖAÈ GETI VERIÈ FREKAR ERFITT
(VAÈ ER MIKILV¾GAST !È REYNA AÈ
MINNSTA KOSTI AÈ VERA SANNGJARN



Kærastan í bakrödd
„Ég verð söngvari og umboðsmaður. Það verður nóg að gera hjá
okkur þegar við fáum æfingaplássið. Við erum að taka til í því
núna en það er enn þá leyndarmál
hvar húsnæðið er,“ segir Kristján
Þórðarson, betur þekktur sem
útvarpsmaðurinn Stjáni stuð.
Hann stofnaði nýverið hljómsveitina Big Strong Boys ásamt þremur vinum sínum og ætlar sér stóra
hluti. „Við erum góðir. Á böllum
tökum við lög eftir ýmsa flytjendur en þegar við gefum út disk
verður frumsamið efni á honum.
Það bætast tvær stelpur í bandið
seinna meir. Kærastan vill nefnilega vera með og önnur stelpa sem
verður kvenmannsröddin á böllum. Kærastan verður í bakrödd.“
Hann segir að nafninu verði ekki
breytt þótt stelpurnar gangi til
liðs við sveitina.

Stjáni er ekki nýgræðingur í
tónlistinni. „Ég hef sungið í 10-11
búð og á menningarnótt þar sem
ég tók þrjú lög á stað niðri í bæ.
Áður var ég í hljómsveit sem hét
Strandverðirnir en hún hætti
þegar helmingurinn fór til útlanda
í skóla.“ Það er alltaf nóg að gera
hjá Stjána sem ber út blöð á nóttunni, er með útvarpsþátt á RVKFM
og starfar sem kerrustjóri í Rúmfatalagernum. Hann stendur auk
þess á tímamótum því í næsta
mánuði eru hann og kærastan,
Soffía Jensdóttir, búin að vera
saman í tíu ár. Hann segist þó ekki
tilbúinn til að kvænast strax. „Ég
er ekki tilbúinn til þess. Ekki
strax. Ég ætla að fara í Perluna
með henni í tilefni af afmælinu og
ég ætla að borga. Það er leyndarmál hvert við förum eftir það.“
SËK
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sýninguna og sagði
Tvíeykið Skoppa og
hana þá bestu sem
Skrítla hefur lengi
hún hefði séð. Svo
notið vinsælda meðal
skemmtilega vill til
barna á Íslandi. Fleiri
að móðir hennar,
hafa nú gert sér grein
Julia Pane, býr í New
fyrir aðdráttarafli leikYork og er háttsett
sýninga þeirra því þær
hjá
góðgerðarsamLinda Ásgeirsdóttir og
tökunum The Caritas
Hrefna HallgrímsdóttTraining Center sem
ir halda á næstunni
vilja núna fá sýningutan til New York þar
una okkar. Við komum
sem til stendur að sýna
til með að sýna nítján
allt að þrjár sýningar á
«-)33!.$) ¥ .%7 9/2+
sinnum
fyrir
um
dag í þrjár vikur.
1.800 börn í Banda„Þetta verður mikil "LAÈIÈ 4IME /UT SEM
ríkjunum. Auk þess
keyrsla en er auðvitað FJALLAR UM VIÈBURÈI Å
frumsýnum við nýtt
mjög spennandi. Við .EW 9ORK BIRTI MYND
verk,
Skoppa
og
erum alveg í skýjunum AF 3KOPPU OG 3KRÅTLU OG
SAGÈI AÈ ALLIR ÖYRFTU AÈ SJ¹
Skrítla í álfaleit, í
með þetta. Skoppa og
SÕNINGU ÖEIRRA
Scandinavia House á
Skrítla eru að verða að
sérstakri menningarmiklu ævintýri,“ segir
og listahátíð fyrir börn sem tilLinda. „Við fórum til New York í
einkuð er Íslandi.“
vor og fengum frábærar viðtökur.
Koma Skoppu og Skrítlu hefur
Eftir það sýndum við í litlu leikþegar vakið athygli og sýning
húsi í Flórída.
þeirra er titluð „must see“ í blaðEin mamman kom tvisvar á

inu Time Out sem fjallar um viðburði í New York. „Svo erum við
auk þess að fara í viðtal á fréttastöð í borginni. Þetta er bara
draumur að rætast,“ segir Linda
ánægð. „Við leikum nánast allar
sýningarnar á ensku. Katrín Þorvaldsdóttir brúðugerðarmeistari
fer út með okkur. Hún stjórnar
brúðu í sýningunni og sér um bæði
leikmynd og búninga.“
Skoppa og Skrítla eru ekki óvanar því að vera á ferð og flugi því
þær eru nýkomnar frá Tógó í Afríku. „Við sýndum í barnaþorpi þar
sem búa 74 munaðarlaus börn. Það
var alveg ólýsanleg tilfinning að
fá að heimsækja þau.
Við erum eiginlega enn þá með
kökk í hálsinum. Það er svo gott
fólk þarna og aðstæðurnar sem
það býr við ótrúlegar. Við tókum
upp ansi mikið efni og ætlum að
reyna að sýna það í sjónvarpi í
formi heimildarmyndar.“
SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

Ragga verndari Fjölskylduhjálpar Íslands
Söngkonan Ragnhildur Gísladóttir
hefur tekið við af Bryndísi Schram
sem verndari Fjölskylduhjálpar
Íslands. Samtökin hafa undanfarin
fimm ár aðstoðað Íslendinga í
neyð og útvegað þeim matvörur
og fatnað og aðrar nauðsynjavörur. „Starf mitt felst fyrst og
fremst í að vekja athygli á
þessum samtökum,“ segir
Ragnhildur en starf Fjölskylduhjálpar er alfarið
byggt á sjálfboðavinnu. „Í
hverri viku mætir fólk og
leggur sitt af mörkum til að
aðstoða þá sem þurfa virkilega á þessari aðstoð að
halda og ég vil einfaldlega
!¨34/¨!2 -®--5
leggja mitt á vogarskálarn"RYNDÅS *AKOBSDËTTIR
ar,“ útskýrir hún.
MUN SINNA SJ¹LFBOÈA
Ragnhildur hefur verið tilSTÎRFUM ¹ VEGUM &JÎL
tölulega stutt í starfi en segir
SKYLDUHJ¹LPAR ¥SLANDS
að það hafi komið sér í opna

skjöldu hversu mikil neyðin í raun og
veru er í þessu velmegunarsamfélagi
sem við erum sögð búa í. „Það eru svo
margir sem vilja ekki vita af þessu og
þykir óþægilegt að vita af slíkum hlutum í miðju góðærinu. Og allt of margir
líta þetta hornauga og finnst þetta vera
einhver aumingjaskapur,“ útskýrir
Ragnhildur en hún mun ásamt dóttur
sinni, Bryndísi Jakobsdóttur, sinna
sjálfboðastörfum á vegum Fjölskylduhjálparinnar.
Ragnhildur hvetur fólk til að líta sér
nær og gleyma ekki sínum minnsta
bróður. Hver gjöf skipti máli. „Og
nú eru að koma jól og þá þarf fólk
að gera enn meira,“ segir Ragnhildur. „Við þurfum að hjálpa náunganum og styðja við hann þegar hann
hrasar.“ Þeir sem vilja styðja við Fjölskylduhjálp Íslands geta lagt inn á
reikninga 101-26-66090 eða 546-26-6609
á kennitöluna 660903-2590.
FGG
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2AGNHILDUR
SEGIR ÖAÈ HAFA
KOMIÈ SÁR Å
OPNA SKJÎLDU
HVERSU MIKIL
NEYÈIN SÁ Å
GËÈ¾RINU
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Flokksræfilsháttur

F

lokksræfilsháttur
íslenskra
stjórnmálamanna hefur nú
endanlega gengið af stjórnmálaáhuga mínum dauðum. Ekkert er
metið hlutlægt, engrar samkvæmni gætir, allt er skilið samkvæmt hagsmunum flokksins.

¥

kjölfar síðustu borgarstjórnarkosninga fór að halla undan fæti.
Þá kölluðu sjálfstæðismenn næstverstu útreiðina í sögu sinni
„glæsilegan kosningasigur“. Sú
staðreynd að R-listaflokkarnir
skyldu ekki tapa neinu fylgi, þrátt
fyrir vandræðaganginn sem einkenndi allt kjörtímabilið, var auðvitað í augum sjálfstæðismanna
engin vísbending um að þrátt fyrir
allt nytu R-listaflokkarnir óbreytts
trausts kjósenda. Eftir síðustu
alþingiskosningar syrti enn í álinn.
Þá var fylgistap Samfylkingar
kallað „varnarsigur“ þar á bæ, rétt
eins og ríkisstjórnir sæki á stjórnarandstöðu en ekki öfugt. Metið á
þó Guðlaugur Þór, sem í sjónvarpsviðtali fyrir nokkrum árum kallaði
eins atkvæðis sigur Vöku í Háskólakosningum „glæsilegan“. Hvernig
er eiginlega sigur sem er „ekkert
sérstaklega glæsilegur“?

Farðu í útrás og gerðu
góð kaup í Evrópu!
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vikunnar var síðan hrein
revía. Dagur B. Eggertsson, sem
gagnrýndi síðustu borgarstjórn
fyrir að vera mynduð um völd en
ekki málefni, reið á vaðið með að
svara því, aðspurður hvort nýi
meirihlutinn væri ekki myndaður
á nákvæmlega sama hátt, að undir
þessum kringumstæðum giltu allt
önnur viðmið. Auðvitað var öllum
ljóst að eina breytingin var hvorum megin borðsins Dagur sjálfur
sat. Sjálfstæðismenn vændu Björn
Inga um siðleysi fyrir að koma eins
fram við sig og þeir komu sjálfir
fram við Ólaf F. í fyrra og fyrir að
stjórnast af hagsmunum sem var í
lagi að hann stjórnaðist af á meðan
hann var í samstarfi við þá. Svo
veinuðu þeir að vanda að margra
flokka stjórn gæfist aldrei vel,
þrátt fyrir að Reykvíkingar hafi í
raun endurkjörið R-listann þótt
hann væri ekki í framboði. Ómar
sá aðeins sterka stöðu Margrétar,
Valgerður kænsku Björns Inga og
UVG þótti atburðarásin í heild eingöngu afhjúpa Svandísi sem hinn
raunverulega leiðtoga í borginni.
Er von að maður nenni ekki að vera
með?

¡'

óska Reykvíkingum til hamingju með nýja borgarstjórn og
nýjum borgarstjóra velfarnaðar í
starfi. Um leið þakka ég fráfarandi
meirihluta góð verk, einkum strætókortin. Þau eru Sjálfstæðisflokknum til fágæts sóma.

Nú er hárréttur tími til að skella sér í verslunarleiðangur til Evrópu. Iceland Express
býður flug til heimsborganna Kaupmannahafnar, London, Lúxemborgar, Berlínar
og Barcelona sem eru fullkomnir áfangastaðir fyrir þá sem vilja gera góð kaup í
skemmtilegu umhverfi. Svo er nóg annað að gera, veitingahús, fjölbreytt mannlíf
og afþreying við allra hæfi enda nauðsynlegt að safna kröftum á milli tarna!
Byrjaðu vel heppnaða verslunarferð með því að fara inn á www.icelandexpress.is
og bókaðu ódýrt fargjald!

'«¨!. $!'
¥ DAG ER SUNNUDAGURINN  OKT
ËBER  DAGUR ¹RSINS 
3ËLARUPPR¹S
2EYKJAVÅK
!KUREYRI




(¹DEGI

3ËLARLAG







(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

VER‹ FRÁ:

7.995 kr.
A›ra lei› me› sköttum og öðrum greiðslum.

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600

BÖRN:

50%

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

www.icelandexpress.is
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