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Mary Luz Suárez Ortiz hefur verið á flótta í þrettán ár. 
Hún segir sögu sína í einkaviðtali við Fréttablaðið.

Yfirvöld í París kunna að 
hafa fundið leið til að koma í veg 
fyrir að karlmenn kasti af sér 
vatni á almannafæri. Þróaður 
hefur verið veggur sem gefur 
lítillega eftir við minnsta þrýsting 
og varpar þvaginu aftur á sóðann 
sem losaði það. Dagblaðið London 
Telegraph greinir frá þessu. 
Prufuútgáfa hefur verið sett upp á 
fjölförnum stöðum í París og 
reynst vel.

Borgarstjóri Parísar hefur 
verið í herferð gegn þvagláti á 
almannafæri síðan heimsmeist-
aramótið í ruðningi var haldið í 
borginni á dögunum og fjöldi 
manna sást míga á vegg ráð-
hússins.

Þvagi varpað 
aftur á sóðana

Tæplega fjögur 
hundruð starfsmenn Marel á 
Íslandi eiga kost á því að fá hluta 
launa sinna greiddan í evrum eða 
öðrum gjaldmiðli eftir tvo til þrjá 
mánuði. Guðmundur S. Guð-
mundsson, aðaltrúnaðarmaður 
hjá Marel, segir að samningur 
liggi fyrir en eftir sé að setja þak 
á það hversu stór hluti það getur 
verið og ganga frá tæknilegri 
útfærslu.

„Þetta er gert alfarið að frum-
kvæði trúnaðarráðs Marel og var 
orðað fyrst fyrir tveimur árum. Á 
þeim tímapunkti þótti þetta ekki 
æskilegt en hefur nú verið í undir-
búningi í eitt ár og við erum komn-
ir vel áleiðis. Ég geri ráð fyrir því 
að við getum komið þessu á kopp-
inn á næstu tveimur til þremur 
mánuðum og að menn geti þá 
fengið hluta af launum sínum 
greiddan í erlendri mynt eða 
evrum,“ segir Guðmundur. 

Guðmundur segir að starfs-
mennirnir hafi notið aðstoðar 
stéttarfélagsins VM og verið í 
samráði við starfsmenn ASÍ. 

„Eftir er tæknileg útfærsla á því 
hvernig launin verða reiknuð. 
Þetta er það stór hópur að það er 
ekki hægt að handreikna svona. 
Það þarf að vera til forrit sem 
getur gert þetta og við erum að 
vinna í því.“

Ekki hefur verið kannað hversu 
stór hluti starfsmanna Marel 
hefur áhuga á að nýta sér þetta. 
Guðmundur segir að ekki viti 
margir af þessu en nú sé það farið 
að leka út og starfsmennirnir séu 
mjög hlynntir þessu. „Áhuginn er 
mjög mikill,“ segir hann og tekur 
fram að þetta verði kynnt vand-
lega fyrir starfsmönnum. 

Grétar Þorsteinsson, forseti 
ASÍ, segir að áhugi á evrum fari 
vaxandi. „Við heyrum þetta víðar 
en áður og félagar okkar hafa setið 
á fundum með forsvarsmönnum 
fyrirtækja til að skoða þetta. Nú 
erum við að fara inn í kjarasamn-
inga og það kann vel að vera að 
þetta komi upp þar. Þetta er 
stöðugt að verða ágengara og 
ágengara.“

-

Marel greiðir 
þeim sem vilja 
laun í evrum
Um eða eftir áramót geta starfsmenn Marel fengið 
hluta launa sinna í evrum. Forseti ASÍ segir áhuga 
á evru vaxandi og útilokar ekki að launagreiðslur í 
evrum verði til umræðu í komandi kjaraviðræðum. 

 Stjórn Knattspyrnusam-
bandsins ákvað í gær að endur-
nýja ekki samning við Eyjólf 
Sverrisson, þjálfara karlalands-
liðsins. Samningur hans rennur út 
um mánaðamót en liðið leikur síð-
asta leik sinn í undankeppni Evr-
ópumótsins í nóvember. 

Eyjólfur vildi sjálfur halda 

áfram með liðið en stjórn Knatt-
spyrnusambandsins hafði ekki 
áhuga á að njóta starfskrafta hans 
til langtíma. Geir Þorsteinsson 
formaður kveðst hafa viljað að 
Eyjólfur stýrði liðinu í lokaleik 
undankeppninnar en um það náð-
ist ekki samkomulag. Óvíst er 
hver tekur við landsliðinu sem og 

hver stýrir því í nóvemberleikn-
um.

Landsliðið lék fyrsta leik sinn 
undir stjórn Eyjólfs í febrúarlok á 
síðasta ári og beið lægri hlut. Alls 
stýrði hann liðinu í fjórtán leikj-
um. Átta töpuðust, tveir unnust og 
fjórum lauk með jafntefli.

Eyjólfur vildi halda áfram

Byggðin ljómaði eins og jólatré
Sumarhúsagestir í Úthlíð 

þurftu að láta sér nægja 
ljóstíru frá kertum í gærkvöldi 
þegar rafmagn fór af uppsveit-
um í Árnessýslu, meðal annars 
í Ölfusi og Bláskógabyggð. 

„Byggðin ljómar eins og 
gamalt jólatré,“ sagði Björn 
Sigurðsson, bóndi í Úthlíð. „Það 
eiga nefnilega margir býsna 
miklar birgðir af þessum litlu 
ljósum í málmhylkjunum.“

Sjálfur lenti Björn í stökustu 
vandræðum þegar kom að því 
að tendra ljós í myrkrinu. „Það 
er enginn reykingamaður á 
mínum bæ og ég ætlaði aldrei 
að geta fundið neitt til að 
kveikja á kertinu.“ 

Hann segir þetta áminningu 
til fólks að vera ávallt viðbúið. 
„Því fljótt getur sól brugðið 
sumri, eins og Guð segir.“ 
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Lífið á 
landnámsöld

 „Það er verið að selja þessa lóð til að 
fjármagna kaup á orgeli,“ segir Þórður Þórðarson, 
kirkjuvörður í Háteigskirkju.

Söfnuðurinn í Háteigskirkju hefur óskað eftir 
leyfi borgaryfirvalda til að skipuleggja lóð fyrir sex 
íbúða hús í norðvesturhorni kirkjulóðarinnar. Á 
sínum tíma var þar gert ráð fyrir prestsbústað sem 
aldrei var byggður.

Þórður segir að stefnt sé að því að kaupa orgel 
fyrir Háteigskirkju. Slíkt hljóðfæri kosti sennilegast 
um 50 milljónir króna. „Þetta er ekkert venjulegt 
kirkjuorgel heldur barokkorgel. Það sem kemst 
næst því er orgelið í Hallgrímskirkju,“ útskýrir 
Þórður.

Borgin hefur enn ekki gefið grænt ljós á nýju 
lóðina sem sóknarnefndin bindur vonir við að færi 
söfnuðnum svo mikið í aðra hönd að peningarnir 

slagi hátt upp í kostnaðinn við orgelið. „Við erum 
búin að vera í um fimm ár að safna í orgelsjóð og 
það gengur alveg rosalega hægt,“ segir Þórður. 

Fjörutíu börn fengu 
ferðastyrk frá Vildarbörnum 
Icelandair í gær. Styrkirnir eiga 
að gera börnunum kleift að 
komast í draumaferðina sína 
ásamt fjölskyldu og aðstoðar-
fólki. Áttatíu börn hafa þá hlotið 
slíkan styrk á árinu, en hann er 
veittur tvisvar á ári. Athöfnin fór 
fram í Víkingasal Hótel Loftleiða.

Vildarbörn Icelandair er 
ferðasjóður fyrir langveik börn 
og börn sem búa við sérstakar 
aðstæður. Sjóðurinn var stofnað-
ur af Icelandair sumardaginn 
fyrsta árið 2003, og er verndari 
hans frú Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands.

Ferðastyrkir til 
fjörutíu barna

Íslenskt innflutn-
ingsfyrirtæki hefur áhuga á því 
að flytja danskt svínakjöt til 
Færeyja, vinna úr því skinku þar 
og flytja skinkuna svo inn til 
Íslands og hefur þetta verið 
kannað hjá Landbúnaðarstofnun. 
Útilokað er að slíkur innflutning-
ur geti átt sér stað.

Halldór Runólfsson yfirdýra-
læknir segir að þær kjötvörur 
sem Íslendingar megi flytja inn 
skuli samkvæmt reglugerð koma 
úr afurðastöðvum sem séu 
viðurkenndar af Evrópusamband-
inu eða bandarískum yfirvöldum. 

„Það er engin viðurkennd 
afurðastöð í Færeyjum sem hefur 
svona leyfi. Þar af leiðandi getum 
við ekki heimilað innflutning til 
Íslands með þessari millileið. 
Málið er einfalt, reglugerðin 
heimilar ekki innflutning á kjöti 
með þessari viðkomu,“ segir 
hann.

Má ekki vinna 
svínakjötið í 
Færeyjum

 Fimm þurftu að fara 
á sjúkrahús í gærmorgun eftir að 
tvítugur maður réðst að þeim með 
eldhúshníf að vopni í samkvæmi á 
Akureyri.

Lögreglunni á Akureyri barst 
tilkynning klukkan hálf sjö í gær-
morgun um að maður hefði verið 
stunginn með hníf í heimahúsi. 
Þegar hún kom á staðinn voru þar 
tveir með stungusár á öxl og þrír 
minna sárir. Þeir höfðu meiðst í 
átökum við manninn.

Mennirnir voru á aldrinum 17 til 
23 ára. Þeir fóru allir á Sjúkrahús 
Akureyrar til aðhlynningar. Fjórir 
fengu að fara eftir skoðun en einn 
gekkst undir aðgerð í gær.

Lögregla fékk lýsingu á árásar-
manninum, handtók hann skömmu 
síðar og yfirheyrði í gær. Maður-
inn, sem hefur komið við sögu lög-
reglu áður, gekkst við verknaðin-

um. Aðdragandi árásarinnar er 
ekki ljós, en svo virðist sem deilur 
hafi sprottið upp milli samkvæm-
isgesta sem lyktaði með því að 
einn þeirra sótti hníf inn í eldhús 
og lagði til hinna.

Gunnar Jóhannsson rannsóknar-

lögreglumaður segir hnífinn ekki 
hafa verið ýkja stóran.

 „En það er nú oft tilviljun sem 
ræður því hvernig áverkar hljót-
ast af. Það þarf ekki endilega stór-
an hníf til að valda miklum skaða.“ 

Hnífamaður særði fimm

Tengdadóttir og sonur 
Jónínu Bjartmarz, fyrrverandi 
umhverfisráðherra, hafa stefnt 
útvarpsstjóra og Kastljósi fyrir 
ærumeiðingar og brot á friðhelgi 
einkalífs. Þau Lucia Celeste Molina 
Sierra og Birnir Orri Pétursson 
vilja þrjár og hálfa milljón króna í 
bætur, eftir því sem kom fram í 
fréttatíma RÚV í gær.

Í stefnunni segir að látið hafi 
verið að því liggja í umfjöllun 
RÚV að umsókn Luciu um 
ríkisborgararétt hafi fengið 
sérmeðferð vegna tengsla við 
ráðherrann. Það hafi verið 
sérstaklega meiðandi fyrir hana og 
Birni. Kastljós hafi einnig brotið 
gegn friðhelgi hennar með því að 
birta umsókn hennar.

Telja RÚV hafa 
meitt æru sína

„Við verðum að vinna 
hraðar en við ætluðum okkur að 
því að koma Háskóla Íslands í 
fremstu röð háskóla. Þetta kann 
að hljóma djarft, en ég tel þetta 
brýnt. Ég er líka sannfærð um að 
til þess að þetta gangi eftir þurf-
um við að gera háskólann hratt að 
alþjóðlegri stofnun,“ sagði Krist-
ín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla 
Íslands, við brautskráningar-
athöfn í gær.

Kristín rifjaði upp að fyrir 
tæpum tveimur árum hefði hún 
sett fram markmið um að koma 
Háskóla Íslands í hóp hundrað 
bestu háskóla í heiminum. Gerður 
hefði verið afkastatengdur samn-
ingur um viðbótarfé frá ríkinu. Á 
einu ári hefði vísindagreinum í 
alþjóðlegum vísindatímaritum 
fjölgað um átján prósent, doktors-
nemar væru fleiri og skólinn hefði 

gert samstarfssamninga við 
marga af bestu háskólum í heimi. 
Mikilvægar skipulagsbreytingar 
hefðu verið gerðar og leitað væri 
til kennara skólans frá virtustu 
háskólum heims.

Kristín taldi brýnt að fá hingað 
til starfa framúrskarandi erlenda 
vísindamenn.

„Við þurfum líka að nýta enn 
betur þann ótrúlega styrk og þá 
möguleika sem felast í getu skól-
ans til að ganga í vísindalegt 
bandalag með bestu háskólum í 
heimi,“ sagði hún og benti á nauð-
syn þess að auka samvinnu 
íslenskra háskóla. 

397 kandídatar brautskráðust 
frá Háskóla Íslands í gær og 70 
kandídatar frá Kennaraháskóla 
Íslands. Í ræðu sinni gerði Ólafur 
Proppé rektor KHÍ  sameiningu 
skólanna að umtalsefni. „Í sam-
einuðum háskóla verður væntan-
lega unnt að virkja enn betur en 
nú er gert sérfræðiþekkingu í 
báðum háskólum til að efla kenn-
aramenntun fyrir öll skólastig.“

Háskólinn færist 
fyrr í fremstu röð
Kristín Ingólfsdóttir háskólarektor telur að vinna þurfi hraðar að því að koma 
Háskóla Íslands í fremstu röð, gera þurfi skólann að alþjóðlegri stofnun, fá 
framúrskarandi erlenda vísindamenn og efla samstarf íslensku háskólanna.

Tveir nýir stjórnar-
menn voru kjörnir 
í stjórn Ásatrúar-
félagsins í gær. 
Óttar Óttarsson, 
fyrrverandi
lögsögumaður, tók 
þar sæti, ásamt 
Öldu Völu 
Ásdísarsdóttur. 

Tveir nýir 
varamenn voru 
jafnframt kjörnir í 
stjórnina; Lára 
Jóna Þorsteinsdóttir og Ólafur 
Sigurðsson.

Kosning fór fram á árlegu 
Allsherjarþingi og var það haldið 
á Hótel Sögu. Farið var yfir 
skýrslu stjórnar og nefnda, 
reikninga og fleira.

Um kvöldið var blótað vættum 
vetrarins og þær blíðkaðar, í 
tilefni fyrsta dags hans. 

Tveir nýir voru 
kjörnir í stjórn

 Hljóðfæraleikarar og 
flestir áheyrenda á hljómleikum 
Sinfóníunnar í gær klæddust 
náttfötum.

Þar með var hugmynd átta ára 
aðdáanda sveitarinnar hrint í 
framkvæmd.

Þorgeir Tryggvason kynningar-
fulltrúi sagði að tónleikarnir 
hefðu tekist vel og efnisskráin 
einkennst af draumkenndri, 
spennandi og svæfandi tónlist, í 
hæfilegum hlutföllum. 

Á náttfötunum

Hugi, var þetta prison-breikið 
ykkar?





Karlmaður hefur verið 
sviptur ökurétti í tvö ár og 
dæmdur til að greiða 160 þúsund 
krónur í sekt fyrir ölvunarakstur. 
Héraðsdómur Suðurlands kvað 
upp dóminn.

Maðurinn var ákærður fyrir að 
hafa ekið kófdrukkinn frá 
stöðvarhúsinu við Nesjavalla-
virkjun út að Grafningsvegi efri 
þar sem lögreglan stöðvaði hann.

Í lögregluskýrslu kom fram að 
við hlið bílstjórasætis í bifreið-
inni hefði verið opin og átekin 
vodkaflaska. Maðurinn kvaðst 
hafa gripið óátekna flösku með 
sér, eftir missætti í sumarbústað, 
lagt bílnum á rútustæði við 
Nesjavallavirkjun og sturtað í sig 
til að reyna að sofna í bílnum.

Sekt og svipting

Talið er að vopnum sé 
smyglað gegnum alþjóðaflugvöll-
inn í Vantaa í Finnlandi. Vélar 
rússneska auðjöfursins Viktor 
Bout hafa lent 76 sinnum á 
flugvöllum í Finnlandi án 
athugasemda af hálfu finnskra 
yfirvalda. Finnska dagblaðið 
Hufvudstadsbladet greinir frá. 

Bout er eftirlýstur af Interpol 
en flugfélag hans flýgur meðal 
annars fyrir Sameinuðu þjóðirnar. 
Vélar hans fá að lenda í Finnlandi 
ef öll leyfi og öryggismál eru í 
lagi. Bout hefur hafnað ásökunum 
um að stunda vopnaviðskipti.

Talinn stunda 
vopnasmygl

Allir útlendingar sem 
koma til Japans verða frá og með 
20. nóvember næstkomandi 
ljósmyndaðir og tekin af þeim 
fingraför við komu. Undanþegnir 
reglunum verða börn yngri en 
sextán ára, stjórnarerindrekar og 
fólk með ótímabundið dvalarleyfi.

Upplýsingarnar verða bornar 
saman við alþjóðlegar og 
japanskar skrár yfir grunaða 
hryðjuverka- og glæpamenn og 
verður fólki sem finnst þar á skrá 
vísað úr landi.

„Við vonum að kerfið haldi 
hryðjuverkamönnum frá landinu 
og veiti bæði Japönum og 
ferðamönnum hér hugarró,“ 
sagði Takumi Sato hjá útlendinga-
stofnun Japans. 

Fingraför tekin 
af útlendingum

Tvö fyrirtæki hafa 
tilkynnt áætlanir um að umbreyta 
nýju Airbus A380 risaþotunni í 
einkaþotur aðeins degi eftir að 
slík þota í eigu Singapore Airlines 
flaug sitt fyrsta áætlunarflug.

Svefnherbergi, kvikmynda-
salur, líkamsræktarsalur með 
gufubaði og nuddpottum verða 
meðal þæginda í einkaþotunni og 
er milljarðamæringurinn Roman 
Abramovich sagður þegar hafa 
lagt inn pöntun fyrir slíkri.

Kaup á einkaþotum færast 
sífellt í aukana og er áætlað að 
um þúsund einkaþotur verði 
afhentar á árinu 2007. 

Risaþota til 
einkanota

Tekist hefur að ráða niðurlögum 
margra þeirra elda sem geisað hafa í Kaliforníu í 
Bandaríkjunum undanfarna daga. Margir þeirra sem 
þurftu að yfirgefa heimili sín hafa snúið aftur til síns 
heima. Sumir komu þó að rústum einum, því að 
minnsta kosti 1.800 heimili og aðrar byggingar 
eyðilögðust í eldinum.

Eftirköst eldanna valda fólki einnig erfiðleikum því 
magn sóts og ösku í loftinu er yfir hættumörkum í 
sumum hlutum ríkisins. Loftið í San Diego-sýslu er 
sérlega slæmt, en þar gekk verr að halda eldunum 
niðri en annars staðar.

Íbúar á þeim svæðum þar sem loftið er verst eru 
beðnir um að forðast það að reyna mikið á sig. Einnig 
var mælst til þess að börn og fólk sem á við öndunar-
erfiðleika að stríða héldi sig innandyra. Á gervihnatta-
myndum sést hvernig stórt reykjarský liggur yfir 
nær öllu svæðinu þar sem eldar brunnu.

Í það minnsta fjórtán hafa látist af völdum eldanna, 
og yfir hálf milljón manns hefur þurft að yfirgefa 
heimili sín. „Við munum hjálpa ykkur að slökkva 
eldana, að komast í gegnum þetta, og að endurbyggja 
líf ykkar,“ sagði George Bush Bandaríkjaforseti í 
ávarpi sínu til þjóðarinnar í gær. Skemmdir af völdum 
eldanna eru metnar á yfir sextíu milljarða króna.

Jóna Valdez, einn Íslendinga á svæðinu sem þurftu 
að yfirgefa heimili sín vegna eldanna, var komin heim 
þegar Fréttablaðið hafði samband við hana. Hún fór 
ásamt eiginmanni sínum og þremur börnum heim til 
Rancho Penasquitos á fimmtudag eftir að nágranni 
þeirra hafði lýst fyrir þeim aðstæðum.

 „Hverfið okkar slapp sem betur fer en það er mikið 
öskuryk í grasinu og á jörðinni; börnin geta ekki enn 
farið út að leika sér. Loftið er samt ágætt hjá okkur, 
við erum það nálægt sjónum að við fáum sjávar-
rakann til okkar.“

Jóna segir vissulega hafa verið erfitt að yfirgefa 
heimili sitt ásamt eiginmanni og þremur börnum, en 
það hafi ekki verið hennar fyrsta skipti. „Ég ólst upp 
á Patreksfirði og ég veit ekki hversu oft ég hef þurft 
að yfirgefa húsið mitt vegna snjóflóðahættu. Þetta 
var ekkert nýtt fyrir mér, en ég vona bara að þetta sé 
búið.“

Íbúar í Kaliforníu 
bölva sóti og ösku
Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á stórum hluta skógareldanna í Kaliforníu. 
Fólk er farið að snúa aftur heim til sín, en öskuryk í loftinu veldur vandræðum. 
Vona bara að þetta sé búið, segir Íslendingur sem þurfti að yfirgefa heimili sitt.

 Kona liggur enn á gjörgæslu 
eftir bílslysið á Holtavörðuheiði á 
föstudagskvöld.

Læknir á gjörgæsludeildinni 
sagði lífsmörk konunnar stöðug, 
en í gærkvöldi var ekki útséð með 
hvort hún þyrfti að fara í frekari 
aðgerðir.

Konan var á leiðinni suður með 
manni sínum þegar slysið varð og 
óku þau í pallbíl. Eftir slysið voru 
þau hjónin flutt á Landspítalann 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar. 
Búið var að flytja manninn á 
almenna deild í gær. 

Sú sem lést í bílslysinu var ind-
versk og á sextugsaldri. Hún var á 
ferðalagi með tveimur samlönd-

um sínum á leiðinni norður heið-
ina og í fólksbíl.

Samlandar hennar voru fluttir 
eftir slysið með sjúkrabíl á Heil-
brigðisstofnunina í Borgarnesi og 
voru meiðsl þeirra ekki talin alvar-
leg.

Færð var léleg þegar slysið 
varð, mikil hálka og snjókoma, og 
var alhvítt yfir. Í gær snjóaði enn 
á heiðinni og þurfti að moka til að 
halda veginum opnum.

Lögreglan á Vestfjörðum fer 
með rannsókn málsins og leitar  
hún vitna að slysinu. Þeir sem geta 
upplýst nokkuð um slysið eru 
beðnir um að hafa samband við 
lögregluna í síma 450 3730. 

Fundarlaun
          25.000 kr.

Tvö af fjórum skiltum við nýja bensínstöð 
Atlantsolíu við Aktu Taktu Skúlagötu 
hurfu af plani stöðvarinnar fyrir skömmu. 

Dælulykill með 25.000 króna inneign 
er til handa þeim sem vísað getur á skiltin.

Upplýsingar sendist til: 
hugi@atlantsolia.is eða í síma 591-3100.

Ef fleiri en ein rétt ábending berst verður 
einn heppinn dreginn út.

Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is





 Atvinnuveiðum á 
hrefnu er lokið árið 2007. Félag 
hrefnuveiðimanna fékk framleng-
ingu á kvóta til atvinnuveiða til 1. 
nóvember næstkomandi og á eftir 
af honum 23 dýr. Veður hefur 
ekki boðið upp á veiðar að 
undanförnu og bátar hrefnuveiði-
manna nýttir til annarra veiða.

Tímabilið hefur gengið vel að 
mati hrefnuveiðimanna og sala á 
hrefnukjöti ekki verið meiri síðan 
hrefnuveiðar hófust aftur árið 
2003. Allt það kjöt sem kom af 
þeim 45 dýrum sem veidd voru 
2007 er selt. 

Hrefnuveiði-
vertíðinni lokið

Brotist var inn í 
fataverslun við Laugaveg 29 
snemma á föstudagsmorgun. 
Stuttu síðar var karlmaður 
handtekinn á Skólavörðustíg við 
annað innbrot, þá inn á kaffihús. 
Innbrotin eru talin tengjast. 

Þegar maðurinn fannst var hann 
blóðugur á höndum, líklega eftir 
rúðurnar sem hann braut, að sögn 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu.

Þjófurinn var í annarlegu 
ástandi en reyndist ekki hafa 
gripið mikið góss. Var hann 
færður í fangageymslu þar sem 
hann svaf úr sér vímuna áður en 
hann var yfirheyrður.

Blóðugar hend-
ur eftir innbrot

Stjórn BSRB skorar á 
borgaryfirvöld að ógilda samninga 
um sameiningu Reykjavík Energy 
Invest og Geysis Green Energy. Þá 
er þess krafist að hætt verði við 
áform um hlutafélagsvæðingu 
Orkuveitu Reykjavíkur og kallað 
eftir lagabreytingu sem komi í veg 
fyrir að einkaaðilar eignist 
náttúruauðlindir. 

Stjórnin varar við að „sú 
framvinda mála, sem orðið hefur 
innan OR og þær hræringar sem af 
henni hafa leitt á sviði stjórnmála, 
verði til þess að skyndiákvörðun 
verði tekin gegn útrásarmöguleik-
um dótturfyrirtækja í eigu OR. Er 
bent á að Sameinuðu þjóðirnar 
hvetja til samstarfs opinberra 
veitufyrirtækja.“

Samruni ógiltur

Félag ungra frjáls-
lyndra vill setja árskvóta á fjölda 
nýbúa sem flytjast til Íslands. 
Árskvótinn skuli miðast við getu 
og vilja þjóðarinnar til mannfjölg-
unar, segir í ályktun félagsins.

Viðar Helgi Guðjohnsen formað-
ur segir óhindrað flæði innflytj-
enda ekki gott fyrir jafn fámenna 
þjóð og Ísland. „Það þýðir ekki að 
reyna að slá á þenslu með því að 
flytja inn vinnuafl, og meðan allt 
er opið getur það endað með 
ósköpum,“ segir hann. „Stórfyrir-
tækin virðast stýra þessu en ekki 
stjórnmálamennirnir, og það er 
leiðinlegt að sjá.“ 

Vilja setja kvóta 
á fjölda nýbúa

Fyrsta síld haustsins kom til 
Vestmannaeyja í gær með Sighvati Bjarnasyni VE-81. 
Skipið kom með rúm níu hundruð tonn sem fengust í 
þremur köstum á föstudaginn. Sighvatur fiskaði við 
Grundarfjörð.

Jón Norðfjörð skipstjóri segir ferðina frá Grundar-
firði til Eyja yfirleitt vera um fjórtán tíma stím. 
Sökum leiðindaveðurs hafi þeir hins vegar mátt sigla í 
sólarhring.

„En ég held það sé nú allt í lagi með fiskinn og við 
erum að taka hann upp núna.

Hann segir undarlegt að sjá fiskinn langt inni í 
Grundarfirði, hann hafi veitt í mörg ár en ekki þarna. 
„Þetta er ekkert venjulegt, ég hef aldrei séð hann áður 
svona inni í firðinum. Ég veit ekki til þess að menn 
hafi verið að veiða þarna fyrr en í fyrravetur. Þetta er 
einhver alveg ný staða,“ segir hann.

Jón vill ekki giska á hverju sæti að síldin sé á 
þessum slóðum, en dettur helst í hug að hitastig 
sjávar hafi rekið hana þangað.

„En hún er svo skrýtin þessi síld, hún fer sínar eigin 
leiðir og tekur alls kyns útúrdúra!“

Afli helgarinnar er, að mati Jóns, „prýðisgóð 

millisíld. Hún er nú ekki stórsíld eins og sú norska, en 
þetta er svona 250 til 300 gramma síld.“ 

Á Sighvati Bjarnasyni eru þrettán menn í áhöfn og 
verða þeir í landi fram á mánudag, þegar búið verður 
að landa. 

„Já, við löndum og förum svo aftur að leita að síld. 
Ég veit ekki hvort við förum aftur til Grundarfjarðar 
en það er búið að spá góðu veðri þannig að við leitum 
líklega eitthvað í kringum Vestmannaeyjar líka.“

Nokkur loðnu- og kolmunnaskip hafi verið að 
veiðum í Grundarfirði í gær og þokkalegt veður þar.

Fyrsta síld haustsins 
kom til Eyja í gær
Sighvatur Bjarnason VE-81 veiddi um 900 tonn af síld inni í Grundarfirði á 
föstudaginn og byrjaði að landa henni í gær í Vestmannaeyjum. Skipstjórinn 
segir óvenjulegt að sjá síldina á þessum slóðum. Aflinn sé „prýðisgóð millisíld“.

Nýr einkennisbún-
ingur lögreglunnar verður form-
lega tekinn í notkun 1. nóvember. 
Embætti ríkislögreglustjóra hefur 
unnið að breytingum á búningum 
lögreglunnar í um tvö ár, með þátt-
töku og í samstarfi við fjölmarga 
aðila. Markmiðið með breytingun-
um er öruggari og þægilegri vinnu-
fatnaður sem mætir þörfum lög-
reglunnar. 

Upphaflega stóð til að nýr ein-
kennisfatnaður lögreglu yrði tek-
inn í notkun í upphafi árs 2007, en 
vegna ýmissa ytri aðstæðna hefur 
verið verulegur dráttur á afhend-
ingu frá birgjum, eins og Frétta-
blaðið hefur greint frá. Þær tafir 
leiddu til þess að eldri búningur er 

ófáanlegur og einhverjir lögreglu-
menn hafa því þurft að taka nýja 
búninginn í notkun fyrir mánaða-
mót. Þeim er það heimilt þar sem 
aðrir kostir eru ekki fyrir hendi, 
samkvæmt upplýsingum frá emb-
ætti ríkislögreglustjóra. 

Öryggi lögreglumanna var haft 
að leiðarljósi við efnisval búning-
anna. Sem dæmi má nefna að hluti 
vinnufatnaðarins er úr eldtefjandi 
NOMEX-efni. Þá eiga hanskar að 
veita viðnám gagnvart stungum af 
sprautunálum.

Búningur að breskri fyrirmynd

Finnst þér orðið negri neikvætt?

Átt þú hlutabréf?





greinar@frettabladid.is
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Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

Ríkisstýrt siðferði
er siðleysi
Lög eiga að vera einföld og skýr og kveða á um 

þau lágmarksskilyrði sem við setjum hvert öðru 
um hegðan. Lög eru nauðsynleg til þess að mannlegt 
samfélag fái þrifist en við setjum ekki lög og reglur 
um alla mannlega hegðan. Við göngumst undir það, 
að hvert og eitt okkar geti hagað sínu lífi að vild, svo 
fremi sem lögum sé fylgt. Okkur kann til að mynda 
að þykja ýmis hegðan ósiðleg eða óheppileg, en við 
bönnum hana ekki nema ríkir almannahagsmunir 
séu í húfi. Jafnframt er það svo að það sem einum 
kann að þykja siðlegt kann öðrum að þykja ósiðlegt. 
Verkefni löggjafans er því að mínu mati ekki það að 
hafa vit fyrir fólki eða stýra hugmyndum þess um 
siðferði. Siðferði tökum við í arf frá gengnum 
kynslóðum, frá trúarbrögðum og tíðaranda, reynslu 
okkar sjálfra og samferðamanna okkar. Viðmið 
samfélagsins og þar með ríkjandi siðferðisviðhorf 
mótast hjá þjóðinni en ekki hjá fámennum hópi á 
alþingi eða hjá embættismönnum

Frelsi fylgir ábyrgð og þessi tvö hugtök verða ekki 
skilin í sundur. Við berum ábyrgð, hvert og eitt á 
okkar eigin siðferði um leið og við erum frjáls til að 
velja og hafna í þeim efnum. Vandinn við siðferði 
sem er reglubundið og kemur að ofan frá yfirvald-
inu felst í því að þar með hefur löggjafinn ákveðið 
hvað er siðlegt og hvað ekki og um leið er búið að 
taka ábyrgðina frá fólkinu. Í stað þess að við 
spyrjum hvert og eitt hvað sé siðlegt og hvað sé rétt 
og berum ábyrgð á hegðan okkar, þá spyrjum við 
„hver er reglan, hver eru fyrirmælin“,  Þar með 
felst siðferðið í því að hlýta reglunum og sú hegðan 
talin siðleg sem rammast innan þeirra. Ríkisstýrt 
siðferði er besta leiðin til að gera samfélag siðlaust.

Við getum öll verið sammála um að vændi er ekki 
æskileg starfsemi í samfélaginu og flest erum við 
þeirrar skoðunar að hún sé ósiðleg. Við eigum þó að 
fara varlega í að dæma í siðferðismálum, steinar 
eiga það til að brjóta glerhús. Lestir eru ekki glæpir 
og því er það svo að á meðan til dæmis vændi er 
ekki ólöglegt hlýtur afstaða okkar til þess að byggja 
á siðferðislegum grunni. Sá grunnur er okkar allra 
að byggja, okkar að meta og okkar að bera ábyrgð á. 

Við eigum að gera þá kröfu til starfsmanna 
ríkisins að þeir hlýti í einu og öllu þeim lögum og 
reglum sem gilda hér á landi og í þeim löndum sem 
þeir heimsækja starfa sinna vegna. Það er mark-
laust að ætla að gera einhverjar sérstakar siðferðis-
kröfur til opinberra starfsmanna umfram þær sem 
við gerum til annarra þjóðfélagsþegna. 

Virðing fyrir
manneskjum 
Auðvitað væri best ef slíkar reglur væru óþarfar. 

Að embættismenn á vegum hins opinbera hefðu 
þá sannfæringu allir sem einn að kaup og sala á 
líkama kvenna sé niðurlægjandi, bæði fyrir kaup-
andann og seljandann. Niðurstöður rannsókna á 
vændi og mansali benda þó til þess að kaupendur 
vændis séu karlar á öllum aldri og í öllum stéttum. 
Líklegt verður að teljast að siðareglur á vegum hins 
opinbera myndu draga úr slíkum viðskiptum.

Rannsóknir og reynsla innan kynjafræðinnar leiðir í 
ljós órjúfanlegt samhengi milli kláms, vændis og 
annars kynferðislegs ofbeldis. Enginn á að þurfa að 
taka þátt í kynferðislegum athöfnum gegn vilja 
sínum. Einstaklingur sem starfar í vændi gegn vilja 
sínum eða af illri nauðsyn er því beittur kynferðis-
legu ofbeldi.

Þó að ekki sé hægt að útiloka að einhverjar konur 
selji sig vegna áhuga fyrir því starfi og hafi af því 
ánægju, er ljóst að meirihluti þeirra kvenna sem 
vinna í klámiðnaði og vændi hefur ekki raunveru-
legt val um annað. Vændi er því samfélagsmein, 
byggt á misnotkun á bágri stöðu þeirra sem út í það 
leiðast.

Allt fram á síðustu misseri hefur viðfangsefni 
stjórnvalda verið seljendur þess, vændiskonurnar 
sjálfar. Öll vitum við þó að eftirspurn er forsenda 
framboðs í viðskiptum og því hafa sérfræðingar á 
þessu sviði beint sjónum sínum í auknum mæli að 
viðskiptavinum vændiskvennanna. Eigi að draga úr 
vændi í heiminum verður að draga úr eftirspurninni 
með því að færa fókusinn á þá sem raunverulega 
bera ábyrgð á vændinu.

Þær siðareglur sem hér um ræðir yrðu ekki 
einvörðungu til þess að koma í veg fyrir kaup 
embættismanna á kynlífsþjónustu, heldur væru þær 
skýr skilaboð út í samfélagið um að yfirvöld 
samþykki ekki kaup og sölu á kvenlíkamanum. Slík 
skilaboð hafa áhrif á viðhorf og gildi í samfélaginu 
almennt og gætu orðið öðrum til eftirbreytni.

Með undirritun Kvennasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna hefur ríkisstjórnin skuldbundið sig til að 
gera allt sem í hennar valdi stendur til að vinna 
gegn mansali. Fyrsta skrefið í að standa við þær 
skuldbindingar er að tryggja að á hennar vegum sé 
ekki brotið í bága við þær. Í framhaldinu er svo 
mikilvægt að unnin verði áætlun gegn mansali og 
henni fylgt eftir.

Á að setja reglur um kynlífskaup 
embættismanna á vegum hins opinbera?

Auglýsingasími

– Mest lesið

N
ú í vikunni kynnti Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra nýjar áherslur í neytendamálum. Það hefur 
verið óljóst hvar neytendamál hafa átt lögheimili 
milli ráðuneyta og þar sem fáir ráðherrar hafa tekið 
þann málaflokk upp á sinn arm, hafa neytendamál-

in verið olnbogabarn í fjölskyldu ráðuneyta. Á meðan viðskipta-
ráðuneytið var enn í staðfestri sambúð með iðnaðarráðuneytinu 
voru deilur um álver og virkjanir það sem öllu réði. Sú ímynd sem 
viðskiptaráðuneytið hafði, fyrir utan að vera það lítið ráðuneyti 
að enginn skildi af hverju það þyrfti heilan ráðherra í núverandi 
ríkisstjórn, var frekar að auðvelda viðskipti en að vera ráðuneyti 
neytendamála. 

Því skal fagna að einhver ráðherra skuli taka olnbogabarnið upp 
á arma sína og ætlar að verja neytendur, til dæmis í viðskiptum 
sínum við banka og lánastofnanir. Hún er velþekkt sú hvimleiða 
staðreynd að neytendavitund er allt of lítil hér á landi. Ekki bætir 
úr skák þegar samningsstaða hvers einstaklings gagnvart bank-
anum sínum er lítil sem engin, þá þarf sérstaklega að verja stöðu 
þeirra. Starfshópur viðskiptaráðherra á að gera úttekt á lagaum-
hverfi bankaþjónustunnar til þess að rukka fyrir þjónustu og von-
andi leiðir það til einhverra breytinga. Sem neytendur getum við 
kvartað undan því að vera rukkuð í hvert sinn sem við greiðum 
fyrir vörur og þjónustu með kortinu okkar. Að snúa viðskiptum 
okkar eitthvert annað er varla raunhæfur möguleiki á meðan allir 
bankarnir sameinast um að rukka fyrir sömu þjónustuna.  

Annað sem á réttilega að skoða er hvort réttmætt sé að rukka 
fólk sérstaklega með seðilgjöldum fyrir að fá reikninga senda til 
sín. Þetta er gjald sem ekki er hægt að semja sig frá, einungis er 
hægt að lækka þau aðeins með því að velja að fá rafrænan seðil 
sendan beint í heimabankann og greiða þá eitthvert umsýslugjald 
í staðinn. Með þessu eru bankarnir að ýta fólki í beingreiðslur, þar 
sem það missir val yfir því hvort og hvenær reikningar eru borg-
aðir, auk þess sem fólk hefur kvartað undan því að neytendavit-
undin og yfirsýnin yfir það hvað er verið að borga í formi höfuð-
stóls, vaxta og verðbóta minnkar.  

Þriðja atriðið sem á að skoða er afnám stimpilgjalda, vörugjalda 
og uppgreiðslugjalda. Þetta kemur þó væntanlega ekki til fyrr en 
einhver ró hefur komist á húsnæðismarkaðinn til að auka ekki á 
þensluna sem þar ríkir og gera vont ástand verra. Uppgreiðslu-
gjöldin hafa komið mörgum neytendum spánskt fyrir sjónir; að 
þurfa að borga sérstaklega fyrir að fá að borga upp lán fyrr en 
til stóð. Það gjald ætti að vera hægt að leggja niður hið fyrsta. 
Þeir sem kynnt sér hafa húsnæðislán þekkja eflaust að boðið er 
upp á lán án uppgreiðslugjalda, sem bera þá hærri vexti. Viðbrögð 
lánastofnana verða því væntanlega þau að hækka almenna vexti á 
húsnæðislánum til að bregðast við því að fá ekki lengur að rukka 
uppgreiðslugjöld. Niðurstaðan af því yrði því ekki, líkt og með nið-
urfellingu stimpilgjalda, að auka þenslu á húsnæðismarkaði. 

Starfshópur viðskiptaráðherra hefur ekki langan tíma til að 
vinna sín störf. Honum er ætlað að skila inn skýrslu og jafnvel 
drögum að lagafrumvarpi fyrir árslok. Því gæti staða neytenda 
orðin mun skýrari og öflugri á vormánuðum næsta árs. 

Loksins einhver 
neytendapólitík
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„Þú veist að þú elskar ein-
hvern í raun og veru þegar 

þú óskar þess að viðkom-
andi sé hamingjusamur 

jafnvel þó að þú sért ekki 
hluti af hamingju hans.“

Hið íslenska Biblíufélag og Æskulýðs-
samband Þjóðkirkjunnar standa fyrir 
verkefninu B+, sem felur það í sér að 
ungt fólk í kirkjum landsins ætlar að 
lesa hina nýju útgáfu Biblíunnar í heild 
sinni næstu vikuna. 

Séra Þorvaldur Víðisson, mið-
borgarprestur og formaður Æskulýðs-
sambands Þjóðkirkjunnar, er í forsvari 
fyrir verkefnið sem hefst í dag og 
lýkur 4. nóvember. „Við erum búin að 
skipta hinni nýju þýðingu upp í 28 hluta 
og hver hópur tekur að sér einn til þrjá 
hluta, eftir því hvað reiknað er með að 
lesa lengi,“ segir Þorvaldur og bætir 
við að hóparnir geti valið sér að lesa 
meira ef vilji sé fyrir því. 

„Hóparnir sem lesa eru í Dómkirkj-
unni, á Vopnafirði, í Vestmannaeyjum, 
á Akureyri, Hvammstanga, í Kópavogi 
og víðar um landið en einnig er líklegt 
að KFUM verði með þannig að þetta 
eru æskulýðsfélög kirkjunnar á ýmsum 
vettvangi sem taka þátt í þessu verk-
efni,“ segir Þorvaldur. „Það er hverjum 
hópi í sjálfsvald sett hvernig útfærslan 
verður á lestrinum en að öllum líkind-

um verður það þannig á flestum stöð-
um að það verður einn að lesa í einu og 
krakkarnir skiptast á. Það er ekkert 
sem mælir gegn því að lestur fari fram 
í kirkju og safnaðarheimili á sama 
tíma, jafnvel úti á götu eða í verslunar-
miðstöðinni eða hvar sem fólk fær inni 
og hefur áhuga á. Aðalatriðið er að hver 
hópur tryggi að sá hluti Biblíunnar sem 
hann tekur að sér verði lesinn.“ 

Jafnhliða B+ verkefninu stendur 
til að safna nýjum félögum í Hið ís-
lenska Biblíufélag og tekið verður við 
skráningu þar um meðan á lestrinum 
stendur. „Við ætlum að kynna Biblíu-
félagið í leiðinni en það er elsta starf-
andi félag á Íslandi, stofnað árið 1815,“ 
segir Þorvaldur og útskýrir stuttlega 
markmið félagsins. „Markmiðið er að 
vinna að aukinni notkun og útbreiðslu 
Biblíunnar. Félagið er aðili að Samein-
uðu Biblíufélögunum sem eru alþjóða-
samtök Biblíufélaga, en þau eru 140 að 
tölu, og það tekur þátt í starfi þess á al-
þjóðavettvangi,“ segir Þorvaldur. „Það 
er mikilvægur þáttur í starfsemi fé-
lagsins að halda safnanir til verkefna 

Biblíufélaga í fátækari löndum heims-
ins við þýðingar og útbreiðslu Biblí-
unnar þar. Hún hefur þegar verið þýdd 
á 2.000 tungumál en talið er að töluð séu 
um 6.000 tungumál í heiminum í dag. 
Biblíufélagið vill, með aðstoð félags-
manna sinna og stuðningsaðila, leggja 
sitt af mörkum til að sem flestir geti 
notið boðskapar Biblíunnar á sínu eigin 
tungumáli.“

Þorvaldur segir heilmikinn áhuga á 
verkefninu meðal æskulýðsfélaganna. 
„Til dæmis veit ég að á einum stað 
stendur til að hafa maraþon yfir heila 
nótt. Þau ætla að mæta í kirkjuna eða 
safnaðarheimilið að kvöldi og lesa nán-
ast í heilan sólarhring. Á öðrum stað 
verður lesið strax eftir messu í tvo til 
þrjá klukkutíma og síðan aftur næstu 
þrjá daga á eftir í tengslum við helgi-
stundir og tónlist sem verður í gangi í 
kirkjunni á sama tíma. Þá verða tekn-
ar pásur á lestrinum til að flytja tónlist 
eða annað, þannig að útfærslurnar eru 
ýmsar,“ segir séra Þorvaldur. 

Á morgun klukkan 11 verður hátíðarmessa 
í Hallgrímskirkju í tilefni ártíðardags 
Hallgríms Péturssonar, en í ár eru 333 ár 
frá andláti þessa mikilhæfa og bænheita 
listamanns, sem sérhver Íslendingur 
þekkir enn svo vel að verkum hans.

Í minningu Hallgríms eru tvö guðshús
nefnd eftir sálmaskáldinu: Hallgrímskirkja 
á Skólavörðuholti og Hallgrímskirkja í 
Saurbæ á Hvalfjarðarströnd.

Í messu morgundagsins þjóna prestar 
Hallgrímskirkju, þeir Jón Dalbú 
Hróbjartsson og Birgir Ásgeirsson, og við 
orgelið verður Björn Steinar Sólbergsson, 
en Mótettukórinn syngur. Barnastarf 
fer fram með hefðbundnum hætti undir 
leiðsögn Magneu Sverrisdóttur djákna.

Að lokinni messu verður boðið upp á 
kaffi í suðursal kirkjunnar.

Ártíðardagur Hallgríms

LOGOS lögmannaþjónusta hélt upp á hundrað ára óslitna lög-
mannsþjónustu síðastliðinn föstudag. 

Saga LOGOS teygir sig aftur til ársins 1907 þegar Sveinn 
Björnsson, sem síðar varð fyrsti forseti Íslands, opnaði fyrstu 

málflutningsskrifstofu landsins. 
LOGOS einbeitir sér að alhliða 

þjónustu fyrir viðskiptalífið og er 
stærsta lögmannsstofa á landinu. 

 Stofan heldur til í Efstaleiti 5 í 
Reykjavík og er einnig með útibú 
í London.

Logos hundrað ára 

Zorro frumsýnd á Íslandi

Hjartans þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Jónu Fanneyjar
Gunnarsdóttur
kjólameistara, Bólstaðarhlíð 41.

Jón Helgason Salóme H. Magnúsdóttir
Gunnar Helgason Inga Arndís Ólafsdóttir
Sigríður Halldórsdóttir Þorbjörn Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
fjölmörgu sem sýndu okkur samúð og hlý-
hug við andlát og útför okkar ástkæru,

Kristínar Eggertsdóttur,
Búhamri 21 í Vestmannaeyjum.

Enn fremur þökkum við stuðning við hana í veikind-
um hennar og þá ómetanlegu vináttu sem hún fann
fyrir.  Guð blessi ykkur öll.

Jósúa Steinar Óskarsson
Steinunn Ásta Jósúadóttir Ásmundur Kristberg

Örnólfsson
Óskar Jósúason Guðbjörg Guðmannsdóttir
Ragnheiður Ásmundardóttir og Nikulás Ásmundarson.

AFMÆLI



HVER ER AÐ HUGSA UM
PENINGANA ÞÍNA?

Til að góður árangur náist í fjárfestingum á verðbréfamarkaði er nauðsynlegt að fylgjast vel með því sem er að gerast.
Slíkt getur þó verið tímafrekt því fjárfestingakostum fjölgar stöðugt. Sífellt fleiri kjósa því að nýta sérþekkingu fagmanna
á því sviði. Hjá Eignastýringu Glitnis starfar hópur reyndra sérfræðinga sem leitast við að ávaxta fjármuni viðskiptavina út
frá áhættuþoli, arðsemiskröfu, stöðu og horfum á mörkuðum. Hvort sem þér hentar sérhæfð eignastýringarþjónusta eða 
fjárfesting í einstökum verðbréfum og verðbréfasjóðum kappkosta sérfræðingar bankans að veita þér þjónustu í samræmi
við þínar þarfir.

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á WWW.GLITNIR.IS EÐA Í SÍMA 440 4900

ÞINN ÁVINNINGUR

Fjárfestingarstefna sniðin að þínum þörfum
Fagfólk stýrir eignum og metur fjárfestingarkosti
Sérfræðingar greina stöðu og horfur á mörkuðum
Reglulegir samráðsfundir og persónuleg þjónusta

ÁHÆTTUÞOLÁVÖXTUN
FJÁRFESTINGAR-

STEFNA



M
ary Luz Suárez Ortiz er ein 
af kólumbísku flótta-
mönnunum sem komu 
nýlega til landsins á vegum 
Rauða krossins. Hún kom 
hingað til að hefja nýtt líf 

með sonum sínum tveimur, þeim Federico, 
fjórtán ára, og Bryan, sem er fimm mánaða 
gamall.

Kólumbía er alræmd fyrir fjörutíu ára 
borgarastyrjöld, sem hefur blandast ábat-
asömum kókaínútflutningi og tilheyrandi 
glæpastarfsemi. Í landinu eru fjölmargir 
hópar vopnaðra manna.

Stærsti hópurinn er FARC-skæruliða-
hreyfingin með allt að 20.000 félaga. Hann 
hefur barist móti stjórnvöldum síðan snemma 
á sjöunda áratugnum. 

Vargöldin í landinu, og peningarnir sem 
fylgja kókaíninu, hafa næsta holað þjóðfélag-
ið að innan. Lögreglu- og stjórnmálamenn 
eru margir hverjir á launaskrá hjá kókaín-
barónum og margir skæruliðanna líka. Í 
landinu er ein hæsta tíðni morða í heimi.

Mary Luz hefur verið hundelt af spilltum 
leyniþjónustumönnum síðan árið 1994, þegar 
hún var 24 ára gömul og Federico nýfæddur. 
Hún er ekki há í loftinu en krafturinn, stað-
festan og sjálfsvirðingin sjást langar leiðir. 
Hún var ósköp venjuleg stúlka í háskóla og á 
leiðinni út í lífið þegar ógæfan dundi yfir 
hana. Sagan hennar fer hér á eftir.

„Þetta hófst allt þegar maðurinn minn Daniel 
var að klára lögfræðina og vann í sjálfboða-
vinnu á skrifstofu í háskólanum. 

Á þessum árum hafði ríkisstjórnin boðið 
FARC-skæruliðum aðstoð til að láta af hern-
aði og gerast liðhlaupar. Það getur verið stór-
hættulegt fyrir þá að hætta, því þú segir ekki 
bara upp og bless. Liðhlaup þar er litið svip-
uðum augum og í öðrum herjum. En, sems-
agt, maðurinn minn hjálpaði nokkrum þeirra, 
til dæmis við að finna venjulega vinnu. 

Einn liðhlaupinn kom með fjórtán ára 
stelpu með sér. Foreldrar hennar höfðu verið 
myrtir af skæruliðum og eini ættinginn sem 
eftir lifði var amma hennar. Maðurinn minn 
bauð stelpunni að búa hjá okkur, þetta var 
árið 1994, og hún borgaði fyrir sig með hús-
hjálp. Ég var þá að jafna mig eftir að hafa 
fætt mitt fyrsta barn.

Stelpan varð fljótt hluti af fjölskyldunni og 
hjálpaði mér mikið með strákinn minn. Hún 
var sjálf ólétt og þegar hún tók jóðsóttina fór 
hún á spítalann með ömmu sinni. Sú gamla 
hringdi þaðan daginn eftir og sagðist hafa 
mikilvægar upplýsingar handa Daniel. Hún 
þurfti að segja honum að faðir barnsins væri 
hátt settur skæruliðaforingi og að stúlkan 
hefði búið með honum í meira en eitt ár, áður 
en hún kom til okkar.“ 

„Sama kvöldið og amman hringdi í okkur 
komu skyndilega heim til mín nokkrir menn 
úr DAS [leyniþjónusta Kólumbíu]. Þeir sýndu 
okkur skilríki þaðan og við sannreyndum það 
líka á byssunum þeirra, sem voru merktar 
ríkisstjórninni. 

Við vorum átta saman að borða þegar þeir 
komu inn með látum. Þeir vildu sjá skilríkin 
okkar og öskruðu „Hver ykkar er Daniel?“ 
Þeir hæddust að honum og sögðu honum að 
hann hefði ekki átt að hjálpa fólki sem ætti 
það ekki skilið. Þeir nefndu óléttu stelpuna.

Síðan skildu þeir okkur að og ýttu mér í 
annað herbergi og héldu byssu að enninu á 
mér. Á meðan var maðurinn minn skotinn til 
bana. 

Þeir skutu líka á eina vinkonu okkar sem 
var gullfalleg fyrirsæta. Þeir ætluðu bara að 
eigna sér hana, taka hana með í kaupbæti. En 
hún neitaði að fara með þeim og þeir urðu  
pirraðir þegar hún streittist á móti og skutu 
hana í mjöðmina og í fótinn. Greyið var með 
sílikonpúða í rassinum sem sprakk og lak 
niður! En hún lifði af. Mennirnir léku sér líka 
að því að skjóta geirvörtuna af vini okkar, en 
létu mig, mömmu og litlu systur mína að 
mestu í friði.“

„Við gáfum svo skýrslu hjá lögreglunni. Við 
vorum látin lýsa mönnunum og lögreglan 
gerði skissur af þeim eftir lýsingunni. Við 
sögðum öll að þetta hefðu verið menn frá 
DAS og þegar þeir voru búnir að gera mynd 
af þeim sem myrti manninn minn urðu þeir 
voðalega stressaðir og skrítnir. Þeir skipuðu 
okkur að fara og sögðu að þeir myndu hafa 
samband við okkur.

Eitt kvöldið í sömu viku fór mamma mín út 
í bakarí. Þar var henni rænt og hent upp í bíl. 
Þetta reyndust vera DAS-menn og þeir ætl-
uðu að drepa hana, líklega til að sannfæra 
mig og okkur um að falla frá kæru. Sem betur 
fer var lögreglustöð á næsta horni og það var 
strax lýst eftir henni og bílnum í talstöðvum 
lögreglunnar. Mamma og DAS-mennirnir 
heyrðu í talstöð bílsins að verið væri að leita 
að þeim! 

Þegar heyrðist að nákvæmlega þessi bíll 
með þessum númerum væri eftirlýstur og 

farþegarnir grunaðir um mannrán, sáu 
mennirnir að áhættan var of mikil. Þeir létu 
sér nægja að lemja mömmu og segja henni 
að láta kyrrt liggja. Síðan var henni fleygt út 
úr bílnum. Umferðarlögreglumaður kom að 
henni og keyrði hana heim um nóttina.“

„Maðurinn sem myrti eiginmann minn var 
semsagt foringi innan DAS og á launum hjá 
FARC-skæruliðunum. Þetta var hefndarað-
gerð og þeir vildu refsa manninum mínum 
fyrir að hjálpa óléttu stelpunni að flýja. Ég sá 
hana reyndar aldrei aftur, þótt ég leitaði að 
henni öðru hvoru í tvö ár á eftir. 

Það vita það allir heima í Kólumbíu að 
maður á ekki að abbast upp á DAS. Og eina 
ástæðan fyrir því að leyniþjónustan náði ekki 
að drepa okkur er sú að valdamikill ofursti, 
Encizo, sá sem stjórnaði rassíunni þegar 
Pablo Escobar var tekinn, er skyldur okkur í 
gegnum manninn minn heitinn. Hann lét 

okkur hafa lífverði. Encizo ofursti starfaði 
hjá SIGIN, sem er leyniþjónusta lögreglunn-
ar sjálfrar. 

Ég var með tvo menn frá honum fyrir utan 
gluggann minn allan sólarhringinn í sirka tvö 
ár eftir morðið á Daniel. Þeir heilsuðu mér á 
morgnana og buðu góða nótt á kvöldin.“

„Hitt fólkið, sem var í íbúðinni þegar maður-
inn minn var drepinn, var nægilega efnað til 
að geta látið sig hverfa eitthvað til útlanda 
eða í aðrar borgir. Ég vildi hins vegar standa 
á rétti mínum og reyna að fá morðingjann 
dæmdan. Maðurinn minn var jú myrtur!

Kæran lá því inni hjá ákæruvaldinu og á 
meðan var ég réttdræp af öllum DAS-mönn-
um landsins, því þeir standa þétt saman og 
vernda hver annan. Rannsóknin varð að engu 
í höndum lögreglunnar en ég hélt samt 
áfram.

Ég fékk mér til dæmis vinnu um hríð sem 
bílasölukona á stað sem var við hliðina á 
opinberri skrifstofu sem DAS-menn notuðu 
mikið. Ég seldi nú einn og einn bíl en ég var 
þarna í raun og veru til að njósna um leyni-
þjónustuna!

Ég reyndi að taka ljósmyndir af þeim 
bílum sem fóru inn um hliðið og auðvitað far-
þegunum. Svo fór ég með bílnúmerin í tölvu 
til að reyna að finna hvaða bílar tilheyrðu 
DAS og hverjir ekki, en það kom lítið út úr 
því.“

„DAS fylgist með landamærunum og stjórn-
ar vegabréfaeftirlitinu. Því er ekki hlaupið 
að því að komast undan þeim og úr landi. Ég 
gerði mér auðvitað grein fyrir hættunni sem 
við vorum komin í, ég og sonur minn og við 
öll. Mig langaði því oft að komast í burtu. 

Á þessum tíma reyndi ég líka oft að lifa 
eðlilegu lífi og stofnaði meðal annars fyrir-
tæki sem flutti út búsáhöld. Það gekk bara 
ágætlega en þetta líf gekk ekki alveg upp.

Í fyrsta skipti sem ég flúði Bogotá faldi ég 
mig í skottinu á bíl vinar míns og við keyrð-
um um nóttina til Ibagué-borgar. Þar keypti 
hann fyrir okkur flugmiða til Bólivíu á hans 
nafni.

Við komumst þangað og héldum kyrru 
fyrir í íbúð systur minnar. Eftir þrjá mánuði 
hélt ég að þetta væri nú allt liðið og fór aftur 
til Bogotá. Þá voru rúðurnar í húsi mömmu 
brotnar og ég ákvað að láta mig hverfa og fór 
með strákinn til ömmu minnar í suðurhluta 
borgarinnar. Seinna þegar ég var hjá systu í 
Bólivíu birtust útsendarar DAS þar og nef-
brutu hana. Mér var því ekki vært hjá nein-
um skyldmennum mínum. Síðan hef ég verið 
meira og minna á flótta.

Ég bjó reyndar um stund hjá tengdafor-
eldrum mínum, sem eru tengdari ofurstan-
um, og reyndi að láta lítið á mér bera. En ég 
flutti alltaf reglulega; DAS minnti á sig í 
hvert skipti sem þeir heyrðu af mér, en náðu 
þó aldrei til mín, sem betur fer.

Árið 2001 keypti mamma til dæmis litla 
íbúð í Bogotá. Hún vildi að ég væri skráð 
fyrir henni líka, ef svo færi að eitthvað kæmi 
fyrir sig. Og það var eins og við manninn 
mælt: Eftir að við skiluðum inn gögnunum 
heimsóttu mömmu illilegir menn. Þeir sögð-
ust vera frá DAS að rannsaka innbrot í bíla 
fyrir utan og fengu mömmu með sér út. Þar 
börðu þeir hana sundur og saman. Heilum 
sjö árum eftir að maðurinn minn var myrt-
ur!

„Svona gekk þetta meira og minna árin á 
eftir. Ég var orðin svo þreytt á þessu að ég 
ákvað að lokum að reyna að koma mér eitt-
hvað í burtu og yfirgefa landið. Ég reyndi að 
flytja til Þýskalands og seinna til Bandaríkj-
anna, en alltaf fór eitthvað úrskeiðis. Ég dreif 
mig loks með strákinn minn og fékk aðstoð 
hjá fólki við að komast yfir til Ekvador. 

Við komum til höfuðborgarinnar Quito um 
miðja nótt. Daginn eftir leitaði ég hælis hjá 
flóttamannahjálpinni. Þetta var 24. febrúar 
2005,“ segir Mary Luz, „ellefu árum eftir að 
maðurinn minn var skotinn.“

Á flótta undan 
leyniþjónustunni
Mary Luz Suárez Ortiz hefur verið á flótta í þrettán ár, allt frá 
því að maðurinn hennar Daniel var myrtur fyrir að aðstoða fólk 
við að hlaupast á brott úr FARC-skæruliðasamtökunum. Hún 
og synir hennar tveir eru nú komin til landsins á vegum Rauða 
krossins. Flóttakonan sagði Klemensi Ólafi Þrastarsyni sögu sína.



Stundar þú verðbréfaviðskipti?

AUKIN NEYTENDAVERND FJÁRFESTA

Markmið nýrra laga er að auka neytendavernd fjárfesta. Lögð 
er áhersla á aukið eftirlit, faglega framkvæmd og upplýsingagjöf. 

Eftir breytingarnar fá fjárfestar meiri upplýsingar frá
fjármálafyrirtækjum en hingað til. Markmiðið er að skuldbinda 
fjármálafyrirtæki til að veita fjárfestum þær upplýsingar, sem 
eru nauðsynlegar, svo að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir um 
fjárfestingar.

upplýsinga hjá fjárfestum til að tryggja að þau geti veitt viðeigandi 
ráðgjöf og þjónustu.

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

Kynntu þér málið betur hjá þínu fjármálafyrirtæki
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Samtaka fjármála-

fyrirtækja (SFF) www.sff.is/mifid

Þann 1. nóvember 2007 taka gildi ný lög um verðbréfaviðskipti sem ætlað er að auka neytendavernd fjárfesta

NÝJAR REGLUR UM VERBRÉFAVIÐSKIPTI

Með nýjum lögum um verðbréfaviðskipti er innleidd í íslenskan 
rétt tilskipun Evrópusambandsins um markaði fyrir fjármálagerninga 
(e. Markets in Financial Instruments Directive) eða svokölluð MiFID-
tilskipun.

MiFID-tilskipunin er liður í áætlun Evrópusambandsins sem 
miðar að því að setja samræmdar reglur um neytendavernd fjárfesta 
og skapa sameiginlegan innri markað með fjármálaþjónustu. 





BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL



Þ
á verður líka sett upp úrval 
mynda úr gjöf fjölskyldu 
Markúsar Ívarssonar járn-
smiðs sem myndaði á sínum 
tíma stofninn í Listasafninu, 
Úrvalið sýnir aðeins lítinn hlut 

af gjöf Markúsar. Hún deilir húsakynnum 
með stórri yfirlitssýningu á verkum Kristj-
áns Davíðssonar frá síðustu sautján árum. 

Halldór Björn Runólfsson safnstjóri leið-
ir okkur til kaffistofu starfsfólks og mun á 
næstu stundarfjórðungum ræða þessa sýn-
ingu og Listasafnið almennt. Hann er búinn 
að vera í starfi í nokkra mánuði; tók við af 
Ólafi Kvaran. Sýningarstefna safnsins er 
nú undir honum komin og þeim fáu starfs-
mönnum sem hann ræður yfir. 

Kristján varð níræður í sumar. Hann er 
enn að þrátt fyrir háan aldur og hefur átt 
lengstan feril þeirra sem brutust úr örbirgð 
til mennta á stríðsárunum og skópu Íslandi 
nýja mynd, nýja sjálfsmynd. Kristján er að 
vestan. Hann var í hópi þeirra sem sóttu 
menntun vestur til Bandaríkjanna á stríðs-
árunum þegar forysta í myndsköpun var að 
hverfa frá Parísarskólanum yfir til New 
York. Hann fór ekki einn. Til Ameríku sótti 
vestur um haf fjöldi Íslendinga: tónskáld 
eins og Jón Þórarinsson, Jórunn Viðar og 
Magnús Blöndal, rithöfundar á borð við 
Jónas Árnason og Ólaf Jóhann Sigurðsson, 
tónlistarmenn, KK og Svavar Gests, aðrir 
listamenn eins og Guðmundur Jónsson 
söngvari, Sigríður Ármann dansari. Nýi 
heimurinn og sá gamli tókust um langan 
tíma á í íslensku listalífi og átök þessara 
tveggja heima hafa enn ekki verið könnuð 
til fulls í íslenskri listasögu.

Nú er það nokkuð einstakt í íslenskri mynd-

list að haldin sé yfirlitssýning málara sem 
kominn er yfir nírætt og einungis litið til 
síðasta tímabilsins á ferli hans: verka sem 
eru máluð eftir sjötugsaldurinn. En Kristj-
án hefur alltaf verið einstaklega afkasta-
mikill málari og í miklum metum meðal 
þeirra sem hófu afstraktið til vegs og virð-
ingar hér á landi um miðja síðustu öld. Verk 
hans voru enda þegar eftir Septem-sýning-
arnar, sem hann tók þátt í, eftirsótt og er 
leið að sjöunda áratug síðustu aldar, seldi 
hann einkar vel. Ný stétt menntafólks og 
verslunar- og viðskiptamanna tók honum 
fagnandi: heildsalamálarinn var hann kall-
aður. Kraftur verka hans, uppbrot á strang-
formastefnunni sem hafði þá ríkt um hríð í 
afstraktinu, ef frá er talinn Svavar Guðna-
son, rímaði við list- og lífssýn þessa stóra 
hóps sem varð þungamiðjan í íslensku sam-
félagi á viðreisnarárunum og þaðan í frá. 
Og þá er líka til þess að líta að ameríski 
afstrakt-expressjónisminn var orðinn 
heimsþekktur, daufara var yfir strangflat-
armálverkinu í Evrópu og breytingar í 
aðsigi í myndlist gamla heimsins. 

„Við höldum okkur ekki stíft við þessi sautj-
án ár,“ segir Halldór. „Inn í blandast eldri 
verk sem eru til hér í safninu sem gefa 
örlítið tóninn um það sem áður var komið, 
og þá sérstaklega þessar skemmtilegu 
karikatúr-mannamyndir hans. Sumar 
þeirra verða til fyrr en þó er hann að mála 
verk sem eru hér á sýningunni alveg frá 
1979 til 1999. En þetta er að meginhluta 
sautján síðustu ár.“ 

Hvernig gengur að skilja feril Kristjáns 
Davíðssonar þegar við nú í upphafi nýrrar 
aldar viljum skoða samhengið í ferli hans. 
Það er nöturleg staðreynd fyrir íslenskt 
menningarlíf að ef líta á til Kristjáns sér-
staklega – þetta er maður sem hefur verið 

að í meira en fimmtíu ár – þá er ekkert sér-
rit til um hann, sýningarskrár eru orðnar 
sjaldgæfar og gefa litla hugmynd um 
þróun, þó má nefna bók sem Aðalsteinn 
Ingólfsson og Gallerí Nýhöfn/Mál og menn-
ing gáfu út árið 1992. Ef leita á heimilda um 
verk hans verður að leita í úrklippusöfn og 
þar er einungis að finna fáskrúðug viðtöl. 
„Okkur var brugðið þegar við komumst að 
þessu,“ segir Halldór, „ en það er ekkert til. 
Þetta eru blaðagreinar, smáspaltar. Ég 
reyndi að sannfæra bókaútgáfu á níunda 
áratugnum að ástæða væri að vinna bók um 
feril hans en talaði fyrir daufum eyrum. 
Hann hefur legið lengi óbættur hjá garði.“

„Kristján fer til Pennsylvaníu og lærir þar 
og var þá búinn að bíða í mörg ár eftir að 
komast þar að. Væntanlega út af stríðinu. 
Það var ekkert hægt að fara til Evrópu – 
hún var í báli. Hann segist sjálfur síðar 
ekki hafa orðið uppnuminn af amerískum 
málurum. Hann segir Pollock fyrir sér bara 
vera áframhald af evrópsku tradisjóninni. 
Hann sé í bund og grund evrópskur málari. 
Þaðan sé þetta allt sprottið. Hann segir að 
það hafi verið erfitt þegar hann er fyrir 
vestan að sjá verk þessara manna, eins og 
Pollock. Þeir voru dreifðir og verkin þeirra 
sáust ekki mikið. Það er seinna sem þessi 
hópur verður að þessum stóra straum 
ameríska expressjónismans. 

Hann er alltaf með hugann við Evrópu. 
Þegar hann fær sjens á að fara þangað vet-
urinn 1949 og 1950 til London og Parísar þá 
hittir hann mann sem var mikill boðberi 
þess sem var að gerast í Evrópu, Michel 
Tapié. Hann hafði mikið dálæti á hrálist − 
Art Brut − sem er heiti kennt við franska 
málarann Jean Dubuffet sem hélt því fram 
að fullkominn primitífismi, sköpunarmátt-
ur utangarðsmanna, geðfatlaðra og sérsinna

fólks, væri miklu meira ekta en annar sköp-
unarkraftur.“ 

„Michel var bara stuttan tíma boðberi Art 
Brut, síðan hélt hann fram tachisma, slettu-
listinni, og óformlegri list − Art Informal. 
Þessi maður merkilegt nokk var mikill 
framtíðarspámaður því hann endaði uppi í 
Torino sem varð seinna hreiður Arte Pov-
era-hreyfingarinnar, nokkurs konar nýlista-
hreyfingar. Michel hittir Kristján 1949, 
kaupir af honum verk og býður honum að 
halda sýningu í galleríi sínu. Hvað olli því 
að Kristján þekktist ekki það boð má kenna 
aðstæðum hér á landi. Kristján segir svo 
frá að það hafi verið óskaplegt slys að hann 
skyldi ekki þekkjast það boð.“

Halldór hikar ekki við að setja verk 
Kristjáns á þessum tíma í alþjóðlegt sam-
hengi. Íslensk myndlist hefur löngum verið 
talin menning eyjarskeggja af leikmönn-
um. Líklegast vegna fyrirferðar sérís-
lensks myndefnis. Enn í dag er verið að 
kaupa dýrum dómum landslagsmálverk 
svokallaðra eldri meistara hér á landi. Að 
vísu segja menn í myndabransanum að vel 
stæðir kaupendur hafi síðustu misserin 
sýnt vaxandi áhuga á fimmtíu ára gamalli 
myndlist. Íhaldssemi og varúð einkenna 
markaðinn. Hvernig þætti mönnum ef eng-
inn keypti bíla eða föt nema þau væru helst 
fimmtíu ára. Sá kaupendahópur sem fagn-
aði verkum Kristjáns fyrir mörgum ára-
tugum var annars sinnis: hann kepptist við 
að kaupa það sem var nýjast – allt þar til 
SÚM kom til og viðfangefni myndlistar á 
Íslandi og víðar í vesturálfu hurfu frá óhlut-
bundna málverkinu þótt Kristján héldi 
sínum hlut áfram á markaði.

„Það er rétt að hann eignast snemma hóp af 
kaupendum, en það vill gleymast að hann 
er óhemju heimspekilega sinnaður. Af þess-
um fátæklegu gögnum sem hefur tekist að 
grafa upp má ráða að hann er ekki á eftir 
Dubuffet að átta sig á mikilvægi frum-
stæðrar listar. það gerist nokkurn veginn 
samtímis. Ýmsar yfirlýsingar hans sem eru 
í flökti við hrálistina gefur Kristján út áður 
en Dubuffet fer að halda Art Brut fram og 
er þá oftast vísað til fyrirlesturs sem 
Dubuffet hélt í Chicago 1951. Kristján segir 
snemma í viðtali að listamenn sýni fólk 
með sorgum sínum. Hann tekur sem dæmi 
konu með brunasár sem geti verið mjög 
falleg: Það er ekki lýti heldur gerir það fólk 
stærra og fallegra. Þetta er mjög merkilegt 
hjá manni í upphafi sjötta áratugarins.“

Kristján hefur verið afkastamikill málari. 
Engin heildarskrá er til yfir verk hans; 
hann tók ekki að skrá verk sín og hvar þau 
væru niðurkomin fyrr en seint á ferli 
sínum, ekki frekar en margir aðrir sinnar 
kynslóðar. Söfnun upplýsinga um verk í 
einkaeign eftir málara eins og hann er ekki 
aðeins mikilvæg til að hindra skipulagðar 
falsanir eins og brögð hafa verið að, heldur 
er slík skrá nauðsyn til að hægt sé að skanna 
feril manns á borð við Kristján. 

Hvað veldur því að íslensk söfn annast 
ekki slíka yfirlitsvinnu? „Söfnin eru svo 
fáliðuð. Listasafn Íslands hefur ekki bol-
magn til að setja manneskju í svona vinnu. 
Við vitum af mörgum verkum. En þegar við 
fórum af stað fyrir þessa sýningu virtust 
verkin vera endalaus. Afköstin eru slík. Og 
það dregur ekkert úr.“ Halldór segir söfn-
un gagna um verk Kristjáns standa nokkuð 
vel og þessi sýning sé innlegg í þá vinnu en 
það sé borin von að Listasafnið geti staðið 
að slíkri skráningu án sérstaks liðsinnis, 
hvað þá útgáfu á heildarskrám um verk 
málara á borð við Svavar og Kristján. 

Við erum komnir inn á nýtt svæði: hvað 
hefur Listasafnið úr miklum fjármunum að 
spila til listaverkakaupa? „Um sautján 
milljónum og hækkar upp í tuttugu milljón-
ir á næsta ári. Við getum ekki annað en 
keypt bara innlend verk. Ef um verulega 
dýr verk er að ræða get ég leitað kostenda,“ 
segir Halldór. Listasafn Íslands er eina 
safnið í landinu sem má þiggja gjafir sem 
eru frádráttarbærar til skatts. Það sem 
Alþingi gat hugsað sér að gera fyrir það 
mátti ekki gera fyrir önnur söfn. Fáum end-
urskoðendum eða stórfyrirtækjum virðist 
þetta ljóst. Safnið hefur notið tilstyrks 
Samson og er því opið án inngangseyris. 
Aðsókn að því hefur verið afbragðsgóð síð-
ustu misseri. 

Að lokum spyrjum við Halldór hvort 
hann vilji flytja safnið af Fríkirkjuvegin-
um og hann svarar neitandi: „ Það er svo að 
við eigum forkaupsrétt frá fornu fari að 
flestum húseignum hér í kring og ég vil að 
menn hugsi um að stækka safnið hér frekar 
en að huga því stað annars staðar. Það á 
heima hér í gömlu miðborginni.“ Á hann 
von á því að það hópist þúsundir að sjá sýn-
ingu Kristjáns Davíðssonar sem verður 
opnuð í næstu viku? „Þetta verður blokk-
böster.“  

Vanmetinn meistari sýnir
Í þröngu anddyri Listasafns Íslands við Fríkirkjuveg eru kassar af ýmsum stærðum og gerðum 
úr ljósum viði, rammnegldir og merktir. Það er verið að pakka niður Ó-náttúrusýningunni sem 
kláraðist um síðustu helgi. Brátt víkur þessi frumlega innsetning úr anddyrinu og nýir hrauk-
ar færast í átt að sölunum. Páll Baldvin Baldvinsson ræddi við Halldór Björn Runólfsson um 
yfirlitssýningu á verkum Kristjáns Davíðssonar sem verður opnuð í vikunni.
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Ábyrgðarsvið:
• Bæta áreiðanleika og gæði framleiðslunnar með því að áætla 

og skipuleggja fyrirbyggjandi viðhald og reglulegar
ástandsskoðanir véla og tækja.

• Sjá um skráningu og greiningu á tæknigögnum sem gefa 
skýra mynd af stöðu viðhaldsmála og árangri.

• Sjá um samskipti og samhæfingu viðhaldsteymis og
framleiðsluteyma.

• Náið samstarf við notendur búnaðar, viðhaldsteymi, innkaup 
og birgðahald.

Hæfniskröfur:
• Iðnfræði eða iðnmenntun, t.a.m. vélfræði eða rafmagnsfræði. 

Önnur iðnmenntun kemur einnig til greina. Tæknifræðimenntun 
kostur en ekki skilyrði.

• Góð reynsla af viðhaldi véla og tækja.
• Góð tölvukunnátta skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg, bæði í rit- og talmáli.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að sinna fjölbreyttum störfum í fyrirtæki þar sem skipulag er út frá verkferlum.
Starfið veitir einstaklingi, sem sýnir árangur í starfi, einstakt tækifæri innan ört vaxandi stórfyrirtækis í alþjóðlegu umhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2007. Ef þú hefur áhuga á að starfa hjá Alcoa Fjarðaráli hafðu þá samband 

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

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

Öflugur einstaklingur í viðhaldsteymi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2008. Vinnustaður er á Reyðarfirði.

Verkefnastjóri í viðhaldsstýringu

ALP ehf sérleyfishafi AVIS / Budget leitar að

ALP ehf. umboðsaðili AVIS og BUDGET óskar eftir að 
ráða metnaðarfullan og drífandi einstakling í starf 
viðskiptastjóra. Fyrirliggjandi eru krefjandi verkefni. Í 
boði er spennandi starf fyrir réttan einstakling. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta
• Þátttaka í sölu- og markaðsáætlunum
• Heimsóknir til viðskiptavina erlendis sem innanlands
• Kynningar á þjónustu og öflun verkefna
• Samskipti við auglýsingastofur
• Ritstjórn vefsíðna
• Samninga- og tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Einstakir söluhæfileikar
• Reynsla af sölu- og markaðsstörfum
• Háskólamenntun æskileg
• Áhugi á sölumennsku
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Hæfni til þess að vinna undir álagi

Umsókn berist til fyrir 5. nóvember 2007
Vilhjálmur Sigurðsson – villi@alp.is
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Umsjónarmaður samskipta- og stjórnkerfa
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– Mest lesið



www.marelfoodsystems.com

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Í boði er:

Um er að ræða sex spennandi störf:



Vátryggingafélag Íslands 

Ármúla 3  108 Reykjavík

Sími 560 5000 vis.is

VÍS leitar að starfsmanni í 
skoðanir og mat á eignatjónum

Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að tjónaskoðun og mati á eigna- og 

ábyrgðartjónum ásamt því að svara fyrir um bótaskyldu. Um er að ræða mikil samskipti við viðskiptavini 

og verktaka.

Leitað er eftir starfsmanni með iðnmenntun, tæknimenntun eða mikla reynslu sem nýtist í starfi.

Viðkomandi þarf að vera frábær í samskiptum, skipulagður með góða tölvukunnáttu og geta tileinkað 

sér að vinna samkvæmt gildum VÍS sem eru umhyggja, áreiðanleiki og frumkvæði.

Umsóknir berist á heimasíðu VÍS, www.vis.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Jóhannsson (johann@vis.is) í síma 560 5060.
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www.vis.is

Hjá VÍS starfa um 240 manns á þjónustuskrifstofum félagsins um 

allt land. Það er stefna VÍS að hafa ávallt á að skipa vel menntuðu 

starfsfólki með framúrskarandi þekkingu á vátryggingamálum. 

Félagið leggur áherslu á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og 

aðstöðu til að veita góða þjónustu. Félagið vill fela starfsfólki störf

við hæfi þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við 

áhugaverð og krefjandi verkefni.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk

BÓKARI
ÓSKAST

Eirberg
Eirberg ehf. •  Stórhöfða 25 •  110 Reykjavík •  www.eirberg.is

Bókhaldsfulltrúi óskast til starfa til að sjá um bókhald
fyrirtækisins. Um er að ræða 60-80% hlutastarf.

Helstu verkefni
•  Umsjón bókhalds
•  Launavinnsla
•  Virðisaukaskattur

Hæfileikar
•  Reynsla af bókhaldi
•  Nákvæm vinnubrögð
•  Viðskiptamenntun

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 6. nóvember og skal senda
umsóknir á netfangið ahj@eirberg.is



Starfssvið:

• Uppgjör og eftirlit vegna erlendra greiðslna
 í gegnum SWIFT.

• Utanumhald vegna greiðslna af innlendri og
erlendri lántöku hjá SPRON.

• Uppgjör fjármálagerninga (framvirkir samningar,
ávöxtunarsamningar o. fl.) sem Fjárstýring SPRON
framkvæmir hverju sinni.

• Uppbygging verkferla/vinnubragða í samvinnu
við aðra starfsmenn Fjárstýringu SPRON.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á SWIFT

• Starfsreynsla á sviði erlendra viðskipta

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Góð þekking á upplýsingakerfum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar

• Frumkvæði og metnaður í mannlegum
samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ósvaldur Knudsen, framkvæmdastjóri Fjárstýringar
SPRON, og starfsmannaþjónusta SPRON í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 11. nóvember nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Erlend viðskipti í Fjárstýringu

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.

SPRON óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann í uppgjör og eftirlit vegna erlendra 
viðskipta í Fjárstýringu SPRON. Viðkomandi starfsmaður myndi taka virkan þátt í 
innleiðingarvinnu á SWIFT-lausnum og öðru sem tengist uppgjöri erlendra viðskipta.

Fjárstýring SPRON sinnir daglegri stýringu lausafjáráhættu, vaxtaáhættu og gjaldeyrisáhættu fyrir
samstæðu SPRON auk þess að fjármagna rekstur SPRON innanlands sem utan. Gott starfsumhverfi,
sem einkennist af góðum starfsanda, jákvæðu viðhorfi og gagnkvæmri virðingu starfsfólks í öllum
samskiptum, er keppikefli okkar.



Við erum að leita að starfsfólki

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

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

Óskar eftir starfsmönnum í ræstingu í stöðvar okkar 
í Laugum, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ!

Um er að ræða fullt starf – vaktavinnu og óskað 
er eftir því að starfsmaður geti byrjað fljótlega.
Umsjón með ráðningu hefur Hólmfríður Ósk 

Guðbjörnsdóttir holly@worldclass.is 

We are looking for people in our 
cleaning-department in Laugar, Seltjarnarnes 

and Mosfellsbær.
The job offers only shift-work and it would be great 

if applicants could start working soon.
For further information please contact 

Hólmfríður Ósk Guðbjörnsdóttir holly@worldclass.is 

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

VÉLAMENN / VÖRUBÍLSTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana vélamenn og vörubílstjóra.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni og er möguleiki 
á vaktavinnu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.



FJ Á R F E ST I NGARBANK I

Umsjónarmaður viðskiptaviðmóts
sér um þróun á vef bankans og stýrir innleiðingu á viðskiptamannakerfi og skjalakerfi. 

Við leitum að bókasafns- og upplýsingafræðingi með mikla reynslu af tölvukerfum eða 

tölvunarfræðingi með mikla samskiptahæfni og áhuga á skipulagi og verkferlum. 

Viðkomandi einstaklingur þarf að hafa mikla þjónustulund en einnig góða 

forystuhæfileika.

Starfsmaður í móttöku 
sér um að viðskiptavinir fái hlýjar móttökur þegar þeir koma til okkar, greiðir leið

þeirra þannig að þeir fái úrlausn sinna erinda, undirbýr fundi, aðstoðar starfsmenn og 

sinnir símsvörun. Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf,

góða enskukunnáttu, góða tölvukunnáttu, samskiptahæfni og frumkvæði.

Sérfræðingur á lánasviði 
sér um fjárhagsgreiningu fyrirtækja og verkefna, undirbúning lánaumsókna, vinnslu 

og frágang lánaskjala ásamt eftirliti og utanumhaldi lánamála. Við leitum að 

viðskiptafræðingi með reynslu af útlánum í fjármálastofnun eða fjármálastjórnun 

fyrirtækja. Starfsreynsla í fjármálastjórnun verslunarreksturs eða þjónustufyrirtækis er 

kostur. Viðkomandi einstaklingur þarf að búa yfir frumkvæði, samskiptahæfni og 

mikilli þjónustulund. 

Starfsmaður á vörslu- og uppgjörssviði 
hefur umsjón með uppgjöri eigin viðskipta og einnig með sjóðum rekstrarfélaga VBS. 

Við leitum að viðskiptafræðingi, helst með reynslu af sambærilegum störfum. Þekking

á rekstri verðbréfasjóða er skilyrði, ásamt samskiptahæfni og þjónustulund.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. nóvember nk.

Nánari upplýsingar veita Kristín Guðmundsdóttir og Elísabet Sverrisdóttir 

hjá Hagvangi. Netföng: kristin@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

Sími: 570 1200
Fax: 570 1209

www.vbs.is
vbs@vbs.is
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VBS fjárfestingarbanki er vaxandi fjármálafyrirtæki 

sem sinnir verðbréfamiðlun, eignastýringu, 

framkvæmdafjármögnun og fyrirtækjaráðgjöf, auk 

lánveitinga til margvíslegra verkefna. VBS er 

hlutafélag með yfir 100 hluthafa og eiga flestir 

starfsmenn hlut í bankanum. Lögð er áhersla á 

hollustu og heilbrigði starfsmanna og er aðstaða í 

nýjum húsakynnum okkar í samræmi við ítrustu 

kröfur um vinnuvernd. Starfsmenn bankans eru nú 

nálægt 40. Við erum kraftmikill og samhentur hópur 

með mikið frumkvæði, þekkingu á fjölbreyttu sviði 

og keppum sífellt að góðum árangri bankans og 

viðskiptavina hans.



Þjónustufulltrúi
   óskast
        á þjónustuborð Kringlunnar

Starfssvið
· Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf

· Sala á gjafakortum o.fl.

· Umsjón með Tax-free endurgreiðslum

· Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf æskilegt

· Almenn tölvukunnátta

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum

· Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

· Enskukunnátta

Vinnutími er frá 9.30–14.00 aðra vikuna og 14.00–19.00 
hina vikuna, auk annars hvers laugardags frá 9.30–18.00.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðar J. Björnsson tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar í s. 568-9200 og á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 5. nóvember.

SKÍÐASVÆÐI
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
óska eftir að ráða í eftirfarandi störf:

Rekstrarfulltrúa í 100% starf
Ábyrgðarsvið rekstrarfulltrúa eru m.a. eftirfarandi:
Ber ábyrgð á rekstri Kóngsins, nýjustu stólalyftunnar í Bláfjöllum.
Er ábyrgur fyrir ýmsum öryggismálum á skíðasvæðunum í Bláfjöllum.
Hefur yfirumsjón með viðhaldi húsakosta á svæðinu.

Starfið er mjög fjölbreytt og því er mikilvægt að viðkomandi sé handlaginn og fljótur
að tileinka sér nýja hluti.

Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á rafvirkjun, smíði eða annarri iðn. 
Laun eru greidd samkvæmt Kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

Starfsmönnum í hlutastörf
Einnig eru í boði ýmis störf sem hentað gætu vel með skóla eða sem aukavinna s.s.:
Miðasala, þrif, lyftuvarsla, húsvarsla og afgreiðsla í skíðaleigu.

Í boði er góður starfsandi í hreinu fjallalofti.
Gerð er krafa um að umsækjendur séu áreiðanlegir, heiðarlegir og duglegir.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá á Magnús Árnason, framkvæmda-
stjóra Skíðasvæðanna.  Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5  101 Reykjavík eða á netfangið 
magnus@skidasvaedi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2007.
Ráðið verður í starfið sem allra fyrst.

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hilton Reykjavík Nordica er
hluti af stærstu hótelkeðju 
í heimi. Á hótelinu eru 252 
glæsileg herbergi, fjölbreytt 
veitinga- og ráðstefnu-
aðstaða ásamt einum besta 
veitingastað landsins, VOX 
Restaurant.

   Óskum eftir starfsfólki í veitingadeild
• Morgunverðarþjónar. 66% starf í vaktavinnu, 15 daga í mánuði, vinnutími

frá 7-14. Einungis vant fólk kemur til greina. Gerð er krafa um góða ensku-
og íslenskukunnáttu.

• Þjónanemar. Þriggja ára nám undir handleiðslu meistara á einu af bestu
veitingahúsum Norðurlanda, VOX. Gerð er krafa um snyrtimennsku og
stundvísi og áhugi á faginu er mikilvægur. Engin reynsla er nauðsynleg.

• Kokkanemar. Fjögurra ára nám undir handleiðslu meistara á einu af bestu
veitingahúsum Norðurlanda, VOX. Gerð er krafa um snyrtimennsku og
stundvísi og áhugi á faginu er mikilvægur. Engin reynsla er nauðsynleg.

• Þjónustufólk í fullt starf og hlutastarf. Um er að ræða kvöld- og helgar-
vinnu sem hentar vel með skóla eða annarri vinnu. Reynsla er æskileg.

• Barþjónar. Hlutastarf á kvöldin og um helgar og fullt starf á 12 tíma vöktum,
15 daga í mánuði á lobby bar.

• Aðstoðarfólk í eldhús. Um er að ræða létt eldhússtörf á 12 tíma vöktum,
15 daga í mánuði.

• Matreiðslumenn í VOX Bistro. Unnið er á 12 tíma vöktum, 15 daga í
mánuði. Enskukunnátta er skilyrði. 

Eldmóður ...

        ... prýðir liðsheildina á
Hilton Reykjavík Nordica

Áhugasamir eru beðnir

um að senda umsóknir

til veitingastjóra á 

oo@icehotels.is





VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

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

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

Íþrótta- og tóm

Sími 411 5000 •

Umsækjendur þurfa að geta

hafið störf sem fyrst. 
Hægt er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is,

eða hafa samband við starfsmannaþjónustu ÍTR

í síma 411 5000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar
má fá á frístundamiðstöðvum í hverfum borgarinnar:
Tónabæ vegna Öskjuhlíðarskóla s. 411  5400
Gufunesbæ í Grafarvogi og Kjalarnesi s. 520 2300
Árseli í Árbæ og Grafarholti s. 567 1740
Miðbergi í Breiðholti s. 411 5750
Tónabæ í Austurbæ s. 411 5400
Miðborg og Hlíðar s. 411 5560
Frostaskjóli í Vesturbæ s. 411 5700



KÓPAVOGSBÆR
„Ljóðstafur Jóns úr Vör”

Ljóðasamkeppni
Lista og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni

undir heitinu „Ljóðstafur Jóns úr Vör”.

Veitt verða vegleg verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár göngustaf sem á
verður festur skjöldur með nafni þess.

3ja manna dómnefnd mun velja úr ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Þau mega ekki hafa birst áður. Ljóðum
skal skilað með dulnefni og skal nafn, heimili og sími skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi
auðkennt með sama dulnefni. Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess vænst að
ljóðunum sé skilað á pappírsstærðinni A-4 eða A-5.

Skilafrestur er til 9. desember 2007 og utanáskriftin er:

„Ljóðstafur Jóns úr Vör”
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
b.t. Sigurbjargar H. Hauksdóttur,
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi 
Jóns úr Vör mánudaginn 21. janúar 2008.

Þátttöku ljóð má sækja á ofangreint heimilisfang fyrir 1. febrúar; 
eftir það verður þeim eytt.

rafvirkja, vélfræðingi,
vélstjóra, vélvirkja.

Nánari upplýsingar gefur Guðlaugur Pálsson  í síma 893-9421.

Hægt er að senda inn starfsumsóknir á póstfang gulli@frostmark.is.

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

- vi› rá›um

Vörustjóri

Húsasmi›jan óskar eftir a› rá›a öflugan vörustjóra
í timbri og ö›rum byggingarvörum.
Helstu verkefni

Innkaupastjórnun og vöruflróun
Birg›ast‡ring og ver›útreikningar
Samskipti og samningager› vi› 
erlenda birgja
Áætlanager›

Hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun á svi›i 
vörustjórnunar og/e›a verk- e›a
tæknifræ›imenntun
A›ili me› mikla reynslu af innkaupum
og vörustjórnun kemur einnig til greina
Færni í mannlegum samskiptum
Mjög gó› enskukunnátta
Önnur tungumálakunnátta er kostur

Vi›komandi starfsma›ur flarf a› vera skipulag›ur, geta unni› sjálfstætt og me›
fleirum. fiá flarf starfsma›urinn a› hafa frumkvæ›i sem n‡tist vi› mótun starfsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. nóvember nk.

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

Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins.
Húsasmi›juverslanir eru tuttugu og
ein á landsvísu. Í verslunum okkar
höfum vi› á bo›stólum yfir 100
flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i
um 1000 manns á öllum aldri.

Vi› leggjum mikla áherslu á a›
starfsmenn eigi fless kost a› eflast
og flróast í starfi.

www.husa.is



- vi› rá›um

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

Vörustjórnun

Marorka óskar eftir verk- e›a tölvunarfræ›ingi til starfa vi›
vörustjórnun. Vörustjórnun fellur undir Rannsóknar- og vöruflróunarsvi›
fyrirtækisins flar sem fyrir starfar öflugur hópur sérfræ›inga.Marorka er hátæknifyrirtæki sem flróar,

framlei›ir og marka›ssetur orku-
stjórnunarkerfi fyrir skip. Stefna
fyrirtækisins er a› vera í fararbroddi á
alfljó›amarka›i í orkurannsóknum og
orkustjórnun, n‡sköpun og rá›gjöf á
sínu svi›i.

www.marorka.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 7. nóvember nk.

Uppl‡singar veita Elísabet S. Arndal
og Inga S. Arnardóttir.
Netföng: elisabetsa@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

Starfssvi›
Vörustjórnun
Áætlanager›
firóun og stö›lun á vörum
Umsjón me› rannsóknarverkefnum
Umsjón me› sölu- og kynningarefni

Hæfniskröfur
Menntun á svi›i verk- e›a tölvunarfræ›i
Greiningar- og skipulagshæfileikar
Sjálfstæ› vinnubrög›
Gott vald á íslenskri og enskri tungu
fiekking á forritun og SQL fyrirspurnarmálinu
æskileg
fiekking á skipageiranum er kostur

- vi› rá›um

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

TÁLKNAFJAR‹ARHREPPUR

A‹STO‹ARMA‹UR SVEITARSTJÓRA
Tálknafjar›arhreppur augl‡sir starf a›sto›armanns sveitarstjóra
laust til umsóknar. Um fjölbreytt starf er a› ræ›a sem reynir á
nákvæmni og gó›a samskiptahæfileika.

Starfssvi›
Bókhald og afstemmingar
Skil á uppgjöri til endursko›anda
Innheimta
Móttaka og svörun fyrirspurna
Önnur fjölbreytt verkefni

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem n‡tist í starfi t.d. 
vi›skiptamenntun e›a gó› reynsla af 
sambærilegum störfum
Gó› tölvukunnátta
Samskipta- og skipulagshæfileikar
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi
Reynsla og flekking á stjórns‡slu 
sveitarfélaga er æskileg

Tálknafjör›ur er um 300 manna
bygg›arlag á sunnanver›um
Vestfjör›um flar sem blómlegt
mannlíf, framúrskarandi fljónusta og
mikil náttúrufegur› eru einkennandi.
Í bænum er öll íflróttaa›sta›a til
fyrirmyndar, 25 m útisundlaug,
íflróttahús og tækjasalur. Grí›arleg
náttúrufegur› er á sunnanver›um
Vestfjör›um og er hi› stórfenglega
Látrabjarg rétt vi› túnfót Tálknafjar›ar.
Ve›urblí›ur eru miklar me› mildum
vetrum og heitum sumrum.

Sjá nánar á www.talknafjordur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
12. nóvember nk.

Uppl‡singar um störfin veita
Inga S. Arnardóttir og
Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: inga@hagvangur.is
og elisabet@hagvangur.is

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennarar óskast til starfa í Grunnskóla Tálknafjar›ar.
Um er a› ræ›a almenna bekkjar- og umsjónarkennslu.

Auglýsingasími

– Mest lesið



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
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
• Ræsting 50%
Smárahvammur: 564 4300
• Starfsmaður á deild
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Leikskólinn Ösp
Iðufelli 16 óskar eftir að ráða deildarstjóra, þroskaþjálfa,

 leikskólakennara og starfsfólk með aðra menntun og reynslu. 
Einnig er laus staða aðstoðarmanns í eldhúsi.

Afgreiðslumaður
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann til ferðaafgreiðslu í BSÍ.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði, auk 
eins annars tungumáls (ensku).

Aðrar kröfur:
     Góð tölvukunnátta
     Falleg framkoma og þjónustulund
     Þekking á landi og þjóð

Um er að ræða vaktavinnu. 

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



Ert þú í
   atvinnuleit?

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

Fjöldi starfa í boði.

Kannaðu málið á

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Þjónustufulltrúi
   óskast
        á þjónustuborð Kringlunnar

Starfssvið
· Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf

· Sala á gjafakortum o.fl.

· Umsjón með Tax-free endurgreiðslum

· Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf æskilegt

· Almenn tölvukunnátta

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum

· Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

· Enskukunnátta

Vinnutími er frá 9.30–14.00 aðra vikuna og 14.00–19.00 
hina vikuna, auk annars hvers laugardags frá 9.30–18.00.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðar J. Björnsson tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar í s. 568-9200 og á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 5. nóvember.





Bæjargil 23
210 Garðabær
Glæsieign í Garðabæ!

Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 33.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.800.000

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. Mikil lofthæð er í stofu og upp á efri hæð hússins er
fallegur  stigi  sem brýtur  skemmtilega upp rýmið.  Á efri  hæð er  hjónaherbergi  og þrjú  rúmgóð barnaherbergi  öll
með fataskápum og plastparketi á gólfum. Baðherbergið er stórt með ljósum flísum, hvítri innréttingu, baðkari og
sturtu. Bílskúrinn er rúmgóður með millilofti. Hiti er í hellulögðu bílaplani framan við bílskúr. Fallegur suður garður.
Húsið var  málað að utan síðasta sumar.  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

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á milli 17 og 18 í dag !

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

821 7337

898 0419

892 7556

Fálkagata 8
107 Reykjavík
Sjarmerandi íbúð í Vesturbæ

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 16.689.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Skemmtileg  101.6  fm  4ra  til  5  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  að  Fálkagötu  8  í
vesturbæ Reykjavíkur.Eldhúsið er stórt og bjart með góðum borðkrók, nýrri eldhúsinnréttingu og eldunartækjum.
Tvöfaldur Whirpool kæli-og frystiskápur fylgir.  Laus eyja skiptir  eldhúsi og borðkrók.Þvottahús er í  sameign. Sér
útigeymsla fylgir  íbúð ásamt geymslu í  skúr á baklóð. Barnvænn garður er  bak við húsið.  Búið er  að endurnýja
glugga og gler. Góð íbúð á góðum stað í nágrenni Háskólans. Upplýsingar um eignina veita Ása í síma 892 7556,
asbjorg@remax.is og Bergur í síma 898 0419, bergur@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á milli 16:00 og 16:30 í dag 1

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

821 7337

898 0419

892 7556

Engjasel 84
Reykjavík
Falleg íbúð á barnvænum stað

Stærð: 114,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.155.000
Bílskúr: Já

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

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00 og 15:30

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

821 7337

898 0419

892 7556

Grænakinn 9
220 Hafnarfjörður
Góð eign í Hafnarfirði !

Stærð: 80,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Skemmtileg 4ra herbergja 80.8 fm. risíbúð  með sérinngangi, í þríbýlishúsi
við Grænukinn 9, Hafnarfirði.  Komið er inn í  flísalagt anddyri  og þaðan er teppalagður stigi  upp í  íbúðina
sem skiptist í eldhús með nýlegri innréttingu, baðherbergi, stofu, þrjú svefnherbergi, þvottahús og geymslu.
Fallegt útsýni er úr íbúðinni.  Skemmtileg eign á góðum stað í Hafnarfirði. Upplýsingar um eignina veita Ása
í síma 892 7556, asbjorg@remx.is og Bergur í síma 898 0419, bergur@remax

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 16:00 og 16:30 í dag

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

821 7337

898 0419

892 7556

Reyrengi 2
112 Reykjavík
Frábær staðsetning !

Stærð: 97,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Skrifaðu lýsingu hér..RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Skemmtileg  4ra herbergja 97.3 fm. íbúð á jarðhæð
með  sérinngangi  við  Reyrengi  2.  Stofan  er  björt  og  rúmgóð  og  úr  henni  er  gengið  út  á  stóran  afgirtan
timburpall.   Sér  4,7  fm  geymsla  með  hillum  fylgir  íbúðinni  ásamt  stæði  í  opinni  bílageymslu  sem  er  við
hliðina  á  inngangi  íbúðarinnar.  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

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á milli 15:00 og 15:30 í dag

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

821 7337

898 0419

892 7556

Þrastarás 14
221 Hafnarfjörður
Falleg eign í Hafnarfirði

Stærð: 103,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.400.000
RE/MAX Fasteignir kynnir 103,8 fm íbúð á þriðju hæð við Þrastarás í Hafnarfirði. Stofan er með plastparketi
á gólfi og með útgengi út á góðar svalir. Eldhúsið er með ljósri viðar innréttingu, efri og neðri skápum og
plastparketi á gólfi. Í íbúinni eru tvö svefnherbergi bæði með plastparketi á gólfi og skápum. Góð geymsla
er inni í íbúðinni sem nýta mætti sem tölvurými. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og með baðkari. Á
jarðhæð er sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 892-7556

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

821 7337

898 0419

892 7556



Fífuhvammur 5
200 Kópavogur
Falleg staðsetning

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

Brunabótamat: 32.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 67.000.000
ATH.OPIÐ  HÚS  MÁNUDAG  29  OKT.  Mjög  glæsilegt  einbýli  á  tveimur  hæðum  með  stórum  bílskúr.  Á
jarðhæð er  mjög  stórt  eldhús  með  góðum borðkrók,stórt  rými  sem skiptist  í  sjónvarpshol/setustofu,stór
borðstofa,útgengt  út  í  garð og mjög stór  aðalstofa.  Á efri  hæð eru 3 rúmgóð svefnherbergi  ásamt góðu
baðherbergi. Eignin er einstaklega vel staðsett hvað varðar skóla,útivistarsvæði,íþróttamiðstöð og alla aðra
þjónustu. Fallegir göngustígar eru í nálægð við húsið

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud milli kl 18.30-19.00

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

821 7337

699 6165

899 0800

Flétturimi 16
109 Reykjavík
5 herb þakíbúð!

Stærð: 219,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 25.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.700.000
Stórglæsileg þakíbúð á tveimur hæðum, tvennar svalir þar sem útsýni er einstaklega víðsýnt og glæsilegt.
Aðalhæð  hefur  að  geyma  anddyri,  þrjú  góð  svefnherbergi,  baðherbergi,  stofu,  borðstofu,  eldhús,
þvottahús og 14fm svalir. Á efri hæð eru tvö góð svefnherbergi, sjónvarpshol, útgengt er út á 6fm svalir úr
herbergi.  Tvö  stæði  í  lokaðri  bílageymslu  fyrir  bílinn,  mótorhjólið,  fjórhjólið  og  vélsleðann.  Íbúðin  er  skráð
141fm og bílageymslan 78fm. Erfitt er að finna sambærilegar eignir í dag.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16.30-17.00

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

821 7337

699 6165

896 6694

Háholt 11
220 Hafnarfjörður
Björt og rúmgóð íbúð

Stærð: 109,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.700.000
Anddyri  með skáp, verið er  að leggja eikarparket  á gólfin.  Eldhús er  með snyrtilegri  viðarinnréttingu með
hvítri áferð, nýlagt parket á gólfi, þvottahús er innaf eldhúsi. Stofa er björt og rúmgóð, nýlagt parket á gólfi,
útgengt er út á suðursvalir. Sjónvarpshol er með parket á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með fimmföldum
skápum, dúkur  á  gólfi.  Tvö góð barnaherbergi  með skápum. Baðherbergi  er  með dúk á  gólfi,baðkar  og
flísar á hluta af vegg. Mjög stutt í skóla og leikskóla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16.30-17.00

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

821 7337

699 6165

661 7788

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu ! 

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
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

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

699 6165

899 0800

Kjarrhólmi 30
200 Kópavogur
Góð staðsetning

Stærð: 75,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Í  forstofu  er  fataskápur.  Inn  af  henni  er  rúmgott  og bjart  svefnherbergi  með miklu  skápaplássi.  Úr  því  er
gengið út á stórar suður svalir sem snúa út í garðinn. Minna herbergi er einnig með skápum. Baðherbergi
er  með  baðkari  með  sturtu.  Þvotthús  innan  íbúðar.  Stofa  er  björt  með  miklum  gluggum.  Þaðan  er  gott
útsýni yfir Fossvoginn. Eldhús með borðkrók. Gólfefni á eldhúsi og baði er dúkur en parket á forstofu, stofu
og herbergjum. Sér geymsla í sameign í kjallara. Sameiginleg hjóla-og vagnageymsl.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 15.00-15.30

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

821 7337

699 6165

896 6694

Kvistavellir 34-40
221 Hafnarfjörður
Tilbúin til innréttinga !

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 36.700.000
Kvistavellir  34-40  er  fjögurra  íbúða  raðhúsalengja  á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúrum.  Húsin  verða
steinsteypt á hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5 m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2 þaraf er
bílskúr  og  geymsla  35,9.  2.hæð  er  65,7  m2  Húsin  skiptast  í  forstofu  með  gestasnyrtingu,  eldhús,  hol,
borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri hæð.
Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt og rúmgott bað og þvottahús. Nánar í skilalýsingu

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag mill kl.17.30 - 18.00

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

699 6165

899 0800

Torfufell 29
111 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 8.100.000
Bílskúr: Nei

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.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

699 6165

820 0301

Víkurás 3
110 Reykjavík
Frábær staðsetning!

Stærð: 58,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 9.090.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Anddyri  með  fataskáp.  Baðherbergi  með  snyrtilegri  hvítri  innréttingu  og  baðkari.   Eldhús  er  með
viðarinnréttingu, flísar á milli skápa, borðkrókur.  Hjónaherbergi er mjög rúmgott með góðum fataskápum.
Stofa er stór og björt með parket á gólfi, útgengt er út á svalir úr stofu. Góð eign á mjög vinsælum stað,
stutt í skóla, leikskóla og alla aðra þjónustu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15.30-16.00

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

699 6165

661 7788



Draumahæð 1
210 Garðabær
Fallegt endaraðhús í Garðabæ

Stærð: 156,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 25.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 55.700.000

Fallegt  endaraðhús á  tveimur  hæðum ásamt  bílskúr  við  Draumahæð í  Garðabæ. Efri  hæðin  er  örlítið  undir  súð
þannig að gólflötur á eigninni er um 180m² en aðeins skráður 156,6m². Forstofa er með skáp og flísum á gólfi.
Eldhús er með fallegri innréttingu, flísalagt milli efri skápa og eldhúsbekkja og á gólfi. Einnig er lítil borðkrókur við
eldhúsið. Stofan er með merbau-parketi á gólfum rúmgóð og björt með útgengi á góðan sólpall. Gestasalernið er
flísalagt.  Þvottahúsið er með fínu hilluplássi.  Steyptur stigi  liggur uppá efri  hæðina. Uppi  eru 4 svefnherbergi  og
baðherbergi. Hjónaherbergið er með merbau-parket á gólfi fínum skápum og útgengi á flísalagðar suður svalir. 3
barnaherbergi öll með merbau-parketi á gólfum og rúmgóð. Baðherbergið er með snyrtilegri innréttingu, baðkari
og sér sturtuaðstöðu. Eftir  á að flísaleggja baðherbergið uppi.  Bílskúrinn er 20m² og hellulögð innkeyrsla er fyrir
framan með hita.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

699-4407

822 3702

Baldursgata 30
101 Reykjavík
4ra herbergja íbúð í 101

Stærð: 87,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
87,6m²  4ra  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  við  Baldursgötu  í  Reykjavík.  Gengið  er  inn  frá  Freyjugötu  um
Válastíg.  Gengið  er  upp  dúklagðan  stiga  upp  sameign  að  íbúð.  Komið  er  inn  í  forstofu,  þar  er
skápur/geymsla.  Baðherbergi  er  með  nýlegri  innréttingu,  sturtu  og  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.
Stofa er með dúk á gólfi - útgengt er á svalir. Hjónaherbergi með skápum. Tvö barnaherbergi með dúk á
gólfi og skápum. Eldhús er með viðar innréttingu. t.f uppþvottavél. - Skipt hefur verið um rafmagnst

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dg kl.15:00-15:30

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

865 4039

822 3702

Bergþórugata 57
101 Reykjavík
4ra herb. íbúð á góðum stað

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög falleg og björt íbúð í miðborg Reykjavík. Búið er að endurnýja íbúðina töluvert m.a.  skolp,rafmagn,
neysluvatnslagnir og mestan hluta af gleri í íbúðinni að sögn eiganda. Íbúðin er á 1.hæð.  Eignin skiptist í:
forstofu með skáp og flísum á gólfi. Eldhús með fallegri innréttingu með góðu skápaplássi og flísum á gólfi.
Þrjú  góð  svefnherbergi.  Fallegt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  lítilli  innréttingu.  Stofa  og  borðstofa  eru
samliggjandi með parket á gólfi. Þvottahús í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

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

699-4407

822 3702

Fornaströnd 3
170 Seltjarnarnes
Einbýli á Seltjarnarnesi

Stærð: 202 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 27.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Gott einbýlishús á frábærum stað við Fornuströnd á Seltjarnarnesi.  Húsið er vel byggt, en að innan þarf að
taka  eignina  í  gegn.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  tvö  svefnherbergi,  tvö  auka  herbergi,  baðherbergi,  stofu,
eldhús, þvottahús og geymslu. ÞETTA ER GÓÐ EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ SEM VERT ER AÐ SKOÐA.
Gunnar Valsson og Snorri Sturluson sölufulltrúar verða á staðnum. Sími: 822-3702

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

699-4407

822 3702

Kleifarás 1
110 Reykjavík
Vel skipulagt, tvílyft einbýlishús

Stærð: 406 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 45.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 92.500.000
Fallega og vel skipulagt tvílyft einbýlishús með aukaíbúð á besta stað í Selásnum í Reykjavík. Húsið stendur
á hornlóð. Forstofan er mjög rúmgóð með gestasalerni innaf einnig er falleg arinstofa sem notuð er  sem
sjónvarshol. Frá arinstofunni er komið inn í svefnherbergisgang sem skipist niður í 3 góð svefnherbergi og
stórt baðherbergi með sturtu og baðkeri. Útfrá svefnherbergisgangi er gengið út á stórar suð-vestur svalir
með stórkostlegu útsýni yfir elliðaárdalinn. Sjón er sögu ríkari

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

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

699-4407

822 3702

Laufásvegur 5
101 Reykjavík
Sérhæð í Þingholtunum

Stærð: 120,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1880

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
íbúðin  skiptist  í  forstofu,  borðstofu,  eldhús,  stofu,  þrjú  svefnherbergi  og  baðherbergi.  Sérinngangur  er  í
íbúðina. Forstofa er með skápum. Komið er inn í borðstofu þar sem eldhús er samliggjandi. Í eldhúsi er hvít
innrétting,t.f uppþvottavél -gas og helluborð. Stofa þar sem stórt herbergi er innaf sem hægt væri að nota
sem svefnherbergi eða sem aðra stofu. Rúmgott svefnherbergi með skápum. Barnaherbergi er með dúk á
gólfi. Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og t.f þvottavél.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

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

865 4039

822 3702

Marbakkabraut 3a
200 Kópavogur
Nýlegt parhús í vestubæ Kópavogs

Stærð: 132,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 22.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.900.000
Fallegt  útsýni  er  yfir  Öskjuhlíðina.  Húsið er  3-4 herbergja  á  tveimur  hæðum. Komið er  inn í  forstofu með
innbyggðum  fataskáp.  Opið  eldhús  með  fallegri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi  og  eldunareyju  með
gaseldavél  og  ofni.  Í  holi  er  gestasalerni  sem  er  flísalagt  með  upphengdu  salerni  og  sturtu.  Stofa  og
borðstofa  eru  samliggjandi  með  útgengi  út  í  garð.  Baðherbergið  er  rúmgott  með  flísum  á  gólfi  stóru
baðkari, sturtu, tvöföldum vaski og skápum. Hjónaherbergið er mjög rúmgott með fataherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

699-4407

822 3702



Bragagata 22
101 Reykjavík
Viðskiptanetið vel þegið

Stærð: 65,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 7.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Íbúðin er á jarðhæð og er eldhús með nýrri  eldhúsinnrétttingu,stofa og baðherbergi. Lítið geymslurými út
frá stigapalli og svefnherbergi í kjallara þar sem er ekki full lofthæð. Komið er inn í opið rými sem skiptist í
flísalagt anddyri, nýlegt eldhús og bjarta stofu með plastparketi. Baðherbergi með sturtu,flísum á veggjum
að mestu og á gólfi. Stigi liggur niður í svefnherbergið og verður hann og gólfið í svefnherberginu teppalagt
með nýju kókos teppi,mjög hlýlegt. Herbergið er gluggalaust.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Falleg íbúð í hjarta miðborgarinnar.

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

824 3934

822 3702

Dalatangi 13
Mosfellsbær
Mjög fallegt raðhús

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

659 5500

822 3702

Fagrabrekka 36
200 Kópavogur
Fallegt 250m² raðhús í Kópavogi

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 33.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.900.000
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.  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.  Sjón  er  sögu
ríkari.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

896 2312

822 3702

Gunnarsbraut 45
105 Reykjavík
Mikið endurnýjuð & falleg hæð

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 17.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Eldhús  með  nýlegri  og  sérmíðaðri  innréttingu,flísar  eru  á  gólfi  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Holið  er  með
fataskáp  og  flísalagt.  Baðherbergi  er  mikið  endurnýjað  og  flísalagt  með  Versace-flísum,  nýlegar
innréttingar,baðkar m/sturtuþili. Stofan er flísalögð og með útgengi á svalir í suður.Í borðstofunni er búið að
stúka af herbergi með parketi á gólfi. Innaf er annað herbergi með spónarparketi á gólfi. Hjónaherbergið er
rúmgott með mjög góðu skápaplássi og parketdúk á gólfi. Alltaf næg bílastæði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

694 2324

822 3702

Háabarð 8
220 Hafnarfjörður
Fallegt hús á rólegum stað

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Góður  skjólgóður  suðurgarður  með  heitum  potti  og  verönd.  Eldhúsið  er  með  hvítri  innréttingu  og  góðu
skápaplássi. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, tvö þeirra eru með parketi á gólfum og skápum en eitt með
dúk á gólfi. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf ( baðkar ). Stofan og borðstofan er með parketi á gólfi og  er
útgegngt  í  garðhús  úr  stofu.  Þvottahús  er  innaf  eldhúsi  og  er  útgegnt  út  í  garð  úr  þvottahúsi.  Að  sögn
eiganda er húsið í góðu ásigkomulagi og skolplagnir nýlegar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun núna í síma 864 1813
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864 1813

822 3702

Hellisgata 18
220 Hafnarfjörður

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

Brunabótamat: 7.740.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.300.000
Nýlega  uppgerð,  falleg  íbúð  með  sér-inngangi.  Íbúðin  var  öll  tekin  í  gegn  síðasta  sumar  og  nánast  allt
endurnýjað. Hún er 48,6 fm. á jarðhæð (ekki kjallari) með einu svefnherbergi, geymslu innan íbúðar, nýlegri
eldhúsinnréttingu  og  mjög  snyrtilegu  og  vönduðu  baðherbergi,  flísalögðu  hólf  í  gólf  með  flísalögðum
sturtuklefa,  handklæðaofni  og  þvottaherbergi  innaf  baðherbergi.  Húsið  var  einnig  allt  tekið  í  gegn  nú  í
sumar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Endurnýjuð íbúð m/sérinngangi
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824 3934

822 3702

Norðurbrú 3
210 Garðabær
Falleg eign laus til afhendingar

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.605.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun núna í síma 896 2312

896 2312

822 3702

Unnarstígur 8
101 Reykjavík

Stærð: 298,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1907

Brunabótamat: 30.720.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð
Fallegt  einbýlishús  staðsett  í  hjarta  borgarinnar.  Eignin  skiptist  í  hæð,  ris  og  kjallara.  Miðhæð  93,6  fm:
Gengið  er  inn  um  sérinngang  að  aftanverðu  húsinu.  Hæðin  skiptist  í  forstofu,  eldhús,  baðherbergi  og
svefnherbergi. Rishæð 93,6 fm: Gengið er inn um aðal inngang hússins: Risið skiptis í tvö svefnherbergi,
eldhús, stofu og baðherbergi. Kjallari 93,6 fm: Lofthæðin í kjallaranum er tæpir 2 m. Bílskúrinn er 18,4 fm.
Taka þarf allt húsið í gegn að innan.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Fallegt einbýli í hjarta borgarinnar
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824 3934

822 3702



Ásakór 9-11
203 Kópavogur
4-5 herbergja íbúðir með bílskúr

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 28.440.000

Bílskúr: Já

Verð: 32.200.000

Íbúin  skilast  fullbúin  án  gólfefna,  en  þó  er  hægt  að  fá  hana  með  gólfefnum.  Þvottahús  og  baðherbergi  eru
flísalögð. Eldhúsinnréttingar eru HTH. Fataskápar eru HTH. Tæki eru AEG. Sérgeymsla fylgir eigninni. Öll herbergi
íbúðarinnar eru mjög rúmgóð með eikarskápum. Lóð er afhent fullbúin. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu
svo  sem  skóla,  leikskóla,  íþróttasvæði  og  fleira.  Einnig  er  stutt  í  frábærar  gönguleiðir  og  aðra  útivist.  Verið
velkomin.   Stærðir: frá 132,5 fm - 182,4 fm Verð frá: 32.200.000 - 41.800.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 28/10 KL.15.00-16.00

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

699 5008

694 9900

Dunhagi 17
107 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 28/10 KL. 17-17:30
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699 5008

824 4031

Kristnibraut 55
113 Reykjavík
Sérlega falleg eign

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
*******SÉRHÖNNUÐ,  MJÖG  FALLEG  OG  VÖNDUÐ  ÍBÚÐ*******  Opin  og  björt  endaíbúð,  fallegt  útsýni.
Sérlega  falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  þriðju  og  efstu  hæð  í  rólegu  fjölbýli,  aðeins  fimm  íbúðir  í  stigagangi.
Húsið var byggt 2004 af byggingafélaginu JB og er komin góð reynsla á bygginguna.  Íbúðin er mjög vel
með farin, Sérlega stílhrein og eins og ný.  Herbergi rúmgóð, mikið skápapláss og vandaðar innréttingar.
Mjög barnvænt hverfi, örstutt örugg leið í Ingunnarskóla og leikskóla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lilja E.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

liljae@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG  28/10  Kl: 17 - 17:30

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

690 2708

699 5008

Laugavegur 40
101 Reykjavík
Tvennar svalir 

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

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Komið  er  inn  í  opið  hol  með  fataskáp.   Eldhús  er  með  sérsmíðaðri  hvítri  eldhúsinnréttingu  með
granítborðplötum.   Ísskápur  og  uppþvottavél  fylgja  með.   Úr  stofu  er  útgengt  út  á  svalir  sem  snúa  að
Laugaveginum.  Glæsilegt  baðherbergi  með hvítri  innréttingu  flísalagt í  hólf  og gólf,  upphengt salerni  og
stór sturtuklefi. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, bæði með fataskápum og úr öðru er útgengt út á þaksvalir
með heitum potti.  Gólfefni eru eikarparket og innihurðar úr eik.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. milli kl. 16-16:30
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699 5008

824 4031

Lindasmári 45
201 Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 107,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 14/10 KL:16-16:30

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

699 5008

824 4031

Sogavegur 148
108 Reykjavík
Mikið endurnýjuð efri sérhæð

Stærð: 134,30 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 18.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Forstofa með fataskáp. Tvö stór forstofuherbergi. Rúmgott hol. Úr holi er stigi upp á háaloft sem er ca.40
fm rými, ( 40 fm eru ekki inni í fm -  tölu íbúðar.)Geymsla. Stofa og borðstofa liggja saman og er það mjög
bjart  og rúmgott.  Eldhús er nýuppgert  með fallegum innréttingum. .  Hjónaherbergi  er  bjart  og stórt.  Lítið
barnaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  m/  sturtu  og  skápainnréttingu.
Sameiginlegt þvottahús með þurraðstöðu. Stór bílskúr 30,6 fm.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 28/10 KL.17-17.30
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699 5008

694 9900

Þúfubarð 19
220 Hafnarfjörður
Endaíbúð

Stærð: 110,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Remax Lind kynnir fallega fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi í hafnarfirði. Komið er inn í
opna forstofu með fataskáp. Rúmgott hol sem notað er í dag sem sjónvarpshol.  Stofa er opin að hluta´inn
í eldhús og sjónvarpsholið. Útgegnt er úr stofu á suðursvalir. Í eldhúsi er hvít innrétting með beykiköntum,
rúmgóður borðkrókur.  Baðhebergi með dúk á gólfi og baðkar.  Hjónaherbergi með innbyggðum skápum
upp í loft.  Skápur er í báðum barnaherbergjum. Þvottahús í íbúð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 28/10 kl. 15-15:30

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

699 5008

824 4031



Daggarvellir 6a
221 Hafnarfjörður
Góð eign á góðum stað

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Komið er inn í rúmgóða flísalagða forstofu með skápum.  Eldhús með nýlegri  HTH innréttingu með tengi
fyrir uppþvottavél og góðum borðkrók.  Þrjú svefnherbergi með skápum  og plankaparketi. Baðherbergi er
flísalagt hólf í gólf, baðkar með sturtu og mjög góð ljós innrétting. Rúmgott rými sem í dag er notað sem
sjónvarpshol.  Rúmgóð  og  björt  stofa  með  útgengi  út á  40  fm  pall.  Útfrá  forstofu  er  gott  þvottahús/búr,
flísalagt. Stutt er í verslanir t.d. Bónus, Gallerí Kjöt, Fiskisaga og Kornið

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

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

699 5008

864 0803

Furuvellir 22
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 218,70 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 28/10 KL.13-13:30

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

699 5008

8999-427

Kjarrmóar 50
210 Garðabær
Endaraðhús með bílskúr

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000
Á neðri hæð er komið inn í forstofu með skápum. Tvö rúmgóð herbergi. Mjög stórt baðherbergi með góðri
ljósri innréttingu, sturtuklefa og baðkari. Þvottahús með hillum og vaski. Geymsla.  Á efri hæð: Stigapallur
sem er opinn að stofu og borðstofu. Eldhús er með hvítri innréttingu með tengi fyrir uppþvottavél, keramik
eldavél,  háf  og  borðkrókur.   Svefnherbergi  er  gott  með  skápum.  Stórt  hjónaherbergi  með  útgengi  út  á
suður svalir og stigi niður í garð. Frá stofu er gengið upp á milliloft.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 28/10 KL.15-15:30

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

699 5008

864 0803

Marbakkabraut 3
200 Kópavogur
Glæsilegt parhús

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 23.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 43.900.000
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. Eldhús með flísum á gólfi og
mjög fallegri eikarinnréttingu frá HTH. Stór gaseldavél og uppþvottavél, ásamt miklu skápaplássi. Stofan er
björt  og  rúmgóð  með  fallegu  eikarparketi  á  gólfum.  Útgengi  er  út  á  góðan  og  skjólgóðan  pall.  Stórt
baðherbergi með baðkari og sturtu. 3 góð svefnherbergi og aukarými upp við loft.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

valdimarorn@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 28/10 MILLI KL 14:00 - 14:30

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

823 2217

699 5008

Mávahlíð 25
105 Reykjavík
Glæsileg hæð í Hlíðunum

Stærð: 155,20 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Stofa/borðastofa eru samliggjandi með plankaparketi og góðum gluggum. Eldhús er með ljósri innréttingu
m/tengi  fyrir  uppþvottavél,  granít  borðplata  á  eldhúsinnréttingu  og  gráar  flísar  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er
rúmgott með góðum skápum og plankaparketi. Barnaherbergin eru þrjú öll með skápum og plankaparketi.
Baðherbergi  er  með  baðkari  og  er  flísalagt  með  ljósum  flísum.  Þvottahús  er  í  sameign.  Geymsla  er  í
sameign. Búið að taka allt húsið í gegn bæði innan og utan. 105

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 28/10 KL. 16-16:30
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699 5008

8999-427

Vesturberg 78
111 Reykjavík
Æðislegt útsýni yfir borgina

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

Brunabótamat: 9.510.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

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

864 0803

699 5008

Nökkvavogur 36
104 Reykjavík
Sjarmerandi risíbúð með svölum.

Stærð: 65,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Góð  4ra  herbergja  risíbúð  65,4  fm  með  suðaustur  svölum,  sem  ekki  eru  inní  fermetrafjölda  íbúðar.
Sameiginlegur  inngangur  með  miðhæð.  Íbúðin  skiptist  í  hol/gang,  stofu,  eldhús,  baðherbergi  og  þrjú
svefnherbergi. Fallegar gólffjalir eru á allri íbúðinni, nema á baði þar eru ljósar flísar. Manngengt geymsluris
er  yfir  allri  íbúðinni.  Sameiginlegt  þvottahús  í  kjallara.  Athugið  íbúðin  er  skráð  65,4  fm  en  gólfflötur  er
töluvert stærri og kemur á óvart þegar inn er komið. Getur verið laus fljótlega.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:30 til 17:00

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

862 1109

Sólvallagata 82
101 Reykjavík
Glæsileg og vönduð eign.

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.400.000
Íbúð með lokuðu bílskýli í nýlegu húsi í gamla vesturbænum. Lyfta er í bílskýli. Sérgeymsla og góð sameign
í kjallara. Húseignin er vönduð og vel frá gengin múruð með marmarasalla. Útsýni yfir sjóinn og göngufæri í
miðbæinn.  Skólar,  leikskólar,  verslanir  og  þjónusta.  Grunnskóli-  Vesturbæjarskóli  við  sólvallagötu.
Knattspyrnufélag  Reykjavíkur  og  hin  rómaða  Vesturbæjarsundlaug.  Eignin  er  í  alla  staði  vönduð  sjón  er
sögu ríkari. Verið velkomin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag  frá kl 15:00 til 15:30

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

862 1109



Drekakór 5
203 Kópavogur
Glæsilegasta parhúsið á Íslandi?

Stærð: 220 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: -
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17-18

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

823 1990Parhús 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".

Fróðengi 18
112 Reykjavík
Frábær fyrsta eign

Stærð: 53,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 8.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.450.000
2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í Grafarvoginum við Spöngina. Nánari lýsing: Gengið er inn á parketlagðan
gang. Baðherbergi er á vinstri hönd, flísalagt með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Eldhús er opið fyrir miðju
eignarinnar.  Stofa er  flísalögð og útgengt  út  í  garð.  Möguleiki  er  að gera pall  fyrir  utan.  Hjónaherbergi  er
rúmgott með miklu skápaplássi. Geymsla er inn í íbúð.  Sameiginleg hjólageymsla er á hæðinni. Húið er í
mjög góðu ástandi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16.30

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

823 1990

Heiðarbraut 29b
230 Reykjanesbær
Leggið leið ykkar í Reykjanesbæ

Stærð: 100,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Falleg og vel skipulögð 4 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli  á góðum stað í  Reykjanesbæ. Forstofa með
parketi á gólfi, gangur með parketi og skáp. Eldhús með fallegri beyki innréttingu með hvítum borðplötum,
eldavél  og  viftu.  Mjög  rúmgóð  og  björt  parketlögð  stofa  þar  sem  er  útgengt  á  góðan  pall  sem  snýr  til
suðurs.  Baðherbergi  með  dúk  á  gólfi,  beyki  innréttingu  með  hvítri  borðplötu,  tengi  fyrir  þvottavél.
Svefnherbergin eru þrjú, tvö með parketi og eitt með dúk, skápar í öllum herbergjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15 og 15:30

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

663 3300

695 9500

Litlikriki 45 & 47
270 Mosfellsbær
* Bókið skoðun í síma 695 9500 *

Stærð: 259,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Glæsileg  259,9  m2 parhús  á  frábærum útsýnisstað  við  Litlakrika  í  Mosfellsbæ.  Húsin  standa  á  fallegum
stað með útsýni  yfir  fjallahringinn og einnig  yfir  bæinn og til  sjávar.  Húsin  afhendist  fullbúin  að utan með
grófjafnaðri lóð en tilbúin til spörslunar að innan (utan steinslípunar) í desember 2007. Öll gólf verða flotuð
og tilbúin fyrir gólfefni, hitalögn er í öllum gólfum og verður henni skilað tilbúinni með öllum stjórnbúnaði.

Lind

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Fyrirsp. hj@remax.is og sb@remax.is

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

663 3300

Svínhagi
851 Hella
* Bókið skoðun í síma 695 9500 *

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
80 fm sumarhús á jörðinni Svínhaga í Heklubyggð, sem að auki er með  16 fm gestahús. Húsið er gert úr
timbri, og er á einni hæð. Heildarfermetrar eru 96,7 og er lóðin/veröndin í kring um húsið 130 fm. Steypt
gólfplata  með  gólfhita  er  í  aðal  húsi.  Bæði  gluggar  og  hurðir  eru  með  tvöföldu  K-gleri,  allar  hurðar  með
3-punkta  læsingum  og  ASSA  skrám.  Allir  gluggar  í  húsi  eru  opnanlegir  svo  þeir  nýtast  sem
neyðarútgangar. Gluggar og hurðar koma frá dönskum framleiðanda.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Allar nánari uppl á www.heklubyggd.is

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

663 3300

695 9500

Lindartún 5
250 Garðar
Vandað parhús

Stærð: 105 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Fallegt  og  vandað  4ja  herbergja  parhús  sem  er  laus  við  kaupsamning.  Eignin  er  með  góðu  skipulagi.
Eldhúsið  er  flísalagt  en  eldhúskrókurinn  er  parketlagður.  Stofan  er  rúmgóð  með  parket  á  gólfi  og
svefnherbergin  sömuleiðis.  Baðherbergið  er  með  nýrri  innréttingu  og  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Hlýleg  eign
ásamt góðri lóð sem leitar nú eftir nýjum eigendum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15:00-15:30 

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

892 2325

Ósbraut 13
250 Garðar
Glæsilegt 6 herbergja einbýli

Stærð: 366 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00 -16:30

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

892 2325



Andrésbrunnur 1
113 Reykjavík
Góð íbúð á jarðhæð!

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

Brunabótamat: 19.220.000
Bílskúr: Já

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Bókið skoðun í síma 895 8525

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

895 8525

823-5050

Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík
Opin og skemmtileg íbúð!

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

Brunabótamat: 26.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.000.000
Falleg  og  björt  íbúð  á  góðum  stað  í  Þingholtunum.  Tvær  íbúðir  eru  í  húsinu.  Flísalagt  hol.  Úr  holinu  er
komið inn rúmgott og opið eldhús. Við hlið eldhúss eru tvær góðar stofur, möguleiki að stækka þær enn
meira á kostnað eins herbergisins. Út frá stofunum eru tvö herbergi. Úr stofunni er útgengt á stórar svalir.
Svefnherbergisgangur. Góðir skápar eru á ganginum. Tvö góð herbergi eru á ganginum. Baðherbergið er
flísalagt, baðkar og tengi fyrir þvottavél. Gegnheilt parket á íbúðinni. Laus!

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 14:00-14:30

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

895 8525

823-5050

Efstasund 100
104 Reykjavík
Frábær fyrsta eign

Stærð: 49,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 7.060.000
Bílskúr: Nei

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

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

823-5050

895 8525

Engihjalli 9
200 Kópavogur
Vel skipulögð íbúð.

Stærð: 89,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 13.740.000
Bílskúr: Nei

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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

823-5050

895 8525

Grenimelur 35
107 Reykjavík
Laus við kaupsamning!

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

Brunabótamat: 13.104.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á góðum stað í gamla góða Vesturbænum. Íbúðin sjálf er 92,8 fm og geymslan
4,6  fm.  Sameiginlegt  anddyri.  Forstofa  með fatahengi.  Eldhús  með fallegri  eldri  innréttingu  og  borðkrók.
Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Stofan er opin og björt. Annað herbergið er í dag nýtt sem
sjónvarpsherbergi,  opið  er  úr  því  inn  í  stofu.  Úr  því  er  útgengt  á  suðursvalir.  Baðherbergið  er  flísalagt,
sturtuklefi og hvít innrétting. Geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 15:00-15:30

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

895 8525

823-5050

Rjúpnasalir 8
201 Kópavogur
Jarðhæð með palli!

Stærð: 91,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

823-5050

895 8525

Rjúpnasalir 14
201 Kópavogur
2ja-3ja herbergja.

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

823-5050

895 8525

Strandvegur 24
210 Garðabær
Glæsileg íbúð á góðum stað!

Stærð: 117,0 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.570.000

Bílskúr: Já

Verð: 40.800.000
Glæsileg 3-4ra herbergja endaíbúð á annarri  hæð. Íbúðin er í  dag 3ja herbergja,  auðvelt  að breyta aftur.
Forstofa með góðum skápum. Tvö góð herbergi eru í  íbúðinni. Barnaherbergið er rúmgott, góðir skápar.
Sáma á við um hjónaherbergið. Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu, granít á borðum. Dökkar flísar eru
í  eldhúsinu  og á  ganginum.  Stofan  og borðstofan  eru  opið  og  bjart  rými.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Gott
hornbaðkar. Parket á stofu og borðstofu. Þvottahús í íbúð. Bílageymsla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

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

895 8525

823-5050



Flétturimi 38
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sér inngangi

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Glæsileg íbúð á 3ju hæð í viðhaldslitlu fjölbýli, sér inngangur. Flísalögðu forstofa með eikar fataskáp. Eldhús
með fallegri  eikar  og grá sprautulakkaðri  innréttingu,  stál  tæki,  stál  milli  skápa,  parket.  Rúmgóð stofa og
borðstofa, parket, útgengi á svalir með fallegu útsýni.  Hjónaherbergi, parket, eikar skápar. Barnaherbergi,
eikarskápar,  parket.  Flísalagt  baðherbergi,  bað,  innrétting.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Geymsla  í  sameign.
Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-15:30

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

663 3219

Háagerði 49
108 Reykjavík
Endaraðhús með auka íbúð !

Stærð: 226,8 fm
Fjöldi herbergja: 6-10

Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 28.700.000

Bílskúr: Nei

Verð: 46.900.000
Miðhæð: Forstofa. Stofa, borðstofa með parket á gólfi, útg. út í garð úr stofu. Eldhús með eldri innréttingu,
borkrókur,  korkdúkur.  Tvö  herbergi,  dúkur,  skápur  í  öðru.  Baðherbergi  nýlega  uppgert,  flísalagt  hólf  í
gólf,hvít innréttingu, t.f. þvottavél. Efsta hæð:Parketlagt alrými útgengi á svalir. Tvö rúmgóð barnaherbergi,
parket.  Hjónaherbergi  með  skápum,  parket.  Nýlega  uppgert  baðherberbergi  með  nuddbaðkari,  sturtu,
flísalagt, innrétting.  80 fm auka íbúð á neðstu hæð sem er í útleigu !

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:00-14:30

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

663 3219

Hverfisgata 39
101 Reykjavík
Endurnýjuð íbúð í miðbænum !

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Hringið núna og pantið skoðuð !

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

663 3219

Laugalind 3
201 Kópavogur
Skemmtileg íbúð með sér garði

Stærð: 98,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 16:00-16:30

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

663 3219

Fensalir 12
201 Kópavogur
FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.200.000
Mjög falleg 3ja herbergja 92 fm íbúð á annari  hæð á góðum stað í  Kópavogi.  Stofa er  með útg.  á svalir
með góðu útsýni. Falleg ljós viðarinnrétting í eldhúsi, skápar ná upp í loft, mósaík flísar á milli  skápa. Tvö
svefnherbergi,  fataskápar  í  báðum.  Við  inngang  eru  góðir  fataskápar.  Á  gólfum  er  parkett.  Baðherbergi
flísalagt  í  hólf  og  gólf  með ljósri  mósaik,  falleg  innrétting,  handklæðaofn.  Þvottahús  innan  íbúðar,  flísar  á
gólfi.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun frá kl 18-18:30

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

899 8811

Langholtsvegur 95
104 Reykjavík
FALLEG OG RÚMGÓÐ EIGN

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.540.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Mjög falleg 5 herb. íbúð á efstu hæð í þríbýli ásamt bílskúr. íbúðin er töluvert stærri en er uppgefið hjá FMR
því hún er að hluta til undir súð og ris telst ekki með inn í fm. Einnig er bílskúr stærri. Stofa og eldhús er eitt
opið  rými,  stofa  og  gangur  með  parketi  á  gólfi,  útg.  á  svalir  þaðan  er  gott  útsýni.  Stofa  er  með  ljósri
viðarinnréttingu, flísar á gólfi. Þrjú mjög rúmgóð herb, öll með parketi á gólfi. baðherb er með ljósum flísum
baðkar með sturtuaðstöðu. Geymsla og fataskápur á gangi.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun frá 17-17:30

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

899 8811

Kambasel 35
109 Reykjavík
Fallegt raðhús

Stærð: 218,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 27.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Mikið  endurnýjað  og  snyrtilegt  3ja  hæða  raðhús  ásamt  bílskúr  í  Seljahverfi.  1.hæð:  Gangur  með  ljósum
flísum,  hvítir  skápar.  Hjónaherb.  með  góðum  hvítum  fataskápum,  útg.  á  nýlegan  sólpall,3  herbergi,
herbergin eru öll með trérimlagardínum í glugga og dúk á gólfi. Endurnýjað baðherbergi með flísum á gólfi
og veggjum, falleg og góð innrétting úr fuglsauga, sturtuklefi, hiti í gólfi. Eldhús rúmgott og bjart. Rúmgóð
stofa og borðstofa.Tréstigi á 3.hæð.Opið rými með parket sem er nýtt sem sjónvarphol.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

694 4700

Bólstaðarhlíð 42
105 Reykjavík
Glæsileg íbúð með útsýni

Stærð: 93,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
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 og stutt í alla þjónustu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Helga Lára
Sölufulltrúi

tt@remax.is

helgalara@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi

asgeir@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 17:00 - 17:30

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

659 9606

6591159



Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Sýning í dag 17:00-17:30

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

699 7372

Lundur III
200 Kópavogur
STÓR STOFA

Stærð: 134 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.964.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  íbúð  á  2.hæð  í  Lundi,  Kópavogi.  Íbúðin  er  að  hluta  til  endurnýjuð,  með
sérinngangi  og  glæsilegu  útsýni.Hlutur  íbúðarinnar  er  undir  súð  og  því  þónokkuð  um  óskráða  fermetra.
Stofan er  ílöng og rúmgóð með stórum gluggum meðfram allri  hliðinni  sem gefur  sérlega gott  útsýni  yfir
Fossvogsdalinn.Eldhúsið er opið inn í stofuna, með nýlegri innréttingu.Stofurýmið er bjart og gefur íbúðinni
virkilega skemmtilegan svip.Hjónaherbergið er rúmgott og barnaherbergin 2 af góðri stærð.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.17:00-17:30

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

699 7372

Suðurgata 80
220 Hafnarfjörður
Sérhæð

Stærð: 190 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Mjög  falleg  ca.157  fm efri  sérhæð í  fjórbýli  auk  21,7  fm bílskúrs  með  10,8  fm geymslu.  Íbúðin  er  skráð
143,9 hjá FMR en skiptalýsingin á eigninni sýnir að sú skráning á ekki við rök að styðjast. Hæðin skiptist í:
forstofu á neðri hæð og stigagang þaðan upp í íbúðina, eldhús, stofu með svölum sem snúa til suðvesturs,
gestasnyrting,  sjónvarpshol,  svefnherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  baðkari  og  steyptum
sturtuklefa.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.16:00-16:30

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

699 7372

Vallarhús 43
112 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

Ægisíða 109
107 Reykjavík
Hlýleg eign í nýuppgerðu húsi

Stærð: 111,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.500.000

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.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 17.00 - 17.30

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

897 7744

Eiðistorg 3
170 Seltjarnarnes
2ja herbergja íbúð

Stærð: 59,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 9.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
Snyrtileg 2ja herbergja, 59,4 fm íbúð á annarri hæð á góðum stað á Seltjarnarnesi. Húsið allt tekið í gegn
árið 2005. Nýjar eins árs gráar flísar eru í forstofu og eldhúsi. Eldhúsið er með nýmálaðri hvítri innréttingu
og hvítum flísum á milli  skápa. Uppþvottavél  fylgir.  Stofa með eins árs parketi.  Útgengt á svalir  frá stofu.
Herbergið er rúmgott með ágætu eldra parketi með skáp. Baðherbergið er með upprunalegum flísum í hólf
og gólf og baðkari. Sér geymsla fylgir og sameiginlegt þvottahús.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið hús?..

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

897 7744

SELD

Teigasel 1
109 Reykjavík
Góð fyrsta eign

Stærð: 40,5 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 6.690.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.900.000
Stúdíoíbúð á 3 hæð í  snyrtilegu fjölbýli  í  Breiðholtinu.  Nánari  lýsing:  Forstofa  með innbyggðum fataskáp,
baðherbergi með flísalagða sturtu, eldhús með eldri innréttingu, stofa/herbergi með innbyggðum fataskáp
og útgengi  á  stórar  suðursvalir.  Eikarparket  á  eldhúsi/stofu/herbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt.  Í  kjallara  er
sameiginleg vagna- og hjólageymsla, sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Nánar á remax.is

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Úlfar Reyr
Sölufulltrúi

ulfar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 14:00-14:30

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

690 8090

898 9483



Kristnibraut 8
Grafarholt
Frábært útsýni

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

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000

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

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá  kl.14 - 14,30 

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

895 5643

Grensásvegur 56
Reykjavík
Fyrir vandláta

Stærð: 80,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Remax búi Kynnir:Fallega 3ja herb í búð með frábæru útsýni til vesturs á 4 hæð við Grensásveg. Komið er
inná parketlagðan gang,fatahengi.Hjónaherbergið er parketlagt ,stórir fataskápar, Glugginn snýr í vestur yfir
garðinn  sem  og  glugginn  í  barnaherberginu  en  það  er  parketlagt  og  með  fataskáp.  Baðherbergið  er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  ,vaskur  í  lítilli  innréttingu  og  tengi  fyrir  þvottavél  er  á  baði.  Eldhús  er  með  hvítri
innréttingu og beyki hurðum,tengi fyrir uppþvottavél.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  í dag frá kl. 13 - 13,30 

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

895 5643

Hjarðarland 3
Mosfellsbær
Tvöfaldur bílskúr

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

Brunabótamat: 38.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.700.000
Remax Búi Kynnir:Einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ alls 304.fm.
Nánari  lýsing:Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  með  fatahengi  þaðan  inná  lítinn  gang  með  flísalagðri
gestasnyrtingu,annað sem er á efri hæð, er sjónvarpshol,setustofa og borðstofa öll gólf flísalögð,útgengi er
á svalir úr borðstofu. Eldhúsið er líka á efrihæð með Eikarinnréttingu og borðkrók gólf parketlagt. Lítið búr
með glugga.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 15 og 15,30 

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

895 5643

Rjúpufell 29
Breiðholt
Laus við kaupsamning

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

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Remax Búi kynnir:Fína 4 herbergja íbúð á annarri hæð í fellunum. Komið inná parketlagt hol,fatahengi og
skápur.  Þrjú svefnherbergi  öll  með nýlegum skápum og eikarparketi  á gólfum. Baðherbergið er  flísalagt í
hólf og gólf,baðkar og vaskur í litlum skáp hvít innrétting. Stofan er parketlögð og útgengi er á yfirbyggðar
svalir,  opið  er  inn  í  eldhús,innréttingin  er  upprunaleg  gamlar  flísar  á  milli  skápa.  Þvottaherbergið  er  innaf
eldhúsi. Sérgeymsla er í sameign og hjóla og vagnageymsla.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 12 - 12,30 

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

895 5643

Vallartún 8
Reykjanesbær
Nýjar rafmagnslagnir

Stærð: 69,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 9.850
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Remax Búi Kynnir:Ris á góðum stað í Keflavík. Komið inn sameiginlegan stigagang,teppalagður stígi upp á
aðra  hæð  Á  stigapalli  er  sér  þvottahús  lítið  undir  súð.  Komið  er  inná  parketlagðan  gang,  fatahengi.Tvö
ágætlega rúmgóð herbergi  Parket á gólfi, þriðjaherbergið er notað sem fataherbergi,parket á gólfi. Stofa
og  eldhús  mynda  eitt  rými  parket  á  gólfi  í  stofu  en  dúkur  á  eldhúsi.  Eldhúsinnrétting  er
upprunaleg.Baðherbergið er flísalagt,veggir að hluta og gólf  Skápar eru undir súð á baði.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 17,30 og 18,00 

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

895 5643

Þórðarsveigur 30
113 Reykjavík
Yfirbyggðar svalir - hagstætt lán

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
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.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 15:00 - 15:30

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

520 9400

698 87 33

Hverfisgata 9
220 Hafnarfjörður
Fallegt hús með útleigumöguleikum 

Stærð: 181,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.000.000
Einbýlishús með auka ósamþ. 61 fm íbúð í  kjallara. Aðalíbúð er 86 fm á fyrstu hæð og risi  sem er mikið
undir  súð.  Fyrir  4  árum  var  húsið  pússað  og  málað  að  utan,  í  eldhúsi  var  skipt  um  lagnir,  rafmagn  og
innréttingu og í risi var skipt um lagnir, ofna og rafmagn. Á fyrstu hæð er upprunalegt gólfefni, eldhús m.
birki  innréttingu,  baðherbergi  og  tvær  stofur.  Í  risi  eru  3  svefnherbergi  og  geymsla.Auka  íbúð  er  með  2
herbergjum, stofu, eldhúsi og baðherbergi. Bílskúr er innréttaður sem stúdíó íbúð.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00-17.00

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

520 9400

697 8381



Hellubakki 1
800 Selfoss
Fallegt útsýni 

Stærð: 331,2 fm
Fjöldi herbergja: 7

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 60.000.000

Um er að ræða fallegt  einbýli  á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr.  Bílskúrinn er  44,2 fm en húsið sjálft  er
287 fm með tvennum svölum á efri  hæð. Á 1. hæð er andyri,  3 góð svefnherb.,  geymsla,  þvottahús, baðherb.
með sturtu og klósetti. Þar er einnig fínt sjónvarpshol, þaðan er svo gengt út á fína vérönd, Á 2. hæð eru svo 2
stór svefnherb. og er annað þeirra með 10,6 fm fataherbergi, þaðan er svo gengt út á svalir sem snúa í austur,
Bað með klósetti og baðkari, stóru og góðu eldhúsi og stórri og bjartri stofu/borðstofu, þaðan er svo gengt út á
stórar svalir sem snúa í vestur og er 23 fm. með glæsilegu útsýni yfir Þjórsá. Húsið stendur á hornlóð í rólegu og
nýju hverfi. Stutt er í alla skóla og þjónustu. Húsið skilast tilbúið undir málningarvinnu að innan en fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð. Afhendingartími er í samráði við kaupendur.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Ásta Wiencke
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

asta@remax.is

Endilega hringið eftir nánari uppl.

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

520 9400

697 6548

Hvammabraut 12
Hafnarfjörður
Nýstandsett íbúð

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Hús  nýlega  viðgert  að  utan.  Parketlagt  hol.  Eldhús  með  nýrri  eikar  innréttingu,  ný  tæki  frá  AEG,  t.f
uppþvottavél.  Rúmgott  svefnherbergi  með  nýjum eikar  fataskáp.  Tvö  góð  barnaherbergi.  Rúmgóð  stofa
með útgengi  á  svalir  með miklu  útsýni.  Baðherbergi  allt  tekið  í  gegn,  ný  innrétting,  flísar,  handklæðaofn,
upphengt  wc,  t.f.  þv.vél,  sturtuklefi.  Flísar  og  parket  á  gólfum,  hurðir,  innréttingar,  tæki  osfrv.  allt  nýtt.
Sameiginlegt þurrkherbergi. Stutt í skóla og leikskóla. Laus við kaupsamning.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

tt@remax.is

blondal@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 28.október frá 16:00-16:30

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

662 6163

Jötnaborgir
112 Reykjavík
Rólegt og barnvænt hverfi

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27,.500.000
Skemmtileg  og  rúmgóð  3ja  herb.  íbúð  með  sérinngangi  á  frábærum  útsýnisstað.  Húsið  stendur  innst  í
botnlanga.  Húsið er klætt að utan að hluta með marmarasalla. Íbúðin er á rólegum og barnvænum stað
örstutt í skóla/leikskóla og verslanir/þjónustu. Frábærar gönguleiðir eru í Grafarvoginum og hér er fjaran og
náttúran ekki langt undan. Sérþvottahús er  innan íbúðar. Fallegt parket er á stofu og herbergjum.  Flísalagt
í forstofu og eldhúsi Baðherb, með fallegri innréttingu, sturtu og baðkari.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Svana
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

svana@remax.is

Stór og björt íbúð

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

866 9512

Vallargerði 34
Kópavogur
Endurnýjuð íbúð með bílskúr

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

Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.949.000
Flísalögð  forstofa  með  fataskáp.  Flísalagt  eldhús  með  viðarinnréttingu  og  góðum  borðkrók.  Björt  og
rúmgóð  stofa  með  frábæru  útsýni  yfir  Hafnarfjörð,  Keili  og  Brennisteinsfjöll,  útgengt  út  á  vestur  svalir.
Rúmgott flísalagt hjónaherbergi með stórum fataskáp. Annað herbergi með innbyggðum fataskáp, pergó
parket. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, nett innrétting, upphengt wc, baðkar. Ca 6fm geymsla sem er
ekki inn í FMR. Stór vel gróinn garður. Rúmgóður bílskúr með heitu og köldu vatni.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

tt@remax.is

blondal@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 28.október frá 17.00-17:30

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

662 6163

Móabarð 37
220 Hafnarfjörður
Glæsileg 8 herb með bílskúr 

Stærð: 266 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 36.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 83.000.000

RE/MAX Stjarnan/ Óskar og Hákon kynna: Stórglæsilegt og vel skipulagt 234 fm einbýlishús í Hafnarfirði ásamt
bílskúr.  Bílskúrinn er  nýr  og ekki  inn í  fermetrafjölda eignarinnar  en hann er  um 32 fm og unnið er  að því  að fá
hann samþykktan. Eignin er í enda götunnar með glæsilegu útsýni yfir Bláfjöll og Keili. Þá er búið að skipuleggja
svæðið fyrir neðan húsið og í enda götunnar sem skógræktarsvæði. Á efri hæðinni eru 4 rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi, gestasnyrting, sjónvarpsherbergi,sem í dag er nýtt sem lítill bíósalur, stofa, borðstofa, eldhús, búr og
þvottaherbergi.  Á  neðri  hæð  er  búið  að  útbúa  53  fm  íbúð  sem er  í  útleigu  með  leigutekjur  upp  á  80.000  kr  á
mánuði. Í íbúðinni á neðri hæð er stór stofa, eldhúskrókur, baðherbergi, og svefnherbergi. upplýsingar veita Óskar
Þorgils  í síma: 868-0176 og Hákon Varmar  í síma: 868-6038.  Erum við símann til kl 22:00 á kvöldin.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Hákon Varmar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

hakon@remax.is

Óskar Þorgils
Sölufulltrúi

oskars@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli. 15:00-16:00

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

517 3629

868 6038

8680176

Kjartansgata 2
101 Reykjavík
Skemmtileg 4ra herb. í Norðurmýri

Stærð: 91,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 10.850
Bílskúr: Nei

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

698 7695



ENGJASEL 63
109 Reykjavík
ÍBÚÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI.

Stærð: 152,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 18.060
Bílskúr: Já

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Hringdu og pantaðu tíma fyrir skoðun.

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

898 4596

HJALTABAKKI 30
109 Reykjavík
STÓR OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ.

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

Brunabótamat: 14.910
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Hringdu og pantaðu tíma fyrir skoðun.

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

898 4596

LAUFRIMI 24
112 Reykjavík
BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ.

Stærð: 99,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.150
Bílskúr: Nei

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Hringdu og pantaðu tíma fyrir skoðun.

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

898 4596

Akurholt 20
270 Mosfellsbær
Einbýlishús

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 30.370.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.800.000
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 og þvottahús.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30 

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

821 4644

Rauðavað 19
110 Reykjavík
Nýleg flott eign.

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.085.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00 til 14:30

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

821 4644

Gnoðavogur 78
104 Reykjavík
Glæsileg hæð í sundunum.

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

Mjög  falleg  íbúð  á  þriðju  hæð  í  reisulegu  húsi  við  Gnoðarvog.  Komið  er  inn  í  bjarta  og  rúmgóða  forstofu  með
flísum á gólfi. Eldhús er mjög bjart og rúmgott með nýlegri hvítri innréttingu og  góðum borðkrók. Flísar á gólfi. Hol
er rúmgott með flísum á gólfi og góðum skápum. Rúmgóð og afar björt stofa með parketi á gólfi og útgengi út á
rúmlega 40fm suðursvalir með miklu útsýni. Fordæmi er fyrir því í götunni að byggja yfir svalir að hluta eða að öllu
leiti. Og er því möguleiki á að stækka þannig íbúðina um 40fm. Barnaherbergin eru tvö. Ágætlega rúmgóð með
parketi á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi  með góðu skápaplássi og plastparketi á gólfi. Nýlega var hafist handa við
að  endurnýja  baðherbergi.  Komið  er  nýtt  upphengt  klósett  og  ný  innrétting  með  vaski.  Klára  þarf  þessar
framkvæmdir. Ágæt geymsla er í sameign. Tengi er fyrir þvottavél í eldhúsi en einnig er sameiginlegt þvottahús í
sameign. Bílskúr er 36,9 fm. Útgengt úr skúr á sameiginlegan sólpall. Húsið hefur allt verið tekið í gegn, gert var
við útveggi,ný steinsöllun. Nýlegt gler og gluggar. Staðsetning er mjög miðsvæðis og stutt er í alla þjónustu. Mjög
góð eign sem vert er skoð

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Hamrahlíð 27
105 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja í hlíðunum

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Mjög falleg íbúð í reisulega húsi í Hamrahlíðinni. Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi. Eldhús er bjart
og rúmgott með nýrri hvítri innréttingu og  stórum borðkrók. Parket á gólfi. Tengi er fyrir þvottavél í eldhúsi
en  einnig  er  sameiginlegt  þvottahús  í  sameign.  Rúmgóð  stofa  með  parketi  á  gólfi  og  miklum  gluggum.
Fallegt  barnaherbergi  með parketi  á  gólfi.  Rúmgott  hjónaherbergi  með útgengi  út  á  svalir.  Glæsilegt  nýtt
baðherbergi með upphengdu salerni. Sjón er sögu ríkari. Fallegt útsýni !

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

692 3344

822 8283



Mávanes 12
210 Garðabær

Remax Torg kynnir í einkasölu

Stærð: 313,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 45.650.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

Glæsilegt  einbýlishús  með  tvöföldum bílskúr  og  frábæru  útsýni  við  Mávanes  á
Arnarnesinu.  Húsið  er  teiknað  eftir  Kjartan  Sveinsson.  Komið  er  inn  í  mjög
rúmgóða  forstofu  með  náttúrustein  á  gólfi.  Inn  af  forstofu  er  fallegt  hol  með
góðum fataskáp. Frá holi  er  gengið inn í  þvottaherbergi  með skápum. Innaf  er
salerni og gert er ráð fyrir gufubaði. Stigi upp á efri hæð hússins er einstaklega
fallegur og setur skemmtilegan svip á eignina. Efri  hæðin er opin og björt með
fáum  milliveggjum  og  samanstendur  af  eldhúsi,  búri,  stofu,  borðstofu,
húsbóndaherbergi,  baðherbergi  sjónvarpsholi  og 3 svefnherbergjum.  Parket  er
á  öllum  herbergjum.  Hjónaherbergi  er  með  góðum  skápum.   Stofur  eru
samliggjandi með ljósu teppi á gólfi. Útgengt er úr stofu út á suðurvestur svalir.
Sjónvarpsherbergi  er  með  fallegum  arni  og  útgengt  á  verönd.  Baðherbergi  er
flísalagt í hólf og gólf, upprunalegar innréttingar með 2 vöskum. Eldhús er með
kork  á  gólfi,  viðarinnréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók  við  glæsilegan
bogadreginn glugga.   Þetta er vandað og fallegt hús á kyrrlátum og friðsælum
stað á besta stað í Garðabæ.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30 

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

694 4000

895 6107

Álfaskeið 117
220 Hafnarfjörður
Einbýli með aukaíbúð! TILBOÐ

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

Brunabótamat: 33.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

Eignin fæst á 49,9 M til 2.nóvember! Fallegt einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð í kjallara með útleigu möguleika,
teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.  Forstofa  rúmgóð  með  viðarfataskápum.  Hol  nýtist  sem  sjónvarpsaðstaða.  Stór
gluggi er á holinu úr hleðslugleri og setur skemmtilegan svip á eignina. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með
parketi  á  gólfi.  Glæsilegur  arinn  er  í  stofu.  Eldhús  er  með upprunalegri  U-laga  innréttingu  og  góðum borðkrók.
Innaf eldhúsi er þvottahús og búr með innréttingu. Á svefnherbergisgangi eru 4 svefnherbergi. Hjónaherbergi er
með góðum skápum úr kirsuberjavið og parketi á gólfi.  Baðherbergið er með marmara á gólfi, flísum á veggjum
og innfelldri lýsingu í lofti. Innrétting er með miklu borðplássi og góðum skápum. Salernið er upphengt og hiti er í
gólfum.  Hægt  að  ganga  út  í  garð  frá  svefnherbergisgangi,  þar  er  skjólsæl  hellulögð  verönd  og  gróinn  garður.
Aukaíbúð með sérinngangi:  Eldhús og stofa  í  opnu rými,  rúmgott  herbergi  og flísalagt  baðherbergi  með sturtu.
Bílskúr  er  með  heitu  og  köldu  vatni.  Þetta  er  fallegt  og  gott  hús  fyrir  stórfjölskylduna  eða  til  að  láta  leigutekjur
hjálpa til við afborganir lána.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl:15.00-15.30.

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

694 4000

895 6107

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 14:00-14:30

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

694 4000

895 6107

Strandvegur 14
210 Garðabær
Falleg með aflokaðri verönd!

Stærð: 114,80 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.840.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
Falleg  íbúð  með  aflokaðri  ca  20-25fm  verönd  ásamt  stæði  í  bílskýli.  Stofa,  eldhús  og  borðstofa  eru
samliggjandi. Stofan er björt með stórum gluggum. Falleg eyja klædd leðurlíki aðskilur eldhús frá stofum.
Eldhúsinnréttingin  er  úr  eik.  Stáltæki  eru  í  eldhúsi  og  gler  er  á  vegg  milli  skápa.  Baðherbergið  er  með
baðkari með sturtuaðstöðu og eikarinnréttingu. Hjónaherbergið er með rúmgóðum fataskápum og útgengt
er þaðan á verönd. Barnaherbergin eru 2 bæði með fataskápum. Þvottahús er innan íbúðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

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

694 4000

895 6107



Kríuás 5
221 Hafnarfjörður
STÓRKOSTLEGT ÚTSÝNI - FALLEG EIGN

Stærð: 166,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 29.690.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000

Einstakleg  fallega  og  stóra  íbúð  með stórkostlegu  útsýni í  Ásunum í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er í  fallegu  fjórbýlishúsi
138,1 fm með sérinngangi auk 28,6 fm bílskúrs.  Komið inn í forstofu með góðum skáp, rúmgott forstofuherbergi
með  skáp  með  rennihurðum,  úr  forstofu  er  komið  inn í  þægilegt  sjónvarpshol.  Til  vinstri  úr  holi  er  gott
svefnherbergi með skápum með rennihurðum.  Inn af holi er alrými með stofu, borðstofu og eldhúsi.  Úr alrými út
um  glugga  og  af  góðum  grill  svölum  er  magnað  útsýni  yfir  Reykjanesið,  upp á  Snæfellsnes  og  Borgarfjöllin.
Eldhúsið er  með fallegri  innréttingu með innfelldum klæddum ískáp og uppþvottvél.  Hlýlegt  hjónaherbergi  með
góðum skápum með rennihurðum.  Mjög gott þvottahús/geymsla með hvítum innréttingum og góðu vinnuplássi,
u.þ.b.  20 fm óskráð loft  yfir  þvottahúsi.  Fallegt  baðherbergi  með flísum í  hólf  og golf,  baðkar  með sturtu,  gott
skápapláss. Góður bílskúr fín breidd og góð lofthæð, innrétting, flísalagt golf með gólfhita, rafmagn, heitt og kalt
vatn, hurðaopnari o.s.frv. Hiti í plani og tröppum.

Torg

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Hafðu samband og bókaðu skoðun

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

862 5999

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

BREIÐÁS 9
210 Garðabær
GRÓIÐ HVERFI

Stærð: 138,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.800.000
Falleg og hlýlega íbúð á þessum góða stað í Garðabæ.  Íbúðin er 122,4 fm og 16,3 fm geymsla samtals
138,7  fm.  Íbúðin  er  hlýleg  og skemmtileg  og hefur  verið  mikið  endurnýjuð.  Nýlegar  HTH innréttingar  á
baði og í eldhúsi,  fallegur hlynur á stofugólfum.  Flísalagt hol eldhús, forstofa og baðherbergi.  Þak hefur
nýlega verið yfirfarið og endurnýjað að hluta, nýtt rafmagn o.fl.  Eigninni fylgir góður sérgarður.  Íbúðin er
falleg með rúmgóðum herbergjum og stofum.  EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Hafðu samband og bókaðu skoðun

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

862 5999

Þorláksgeisli 104
113 Reykjavík
Glæsilegt hús á fallegum stað

Stærð: 228,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 69.800.000
Afar glæsilegt 228,3 fm einbýlishús á mögnuðuðum stað.  Húsið stendur innarlega í fallegri  botngötu við
eftirsótt útivistarsvæði, Öll vinna, efnisval og frágangur utan og innan er mjög metnaðarufullur.  Húsið er allt
hið glæsilegasta með fallegri aðkomu. 4 svefnherbergi, stórt og glæsilegt baðherbergi með sturtuklega og
stóru baðkari, stórt eldhús, góðar stofur, gestasnyrting, skáli, bílskúr.  Hiti í plani og lagnir fyrir heitan pott á
verönd. Fallegur garður sem búið er að planta mikið af trjám

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Hafðu samband og bókaðu skoðun

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

862 5999

Ásakór 14
203 Kópavogur
Flott hönnun!

Stærð: 112,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 23.320.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Anddyri  með  flísum  á  gólfi  og  eikarskápum.  Úr  anddyri  er  komið  inn  á  gang  þar  á  vinstri  hönd  er  gott
barnaherbergi  með  innbyggðum  eikarskápum.   Þar  við  hliðina  er  rúmgott  hjónaherbergi  með  innbyggðum
eikarskápum  og  innbyggðu  skjávarpatjaldi.  Gert  er  ráð  fyrir  skjávarpa.  Á  móti  hjónaherberginu  er  glæsilegt  og
rúmgott baðherbergi. Þar er hornbaðkar með sturtu, falleg eikarinnrétting með granítborðplötu, upphengt klósett,
handklæðaofn og stór spegill. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Inn af baðherbergi er flísalagt þvottahús með
eikarinnréttingu  og  skolvaski,  gert  er  ráð  fyrir  bæði  þvottavél  og  þurrkara.  Við  enda  gangs  opnast  inn  í  opið
sameiginlegt  rými  eldhúss  og  stofu.  Eldhús  með  fallegri  eikarinnréttingu  með  granítborðplötu  og  flísum  á  milli
skápa. Háfur, keramikhelluborð, ofn í vinnuhæð og innbyggð uppþvottavél. Eyja skilur eldhús frá stofu/borðstofu.
Stofan er rúmgóð og björt, með útgengi á svalir. Eikarpaket er á herbergjum, stofu og gangi. Allar hurðir eru úr
eik.  Halogen lýsing er  í  íbúðinni  allri.  Stór  sérgeymsla  er  í  sameign svo og sameiginleg hjóla-og vagnageymsla.
Sérstæði er í bílageymslu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

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

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

893-6001

820-8080

Bólstaðarhlíð 66
105 Reykjavík
Stutt í alla þjónustu!

Stærð: 99,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Snyrtileg  sameign.  Forstofa/gangur  með  teppi  á  gólfi.  Rúmgott  dúklagt  eldhús  með  upprunalegri
innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Baðherbergi  með  innréttingu  og  baðkari,  gólf  er  flísalagt  og  veggir  í
kringum baðkar.  Hægra  megin  á  gangi  er  mjög  rúmgott  teppalagt  herbergi(10-11  fm).  Vinstra  megin  er
hjónaherbergi  og  annað  barnaherbergi,  bæði  dúklögð.  Við  enda  gangs  er  rúmgóð  teppalögð
stofa/borðstofa  með  stórum  glugga  sem  snýr  út  í  garðinn.  Sérgeymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  í
sameign.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

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

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

893-6001

820-8080

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
Penthouse!

Stærð: 170,5 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.500.000

Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Glæsileg 5-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum í bryggjuhverfinu.  Á neðri hæð er stofa, borðstofa, eldhús,
hjónaherbergi,  barnaherbergi,  baðherbergi  og  þvottahús.  Á  efri  hæð er  sjónvarpstofa,  tvö  barnaherbergi
og  baðherbergi.   Á  öllum gólfum er  fljótandi  eikarparket  að  undanskildum baðherbergjum og þvottahúsi
sem er  flísalagt.   Eldhúsið  er  einkar  glæsilegt  með  góðri  innréttingu  og  flísum á  milli  skápa.   Útgengi  úr
stofu á suðvestur svalir.  Þessa eign verður þú að skoða!

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 14:00-14:30

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

893-6001

820-8080



Hringbraut 74 
230 Reykjanesbær

Glæsileg neðri sérhæð

Stærð: 147,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 22.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000

RE/MAX Esja kynnir - Stórglæsilega 147,7 fermetra neðri sérhæð á Hringbraut í
Keflavík.   Nánari  lýsing:  Gengið  er  inn  í  forstofu  með  fallegum ljósum flísum á
gólfi, hiti er í gólfi. Gestasalerni er inn af forstofu með ljósum flísum, upphengdu
salerni  og fallegri  ljósri  innrétting.  Hol  og gangur eru með fljótandi  eikarparketi,
fallegur eldveggur á vegg sem fylgir með. Gengið er úr holi inn í glæsilegt eldhús
með  ljósum  flísum  á  gólfi  og  einnig  flísar  á  einum  vegg.  Hiti  í  gólfi.
Eldhúsinnrétting  hvítsprautulökkuð,  efri  skápar  með  svörtu  gleri.  sjálflokandi
skúffur,  mosaik  flísar  á  milli  skápa.  Gram  ofn  og  Gorenja  háfur.  Uppþvottavél
fylgir  með.  Þvottahús er  inn af  eldhúsi  og er  mjög rúmgott  Stofa og borðstofa
eru  með fljótandi  viðarparketi  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með fínum
skápum og viðarparketi á gólfi 2 barnaherbergi mjög rúmgóð með viðarparketi á
gólfi, fataskápur á gangi. Baðherbergið er glæsilegt með fallegum ljósum flísum í
hólf og gólf, rafmagnshiti  í  gólfum, tölvustýrt.   Virkilega glæsileg eign sem vert
er að skoða.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

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

822 2123

Engjasel 29
109 Reykjavík
Góð 2 - 3 herbergja íbúð

Stærð: 71,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 12.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.200.000
RE/MAX Esja kynnir - fína 2 til  3 herbergja íbúð í  Engjaseli  í  viðhaldslitlu fjölbýli  á 3 hæð með mjög flottu
útsýni. Eignin er mjög vel staðsett og er stutt í alla þjónustu sem og skóla og leiksóla.  Mikið útsýni er úr
eldhúsi. Stofan er með parketi á gólfi, hluti af stofu nýtt sem herbergi í dag og er rennihurð sem lokar rýmið
af,  útgengt  úr  stofu  út  á  yfirbyggðar  svalir.   Nánari  upplýsingar  veitir  Helga  í  síma  822  2123  eða
helgap@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

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

822 2123

Vesturberg 78
111 Reykjavík
2 herbergja íbúð á góðum stað

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

Brunabótamat: 9.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
RE/MAX Esja  kynnir  -  2  herbergja  íbúð á  fyrstu  hæð í  Vesturbergi  78.  Nánari  lýsing:   Forstofa,  stofa  og
eldhús  er  í  einu  rými,  eldhús  er  með  hvítri  innréttingu,  viðarparket  á  gólfi,  fínn  skápur  er  í  forstofunni
Hjónaherbergi er rúmgott með fínum skápum og á gólfi  er spónarparket. Baðherbergi er með sturtuklefa
og ljósum flísum á gólfi veggjum sem ná nánast upp í loft. Skápur yfir vaski. Þvottahús - í sameign við hlið
íbúðar, en hægt væri að tengja þvottavél inn á baði.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18:00 - 18:30

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

822 2123

Sogavegur 115
108 Reykjavík
Frábær staðsetning - Flott útsýni!

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.550.000

Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Íbúðin er ca 102 m2 en er skráð 87,9 m2 hjá FMR þar sem gott herbergi á jarðhæð og geymsla eru ekki
inni í  fermetratölu. Af stigagangi er gengið inn í  hol þar sem gott barnaherbergi er á vinstri  hönd. Þar við
hliðina  er  mjög  rúmgott  hjónaherbergi  með  útgangi  á  góðar  vestur  svalir.  Flísalagt  baðherbergi  með
baðkari  og  sturtu.  Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  með  góðri  innréttingu  og  borðkrók.  Stofa  er  rúmgóð  með
frábæru útsýni. Sameiginlegt þvottahús. Mjög snyrtileg sameign og húsið nýmálað.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Vilhelm
Sölufulltrúi

tas@remax.is

vilhelm@remax.is

Opið hús Sunnudaginn 28. Okt. 17-17:30

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

661-7497

Kristnibraut 81, íbúð 31
Grafarholt í Reykjavík
Stór og flott íbúð á góðu verði!!!

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

Brunabótamat: 20.250.000.
Bílskúr: Nei

Verð: 30.000.000
Tækifæri til að eignast stóra og flotta íbúð á mjög hagstæðu verði!! 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  íb.  Stór  stofa,  tvennar
svalir, rúmgóð herbergi og mikið skápapláss. Flísalagt baðherb. með mahóní innréttingu, smart sturtuklefa
og baðkari. Garður með leiktækjum, stutt í skóla, útivist og alla þjónustu.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

tas@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl. 17-17:30

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

892 0684



Þrastarhöfði
Mosfellsbær
Falleg og björt 5 herbergja!

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 24.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.500.000
Björt 5 herbergja íbúð á efrihæð í fjórbýli. Gólf í forstofu er með náttúruflísum. Stofan er opin og björt. Úr
stofu er gengið út á svalir með mjög fallegu útsýni í vestur út á sundin. Baðherbergi er flísalagt, sturta og
handklæðaofn. Stór svefnherbergi. Þvottahús inni í íbúð. Ljósar flísar á gólfi og handklæðaofn. Eldhús með
Wicanders  flísum á  gólfi.  Keramikhelluborð  er  í  eyju  í  eldhúsi.  Góð  vinnuaðstaða.  Íbúðin  var  sérstaklega
hönnuð með auka tölvu-og sjónvarpstengingum fyrir framtíðarnotkun

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

tas@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl 15:00-15:30

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

898 8889

893 0082

Hörgsholt 11
220 Hafnarfjörður
Fallegt útsyni

Stærð: 126,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.700.000
RE/MAX  Bær  kynnir:  Falleg  og  björt  3-ja  herbergja,  126,7  fm  íbúð  á  jarðhæð  í  parhúsi.   Nánari  lýsing:
Komið inn í  forstofu með flísum á gólfi,  gott þvottahús er á hægri  hönd.  Gengið er inn í  stórt parketlagt
rými, þar sem Borðstofa,stofa og eldhús liggja saman fallegu og björtu rými með útgang út í stóran garð.
Góð geimsla.  Stórt svefnherbergi með parket á gólfi. Stórt fataherbergi. Auka svefniherbergi er innréttað
sem sjónvarps herbergi og með inngang í innréttaðan bílskúr.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

tse@remax.is

skari@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 14:30 og 15:00

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

659 0322

Þelamörk 46
Hveragerði
Einbýli með bílskúr og sundlaug

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 26.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.500.000
Um er að ræða timburhús með einhalla þaki,  klætt að utan með liggjandi viðarklæðningu. Telur forstofu,
fjögur  svefnherbergi,  aðalstofu  og  aðra  minni  þar  innaf,  gangur/miðrými,  eldhús  og  þvottahús  í
bakdyragangi.  Teppi  á  stofugólfum,  parket  á  herbergjum,  nýtt  plastparket  á  miðrými  og  eldhúsi,  flísar  á
baði og forstofu. Eldhúsinnrétting með viðaráferð. Baðkerssturta og innrétting á baðherbergi. Stór bílskúr
með sjálfvirkum opnara. Sundlaug í garðinum og há tré.  Fullt af fermetrum á frábæru verði!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

le@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.17:01

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

8969565

MIÐENGI / KERENGI
Grímsnes- og Grafningshreppi
Sumarhúsalóð góðum stað

Stærð: 8000 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 4.400.000
Um  er  að  ræða  8000  fm  eignarlóð  á  einum  eftirsóttasta  stað  á  landinu.  Búið  er  að  gróðursetja  mörg
hundruð plöntur sem hafa dafnað vel. Rafmagn og vatnslagnir eru komnar upp að lóðarmörkum. Heitt vatn
er væntanlegt á næsta ári. Stutt er í alla þjónustu t.d golfvöllurinn við Kiðjaberg er um 10 mín frá sem og
fleiri golfvellir. Ný og glæsileg sundlaug á Borg og á Selfossi. Aðkoma að lóðinni er mjög góð allan ársins
hring og útsýni er fallegt. Sumarhúsalóð á besta stað, sem vert er að líta á.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Allar upplýsingar í síma: 820-9610

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

820-9610

Básahraun 32a
815 Þorlákshöfn
Góð eign á barnvænum stað.

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 20.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.200.000

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA:  Parhús  í  Þorlákshöfn  á  besta  stað.    Húsið  var  byggt  árið  1984  en
bílskúrinn  var  byggður  árið  1995.  Eignin  telur  forstofu,  stofu,  eldhús,  3  rúmgóð  svefnherbergi  og  baðherbergi.
Eikarplastparket  er  á  stofu  og  svefnherbergisgangi,  dúkur  í  herbergjum  og  flísar  á  forstofu,  baðherbergi  og
eldhúsi. Komið er inn í rúmgóða forstofu með fallegum skápum úr kirsuberjavið. Þaðan er gengið inn í góða stofu
þar sem gengið er út í  garð á sólpall.  Inn af stofunni er gengið inn í  stórt  eldhús með þokkalegri  innréttingu og
borðkrók. Inn af stofu er einnig gengið inn á svefnherbergisgang með 3 rúmgóðum svefnherbergjum, skápar eru í
tveimur  þeirra.  Baðherbergi  er  stórt  og  mjög  snyrtilegt  með  innréttingu  úr  kirsuberjavið,  handklæðaofni,
hornbaðkari og flísalögðum hornsturtuklefa. Gengið er úr íbúðinni í rúmgóðan bílskúr og í endanum á honum er
þvottahús  og  geymsla  ásamt  geymslulofti.  Úr  bílskúrnum  er  gengið  út  í  garð.  Lóðin  er  vel  gróinn  og  við
innganginn  er  mjög  snyrtilegur  garður  og  hellulagður  gangstígur.  Hiti  er  í  innkeyrslu  og  rafmagnsopnari  á
bílskúrshurð. Góð eign á rólegum barnvænum stað. KÍKTU VIÐ Í DAG!!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL: 17:00 - 17:30

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

820-9610

Ránarbakki
825 Stokkseyri
Við fallegustu fjöru landsins!

Stærð: 47 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 6.770.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.000.000

Re/Max Heimili  og Jarðir kynna gamlan sumarbústað á 1500 fermetra lóð við fallegustu fjöru landsins!! Ótrúlegt
útsýni  miklir  möguleikar!!   Um  er  að  ræða  eldri  bústað  á  Stokkseyri,  Ránarbakka.  2  svefnhverbergi,  stofa,
eldhúskrókur  ,baðherbergi  og  geymsla.  Húsið  er  kynnt  með  rafmagni.    Nánari  upplýsingar  veitir  Drífa  Björk
Kristjánsdóttir sölufulltrúi í síma 869-1078 eða drifa@remax.is

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Miklir möguleikar!

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

8691078



ÞJÓÐÓLFSHAGI
851 Hella
9,2 HA SKIKI OG SUMARHÚS

Stærð: 92500 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 9.440.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

ÞJÓÐÓLFSHAGI 32, RÚMLEGA 9 HEKTARA JÖRÐ ÁSAMT FALLEGUM SUMARBÚSTAÐ Á ÞESSUM VINSÆLA
STAÐ  FYRIR  HESTAÁHUGAMENN.  Um  er  að  ræða  skika  sem  skiptist  í  3  svæði.  Sumarbústaðarlóðin  er  um
0,8ha.  Á  henni  er  mikill  og  fallegur  gróður  ásamt  miklum  fjölda  af  fallegum  garðhúsgögnum,  útigeymslum  og
útihús með heitum potti  ofl.,  sem ekki eru í  fermetratölu, SJÓN ER SÖGU RÍKARI. Á lóðinni stendur snyrtilegur
sumarbústaður, tvö svefnherbergi,  forstofa, stofa, eldhúskrókur og geymsluloft.  Bústaðurinn er um 47,5 fm fyrir
utan geymslur.  Vatn og rafmagn og kamína er í  húsinu. Hitavatnslögn er nýkomin og búið að borga tengigjöld.
Ásamt sumarbústaðarlóðinni  er  beitiland sem er tæpir  7 ha annars vegar og annar skiki  sem er um 1,5 ha. og
liggja  þeir  að  hvor  öðrum  og  að  sumarbústaðarlóðinni.  Þjóðólfshagi  er  með  vinsælli  stöðum  á  suðurlandi  fyrir
hestafólk  og  staðsetningin  á  þessari  jörð  er  mjög  góð  og  stutt  frá  þjóðvegi  1.   Allar  nánari  upplýsingar  veitir
Valdimar Svavarsson í síma 821-0808

Heimili & Jarðir
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HESTAÁHUGAFÓLK - EKKI MISSA AF ÞESSU !

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

821 0808

BJARKARBRAUT 24
801 Selfoss
REYKHOLT - NÝTT EINBÝLI

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 19.800.000
Um er að ræða vel  skipulagt  einbýlishús á endalóð á þessum fallega og friðsæla stað.  Frábært útsýni  til
allra átta. Húsið skilast fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Í húsinu er búið að leggja
hitalagnir  í  plötu  og  vélslípa  bílskúrsplötu.  Neysluvatnslagnir  eru  komnar  í  rör  í  rör  kerfi.  Samkvæmt
teikningu eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stór stofa, rúmgott eldhús, þvottahús, geymsla, forstofa og
bílskúr. Að utan er húsið fallega klætt með bárujárni og litaðri furu.

Heimili & Jarðir
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FRÁBÆR STAÐSETNING - ENDALÓÐ

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

821 0808

HALLKELSHÓLAR
Grímsnes
GLÆSILEGUR BÚSTAÐUR

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Í  einkasölu  nýtt  og  fallegt  sumarhús,  fullbúið,  á  frábærum  stað  í  landi  Hallkelshóla  í  Grímsnes-  og
Grafningshreppi.  2  góð  svefnherbergi,  stofa,  eldhús,  forstofa,  baðherbergi  með  útgengt  á  verönd,
geymsluloft og útigeymsla.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Steyptur sökkull, hiti í gólfum. Falleg lóð og
heita pottur klár. Allar nánari upplýsingar í síma 820-9610 og 821-0808
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Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

sigrun@remax.is

FRIÐSÆLL STAÐUR - GOTT VERÐ

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

821 0808

820-9610

SUÐURBRAUT 34
801 Selfoss
STÓRT HÚS Í BÚGARÐABYGGÐ

Stærð: 253 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 40.400.000
Í  húsinu  eru  4  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi,  stór  stofa,  þvottahús,  andyri,  geymsla  og  góður  bílskúr.
Húsið skilast tilbúið til innréttingar og búið er að innrétta bílskúrinn sem íbúð. Húsið er timburhús og klætt
með  báru  og  harðvið.  Hægt  er  að  fá  húsið  afhent  á  öðrum  byggingarstigum.  Tjarnabyggð  er  í  4  km
fjarlægð  frá  Selfossi  og  40  mínútur  frá  Rvk.  Öll  þjónusta  þéttbýlis  en  náttúra  sveitarinnar.  16  km  af
reiðleiðum á svæðinu, fuglafriðunarland Árborgar, skólaakstur ofl.
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Lögg. fasteignasali

Valdimar
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SVEIT Í BÆ - LÓÐ 1 HEKTARI

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

821 0808

SUÐURHÓLAR 30
111 Reykjavík
SNYRTILEGT HÚS - 3JA HERB

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
GÓÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í LITTLU OG MJÖG SNYRTILEGU FJÖLBÝLI. Um er að ræða íbúð á annari
hæð,  sérinngangur  og  góð  geymsla  á  hæð með  sérinngangi.  Forstofa  með  fatahengi.  Eldhús  með  eldri
innréttingu  í  góðu  standi  og  borðkrók.  Hjónaherb.  með  stórum  fataskáp.  Barnaherb.  er  bjart  og  með
fataskáp. Baðherb. með tengi fyrir þvott. og þurrk., baðkar og glugga. Stór og rúmgóð stofa. Úr stofu er
útgengt á stórar svalir sem eru yfirbyggðar og nýtast sem sólstofa með fallegu útsýni. Stutt í Elliðadalinn.
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KLÆTT AÐ UTAN - SÓLSTOFA

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

821 0808

Austurmýri 20
Selfoss
Vandað enda raðhús

Stærð: 110,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.500.000
Um er að ræða mjög vandað enda raðhús sem er staðsett innst í botnlangagötu við Austurmýri á Selfossi.
Húsið  er  fullfrágengið  og  er  allt  hið  snyrtilegasta.  Garður  er  fullfrágenginn  með  góðum sólpalli  sem snýr
móti  suðri  og búið er  að girða alla  lóðina af.  Íbúðin að innan er  öll  hin  snyrtilegasta og allur  frágangur  til
fyrirmyndar,  forstofa  er  með góðum skáp,  tvö svefnherbergi  eru í  húsinu og eru þau einnig  með góðum
skápum, stofa og eldhús eru samliggjandi og er eldhúsinnréttingin mjög smekkleg.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson
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Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
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Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Kjarrhólar 7
Selfoss
Flott Parhús

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.300.000
Kjarrhólar 7 Glæsilegt parhús á mjög góðum stað á Selfossi.  Húsið er alls 163m2 að stærð og þar af er
bílskúrinn  34,7m2.Húsið  skilast  fullfrágengið  að  utan,  með  fullfrágenginni  lóð  og  mulningi  í  plani  en  að
innan skilast íbúðin tilbúin til innréttinga. Húsið er klætt með áli og harðvið að utan og eru gluggar og hurðir
einnig  klæddir  áli.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  3  svefnherbergi,  eitt  baðherbergi,  þvottahús,  eldhús,  stofu.
Rúmgóðan bílskúr og geymslu.
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Garðabyggð 1
540 Blönduós
Glæsilegt einbýli 

Stærð: 410 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 42.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.195.000

Garðabyggð 1 Blönduósi.  Gengur undir nafninu "Hvíta Húsið".   Nánari lýsing:   Húsið stendur á hæð með útsýni
yfir  Húnaflóann.    Það  er  mikið  endurnýjað  og  endurhannað  að  innan.    Allar  lagnir,  svo  sem  vatnslagnir,
skólplagnir,raflagnir,  símalagnir  og  sjónvarpslagnir  eru  nýjar.    Hús  með mikla  möguleika  t.d  fyrir  félagasamtök,
starfsmannafélög, veiðimenn og að sjálfsögðu sem íbúðarhús.   Húsið er tilbúið fyrir innréttingar.   Eigninni fylgja
samþykktar teikningar fyrir enn frekari breytingum.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

.

863 0402

892 9818

Boðagrandi 2A
Reykjavík
Sér í lagi björt og vönduð eign.

Stærð: 111,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.305.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.500.000
Stílhrein íbúð á jarðhæð í viðhaldslitlu húsi með innangengnu bílskýli og lyftu. Gengið er inní íbúðina úr holi
sem einungis er sameiginlegt  einni  annari  íbúð.Forstofan er flísalögð með góðum skápum.Úr forstofu er
gengið  inní  eldhúsið  sem er  með u-laga innréttingu.Innaf  eldhúsi  er  þvottahús.Úr  eldhúsinu er  útgengt  á
yfirbyggðan  suðurpall.Innaf  eldhúsinu  er  stór  parketlögð  stofa  og  útgengt  er  á  aðra  verönd  þaðan.
Rúmgóð parketlögð barna- og hjónaherbergi eru á gangi íbúðarinnar ásamt baðherbergi

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudag 28.okt. frá 17:30-18

863 0402

695-8905

Hörgsholt 9
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í rúmgóðum botnlanga

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.859.000

Einstaklega vel staðsett einbýlishús að Hörgsholti 9, Hafnarfirði, með stórum tvöföldum bílskúr og frábæru útsýni.
Eignin stendur við enda rúmgóðrar botnlangagötu.  Komið inní  flísalagða forstofu með fataskápum. Innangengt í
bílskúr . Gestasalerni flísalagt í hólf og gólf og með lítilli  innréttingu og opnanlegum glugga. Úr forstofu er komið
inn á parketlagðan gang. Eldhús er rúmgott, parketlagt og með U-laga innréttingu. Innaf eldhúsi er þvottahús/búr
. Stórar stofur og sólskáli. Þaðan er útgengt út á pall.Í dag eru 2 herbergi með skápum en möguleiki á tveimur í
viðbót.  Stórt  baðherbergi  með  innréttingu,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar,  handklæðaofn  og  opnanlegur  gluggi.
Bílskúr með vönduðum tréhurðum. Úr bílskúr er stigi upp í ris þar sem er stórt miðrými og herbergi í sitthvorum
enda, bæði með glugga. Það svæði sem er um 50 fm. er ekki talið í fermetrafjölda húsnæðis.Í öllum flísum á gólfi í
íbúð er hiti. Einnig er hiti í plani. Húsið er búið öryggiskerfi vegna innbrots og bruna.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 28. okt. kl. 15:00 - 15:30

863 0402

892 9818

Falleg eign fyrir stóra fjölsk.
Lindasmári 39
Kópavogi

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 23.750.000

Bílskúr: Nei

Verð: 38.500.000
5 - 7 herbergja íbúð í 3ja hæða fjölbýlishúsi  Eignin er á efstu hæð í velviðhöldum stigagangi.Íbúðin er á 2
hæðum.  1.Hæð;  Flísalögð  forstofa.2  stór  barnaherbergi  og  1  hjónaherbergi  sem öll  eru  parketlögð  með
góðum beikiskápum. Flísalagt baðherbergi með bæði baðkari og sturtu.Stofa með útgengi á suðursvalir og
eldhús með borðkrók.Inn af eldhúsinu er geymsla/þvottahús. 2.Hæð; Komið er upp á stigapall sem hefur
verið skipt í sjónvarpshol og stórt hjónaherbergi með innang. 6,3 fermetra fataherb.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag Sunnudag kl. 15 -15:30

863 0402

695-8905

Norðurbrú 6 
Garðabær
Falleg 4 herbergja íbúð m/bílskýli

Stærð: 107.6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.270.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.500.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  parketi  á  gólfi  og  góðum  eikarskápum.  3  svefnherbergi  öll  með  parketi  og
eikarskápum. Baðherbergi er mjög rúmgott og flísalagt í hólf og gólf, upphengt salerni, sturtuklefi og ljósar
innréttingar.Stofan er rúmgóð og í beinu framhaldi af borðstofu með parket á gólfum. Eldhús og borðstofa
er opið rými, stórir bjartir gluggar.Frá borðstofu er gengið út á stórar svalir með sjávar -útsýni.Eldhúsið er
með fallegri viðarinnréttingu,vönduð AEG tæki Innaf eldhúsi er þvottahús.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Elín
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag Sunnudag  kl.16-16:30

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

863 0402

695-8905

Sporðagrunn 7
104 Reykjavík
Frábær fyrsta íbúð!

Stærð: 70,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Kósí  3ja  herbergja  íbúð  í  fjórbýli.  Sérinngangur.  Flísalögð  forstofa  -  hol  með  parketi.  Baðherbergi  allt
flísalagt  ,  sturtuklefi  og  innrétting  á  einum  vegg,  opnanlegur  gluggi.  Eldhús  með  u-laga  innréttingu,  góð
eldhústæki,flísalagt og gluggar yfir vaski og borðkrók. Rúmgóð stofa og tvö svefnherbergi með gegnheilu
parketi.  Hjónaherbergið  er  stórt  með  góðum  skápum.  Sérgeymsla  með  hillum  og  parketi  á  gólfi.
Sameiginlegt þvottahús. Mjög góð íbúð, miðsvæðis, í frábæru og skjólgóðu hverfi.

Skeifan

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 29. kl 20:00 - 20:30 

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

892 9818





Á leikskólanum Leik-
garði er unnið metnaðar-
fullt starf með börnum 
frá sex mánaða upp í 
tveggja ára. Síðustu daga 
hefur starfið þó markast 
af manneklu eins og víð-
ar á höfuðborgarsvæðinu.

Leikgarður er þriggja deilda 
leikskóli fyrir börn foreldra 
sem nema við Háskóla Ís-
lands. Félagsstofnun 
stúdenta tók við rekstri Leik-
garðs í septemberbyrjun 
árið 2006. Vegna manneklu 
og veikinda hafa stjórnend-
ur leikskólans neyðst til að 
loka deildum og er þetta 
þekkt vandamál víða. 

„Ég held að vandamálið sé 
fyrst og fremst launatengt. 
Við erum ekki samkeppnis-
hæf og auk þess er erfitt 
að fá leikskólakennara. Það 
er lítið atvinnuleysi og leik-
skólakennarar eru ráðnir 
strax á fyrsta ári. Ég fékk til 
dæmis þrjú tilboð á fyrstu 
önninni minni og það var 
eins með alla hina,“ segir 
Íris Arnardóttir, leikskóla-
stjóri Leikgarðs, sem telur 
að það væri til bóta að auka 
plássin við leikskólaskor til 
að mæta þessari þörf.

„Launin hjá leiðbeinend-
um eru of lág og það er of 
lítið frelsi til að umbuna 
fólki. Að öllu jöfnu er fólk að 
standa sig gríðarlega vel og 
fæstir gera sér grein fyrir 
álaginu sem fylgir starfinu 
nema þeir hafi verið í sömu 
sporum. Ef ein manneskja 
er frá þá eru hinir að taka 
á sig aukavinnu,“ útskýr-
ir Íris og telur auk þess að 
ákveðinn vandi sé fólginn í 
skipulagi.

„Samkvæmt skipulagi eru 
fjögur börn undir tveggja 
ára á mann. Í samfélaginu 
hefur verið töluverð um-
ræða um þörfina á að opna 
ungbarnaleikskóla og er ég 
ekki viss um að þeir sem 
setja upp skipuritið átti sig 
á því að það er mjög erf-
itt fyrir eina manneskju að 
hugsa um fjögur ungabörn 
þar sem þau þurfa mikla 
umönnun og einstaklings-
miðaða,“ segir Íris. Hún 
bætir við að mun hentugra 
væri að hafa þrjú börn á 
mann og að prósentuhlutfall 

afleysingar þyrfti að vera 
helmingi meira til að auka 
sveigjanleika í leikskóla-
starfinu. Prósentan er nú 
fengin með útreikningum 
í tengslum við fermetra-
fjölda, stöðugildi starfs-
manna og fjölda barna. 

„Um leið og fjöldi barna er 
orðinn of mikill samanborið 
við fjölda starfsmanna þá er 
það ólöglegt og við neyðumst 
til að loka deildum,“ segir 
Íris og bætir við að reynslan 
hafi sýnt að óraunhæft 
sé að ganga út frá því að 
allir starfsmenn séu alltaf, 
þannig er einfaldlega leik-
skólalífið. „Til gamans má 
geta þess að í útreikning-
um er talað um þrjá fer-
metra á barn en svín í stíu 
hafa sex fermetra!“ segir 
Íris glettin.

Íris segist þó hafa verið 
afar heppin með starfsfólk: 
„Mér finnst áhugi vera fyrir 
starfinu sem þykir almennt 
heillandi. En þegar starfs-
menn vantar þá verður 
starfið erfiðara þar sem þú 
dreifir ekki athyglinni svo 
glatt hjá ómálga börnum,“ 
útskýrir Íris sem vantar nú 
einn starfsmann en segir 
að fyrir mánuði síðan hafi 
verið fullmannað. 

Um þessar mundir standa 
foreldrar fyrir undirskriftar-
listum sem senda á til 
formanns Leikskólaráðs 
Reykjavíkurborgar. Þar 
vekja foreldrar athygli á 
því ástandi sem skapast 
vegna manneklu og fara 
fram á að í leikskólastarfi 
sé þjálfað fólk og að virðing 
sé aukin fyrir starfinu með 
bættum launum. Íris segist 
hafa fundið fyrir miklum 
stuðningi frá foreldrum.

„Foreldrar gera sér 
almennt grein fyrir að þetta 
er ekki okkar vilji og að við 
viljum halda uppi skipulögðu 
og metnaðarfullu starfi. 
Þeir átta sig alveg á hvar 
hundurinn liggur grafinn,“ 
segir Íris sem telur að auka 
þurfi skilning gagnvart leik-
skólastarfinu í skipulagi og 
að útbúa þurfi sveigjanlegri 
viðmið til að halda uppi 
stöðugu leikskólastarfi og 
halda góðu fólki. Hún ítrekar 
þó að Félagsstofnun stúd-
enta sé með mjög góða fjöl-
skyldustefnu en vandinn sé 
frekar hjá Leikskólaráði.

Mannekla og 
metnaður

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR

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

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan tækni-
menntaðan 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 verk-
efni er varða löggjöf á sviði rafmagnsöryggis og eftirlit með
framkvæmd þeirra.

Helstu verkefni:

• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða öryggis-
stjórnun rafverktaka og neysluveitna, túlkun og fram-
kvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál

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

• Þátttaka í rannsóknum á brunum af völdum rafmagns

• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og
öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagns-
öryggissviði og annarra almennra krafna í starfsumhverfi
Neytendastofu.

• Þátttaka í samstarfi í þróun eftirlits, svo og laga og
reglna sem gilda um öryggisstjórnun rafverktaka,
öryggi neysluveitna og önnur öryggismál á starfssviði
Öryggissviðs o.fl.

Menntun:

• Rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða
rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)

• Reynsla af störfum sem lúta að hönnun og/eða
uppsetningu lágspennuvirkja æskileg

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu
Norðurlandamáli

• Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Frumkvæði

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

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 12. nóvember 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 for-
stjóri og Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri Öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
johann@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur umsjón með rafmagns-
öryggismálum á Íslandi, skoðunum á neysluveitum, öryggis-
stjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Öryggissvið
annast markaðseftirlit með rafföngum, almennum vörum
og annast skipulagningu þess í samstarfi við önnur stjórnvöld.

Auglýsingasími

– Mest lesið



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
• Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi v/barnaverndarvinnu
• Félagsráðgjafi - félagsleg ráðgjöf
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Matráður
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum 6 st. á viku
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Kórstjóri í allt að 50% starf
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

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

- vi› rá›um

Vörustjóri

Húsasmi›jan óskar eftir a› rá›a öflugan vörustjóra
í timbri og ö›rum byggingarvörum.
Helstu verkefni

Innkaupastjórnun og vöruflróun
Birg›ast‡ring og ver›útreikningar
Samskipti og samningager› vi› 
erlenda birgja
Áætlanager›

Hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun á svi›i 
vörustjórnunar og/e›a verk- e›a
tæknifræ›imenntun
A›ili me› mikla reynslu af innkaupum
og vörustjórnun kemur einnig til greina
Færni í mannlegum samskiptum
Mjög gó› enskukunnátta
Önnur tungumálakunnátta er kostur

Vi›komandi starfsma›ur flarf a› vera skipulag›ur, geta unni› sjálfstætt og me›
fleirum. fiá flarf starfsma›urinn a› hafa frumkvæ›i sem n‡tist vi› mótun starfsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. nóvember nk.

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

Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins.
Húsasmi›juverslanir eru tuttugu og
ein á landsvísu. Í verslunum okkar
höfum vi› á bo›stólum yfir 100
flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i
um 1000 manns á öllum aldri.

Vi› leggjum mikla áherslu á a›
starfsmenn eigi fless kost a› eflast
og flróast í starfi.

www.husa.is



Lyfjatæknar starfa aðallega við afgreiðslu í apótek-
um eða lyfjaverslunum. Þeir starfa einnig í lyfjabúr-
um sjúkrahúsa, heildsölu, lyfjaverksmiðjum og opin-
berum stofnunum. Lyfjatæknar eru lyfjafræðingum til 
aðstoðar og vinna ýmis verk undir þeirra leiðsögn, svo 
sem við blöndun lyfja og afgreiðslu lyfja samkvæmt 
lyfseðli. Starfsheiti lyfjatækna er lögverndað af heil-
brigðis- og tryggingamálaráðuneytinu.

Lyfjatækninámsbraut er í Fjölbrautaskólanum við Ár-
múla. Námið tekur að meðaltali fjögur og hálft ár og er 
um 162 einingar. Því má skipta niður í almennt nám sem 
tekur um eitt og hálft ár (3 annir) og þriggja ára sér-
nám (6 annir). Þar af er 14 vikna starfsþjálfun í lyfja-
verslun. Fyrstu þrjár annirnar eru kallaðar aðfarar-
nám og því verður að ljúka að mestu leyti áður en nem-
andi getur hafið nám í séráföngum lyfjatæknabrautar. 
Að loknu námi og starfsþjálfun útskrifast nemendur og 
fá sérstaka löggildingu frá heilbrigðisráðherra. Þeir 
mega þá kalla sig lyfjatækna. 

Í aðfararnáminu eru kenndar almennar greinar á borð 
við íslensku, tjáningu, ensku, dönsku, sálarfræði, efna-
fræði, líffærafræði, lífeðlisfræði og stærðfræði. Að 
aðfararnámi loknu taka sérgreinar við; svo sem af-
greiðslutækni, almenn lyfjafræði, hjúkrunarvörur og 
sjúkragögn, lyfhrifafræði, lyfjahvarfafræði, lyfjagerð 
og sjúkdómafræði. 

Sérgreinar er einungis hægt að læra á lyfjatækni-
braut Fjölbrautaskólans við Ármúla. 

Umsækjendur þurfa að hafa lokið grunnskólaprófi. 
Þeir sem hafa lokið stúdentsprófi af náttúrufræðibraut 
geta farið beint í nám í sérgreinum lyfjatæknibrautar. 
Mögulegt er að bæta við lyfjatækninámið og ljúka 
stúdentsprófi á starfsmenntabraut. 

Lögverndað 
starfsheiti

Auglýsingasími

– Mest lesið

Vegna ört vaxandi verkefna óskar Landform að ráða til starfa
landfræðing, tæknifræðing, landslagsarkitekt og tækniteiknara
sem unnið geta í Autocad eða hliðstæðum forritum. Um er að
ræða framtíðar störf. Áhugaverð verkefni í vinnslu hjá fyrirtækinu
og góð laun fyrir hæfa aðila. Sjá nánar á heimasíðu Landform,
www.landform.is Skrifleg umsókn sendist Landform Austurvegi
6, 800 Selfoss fyrir 9. nóvember 2007. Hafa má samband við
Odd Hermannsson, allar umsóknir verða merktar trúnaðarmál.
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KEYPT
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ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

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

Kýpur, Grikkland og Tyrkland

Vilt þú eignast 
sumarhús erlendis?
Viltu fara í skoðunarferð?
Við bjóðum skoðunarferð til Spánar á 15.500.-!

Vorum að fá glænýja bæklinga 2007/2008

Hafðu samband 
og fáðu bæklinga senda heim!

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

3000 c gjafabréf fylgir öllum eignum keyptum á Spáni



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

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

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

BERGSTAÐASTRÆTI – ÞAKHÆÐ

Fr
um

FRÁBÆRT ÚTSÝNI NÁLÆGT MIÐBÆ. BJÖRT OG RÚMGÓÐ 5 HERBERGJA ÞAK-
HÆÐ Í LITLU OG VEL VIÐ HÖLDNU FJÖLBÝLI Í ÞINGHOLTUM.
Íbúðin skiptist í; bjart hol með fatahengi, 2 samliggjandi stofur með gifslistum og rennihurð á
milli, gott samkvæmiseldhús með uppgerðri eldri innréttingu, 3 svefnherbergi með skápum
og baðherbergi með innréttingu og kari. Á gólfum eru flísar og dúkar. Hurðir eru vandaðar og
gerefti um alla glugga. Stofur eru með gluggum á þrjá vegu og útgengi úr þeim er á 36 fm
þaksvalir að vestanverðu með möguleika á sólskála-yfirbyggingu að hluta. Útsýni af svölum
og  úr stofum, og reyndar úr öllum vistarverum, er frábært. Nýtt tvöfalt gler er í flestum glugg-
um og rafmagn var endurnýjað fyrir 11 árum. Geymsluloft er yfir nær allri íbúðinni. Í kjallara er
sameiginlegt þvottahús, einnig 12 fm vinnuherbergi með sögulegri innréttingu, stórum glugga
að húsagarðinum og fullri lofthæð. Þar innaf er um 18 fm geymsla og við hliðina lítil geymsla
undir stiga. Sameign er snyrtileg (nýtt rafmagn og nýmáluð), þak endurnýjað fyrir 3 árum og
stigagangur dúklagður. Þinglýstur eignaskiptasamningur liggur fyrir. Einstök útsýnisíbúð rétt
við Miðbæinn. Verð 53,9 millj.

Fr
um

Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli á einni hæð með stórum bílskúr á þessum
eftirsótta stað. Fjögur svefnherbergi, Nýlegt glæsilegt eldhús með sérsmíðaðri
eikarinnréttingu, granít á borði og gólfum. Tvö baðherbergi. Falleg stór sólstofa
með flísum og rennihurð út á sólpall sem er með heitum potti. Verð 56 millj.

Rakel og Gylfi taka vel á móti gestum. Teikningar á staðnum.

Sogavegur 122 – Einbýli – 54 fm bílskúr
OPIÐ HÚS á milli kl. 15:00 og 17:00

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í

ÁRATUGI

Til sölu og sýnis gullfallegt parhús við Við-
arás. Húsið er tvílyft með innb. bílskúr,
samtals 188,2 fm. Á efri hæð eru 2 saml. stofur, gott eldhús með
mjög góðri innrétt., snyrting, gangur og ytri forstofa. Bílsk. á efri hæð
og innangengt í hann. Á neðri hæð 3 svefnh., baðh., sjónv.hol og
þv.herb./geymsla. Úr stofu er gengið út á svalir og af neðri hæð er
gengið út í garð. Mikið útsýni. Vönduð falleg eign.
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VIÐARÁS 31
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 - 15
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

HÖRÐUKÓR - 203 KÓPAVOGUR

www.hordukor.is

HLÍÐARHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

FJÁRFESTAR NÚ ER TÆKIFÆRIÐ!

ÞARFTU AÐ SELJA ?

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

NÝ ÞJÓNUSTA FYRIR SELJENDUR

WWW.EIGNALEIT.IS  

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 

www.nesbyggd.is
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um

Glæsilegar
íbúðir
á góðu 
verði!
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Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali
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OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL 16.00 - 16.30
Falleg fimm herb. 127,6 fm hæð með sérinngangi í tvíbýli við Lang-
holtsveg. Eignin hefur verið töluvert endurnýjuð að innan og er virki-
lega falleg og vel skipulögð. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Stór lóð með
möguleika á bílskúr (samkv. teikn.). Sér innkeyrsla fyrir þessa íbúð. 

Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 616 8880

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

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

Langholtsvegur 100 - Reykjavík

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 16-17

Mikið endurnýjað 140 fm parhús í Þingholtunum. Á aðalhæð eru
forstofa, gesta snyrting, eldhús með ljósri viðarinnréttingu, björt
stofa með útgengi á lóð. Uppi eru sjónvarpshol, tvö herbergi og
nýlega endurnýjað baðherbergi og í kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll
verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fallegur
bakgarður með timburverönd, skjólveggjum og lýsingu. Verð
46,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17.

Verið velkomin

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Vinsæll veitingarekstur
í næsta nágrenni Reykjavíkur

Til sölu veitingarekstur, vel tækjum búinn. Mikil
föst viðskipti. Frábær staðsetning. Meðeigandi
kæmi vel til greina og vinna á staðnum. Góð af-
koma og er vaxandi.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og í síma 517 3500.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Nýendurnýjað verslunar- og veitingahúsnæði á þremur
hæðum ásamt byggingarrétt og bílastæðum á baklóð.
Jarðhæðin er skráð sem verslunarhúsnæði, en 2. og 3.
hæð eru skráðar sem íbúðarhúsnæði. Í dag er
húsnæðið nýtt sem verslun á 1. og 2. hæð, og á 3.
hæð er kaffihús. Húsnæðið hefur verið mikið
endurnýjað m.a gler og gluggar, hiti settur í gólf, allar
innréttingar og snyrtingar og fl. Skipt var um front á
húsinu og settir stórir gluggar sem ná niður í gólf á allar
þrjár hæðirnar sem snúa út að Laugavegi.
Verð 84 millj. 7025.

LAUGAVEGUR - VERSLUNAR OG ÍBÚÐARH.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

2.039,6 fm atvinnuhúsnæði
sem skiptist í 1.006,8 fm
kjallara og hæð sem er
u.þ.b. 1.032,8 fm. Kjallar-
inn er með innkeyrsluhurð í
norðurhluta hússins. Hæðin
skiptist í þrjú bil með inn-
keyrsluhurðum og skrifstofuhúsnæði í hluta rýmana.
(auðvelt að sameina rýmin) Húsið stendur á áberandi
stað við Vesturlandsveginn og hentar sérlega vel fyrir t.d.
iðnaðar- eða verslunarfyrirtæki. Mjög hagstætt verð.
Nánari upplýsingar veitir Geir Sigurðsson fasteignasali í
síma 588-9090.

BORGARNES - HAGSTÆTT VERÐ

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsilegt 113 fm tvílyft
einbýlishús með falleg-
um bakgarði auk 32 fm
bílskúrs. Marmaralögð
stofa og borðstofa
með útgangi í sólstofu,
vandað eldhús, 4 herbergi og baðherbergi og
gesta w.c., bæði flísalögð í gólf og veggi.
Vestursvalir út af efri hæð. Glæsilegur garður
með mikilli hellulögn og skjólveggjum.
Góð eign sem mikið er búið að endurnýja.
Verð 57  millj.

Eignin verður til sýnis í dag, frá kl. 14-17. 
Verið velkomin.

Flókagata 66
Mikið endurnýjuð 4ra herb. útsýnisíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsileg og mikið endur-
nýjuð 4ra herb. útsýnis-
íbúð í risi með tvennum
svölum á þessum eftirsótta stað. Samliggjandi
rúmgóðar stofur með útsýni að Perlunni og til
sjávar, opið alrými, uppgerðar hvítar innrétting-
ar í eldhúsi, 2 herbergi og flísalagt baðherbergi.
Þvottaherb. innan íbúðar. Suðursvalir út af
stofum og til vesturs út af eldhúsi. Geymsluris,
manngengt að hluta yfir allri íbúðinni.
Verð 30,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Melgerði 16
Glæsilegt einbýlishús

Opið hús í dag frá kl. 14-17

Fr
um
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um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

ÆSUFELL 6 ÍBÚÐ 0106
OPIÐ HÚS MILLI 16:30 - 17:30

Til leigu - Hörðukór
3ja herb. 97 fermetra íbúð á 5. hæð 

í lyftuhúsi með yfirbyggðum 
flísalögðum svölum.

Tvö mjög rúmgóð svefnherbergi með góðum fata-
skápum og plastparketi á gólfum. Hol og stofa eru
einnig með plastparketi. Rúmgott og bjart eldhús
með góðri innréttingu. Útgengt er úr stofu á yfir-
byggðar svalir. Baðherbergi er flísalagt og með
góðri innréttingu. Þvottahús og geymsla eru í
íbúð.  Einhver húsgögn geta fylgt. Íbúðinni fylgir
sér geymsla í kjallara. Hjóla og vagnageymsla eru
í sameign.  Húsvörður annast allt daglegt viðhald.
Mynddyrasími ásamt stæði í bílskýli í bílakjallara.

Leiga pr. mánuð er 125.000 með hússjóði.
Rafmagn og hiti er ekki innifalið.   Einn mánuð-
ur fyrirfram ásamt bankaábyrgð. Áhugasamir

hafi samband við Auði í gsm 693-2965

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Einar Viðarsson
sölumaður

einar@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali
svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Svavar H. Svavarsson
sölumaður

svavarhrafn@klettur.is

    Valborg Sigrún Jónsdóttir
löggiltur fasteignasali
valborg@klettur.is

Örn Helgason,
sölumaður atvinnuhúsa

orn@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is

Hörðukór 3 er einstaklega vel staðsett fjölbýlishús, lyftuhús á 13 hæðum, ásamt kjallara og
bílageymsluhúsi. Tvær lyftur eru í húsinu, fjórar íbúðir eru á hverri hæð. Öllum íbúðum er skilað
með fallegum innréttingum, flísalagt er á baði og þvottahúsi, önnur gólfefni fylgja ekki, AEG ískápur
og uppþvottavél fylgja í eldhúsi, stórglæsilegt útsýni, stutt í alla þjónustu í næsta nágrenni, stutt í
fallegar gönguleiðir, barnvænt hverfi.

Glæsilegar sýningaríbúðir í húsinu með húsgögnum frá EGG, vinsamlegast hafið samband við
sölumenn Kletts og við komum á staðinn og sýnum þér. Allar frekari upplýsingar um þessa
eign er hægt að fá á www.klettur.is eða www.hordukor.is eða hjá sölumönnum í síma 534-5400

Verðdæmi:
þriggja herbergja 93,7 fm íbúð á jarðhæð verð 23,900,000

fjögurra herbergja 116,2 fm íbúð á 1. Hæð verð 28,990,000

fjögurra herbergja 116,6 fm íbúð á 11. Hæð verð 35,290,000 með stæði í bílageymslu

fjögurra herbergja 127,1 fm íbúð á 9. Hæð verð 37,790,000 með stæði í bílageymslu

Skoðið nýja vefinn okkar www.nybyggt.is allar upplýsingar um þessa eign og aðrar
nýbyggingar sem eru í sölu hjá okkur er að finna þar.

OPIÐ HÚS MILLI 15:00 – 17:00

Fr
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Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Fr
um

www.remax.is • Allar REMAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

ATVINNA – SÖLUFULLTRÚI
Viltu vinna sjálfstætt á skemmtilegum vinnustað?

Leitum að metnaðarfullum sölufulltrúum til starfa hjá RE/MAX Bæ.
Erum staðsett á einum besta stað í höfuðborginni, Malarhöfða 2

Upplýsingar veitir Sylvía í símum 512 3400 og
820 8081 eða sylvia@remax.is



31.900.000 Laus við kaupsamning
Falleg 109 fm. 4ra herb endaíbúð á 5. hæð í 
álkl. viðhaldsl. lyftuh, auk geymslu og stæðis í 
bílageymsl, samtals 128,1 fm. Staðsetnig er í 
hjarta Kópavogs, skólar, verslanir og þjónusta í göngufæri.
Hagstæð yfirtakanleg lán. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Kristjana tekur á móti gestum milli 15:00-16:00 bjalla 501.
Frekari upplýsingar Helgi Birkir 530-1817.

Fr
u

m

Núpalind 8 - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00-16:00

Sérlega fallegt
139,1 fm par-
hús ásamt 31,4
fm fullbúnum
bílskúr, samtals
170,5 fm á frá-

bærum stað í jaðri byggðar. Fjögur svefn-
herb. Vandaðar innréttingar. Hátt til lofts.

Hiti í gólfum.
Verð 32,9 millj.

Harpa og
Gestur taka á
móti gestum,
sími 866 9359

Nýleg og falleg
92,2 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2.
hæð á góðum
stað. Þrjú rúm-
góð svefnherb.
Sérinngangur inn af svölum. Suðvestur-
svalir. Eikarinnréttingar og parket. Stutt í
leikskóla, skóla og
aðra þjónustu.
Verð 24,2 millj.

Björk tekur á
móti gestum
sími 860 6005

OPIN HÚS Í DAG KL. 16-18OPIN HÚS Í DAG KL. 16-18
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Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali

DDAAGGGGAARRVVEELLLLIIRR 66BB,, 00220022 HHAAFFNNAARRFFIIRRÐÐII LLYYNNGGDDAALLUURR 22 VVOOGGUUMM

OPIN HÚS Í DAG
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Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Hraunbrún 14 milli klukkan 14:00 og 14:45
Hafnarfjörður

227 fermetrar

7 herbergi þar af 5
svefnh.

vel með farið

frábær staðsetning

gróin lóð

verð 46,9 milljónir

Albert sölumaður, sími 617 1818, verður á staðnum.

Garðaflöt 1 milli klukkan 15:00 og 15:45
Flatirnar

185 fermetrar

5 herbergi

mikið uppgert hús

miðsvæðis

falleg lóð með tim-
burverönd

verð 54,9 milljónir

Björgvin sölumaður, sími 617 1811, verður á staðnum

Funalind 7 milli klukkan 14:00 og 14:45
Lindarhverfið

105 fermetra

4ra herbergja

björt og rúmgóð

efsta hæð í lyftuhúsi

frágangur til 
fyrirmyndar

verð 29,9 milljónir

Björgvin sölumaður, sími 617 1811, verður á staðnum

Berjarimi 28 milli klukkan 15:00 og 15:45
Grafarvogur

85 fermetrar

3ja herbergja

sér inngangur

efsta hæð og í enda

stæði í bílageymslu

verð 23,9 milljónir

Björgvin sölumaður, sími 617 1811, verður á staðnum

Rauðás 12 milli klukkan 16:00 og 16:30
Selás

104 fermetrar

3ja herbergja

laus strax

vel með farin

rúmgóð íbúð

verð 23,9 milljónir

Albert sölumaður, sími 617 1818, verður á staðnum.

Erlendur Davíðsson, löggiltur fasteignasali.

EIGNASTÝRING S: 534 4040
Síðumúli 27, 108 R • www.remax.is • eignastyring@remax.is

Fr
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Keilufell 43 - 111 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Fimm herbergja einbýlishús 175,6 fm auk bílskúrs (skráð bílskýli) á hornlóð á
rólegum stað. Neðri hæð: Forstofa með skáp. Gestasnyrting með sturtu.
Hol/miðrými, geymsla undir stiga. Svefnherbergi. Þvottahús með hillum og út-
gengi út í garð. Stofa og borðstofa. Eldhús með viðarinnréttingu. Timburstigi
milli hæða. Efri hæð: Hol/miðrými með skáp.Tvö svefnherb. Baðherb. með
baðkari. Hjónaherbergi með skáp. Rúmgott svefnherb., útgengi á svalir.
Geymsluris. Húsið var byggt 1973 og hefur mikið verið endurnýjað. Fallegur
garður kringum húsið.
Brunabótamat 20.650.000. Verð 40.9 millj.
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00
Drekavellir 26- Íbúð 103.

Fr
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Til sýnis í dag sérlega falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð í ný-
legu, viðhaldsléttu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum. Ljós eikarinn-
rétting í eldhúsi. Tvö rúmgóð svefnherbergi m/fataskápum. Um 30
fm afgirt verönd út frá stofu. Sér stæði í bílageymslu. Stutt í skóla og
leikskóla. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Verð 23,5 millj.

Iðunn s sími 691 4332 sýnir íbúðina í dag frá kl.16 til 17.

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 17:00
Rauðamýri 15 - Mosfellsbæ

Til sýnis í dag fallegt 163,3 fm rað-
hús á einni hæð m/innbyggðum bíl-
skúr. Húsið er tilbúið til afhendingar

og verður afhent fullbúið að utan með frágenginni lóð og tilbúið til
innréttinga að innan – fullmálað. Á efri palli er bílskúr, geymsla,
þvottahús, forstofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli er stofa, sjón-
varpshol, tvö stór svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu
húsinu. Öllum frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa
og setja upp sólpall. Verð 38,9.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur í síma 846 4804 og
Ingólfur í síma 864 5995

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Hraunteigur 23 - Íbúð 101

Til sýnis í dag glæsileg og mikið
endurnýjuð 107fm. 3-4ra herb mið-

hæð í virðulegu og fallegu húsi á eftirsóttum stað. Íbúðin var öll tek-
in í gegn fyrir ca. 2 árum. Nýtt mahony parket á gólfum sem og nýj-
ar hurðar og skápar. Nýlegt gler í allri íbúðinni. Garður í fullri rækt
með miklum gróðri, trjám, runnum og grasflötum. Húsið er steinað
að utan og aðkoman virðuleg. Frábær staðsetning í göngufæri við
Laugardaglinn. Möguleiki er að yfirtaka hagstæð lán að upphæð c.a
20,5 millj. Verð 32,9 millj.

Daði Rúnar sími 698 5044 sölumaður Höfða
sýnir íbúðina í dag á milli kl. 14 og 15.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00
Hlíðarbraut 2 Hafnarfirði

Til sýnis í dag sérlega fallegt og mikið endurnýjað 110,7 fm einbýli á
2 hæðum, auk rúm-
lega 20 fm ósam-
þykkts kjallara. Hús-
ið hefur verið endur-
nýjað að miklu leyti
á síðustu 6 árum,
m.a. lagnir, gler og
gluggar. Húsið er
skráð sem tvær
íbúðir. Fyrsta hæð
skiptist í forstofu, 2 stofur, eldhús
og salerni. Önnur hæð skiptist í 2
svefnh., baðh., tölvuhorn og
geymsluloft. Í kjalla er svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahúsi og
geymsla. Nýleg verönd m/heitum
potti. Verð 39,9 millj.

Daði Rúnar sími 698 5044
sölumaður Höfða

sýnir húsið í dag á milli kl. 16 og 17. Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Vorum að fá í einkasölu 140 fm neðri sérhæð í fjórbýli á
þessum eftirsótta stað. Tvö stór herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Samkvæmt srá FMR er 30 fm bílskúr á lóðinni en
hann er óbyggður. Eign sem hefur fengið gott viðhald.
Verð 37,5 millj.

Margrét og Einar sýna eignina í dag
sunnudag frá kl. 14 - 15

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

LAUGARTEIGUR 3
NEÐRI SÉRHÆÐ

Sýnum í dag glæsilega 122 fm 4ra herbergja íbúð á
8.hæð (efstu) ásamt stæði í bílageymslu á frábærum
stað í Salahverfinu. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu.
Þvottahús innan íbúðar. Stórar stofur með útg. út á suður
svalir með frábæru útsýni til suðurs, austurs og vesturs.
Nánari upplýsingar á GIMLI. Verð 33,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. l4 - 15

GLÓSALIR 7 
ÍBÚÐ 0801

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
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Einstakt tækifæri
Snyrtistofa og Heilsustudíó

Til sölu af sérstökum ástæðum, gott fyrirtæki
með snyrtistofu og heilsustúdió í skemmtilegu
húsnæði með örugga leigu. Einstakt tækifæri.
Frábært verð eða 5,8 millj.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og síma 517 3500.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Einstakt tækifæri
Þekkt hárstofa til sölu með góða aðstöðu og
búnað. Er í góðu húsnæði. Tilvalið fyrir tvo
aðila. Mjög gott verð.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og síma 517 3500.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Falleg 168 fm 5 herb.
íbúð á tveimur hæðum
(1. hæð og kj.) ásamt
sér stæði í lokaðri bíla-
geymslu miðsvæðis í
Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu/hol, rúm-
gott eldhús með nýlegi innréttingu og vönduðum
tækjum, bjarta stofu, sjónvarpshol, 4 herbergi
auk herbergis í kjallara og flísalagt baðherbergi.
Tvennar svalir, út af stofu og sjónvarpsholi. Sér
geymsla í kjallara. Stutt í alla þjónustu. Verð
43,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, frá kl. 14-16. 
Íbúð merkt 0101. 
Verið velkomin.

Sörlaskjól 94
Glæsileg neðri sérhæð með útsýni til sjávar

Opið hús í dag frá kl. 15-16

Glæsileg 109 fm neðri
sérhæð í góðu stein-
steyptu þríbýlishúsi
ásamt 25 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað í
vesturbæ Reykjavíkur. Hæðin er mikið endurnýj-
uð á vandaðan og smekklegan hátt m.a. gólfefni,
innréttingar og innihurðir og skiptist m.a. í tvær
rúmgóðar stofur, tvö herbergi og vandað eldhús.
Svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni til sjávar.
Laus til afh. við kaupsamning. Verð 49,0 millj.

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

Neðstaleiti 3
Falleg 5 herb. íbúð á tveimur hæðum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Fr
u

m

Opið hús í dag frá kl.16:00 til 17:00 

Ánaland 2, 108 Reykjavík

Fallegt 263,4 fm 2ja hæða par-
hús/einbýli með innb. bílskúr á besta
stað vestan megin í Fossvoginum. Neðri hæð: Bílskúr, forstofa, stofa, borðst., sól-
st., eldhús, herb. og baðherb. Efri hæð: Þrjú herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi,
þvottahús og geymsluloft. Parket og flísar á gólfum. Arinn og verönd. Góð að-
koma. Skjólgóður garður í góðri rækt. Hiti í plani og stéttum. Verð 79,9 millj.

Gústaf í síma 895 7205 og Guðrún
í síma 895 3990 taka á móti öllum áhugasömum.
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Ég bý á besta stað

Söluskrifstofa í Hofakri 1
Komdu við á söluskrifstofu okkar, Hofakri 1 í Garðabæ og kynntu þér kosti 
Arnarneshæðar. Nánari upplýsingar í síma 617 1800, Jón Gretar.

Glæsileg sýningaríbúð að Hofakri 1, fullbúin 
húsgögnum frá EGG.

Nýjar íbúðir

Sýning á glæsilegri innréttaðri íbúð 
í dag frá kl. 14-16

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

RAUÐARÁRSTÍGUR 31

hýðiehf.

EINSTÖK STAÐSETNING

SÉR INNGANGUR Í HVERJA ÍBÚÐ

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR, NÚTÍMALEG HÖNNUN

VANDAÐAR INNRÉTTINGAR

MYND-DYRASÍMI OG LYFTA

GÓLFHITI OG AUKIN HLJÓÐEINANGRUN

INNFELLD LÝSING, AUKIN LOFTHÆÐ

SÉR BÍLASTÆÐI FYLGJA HVERRI ÍBÚÐ

www.hydi.is

Söluaðili Hýði ehf.

Petra Dís Magnúsdóttir
Sölufulltrúi
  898 9347
petra@vidskiptahusid.is

Jón Sigfús Sigurjónsson
Hdl. & Lögg. fasteignasali
  893 3009
jon@vidskiptahusid.is

Í næsta nágrenni

     Skólar og leikskólar

     miðbærinn

     Kjarvalsstaðir

     Sundhöll reykjavíkur

     verslanir og þjónusta
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-16
HRAUNBÆR 144 - íbúð 301- 110 RVK.
Sérlega falleg 124,1 fm 5 herb. endaíbúð á 3. hæð/efstu.
Allt sér innan íbúðar! Fallegt eldhús með borðkrók.
Rúmg. stofa og borðstofa. Sv.herb.gangur með 4 svefn-
h. og baðh. Parket á gólfum og nýl. flísar á holi og eld-
húsi. Þv.hús og geymsla innan íbúðar. Góðar grillsvalir í
suðvestur! Húsið í góðu standi að utan. VERÐ: 25,9 mill.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís
hjá Akkurat sími 898 3474

GNOÐARVOGUR - 104 RVK.
Mjög falleg og góð 111,7 fm hæð (efstu hæð) í litlu
góðu fjórbýli á þessum rólega stað. Nýlega uppgert bað-
herbergi, glæsileg sólstofa. Möguleiki á 4 svefnherbergj-
um. VERÐ 31,5 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
lögg.fast sími 822 7300

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

ÞRASTARHÖFÐI - 270 MOSF.
2 Raðhús! Glæsilegt endaraðhús í „funkis“ stíl
með innbyggðum bílskúr. Á jarðhæðinni eru stórir glugg-
ar ú maghony og einnig útihurðir inni er gert ráð fyrir
stofu, eldhúsi,einu herbergi og snyrtingu auk bílskúrsins
tveir inngangar eru á hæðina. Á efri hæðinni er gert ráð
fyrir sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi og
geymslu auk geymslu, þvottahúss og baðherbergis.
VERÐ 45,6 - 46,7 millj.

Nánari upplýsingar gefur Bjarni
hjá Akkurat sími 896 3875

BURKNAVELLIR -
221 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð á 4.hæð (efstu) í lyftu-
húsi með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. Vandaðar innréttingar og gólf-
efni.
VERÐ 24.3 millj.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir
lögg.fast. sími 822 2225

Bókaðu skoðun!

LYNGHAGI - 107 RVK.
FRÁBÆR STAÐSETNING!

Sérlega falleg 84,6m2 3ja herb. jarðhæð/kjallaraíbúð
með sérinngang  Forstofa með flísum. Hol m/tölvuað-
stöðu. Björt stofa og borðstofa. Rúmgott svefnh.m/ fata-
skáp. Barnah.með fataherbergi/geymslu innaf. Gott eld-
hús með borðkrók. Snyrtilegt baðherb. með sturtu. Sam-
eiginlegt þvottahús og sérgeymsla VERÐ 24.9 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís
hjá Akkurat sími 898 3474

Bókaðu skoðun!
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Opið hús í dag kl. 15-16

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Austurbrún 23, 104 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14:30 – 15:30

Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð
78,8 fm 3ja herb. risíbúð í fallegu húsi.
Eignin skiptist í rúmgóða stofu og borð-
stofu með parketi á gólfi. Eldhús með
endurnýjaðri innrétt. og tækjum. Eldhús
er opið við borðstofu að hluta. Glæsilegt endurnýjað baðh. með baðkari
með sturtuaðstöðu, flott innrétting, t.f. þv.vél, flísar á gólfi og veggjum að
hluta. 2 góð herb. með parketi á gólfi og lítið fataherb. V-29,2 millj. (5129)

Sölumaður verður á staðnum.
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Veghús 5, 112 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG M ILLI KL. 16-17

Mjög falleg íbúð á jarðhæð með sér-
garði og verönd. Glæsileg 3ja herb. íbúð
á jarðhæð með sérgarði sem er alveg
afgrirtur með skjólvegg, timburverönd
að hluta. Forstofa með skápum, flísar á
gólfi. Þvottahús og geymsla með hillum. Eldhús með hvítum innréttingum,
flísar á gólfi, gengt þaðan út í garðinn. Stofa og borðstofa eru parketlagðar.
Baðherbergi með baðkari m/sturtuaðst., gluggi, flísar á gólfi. Tvö svefnher-
bergi, dúkur á gólfum. Sam.hjóla og vagnageymsla. V.- 22,5 millj. (5103)

Sölumaður verður á staðnum.

Lómsalir 14, 201 Kópavogur.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Mjög falleg 92,5fm 3 herb. íbúð á 3 hæð
með fallegu útsýni, stæði í bílageymslu.
Eignin skiptist í: Forstofu með skápum,
hol, fallegt eldhús, parketlagða stofu og
borðstofu með útgangi út á suður svalir
með glæsilegu útsýni, 2 herb. með parketi á gólfi, baðh.með baðkari og
steyptri sturtu, og geymslu í kj. Parket og flísar á gólfi. V-27.3 millj. (5137)

Sölumaður verður á staðnum.

Stórholt

Glæsileg efri hæð og ris, ásamt
bílskúr á þessum frábæra stað.
Eignin skiptist í: Forstofu, eldhús,
stofu, borðstofu/herbergi, baðh. og
herb. Í risi er eitt stórt rými sem
nýtt er sem herbergi. Bílsk. er með rafmagni, hita, vatni og sj.hurðaropnara.
Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð. Parket og flísar á gólfi. V-29,3 millj. (5133)

Þorláksgeisli, Grafarholt

Mjög rúmgóð 127fm 5 herb.endaí-
búð á efstu hæð í nýju lyftu húsi
með stæði í lokaðri bílageymslu.
Eignin skiptist í: Forstofu, stofu,
borðstofu, 3 herbergi, baðherbergi,
eldhús, þvottahús og geymsla. Í
kjallara er sérgeymsla og sérbílastæði. Stórar flísalagðar svalir. Mjög rúm-
góð og vel skipulögð. Endaíbúð. V-30,5 millj. (5095)

Opið hús milli kl. 15 og 16 í dag.
Kópalind 1 m/bílskúr - Kóp.
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Mjög falleg og björt 116,2 fm íbúð á 2. hæð auk 24,9
fm bílskúrs á þessum vinsæla stað í Lindahverfi
Kópavogs. Íbúðin er öll parketlögð með fallegum
samstæðum innréttingum, bjartri stofu með útgengi út
á suður svalir með fallegu útsýni og þvottahúsi innan
íbúðar. Baðherbergi er flísalagt með baðkari, sturt-
uklefa og innréttingu. Bílskúr er með farst. hurðaopn-
ara, rafmagni, heitu og köldu vatni. Verð 36,3 millj.

Tómas og Helena taka vel á móti gestum
milli kl. 15 og 16 í dag. Bjalla merkt #201.

Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Írabakki 24 - Tvennar svalir

Nýtt á sölu. Falleg og vel skipulögð 78,6 fm íbúð á
1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Eldhús með nýlegum
innréttingum og eyju, sem er opið við bjarta stofu
með útgangi út á vestur svalir. Tvö svefnherbergi og
er annað með útgangi út á stórar austur svalir. Eign-
inni fylgir ca 16 fm geymsla með glugga sem er nýtt
sem herbergi í dag með aðgangi að wc og sturtu.
Verð 18,9 millj.

Sigrún tekur vel á móti gestum milli kl. 15 og 16.
Bjalla merkt Sigrún og Hörður.

Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bjartahlíð 3 efri hæð - Mos.

Nýkomin á sölu rúmgóð og björt 93,8 fm 4ra herb.
íbúð á efri hæð með sér inngangi. Flísalögð forstofa,
3 svefnherb., parket á stofu, borðstofu og eldhúsi
sem eru í opnu rými, baðherb. m/flísum, baðkeri og
innr., geymsla/þvottahús innan íbúðar. Stórt háaloft,
sér útigeymsla með rafmagnir. Húsið er klætt að ut-
an og lítur vel út. Skemmtilegur og vinsæll staður í
Mosfellsbæ. Verð 25,9 millj.

Sigríður tekur vel á móti gestum
milli kl. 15 og 16. Teikningar á staðnum.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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OPIÐ HÚS

Skrauthólar 3 - 116 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00 - 16:00

Erum með í einkasölu fallegt einbýli á 1,6 ha.
eignarlóð við rætur Esjunnar. Eignin skiptist í 3
svefnh., 2 stofur auk borðstofu, 2 baðherb.,
vinnuherb., eldhús og geymslu. Flestar innrétt-
ingar og gólfefni eru ný. Útsýnið er stórkost-
legt. Tilvalið fyrir hestafólk. Verð 53,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

OPIÐ HÚS

Heiðargerði 28 - 190 Vogar
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00
Erum með í einkasölu fallegt einbýli í Vogum á
Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í 2 svefnher-
bergi, stofu auk borðstofu, eldhús, baðherb.,
þvottahús, geymslu, sólstofu og bílskúr inn-
réttaðan sem vinnustofu. Garðurinn er í algjör-
um sérflokki. Verð 31,8 millj. * Lækkað verð 

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

OPIÐ HÚS

Sjafnargata 11 - 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:45 - 15:15
Fallegt 275 fm einbýlishús á horni Sjafnar-
götu og Mímisvegar. Eignin skiptist í 3 hæð-
ir og frístandandi bílskúr sem er 24,4 fm að
stærð. Alls eru 10 herbergi í húsinu þar af eru
3 í kjallara með lofthæð ca 180 cm. Eldhús
og 2 baðherbergi. Þetta er góð eign á eftir-
sóttum stað með mikla möguleika.

Upplýsingar veitir Petra sölufulltrúi
í síma 898 9347

OPIÐ HÚS

Súðarvogur 26 - 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:00 - 14:30 
Mjög gott 240 fm atvinnuhúsnæði á 2 hæð-
um, hvor hæð 120 fm. Neðri hæðin skiptist í
sal með innkeyrsludyrum og flísalagt baðh.
Efri hæðin skiptist í sal, geymslu og flísalagt
baðh. Hægt að búa í húsn. Glæsilegt útsýni.

Upplýsingar veitir Petra sölufulltrúi
í síma 898 9347

Heiðargerði - 190 Vogar
Vorum að fá í einkasölu fallegt 130,9 fm ein-
býlishús með bílskúr og 900 fm eignarlóð í
Vogum á Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í
4 svefnherbergi, stofu og borðstofu, eldhús,
geymslu og þvottahús. Húsið var byggt
1961 og er í mjög skemmtilegum stíl. Ýmis-
legt sem þarf að lagfæra. Verð 26,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803

Pálmholt - Þingeyjarsveit
Jörðin Pálmholt í Reykjadal er afar vel í
sveit sett, stutt í alla þjónustu. Mikil
náttúrufegurð. Skógrækt, veiðihlunnindi
og hitaveita. 

Upplýsingar veitir Jóhanna sölufulltrúi
í sími 868 4112

Pilar de la Horadada, Riomar – Spánn
Erum með í einkasölu vand-
að raðhús á tveimur hæð-
um með þaksvölum og inn-
byggðum bílskúr. Ný fullbú-
in eign með öllum hús-
gögnum og raftækjum.
Húsinu fylgir aðild að góð-
um sundlaugargarði ofl.
Viðskiptahúsið er með

kynnisferðir til Costa Blanca sniðnar að þörfum hvers og eins.

Upplýsingar veita sölumenn í síma 566 8800

Fiskislóð - 101 Reykjavík
Til leigu er 300 fm skrifstofu-
húsn. við Fiskislóð. Um er að
ræða gott atvinnuhús á 2.
hæð með góðum síma- og
tölvulögnum. Næg bílastæði.
Verð 450 þús. á mánuði.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

Hótel Fjörður - 730 Reyðarfjörður
20 herb. hótel sem er 755,7
fm að stærð. Búið er að
samþykkja teikn. fyrir
stækkun á upp í 32 herb.
Mjög vel hefur gengið með
rekstur hótelsins. Álver
Alcoa hefur haft jákvæð
áhrif á nýtingu herbergja.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

Hótel Valaskjálf - 700 Egilsstaðir
39 herb. hótel, 1.253 fm að
stærð ásamt Félagsheimilinu
Valaskjálf sem er 1.160 fm.
Nýl. endurbætur hafa verið
gerðar á hótelbyggingunni
að utan og innan. Verið er að
hanna sportbar á efri hæð fé-
lagsheimilisins sem getur
nýst sem fundarsalur o.fl.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

Orihuela Costa, Novogolf - Spánn
Erum með í einkasölu nýja
og glæsilega 3 herbergja
íbúð í Novogolf. íbúðin
skiptist í 2 svefnherbergi
hvort með sér baðher-
bergi, eldhús, stofu og
þaksvölum með útsýni í
allar áttir. Íbúðin afhendist
fullbúin öllum húsgögnum

og raftækjum. Viðskiptahúsið er með kynnisferðir til Costa
Blanca sniðnar að þörfum hvers og eins.

Upplýsingar veita sölumenn í síma 566 8800

Alicante, Arenales Playa – Spánn
Erum með í einkasölu nýja
íbúð með 2 svefnherbergj-
um, stofu, eldhús, baðher-
bergi, þvottahús og svalir.
Íbúðin er 10 mínútur frá
flugvellinum í Alicante.
Sameiginlegur sundlaugar-
garður, tennisvöllur og leik-

völlur fylgir íbúðinni. Eignin afhendist fullbúin öllum húsgögn-
um og raftækjum og er á tilboði. Viðskiptahúsið er með kynn-
isferðir til Costa Blanca sniðnar að þörfum hvers og eins.

Upplýsingar veita sölumenn í síma 566 8800

— EIGNIR ERLENDIS —

Tjarnarvellir - 220 Hafnarfjörður

Glæsilegt nýtt verslunar- og skrifstofuhúsnhæði í byggingu við Tjarnarvelli. Á jarð-
hæð er mjög gott verslunarrými, rúmir 2.100 fm, og síðan eru 3 skrifstofuhæðir
rúmir 600 fm hver. Húsið er vel staðsett og næg bílastæði eru við húsið.

Upplýsingar veita sölufulltrúar okkar,
Haraldur í síma 690 3665 eða Þórhallur í síma 899 6520

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.13:00 - 14:00

Álaþing 14 - 203 Kópavogur
Erum með í einkasölu
tveggja hæða parhús.
Möguleiki er á séríbúð á
neðri hæð. Húsið sem er
rúmlega fokhelt er á mjög
eftirsóttum stað í Kóp.
Fasteignin er 255,2 fm þar
af er 55,2 fm innbyggður
bílskúr. Stórbrotið útsýni
til suðurs yfir Elliðaárvatn.
Verð 65 millj.

Upplýsingar veitir
Jón Svan sölufulltrúi

í síma 891 8803
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Skipalón 4 - 8  –  Hafnarfirði
Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

Um er að ræða 40 íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra

herbergja og fylgir þeim öllum stæði í upp-

hitaðri bílageymslu. Húsið er sérlega vel

staðsett með óhindrað útsýni yfir Hafn-

arfjörð, hafnarsvæðið, að Esjunni og víðar.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna en þó

verða baðherbergi og þvottahús flísalögð.

Lóð verður fullfrágengin samkvæmt lóð-

arteikningu.

Fr
u

m

Byggingaraðili:

Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Söluaðilar:

Sími 520 2600
www.as.is

Löggiltir fasteignasalar  Magnús Emilsson og  Kári Halldórsson





Costa del Sol

Sólarperlur
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ferðaávísunina!

Rhodos

Fuerteventura



Fyrir helgina fékk ég 
nokkur sérstök sím-
töl á stuttum tíma. 
Dagurinn byrjaði á 
því að ég var vakin 

eldsnemma af vini 
mínum. Það sem beðið 

hafði verið eftir í níu 
mánuði var loksins að verða að 
veruleika. Tólf tímum eftir fyrri 
hringinguna kom svo sú seinni, frá 
stoltu foreldri lítils drengs. Stuttu 
síðar hringdi svo vinkona sem var 
að koma úr verslunarferð í Ikea. 
Það vantaði nefnilega svo hillur og 
kommóðu inn í nýju íbúðina henn-
ar, eða þeirra réttara sagt.

Eftir þessi símtöl leið mér eins 
og ég væri að verða gömul – án 
þess að hafa nokkurn tíma verið 

spurð leyfis. Þetta var alls ekki í 
fyrsta skipti sem ég fæ þessa til-
finningu. Hún kemur yfir mig með 
reglulegu millibili, yfirleitt við 
einhverjar svona fréttir eða þegar 
ég rekst á gamla skólafélaga sem 
eru giftir, eiga börn, íbúðir, bíla og 
alls kyns skuldir.

Það er alltaf að sannast aftur og 
aftur að tíminn líður hratt. Hann 
líður og svo rennur það allt í einu 
upp fyrir manni að maður er full-
orðinn. Fyrsta skiptið sem ég gerði 
mér almennilega grein fyrir þessu 
var þegar vinirnir voru farnir að 
opna afmælisgjafir og fá straujárn 
– og segja að þá hafi einmitt vant-
að svoleiðis! Annað skiptið var 
þegar allir voru komnir í háalvar-
legt nám og svo farnir að vinna hjá 

bönkum, sem kennarar, hjá flugfé-
lögum og fjölmiðlum. Mér finnst 
svo stutt síðan straujárnið hefði í 
besta falli verið gefið í gríni og 
fólk hafði sumarvinnu – í garð-
yrkju, barnapössun eða sjoppu.

En að lokum kom síðasta símtal-
ið og bjargaði mér. Það var vin-
kona sem býr í Abu Dhabi. Hún 
var nokkuð ölvuð og í partíi með 
fólki frá öllum heimshornum. Hún 
sagðist aldrei ætla að koma heim, 
lífið væri bara of skemmtilegt 
svona. Ég rankaði við mér og 
mundi að ég er ekkert sú eina sem 
er ekki á hraðri leið í barneignir og 
annað hrikalega fullorðins.

Jú, ég er kannski orðin fullorðin, 
en það að vera gamall er bara 
hugarástand.



Annað stofuspjall vetrarins fer fram á Gljúfrasteini í 
dag kl. 16. Verk mánaðarins að þessu sinni er 
Brekkukotsannáll og verður rætt um kvikmyndun og 
vinnslu sjónvarpsmyndarútgáfu sögunnar. Sveinn 
Einarsson leikstjóri og Björn G. Björnsson og Jón 
Þórisson leikmyndahönnuðir rifja upp ævintýrið um 
gerð kvikmyndarinnar. 

Árið 1972 var ráðist í að kvikmynda Brekkukots-
annál sem kom út á bók 1957. Það var sjónvarpsstöðin 
NDR í Hamborg sem hafði frumkvæði að því að 
kvikmynda söguna í samvinnu við allar sjónvarps-
stöðvar Norðurlandanna. 

Var þetta stærsta kvikmynd sem ráðist hafði verið 
í hér á landi og fengu ýmsir af okkar fremstu 
listamönnum dýrmæta skólun í kvikmyndagerð með 
þátttöku í verkinu. Myndin var sýnd í tveimur hlutum 
í ríkissjónvarpinu á sínum tíma og var síðar sýnd í 
Danmörku, Noregi, Svíþjóð og víðar en hefur ekki 
verið gefin út fyrir almenning. Að venju er aðgangur 
að stofuspjallinu ókeypis og allir velkomnir.

Kvikmyndun Brekkukotsannáls

Auglýsingasími

– Mest lesið



SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000
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12

12
16
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EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.10
THE HEARTBREAK KID kl. 6 - 8
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10*
GOOD LUCK CHUCK kl.4 - 6
HÁKARLABEITA   kl.4
*Kraftsýning

16
12
16
14

7
16
12
14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Borgarbíói merktar með rauðu

DARK IS RISING  kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.3 - 5.40 - 8 
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.3 - 5.40
HALLOWEEN kl. 10.20
SUPERBAD  kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.20

DARK IS RISING  kl.1.30 - 3.45 - 5.50 -8- 10.15
THE HEARTBREAK KID    kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE HEARTBREAK KID LÚXUS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 3 - 5.30
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 1.30 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EASTERN PROMISES kl. 5.40 - 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 4 - 6 - 8 - 10
GOOD LUCK CHUCK kl.3.20
HEIMA - SIGURRÓS kl. 4 - 6 
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
THE KINGDOM kl. 8 - 10.20

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Smárabíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Háskólabíói merktar með rauðu
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FRÁ LEIKSTJÓRA DOWNFALL OG 
WACHOWSKI BRÆÐRUM, 

HANDRITSHÖFUNDUM MATRIX.

ÞEGAR Á BJÁTAR MÁ TREYSTA Á ÞAÐ 

AÐ SANNAR HETJUR 
GEFAST EKKI UPP!

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

SELFOSSI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

THE INVASION kl. 5:50 - 8D - 10:20D 16

THE INVASION kl. 8 - 10:20
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:30 16

STARDUST kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

NO RESERVATIONS kl. 8 L

CHUCK AND LARRY kl. 10:20 12

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 L

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

BRATZ - THE MOVIE kl. 3:40 L

THE INVASION kl. 8:20D - 10:30D 16

DARK IS RISING kl. 2 - 4 - 6 - 8 7

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4  L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

STARDUST kl. 5:50D 10

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 L

THE INVASION kl. 8 - 10 16

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ - THE MOVIE kl. 4 L

STARDUST kl. 5:50 - 8 10

THE TRANSFORMERS kl. 10:20 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10:10 14

SUPERBAD kl. 8 12

HALLOWEEN kl.10:20 16

STARDUST kl. 5:30 10

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:50 L

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 4 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

STARDUST kl. 2 7

THE HEARTBREAK KID kl. 5 - 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10:20 16

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 L

THE BRAVE ONE kl. 8 16

HALLOWEEN kl. 10:20 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

EASTERN PROMISES kl. 5.45, 8 og 10.15 16
THE HEARTBREAK KID kl. 2, 5.45, 8 og 10.15 12
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 2 og 4-600 kr. L
HÁKARLABEITA kl. 2 og 4-600 kr. L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

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

Þrátt fyrir að enn séu fjórir 
mánuðir þar til Óskarsverð-
launin verða afhent eru 
spekingar þegar farnir að 
velta fyrir sér hvaða leik-
arar séu líklegastir til að 
hreppa þessi æðstu verð-
laun kvikmyndaiðnaðarins.

Stjörnur á borð við Cate Blanchett, 
Brad Pitt, George Clooney, Tommy 
Lee Jones og Casey Affleck hafa 
allar verið nefndar til sögunnar 
sem hugsanlegir Óskarskandídat-
ar en vitaskuld eru margir til kall-
aðir en aðeins örfáir útvaldir. 

Cate Blanchett var nýverið valin 
besta leikkonan á kvikmyndahá-
tíðinni í Feneyjum fyrir túlkun 
sína á Bob Dylan í myndinni I´m 
Not There og þykir því koma vel 
til greina þegar Óskarinn er ann-
ars vegar. Einnig gæti hún hlotið 
tilnefningu fyrir frammistöðu sína 
sem Elísabet Englandsdrottning í 
The Golden Age. Blanchett lék 
drottninguna síðast í Elizabeth 
árið 1998 og fékk einmitt Óskar-
stilnefningu að launum. 

Bæði Casey Affleck og Tommy 
Lee Jones gætu einnig komið til 
greina fyrir tvö hlutverk hvor. 

Sumum gagnrýnendum þykir 
Casey skyggja á Brad Pitt í vestr-
anum Jesse James þrátt fyrir að 
Pitt hafi fengið Gyllta ljónið í Fen-
eyjum fyrir hlutverk sitt. Í Gone 
Baby Gone sýnir Casey einnig öfl-
ugan leik undir handleiðslu eldri 
bróður síns Ben. 

Tommy Lee Jones leikur syrgj-
andi föður í Íraksstríðsdramanu
In the Valley of Elah auk þess sem 
hann þykir standa vel fyrir sínu 
sem lögreglustjóri í trylli Cohen-
bræðra, No Country for Old Men. 

Auk Blanchett eru bæði Julie 
Christie og Meryl Streep sagðar 
koma vel til greina sem bestu leik-
konurnar. Christie stendur sig 
með prýði sem Alzheimer-
sjúklingur í Away From Her og 
hin margverðlaunaða Streep gæti 
hlotið sína fimmtándu tilnefningu 
fyrir hlutverk sitt í Lions for 
Lambs.

Samkvæmt heimasíðu BBC 
sýnir hin franska Marion Cotillard 
jafnframt stórleik sem Edith Piaf 
í La Vie en Rose.

Á meðal fleiri stjarna sem þykja 
líklegar til afreka eru Denzel 
Washington og Russel Crowe fyrir 
hlutverk sín í American Gangster, 
George Clooney fyrir Michael 
Clayton, Sean Penn sem leikstjóri 
Into the Wild, og þau Tom Hanks, 
Julia Roberts og Philip Seymour 

Hoffman sem öll leika í hinni 
dramatísku Charlie Wilson´s War. 

Þrátt fyrir þessa upptalningu á 
mikið vatn eftir að renna til sjávar 
þar til rauða dreglinum verður 
rúllað út við Kodak-leikhúsið í 
Hollywood. Fleiri stórar og dýrar 
myndir eiga eftir að koma fram í 
dagsljósið, þar á meðal The Gold-
en Compass, og miðað við reynsl-
una eiga minni spámenn einnig 
eftir að láta vel að sér kveða þegar 
kemur að stóru stundinni.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

SHREK 3 M. ÍSL TALI
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

ÍÞRÓTTAHETJAN - kl. 2
í álfabakka , akureyri, keflavík og selfossi

RATATOUILLE M. ÍSL TALI
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA, 1:30

Á SELFOSSI OG 2 Á AKUREYRI

DARK RISING -
KL. 2. Í KRINGLUNNI

STARDUST-KL. 12:30 Í
ÁLFABAKKA  OG 2 Í KEFLAVÍK



AÐEINS 2 KALORÍUR

NÝ BRAGÐTEGUND

ENN BETRA BRAGÐ

KRISTALL SPORT er svalandi íþróttadrykkur án kolsýru. 
Kristall SPORT er uppspretta bætiefna sem nýtast við öll dagleg átök 
og inniheldur nauðsynleg vítamín og steinefni s.s. 6 mismunandi 
B-vítamín, bíótín, kalk, magnesíum, kalíum og natríum.



Bara spark í rassinn til að gera enn betur

Icelandair er 
samstarfsaðili
West Ham og 
býður ferðir á 
alla heimaleiki 
liðsins í vetur.
Fjölmargir leikir
framundan, s.s.
á móti Man Utd,
Fulham og 
Liverpool.

14.–16.
DESEMBER

W W W. I C E L A N DA I R . I S

52.800 KR.

Verð á mann
í tvíbýli frá

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

„Þetta var miklu 
skárra en á föstudag. Ég var að 
stærstum hluta til ánægður með 
sóknarleikinn enda spiluðum við 
okkur í færi en fórum að vísu illa 
með þau,“ sagði Alfreð Gíslason 
landsliðsþjálfari og hann hrósaði 
nýliðanum úr Haukum, Sigur-
bergi Sveinssyni, sérstaklega. 
„Það var mjög jákvætt að sjá 
hans frammistöðu hér í dag. Þetta 
er sterkur maður og einkennilegt 
að þessi maður hafi nánast ekkert 
verið með í unglingalandsliðum.“

Alfreð var heilt yfir ánægður 
með varnarleikinn.

„Markvarslan var samt 
algjörlega í molum og það kom 
mér á óvart enda strákarnir að 
standa sig vel á æfingum,“ sagði 
Alfreð. Nokkra athygli vakti að 
hann skyldi spila með Hannes Jón 
Jónsson í vinstra horninu 
lengstum.

„Hannes er mjög stöðugur og 
gerir lítið af mistökum. Þess 
vegna er hann þarna.“

Miklu betra

 Alfreð Gíslason lands-
liðsþjálfari var ómyrkur í máli 
eftir slæmt tap landsliðsins gegn 
Ungverjum á föstudag og kallaði 
eftir hugarfarsbreytingu. Dreng-
irnir hans brugðust rétt við á 
Ásvöllum í gær, sýndu miklu betri 

leik og unnu nauman en sann-
gjarnan sigur, 32-31.

Alfreð byrjaði með sama lið og á 
föstudag en spilaði 5/1 vörn frá 
upphafi að þessu sinni. Þjálfarinn 
gagnrýndi reynslumeiri leikmenn 
liðsins harkalega eftir fyrri leik-
inn og þeir svöruðu gagnrýni 
þjálfarans strax í upphafi. Fór þar 
fremstur í flokki fyrirliðinn Snorri 
Steinn Guðjónsson sem lék við 
hvurn sinn fingur.

Ísland tók strax frumkvæði í 
leiknum en Ungverjar unnu sig 
inn í leikinn eftir að markvarslan 
datt niður um miðjan hálfleikinn. 
Hún kom aldrei aftur. Það var 
jafnt í leikhléi, 15-15, og íslenska 
liðið hélt frumkvæðinu allan síð-
ari hálfleikinn þökk sé góðum 
sóknarleik.

Strákarnir spiluðu sig ítrekað í 
góð færi og hefðu átt að ganga frá 
leiknum snemma en létu mark-
verði Ungverja verja allt of mikið 
af skotum úr opnum færum. Varn-
arleikurinn var lengstum fínn en 
markvarslan var nákvæmlega 
engin og skipti engu hvor mark-
varðanna stóð á milli stanganna. 

Alfreð ákvað að setja Hreiðar 
inn af bekknum þegar mínúta var 
eftir. Það reyndist vituleg ákvörð-

un. Róbert kom Íslandi í 32-31 og 
Hreiðar varði lokaskot Ungverj-
anna og tryggði Íslandi sigur. Það 
var aðeins annað skotið sem var 
varið í hálfleiknum sem er engan 
veginn ásættanlegt.

„Ég held ég hafi spilað minn sla-
kasta landsleik frá upphafi á föstu-
dag og var mjög ósáttur við mína 
frammistöðu. Það var því ekkert 

annað í stöðunni en að svara með 
góðum leik núna,“ sagði brosmild-
ur fyrirliði Íslands, Snorri Steinn 
Guðjónsson, sem átti frábæran 
leik eins og áður segir. Það var 
líka allt annað að sjá Ásgeir Örn 
og Arnór sem voru ákveðnari í 
sínum aðgerðum. Alexander var 
aftur á móti ólíkur sjálfum sér og 
munar um minna.

Sigur þrátt fyrir lélega markvörslu

Stjórn KSÍ ákvað á fundi 
sínum í gær að endurnýja ekki 
samning sinn við Eyjólf Sverris-
son, landsliðsþjálfara karla í knatt-
spyrnu, en núverandi samningur 
hans rennur út þann 31. október 
næstkomandi. Eyjólfur mun því 
ekki stýra landsliðinu gegn Dönum 
í síðasta leik liðsins í undankeppni 
Evrópumótsins.

Samningur Eyjólfs Sverrissonar 
við Knattspyrnusamband Íslands 
rennur út þann 31. október næst-
komandi og verður ekki endurnýj-
aður, en ákvörðunin var tekin á 
fundi KSÍ í gær. Geir Þorsteins-
son, formaður KSÍ, hafði áður fyrr 
í vikunni látið hafa eftir sér að Eyj-
ólfur myndi að minnsta kosti klára 
landsleikinn gegn Dönum sem fer 
fram þann 21. nóvember næstkom-
andi.

„Persónulega hefði ég viljað að 
Eyjólfur myndi klára þetta verk-
efni, það er að segja undankeppni 
EM,  en eftir að í ljós kom að ákveð-
in mistök höfðu átt sér stað hjá 
okkur við samningsgerð, þá varð 
þetta niðurstaðan,“ sagði Geir í 
samtali við Fréttablaðið í gær og 
útskýrði nánar. 

„Samningurinn við Eyjólf átti 
náttúrulega að gilda út undan-
keppnina en fyrst hann gerði það 
ekki og sættir um skammtíma-
samning náðust ekki, þá voru í 
raun bara tveir möguleikar eftir í 
stöðunni. Annars vegar að endur-
nýja samninginn við Eyjólf til 
langs tíma eða endurnýja ekki 
samninginn og leita að nýjum 

þjálfara. Seinni kosturinn varð 
fyrir valinu hjá okkur, þó svo að 
Eyjólfur hafi viljað halda áfram 
með liðið til lengri tíma,“ sagði 
Geir og kvað árangur liðsins undir 
stjórn Eyjólfs hafa ráðið úrslitum 
um að þessi ákvörðun var valin. 

„Það eru ýmsar sögusagnir um 
agavandamál innan landsliðsins og 
fleira í þeim dúr og ég ætla ekki að 
blanda mér í einhver einkasamtöl 
milli þjálfarans og leikmanna 
þannig að þetta hefur í raun ekkert 
komið upp á borð hjá mér. Ákvörð-
un stjórnar KSÍ byggir fyrst og 

fremst á árangri landsliðsins, svo 
einfalt er það,“ sagði Geir.

Stjórn KSÍ þarf nú að ráða sínum 
ráðum með nýjan landsliðsþjálf-
ara og eins og staðan er núna þá er 
allt óráðið í þeim efnum. 

„Það er alveg klárt að við þurf-
um að finna nýjan þjálfara, en það 
er ekki búið að taka neina ákvörð-
un hvað það varðar og það verður 
að koma í ljós hvort það gangi 
fljótt fyrir sig eða hvort við þurf-
um að fá einhvern þjálfara til 
bráðabirgða fyrir Danaleikinn,“ 
sagði Geir.   

Stjórn KSÍ tilkynnti í gær að Eyjólfur Sverrisson, landsliðsþjálfari karla í knatt-
spyrnu, yrði ekki endurráðinn, en núverandi samningur hans rennur út í lok 
október. Formaður KSÍ segir Eyjólf hafa verið til í að halda áfram með liðið. 



Í DAG KL. 13:10

BOLTON – ASTON VILLA

Í DAG KL. 15:40

LIVERPOOL – ARSENAL

FÁÐU ÞÉR HD MYNDLYKIL Í VERSLUNUM 

VODAFONE OG NJÓTTU ÚTSENDINGA 

DIGITAL ÍSLANDS Á SÝN 2 Í HÁSKERPU

 Liverpool og Arsenal 
mætast í stórleik á Anfield Road í 
ensku úrvalsdeildinni í dag. Bæði 
liðin eru enn sem komið er taplaus 
eftir níu leiki deildinni.

Liðin áttu reyndar ólíku gengi 
að fagna í leikjum sínum í Meist-
aradeild Evrópu í vikunni, þar 
sem Arsenal slátraði Slavia Prag, 
7-0, og situr á toppi H-riðils, en 
Liverpool tapaði óvænt 2-1 gegn 
Besiktas og er í fremur slæmum 
málum á botni A-riðils. 

Rafa Benitez, stjóri Liverpool, 
var þó ekki smeykur á blaða-
mannafundi í gær þegar hann var 
spurður hvort hans menn yrðu 
tilbúnir í slaginn gegn Arsenal. 

„Ef maður tapar leik og er að 
fara að mæta toppliði í deildinni 
er einhverra hluta vegna oft 

auðveldara að fá leikmenn sína til 
þess að einbeita sér og vera tilbúna 
í verkefnið,“ sagði Benitez.

Liverpool er fyrsti topp fjögur 
klúbburinn sem Arsenal mætir á 
tímabilinu og Arsene Wenger, 
stjóri liðsins, býst við hörkuleik. 

„Þetta verður erfiður leikur 
fyrir okkur. Fyrir tímabilið var 
mikið talað um að við værum með 
of ungt lið og myndum ekki ná 
langt, en nú er aftur á móti talað 
um að við eigum enn eftir að sanna 
okkur gegn stóru liðunum í deild-
inni. Sama hvað menn segja þá tel 
ég að við búum núna yfir sjálfsör-
ygginu og kraftinum sem þarf og 
við erum tilbúnir í leikinn,“ sagði 
Wenger.

Leikurinn byrjar kl. 16 og er 
sýndur beint á Sýn 2.    

Einu taplausu lið deildarinnar mætast

Birgir Leifur Hafþórsson 
komst ekki í gegnum niður-
skurðinn á opna Mallorca-mótinu 
í gær. Birgir Leifur hóf keppni að 
nýju í gær á 11. braut, þar sem 
hann hafði þurft að hætta keppni 
í fyrradag vegna myrkurs. Birgir 
Leifur kom í hús í gær á 74 
höggum eða 10 höggum yfir pari í 
106. sæti mótsins og samanlagt á 
150 höggum að loknum tveimur 
hringjum.

Hollendingurinn Robert Jan-
Derksen og Frakkinn Jean-
Francois Lucquin höfðu forystu í 
mótinu í gær á samtals níu 
höggum undir pari. 

Langt frá sínu 
besta á Spáni 

 Nágrannaliðin 
Njarðvík og Keflavík mætast í 
toppslag Iceland Express deildar 
karla í körfubolta í Njarðvík í 
kvöld. Fyrir leikinn eru bæði liðin 
taplaus og jöfn á toppi 
deildarinnar eftir þrjá leiki, en 
fyrir mótið var þeim spáð fjórða 
og fimmta sæti af forráða-
mönnum, þjálfurum og fyrirliðum 
deildarinnar. Keflavík hefur 
þegar unnið Snæfell og Grinda-
vík, sem var spáð öðru og þriðja 
sæti deildarinnar og Njarðvík 
hefur einnig unnið Snæfell.

Það er mál manna að deildin í 
ár sé jafnari nú en síðustu ár, 
bæði á toppi og botni, þar sem 
allir virðast geta unnið alla og 
dagsformið eða hugarfarið og 
hungrið til sigurs skiptir miklu 
máli.

Leikur Njarðvíkur og 
Keflavíkur hefst kl. 19.15 í kvöld í 
Ljónagryfjunni í Njarðvík. 

Erkifjendur 
mætast í kvöld

 Fram og Valur mætast 
í toppslag N1-deildar kvenna í 
handbolta í dag. Liðin eru bæði 
taplaus fyrir leikinn með 10 stig í 
öðru og þriðja sæti deildarinnar, 
en Valur er aðeins búinn að leika 
fimm leiki og á því einn leik inni 
á Fram. Valur hefur unnið alla 
fimm leiki sína til þessa í 
deildinni, en Fram hefur unnið 
fjóra leiki og gert tvö jafntefli, 
þar á meðal við Íslandsmeistara 
Stjörnunnar sem eru sem stendur 
á toppi deildarinnar.

Leikurinn fer fram í dag kl. 16 í 
Framhúsinu og sjálfsagt að 
hvetja fólk til að mæta á völlinn. 

Toppslagur í 
Framhúsinu



48.800 kr.

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

www.expressferdir.is

BOLTINN ER HJÁ OKKUR
WEST HAM – EVERTON
14.–16. desember

Nánar á www.expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

69.900 kr.
MAN. UTD. – NEWCASTLE
11.–13. janúar

Verð á mann í tvíbýli

Verð á mann í tvíbýli

71.900 kr.
LIVERPOOL – ASTON VILLA
18.–20. janúar

Verð á mann í tvíbýli

www.pitstop.is

Enska úrvalsdeildin:

 Mark Hughes, stjóri 
Blackburn, telur að sögusögnum 
um að hann muni taka við 
Tottenham hafi verið komið á 
kreik til þess að koma honum og 
liði hans úr jafvægi. 

„Ég sá strax í gegnum þetta 
bull og staða mála hjá Tottenham 
varðar hvorki mig né heldur 
Blackburn,“ sagði Hughes á 
blaðamannafundi í gær.

Sögusagnirnar 
eru bara bull

 Wayne Rooney, leikmað-
ur Manchester United og enska 
landsliðsins, stendur sem fyrr við 
bakið á landsliðsþjálfara sínum, 
Steve McClaren, þrátt fyrir að sá 
síðarnefndi hafi verið gagnrýnd-
ur mikið undanfarið.

„Steve hefur gert frábæra hluti 
fyrir England og það er ekki við 
hann að sakast hvernig staða 
liðsins er í augnablikinu. Það 
erum við, leikmennirnir, sem 
erum inni á vellinum sem berum 
ábyrgð á því hvernig staða liðsins 
er,“ sagði Rooney í viðtali við 
enska blaðið The Sun í gær.

England þarf að vinna topplið 
Króatíu og treysta á að Rússland 
tapi á móti Ísrael eða Andorra í 
lokaleikjum E-riðils í undan-
keppni EM ætli liðið sér farseðil-
inn til Austurríkis og Sviss á 
næsta ári. 

Steve McClaren 
á ekki sökina 

David Beckham fer fyrir 
liði sínu, Los Angeles Galaxy, í 
góðgerðaleik í fótbolta á vegum 
Rauða krossins og Hjálpræðis-
hersins í Kaliforníu.

Góðgerðaleikurinn verður hald-
inn 4. nóvember næstkomandi til 
þess að safna peningum fyrir 
fórnarlömb skógareldanna í Kali-
forníu og mótherji Galaxy í leikn-
um verður tilbúið lið söngvara, 
leikara og fyrrverandi leikmanna, 
Hollywood United FC. Meðal leik-
manna Hollywood-liðsins eru 
Frank Leboeuf, Richard Gough 
og fyrrum landsliðsmenn Banda-
ríkjanna, Eric Wynalda og Alexi 
Lalas. En sá síðarnefndi er knatt-
spyrnustjóri hjá Galaxy-liðinu. 

„Leikmenn Galaxy eru búsettir 
í Kaliforníu og það er sannkallað-
ur heiður fyrir okkur að fá að 
taka þátt í þessu,“ sagði Lalas.

Góðgerðaleikur hjá Galaxy

 Sex leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær og 
helst ber að nefna að Manchester 
United er komið í toppsætið eftir 
öruggan sigur gegn Middles-
brough og Chelsea tók Manchest-
er City bókstaflega í kennslu-
stund. Í öðrum leikjum náði 
Birmingham að vinna Wigan, 
Reading vann Newcastle, Sunder-
land og Fulham skildu jöfn sem og 
Porsmouth og West Ham.

Manchester United mætti 
ákveðið til leiks gegn Middles-
brough og tók forystu strax á 3. 
mínútu þegar Luís Nani skoraði 
glæsilegt mark úr langskoti. Midd-
lesbrough lét þó mótlætið ekki á 
sig fá og Jeremie Allardiere jafn-
aði leikinn þremur mínútum síðar. 
United tók forystu á nýjan leik 
eftir rúman hálftíma þegar Nani 
stal boltanum af Stuart Downing 
og renndi boltanum á Wayne Roon-
ey sem skoraði örugglega og stað-
an var 2-1 í hálfleik.

Í seinni hálfleik hélt United 
áfram og Carlos Tevez skoraði 
eftir góðan undirbúning Rooneys, 
3-1, en Argentínumaðurinn var 
ekki hættur og bætti fjórða mark-
inu við áður en yfir lauk og 4-1 
sigur United staðreynd.

„Middlesbrough gerði okkur 
erfitt fyrir en þegar við byrjum 
leikinn af krafti eins og við gerð-
um, þá verður allt miklu auðveld-
ara. Mér fannst við ná að spila 
góðan fótbolta með fáum snerting-
um og miklum hraða og við áttum 
skilið að vinna leikinn,“ sagði 
Carlos Quieroz, hægri hönd Sir 
Alex Ferguson, í viðtali eftir 
leikinn.

Flestir bjuggust við spennandi 
leik milli Chelsea og Manchester 
City, en liðin voru fyrir leikinn í 
þriðja og fimmta sæti í deildinni. 
Leikurinn var hins vegar algjör 
einstefna þar sem Chelsea gjör-
samlega slátraði City-liðinu. 
Michael Essien kom Chelsea á 
bragðið eftir stundarfjórðung og 
Didier Drogba bætti öðru marki 
við eftir hálftíma leik og þar við 

sat í hálfleik. Flóðgáttir opnuðust 
svo sannarlega í seinni hálfleik 
þar sem Chelsea Drogba bætti við 
sínu öðru marki í leiknum og Joe 
Cole, Salomon Kalou og Andreiy 
Shevchenko skoruðu allir eitt 
mark hver fyrir Chelsea og ótrú-
legur 6-0 sigur hjá Chelsea sem er 
komið á skrið undir stjórn Avrams 
Grant.

„Við erum búnir að bæta okkur 
leik eftir leik í þessum mánuði og 
leikmennirnir eru búnir að sýna 
frábært viðhorf undanfarið og 
gríðarlegan vilja. Við munum 
njóta þessa sigurs en við þurfum 
líka að halda áfram að vinna í því 
sem við erum að byggja upp hjá 
Chelsea og spila áfram jákvæðan 
fótbolta,“ sagði Avram Grant, 
stjóri Chelsea, ánægður í viðtali í 
leikslok.

Sex leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær en þar bar hæst að Chelsea og 
Manchester United unnu góða sigra og United er komið á topp deildarinnar. 



Hvers vegna þurfum 
við að draga úr 
rjúpnaveiðum?
Rjúpnastofninn stendur höllum 
fæti. Ástæðan er ekki þekkt en 
hugsanlega gætu skotveiðar skipt 
máli. Samtök skotveiðimanna setja 
hag rjúpunnar í fyrsta sæti og
vilja leggja sitt af mörkum þegar 
nauðsynlegt reynist að draga 
tímabundið úr veiðum. Einnig er 
það skoðun Skotvís að veiðistjórnun 
skuli byggð á vísindalegu grunni og 
bestu þekkingu á hverjum tíma. Í 
ljósi mikillar sóknargetu íslenskra 
skotveiðimanna hvetja samtökin 
veiðimenn til að sýna hófsemi við 
rjúpnaveiðar 2007 og veiða aðeins 
fyrir sig og sína. Þannig má vonandi 
draga úr heildarafföllum rjúpna 
og þar með stuðla að sjálfbærum 
rjúpnaveiðum um ókomin ár.

Rjúpnaveiðimenn
Göngum hægt um gleðinnar dyr!

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir hvetja íslenska rjúpnaveiðimenn til að gæta hófs við veiðarnar, aka ekki utan vega, hirða notuð skothylki sín og
annarra. Veiðimenn eru einnig hvattir til að gæta fyllsta öryggis, hafa með sér áttavita, GPS staðsetningatæki og láta vita af ferðum sínum.

Þá er veiðidagur góður þegar hóflega er veitt, með
talsverðri líkamlegri áreynslu, vakandi náttúruskyni og 

sært dýr liggi ekki eftir að kveldi.

Rjúpnaveiðar hefjast fimmtudaginn 1. nóvember n.k. 
Vegna meiri fækkunar í íslenska rjúpnastofninum en búist var við er nauðsynlegt að draga enn frekar úr veiðum.

Veiðar verða leyfðar 4 daga í viku í nóvember; fimmtudaga, föstudaga, laugardaga og sunnudaga.

Skotvís - landssamtök skotveiðimanna
Skotveiðifélag Íslands er landssamband íslenskra skotveiðimanna. Félagið gætir hagsmuna veiðimanna, stendur 
fyrir öflugu fræðslustarfi og stendur vörð um íslenska náttúru. Eyðilegging búsvæða villtra dýra er helsta ógnunin 

við tilvist þeirra, - ekki veiðar landsmanna. Án öflugrar hagsmunagæslu Skotveiðifélags Íslands undanfarin ár væru 
aðstæður íslenskra skotveiðimanna talsvert verri. Til þess að halda þessu þróttmikla starfi áfram og sinna þessum 

verkefnum enn betur, hvetjum við íslenska skotveiðimenn til að ganga í félagið. Þannig tryggjum við best að við 
getum stundað veiðar í íslenskri náttúru um ókomin ár.

www.skotvis.is
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Sykurlausir myntudropar af 
gerðinni Frisk, hvítur sykur, 
hunang og rakatæki er meðal þess 
sem ítalski stórsöngvarinn Andrea 
Bocelli hefur óskað eftir því að 
hafa baksviðs fyrir tónleika sína í 
Egilshöll 31. október.

Að sögn tónleikahaldarans Karls 
Lúðvíkssonar eru óskir Bocelli 
afar hógværar og ekkert í líkingu 
við það sem hann hefur áður 
kynnst. „Þetta er eiginlega 
ótrúlegt. Ég hef séð „rydera“ frá 
mörgum öðrum listamönnum um 
sérstök handklæði og eitthvað 
slíkt en hann er ekki með neinar 
stjörnustælakröfur,“ segir Karl.

Bocelli, sem telst vera frægasti 
tenórinn í dag sem kemur 
reglulega fram, kemur hingað til 
lands á einkaþotu sinni um hádegið 
og flýgur síðan af landi brott á 
miðnætti eftir tónleikana. Auk 110 

manna fylgdarliðs, m.a. frá 
tékknesku sinfóníunni, verða með 
honum í för tíu og tólf ára synir 
hans. Ætlar ellefu ára sonur Karls 
að sýna þeim Reykjavík á meðan á 
dvöl þeirra stendur. „Bocelli 
fannst það frábær hugmynd að 
taka þá að sér. Þeir fá einkabílstjóra 
og lífvörð og ætla að fara í keilu 
og gera eitthvað skemmtilegt,“ 
segir Karl. Sjálfur ætlar hinn 
blindi Bocelli að taka því rólega og 
leggur hann mikið upp úr því að 
hvíla rödd sína eins mikið og 
kostur er fram að tónleikum.

Bocelli öðlaðist heimfrægð fyrir 
rúmum áratug fyrir enska útgáfu 
sína á laginu Con te partirò sem 
margir ættu að þekkja sem Time 
to Say Goodbye. Hann er 
margverðlaunaður tenór og einn 
söluhæsti tónlistarmaður heims 
síðustu ár.

Tónleikarnir verða sitjandi og 
hefur miðasala gengið mjög vel. 
Hafa þegar selst um fimm þúsund 
miðar. 

Bocelli vill myntudropa og rakatæki

Rithöfundurinn Yrsa Sigurðar-
dóttir er nýkomin frá Alaska þar 
sem glæpasagnahöfundar alls 
staðar að úr heiminum komu 
saman í þeim tilgangi að hlýða á 
fyrirlestra um glæpatækni. „Þarna 
voru til að mynda fyrirlestrar um 
lík. Þetta var mjög gaman,“ segir 
Yrsa og hlær en þetta er í fyrsta 
skipti sem hún sækir slíka ráð-
stefnu. Fyrirlesarar voru „CSI“ 
fólk frá Alaska, lögreglumenn og 
dómarar. „Það var minnst á dóm-
urunum að græða enda er dóms-
kerfið hér heima mjög frábrugðið 
því bandaríska,“ segir Yrsa. „En 
það var gaman að hlusta á fólkið 
frá Alaska enda eru þeirra aðstæð-
ur ekki ólíkar okkar hvað varðar 
lík í snjó og þess háttar.“ Yrsa seg-
ist ekki hafa náð að skoða sig 
mikið um enda var hún bara í þrjá 
daga. „Ég mætti, horfði á fyrir-
lestur um lík og fór svo til baka. 
Ekki beint það sem maður ætti að 
gera í Alaska. En það er ofsalega 
fallegt þarna.“

Bók Yrsu, Þriðja táknið, kom út 
vestanhafs í byrjun mánaðarins 

og hefur hlotið góða dóma. Harri-
et Klausner gaf bókinni fimm 
stjörnur en Time hefur sagt hana 
vera einn áhrifamesta gagnrýn-
anda heims. „Ég vissi ekki hver 
Klausner var áður en ég frétti af 
þessum dómum en þetta er auðvit-
að alveg frábært. Forlagið mitt úti 
sendir mér dómana sem ég fæ og 
þeir eru undantekningalaust frá-
bærir. Kannski halda þeir bara 
slæmu dómunum frá,“ segir hún 
og hlær. Hún segist ekki vita 
hvernig bókin selst í Bandaríkjun-
um. „Ég er mikið spurð af því af 
vinum og kunningjum. Reyndar er 
ég búin að ljúga því að einum að 
ég fái tölvupóst í hvert skipti sem 
ég sel eintak.“

Um miðjan næsta mánuð kemur 
út ný bók eftir Yrsu hér á landi. 
„Þetta er glæpasaga sem heitir 
Aska. Hún fjallar um lík sem finn-
ast við uppgröft húsa sem grófust 
undir í gosinu í Vestmannaeyjum, 
Pompei norðursins. Auk þess er 
manneskja í nútímanum drepin 
sem bjó yfir upplýsingum sem 
leyst gætu málið.“

Fór á fyrirlestur 
um lík í Alaska

Fæddist á hlaupársdegi

„Þetta á í raun mjög vel við 
Þórberg því það hefur enginn 
íslenskur höfundur lagt jafn 
mikla áherslu  á sína þróun hvað 
varðar þroska og andlegu 
hliðina,“ segir Pétur Gunnarsson, 
rithöfundur, en fyrir þessi jól 
kemur út bókin Þroskasaga 
Þórbergs sem hann skrifar. 
Pétur segir þetta vera þau 
fjörutíu og fimm ár í lífi Þórbergs 
sem kalla mætti „undirbúnings-
tímabilið“ fyrir rithöfundar-
ferilinn. Pétur lagðist í mikinn 
lestur fyrir bókina og las meðal 
annars dagbækur skáldsins sem 
eru í kringum hundrað talsins og 
eru geymdar á Þjóðarbókhlöðinni 
en Þórbergur hélt dagbók í tæp 
sextíu og fimm ár.

Pétur segir það hafa komið sér 
mest á óvart hversu félagslynd-
ur Þórbergur var og hvað höfuð-
borgin Reykjavík hafi verið 
skemmtileg á þessum tíma þegar 
Þórbergur gekk um göturnar. 

„Þetta er fyrir daga einstakl-
ingssímans, bílsins og allra 
þeirra nútímaþæginda sem við 
þekkjum í dag. Á þessum tíma 
var fólk bara mikið á röltinu og 
ólíkt því sem við þekkjum núna, 
þar sem óvæntar heimsóknir eru 
hálfgerð innrás á heimilið, þá 
þótti slíkt ekkert tiltökumál og 
bara hinn sjálfsagðasti hlutur,“ 
bætir Pétur við.

Þórbergur var hálfgerður 
dellukarl. Ólíkt nútímamanninum 
sem bítur í sig eitthvað áhugamál 
en missir síðan áhugann á einum 
mánuði eða kannski ári sökkti 
skáldið sér ofan í sín hugðarefni 
svo árum skipti og lét allt annað 
til hliðar. Fyrst Einar Ben., síðan 
íslenska, svo guðspeki, sósíalismi, 
esperantó og loks rithöfundar-
ferillinn. „Hann sleppir ekki 
hendinni af neinu heldur hefur 
áhugamálin með sér í ferða-
töskunni. En hann tæmdi þau 
algjörlega og þannig samdi hann 
meðal annars kennslubækur, 

áróðursbækur og orðabók fyrir 
esperantó,“ segir Pétur. 

Í hugum margra voru þeir 
Halldór Laxness og Þórbergur 
tveir risar í menningarlífi lands-
manna á fyrstu áratugum síð-
ustu aldar. Pétur segir að Lax-
ness komi töluvert við sögu í 
dagbókunum og í fyrstu hafi 
verið mikil og djúpstæð vinátta 
þeirra á milli. Reyndar segir rit-
höfundurinn að samband þeirra 
tveggja sé hreinlega efni í annað 
bindi. 

„Þeir voru svona eins og veð-
hlaupahestar, að berjast um hylli 
sama lesendahópsins. Í fyrstu 
var Halldór hálfgerður læri-
sveinn Þórbergs og Bréf til Láru 
hafði mikil áhrif á hann. En 
þegar bækur á borð við Sölku 
Völku komu út var Þórbergur í 
hlutlausum gír og „nemandinn“ 
tók fram úr „meistaranum“ og 
við það verður til mikil tog-
streita sem setur mark sitt á þá.“

„Ég er mjög glöð yfir þessari 
velgengni og mjög stolt af hon-
um, það held ég nú. Ég hefði nú 
ekki trúað þessu fyrst, en svona 
þróast málin.“



flugrútan
… alltaf á ferðinni

Gildir 28. október 2007 til 30. mars 2008

Sími 562 1011 ı  www.re . i s  ı  www.f lybus . i s

Aukin þjónusta við ferðalanga

Flugrútan stoppar á hverjum morgni á eftirtöldum stöðum Select 
og fer síðan beint út á flugvöll:
Select Vesturlandsvegi – kl. 05:00

Select Suðurfelli Breiðholti – kl. 05:10

Select Hagasmára við Smáralind – kl. 05:15

Áætlaður komutími í Leifstöð er kl. 05:50

Þú þarft ekki að panta sæti, rútan stoppar örugglega við þessa staði 

og þú getur keypt þér miðann með morgunkaffinu á Select.

Einfalt og þægilegt, ekkert stress og þú nýtur ferðarinnar.
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Vetraráætlun 2007- 2008
hefur tekið gildi

• Verð 1.200 kr. aðra leiðina til 31.12. 2007 

• Verð 1.300 kr. aðra leiðina frá 01. 01. 2008

• Ókeypis fyrir börn að 11 ára aldri

• 50% afsláttur fyrir  unglinga, 12-15 ára

• Aukaferðir fyrir  leiguflug sem ekki fellur að áætlun

Nánari upplýsingar um brottfarir á www.flybus.is

Upphafs- og endastöð allra ferða 
er Umferðamiðstöðin BSÍ.
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Nokkur styr hefur staðið um nýja 
biblíuþýðingu, eins og við var 

að búast, enda hefði annað verið 
algjört nýmæli í sögu þeirra. Núna 
muna að vísu fæstir eftir látunum í 
kringum fyrri þýðingar og sömu-
leiðis verður uppnámið núna flest-
um gleymt þegar sú næsta leysir 
þessa af hólmi. Einn þeirra sem 
þannig munu gleymast er Svarthöfði 
í DV sem sl. fimmtudag fullyrðir að 
verið sé „að ganga erinda ákveðinna 
hópa með því að breyta texta ritn-
ingarinnar og meiningu hans ... til 
að þóknast minnihlutahópum“.

er auðvitað ekkert annað en 
illkvittinn rógur. Hér er vegið af 
algerri vanþekkingu úr skjóli nafn-
leyndar að heiðri fremstu biblíu-
fræðinga þjóðarinnar. Eða hafa vís-
indamenn á öðrum fræðasviðum 
þurft að sæta því í fjölmiðlum að 
vera borið á brýn að stjórnast af 
annarlegum hvötum, að bera ekki á 
borð það sem sannast er og réttast 
samkvæmt fræðunum, heldur að 
falsa niðurstöður sínar? Hvernig 
ætli viðbrögðin við slíku yrðu? 

höfum aldrei getað gert okkur 
gleggri grein fyrir upphaflegri 
merkingu biblíutexta en nú. Vit 
okkar á menningarheimi og félags-
legu umhverfi frumlesendanna (og 
þarafleiðandi skilningi þeirra á 
textanum) hefur aldrei verið meira. 
Til að komast eins nálægt merkingu 
frumtextans og framast er unnt er 
ýmislegt auðvitað þýtt öðruvísi 
núna en áður, þegar unnið var af 
minni þekkingu. Síðasta heildar-
þýðing Biblíunnar er frá því fyrir 
daga fyrri heimsstyrjaldarinnar. Að 
halda því fram að hún sé „sannari“ 
er auðvitað augljós bábilja sem 
stenst enga akademíska skoðun. 

er sárt fyrir þá sem lagt 
hafa alla sína orku í bókstafstrú á 
þrálátar túlkunarvillur úr úreltum 
menningarheimi eldri biblíuþýð-
inga sem nú hafa verið leiðréttar. Í 
huga þeirra er æðsta boðorðið 
nefnilega alls ekki æðsta boðorðið, 
sem er heppilegt, því það felur m.a. 
í sér þá erfiðu skyldu að elska 
náungann. Slitrur úr Þriðju Móse-
bók, Rómverjabréfinu og Fyrra 
Korintubréfi, rifnar úr öllu sam-
hengi, hafa meira vægi, því þar 
koma fyrir orð eins og „kynvilling-
ar“, „girnd“ og „viðurstyggð“, sem 
auðveldara er að æpa um leið og 
bent er á náungann. 

gerir mann 
nefnilega ekkert mjög frjálsan ef 
maður hefur reist höll sína á lygum. 
Þá gerir hann mann bara siðferði-
lega gjaldþrota.

Sannleikurinn 
mun gjöra yður 

frávita
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Þegar þú brosir, 
þá brosum við!

þjónustu

með ánægju


