
„Það er eitthvað 
að þegar vestræn ríki dæla pen-
ingum til Afríku í marga áratugi 
en ungbarnadauði eykst samt 
sem áður,“ segja Sigríður Snæ-
björnsdóttir og Sigurður Guð-
mundsson í viðtali við Frétta-
blaðið í dag. Hjónin dvöldu við 
Apaflóa í Malaví í eitt ár og störf-
uðu við uppbyggingu heilbrigðis-
þjónustu.

Sigríður og Sigurður segja 
mikilvægara að kenna fátækum 
að búa til peninga en að ausa í þá 
fjármunum sem komast sjaldan 
til þeirra sem þá þurfa. „Einn 
höfðinginn þarna sagði „hættið 
að gefa okkur peninga og gefið 

okkur menntun í staðinn“. Og 
þetta er satt,“ segja þau.

Lífslíkur í Malaví eru um 43 ár 
og vannæring skerðir þroska 
margra malavískra barna. Þau 
segja nauðsynlegt að styrkja inn-
viði samfélagsins, enda sé heim-
sókn til landsins líkt og ferðalag 
hundrað ár aftur í tímann. Í 
malavísku samfélagi skipa hjá-
trú og svartigaldur stóran sess 
og forneskjulegar hugmyndir 
hafa áhrif á samfélagsgerðina.

Hjónin segja sjálfsbjargar-
viðleitnina minnka þegar þjóð-
inni er kennt að rétta út hend-
urnar. „Fólk virðist oft bara bíða 
eftir að lífið renni hjá,“ segir 
Sigríður.

Fordómar handa börnum

„Lífaldur hækkar og öldruðum 
fjölgar hlutfallslega. Það er ljóst að mörg ný 
vandamál munu steðja að heilbrigðiskerfi 
okkar vegna þessa,“ segir Tryggvi Egilsson, 
öldrunarlæknir á Landspítalanum og Hrafn-
istu. 

Tryggvi hefur gert athuganir á þeim heilsu-
farsvandamálum sem líklegt er að hrjái eldri 
borgara í framtíðinni. Hann telur kvíðvæn-
lega tíma fram undan. „Vaxandi offita, hreyf-
ingarleysi og afleiðingar þess munu reynast 
heilbrigðiskerfinu þungur baggi í framtíðinni 
auk þess sem búast má við fleiri tilfellum 
áunninnar sykursýki,“ segir Tryggvi. Þá telur 
hann að berklatilfellum gæti fjölgað veru-
lega, sem og sýkingum vegna ónæmra 
baktería. Hann bendir á að litlar framfarir 

hafi orðið í berklameðferð undanfarið og 
þróun sýklalyfja hafi ekki haldið í við þróun 
baktería. 

Þó að komandi vandamál heilbrigðiskerfis-
ins séu mikil tekur Tryggvi fram að ekki blasi 
við algert svartnætti. Miklar framfarir hafi 
orðið á meðferð ýmissa sjúkdóma, ljóst sé að 
margir aldraðir séu að verða meira sjálf-
bjarga með fjölgun gerviliðaaðgerða og augn-
aðgerða auk annarra úrræða svo sem göngu-
hjálpartækja. Þá hafi dregið úr reykingum og 
það muni lækka tíðni erfiðra sjúkdóma. 

Nýlega var haldin ráðstefna í tilefni 
afmælis tveggja hjúkrunarheimila Hrafnistu. 
Var þar litið til framtíðar í tengslum við 
öldrunarmál og segir Sveinn H. Skúlason, for-
stjóri Hrafnistu, að í framtíðinni verði lögð 

áhersla á að aldraðir geti búið sem lengst á 
heimili sínu. Hann segir langa biðlista eftir 
hjúkrunarheimilum skýrast að hluta af því að 
fólk sé hrætt við að vera eitt, en með auknum 
stuðningi og heimaþjónustu verði hægt að 
draga úr biðlistum og auka þjónustu hjúkrunar-
heimila. 

„Fólk verður samt að reyna að haga lífi sínu 
þannig að það geti verið sjálfbjarga þegar 
það verður eldra,“ segir Tryggvi. Hann bendir 
á að líkur séu að fjöldi aldraðra muni tvöfald-
ast á næstu þremur til fjórum áratugum þótt 
Íslendingum í heild muni aðeins fjölga um 
fimmtung. Fólk verði því að taka ábyrgð á 
sjálfu sér og reyna að tryggja velferð sína á 
efri árum. Það geri það best með því huga vel 
að eigin heilsu. -

Offita aldraðra áhyggjuefni
Öldrunarlæknir segir vaxandi offitu og hreyfingarleysi munu hrjá eldri borgara í auknum mæli og afleið-
ingar þess verða heilbrigðistkerfinu þungur baggi.  Fólk verði að huga vel að eigin heilsu á efri árum. 

Tilkynningum til 
barnaverndar fjölgaði mikið milli 
árshelminga 2006 og 2007. Bragi 
Guðbrandsson, forstjóri Barna-
verndarstofu, segir tilkynningum 
hafa fjölgað mikið síðustu ár. Þó sé 
fjölgun starfsmanna barnavernda í 
sveitarfélögum ekki merkjanleg. 
Það sé áhyggjuefni þar sem minni 
tími gefist til að sinna alvarlegustu 
málunum.

Minni tími fyrir 
alvarlegri mál 

Bandarísk kona, sem 
situr uppi með birgðir af eigin 
brjóstamjólk, hefur keypt 
dagblaðsauglýsingu til að reyna 
að finna kaupanda.

Konan segir að frystikistan sín 
sé full af brjóstamjólk, þar sem 
fjögurra mánaða dóttir hennar 
vill ekki drekka hana nema beint 
úr brjóstinu. Brjóstamjólk má 
geyma í hálft ár við góðar 
aðstæður.

Kona selur eigin 
brjóstamjólk



 Þjóðþing Venesúela 
samþykkti á föstudag breytingar 
á stjórnarskránni sem munu auka 
völd forsetans Hugos Chavez til 

muna og gera 
honum kleift að 
sitja í embætti 
til æviloka.

Kosið verður 
um breyting-
arnar 69 í 
þjóðaratkvæða-
greiðslu 2. 
desember
næstkomandi.
Geta lands-

menn þá samþykkt þær í heild 
sinni eða hafnað þeim öllum.

Verði breytingarnar samþykkt-
ar getur ríkisstjórnin þjóðnýtt 
hvaða einkaeign sem er án 
samþykkis dómstóla. Jafnframt 
lengist kjörtímabil forseta í sjö ár 
og gefst Chavez kostur á að bjóða 
sig aftur fram árið 2012. 

Völd Chavez 
aukast til muna

 Sömu röksemdum 
var beitt þegar Vítisenglum var 
bannað að koma hingað til lands á 
föstudag og þegar meðlimum 
Falun Gong var meinað að koma 
hingað og þeir sendir úr landi árið 
2002, segir Ragnar Aðalsteinsson 
hæstaréttarlögmaður.

Þá fengu stjórnvöld lista með 
nöfnum Falun Gong-liða og báðu 
flugfélag að flytja þá ekki til 
landsins. Umboðsmaður Alþingis 
sagði síðar að stjórnvöld hefðu 
ekki haft heimildir til að beita 
þeim aðferðum. Auk þess voru 
þeir sem þegar voru komnir hing-
að til lands sendir úr landi. 

Ragnar segir að þar sem víglína 
íslenskra stjórnvalda sé nú dregin 
við komu Vítisenglanna til lands-
ins sé ljóst að annað hvort séu 
stjórnvöld að viðurkenna að 
aðferðafræðin sem beitt var gegn 

Falun Gong-liðum hafi ekki staðist 
lög, eða að halda því fram að Vítis-
englarnir séu ekki jafn hættulegir 
og friðelskandi Falun Gong-liðar.

„Auðvitað er ljóst að sú fram-
koma ríkisstjórnarinnar var bull-
andi ólögleg,“ segir Ragnar.

Spurður um tilvísun lögreglu í 
allsherjarreglu og þjóðaröryggi 
segir Ragnar að lögreglan verði að 
hafa vissu fyrir því að þeir Vítis-
englar sem hingað ætluðu að koma 
hafi komið hingað til þess að brjóta 
af sér. 

Til dæmis gæti það átt við ef 
mennirnir hefðu alvarlegan saka-
feril að baki, til dæmis tengdan 
skipulagðri glæpastarfsemi. Ekki 
dygði að hafa rökstuddan grun um 
að hópurinn hygðist stunda lög-
brot, lögreglan verði að hafa bein-
ar sannanir fyrir því að slíkt standi 
til.

Stjórnvöld draga nýja víglínu

Þeir Vítisenglar sem 
lögreglan átti von á til landsins í 
gær virðast hafa hætt við að koma, 
segir Jóhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjunum. Sam-
tals átta meðlimir Vítisengla sem 
komu til landsins á föstudag voru 
sendir af landi brott í gærmorgun. 
Sumir mannana eiga alvarlegan 
sakaferil að baki.

„Við áttum von á fleirum en þeir 
hafa áttað sig á því að þeir myndu 
hvorki komast lönd né strönd og 
hafa greinilega ákveðið að koma 
ekki,“ segir Jóhann. Lögreglan var 
áfram með viðbúnað ef fleiri Vítis-
englar skyldu láta sjá sig. 

Mennirnir átta sem voru sendir 
úr landi komu allir með flugi frá 
Ósló utan einn sem kom frá Kaup-
mannahöfn. Sextán lögreglumenn 
fylgdu mönnunum úr landi, en þeir 
fóru allir til Noregs. Með í för var 
eiginkona eins mannsins, en eigin-
kona annars þeirra varð eftir hér á 
landi að eigin ósk.

Lögregla meinaði mönnunum að 
koma til landsins þar sem talið var 
að koma þeirra hingað gæti ógnað 
allsherjarreglu og almannaöryggi. 
Jóhann segir aðeins einn mann-
anna hafa gert athugasemdir við 
það.

„Það er rétt að taka það skýrt 
fram að við gættum að sjálfsögðu 
allra formsskilyrða, og sinntum 
leiðbeiningaskyldu lögum sam-
kvæmt. Við bentum þeim á að þeir 
ættu kost á því að njóta aðstoðar 
lögmanns og gætu kært,“ segir 
Jóhann. Hann segir túlk hafa verið 
til staðar í öllum viðtölum. 

Einn mannana óskaði eftir því að 
njóta aðstoðar lögmanns, sá hringdi 

í lögmann sinn og ráðfærði sig við 
hann. Jóhann segir mennina ekki 
hafa átt rétt á því að hitta lögmann, 
sá réttur verði ekki til fyrr en 
menn ákveði að kæra málsmeð-
ferðina, sem enginn þessara manna 
hafi gert.

Oddgeir Einarsson, lögmaður 
eins mannanna, segir aðgerðir lög-
reglu ekki standast lög. Hann hafi 
rætt við umbjóðanda sinn í síma en 
verið meinað að hitta hann.

Til greina kemur að einhverjir 
mannanna fari í skaðabótamál, 
segir Oddgeir. Engin ákvörðun hafi 
þó verið tekin um slíkt. Það sé lík-
lega eina leiðin til að fá úrskurð um 
lögmæti aðgerða lögreglu.

Erlendum vélhjólamönnum hefur 
fjórum sinnum verið vísað frá við 
komuna til Keflavíkur, og einu sinni 
var slíkum hópi vísað frá við kom-
una til Seyðisfjarðar með ferjunni 
Norrænu.

Hluti Vítisengla með 
alvarlegan sakaferil
Átta Vítisenglar sem komu til landsins á föstudag voru í gær sendir af landi 
brott. Engir bættust í hópinn í gær. Mönnunum gefinn kostur á lögmanns-
aðstoð og túlkum segir lögregla. Vítisenglarnir íhuga að höfða skaðabótamál.

 Slagsmál brutust út milli 
Kúrda og Tyrkja í miðborg Oslóar 
í gærdag. Hópur fólks, sem kallar 
sig Tyrkjaráðið, hafði efnt til 
friðsamlegra mótmæla gegn 
kúrdískum skæruliðum og mættu 
um fimm hundruð manns

Kúrdar, búsettir í Osló, mættu 
einnig til fundarins en voru beðnir 
að yfirgefa svæðið þar sem þeir 
höfðu ekki tilkilin leyfi fyrir 
mótmælafundi. Skömmu síðar réð-
ist grímuklæddur Kúrdi að 
tyrkneskum mótmælanda með 
kylfu og barði hann illa. Þetta varð 
kveikjan að slagsmálum milli 
hópanna tveggja og þurftu 
lögreglumenn að beita piparúða og 
kylfum til að skakka leikinn.   

Grímuklæddir 
Kúrdar réðust 
að Tyrkjum

Forseti Pakistan, 
Pervez Musharraf, hefur lýst yfir 
neyðarástandi í landinu. Musharraf 
hefur ekki gefið upp ástæðu fyrir 
ákvörðuninni, en með þessu er 
stjórnarskránni vikið til hliðar og 
forsetinn fær alræðisvald.

Ríkisstjórnin hefur stöðvað 
útsendingar einkarekinna frétta-
stöðva í fjölda borga og símasam-
band liggur niðri í höfuðborginni 
Islamabad. Hermenn óku um götur 
höfuðborgarinnar og götum var 
lokað eftir að ákvörðunin var til-
kynnt.

Sjö hæstaréttardómarar hafa 
hafnað ákvörðuninni og hvetja emb-
ættismenn til að hunsa hana. Þeir 

segja engan grundvöll vera fyrir 
þessum aðgerðum. Talið er að 
hæstiréttur muni dæma sigur Mus-
harrafs í forsetakosningunum í októ-
ber ólöglegan, sökum þess að hann 
var enn yfirmaður hersins. Búist er 
við úrskurði áður en kjörtímabili 
hans lýkur um miðjan mánuðinn.

Hrina hryðjuverkaárása hefur 
dunið að undanförnu. Stærsta 
árásin var 18. október þegar Benazir 
Bhutto, leiðtogi stjórnarandstöð-
unnar, sneri aftur til landsins eftir 
átta ára útlegð. Um 140 fórust í 
árásinni. Bhutto segir forsetann 
vera orðinn einræðisherra og að 
erfitt verði að halda lýðræðislegar 
kosningar.

Musharraf tekur sér alræðisvald

Karlmaður var tekinn 
af lögreglu í Borgarnesi skömmu 
fyrir miðnætti í fyrrinótt. 
Maðurinn var færður á lögreglu-
stöð þar sem tekið var blóðsýni. 
Kom í ljós að hann var undir 
áhrifum lyfja. 

Þá gerðu lögreglumenn húsleit 
í heimahúsi í bænum og fundu 
nokkurt magn fíkniefna. Ekki er 
talið að um söluefni hafi verið að 
ræða.

Ók undir 
áhrifum lyfja 

Byggingafyrirtæki 
hefur í Héraðsdómi Reykjavíkur 
verið sýknað af kröfum manns 
vegna vangoldinna launa. Ósann-
að var að samið hefði verið um 
að hann ætti rétt til launa vegna 
biðtíma og tíma sem fór í líkams-
rækt.

Maðurinn vann ýmis verkefni 
fyrir fyrirtækið sem verktaki. 
Hann vildi fá greidd laun fyrir 
biðtíma og fleira. 

Fyrirtækið benti á að staða 
hans hefði verið önnur en venju-
legs launamanns og honum bæri 
ekki að fá laun á biðtíma vegna 
verkefnaskorts eða vegna lík-
amsræktar.  

Engin laun í lík-
amsræktinni

Oddgeir, hefurðu talað við 
englabossinn?
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Í einu tilliti erum við þó öll eins:
Okkur þykir gott að fá hrós fyrir vel unnin störf.

Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni eru viðskiptavinir TM þeir
ánægðustu af viðskiptavinum tryggingafélaga.

Að sama skapi getum við fullyrt að ef ánægjumæling færi fram
á meðal starfsfólks félaganna myndi hún örugglega leiða í ljós 
að við erum það tryggingafélag sem er ánægðast með 
viðskiptavini sína.

Takk fyrir traustið!
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 Tilkynningum til 
barnaverndarnefnda hér á landi 
fjölgaði mjög á milli ára 2006 og 
2007, um ríflega eitt þúsund. Á 
fyrstu sex mánuðum síðasta árs 
voru þær 3.321 talsins en samtals 
4.383 á fyrstu sex mánuðum þessa 
árs. 

Þetta sýna nýjar niðurstöður 
Barnaverndarstofu sem hefur nú 
borið saman fjölda tilkynninga 
milli fyrstu sex mánaða beggja 
ára. Samkvæmt þessu er aukn-
ingin á fjölda tilkynninga milli 
ára tæp 32 prósent. „Ég finn til 
með öllum þessum börnum hvort 
sem þau eru ársgömul eða á ungl-
ingsaldri,“ segir Guðjón Ólafur 
Jónsson, formaður Barnaverndar 
Reykjavíkur. Hann segir að mörg 
þeirra mála sem koma inn á borð 
hjá Barnavernd séu vegna vímu-
efnaneyslu foreldra en það sé þó 
ekki einhlítt.

Samtals 3.078 tilkynningar voru 
af höfuðborgarsvæðinu og 1.305 
af landsbyggðinni. Fjöldi barna 
sem tilkynnt var um reyndist 
vera 3.567, en í sumum tilvikum 
var tilkynnt oftar en einu sinni 
um sama barn. Til samanburðar 
var tilkynnt um 3.092 börn á 

fyrstu sex mánuðum ársins 2006, 
þannig að aukningin milli ára er 
15 prósent. Barnaverndarnefndir 
hófu könnun á högum 1.487 barna 
af þeim sem tilkynnt hefur verið 
um á þessu ári.

„Því miður er það þannig að 
mál fólks sem hefur verið í 
langvarandi vímuefnaneyslu 

koma ítrekað inn á borð til okkar,“ 
segir Guðjón. Hann segir að 
vissulega spyrji starfsmenn 
Barnaverndar sig hvort ekki sé 
oftar ástæða fyrir forræðissvipt-
ingu en raun ber vitni. „Það er 
samt mjög harkaleg aðgerð að 
taka barn frá foreldri og því þarf 
að fara mjög varlega í þeim 
efnum.“ Fimm til tíu foreldrar 
eru sviptir forræði barna sinna á 
ári.

Fjölgun tilkynninga til barna-
verndarnefnda má einkum skýra 
með fjölda lögregluskýrslna, að 
því er fram kemur hjá Barna-
verndarstofu. Á fyrstu sex mán-
uðum ársins 2006 bárust barna-
verndarnefndum 1.813 
tilkynningar frá lögreglu en á 
árinu 2007 voru þær 2.568.

Tilkynningum um kynferðis-
ofbeldi gagnvart börnum fjölgaði 
á milli ára. Fyrstu mánuði 2006 
voru þær 172 en 226 á árinu 2007. 
Fjöldi tilkynninga sem berast í 

gegnum Neyðarlínuna 112 hefur 
staðið í stað milli ára. Samtals 
voru tilkynningar 346 bæði árin 
2006 og 2007. Hins vegar tekur 
Barnaverndarstofa fram að fleiri 
tilkynningar sem bárust í gegn-
um Neyðarlínuna voru raunveru-
legar barnaverndartilkynningar í 
ár heldur en í fyrra, því sumt af 
því sem tilkynnt er til Neyðarlín-
unnar flokka nefndir ekki sem 
barnaverndartilkynningar. 

Á fjórða þúsund börn í vanda

Fíkniefni fundust við 
húsleit á tveimur stöðum á Selfossi 
í fyrrinótt. Sex voru færðir til 
yfirheyrslu, þar af einn góðkunn-
ingi lögreglunnar auk þess sem 
tveir hinna handteknu voru undir 
lögaldri. 

Talið er að efnin sem fundust 
hafi verið ætluð til einkaneyslu en 
um er að ræða bæði amfetamín og 
e-töflur. Fimmtán til tuttugu manns 
tóku þátt í fjöldaslagsmálum sem 
brutust út eftir lokun skemmti-
staða á Selfossi sömu nótt en að 
sögn lögreglu á Selfossi tókst að 
stilla til friðar á skömmum tíma. 
Engin meiðsl urðu á fólki. Fanga-
geymslur voru fullar.

Fjöldaslagsmál 
brutust út

Stjórn Orkuveitu Reykja-
víkur (OR) fundaði í gær og ákvað 
að styðja áfram við bakið á Reykja-
vik Energy Invest (REI) í einka-
væðingu á filippseysku fyrirtæki. 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks sátu hjá 
við afgreiðslu málsins og segja 
heildarfjármögnun nema 12-15 
milljörðum króna.

Í tilkynningu frá stjórn OR segir 
að með ákvörðuninni sé staðið vörð 
um hagsmuni almennings þar sem 
talsverðum fjármunum hafi þegar 
verið varið í verkefnið, auk þess 
sem standa þurfi vörð um trú-
verðugleika REI.

Unnið er að því að REI og Geysir 
Green Energy eignist ráðandi hlut í 

filippseyska orkufyrirtækinu 
PNOC-EDC í bandalagi við heima-
menn. 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í 
stjórn OR gera alvarlegar athuga-
semdir við hraðann sem hafður var 
við afgreiðslu málsins. Í bókun 
þeirra kemur fram að svo mikið 
hafi legið á að haldinn hafi verið 
aukafundur í gær til að afgreiða 
málið. Fulltrúar í stjórn hafi haft 
sólarhring til að móta afstöðu til 
málsins.

Í bókun sjálfstæðismanna segir 
ennfremur að full ástæða sé fyrir 
OR og dótturfyrirtæki að halda að 
sér höndunum með skuldbindingar 
í áhættusömum sverkefnum í fjar-

lægum löndum meðan stýrihópur 
borgarráðs hafi ekki mótað stefn-
una varðandi útrásarverkefni OR.

Áfram útrás á Filippseyjum

Tilkynningum til barnaverndarnefnda hefur fjölgað mikið á milli árshelminga 2006 og 2007. Langflestar 
eru frá lögreglu. Tilkynningum um kynferðisofbeldi gagnvart börnum fjölgaði um 54 á sama tímabili. For-
maður Barnaverndar Reykjavíkur segir spurningu um hvort forræðissviptingu þurfi að beita oftar. 

 Eldur kom upp á 
svölum við Austurströnd á 
Seltjarnarnesi á sjöunda tímanum 
í gær. Slökkvilið var kvatt á 
vettvang og gekk greiðlega að 
ráða niðurlögum eldsins. 

Að sögn slökkviliðs kom 
eldurinn upp í rusli og breiddist 
síðan í grindverk og sólpall. Talið 
er að um íkveikju hafi verið að 
ræða. Engin slys urðu á fólki. 

Kveikt í rusli 

 Sendinefnd frá Samein-
uðu þjóðunum, undir forystu 
Ibrahim Gambari, kom til Búrma 
í gær. Þetta er önnur tilraun 
Sameinuðu þjóðanna til að sætta 
herforingjastjórnina og lýðræðis-
sinnaða mótmælendur.

Gambari flaug beint til fundar 
við hæstráðendur herforingja-
stjórnarinnar. Fyrri viðræður 
þeirra höfðu reynst árangurs-
lausar, en Gambari hafði einnig 
hitt Aung San Suu Kyi, leiðtoga 
lýðræðissinnaðra mótmælenda, 
sem situr í stofufangelsi.

Ræðir við her-
foringjastjórnina





„Krakkarnir skemmtu sér hið besta við 
Biblíulesturinn,“ segir Stefán Sveinsson, leiðtogi í 
æskulýðsstarfi Digraneskirkju, um Biblíumaraþon 
sem unglingar í 9. og 10. bekk úr æskulýðsstarfinu 
Meme stóðu fyrir frá klukkan 17 á föstudegi til 
klukkan 17 á laugardegi.

Stefán segist reyndar ekki viss um hvort það hafi 
verið félagsskapurinn eða lestur nýrrar þýðingar á 
hinni helgu bók sem varð til þess að krakkarnir 
skemmtu sér vel. 

„Bókin er rúmlega 1.700 síður og af þeim tókst 
okkur að lesa 445 síður,“ segir Stefán. Hann telur að ef 
lesa hefði átt allar síðurnar hefði þurft um það bil 
fjóra daga til verksins. „Reyndar er líklegt að við 
hefðum þurft lengri tíma því við völdum úr kafla sem 
við töldum höfða vel til ungs fólks og slepptum þeim 
tyrfnustu,“ segir hann.

Telur Stefán líklegt að Ljóðaljóðin hafi vakið mesta 
athygli krakkanna en sá hluti Biblíunnar þykir nokkuð 
erótískur. „Jú, það var nú reyndar nokkur barátta um 
hvaða hópur fengi að lesa þau,“ segir Stefán og hlær. 
Hann segist ekki efast um að maraþonið hafi kveikt 
frekari áhuga meðal unglinganna á textum bókarinnar.

Allur lestur úr kirkjunni var sendur á netið og því 

gátu áhugasamir ástvinir fylgst með unglingunum 
hvar sem þeir voru staddir í veröldinni. Lögð var 
áhersla á að krakkarnir væru snyrtilega klæddir við 
lesturinn en í hléum mátti klæðast náttfötum í 
kirkjunni.

 Vitni segir tvo veiði-
þjófa hafa tekið sex laxa úr Ell-
iðaánum fyrir sléttri viku án þess 
að lögregla sem gert hafi verið 
viðvart hafi komið á staðinn til að 
stoppa þá af.

„Þetta er framhald af því 
vandamáli sem við höfum þurft 
að glíma við,“ segir Haraldur 
Eiríksson, markaðsfulltrúi Stanga-
veiðifélags Reykjavíkur sem 
leigir Elliðaárnar af Orkuveitu 
Reykjavíkur.

„Tveir menn birtust vopnaðir 
spónastöngum og hófu veiðar 
neðan við göngubrúna niður 
undan Breiðholtsbraut. Á skömm-
um tíma voru teknir sex laxar. 
Vitni hringdu á lögreglu en því 
miður mætti hún ekki á staðinn 
og því héldu mennirnir á brott 
með aflann óáreittir,“ er lýsingin 
á vef Stangaveiðifélagsins.

Þórður Þórðarson, aðalvarð-
stjóri hjá lögreglu höfuðborgar-
svæðisins, segir það ekki rétt að 
lögregla hafi ekki farið á staðinn. 
Hann segir að á sunnudaginn 
klukkan sex mínútur yfir þrjú 
hafi verið tilkynnt um tvo menn 
að veiðum í Elliðaánum. „Það 
voru sendir þangað lögreglumenn 
sem óku niður eftir reiðstíg með 
ánni en sáu engan,“ segir Þórður, 
sem kveður veiðiþjófa í Elliða-
ánum iðulega vera útlendinga frá 
austantjaldslöndunum. „Þeir 
virðast ekki skilja neitt eða vilja 
heyra,“ útskýrir hann.

Elliðaárnar, sem hafa verið 
kallaðar perla Reykjavíkur, hafa 
átt undir högg að sækja á undan-
förnum áratugum vegna útþenslu 
byggðar og síaukinnar umferðar. 

Vaxandi veiðiþjófnaður bætir þar 
ekki úr skák, sérstaklega ekki á 
viðkvæmum hrygningartíma lax-
ins.

„Við erum með harðar reglur 
hvað varðar agn, kvóta og veiði-
tíma í Elliðaánum og Orkuveitan 
tvöfaldaði gæslu og líka nætur-
gæslu þegar þetta vandamál var 

hvað mest í sumar,“ segir 
Haraldur, en þetta virðist ekki 
duga til.

„Við erum áhyggjufullir gagn-
vart þessum veiðiþjófnaði og 
þessu stöðuga áreiti sem ánum er 
sýnt. Hins vegar er reynt að 
stemma stigu við þessu með auk-
inni gæslu en ef einbeittur vilji er 
fyrir hendi er alltaf hægt að fara 
á svig við reglurnar. Þetta er lúa-
legt en ég held að menn viti 
kannski ekki betur,“ segir Þor-
leifur Fr. Magnússon, formaður 
árnefndar Elliðaánna hjá Stanga-
veiðifélaginu.

Eldri borgarar 60+
Byrjendur

30 kennslustunda byrjenda-
námskei›. Engin undirsta›a 
nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í 
umsjá flolinmó›ra kennara. 

A›almarkmi› námskei›sins er 
a› gera flátttakendur færa a› 
nota tölvuna sjálfstætt, m.a. til 
a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og
gamans, taka á móti og senda 
tölvupóst.

Kennsla hefst 6. nóv. og lýkur 27. nóv. Kennt er mánudaga og 
miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu 
e›a hafa sambærilega undirstö›u. 
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Kennsla hefst 5. nóv. og lýkur 26. nóv. Kennt er þriðjudaga og 
fimmtudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Veiðiþjófar ræna laxi 
úr perlu Reykjavíkur
Erlendir veiðiþjófar sluppu með sex hrygningarlaxa úr Elliðaánum í síðustu 
viku að sögn sjónarvotts. Hringt var í lögreglu en hún greip í tómt segir aðal-
varðstjóri. Formaður árnefndar kveður stöðugt áreiti á Elliðaárnar áhyggjuefni.

Þeir virðast ekki skilja 
neitt eða vilja heyra.

 Hundruð þúsunda flúðu flóðasvæði í 
austurhluta Mexíkó í gær. Ár flæddu yfir bakka sína 
eftir gríðarmikla rigningu síðustu viku og hafa flóðin 
sökkt um áttatíu prósentum af Tabasco-héraði.

Felipe Calderon, forseti Mexíkó, kallar flóðin einar 
verstu náttúruhamfarir síðari tíma. Einn hefur látist í 
flóðunum og er samfélagið nær lamað vegna þeirra. 
Drykkjarvatn og mat skortir og nær helmingur íbúa 
héraðsins, sem um tvær milljónir búa í, er nú án 
heimilis. Örvæntingarfullt fólkið gerði gripdeildir í 
stórmörkuðum til að seðja hungrið.

Aðstoðarheilbrigðisráðherra landsins hefur varað 
við mögulegum kólerufaraldri. Um 150 heilsugæslu-
stöðvar voru óstarfhæfar vegna flóðanna. Farsíma-
samband liggur niðri.

Fjöldi fólks í Mexíkó hefur gefið peninga eða vistir 
í söfnunum fyrir fórnarlömb flóðanna. Bankar voru 
opnir á föstudag til að taka við framlögum, þrátt fyrir 

að dagurinn væri Dagur hinna dauðu, sem er 
almennur frídagur.

Á föstudag lauk rigningunum, en von er á meiri 
úrkomu næstu daga. Óttast er að við það muni flóðin 
aukast á ný.

Örvænting á flóðasvæðunum
Nefnd sem forsætis-

ráðherra skipaði í sumar til að 
undirbúa hvernig minnast eigi 
þess að 17. júní 2011 verða liðin 
200 ár frá fæðingu Jóns Sigurðs-
sonar forseta hefur tekið til starfa. 

Nefndin auglýsir eftir hug-
myndum um hvernig megi 
minnast tímamótanna, og geta 
áhugasamir sent forsætisráðu-
neytinu póst. Einnig mun nefndin 
leita eftir hugmyndum frá 
stofnunum og samtökum sem 
tengjast minningu Jóns.

Nefndin á að skila fyrstu 
tillögum eigi síðar en í árslok 
2008, og vinna síðan að undirbún-
ingi hátíðarhaldana til 2011.

Undirbúningur 
nefndar hafinn

Var rétt af borgarráði að hafna 
samruna Reykjavik Energy 
Invest og Geysir Green Energy?

Var það rétt ákvörðun hjá 
lögreglu að vísa Vítisenglum úr 
landi?
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ÍÞRÓTTAHETJAN er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna og okkur hjá Byr er 
sönn ánægja að bjóða þér á myndina.

Komdu í heimsókn, tæmdu baukinn þinn og þú færð 2 miða á myndina.* 
– góða skemmtun!

2 m
iðar

 í b
íó!

Komdu við hjá okkur 
og sparaðu pening á leiðinni í bíó!

*Gildir á meðan birgðir endast.
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Er opinbert eftirlit með markaðinum
nægjanlegt hér á landi?

Ástæða til að hafa 
áhyggjur

Það er engin leið að taka afstöðu að svo komnu 
máli til þess hvort ákveðin fyrirtæki á matvöru-

markaði hafi með sér einhvers konar verðsamráð 
eða hagi verðlagningu sinni þannig að verðlagssam-
anburður sé allur ónýtur. Fullyrðingar fyrrverandi 
starfsmanna þar um geta ekki einar og sér dugað 
sem sönnun. En óneitanlega bregður manni við að 
heyra þær sögur sem nú hafa verið sagðar um 
hvernig lágvörukeðjur leika þann leik að villa um 
fyrir neytendum. Upp rifjast eftirfarandi setningar 
frá Adam Smith úr tíunda kafla fyrstu bókar um 
auðlegð þjóðanna. „Fólk sem starfar í sömu atvinnu-
grein hittist ekki svo að tal þeirra snúi ekki að 
lokum að því hvernig hægt sé að hlunnfara almenn-
ing eða finna leið til að hækka verð. Ógerningur er 
að koma í veg fyrir slíka fundi með nokkrum þeim 
lögum sem ekki væru annað hvort óþolandi fyrir 
frelsi manna og réttlæti eða óframkvæmanleg.“  Það 
er ástæða til þess að vera á verði.

Mestu skiptir að lög og reglur séu þannig úr garði 
gerð að dregið sé úr líkunum á því að samráð sé 
mögulegt. Einföld og skýr lög á öllum sviðum 
viðskiptalífsins eru besta vörnin sem til er gegn 
samráði og samsærum. Reyndar er það þannig að 
gjarnan má rekja upphaf vandamála á þessu sviði til 
löggjafar eða annarra aðgerða ríkisvaldsins. En 
þrátt fyrir það er ljóst að jafnvel þótt öll löggjöf sé 
til fyrirmyndar er hætta á því að viðskiptamenn 
misnoti aðstöðu sína og féfletti almenning. Því er 
nauðsynlegt að eftirlitstæki almennings séu virk og 
öflug, ásamt því að verðvitund almennings sé sterk.

Samkeppniseftirlitið á að mínu mati fyrst og fremst 
að hafa leiðbeinandi skyldu fyrir fyrirtækin í 
landinu. Miklu skiptir að eftirlitið vinni með 
viðskiptalífinu þannig að samkeppni sé virk. Um leið 
hefur það eftirlitsskyldu fyrir hönd okkar borgar-
anna, ásamt neytendasamtökum og verkalýðshreyf-
ingunni. Ef upp kemur rökstuddur grunur um að 
ekki sé farið að gildandi reglum á það að beita sér 
þannig að eftir því sé tekið. Fjármálaeftirlitið og 
starfsemi þess er auðvitað sambærileg við Sam-
keppniseftirlitið en þó mætti segja, án þess að 
einfalda málið um of, að hlutverk þess sé nær því að 
vera einhvers konar lögregla á markaði. Framlög til 
Fjármálaeftirlitsins hafa hækkað mjög undanfarið 
en ljóst er að þau munu hækka enn meira á næstu 
árum vegna mikilvægis fjármálastarfseminnar fyrir 
þjóðarbúið.

Íslenski markaðurinn er lítill og hættan á samráði 
og samsæri gegn almenningi því greinilega til 
staðar. Hagsbæturnar sem við höfum af frjálsu 
markaðshagkerfi eru svo miklar að nauðsynlegt er 
að taka hart á öllum tilraunum til að misfara með 
það vald sem öflug fyrirtæki geta haft í krafti 
markaðsaðstöðu sinnar. Þær fréttir sem borist hafa 
undanfarna daga af matvörumarkaðnum gefa 
ástæðu til þess að hafa áhyggjur.

Skýr löggjöf – öflug 
neytendavernd

Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ, 
segir í viðtali við Morgunblaðið í dag, föstudag, 

að „ASÍ hafi fengið fjölda ábendinga í gær og 
fyrrakvöld þess efnis að verslanir beiti blekkingum 
í tengslum við verðlagseftirlit“. Gylfi segir skv. 
Morgunblaðinu að „það búi að baki miklu einbeittari 
vilji (til blekkinga) en við gerðum okkur grein 
fyrir“. Vilji til blekkinga. Það er nefnilega það.  Þá 
kom fram í fréttum Ríkisútvarpsins að borist hefðu 
þangað upplýsingar um tilburði til að beita blekking-
um í verðkönnunum. Allt  bendir því til þess að hér 
sé um raunverulegt og alvarlegt vandamál að ræða. 
Hvernig á að taka á því?

Með því að efla verulega neytendahreyfinguna í 
landinu þannig að almenningur sem ber uppi 
verslunina sé jafnan á verði. Þá  má ekki einasta 
vera á verði um verðlagninguna; mikilvægt er að 
almenningur fylgist með öllum þáttum; gæðum, 
merkingum, innihaldslýsingum og svo framvegis. 
Til þess að öflug neytendahreyfing verði til verður 
að vera til öflugt starf í neytendamálum í ráðuneyt-
unum og á vegum samtaka launafólks.

Einnig þarf að stórefla  samkeppniseftirlitið. 
Samkeppniseftirlitið hefur á undanförnum árum 
aftur og aftur farið fram á aukna fjármuni til 
starfsemi sinnar – eins og Steingrímur J. Sigfússon 
sýndi fram á á Alþingi í vikunni. Það er brýn 
nauðsyn að svara þeim tíðindum sem nú hafa birst 
með myndugum hætti. Samkeppnisyfirvöld hefur 
skort mannafla og fjármagn til að ráðast í úttektir 
og rannsóknir til dæmis á matvörumarkaðnum. Þau 
hafa verið mjög upptekin af stórum málum eins og 
olíumálinu og tryggingamálunum. 

Eftirlitið eitt og sér mun  hins vegar aldrei leysa 
vandann. Það þarf að skoða löggjöfina sjálfa. Er 
samkeppnislöggjöfin og framkvæmd þeirra laga of 
umburðarlynd gagnvart fákeppni?  Er löggjöfin of 
veik gagnvart fákeppni. Við vitum að slíkar 
aðstæður eru hættulegar. Kannski hefur of mikil 
samþjöppun verið leyfð. Þá dugar ekkert eftirlit. Ef 
menn geta trónað yfir heilum sviðum viðskipta í 
landinu er verið að búa til aðstæður sem ekkert 
eftirlit ræður við. Eftirlit og sterk löggjöf verða að 
fara saman. 

Nú má fyrirtæki vera í markaðsráðandi stöðu og 
ekki fyrr en sú aðstaða er misnotuð að löggjafinn fer 
að bregðast við. Stjórnvöld hafa ekki aðeins látið 
þetta óátalið heldur stuðlað að því með einkavæð-
ingu á almannaþjónustu líkt og með fjarskipti og 
flutninga. Stjórnvöld stuðla að fákeppni og van-
rækja það að byggja upp varnir í þágu almennings. 
Við svo búið má ekki standa. Verkefnið er brýnt. 
Svarið við spurningunni er því nei; eftirlitið þarf því 
að styrkja.

T
ilkynningum til barnaverndarnefnda hefur fjölgað mikið 
hér á landi á fyrri helmingi þessa árs miðað við fyrri 
helming síðasta árs. Fjölgun tilkynninga nemur 32 pró-
sentum en fjölgun barna sem tilkynnt er um nemur 15 
prósentum. Tilkynningar um nálægt helming þessara 

barna leiða til þess að viðkomandi barnaverndarnefndir kanna mál 
þeirra frekar. Fjölgun barnaverndartilkynninga milli ára nú er 
ekki einsdæmi því sú þróun hefur verið stöðug undanfarin ár. 

Þetta ber óneitanlega vott um að mikið sé að í íslensku sam-
félagi. Barnaverndarnefndir landsins hafa fengið tilkynningu um 
að pottur sé brotinn í lífi 3.567 barna á hálfu ári. Það er algerlega 
óviðunandi og hlýtur að gefa tilefni til að staldra við og skoða stöðu 
barna á Íslandi í víðu samhengi.

Fjölgun tilkynninga til barnaverndarnefnda er þó ekki bara vond 
frétt. Hún bendir til þess að Íslendingar séu stöðugt meira vak-
andi fyrir velferð barna. Meira en helmingur tilkynninga til barna-
verndarnefnda kemur frá lögreglu og tilkynningum þaðan hefur 
fjölgað mest. Þetta getur verið vísbending um ákveðna vitundar-
vakningu innan lögreglunnar; að meðferð á börnum sem áður þótti 
ekki ámælisverð þyki það nú. 

Rétt er að halda því til haga að meira en helmingur tilkynninga 
til barnaverndarnefnda varðar áhættuhegðun barna, svo sem vímu-
efnaneyslu, afbrot og ofbeldi barna. Tilkynningar sem varða van-
rækslu og ofbeldi á börnum eru tæpur helmingur. Einnig er nokkuð 
um að foreldrar sjálfir tilkynni til barnaverndarnefnda; foreldrar 
sem eru komnir í þrot og kalla eftir aðstoð.

Margt bendir til að atlæti barna sé betra nú en það hefur verið, 
að obbi þeirra búi við meiri virðingu og lifi að mörgu leyti inni-
haldsríkara lífi en börn gerðu til dæmis fyrir fimmtíu árum. Fjöldi 
tilkynninga til barnaverndarnefnda gefur þó til kynna að bilið milli 
fólks í íslensku samfélagi sé að breikka, að fjölgi í hópi barna sem 
vex upp við óviðunandi skilyrði. Þar er ekki bara átt við börn sem 
búa við áfengis- og fíkniefnaneyslu foreldra, heldur einnig börn 
sem alast upp við langan vinnudag foreldra og þar af leiðandi allt 
of lítið samneyti við þá; börn sem skortir  hlýju og umhyggju. Þetta 
atriði er mikið áhyggjuefni.

Fátt er mikilvægara en að vera vakandi yfir velferð barna. Öll 
börn eiga skilið að hafa skilyrðislausan forgang í lífi foreldra sinna.
Aðstæður sumra barna eru hins vegar þannig að foreldrar bregð-
ast þeirri frumskyldu sinni að láta börnin og velferð þeirra hafa 
forgang fram yfir allt annað, eða að þeir ráða hreinlega ekki við 
það stóra verkefni sem það er að koma barni til manns. Þá verða 
aðrir að grípa inn í. Það er samfélagsleg skylda.

Góðar fréttir 
og vondar

Fjölgunin bendir til þess að Íslendingar séu stöðugt 
meira vakandi fyrir velferð barna. 





Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 550 5000.

Ástkær sonur minn, faðir og afi,

Birgir Andrésson
sem lést fimmtudaginn 25. október sl., verður jarð-
sunginn frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 6. nóvember
kl. 13.00.  Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkað-
ir en þeim sem vildu minnast hans er bent á að láta
Blindrafélagið, Hamrahlíð 17, njóta þess.

Andrés Gestsson
Arnaldur Freyr Birgisson                  
Ingólfur Breki Arnaldsson

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og systir,

Rannveig Jónsdóttir
Sólheimum 23 5E, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 1. nóvember á krabbameinsdeild
Landspítalans við Hringbraut.  Jarðarförin fer fram frá
Langholtskirkju föstudaginn 9. nóvember kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á krabbameins-
deild Landspítalans og Leitarstöð Krabbameinsfélags
Íslands.

Alois Raschhofer
Birgit Raschhofer Jóhann Pétur Guðvarðarson
Róbert Jón Raschhofer Margarete Schrems
barnabörn, Ásmundur Jónsson og fjölskyldur.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Guðrúnar Fjólu
Sigurðardóttur
Lækjarhvammi 7, Búðardal.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Dvalarheimilisins Silfurtúns í Búðardal fyrir einstaka
alúð og umönnun.

Hannes Gunnlaugsson
Sigurður Gunnlaugsson
Gunnlaugur Már Sigurðsson Halla Steinsdóttir
                  Jökull Logi Gunnlaugsson
Sandra Rún Sigurðardóttir
Runólfur Gunnlaugsson Sigríður Ásta Lárusdóttir
                 Elva Björk Runólfsdóttir
                 Ásta María Runólfsdóttir
                 Sunna Ösp Runólfsdóttir

Ástkær faðir okkar og afi,

Svavar Pétursson
lést á Landspítalanum við Hringbraut mánudaginn
29. október.  Útför fer fram frá Grafarvogskirkju mánu-
daginn 5. nóvember kl. 13.00.

Jóhanna Karlotta Svavarsdóttir
Pétur Áskell Svavarsson
Svavar Kári Svavarsson
Eva Valdís Hákonardóttir

Okkar ástkæra eiginkona, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðný Skeggjadóttir
Strandvegi 11, Garðabæ,
áður Álfhólsvegi 33, Kópavogi,

sem lést á líknardeildinni í Kópavogi 28. október
síðastliðinn verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 6. nóvember kl. 15.00.  Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Minningarsjóð líknardeildar, sími
543-1159. Fjölskyldan vill færa hjúkrunarþjónustunni
Karitas og líknardeildinni í Kópavogi sérstakar þakkir
fyrir ómetanlegt starf og umhyggju í garð hinnar látnu
og aðstandenda hennar.  Séu til englar á jörðu hér þá
eru þeir allir saman komnir í þessu góða fagfólki.

Guðmundur K. Ingimarsson
Skeggi Guðmundsson                      Katrín J. Sigurðardóttir
Hólmfríður E. Guðmundsdóttir    Úlfar Henningsson
Henning Arnór Úlfarsson               Emilía Lóa Halldórsdóttir
Salka Kristinsdóttir og Kolka Henningsdóttir

Hugheilar þakkir færum við öllum þeim
sem auðsýnt hafa samúð og hlýhug við and-
lát og útför okkar ástkæru

Lilju Guðrúnar
Hannesdóttur
Skúlagötu 20,  Reykjavík.

.
Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar
Landspítala Landakoti

Systkin, fóstursystkin og aðrir vandamenn.

„Paul er mjög skapandi 
listamaður en ég er þessi 

ítarlega, nákvæma, agaða 
manngerð.“

Roy Rogers fæðist

Akranesdeild Rauða krossins hefur verið að byggja upp 
starf með innflytjendum frá því í febrúar. 

Anna Lára Steindal er verkefnastjóri deildarinnar og 
segir starfið hafa gengið svo vel að ákveðið hafi verið að 
halda þjóðahátíð í bænum.

„Vökudagar eru haldnir á hverju ári á Akranesi og eru 
menningarhátíð bæjarins. Okkur fannst alveg kjörið að 
leggja áherslu á fjölmenningu af þessu tilefni,“ segir Anna 
Lára, sem segir það hafa komið verulega á óvart að íbúar 
Akraness séu af 21 þjóðerni. 

„Það eru alls þrjú hundruð manns af erlendu þjóðerni 
með lögheimili á Akranesi og ég geri ráð fyrir að þjóðernin 
séu fleiri því sumir sem vinna í bænum eru með lögheim-
ili annars staðar,“ segir hún en alls búa 6.000 á Akranesi 
þannig að erlendir íbúar eru núna um fimm prósent íbú-
anna.

„Þjóðahátíðin verður haldin í dag klukkan tvö til sex á 
kaffihúsinu Skrúðgarðinum og við erum búin að stefna 
saman fólki af ólíkum uppruna sem verða með tíu til tólf 
kynningarbása frá jafnmörgum þjóðum til þess að kynna 
þjóð sína og menningu,“ segir Annar Lára. 

„Það er misjafnt hvað fólk ætlar að sýna. Sumir verða 
í þjóðbúningum og sýna myndir, aðrir með matarsmakk 
þannig að fólk getur gengið á milli og séð hvað er í boði.“

Skemmtidagskrá verður samhliða kynningunum þar 
sem ýmiss konar atriði verða sýnd. „Það verða til dæmis 
filippeyskir og skoskir dansar auk línudansa og sænskir, 
íslenskir og keltneskir söngvar,“ segir Anna Lára og bætir 
við að dagskráin muni dreifast yfir daginn.

„Þetta er í fyrsta sinn sem haldin er svona hátíð á Akra-
nesi og fólk hefur sýnt þessu mikinn áhuga og veit greini-
lega hvað er í bígerð. Við settum upp sýningu í anddyr-
inu á Bónus þar sem eru myndir frá tólf löndum og fáni 

við hverja mynd. Þar kemur líka fram nafnið á fólkinu 
og hvað það hefur búið lengi á Akranesi en það er allt frá 
þremur mánuðum og upp í 28 ár,“ segir Anna Lára.

Hún telur að fjölmenning komi öllum við þrátt fyrir að 
þessi hátíð fjalli sérstaklega um fjölmenningu á Akranesi. 
„Íbúar af erlendum uppruna eru náttúrulega með fjársjóði 
í farteskinu. Það hefur verið alveg óborganlega skemmti-
legt fyrir mig að kynnast öllu þessu fólki frá ólíkum stöð-
um og með ólíkar venjur og siði. Við getum öll lært hvert 
af öðru,“ segir Anna Lára og vonast til að sjá sem flesta á 
hátíðinni.

Elskulegur faðir okkar og bróðir,

Hörður Hugi Jónsson
Hamraborg 20, Kópavogi,

lést á Landspítalanum 1. nóvember. Útförin verður
auglýst síðar.

Jón Þór Harðarson
Ólafur Jóhann Harðarson
Anna Sigurbjörg Harðardóttir
Hugrún Harðardóttir
Elísabet Jónsdóttir
Birgir Jónsson
Lilja Jónsdóttir
Tómas Jónsson

Faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi,

Ólafur J. Einarsson
áður Hofslundi 19, Garðabæ,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Holtsbúð, Garðabæ,
föstudaginn 2. nóvember.

Sjöfn Ólafsdóttir Eyjólfur Sigurðsson
Inga Jóna Andrésdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.





Þ
að er eitthvað að 
þegar vestræn ríki 
dæla peningum til 
Afríku í marga ára-
tugi en ungbarna-
dauði eykst samt sem 

áður. Það er eitthvað að þegar 
helmingurinn af peningunum fer 
beint aftur til landsins sem veitir 
aðstoðina. Og þeir peningar sem 
fara alla leið lenda svo í höndum 
einhverra höfðingja. Þá er eitthvað 
að,“ segja þau Sigríður Snæbjörns-
dóttir og Sigurður Guðmundsson.

Hjónin dvöldu um eins árs skeið 
við Apaflóa í Malaví og störfuðu 
við uppbyggingu heilbrigðisþjón-
ustunnar þar. Á meðan fengu þau 
leyfi frá störfum, en Sigríður er 
forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja og Sigurður land-
læknir.

„Hún var verkefnisstjórinn og 
ég var undir henni,“ segir Sigurður, 
sem var ánægður með það hlut-
skipti.

„Ég hefði nú ekki átt annað eftir 
en að fara til Afríku sem einhver 
undirkona eiginmanns míns!“ 
skýtur Sigríður inn í og þau hlæja.

Það er gott að koma heim til 
þeirra hjóna og fá grænt te í eld-
húsinu í Fossvogsdalnum. Listi 
með spurningum blaðamanns reyn-
ist með öllu óþarfur; þeim hjónum 
er mikið niðri fyrir.

„Við erum í raun að kalla eftir 
umræðu um þróunaraðstoð vest-
rænna ríkja. Við sjálf erum afskap-
lega sátt og stolt af því sem við 
gerðum þarna, en við náðum auð-
vitað bara að hjálpa nokkrum ein-
staklingum. Við vorum ekki að 
hjálpa þjóðinni í heild sinni og við 
vorum ekki að hjálpa Afríku að 
neinu ráði,“ segir Sigurður. 

Framlag þeirra hafi vart verið 
dropi í hafið. „Og 85 prósent fólks-
ins býr til sveita, svo það er erfitt 
að ná til þess. Það þyrfti að vera 
ein Sigga í hverju þorpi til að svona 
aðstoð réði úrslitum,“ segir hann 
og heldur áfram: „Malavar eru 14 
milljónir. Lífslíkur eru um 43 ár. 

Helmingur barnanna er lágur vexti 
út af vannæringu og fjórðungur til 
viðbótar ber sýnileg merki vannær-
ingar. Samt eru þarna aðstæður til 
að rækta hvað sem er; frjósöm jörð 
og veðursælt land. Það er bara eitt-
hvað að, og það eru nokkrir hlutir 
sérstaklega.“

„Þarna er til dæmis spillingin í 
öllu sínu veldi og það er dyggð að 
hygla sínum nánustu. Um 70 pró-
sent rekstrartekna ríkisins kemur 
í formi gjafa erlendis frá og í Mal-
aví er mikið ættbálka- og höfð-
ingjaveldi. Standi fólk frammi 
fyrir tveimur kostum, að fara að 
lögum eða fara eftir aldagamalli 
hefð, þá velur það hefðina og stelur 
peningunum til að gefa ættingjum. 
Og það virðist engu máli skipta 
hvort það eru hvítingjar eða heima-
fólk; það er alltaf gaman að dreifa 
peningum og láta aðra sitja og 
standa eftir skipun.“

Þau hjónin telja að gjafaríkin ættu 
að stilla saman strengi sína og 
tryggja að peningurinn komist alla 
leið frá gefanda til þiggjanda. 
Erfitt sé að uppræta spillinguna í 
landinu utan frá. „En löndin geta 
og verða að gera auknar kröfur um 
nýtingu auranna! Eftirlitið með 
þessu fé er greinilega ekki nógu 
skilvirkt,“ segja þau. Til dæmis 
fari 30 til 40 prósent gefinna lyfja 
beint til sjálftökufólks í öllum stig-
um samfélagsins. Hvað þá pening-
arnir.

„Einn höfðinginn þarna sagði 
„hættið að gefa okkur peninga og 
gefið okkur menntun í staðinn“. Og 
þetta er satt. Þróunaraðstoð hefur 
aldrei þótt spennandi umræðuefni 
hérna heima. Við erum dugleg að 
veita krísuhjálp, svona plástra á 
sárin, en raunveruleg þróunar-
aðstoð er skammt á veg komin. Það 
þarf að hugsa þetta alveg upp á nýtt 
og leggja ofuráherslu á menntun. 
Það tekur kannski mannsaldur en 
það verður að gerast! Það á að 
kenna fólkinu að sinna undirstöðu-
atvinnuvegum sjálft og í raun búa 
til hagkerfi. Svo þarf að styrkja inn-

viði samfélagsins og umfram allt 
hætta að dreifa ölmusu!“

Einnig megi sjálft hjálparstarfs-
fólkið endurskoða breytni sína. 
„Hvítingjarnir þarna þurfa að læra 
mikið og ég er ekki að tala um 
Íslendingana heldur bara alla sem 
eru þarna,“ segir Sigurður. „Við 
sáum hjálparstarfsmenn tala niður 

til fólksins 
og sýna því 
vanvirð-
ingu. Sumt 
af því sem 
við sáum var 
alls ekki 
þróunar-
aðstoð,
heldur skil-
greiningin á 
ekki-
þróunar-
aðstoð.“

„Árið í Mal-
aví var einn 
allra eftir-
minnilegasti
tíminn í 
okkar lífi og 
lærdóms-
kúrvan fór 
ansi hratt 
upp. Þetta 
land er álíka 

frábrugðið því sem við þekkjum og 
hugsast getur,“ segir Sigríður og 
maður hennar rifjar upp að þau tvö 
hafi verið saman að því er virðist 
37 klukkustundir á sólarhring. Sem 
var gott. Þau hafi notið lífsins og 
gengið mikið, hjólað og hugleitt 
lífið og tilveruna.

„Þetta er ekki staður sem maður 
heimsækir í helgarferð. Þetta er 
eins og að fara hundrað ár aftur í 
tímann frá allsnægtaborðinu hérna 
heima,“ segir hún.

„Maturinn er til dæmis ekkert 
sérstaklega góður þarna, við 
lögðum bæði af,“ segir Sigurður og 
bætir við: „Ég reyndar meira en 
Sigga, enda mátti ég nú líka betur 

við því! Það hafði líka áhrif að við 
þurftum að keyra í þrjá tíma eftir 
matnum.“

Þjóðarrétti Malava segja þau 
helst lýsa sem eins konar maís-
kornagraut með fátæklegum kjöt-
bitum til skrauts. Landið hafi verið 
laust við hungursneyð síðustu tvö 
árin, en það beri einfaldlega ekki 
þegnana vegna mikillar fólks-
fjölgunar. „Það er karlmennsku-
merki að eignast mörg börn þarna 
og meðalkonan eignast sex afkvæmi 
á lífsleiðinni,“ segir læknirinn.

„Enda gera Malavar ekki svo 
miklar áætlanir fram í tímann,“ 
segir Sigríður: „Lífsbaráttan er 
þung og lífið snýst meira og minna 
um að eiga í matinn fyrir kvöldið. 
Þegar búið er að kenna þjóðinni að 
rétta bara út hendurnar er sjálfs-
bjargarviðleitnin lítil. Fólk virðist 
oft bara sitja og bíða eftir að lífið 
renni hjá.“

„En það var gífurlega áhugavert að 
kynnast þessu fólki. Þjóð sem hugs-
ar svona allt öðruvísi,“ segir Sigríð-
ur. „Íslendingar berjast auðvitað 
ekki við sömu hluti og Afríkubúar. 
Við berjumst við lífsstílsvandamál 
meðan þau berjast við vannæringu, 
alnæmi og malaríu. Þarna úti kynnt-
ist ég því allra æðrulausasta heil-
brigðisstarfsfólki sem ég hef hitt, 
þrátt fyrir að það taki töluverða 
áhættu dagsdaglega. Það grætur og 
syngur í sorg eða þegar einhver 
deyr, en það skiptir aldrei skapi.“

„Og það er líka endalaus hæga-
gangurinn eftir því!“ segir Sigurður 
og brosir. Í Malaví ræktuðu þau 
mjög þá dyggð sem nefnist þolin-
mæði.

Einn íslenskur starfsmaður 
Þróunarsamvinnustofnunar fékk 
ærið tækifæri til að sýna æðruleysi 
síðasta vetur þegar innbrot var 
framið á heimili hans. Þá vaknaði 
hann um miðja nótt umkringdur 
vopnuðum ræningjum.

„Og við getum leiðrétt eitt hér og 
nú að maðurinn sem lenti í þessu 
var ekki fluttur milli landa til að 
fara í áfallahjálp, eins og sagt var á 

Íslandi. Hann tók þessu alveg ótrú-
lega vel, enda töffari.“

Sama megi segja um starfsfólk 
Þróunarsamvinnustofnunar í Mal-
aví; það vinni gott og mikið starf 
við erfiðar aðstæður. Þau beri 
mikla virðingu fyrir því  fólki eftir 
viðkynninguna.

Þar syðra hafi þeim tekist að 
eignast góða vini.

Hjátrú og svartigaldur er stór hluti 
af daglegu lífi í Malaví og þau 
hjónin endurtaka ummælin um að 
ferðin hafi verið farin hundrað ár 
aftur í tímann.

„Einu sinni þurfti að segja upp 
manni á svæðinu. Malavarnir geta 
ekki séð um slíkt sjálfir, því þeir 
óttast að starfsmaðurinn leggi á þá 
bölvun,“ segir Sigríður. 

„Verkstjórinn kom þá til mín og 
bað mig að reka manninn,“ segir þá 
læknirinn, „hann gæti það ekki 
sjálfur því honum yrði bölvað. Ég 
spurði hann þá hvort starfsmaður-
inn legði ekki bara bölvun á mig. 
Hann svaraði með því að ég væri 
hvítur og galdurinn virkaði því ekki 
á mig. Að auki tryði ég ekki á galdur 
og því væri ekkert að óttast!“ segir 
Sigurður og skellihlær. 

En með galdrinum er einnig 
reynt að fela mun ljótari hluti, 
margt það ljótasta í malavísku sam-
félagi, segja hjónin.

„Þarna er dulið kynferðislegt 
ofbeldi frá hendi alls konar karla 
sem fer fram í skjóli galdurs og sið-
venja sem eru ekki eftir hafandi,“ 
segir Sigurður alvarlegur í bragði 
og þagnar.

Það má sjá að hjónin hafa ýmsu 
kynnst í henni Afríku. Þau ætla 
ekki út aftur á næstunni, enda gott 
að vera komin aftur að allsnægta-
borðinu þar sem spillingin er þó 
talin gagnrýniverð og vandamálin 
fæst upp á líf og dauða. 

Og svo má ekki gleyma sígildu 
íslensku eldhúsi. Við hringingu 
örbylgjuofns skellir frú Sigríður 
ilmandi plokkfiski og þrumara á 
borðið og við kveðjum Fossvogsdal 
í bili.

Hættum að gefa þeim peninga
Hjónin Sigríður Snæbjörnsdóttir og Sigurður Guðmundsson voru í eitt ár í Afríku og unnu, ásamt öðrum hvítingjum, að upp-
byggingu heilbrigðisþjónustu í Malaví. Þau sneru heim reynslunni ríkari og fullviss um að vestræna þróunaraðstoð megi bæta. 
Við eigum að hætta að gefa fátækum peninga, segja þau við Klemens Ólaf Þrastarson; kennum þeim frekar að búa þá til.

Þetta er 
ekki staður 
sem maður 
heimsækir í 
helgarferð. 
Þetta er eins 
og að fara 
hundrað 
ár aftur í 
tímann…
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E
inn þeirra drakk ólyfj-
an en þá voru eftir 
tveir.“ Kvæðið um 
negrastrákana tíu er 
talið hafa verið skrif-
að árið 1864 af Bret-

anum Frank J. Green og var eins 
og nú notað til þess að kenna litl-
um börnum að telja. Það byggði þó 
á eldri útgáfu á kvæðinu Ten little 
Injuns sem líklega var skrifað 
nokkrum árum fyrr. Eins og hol-
lenski félagsfræðingurinn Jan N. 
Pieterse orðar það hafa börn í Evr-
ópu og víðar þannig lært að telja 
með því að láta litla svarta stráka 
(eða aðra jaðarhópa) týna tölunni 
og oftar en ekki á fremur óþægi-
legan hátt. Í greiningu á þýskri 
útgáfu af kvæðinu bendir hann á 
að þrátt fyrir ólíkar útgáfur af 
kvæðinu eigi þær sameiginlegt að 
vera alltaf um litla svarta drengi, 
sem verða alltaf litlir, þeir læra 
ekki af reynslunni, þeir eru 
klaufar og það má kenna þeim 
sjálfum um hvernig fer. Þetta var, 
samkvæmt Pieterse, hluti af 
ákveðinni uppeldisfræðilegri hefð 
þess tíma þar sem börn voru álitin 
fórnarlömb hvata sinna sem þau 
þurftu að læra að stjórna í gegn-
um refsingar. Hörundsdökkt fólk 
var álitið svipað börnum að þessu 
leyti enda endurspegla kvæðin 
iðulega að drengirnir hafa ekki 
stjórn á hvötum sínum. Þeir hverfa 
af sjónarsviðinu í kvæðinu til 
dæmis eftir að hafa borðað yfir 
sig eða hlegið óstjórnlega. Einnig 
má benda á að kvæðið virðist und-
irstrika þá sýn sem var vinsæl á 
þeim tíma að hörundsdökkt fólk 
fjölgaði sér náttúrulega hraðar 
heldur en „hvítt“ því ekki líður á 
löngu í kvæðinu eftir að seinasti 
negradrengurinn kynntist stúlku 
að þeir urðu aftur tíu. Eða eins og 
segir í textanum. „Negrastelpan 
sagði já, og svo fóru þau í bíó. Ekki 
leið á löngu uns þau urðu aftur 
tíu.“ Þess fyrir utan virðist kvæðið 
næstum gefa til kynna að óhöppin 
sem hinir lentu í skipti í raun ekki 
máli því þeir ná bara sama fjölda 
síðar. 

Slíkar ímyndir eru auðvitað samt 
á engan hátt bundnar við þessa 
einu bók, heldur má greina kyn-
þáttahyggju víða í bókum ætluð-
um börnum og unglingum sem 
skrifaðar voru hér áður fyrr. 
Sagan um fílinn Babar eftir Frakk-
ann Jean de Brunhoff sem var 
skrifuð 1931 er mörgum börnum 
kunn en eins fræðimenn hafa bent 
á má lesa áhugavert samhengi 
nýlendutímans úr sögunni. Babar 
fer til borgarinnar úr frumskógin-
um nakinn og ósiðmenntaður en 
undir handleiðslu gömlu frúarinn-
ar, eins og hún er kölluð í bókinni, 
lærir Babar að klæðast fatnaði og 
aðra þætti sem gjarnan voru 
tengdir við siðmenningu á þessum 
tíma. Babar fer svo aftur til skóg-
arins þar sem hann er krýndur 
konungur. Gagnrýnar raddir hafa 
bent á að úr bókinni megi lesa 
ákveðna réttlætingu á nýlendu-
stefnu Frakka sem þótti auðvitað 
rétt og eðlileg á þeim tíma sem 
bókin var skrifuð. 

Einnig má nefna sögu í bóka-
flokknum Skemmtilegu smábarna-
bækurnar. Í bókinni Láki sem var 
endurútgefin 2005 segir frá jarð-
álfinum Láka sem býr með for-
eldrum sínum sem ala hann upp í 
því að hann eigi að gera ljóta hluti. 
Láki yfirgefur þau og fer upp á 
yfirborðið þar sem hann lærir að 
það er betra að gera góða hluti en 

slæma. Sérlega forvitnilegt er að 
við hvert góðverk tekur líkami 
Láka breytingum. Ekki eingöngu 
dettur skottið af honum heldur 
breytist svart krullað hárið í ljós-
an sléttan drengjakoll, þangað til 
Láki er „loks orðinn að venjuleg-
um dreng“ eins og það er orðað í 
texta bókarinnar. Það að verða að 
venjulegum dreng er í raun að 
verða nákvæmlega eins og hinn 
drengurinn í sögunni. Faðir barn-
anna sem Láki eyðir drjúgum tíma 
í að hrekkja í sögunni og bæta 
þeim það svo upp með góðverkum, 
segir: „Nú mátt þú koma og eiga 
alltaf heima hjá okkur. Okkur 
langar til að þú verðir drengurinn 
okkar, því að nú ert þú orðinn eins 
og venjulegur drengur.“ (bls. 36). 
Orð hans undirstrika í raun að 
Láki fær samastað hjá þessari 
góðu „venjulegu“ fjölskyldu ekki 
vegna þess að hann hafi breytt 
hegðun sinni á jákvæðan hátt held-
ur vegna þess að hann er orðin 
eins og venjulegur drengur. Hann 
fær svo stól og rúm og jafnframt 
ný föt sem líta má á sem aðgöngu 
hans í siðað nútímasamfélag. Hér 
er vissulega erfitt að segja að um 
beina kynþáttahyggju sé að ræða 
en í sögunni endurspeglast sér-
lega áhugaverð áhersla á hið 
venjulega eða algilda sem jafn-
gildi þess sem er gott og frávik frá 
hinu venjulega sem neikvæð. 
Fjögurra ára sonur minn furðaði 
sig í raun mest á því að Láki skyldi 
fara frá foreldrum sínum og 
fannst að þrátt fyrir að Láki lærði 
ekki góða siði hjá þeim ætti hann 
þó engu að síður að vera með fjöl-
skyldu sinni sem endurspeglar 
auðvitað þann frjóa og oft ófyrir-
sjáanlega hátt sem börn túlka 
slíka miðla. 

Eitt af því sem nefnt hefur verið í 
umræðum um bókina um negra-
strákana er notkun hugtaksins 
„negri“. En af hverju er nauðsyn-
lega neikvætt að nota það hugtak? 
Skiptir ekki frekar máli sú merk-
ing sem við sjálf leggjum í hug-
tökin? Á vefsíðum sem verja 
útgáfu bókarinnar má sjá slíku 
haldið fram. Spyrja má af hverju 
við viljum nota hugtök sem eru 
særandi og sem ákveðnir hópar 
upplifa sem niðurlægjandi burt-
séð frá okkar einstaklingsbundnu 
markmiðum með því að nota þau. 
Fyrrnefndur sonur minn lærði 
fyrir nokkru síðan hugtakið feita-
bolla. Í hans huga er hugtakið ekki 

niðrandi beint en hann veit að það 
er frekar notað yfir fólk sem er 
frekar holdmikið og hann tengir 
það jafnframt við eitthvað spaugi-
legt. Hann er auðvitað bara fjög-
urra ára og notkun hans á því hefði 
aldrei verið til að særa nokkurn 
eða lítilsvirða. Það hefði þó án efa 
valdið öðrum sárindum ef hann 
hefði opinberlega vísað til ein-
hvers sem feitabollu. Mér fannst 
því rétt að benda honum á að 
sumum fyndist leiðinlegt að vera 
kallaðir feitabollur og að hann 
ætti aldrei að nota orðið yfir fólk 
sem hann þekkti ekki mikið. 
(Honum væri hins vegar velkomið 
að nota það yfir okkur pabba 
hans).

Benda má á að hugtakið negri á 
sér forsögu í samhengi kynþátta-
hyggju þar sem það hafði merk-
ingu sem þætti fordómafull og 
niðrandi af flestum í dag. Afríku-
fræðingurinn Martin Bernal hefur 
bent á að hugtakið „nigger“ sem 
„negri“ er dregið af gæti verið 
komið úr tungumáli Berba og vís-
aði til þjóðar sem bjó í Norður-
Afríku. Hann bendir þó jafnframt 
á að þegar hugtakið rataði í evr-
ópsk tungumál, negro á ensku, 
nègre á frönsku og Neger á þýsku 
og hollensku, verður það næstum 
samheiti yfir þræla. Kynþátta-
hyggja festi sig síðar í sessi sem 
þáttur í vísindalegri þekkingu 
Evrópubúa og í því samhengi vís-
aði negri rétt eins og svertingi til 
ákveðinnar týpu eða tegundar 
manneskju sem talin var búa yfir 
eðlislægum einkennum. Negri vís-
aði þannig ekki eingöngu til húð-
litar heldur annarra þátta sem 
útskýrðu hegðun og eiginleika ein-
staklinga með dökkan húðlit.

Íslenska útgáfan með myndskreyt-
ingum Muggs felur í sér skýran 
enduróm af fordómafullum við-
horfum fyrri alda. Í bókinni líta 
þeir allir eins út, með sama líkams-

lagið og andlitið. Líkaminn er 
bleksvartur og varirnar þykkar. 
Eins og sagnfræðingar og mann-
fræðingar hafa bent á á síðastliðn-
um árum má sjá í ritum og verk-
um ýmissa þekktra Íslendinga 
kynþáttahyggju og kynþáttafor-
dóma sem voru að einhverju leyti 
algildir á þeim tíma. Taka má sem 
dæmi úr landafræðibók frá árinu 
1913 eftir Karl Finnbogason. Þar 
segir meðal annars: „Negrar [...] 
eru svartir á hörund, frammynntir, 
varaþykkir og hrokkinhærðir. 
Höfuðið er langt og framtennurn-
ar skáhallar. Súdan-Negrar eru 
góðlátir, en hágværir mjög og mál-
ugir.“ Slíkar staðhæfingar voru 
alls ekki ekki óalgengar í landa-
fræðibókum á fyrri hluta 20. aldar, 
þar sem alhæft er um útlit og per-
sónueinkenni tugmilljóna manna 
út frá einu litlu lykilorði, negri eða 
svertingi.

Íslensk endurútgáfa bókarinnar 
„Tíu litlir negrastrákar“ kemur á 
áhugaverðum tíma. Í auknum 
mæli má sjá umræður um fjöl-
menningarlegt Ísland í íslensku 
samfélagi sem vísar almennt til 
fjölbreyttara litrófs Íslendinga 
sem er afleiðing af því að hingað 
til lands flytur fleira fólk frá ólík-

um hlutum heimsins. Jafnframt 
hafa ættleiðingar barna erlendis 
frá aukist. Skyldi það vera tilvilj-
un að bókin kemur einmitt út 
núna? Þeir sem verja endurútgáfu 
hennar eru duglegir að hrópa „rit-
skoðun, ritskoðun!“ og því er oft 
haldið fram að þeir sem gagnrýna 
bókina vilji banna hana. Enginn af 
þeim sem gagnrýna útgáfu hefur 
minnst á að banna hana; enginn 
virðist vera að segja að það eigi að 
fjarlæga eldri útgáfuna af bóka-
söfnum landsins. En má ekki 
spyrja af hverju ákveðið var að 
gefa bókina aftur út? Bókin gefur 
sig ekki út sjálf heldur hlýtur ein-
hver að hafa tekið þá ákvörðun. 
Stór hluti af vinnu útgefanda hlýt-
ur einmitt að vera sá að velta fyrir 
sér hvaða efni á að gefa út, af 
hverju, og af hverju ekki. Eru þeir 
því sjálfkrafa að banna eða rit-
skoða verk sem almenningur á 
rétt á að sjá? Enginn myndi halda 
því fram að það ætti að endurút-
gefa allt sem hefur verið gefið út 
eða gefa út hvern einasta pappír 
sem hefur verið skrifaður. Er 
rangt eða óeðlilegt af fólki að velta 
fyrir sér réttmæti eða ástæðunni 
fyrir slíkum ákvörðunum ef, til 
dæmis, ímyndir og texti fela í sér 
kynþáttafordóma fyrri tíma? 

Auðvitað er að vissu leyti full 
ástæða til að gefa „Tíu litla negra-
stráka“ aftur út enda, eins og 
margir hafa bent á, er hún hluti af 
sögu okkar og menningu. Það er 
hins vegar furðuleg ákvörðun að 
gefa bókina út í broti sem minnir á 
barnabók (stærð bókarinnar og 
texti) enda virðist hana vera að 
finna í barnabókadeildum bóka-
búða. Bókina hefði einmitt þurft 
að endurútgefa í verki sem fæli í 
sér viðurkenningu á því að kyn-
þáttahyggja og fordómar voru 
hluti af viðhorfum Íslendinga til 
umheimsins eins og annars staðar 
í Evrópu. Það hefði til dæmis verið 
full ástæða til að gefa myndirnar 
og textann út aftur í safnriti um 
kynþáttafordóma í verkum mik-
ilsverðra manna í sögu þjóðarinn-
ar til þess að minna okkur á að 
kynþáttafordómar eru hluti af 
sögu okkar Íslendinga rétt eins og 
sögu annarra Evrópuþjóða. 

Kristín Loftsdóttir er dósent í 
mannfræði við Háskóla Íslands. 

Fordómar
handa 
börnum
Kristín Loftsdóttir skoðar ímyndir kynþáttahyggju 
í barnabókum í tilefni af endurútgáfu bókarinnar 
Tíu litlir negrastrákar.
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S
em gamall Bolvíkingur fannst 
mér ótrúlegt að komast frá 
Reykjavík til Ísafjarðar á rétt 
rúmum sex tímum. Fyrir rúmum 
áratug fannst mér þeir vera ofur-
menni sem fóru þessa leið á sjö 

tímum. Á Ísafirði rennum við í hlað  fyrir 
utan blokkina þar sem faðir Mugisons býr, 
Guðmundur Kristjánsson hafnarstjóri á 
Ísafirði, stundum kallaður Papamug. Vel 
skeggjaður maður með loðhúfu  tekur þar á 
móti mér og tveimur félögum mínum, sem 
höfðu komið með mér vestur. Mugison lítur 
reyndar mun frekar út fyrir að vera nýkom-
inn af tveggja vikna túr á sjónum en tveggja 
ára upptökuferli. Hann röltir síðan með 
okkur drengina inn og auðvitað var allt skil-
ið eftir opið. Ég vildi að þessu væri eins 
háttað í Vesturbænum.

Þegar komið var inn í íbúð Papamugs tekur 
ekki eingöngu við manni unaðsleg heimilis-
lykt heldur einnig stútfullt eldhús af fólki 
að brjóta saman plötuumslagið fyrir nýj-
ustu plötu Mugisons. Ekki líður á löngu áður 
en við félagarnir þrír göngum í hóp vaskra 
manna og kvenna og brjótum saman hið 
ógurlega flotta umslag með gylltum stöfum 
framan á. Þegar maður hefur snyrtilega 
brotið umslagið saman er komið þar fyrir 
sálmakveri og einu stykki af geisladiski. 
Mugison sá sjálfur um að hanna umslagið, 
sem virðist mikil verkfræðisnilld. „Æi, ég 
stal eiginlega hugmyndinni,“ útskýrir hann 
hálf skömmustulega. „Ég fann eitthvað 
svona myndband á netinu þar sem gaur var 
að sýna hvernig ætti að búa til plötuumslög 
fyrir brennda geisladiska úr A4-blaði og 
vann úr því.“ Verðleikar umslagsins rýrn-
uðu þó ekki, þrátt fyrir þessi tíðindi.

Fyrsta upplagið af plötunni er fimm þúsund 
eintök og Mugison og vinir hans og vanda-
menn sáu algerlega um að setja allt saman. 
Í raun gerir Mugison nærri allt sem við-
kemur plötunni upp á eigin spýtur, fyrir 
utan það að dreifa henni. „Ég held að plötu-
fyrirtæki eins og við þekkjum þau séu dauð. 
Plötufyrirtæki eru samt nauðsynleg en það 
eru einfaldlega svo margir, sérstaklega 
hérna á Íslandi, sem eru að semja, taka upp, 
gera „art-workið“ og vinna einfaldlega allt 
sjálfir. Tími plötufyrirtækja er líka liðinn 
því þau hafa sofnað algjörlega á verðinum. 
Þau eru ekkert að fylgjast almennilega með 
núinu lengur. Þetta eru bara gamlir karlar 
sem sitja við skrifborðin sín og hlusta á 
Rolling Stones út í eitt. Þeir síðan lepja upp 
úr blöðunum og eftir „hittum“ á MySpace. 
Það er meira verið að fara eftir tölum en 
innsæi. Með því að gefa út sjálfur dettur 
peningurinn meira inn á borð hjá manni. 
Allavega er reynsla mín og vina minna sú 

að peningurinn á það til að hverfa í ein-
hverja kostnaðarliði sem maður skilur ekk-
ert í en getur ekkert sagt því búið er að 
kvitta á einhvern samning sem leyfir að 
fela svona í excel-skjölum,“ útskýrir Mugi-
son á meðan hann brýtur saman umslögin 
af mikilli fimi.

Maður er manns gaman og það sannaðist 
við eldhúsborðið þar sem plötuumslögin 
voru sett saman. Skemmtilegast fannst 
okkur félögunum að heyra sögurnar frá 
Guðmundi hafnarstjóra, sem er svo sann-
arlega eldri en tvævetur. Sögur frá Malas-
íu, Argentínu, Grænhöfðaeyjum, Portúgal, 
Falklandseyjum og fleiri stöðum heilluðu 
okkur upp úr skónum og þarf mikið til, 
enda lítum við drengirnir að sunnan á 
okkur sem mikla heimsborgara. 

Stoltari föður er heldur vart hægt að 
finna og Guðmundur vill á ekkert annað 
hlusta en nýju plötuna, nýja meistaraverk-
ið sem hann hælir við hvert tækifæri. 
Mugison gerir hins vegar lítið úr afrekum 
sínum. „Mér finnst óþægilegt að fróa mér 
fyrir framan aðra,“ segir hann hlæjandi 
með tilheyrandi látbragði.

Eftir mikinn dugnað í plötugerð og pitsu-
áti (sem Mugison borgaði fyrir með nokkr-
um stykkjum af nýju plötunni) setjumst við 
strákarnir loks niður í sófann, ræðum hin 
ýmsu mál og sötrum á öli. Forvitnast er um 
sigra Mugison á erlendri grund og eins og 
venjulega er Mugison hógværðin uppmál-
uð. „Ég komst að því að öll þessi plötufyrir-
tæki vilja vera í hljómsveitinni með mér. Til 
dæmis lenti ég í því að eitt plötufyrirtækið 
vildi bíða með að gefa út Mugimömmu því 
þeir vildu fleiri Sad as a Truck-lög. Og ég 
sagði bara: „Ég kann það ekkert. Talið þá 
frekar við einhvern annan.“ Ég er því kátur 
núna, því ég þarf ekki að spyrja neinn. Þeir 
sem kaupa plötuna vita þá líka að þetta er 
einfaldlega ég og vinir mínir að rugla eitt-
hvað hressilegt.“

Á meðan við spjöllum saman í stofunni 
heyrist allt í einu í mikilli flugeldasýningu. 
Við komumst að því að verið er að fagna 
afmæli Baldurs Geirmundssonar sem 
gerði garðinn frægan með BG og Ingi-
björgu. Allt er því stappað í bænum þegar 
við drengirnir trítlum af stað. Á röltinu 
ræðum við Mugison um íslensku tónlistar-
senuna í dag og um krúttkynslóðina. „Ég er 
krúttprinsinn. Við greindum þetta allavega 
þannig. Björk er náttúrulega drottningin, 
President Bongo er bara president, svo er 
ég prinsinn og Raggi Kjartans er prinsess-
an. Við fjögur náðum allavega að semja um 
þetta svona,“ útskýrir Mugison með bros á 
vör. Hann segir mér jafnframt að hann sé 
ekki búinn að svíkja lit þó að nýja platan sé 
mun rokkaðri en fyrra efni hans. „Ég er 
bara búinn að læra meira á gítar síðustu 
þrjú ár. Svo var ég líka kominn með leið á 
„bleep“ og „bloop“ hljóðum.“

Mugison segir mér jafnframt að honum 
finnist íslenska tónlistarsenan vera að 
vakna almennilega til lífsins og að nýtt og 
ferskt andrúmsloft ríki. „Það er eitthvað 
virkilega spennandi núna að gerjast. Allt 
öðruvísi viðmót í tónlistarmönnunum. Ég 
held að næstu jól geti til dæmis verið geð-
veik.“ Í þeim töluðu orðum löbbum við inn í 
Edinborgarhúsið, eiturhressan skemmti-
stað við bryggjuna, og komumst því ekki 
lengra í spjalli okkar. Þar hittum við líka 
Rúnu, konu Mugison, sem er í góðu stuði 
eins og venjulega og við stígum saman villt-
an dans við undirleik AC/DC. Í Edinborgar-
húsinu komumst við félagarnir að sunnan 
að því að það sést greinilega að við erum úr 
höfuðborginni þar sem við klæðumst 
Reykjavíkurbuxum. Mjög merkilegt.

Nóttin fer vel fram og eftir svefn langt 
fram yfir hádegi er aftur sest niður í eld-
húsinu og fleiri plötuumslög sett saman. Að 
þessu sinni berst talið að sjómennskunni. 
Mugison segir mér meðal annars að hann 
hafi farið í nokkra túra með pabba sínum í 
Smuguna. „Ég held að þeir hafi verið tveir 
eða þrír. Á sjónum lærði ég líka að sofa 
hratt, sem er mjög góður hæfileiki. Svo 
varð ég líka mjög góður í því að prumpa. 
Stundum veiddist nefnilega ekkert og þá 
var oft farið í prumpukeppni. Menn voru 
farnir að vera helvíti góðir í sérstöku prum-
pufæði; eggjum, majónesi og svona.“ Vinir 
mínir tveir springa úr hlátri og segja við 
Mugison að hann geti ekki toppað prumpu-

fýluna mína. Mugison setur upp hálfgerðan 
keppnissvip og spyr hvort ég sé kræfur 
prumpari. Ég jánka því en þori samt ekki 
alveg að sanna mál mitt.

Í stofunni enda ég líka á spjalli við Rúnu, 
sem er mikil kjarnakona. Ég spyr hvort 
stefnan sé sett á að flytja aftur til Reykja-
víkur en hún neitar því. „Hér er einfaldlega 
svo gott að vera,“ svarar Rúna rólega en 
hún, Mugison og synir þeirra tveir búa í 
sjarmerandi húsi á Súðavík. Þar í bílskúrn-
um hefur Mugison einmitt verið að vinna 
að nýju plötunni, myrkranna á milli. Í hús-
inu við hliðina býr líka móður Rúnu, og 
finnst Rúnu yndislegt að hafa hana svona 
nálægt.

Eftir örlítið gláp á fótbolta er hins vegar 
kominn tími fyrir okkar félagana að koma 

okkur í bæinn. Við þökkum kærlega fyrir 
vinalegt viðmót og gestrisni. Mugison 
þakkar okkur líka innilega fyrir þrældóm-
inn og gefur okkur í staðinn eintök af plöt-
unni. Frábær laun. Við kveðjumst, stígum 
inn í bílinn, setjum Mugiboogie undir geisl-
ann og höldum heim á leið. Að þessu sinni 
vorum við rúma níu klukkutíma enda ekki 
mjög vænlegt að keyra þessa leið á litlum 
Yaris á sumardekkjum í mikilli hálku. Von-
andi að Mugison taki okkur ekki til fyrir-
myndar en hann ætlar sjálfur að leggja 
land undir fót og spila á tónleikum víðs 
vegar um landið á næstunni, meðal annars í 
Vestmanneyjum, á Akureyri og auðvitað á 
Ísafirði. Fyrir áhugasama verður Mugison 
sérstakur gestur í þætti Hemma Gunn á 
Bylgjunni klukkan 16 í dag.

Tími plötufyrirtækja er liðinn því þau hafa 
sofnað algjörlega á verðinum. Þau eru ekkert 
að fylgjast almennilega með núinu lengur. 

Alltaf tilbúinn í prumpukeppni
Örn Elías Guðmundsson, eða Mugison eins og flestir þekkja hann, sendi á dögunum frá sér sína þriðju hljóðversbreiðskífu að 
undanskildum þremur plötum með tónlist kvikmyndir. Nýja platan, sem nefnist Mugiboogie, hefur fengið vægast sagt frábærar 
viðtökur fjölmiðla en bæði Fréttablaðið og Morgunblaðið birtu í nýliðinni viku dóma um gripinn og fékk hann fullt hús stjarna í 
báðum blöðum. Steinþór Helgi Arnsteinsson lagði land undir fót um síðustu helgi og heimsótti Mugison vestur á firði.









Það er800 7000 – siminn.is

Starfsmenn Upplýsingatækni Símans eru þátttakendur í fjölmörgum spennandi nýsköpunar-
verkefnum, s.s. fyrir þriðju kynslóð farsíma (3G), sjónvarp Símans og ýmsar farsímalausnir.
Upplýsingatækni er nú að innleiða breyttar aðferðir í hugbúnaðarþróun sem byggja á Agile
hugmyndafræðinni, sér í lagi Scrum, og munu allir starfsmenn taka þátt þeirri þróun.

Hugbúnaðarsérfræðingar

Upplýstir einstaklingar

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

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

Hæfniskröfur

Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.

Upplýsingatækni Símans rekur öfluga stefnu í endur-
menntun og býður upp á sveigjanleika í vinnutíma.

Þekking á J2EE, Java forritun, SOAP, Spring
Framework, Hibernate.

Vefþjónustugerð, sérstaklega „contract-first
development“, í Java Enterprise umhverfi.

Þekking á hugmyndafræði Service Oriented
Architecture (SOA).

Reynsla á sviði samþættingar upplýsingakerfa,
þar sem notuð eru ferlatól á borð við Tibco
Business Works og Webmethods.   

Styrkleikar sem leitað er að eru einn eða fleiri
af eftirfarandi:

Viðkomandi starfsmenn koma til með að vinna í
fjölbreyttum hópum þar sem styrkleikar þeirra
verða nýttir.

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.



www.talent.is

Eigendur Talent eru Mjöll Jónsdóttir og Lind 
Einarsdóttir, ungar konur með góða menntun 
og reynslu og uppfullar af orku og hugmyndum. 
Hvort sem þú ert að leita að starfi eða starfskrafti, 
hafðu samband, mjoll@talent.is og lind@talent.is
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Að leita sér að framtíðarstarfi eða taka ákvörðun um að skipta um
starf er ein stærsta ákvörðunin í lífi hvers einstaklings. Að sama 
skapi er ráðning starfsfólks ein mikilvægasta ákvörðunartaka í 
hverju fyrirtæki. Það er engin tilviljun að nær undantekningarlaust 
telja fyrirtæki starfsfólkið sitt vera mikilvægustu auðlind sína.

Okkar starf hjá Talent er að tryggja að þessi tímamót verði 
báðum aðilum til farsældar. Starfsemi Talent snýst ekki um að 
taka við umsóknum – eða óskum eftir starfsfólki – og afgreiða þær 
vélrænt fram og til baka. Hver umsókn kallar á vandaða yfirlegu 
þar sem faglegum vinnubrögðum er beitt til að uppfylla óskir allra 
aðila og greina og finna hæfileika umsækjenda. Þetta er ferli sem 
krefst innsæis, frumkvæðis og vandaðrar vinnu. 

Hafðu samband við Talent og þú ert á réttri leið. 

Umsóknin þín er
 í góðum höndum 

hjá Talent

www.talent.is

Eigendur Talent eru Mjöll Jónsdóttir og Lind
Einarsdóttir, ungar konur með góða menntun 
og reynslu og uppfullar af orku og hugmyndumm.
Hvort sem þú ert að leita að starfi eða starfskraafti,
hafðu samband, mjoll@talent.is og lind@talentt.is
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Að leita sér að framtíðarstarfi eða taka ákvörðun um að skipta um
starf er ein stærsta ákvörðunin í lífi hvers einstaklings. Að sama
skapi er ráðning starfsfólks ein mikilvægasta ákvörðunartaka í
hverju fyrirtæki. Það er engin tilviljun að nær undantekningarlaust
telja fyrirtæki starfsfólkið sitt vera mikilvægustu auðlind sína.

Okkar starf hjá Talent er að tryggja að þessi tímamót verði 
báðum aðilum til farsældar. Starfsemi Talent snýst ekki um að
taka við umsóknum – eða óskum eftir starfsfólki – og afgreiða þær 
vélrænt fram og til baka. Hver umsókn kallar á vandaða yfirlegu
þar sem faglegum vinnubrögðum er beitt til að uppfylla óskir allra
aðila og greina og finna hæfileika umsækjenda. Þetta er ferli sem 
krefst innsæis, frumkvæðis og vandaðrar vinnu.

Hafðu samband við Talent og þú ert á réttri leið.

sér að framtíðarstarfi eða taka ákvörðun um að skipta um
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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



Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem sinnir krefjandi 
og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi. Vegna sívaxandi umsvifa
óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur.

Kerfastjóri (Application Support)
Við leitum að kerfastjóra (Application Support) sem mun bera ábyrgð á viðamiklu umhverfi í
deild viðskiptagreindar bankans. Viðkomandi mun sjá um að setja nýjar lausnir í rekstur, vinna
að uppfærslum, fylgjast með gæðum og tryggja góða skjölun fyrir innri sem og ytri þarfir.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Háskólamenntun af sviði verk- eða tölvunarfræði
Góð þekking á hugmyndafræði um vöruhús og viðskiptagreind
Þekking á SQL og gagnagrunnum er skilyrði
Nákvæmni og skipulagshæfileikar
Þjónustulund og hæfni í samskiptum

Gagnagrunnsforritari
Við leitum að gagnagrunnsforritara sem mun vinna að þróun og viðhaldi á vöruhúsi gagna
í Oracle umhverfi. Meðal verkefna er hönnun, viðhald, bestun fyrirspurna, hönnun á ramma í
kringum sjálfvirkar gæðaprófanir gagna og stuðningur við ETL og skýrsluforritara ásamt fleiru.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Háskólamenntun af sviði verk- eða tölvunarfræði
Þekking á Oracle og PL/SQL er skilyrði
Nákvæmni og skipulagshæfileikar
Samskiptahæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

ETL forritari
Við leitum að aðila í gagnaflæðisforritun. Starfið felst í því að varpa viðskiptaþörfum í sjálfvirka
ferla sem koma margþættum upplýsingum á miðlægan stað fyrir skýrslu- og greiningarvinnu.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Háskólamenntun af sviði verk- eða tölvunarfræði
Þekking á hugmyndafræði um vöruhús gagna, viðskiptagreind og ETL forritun er skilyrði
Miklir skipulags- og greiningarhæfileikar
Samskiptahæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita Þórbergur Ólafsson hópstjóri í viðskiptagreind í síma 410 7097 og 
Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum á www.landsbanki.is fyrir lok dags
16. nóvember nk.

Upplýsingatæknisvið
Verkefni tengd viðskiptagreind

Landsbankinn er eitt stærsta fjármálafyrirtæki
landsins og veitir alhliða fjármálaþjónustu til 
einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Í anda sóknar
og útrásar hefur bankinn byggt upp starfstöðvar 
í 16 löndum víðs vegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans er 
áhersla lögð á skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, sem og markvissa
starfsþróun og þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa
í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum. Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið, metnaður þess,
kraftur og hollusta, séu lykillinn að farsælum 
rekstri bankans.ÍS

L
E

N
S

K
A

/S
IA

.I
S

/L
B

I 
39

83
7 

11
/0

7



BM Vallá hf. er traust 
og þjónustudrifið sölu-
og framleiðslufyrirtæki 
á byggingamarkaðnum 
sem leggur áherslu á að 
uppfylla þarfir viðskiptavina 
sinna á sem hagkvæmastan 
hátt.

Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Steypubílstjórar
Vegna mikilla verkefna framundan er BM Vallá að 
leita að kraftmiklum, duglegum og samviskusömum 
starfsmönnum með meirapróf til starfa hjá fyrirtækinu 
sem steypubílstjórar. 

Æskilegt er umsækjendur geti unnið sjálfstætt, séu 
nákvæmir, hafi gaman að mikilli vinnu og geti unnið 
undir álagi.

Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum samskiptum 
við viðskiptavini og þurfa því að hafa góða framkomu 
og þjónustulund.

Bílafloti og tækjakostur fyrirtækisins er í mjög góðu 
ástandi, að miklum hluta nýr eða nýlegur og vel útbúinn 
til að auðvelda starfsmönnum vinnuna.

Framundan er mikil vinna og góð laun í boði.
Unnið er eftir bónuskerfi sem gefur góða 
tekjumöguleika.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Sigurður Árnason í síma 412 5102.

Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is
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AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Lagermaður og smiður 
BM Vallá óskar eftir að ráða lagermann til starfa í 
starfsstöð fyrirtækisins í Garðabæ. 

Einnig óskum við eftir að ráða til starfa þar smið 
eða mann vanan smíðavinnu. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Hólmsteinn Hólmsteinsson í síma 412 5155.

Í Suðurhrauni 6 
í Garðabæ starfrækir
BM Vallá einingaverk-
smiðju þar sem framleiddar
eru m.a. húseiningar, ýmsar
garðeiningar, rör og flísar. 
Þar er einnig múrvöru-
verksmiðja fyrirtækisins 
til húsa. 

Auglýsingasími

– Mest lesið



www.marelfoodsystems.com

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Í boði er:

Um er að ræða sex spennandi störf:



TOYS”R”US auglýsir eftir jólastarfsfólki
Afgreiðslufólk fyrir jólin 
Jólin nálgast óðum og því vantar okkur röskt starfsfólk til þess að aðstoða viðskiptavini, raða
í hillur, sjá um að allt sé í röð og reglu í búðinni og á lager og önnur tilfallandi störf. Þú hefur 
kannski einhverja reynslu af verslunarstörfum.

Afgreiðslufólk við kassa
Við óskum eftir fólki til þess að afgreiða við kassa um jólin. Starfið felst aðallega í því að
afgreiða við kassann þar sem jólaösin er hvað mest. Þú hefur kannski unnið við kassa áður
og getur því haft snögg handtök við tækið.

Aðstoðarfólk fyrir jólin 
Við óskum eftir rösku ungu fólki á aldrinum 16 - 18 ára til þess að raða vörum í hillur og sinna
öðrum tilfallandi störfum í stórri verslun.

Almennt um öll störfi n 
Þú ert full/ur af orku, skapgóð/ur og hleypur í öll störf með bros á vör. Þú getur sitt af
hverju og hefur gaman af því að gera margt í einu svo viðskiptavinir okkar hafa ánægju af.
Fyrir utan venjulegan vinnutíma má búast við einhverri kvöld- og helgarvinnu. Vinnutíminn er
samningsatriði. Við höfum not fyrir starfskrafta þína nú þegar og fram í lok desember.

Sendið stutta umsókn til:
Loen-is@toysrus.is

TOYS"R"US Iceland
Berist: Guðrúnu
Kolbeinsdóttur
Smáratorg 3
Reykjavík

TOP-TOY A/S er móðurfyrirtæki leik-
fangaverslananna BR og TOYS"R"US á
Norðurlöndunum sem opna nú á Íslandi.
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 2.000
manns í fl eiri en 200 verslunum. Vöxtur
TOP-TOY er undir dyggu starfsfólki kominn.
Aðalskrifstofur fyrirtækisins eru í Dan-
mörku. Starfsumhverfið er óformlegt. Lesið
meira um TOP-TOY á: www.top-toy.com

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

· Háskólamenntun á sviði sálfræði, í félagsvísindum, viðskiptafræði eða
   sambærilegu æskileg
· Menntun/þekking og áhugi á mannauðsstjórnun æskileg
· Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
· Góð almenn tölvukunnátta
· Gott frumkvæði, sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð

· Móttaka viðskiptavina og umsækjenda
· Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina og umsækjenda
· Viðtöl, öflun umsagna, úrvinnsla gagna og hæfnisval

Ráðgjafi
Leitum að metnaðarfullum einstaklingi til starfa á ráðningarþjónustu
HH Ráðgjafar.

HH Ráðgjöf veitir fyrirtækjum og stofnunum alhliða ráðgjöf og heildarlausnir
á sviði ráðninga. Við leggjum metnað okkar í að veita faglega, vandaða og
persónulega þjónustu til fyrirtækja sem og umsækjenda. 



Sölu- og markaðsstjóri
fyrir dýraheilbrigðisdeild

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og markaðssetningu á lyfjum og vörum fyrir
heilbrigðismarkaðinn á Íslandi. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 100 talsins og
er áætluð velta félagsins á árinu 2007 rúmir sex milljarðar króna.

Vistor leggur áherslu á hreinskiptni, framsækni og áreiðanleika í störfum sínum.

Dýraheilbrigðisdeildin tilheyrir Heilbrigðis- og tæknisviði Vistor og hefur frá upphafi verið
leiðandi á sínu sviði. Auk sölu- og markaðsstjóra starfar í deildinni sölufulltrúi fyrir gæludýra-
fóður og skyldar vörur.

Helstu verkefni eru eftirfarandi:
Ábyrgð á rekstri deildarinnar
Ábyrgð á markaðssetningu og sölu á
dýralyfjum, dýrafóðri og vörum fyrir
gæludýr
Greining á markaði og sölutækifærum
Stjórnun samskipta við birgja, smásala
og viðskiptavini
Áætlanagerð og eftirfylgni í sölu- og
markaðsmálum
Umsjón með auglýsinga- og
kynningarmálum

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði
dýralækninga eða sambærileg
menntun
Menntun og/eða reynsla á sviði
viðskipta
Reynsla af samninga- og áætlana-
gerð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð kunnátta í ensku og einu
Norðurlandamáli
Dugnaður og áræðni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@vistor.is).
Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2007.
Umsóknum skal skilað á netfangið starf@vistor.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðar-
mál og öllum umsóknum verður svarað.

Vistor hf. óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra dýra-
heilbrigðisdeildar

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



Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilsstöðum - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Fljótsdalshéra› 
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Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með rekstri umhverfis- og náttúruverndarmála
• Yfirumsjón með Staðardagskrá 21
• Yfirumsjón með úrgangsmálum
• Yfirumsjón með umhirðu og ásýnd sveitarfélagsins
• Yfirumsjón með rekstri vinnuskóla

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði umhverfis- eða náttúrufræða eða á sambærilegu sviði
• Reynsla á sviði umhverfismála æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá merkt „Fljótsdalshérað – atvinnuumsókn – umhverfis-
fulltrúi, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum“ eða á netfangið eirikur@egilsstadir.is. Einnig má
sækja um stöðuna á www.job.is. Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2007.

Nánari upplýsingar um auglýsta stöðu má fá hjá bæjarstjóra í síma 4 700 700 eða með því 
að senda fyrirspurnir á netfangið eirikur@egilsstadir.is. 

Fljótsdalshérað er eitt víðfeðmasta sveitarfélag landsins, um 8.884 m2. Íbúar 1. desember
2006 voru 4.644. Stærstu þéttbýlisstaðir þess eru Egilsstaðir, Fellabær, Hallormsstaður og 
Eiðar. Í sveitarfélaginu er úrval íbúðarhúsnæðis og mikið framboð á atvinnu. Sjá einnig 
heimasíðu sveitarfélagsins www.fljotsdalsherad.is. 

Umhverfis-
fulltrúi
Fljótsdalshérað auglýsir laust til umsóknar 
starf deildarstjóra umhverfis- og náttúru-
verndarmála.
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Baldursgata 21
101 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Stærð: 177,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1921

Brunabótamat: 20.710.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.500.000

Einstakt  parhús  í  hjarta  miðbæjarins.   Sérlega  falleg  og  notaleg  eign,  byggð 1921.   Húsið  er  tæpir  180 m auk
rúmgóðs rislofts sem er ekki inni í fermetratölu. Fyrir aftan húsið er sólríkur og skjólgóður hellulagður garður sem
gefur eigninni einstakt gildi.. Þessi eign býður upp á einstaka möguleika þar sem auðvelt er að skipta henni upp í
þrjár góðar íbúðir. Gott viðhald hefur verið á eigninni, Þær endurbætur sem hafa verið gerðar hafa miðast við að
halda sem mest í  upprunalega útlitið.    Forstofa er með flísum á gólfi,  en við tekur parketlagður gangur og hol.
Setustofa  er  sérlega  björt  og  hlýleg  með  fallegum  hlöðnum  arni  og  parketi  á  gólfi,  úr  henni  er  innangengt  í
borðstofu.  Borðstofa er með betreki á veggjum og parketi á gólfi.  Úr borðstofu er útgengt í garðinn.  Eldhús er
rúmgott  og með fallegri  furuinnréttingu sem tónar  vel  við  húsið.   Parket  á  gólfi  og opið inn í  borðstofu á  hægri
hönd.  Stofa  og svefnherbergi á annari hæð eru með upprunalegum gólffjölum, og er einnig baðherbergi á hæð.
Hringstigi liggur upp á fallegt risloft sem er ekki inni í fermetratölu. Ekki missa af þessari heillandi eign

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 04.11 milli 16:00-16:30

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

8999-427

699 5008

Urriðakvísl 1
101 Reykjavík
Kíkið í kaffi til okkar í dag

Stærð: 226,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 33.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Afskaplega fallegt hús á rólegum stað í Ártúnsholtinu. Húsið er í topp standi og með risastórum og fallegum garði.
Jarðhæð: Forstofa er með flísum á gólfi og stórum föstum skápum. Á jarðhæð er eldhús með snyrtilegri eyju sem
skilur að eldunaraðstöðu og hol með eldhúsborði. Öll eldhústæki fylgja eigninni þar sem þau falla inn í innréttingu.
Stór og björt stofa er á jarðhæð með stórum og fallegum arni. Búið er að yfirfara glugga í stofu. Gott gestasalerni
er inn af forstofu.  Efri hæð: Samanstendur af hjónaherbergi og þremur barnaherbergjum. Herbergin eru öll stór
og  eru  tvö  þeirra  með  útgang  út  á  stórar  svalir.  Gott  sjónvarpshol  er  á  efri  hæð  ásamt  góðu  fataherbergi.
Baðherbergi er sérlega fallegt með góðu hornbaðkari og er það flísalagt í hólf og gólf og með góðum glugga og
hita í gólfi.  Eignin er afskaplega hlý og falleg enda er búið að hlúa vel að henni. Húsið allt er í góðu standi og var
það  málað  fyrir  tveimur  árum  síðan  og  lítur  það  vel  út  jafnt  að  utan  sem  innan.  Garður  er  í  góðri  rækt  og  er
aðkoman að húsinu mjög góð með upphituðum stæðum og stíg að inngagni. Endilega kíkið á okkur í kaffi í dag.
Þessi bíður ekki!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 18:00-18:30

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

8999-427

699 5008

Bólstaðarhlíð 44
105 Reykjavík
Afhending við kaupsamning

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

Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Forstofa  er  flísalögð  á  litlum  fleti  fyrir  framan  góða  skápa.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  miklu
skápaplássi.  Stofa er með teppi á gólfi  og með útgengi út á svalir.  Sjónvarpshol er opið rými rými á milli
stofu og barnaherbergis. Þar er parket á gólfi og stórir gluggar sem gefa góða birtu. Hjónaherbergi er með
parketi á gólfi og stórum föstum skápum sem ná upp í loft. Barnaherbergi er með dúk á gólfi og er einnig
mikið skápapláss þar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 4/11 kl. 17-17:30

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

8999-427

699 5008

Furugrund 48
200 Kópavogur
Góð eign við Fossvoginn

Stærð: 85,1 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 14.450.000

Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Íbúðin er  3ja  herbergja,  en að auki  er  herbergi  í  kjallara  sem er  í  útleigu.  Komið er  inn í  gott  andyri  með
stafaparketi  á  gólfi.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðri  hvítri  innréttingu,  flísum  á  gólfi  og  góðum  borðkrók.
Hjónaherbergi  er  stórt  með mjög miklu skápaplássi.  Þar er  parket á gólfi.  Barnaherbergi  er  stórt  og gott
með lausum skáp.  Baðherbergið er  flísalagt  í  hólf  og gólf,  með sturtubaðkari.  Falleg viðar  innrétting er  á
baði. Stofa er stór og björt með útgengi út á stórar svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 4/11 kl. 14-14:30

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

8999-427

699 5008

Grettisgata 46
101 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Stærð: 868 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
****MJÖG  FALLEG  MIKIÐ  ENDURNÝJUÐ  EIGN  Í  MIÐBÆNUM****  Forstofa:  Forstofugangur  með
náttúruflísum á gólfi.  Eldhús: Nánast endurnýjað frá grunni með innbyggðum tækjum og ofni í  vinnuhæð,
gaseldavél. Náttúruflísar á gólfi og háglans innrétting. Baðherbergi: Flísalagt í hólf og gólf, upphengt salerni,
hlaðin sturta, Halógenlýsing í lofti og niðri við gólf. Hjónaherbergi: Stórt og gott með eikarparketi. Stofa og
borðstofa mjög smekklegar. Útgengt á svalir úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 4/11 frá 15:00-15:30

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

8999-427

699 5008

Suðurgata 9
220 Hafnarfjörður
Vönduð eign

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1890

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Jarðhæð: komið er  inn í  flísalagða forstofu með hita í  gólfi.   Á aðalhæð er stofa og borðstofa sem liggja
saman og er eikar-plastparket á gólfi. Úr stofu er fallegt útsýni út á hafið. Eldhús með ljósri innréttingu en í
súlu  sem  skilur  að  eldhús  og  stofu  er  eldavél.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru  á  hæðinni.  Rishæð:  tvö  góð
herbergi.  Góðar  svalir.  Franskir  gluggar  eru  í  allri  íbúðinni.  Baðherbergi  flísalagt  með  baðikari.  Geymsla.
Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Rafmagn, lagnir og skólp er frá 2001.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 4/11  KL: 17-17:30

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

699 5008

8999-427



Hvannhólmi 6
200 Kópavogur
Fallegt einbýli í Kópavoginum

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.500.000

Remax Lind kynnir fallegt og mikið endurnýjað 262,1 fm einbýlishús með stórum innbyggðum 45,3 fm bílskúr, á
friðsælum og fallegum stað í austurbæ Kópavogs, rétt við útivistarsvæðið í Fossvogi.  Komið er inn í forstofu með
ljósum flísum á gólfi  og fataskáp. Úr forstofu er gengið inn í  gestasnyrtingu með innréttingu og flísum á gólfi  og
forstofuherbergi  með  parketi  á  gólfi  og  lausum  skáp.  Þvottahús  er  stórt  og  innangengt  úr  því  í  bílskúr.  Innaf
forstofu er einnig gengið inn í litla íbúð með eldhúsi og tveimur stórum herbergjum (ca 20 og 22 fm), parket er á
gólfum og fataskápar.   Efri  hæð: Stigi,  lagður ljósu parketi  er  upp á efri  hæð þar sem komið er upp í  bjart  hol,
með útgengi  út  á  suðurverönd og garð.  Eldhús er  rúmgott  með upprunalegri  innréttingu og kork á gólfi.  Inn af
eldhúsi er búr. Frá borðkrók er gengið út á norðursvalir með útsýni til Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór, með
parketi  á  gólfi,  viðarklæddum  loftum  og  gluggum  á  tvo  vegu  út  að  suður-  og  norðurgarði.  Hjónaherbergi  er
rúmgott, parketdúkur á gólfi og fataskápur. Tvö barnaherbergi og uppgert baðherbergi.  Þetta er eign sem vert er
að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 4/11 milli kl. 16-16:30

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

699 5008

824 4031

Gunnarsbraut 40
105 Reykjavík
Falleg hæð miðsvæðis í Reykjavík

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

Brunabótamat: 18.345.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Sérinngangur er inn í íbúðina. Komið er inn í forstofu með kókosteppi á gólfi. Rúmgott hol. Eldhúsið er með
fallegri  hvítri  innréttingu  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Eldhúsið  er  opið  að  hluta  til  inn  í  stofu.   Mjög  björt,
rúmgóð stofa  og borðstofa.  Útgengt  er  úr  stofu  á  flísalagðar  suðursvalir.Hjónaherbergið  er  rúmgott  með
skápum.   Barnaherbergið  rúmgott.  Möguleiki  á  að  bæta við  3  herberginu.   Baðherbergi  er  flísalagt  með
hvítri innréttingu, baði með sturtu.  Í kjallara er sérgeymsla.Endabílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús? Sunnud.04.11. Kl.16.00

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

698 8080

699 5008

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,  frábært  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 að 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  4/11  Kl: 16- 16:30

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

690 2708

699 5008

Kvistavellir 18-24
221 Hafnarfjörður
Besta verðið í Hafnarfirði

Stærð: 202,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Húsið er  teiknað af  K.J  hönnun ehf.  Húsunum verður  skilað fokheldu að innan en fullbúnu að utan með
grófjafnaðri  lóð.  Húsin  eru steinsteypt,  steinað að utan með steinsalla.  Trégluggar  grunnmálaðir  ísteyptir,
opnanleg fög úr mahoagny/oregonpine. Útihurðir verða með mahoagny fulningum, bílskúrshurð verður úr
gegnheilu mahoagny. Gler er K-gler reyklitað. Gólf í húsinu er steypt. Raflagnir eru steyptar í þar sem það á
við. Húsunum verður skilað fokheldum 15 mars og lengra komið 1 maí.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699 5008

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

699 5008

698 8080

Marteinslaug 8 
113 Reykjavík
Falleg og vönduð eign með útsýni.

Stærð: 116,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
REMAX LIND KYNNIR: Fallega og bjarta 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð. Glæsilegt útsýni. Komið inní
anddyri  með skápum og stórum spegli.  Stofan er björt með útgengi á svalir  í  suður. Eldhús er opið inn í
borðstofu.  Falleg  eikarinnrétting  er  í  eldhúsi,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Tvö  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  skápum  upp  í  loft.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  eikarinnrétting  og
baðkar með sturtu. Þvottahús í íbúð. Yfirbyggt stæði fylgir. Vönduð og falleg eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

Í dag 4/11 kl: 15:00-15:30

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

699 5008

690 2708

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 í dag 4/11 milli kl. 16-16:30

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

699 5008

824 4031

Stúfholt 3
105 Reykjavík
Falleg eign - frábær staðsetning

Stærð: 63 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
RE/MAX Lind kynnir: Tveggja herbergja íbúð á annari hæð í nýlegu húsi í miðbænum. Sérlega falleg eign á
frábærum stað. Engin vandamál með bílastæði, ekkert ónæði frá veitingastöðum en allir kostir miðbæjarins
til staðar. Innréttingar og hurðir úr kirsuberjavið og eru allar í sama stíl. Mikið skápa og geymslupláss. Gott
eikarparket á aðalrýmum en forstofa og baðherbergi flísalagt. Sameign er sérlega snyrtileg. Stór og fallegur
hellulagður garður fyrir aftan. Aðkoma er hellulögð og með hitalögn.

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  4/11  Kl: 17- 17:30

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

690 2708

699 5008



Rjúpufell 32
111 Reykjavík
Endaraðhús með bílskúr

Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 23.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000

ReMax Lind kynnir: Fallegt og vandað 156 fm, 4 herbergja endaraðhús ásamt bílskúr og grónum garði. Búið er
að endurnýjað eignina mjög mikið að innan og utan. Ný eldhúsinnrétting, nýlegt baðherbergi og einnig er búið að
skipta um þak og þakkant, ásamt rennum. Nýbúið er að mála að utan. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi og stofu
með  sjónvarpsholi.  Stórt  og  rúmgott  eldús.  Baðherbergi  ásamt  gestasnyrtingu  í  forstofu  og  þvottahúsi.  ATH.
hægt er að fá eignina afhenta mjög fljótt og einnig er auðvelt að bæta við aukaherbergi. Bílskúrinn er 23,1 fm og
er með vatni og hita. Eign í mjög góðu ásigkomulagi, sem vert er að skoða betur.

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 SUNNUD. 4/11 KL:14:00-14:30 

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

823 2217

699 5008

Tröllakór 12
203 Kópavogur
Íbúð á efstu hæð með útýni

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 27.300.000
ReMax Lind kynnir: íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svölum. Íbúðin
skilast  fullfrágengin  án  gólfefna.  Forstofan  er  með  góðum  fataskáp.  Stofa,  borðstofa  og  sjónvarpshol
mynda eitt stórt rými. Eldhúsið er með fallegri ítalskri innréttingu. Innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja
með,  ásamt innfelldum örbylgjuofni  með stáláferð.  2 rúmgóð svefnherbergi  með vönduðum fataskápum.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús innan íbúðar, með borði og vask.

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 SUNNUD. 4/11 KL 16:00 - 16:30

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

823 2217

699 5008

Flétturimi 7
112 Reykjavík
Jarðhæð með 40fm verönd

Stærð: 107,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 18.435.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.354.900
Remax  Lind  kynnir  rúmgóða  og  skemmtilega  skipulagða  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  ásamt  40  fm
verönd og stæði í bílageymslu .  Nánari lýsing eignar; Komið er inn í opna forstofu með mahogny skápum
sem ná upp í loft og skilja að forstofu og stofu. Stofan er rúmgóð og björt með góðum gluggum. Eldhús er
inn af stofu og opið að hluta. Í eldhúsi er mahogny innrétting með dökkri borðplötu og ljósum flísum á milli
skápa. Útgengi er út á stóra ca. 40fm afgirta verönd sem snýr í suður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

valdimarorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 4/11 milli kl. 15-15:30

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

699 5008

823 2217

Lækjarmót 89
245 Sandgerði
Hús með útsýni í allrar áttir

Stærð: 270 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000

RE/MAX LIND hefur fengið í  einkasölu vandað fokhelt einbýlishús staðsett á hornlóð í  Sandgerði.  Húsið er með
extra þykkum steyptum veggjum. Allar hurðir eru komnar og eru hurðar og gluggar úr Mahóný. Flottur garðskáli
með svalahurð er í húsinu. Gert er ráð fyrir allt að 5 herbergjum og góðu fataherbergi inn aðal svefnherberginu. 2
baðherbergi  eru í  húsinu ásamt þvottahúsi  og geymslu.  Hlaðin brunaveggur er  á milli  íbúðar og bílskúrs.  Eignin
afhentist með grófjafnaði lóð. Eignin getur sömuleiðis skilast á hvaða byggingarstigi sem er. Húsið stendur hátt á
lóðinni og er útsýni gott til allra átta. Komið og hittið byggingaraðilann á staðnum í dag sunnudag. Vegna mikillar
sölu  og  eftirspurnar  leita  ég  eftir  eignum  á  skrá.  Ef  þú  ert  í  fasteignahugleiðingum  skiptir  miklu  máli  að  fá
heiðarlega, góða og faglega þjónustu. Kveðja, Eyþór Jónsson sími 892-2325 eða eythorj@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00 til 17:00

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

892 2325

Breiðhóll 26
245 Sandgerði
Frábært parhús

Stærð: 180.5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 19 -28 millj
RE/MAX LIND kynnir glæsilegt 180,5 fm parhús á góðum stað við botngötu með baklóð í vestur. Húsið er í
byggingu og verður skilað fullbúið að utan með grófjafnaði lóð. Húsið er úr forsteyptum einingum frá BM
Vallá . Að innan eru útveggir einangraðir og með raflögnum, einnig er hluti innveggja tilbúnir. Eignin skiptist í
3 svefnherbergi, stofu, sjónvarpshol, eldhús,2 baðherbergi, forstofu, þvottahús, þvottahús,fataherbergi og
geymslu. Innangengt er í bílskúrinn sem er 28 fm. Hitalagnir í gólfplötu

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Glænýtt og skemmtilegt hús

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

892 2325

Kirkjuvegur 37
230 Reykjanesbær
Góð eign

Stærð: 175,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 18.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
RE/MAX  LIND  kynnir  175  fm  einbýlishús  á  2  hæðum.  Á  efri  hæð  er  eldhús,  baðherbergi,  stofa  og  stór
borðstofa  sem  er  búið  að  skipta  í  sjónvarps-  og  borðstofu.  Í  miðju  borðstofunnar  er  hringstigi.  Á  neðri
hæðinni eru 3 svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og þvottahús. Stór og góð eignarlóð fylgir eigninni.
Vegna  mikillar  sölu  og  eftirspurnar  leita  ég  eftir  eignum  á  skrá.  Ef  þú  ert  í  fasteignahugleiðingum  skiptir
miklu máli að fá heiðarlega, góða og faglega þjónustu. Kveðja Eyþór Jónsson.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Fallegt hús í Keflavík

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

892 2325



Bogabraut 18
245 Sandgerði
Fyrirsögn..

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Einstaklega  vandað  einbýlishús  á  stórgóðum  stað  í  Sandgerði.   Húsið  er  í  heildina  161  fm  að  stærð,
Bílskúrinn er  29 fm og er  inní  fermetratölu.  Húsið  skilast  fullbúið  að utan en án gólfefna.  Eignin  skiptist  í
forstofu, tvö barnaherbergi, gestasalerni, hjónaherbergi með frábæru fataherbergi, baðherbergi, þvottahús
samliggjandi eldhúsi og stofu. Útgegnt er í garð frá stofu.  Inn af bílskúr er gott geymsluherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 17 og 17:30

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

693 4085

861 9300

Digranesheiði 41
200 Kópavogur
Frábært útsýni !

Stærð: 91,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Góð þriggja herbergja íbúð á efri sér hæð  með sér inngangi í tvíbýli efst í suðurhlíðum kópavogs. Fallegt
útsýni af góðum suður-svölum.  Anddyri er á neðri hæð hússins en þaðan er gengið upp í íbúðina. Stofa
og borðstofa eru samliggjandi og rúmgóðar og með parketi á gólfi eins og eldhúsið. Eldhús er með nýlegri
innréttingu og nýlegum blöndunartækjum. Aukaherbergi er mjög stórt og með stórum gluggum en þar er
dúkur á gólfi. Búið er að endurnýja rafmagn á hæðinni og er einnig ný rafmagnstafla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

asmundur@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 16 og 16:30

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

822 9613

693 4085

Fífulind 3
201 Kópavogur
Laus strax !

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Vel  staðsett  og  skemmtilega  skipulögð  3ja  herbergja,  85,6  fm  íbúð  á  2.  hæð  í  húsinu  Fífulind  3,  201
Kópavogi  með  7,11  fm  sérgeymslu  á  jarðhæð,  eða  samtals  92,7  fm.   Inngangur  er  sér  af  svalagangi.
Íbúðin  er  tilbúin  til  afhendingar.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  lokuðum  fataskáp,  þaðan  inn  í
stofu-alrými  með  eldhús,  geymslu  og  þvottaherbergi  á  hægri  hönd  og  eru  gólf  þess  lögð  ljósum flísum.
Vertu velkominn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

annaks@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 15 og 15:30

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

693 4085

862 1109

Hátún 3
230 Reykjanesbær
Bókið skoðun !

Stærð: 46,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 8.320.000
Bílskúr: Nei

Verð: 11.800.000
Re/Max Lind kynnir;  3 herbergja íbúð á efri hæð ( risíbúð). Gengið er inn sameiginlega inngang. Gólfflötur
íbúðarinnar  er  67-68  fm.  Gengið  er  inn  í  parketlagt  hol.  Úfrá  holi  er  gengið  í  öll  önnur  rými  í  íbúðinni.
Háaloft er yfir allri íbúðinni, góð geymsla, óeinangruð. Farið er uppá loft frá holi.  Nýjir gluggar eru í báðum
herbergjum og annar gluggin í eldhúsinu.  Nýlega er búið að endurnýja neyslulagnir og skolplagnir, ennig
eru ofnlagnir nýjar, sem og rafmagn að sögn eiganda.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í síma : 693 4085

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

693 4085

861 9300

Kvistavellir 55 og 57
221 Hafnarfjörður
Ekki missa af þessu !

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Einstaklega  falleg  og  vel  skipulögð  raðhús  á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr.  Húsið  verður  afhent
fullbúið að utan.  Verði lóð tyrfð og innkeyrsla hellulögð og með snjóbræðslu bætast 600.000,- Tilbúið til
innréttinga  að  innan  með  hlöðnum  milliveggjum.  Verð  þannig  35,9  milljónir.  Vandaðir  gluggar  og  hurðir.
Góð lofthæð er í húsinu. Möguleiki  á að hafa gólfhita. Eignin er til afhendingar strax fokheld.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

asmundur@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 15 og 15:30

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

822 9613

861 9300

Nökkvavogur 36
104 Reykjavík
Laus strax !

Stærð: 65,40 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.190.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.600.000
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. Íbúðin er mun stærri en gefið er upp af Fasteignamati
Ríkissins. Góð eign á eftirsóttum stað. Vertu velkominn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

annaks@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 14 og 14:30

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

693 4085

862 1109

Suðurholt 1
Hafnarfjörður
Möguleiki á leigutekjum !

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 31.840.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
REMAX LIND kynnir stórglæsilegt tvíbýlishús. Þetta er efri hæð með íbúð á neðri hæð sem tilheyrir eigninni
og er tilvalinn til útleigu. Einnig er önnur íbúð á neðri sem tilheyrir ekki þessarri eign. Komið er inn forstofu
með nátturuflísum á  gólfi  og  kirsuberja  skáp.  Eikarparket  er  á  stofu  og   úr  stofu  er  útgegnt  á  suðvestur
svalir.  Stórglæsilegt  baðherbergi  er  á  efri  hæð með upphengdu wc,  sturtu  og hornbaðkari.  Bílskúrinn  er
flísalagður og  einkar snyrtilegur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 14 og 14:30

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

693 4085

861 9300

Litlikriki 45 & 47
270 Mosfellsbær
* Bókið skoðun í síma 663 3300 *

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Glæsilegt 259,9 m2 parhús á frábærum útsýnisstað við Litlakrika í Mosfellsbæ.  Á neðri hæð er anddyri, 2
baðherbergi,  þvottahús,  tvöfaldur  bílskúr,  geymsla,  2  svefnherbergi  og  stórt
fjölskyldurými/sjónvarpsherbergi.  Á efri hæð er gert ráð fyrir stofu, borðstofu, eldhúsi, hjónaherbergi (inn af
því er baðherbergi og fataherbergi) og eitt barnaherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@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

695 9500



Holtabyggð 3
220 Hafnarfjörður
Falleg eign á frábærum stað

Stærð: 97,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg 97,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð stutt frá golfvellinum hjá Keili í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa þar
sem er stór innfelldur skápur. Í eldhúsi er falleg innrétting með ofni, háfi og helluborði sem eru á eyju sem
aðskilur eldhús og stofu. Stofan er björt og er útgengt á suðursvalir með góðu útsýni yfir hraunið og út á
flóann. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf með baðkari og fallegri innréttingu. Hjónaherbergi 11fm með stórum
skáp. 2 barnaherbergi, skápur er í einu herberginu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16:00-16:30

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

864 1813

822 3702

Lofnarbrunnur 6-8
113 Reykjavík
Glæsileg parhús

Stærð: 225 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
REMAX LIND kynnir glæsileg parhús í byggingu við Lofnarbrunn 6-8  í Úlfarfellslandi, Reykjavík. Um er að
ræða  staðsteypt  parhús  á  tveimur  hæðum.  Húsin  verða  225  fm  að  stærð,  þar  af  24  fm  í  innbyggðum
bílskúr.  Húsin skilast fullbúin að utan, fyrir utan það sem er timburklætt á myndum og að innan skilast þau
rúmlega fokheld skv. skilalýsingu eða eftir frekari samkomulagi. Afhending er um miðjan apríl 2008. Frekari
upplýsingar og teikningar má nálgast hjá Snorra í síma 699-4407.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Góð staðsetning í suðurhlíðum

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

699-4407

822 3702

Rjúpnasalir 4
201 Kópavogur
Glæsileg íbúð og bílskúr

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 3.hæð + bílskúr í litlu fjölbýli í Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 95,9 fm
+ 31,7 fm bílskúr. Gengið er inn um sérinngang af svölum. Örstutt er í  leikskóla, skóla, verslun og sund.
Eignin skiptist í: Forstofu. Geymslu. Tvö góð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með baðkari. Opið
og  bjart  eldhús.  Stofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Þvottaherbergi  er  innan  íbúðar.  Sér  geymsla  og
hjólageymsla eru í sameign. Glæsileg eign sem er vert að sjá.

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 SUNND. 4.NÓV KL 17:00-17:30

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

699-4407

822 3702

Suðurgata 44
230 Reykjanesbær
100%  Lán

Stærð: 134,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 15.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Komið er inn í litla forstofu. Stofa, borðstofa og eldhús eru í opnu rými, viðarparket er á stofu og borðstofu
en ljósar flísar á eldhúsi. Eldhúsinnréttingin er nýleg. Parketlagður stigi liggur upp á efri hæð, undir honum
er  lítil  geymsla.  Efri  hæð:  Komið  er  inn í  hol  og  út  frá  því  eru  þrjú  góð  svefnherbergi  með parket á  gólfi
skápar í  tveimur  herbergjum.  Baðherbergið  er  nýlega  endurnýjað,  með  baðkari  og  sturtuaðstöðu,  lítil
innrétting og skápur. Eignin er laus við kaupsamning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:30-18:00

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

864 1813

822 3702

Engjahlíð 5
221 Hafnarfjörður
Góð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000
Góð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýli í Hafnarfirðinum. Eignin er vel staðsett þar sem stutt er í skóla
og verslun. Eignin skiptist í: Forstofu með fatahengi. Eldhús með ágætu skápaplássi. Samliggjandi stofu og
borðstofu  með  útgengi  út  á  stórar  suður-svalir.  Tvö  svefnherbergi.  Baðherbergi  með  baðkari
m/sturtuaðstöðu. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign.
Góð lán frá KB Banka geta fylgt með. Góð eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 5. NÓVEMBER KL 17:00-17:30

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

699-4407

822 3702

Blönduhlíð 3
105 Reykjavík
Fín eign í grónu hverfi

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
4ra herb. lítið niðurgrafin íbúð. Forstofa með parketi á gólfum og skáp innaf forstofu er geymsla með dúk á
gólfum  einnig  er  svefnherbergi  innaf  forstofu.  Baðherbergi  með  sturtuaðstöðu  og  flísum  í  hólf  og  gólf.
Þvottahús er innangengt úr baðherbergi. Hol er með parketi á gólfum og tölvuhorni.  Hjónaherbergi er með
parketi  á  gólfum  og  skáp.  Eldhús  er  með  parketi  á  gólfum,  góðu  skápaplássi  og  borðkrók.  Tvær
samliggjandi stofur með parketi á gólfum og er önnur notuð í dag sem herbergi.

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 MÁND. 5.NÓV KL 18:00-18:30

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

699-4407

822 3702

Dalsel 15
109 Reykjavík
Eign með stækkunarmöguleika

Stærð: 75,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 12.985.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Komið er inní hol með fataskáp, flísar á gólfi. Hlaðinn veggur skilur að stofu og forstofu. Stofa með parketi
á gólfi, útgengt á suður svalir. Eldhúsið með upprunalegri innréttingu, dúkur á gólfi og góðu útsýni í vestur.
Herbergið er rúmgott með góðum skápum, dúkur á gólfi. Baðherbergið er með  baðkari og sturtuaðstöðu,
tengi fyrir þvottavél, dúkur á gólfi. Háaloft er yfir íbúð sem hægt er að opna og gera tvö herbergi, búið er að
fá leyfi fyrir breytingum. 7,8m² geymsla. Stæði í bílageymslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

864 1813

822 3702

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



Erlutjörn 2
Reykjanesbær

Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 269 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000

Remax Lind kynnir: 270 fm stórglæsilegt 6-7 herbergja einbýli á einni hæð með
4metra  lofthæð  við  Erlutjörn  í  Reykjanesbæ.  Húsið  stendur  á  hornlóð  á  besta
stað. Komið er inn í stóra forstofu með fallegum ljósum flísum, inn af forstofu er
rúmgóður  bílskúr  ásamt  geymslu.  Stórt  eldhús  með  hvítri  sprautulakkaðri
innréttingu  með  Granítborðplötu,  mikið  skápapláss  ásamt  eyju.  Rúmgóð
borðstofa  stofa  og  sólstofa  liggja  saman.  Í  húsinu  eru  4  stór  svefnherbergi  öll
með  eikarparketi,  ásamt  sjónvarpsholi  og  tveimur  rúmgóðum  baðherbergjum
með  ljósum  flísum.  Innréttingar  á  baði  eru  sprautulakkaðar  hvítar  með
granítplötu.  Halogenlýsing  er  í  lofti,raflagnaefni  er  frá  Gira(hvítir  glerrammar)
dimmerar á öllum ljósum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL 14.30 - 15.00

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

822 3702

699-4407

Þingvað 61-79
Reykjavík

Glæsileg raðhús í Norðlingaholti

Stærð: 200-219 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 42,9 - 44,9

STÓRGLÆSILEG 5.HERBERGJA RAÐHÚS / TENGIHÚS VIÐ ÞINGVAÐ 61-79 Í
NORÐLINGAHOLTI.  EIGNIRNAR  ERU  FRÁ  200fm  -  219fm  AÐ  STÆRÐ  Á
TVEIMUR  HÆÐUM.  STUTT  Í  ÓSNORTNA  NÁTTÚRUNA  OG  GÓÐAR
GÖNGULEIÐIR.  EIGNUNUM  VERÐUR  SKILAÐ  FULLBÚNUM  AÐ  UTAN,  LÓÐ
VERÐUR  GRÓFJÖFNUÐ  OG  AÐ  INNAN  VERÐUR  HÚSIÐ  FOKHELT.  SJÁ
NÁNARI SKILALÝSINGU Á WWW.HUGMYNDAHUS.IS/THINGVAD

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

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

822 3702

699-4407



Laufás 3
Garðabær
Falleg jarðhæð

Stærð: 137,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Falleg  og  björt  jarðhæð  í  tvíbýli  í  rólegu  hverfi  í  Garðabænum.  Íbúðin  er  öll  björt  og  vel  skipulögð  með
fallegu eikarparketi á gólfum í eldhúsi, gangi og stofu. Hvert rými nýtist vel í þessari íbúð. Um 29.8 fermetra
bílskúr með hita og rafmagni fylgir eigninni. Þvottahús er til staðar og góður pallur. Öll íbúðin var standsett
fyrir nokkrum árum og er í góðu ásigkomulagi. Verið velkomin í dag í opið hús. Við tökum vel á móti þér.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@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

897 0798

822 3702

Laxakvísl 17
110 Reykjavík
Glæsileg efri hæð, endaíbúð

Stærð: 157,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 24.860.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Íbúðin  er  á  tveimur  hæðum,  Stærð  íbúðar  er  131,7  fm.  og  bílskúrs  25,7  fm.  Á  neðri  hæð  eru  3
svefnherbergi,  eldhús  með  innréttingu  og  borðkrók.  Björt  og  opin  stofa  ásamt  borðstofu,  þvottahús.
Flísalagt baðherbergi með nuddbaðkari, upphengdu salerni og fallegri innfelldri halógen lýsingu.  Á efri hæð
er sjónvarpsstofa og 1 svefnherbergi með loftglugga. Hægt væri að breyta sjónvarpsstofu í  5. herbergið.
Bílskúr er jeppafær, sérstæður endabílskúr, og þar á eftir að loka einum vegg, útvegg.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

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

824 3934

822 3702

Mosarimi 2
112 Reykjavík
4ra herbergja endaíbúð

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.200.000
Svefnherbergi eru 3. Hjónaherbergi er með eikar parketi og barnaherbergi með plast parketi á gólfum, öll
með fataskápum og öll  með tveimur  gluggum.  Forstofa  er  með skápum og flísum á  gólfi.  Komið  er  inní
borðstofu með flísum á gólfi að hluta. Eldhús er með spónlagðri hvítri innréttingu með beyki köntum, mjög
snyrtileg. Flísar á gólfi. Flísalagt milli skápa. Stofan er með útgangi á sólríkar suð-austur svalir. Baðherbergi
er flísalagt á vegg að hluta og með tengi fyrir þvottavél og þurrkara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16.00-16.30

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

824 3934

822 3702

Pósthússtræti 1
Reykjanesbær
Nýleg útsýnisíbúð 

Stærð: 129,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 25.295.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000
Falleg og nýleg íbúð á frábærum stað í Keflavík. Í íbúðinni eru tvö góð svefnherbergi með skápum í báðum.
Eldhús er með eikar innréttingu með eyju,  nýleg tæki úr burstuðu stáli,  ofn helluborð og háfur.  Stofan er
stór  og  björt  með útgengi  út  á  svalir  er  snúa  út  á  sjó.  Búið  er  að  byggja  yfir  svalirnar  sem ekki  er  inni  í
fermetratölu. Gott baðherbergi með innréttingu og sturtu. Þvottaherbergi með innréttingu og flísum á gólfi.
Halogen lýsing er í íbúðini og eikarparket á gólfi. Góð kaup í þessari

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 18:30-19:00

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

897 0798

822 3702

Atvinnuhús - Bakkabraut 12
Kópavogi,  við hafnarsvæðið
Iðnaðar- og/eða dótakassarými

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.200.000
Mjög gott og snyrtilegt húsnæði á tveimur hæðum. Jarðhæðin er 54m2 með stórri innkeyrlsuhurð og sér
gönguhurð. Lofthæð um 4,1m. Efri hæðin er um 52m2 með mikilli  lofthæð við mæni. Eldunaraðstaða og
rúmgóð  snyrting,  þar  sem auðveldlega  mætti  koma  við  sturtu.  Ca  20m2 geymslu  milliloft  er  milli  hæða.
Malbikuð  lóð  með  snjóbræðslu  næst  húsi.  Húsnæðið  gefur  mikla  möguleika,  hvort  heldur  til  geymslu
lagers, tækja eða iðnaðar og margs fleira. Pantið skoðun hjá Árna í s. 893 4416

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Lager - geymslu - atvinnuhús s 8934416

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

893 4416

Dótakassar - Steinhella 5, Hf
Frábærar stærðir,  3 stykki
Einn 132 fm og tveir 142 fm

Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15,7  og
16,8 m

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Lager - geymslu - atvinnuhús s 8934416

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

893 4416

Drápuhlíð 33
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Remax Lind kynnir góða 2 herbergja íbúð á besta stað í Hlíðunum með aukaherbergi.  Íbúðin er björt og
vel skipulögð staðsett í kjallara en lítið niðurgrafin með stórum gluggum. Baðherbergið er með gólfhita og
hefur  nýlega  verið  tekið  í  gegn  og  flísalagt.  Eldhúsið  er  með  nýlegri  eldhúsinnréttingu  með  góðu
skápaplássi og góðum eldhústækjum. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi. Svefnherbergi eru rúmgóð
og annað með innbyggðum fataskáp. Sameignlegur garður, þvottaherbergi og geymsla á hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16:00-16:30

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

669 1005

Kópavogsbraut 108
200 Kópavogur
Einbýlishús með aukaíbúð

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

Brunabótamat: 28.110.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallegt  201,6  m2  einbýlishús  með  stórum garði  á  frábærum stað  í  Kópavogi.  Bílskúr
hefur  verið  breytt  í  aukaíbúð  sem  hentar  vel  til  útleigu.  Stofur  hússins  eru  bjartar  með  góðri  lofthæð.
Fallegur  arinn  er  í  stofu.  Í  svefnherbergjaálmu  eru  4  góð  svefnherbergi,  flísalagt  baðherbergi  með
nuddbaðkari  og  þvottahús.  Aukaíbúð  í  bílskúr  er  snyrtileg  með  samliggjandi  stofu  og  eldhúsi,  flísalögðu
baði og svefnherbergi. Gott útsýni. Stór hornlóð. Gengið inn frá Borgarholtsbraut.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00-15:30

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

669 1005



GRAFHÓLAR 1-3
800 Selfoss
STUTT Í GRUNN- OG LEIKSKÓLA

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 18.800.000

GRAFHÓLAR 1-3, RAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ Í SUÐURBYGGÐ - GOTT FERMETRAVERÐ Um er að ræða
vönduð  raðhús  með  4  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi,  þvottahús,  geymsla,  andyri,  eldhús,  stofa  og  góðum
bílskúr. Innangengt úr þvottahúsi í bílskúr og geymslu. Rúmgóð herbergi og þar af eitt forstofuherbergi. Húsið er
stílhreint með grárri viðhaldsfrírri  klæðningu og hvítum gluggum, útihurðum og þakkannt. Lóðin skilast þökulögð
og fínn mulningur komin í plan. Gert er ráð fyrir heitum potti í bakgarði. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Búið er að leggja fyrir neysluvatni í  plötu og gert ráð fyrir gólfhita í  húsinu og búið að leggja fyrir honum í
bílskúr. STÓRT RAÐHÚS Á MJÖG GÓÐU VERÐI. GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 14:00 TIL 14:30

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

821 0808

SUÐURHÓLAR 30
111 Reykjavík
SNYRTILEGT FJÖLBÝLI

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

Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

SUÐURHÓLAR 30 - 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. Komið er inn í forstofu með fatahengi.
Eldhús með eldri innréttingu í góðu standi og borðkrók. Gott hjónaherbergi með stórum fataskáp. Barnaherbergi
er bjart og með fataskáp. Baðherbergi dúklagt með tengi fyrir þvottavél og þurrkara, baðkar og glugga. Stór stofa
með gluggum til  suðaustur. Úr stofu er útgengt á stórar svalir  sem eru yfirbyggðar og nýtast sem sólstofa með
stórum gluggum sem eru opnanlegir upp á gátt, flott útsýni. Sameiginleg hjólageymsla og hitaherbergi á jarðhæð.
Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Suðurhólar 30 er vandað fjölbýli sem búið er að klæða að utan og umhverfið allt hið
snyrtilegasta. Gott bílaplan og fallegur garður. Stutt í alla þjónustu og Elliðaárdalurinn í göngufæri.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 17:30 - 18:00

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

821 0808

Birkihólar 2
Selfoss
Til afhendingar strax !!

Stærð: 176,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000

RE/MAX heimili og jarðir kynna, fallegt 176,1m2 raðhús  GLÆSILEG ENDARAÐHÚS Á SELFOSSI - MEÐ ÖLLU!
FULLBÚIÐ  HÚS  -  TILBÚIÐ  TIL  AFHENDINGAR  STRAX!  Skilast  með  gólfefnum,  vönduðum  tækjum,  þvottavél,
þurrkara,  uppþvottavél  og  ísskáp.   Vandað  og  vel  hannað  4ra  herbergja  endaraðhús  á  einni  hæð  með
innbyggðum bílskúr. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Gott baðherb. með glugga. Þvotth. innan íbúðar. Möguleiki á að
útbúa vinnuaðstöðu/herb. með sér útgangi og glugga í bílskúr.  - Við bjóðum upp á vandað og vel hannað hús á
einni  hæð sem henta flestum fjölskyldum. - Þegar komið er að húsinu er lóðin fallega hellulögð sem nýtist  sem
bílastæði  og  morgunsólpallur  fyrir  framan  eldhús.  -  Húsið  er  klætt  með  fallegu  lerki  og  álklæðningu,  við
aðalinngang er lárétt reistur lerkiviður sem gefur húsinu skemmtilegan stíl. - Breið og góð sjálfvirk bílskúrshurð er
inn í  bílskúrinn sem er stór  og rúmgóður.  Hann bíður uppá að hægt sé að útbúa auka vinnu herbergi  með sér
inngang og glugga út í garðinn.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 16:00

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

8977027

Sandskeið við Þingvallavatn
Í landi Miðfells, Bláskógabyggð
Þinn sælureitur við Þingvallavatn?

Stærð: 5000 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ 
Nú gefst fágætt tækifæri til að eignast 5000 fm eignarlóð við Þingvallavatn í landi Miðfells í Bláskógabyggð.
FRIÐSÆLD OG FALLEGT ÚTSÝNI  YFIR ÞINGVALLAVATN OG TIL HENGILS.  Lóðin er  öll  lyngivaxin  auk
þess sem eigendur hafa plantað fleiri hundurð trjáplöntum í hana á undanförnum árum. Verður þetta þinn
sælureitur í framtíðinni? Hafðu samband við Loft sölufulltrúa núna og fáðu meiri upplýsingar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

le@remax.is

Stígðu skrefið!

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

8969565

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.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027



Naustabryggja 22
110 Reykjavík

Stærð: 227 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 41.570.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.900.000

Glæsileg  227  m2  íbúð  á  tveimur  hæðum  í  tvíbýlishúsi  í  bryggjuhverfinu  í  Reykjavík.  Eigninni  fylgja  tvö  stæði  í
bílageymslu. Komið er inn í anddyri þar sem gengið er inn í íbúðina á neðri hæðinni beint af augum og stigi upp á
efri hæðina. Á neðri hæð er gengið inn á hol sem er opið inn í borðstofuna og fallegt eldhúsi. Stofan, borðstofan
og eldhúsið eru allt samliggjandi og er rýmið opið og bjart. Úr stofu er gengið út á suður svalir og er þaðan útsýni
yfir  fallegan  listigarð.  Parket  er  á  gólfum  í  alrými.  Herbergin  eru  rúmgóð  og  með  parketi  á  gólfum  og  góðum
skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  með  tengi  fyrir  þvottavél  og  innréttingu.  Þegar  komið  er  upp
stigann  á  efri  hæðina  er  komið  inn  á  hol  og  er  þaðan  opið  inn  í  eldhúsið,  borðstofuna  og  stofuna.  Í  alrými  er
parket  á  gólfi  og  mikil  lofthæð.  Eldhúsið  er  með  sprautulakkaðri  hvítri  innréttingu  og  tækjum  úr  burstuðu  stáli.
Baðherbergið er með hvítri innréttingu, flísum í hólf og gólf og tengi fyrir þvottavél.  Herbergin eru einnig rúmgóð á
efri hæðinni og með parketi á gólfum.   Falleg eign sem vert er að skoða

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00-17:00

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

898 0066

Hagamelur 45
107 Reykjavík
Í hjarta vesturbæjar

Stærð: 93,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Vel staðsett 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með útleiguherbergi á efstu hæð með flottu útsýni. Rúmgóð og
björt stofa með parketi á gólfi  Hjónaherbergið er mjög rúmt og með góðu skápa plássi og parket á gólfi.
Barnaherbergið  er  gott  og  með  skáp.   Eldhúsið  er  með  góðri  hvítri  innréttingu  og  flísum  á  gólfi.
Baðherbergi  með  baðkari  og  flísalagt  í  hólf  og  gólf.   Á  besta  stað  í  vesturbænum  alveg  við
Vesturbæjarlaugina og Melabúðina.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 17:30-18:00

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

898 0066

Ljósavík 52A
112 Reykjavík
Sér inngangur af svölum. 

Stærð: 94.1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.400.000
Sérstaklega björt og falleg 3ja herb íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Sér inngangur er af svölum og góðum
afgyrtum  sólpallur  til  suðurs.  Skiptist  í  flísalagða  forstofu  og  þvottahús,  eldhús  með  ljóri  innréttingu  og
borðkrók, tvö herbergi með skápum, baðherbergi með baðkari og stofu með útgengi á suður sólpall. Allar
innréttingar  og  hurðar  eru  úr  Hlyn.  Fallegt  útsýni  til  Esjunnar  úr  eldhúsi  og  barnaherbergi,  skjólgóður
afgyrtur sólpallur, stutt í skóla og alla verslun og þjónustu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 15:00 til 15:30

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

869-8150

Hákotsvör 8
225 Álftanes
Einbýli með sjávarútsýni

Stærð: 181,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 27.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.400.000
Einbýli  á eignarlóð, byggt 1980. Bílskúr er byggður 2005.  Síðustu ár er búið að endurnýja mjög margt í
húsinu.  Má  þar  nefna  eldhús,  baðherbergi,  þvottahús,  gler,  ný  rafmagnstafla  og  rafmagn  yfirfarið,
útidyrahurð og sl. sumar var sett nýtt stení utan á húsið. Verið er að vinna í vindskeiðum og afhendist húsið
með nýjum vindskeiðum og klæðningu undir þakskegg. 4 góð herbergi, upptekin loft í stofu og borðstofu,
stórt eldhús. Opið svæði bakvið hús og einstaklega fallegt útsýni. Spennandi eign.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

í dag kl. 15:00 - 15:30

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

8648090

Lyngbrekka 10
200 Kópavogur
Góð neðri hæð í tvíbýlishúsi

Stærð: 90,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.400.000
Íbúðin skiptist í stórt hol, eldhús með eldri innréttingu, stóra stofu, barnaherbergi, hjónaherbergi með nýjum
og  stórum  fataskáp,  fataherbergi  og  baðherbergi  með  upphengdu  salerni,  baðkari  með  sturtuaðstöðu,
flísar  á  gólfi  og  veggjum.  Í  herbergjum,  eldhúsi,  stofu  og  holi  er  parket  á  gólfum.  Ca  15  fm geymsla  og
þvottahús í sameign. Sameign í ágætu ástandi. Áhugaverð eign í góðu hverfi.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

í dag kl 14:00 - 14:30

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

8648090

Tjaldhólar 38
800 Selfoss
Stórt parhús - áhugaverð eign

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: frá 24.500.000
Timburhús, klætt með duropal. Stórt skyggni yfir inngangi. Íbúðin er 159,9 fm og bílskúrinn 27,6 fm. Innra
skipulag skv teikningu: Forstofa, stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými. Tvö baðherb, fjögur svefnherb og
fataherb, geymsla, þvottahús og bílskúr. Ásett verð miðast við byggingastig íbúðar í dag. Ásett verð miðað
við tilbúið til innréttinga 27.900.000. Öll skipti skoðuð. Örstutt í Sunnulækjaskóla.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

í dag kl. 17:00 - 17:30

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

8648090

Mýrdalur 3
260 Reykjanesbær
Nýtt bjart og glæsilegt einbýli

Stærð: 176,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 30.500.000
Nýtt einbýlishús 176,6 m2 með bílskúr. Miðjuhús í lokaðri götu.  Glæsilegt einbýlishús teiknað og hannað
af  Indro  Candi.  Húsið  er  klætt  með  flísum  og  Síberíulerki.  Húsið  er  full  frágengið  að  utan  og  tilbúið  til
innréttinga  og  gólfefna  að  innan.  Rafmagnstaflan  er  frágengin  og  allt  rafmagn  ídregið  í  tengla  og  fyrir
Halógenljós. Allar vatnslagnir uppsettar og tilbúnar til til tenginga við vaska, böð, þvottavél o.s.fr. Búið er að
grunna og spartla.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjan@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15.00 - 16.00

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

699-6949



Suðurmýri 42a
170 Seltjarnarnes

Glæsilegt parhús á frábærum stað

Stærð: 179,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 24.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.000.000

Um er að ræða 179,4 fm parhús á þessum vinsæla stað, með  bílskúr. Gengið
er inn í  forstofu með sérsmíðuðum fataskáp úr öl, dökkur náttúrusteinn á gólfi.
Hiti  í  gólfi.  Forstofuherbergi  er  með sérinngangi,  skv er  teikningu þvottahús en
það  er  notað  sem  herbergi  í  dag,  náttúrusteinn  á  gólfi.  Eldhúsinnréttingin  er
sérsmíðuð og mjög falleg úr öl.  Stór eyja með svörtu graníti  og háfur yfir eyju.
Dökkur  náttúrusteinn  á  gólfi.   Stofan  er  með  mikilli  lofthæð  og  mjög  háum
glugga  með  rafmagnsgardínu,  náttúrusteinn  á  gólfi,  K  gler.í  stofu  með
sólarfilmu.   Úr  borðstofu  er  gengið  út  viðarpall  með  skjólveggjum.  Halogen
lýsing er  í  eldhúsi  og stofu og innbyggð ljós í  borðstofu.  Lítið gestasalerni  er  á
neðri hæð með upphengdu salerni. Efri hæð: Hringstigi er upp á efri hæð og þar
er  sjónvarpshol  með  eikarparketi   á  gólfi,  innbyggt  sjónvarp  er  í  holinu  ásamt
innbyggðum hátölurum.  Hjónaherbergi  er  stórt  með góðum fataskáp um úr  öl
og eika parketi á gólfum, útgengt út á stórar norðursvalir. Öll kerfi í húsinu fylgja
með, þjófavarnarkerfi og símkerfi.  Bílastæði fyrir 3 - 4 bíla

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 16:30

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

822 2123

Urðarbakki 8
Breiðholti
Gott raðhús á rólegum stað

Stærð: 158,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000
RE/MAX Esja kynnir - Raðhús á Urðarbakka 8. Eignin er skráð í  dag 158,4 með bílskúr, þar af er 20 fm
bílskúr. Húsið verður ca 210 fermetrar eftir að neðsta hæðin fæst samþykkt. Planið er upphitað.  Þetta er
eign á góðum stað með mikla möguleika. Eignin hentar vel stórri fjölskyldu  Þar sem að rýmið er mjög gott
á 2 neðstu pöllunum. Þetta er eign sem býður upp á mikla möguleika.  Allar 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

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.30  til 18.00

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

822 2123

820 1969

Heiðargerði 47
108 Reykjavík
Einbýli með stórum bílskúr

Stærð: 167,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 21.340.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.800.000
RE/MAX ESJA KYNNIR : Fallegt 167,1 fm einbýlishús með stórum bílskúr í Gerðunum í Reykjavík.   Neðri
hæð:  forstofa,  eldhús,  stofa,  borðstofa  og  sjónvarpshol.   Góður  garður.   Efri  hæð:  hjónaherbergi,  2
barnaherbergi,  lítil  geymsla og svo baðherbergi.  Nýjir  skápar í  hjónaherb og stærra barnaherb.  Efri  hæð
var nýlega flotuð og nýtt parket lagt. Stórar svalir útaf hjónaherb.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, milli 15:30 - 16:00

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

692 1065

896 4146

Kaplaskjólsvegur 37
107 Reykjavík
góð íbúð á frábærum stað

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
RE/MAX  ESJA  KYNNIR:  GÓÐ  4RA  HERB  ENDAÍBÚÐ  Á  3.  HÆÐ  Í  FALLEGU  FJÖLBÝLISHÚSI  VIÐ
KAPLASKJÓLSVEG.  Komið  er  inn  í  gang  með  beykiparketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  rúmgott,  með  ljósri
innréttingu sem rúmar þvottavél.  Ljós dúkur er á gólfi og  flísalagðir veggir. Baðkar og sturtuhengi. Eldhús
er  með  ljósum  dúk  á  gólfi,  snyrtilegri  eldri  eldhúsinnréttingu  og  borðkrókur  undir  stórum  eldhúsglugga.
Stofa er rúmgóð, með beykiparketi á gólfum, útgengt frá stofu út á suðursvalir.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, milli 16:30-17:00

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

692 1065

896 4146

Vættarborgir 4
112 Reykjavík
Falleg eign með útsýni

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000
REMAX  ESJA  kynnir:  Falleg  4ra  herbergja  96,6  fm  íbúð  á  2.  hæð  í  Borgarhverfi  í  Grafarvogi.  Lýsing:
forstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, rúmgóð stofa, eldhús, þvottahús.  Öll herbergi eru með TV
og PC tengi.  Fallegt eign í alla staði sem vert er að skoða!

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, milli 14:30 - 15:00

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

692 1065

896 4146



Auðbrekka 23
Kópavogur
Nýstandsett herbergjaleiga

Stærð: 368 fm
Fjöldi herbergja: 15
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 35.619.000
Bílskúr: Nei

Verð: 93.800.000

REMAX Esja kynnir gistiheimili við Auðbrekku, Kópavogi.  Um er að ræða húsnæði sem hefur verið tekið í gegn á
mjög smekklegan hátt.  Húsnæðið er með 15  herbergjum, eldhús með stórum borðkrók, ný innrétting og tæki, 3
baðherbergi  með  sturtu,  baðkar  í  einu  baðherbergi,  öll  tekin  í  gegn  með  físum  í  hólf  og  gólf  og  þvottahús.
Húsnæðið  hefur  verið  tekið  í  gegn og allar  innréttingar,  hurðir,  mest  af  gólfefnum og fl.  hefur  verið  endurnýjað.
Húsnæðið er skráð sem íbúð hjá FMR.  Ákv. er ca.  40.000.000,-  langtíma lán JPY og CHF karfa, upphafl. til 40
ára með ca. 240,000 kr. greiðslub. á mán.   Frekari upplýsingar veita Viðar í síma 898 4477 og vm@remax.is eða
Stefán í síma 660 7761og sa@remax.is  Húsnæðið stendur autt eins og er en ef að það yrði leigt út má gera ráð
fyrir á bilinu 8-900.000 í leigutekjur á mánuði

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Góð fjárfesting

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

660 7761

898 4477

Funalind
Kópavogur
Glæsileg íbúð

Stærð: 106,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 16.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Glæsileg eign á besta stað í Lindarhverfinu í Kópavogi. Eitt glæsilegasta húsið í Lindunum. Frábært útsýni.
Stutt í skóla og alla þjónustu. Eignin getur verið til afhendingar STRAX.  Um er að ræða íbúð á 3ju/annari
hæð í glæsilegu húsi sem stendur innst í botnlanga, íbúðin er 3ra herbergja 106.7 fm og er vel skipulögð,
björt og rúmgóð. Glæsilegt viðhaldsfrítt hús, frábær staðsetning.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Falleg eign

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

898 9979

898 4477

Gjáhella
Hafnafjörður
Iðnaðarbil í byggingu

Stærð: 2013 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 155 þ per fm
Remax Esja kynnir:  Atvinnuhúsnæði í byggingu við Gjáhellu nr. 5, Hafnarfirði.Um er að ræða atvinnuhúsn
á 2 hæðum sem skiptist í 10 bil með innkeyrsludyrum og skilast fullfrágengið að utan og nánast tilbúið til
innréttinga að innan skv. skilalýsingu.  Húsið er fyrir atvinnustarfsemi ætlað fyrir léttan iðnað og þjónustu og
er til afhendingar í mars 2008.    Verð per fm er kr. 155.000.  Frekari upplýsingar gefa Stefán í síma 660
7761 sa@remax.is og Viðar í síma 898 4477 vm@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sa@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Afhending í mars 2008

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

660 7761

898 4477

Grundarhvarf
Elliðavatn/Kópavogur
Einbýli á einni hæð.

Stærð: 290 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 75.000.000
Stórglæsilegt  einbýli  á  einni  hæð ásamt kjallara.  Húsið  er  byggt  í  svokölluðum funkystíl  og verður  afhent
tilbúið  að  utan  en  fokhellt  að  innan.  Aðalhæð  er  290  fm.  Frábært  skipulag  hannað  að  þörfum
nútímafjölskyldu.   Stofa,  eldhús,  borðstofa  tengjast  í  sameigninlegu  rými.  3  barnaherbergi  og  stórt
hjónaherbergi  með  fataherbergi  inn  af.  Stórt  baðherbergi  og  annað  gestabað.  Gott  þvottahús  með
inngengi inn í bílskúr. Bílskúr ca. 40 fm með geymslu.  Kjallari verður undir öllu húsinu

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Ein hæð auk kjallara.

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

898 9979

660 7761

Krókabyggð. Rein.
Mosfellsbær
Glæsilegt Einbýli

Stærð: 325 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 44.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 84.000.000
Re/max  Esja  kynnir  afar  glæsilegt  325  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  á  2000  fm  eignarlóð  á  góðum
stað í  Mosfellsbæ. Húsið stendur innarlega á skógi  vöxnu landi  í  friðsældinni,  aðkoman er  mjög góð, og
mikið útsýni úr stofu. Yfirbyggð bogadregin verönd að framanverðu sem gefur dálítið erlent yfirbragð. Stór
upphitaður,  fallegur  garðskáli  sem  er  hellulagður  og  með  risavöxnum  fíkus.  Möguleiki  á  allt  að  60  fm
bílskúr. Innra skipulag mjög gott, góðar stofur og eldhús,stór herbergi, þrjú baðherbergi.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

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

898 9979

660 7761

Steinhella
Hafnafjörður
Iðnaðarbil/dótakassar

Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.200.000
Frábært  142,3  m2  iðnaðarhúsnæði,  þar  af  33,7  m2  milliloft  í  nýju  og  glæsilegu  atvinnuhúsnæði  við
Steinhellu 5 í Hafnarfirði. Sami eigandi er að 3 bilum sem öll fást keypt. Um er að ræða stálgrindahús með
um  7  mtr.  lofthæð,  4x4  mtr.  innkeyrslu-fellihurð  og  gönguhurð.  Þakklæðning  og  útveggir  eru  úr
samlokueiningum  og  innbrenndum  lit.  Húsnæðið  er  fullbúið  að  utan  og  malbikuð  rúmgóð  lóð  kringum
húsnæðið. Í hverju bili er fullfrágengið brunakerfi, hitablásari og snyrting, gólfplata er vélslípuð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Atvinnuhúsnæði/dótakassi

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

898 9979

660 7761

Þórðarsveigur
Grafarholt
Íbúð á jarðhæð

Stærð: 99,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.300.000
Kynnum fallega 3ja herbergja endaíbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli.   Íbúðin er smekklega innréttuð
með  vönduðum  innréttingum  úr  beyki.  Gólfefni  eru  beykiparket  og   flísar.  Glæsilegt  eldhús  og  bað.
Forstofa flísalögð og þar eru góðir fataskápar. Þvottaherbergi rúmgott. Stofa er björt og rúmgóð. Borðstofa
og stofa tengist opnu eldhúsi. útgengt út á suðurverönd úr stofu en austurverönd út eldhúsi.  Parketlagður
herbergjagangur og  sjónvarpshol. Tvö góð herbergi með skápum. Flísalagt bað.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Jarðhæð

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

898 9979

660 7761



Dofraberg 11
221 Hafnarfjörður
4ra-5 herb. í Setberginu

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 17.550.000

Bílskúr: Nei

Verð: 31.500.000

Íbúðin sem er á tveimur hæðum skiptist eftirfarandi. Neðri hæð: Komið er inn í forstofu með góðum skápum og
forstofuherbergi  með  skáp.  Eldhús,  stofa  og  borðstofa  eru  opið  rými.  Á  neðri  hæð  er  einnig  baðherbergi  með
baðkari.  Úr  stofu  er  gengið  út  á  góðar  s-v  svalir.  Stigi  á  milli  hæða  er  steyptur.  Á  efri  hæð  eru:  Sjóvarpshol,
barnaherbergi, hjónaherbergi með mjög góðum skápum og baðherbergi/þvottahús með sturtu. Efri hæðin er að
hluta til  undir bogadreginni súð og er því gólfflötur stærri en fasteignamat segir til  um. Góð geymsla í kjallara. Á
öllum gólfum er linoleumdúkur nema á baðherbergjum. Húsið er klætt að utan með viðhaldslítilli klæðningu. Skóli
og leikskóli  eru í  innan við 50 metra radíus frá húsinu.  Jafnframt er  öll  þjónusta s.s verslun,  apótek ofl.  í  næsta
nágrenni.  Þessi  eign  er  mjög  góður  kostur  fyrir  þá  sem  vilja  búa  í  þessu  frábæra  kyrrláta  hverfi  miðsvæðis  í
Hafnarfirði.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17:30 til 18:00

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

861 7757

Hvammsgerði 1
108 Reykjavík
Glæsilegt hús í grónu hverfi!

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 25.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.000.000

Glæsilegt  hús  í  þessu  vinsæla  hverfi.  Eignin  skiptist  þannig:  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  hita  í  gólfi.
Þaðan  er  gengið  inn  í  hol,  stofu,  borðstofu  og  gestasnyrtingu.  Úr  stofu  er  gengið  út  á  glæsilega  upplýsta
timburverönd  með  heitum  potti.  Í  kjallara  er  rúmgott  þvottahús.  Á  efri  hæð  eru  svefnherbergi,  fataherbergi  og
baðherbergi.  Húsið  er  að  sögn  eiganda  mikið  endurnýjað  s.s.  lagnir,  innréttingar,gólfefni  ofl.  Rúmgóður  bílskúr
með nýrri  hurð og opnara.  Fallegur  gróinn garður.  Plan er  hellulagt  með hitalögn.  Í  kjallara  er  auka íbúð í  góðu
standi sem gefur góðar leigutekjur.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl: 19:30 til 20:00

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

861 7757

Sogavegur 144
108 Reykjavík
Gæsilegar 4ra herb. á besta stað.

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 43.000.000

Vorum að fá í  sölu tvær 4ra herbergja íbúðir í  þessu vinsæla hverfi.   Íbúðirnar sem eru 120 fm. að stærð verða
afhendar  fokheldar  að innan en fullbúnar  að utan samkvæmt skilalýsingu.  Hitalögn verður  komin í  gólf.   Bílskúr
sem er  32 fm.  fylgir  efri  hæð hússins.  Garðurinn skilast  fullbúinn með hellum og sólpalli.  Hitalögn verður  í  plani
sem og á hellulögðum svæðum í garðinum. Hægt verður að fá íbúðirnar lengra komnar. Verð íbúðar á neðri hæð
miðað við lýsingu er 41 milljón. Hér er um góðan kost að ræða fyrir þá sem vilja búa í nýju húsnæði í grónu hverfi
miðsvæðis í Reykjavík.  Teikningar eru fyrirliggjandi á skrifstofu.  Afhending verður í febrúar 2008

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

NÝTT TVÍBÝLI Í GRÓNU HVERFI.

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

861 7757

Rjúpnasalir 10
200 Kópavogur
Glæsileg 3 herbergja íbúð

Stærð: 94 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.000.000
Glæsileg 3ja  herbergja  íbúð í  Rjúpnasölum á 7.  hæð  ásamt stæði  í  bílskýli.  Íbúðin skiptist  í  forstofu,  vel
innréttað  baðherbergi, hjónaherbergi er með rúmgóðum fataskápum og parketi á gólfi, barnaherbergið er
með  fataskáp  og  parketi  á  gólfi.  Eldhúsið  er  í  alrými  með  stofunni  með  granít  flísalögðu  gólfi.  Rúmgóð
parketlögð  stofa  þar  sem útgengt  er  á  stórar  suðvestur  svalir.  Í  stofunni  er   sérhönnuð  lýsing  sem og  í
hjónaherbergi. Á íbúðinni er fljótandi Jatoba parket frá Álfaborg.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Samúel Ingi
Þórisson

Sölufulltrúi

tp@remax.is

samuel@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

8970948

HEIÐARHJALLI 25
200 Kópavogur
GÓÐUR STAÐUR. FRÁBÆRT ÚTSÝNI.

Stærð: 136,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 19.310
Bílskúr: Já

Verð: 36.700.000
GLÆSILEG 109,7 FM. EFRI  SÉRHÆÐ Í  KLASAHÚSI.  ÁSAMT 27,0 FM BÍLSKÚR. SAMTALS 136,7 FM.
SÉR INNGANGUR.  VESTUR SVALIR.  FRÁBÆRT ÚTSÝNI.   Mjög  rúmgott  hol  með fataskáp  og  flísum á
gólfi.  Björt  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  vestur  svalir.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  ágætum
tækjum,  flísar  á  gólfi.  Húsið  er  í  góðu  ástandi  og  er  ný  málað  að  utan.  Hitalögn  í  aðkeyrslu  að  húsi.
Rúmgóður  bílskúr  sem  stendur  fyrir  neðan  og  framan  húsið.  Frábært  staðsetning  í  miðju
höfuðborgarsvæðisins.

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



Austurströnd 6
170 Seltjarnarnes
Stór með sjávarútsýni

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Stór  og  falleg  íbúð  með  sjávarútsýni.  Í  íbúðinni  er  bjart  anddyri  með  skáp  og  parket  á  gólfi,  stórt
svefnherbergi  með fjórföldum skáp og sérútihurð, barnaherbergi  með parket á gólfi.  Baðherbergi  er með
flísum og snyrtilegri ljósri innréttingu, hornsturta og handklæðaofn.  Stofa er með parket á gólfi, einstaklega
stór, björt, og auðveldlega hægt að gera aukasvefnherbergi. Rúmgott eldhús með Axis viðarinnréttingum
sem er samliggjandi við stofu, vinnueyja með litlu matarborð.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

hilmarosk@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 892 2982

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

699 6165

892 2982

Drekavellir 12
221 Hafnarfjörður
Stór íbúð með sólpalli !

Stærð: 146,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 26.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið  er  inn  í  mjög  rúmgott  anddyri  með  flísum  á  gófli  og  mjög  stórum  skápum  sem  ná  upp  í  loft,
skáparnir  eru sérsmíðaðir  með extra breiðum hurðum frá AXIS,  inn af  anddyri  er  góð gestasnyrting með
flísum á gólfi.  Komið er inn í stofu með stórum gluggum og einstaklega fallegu planka parketi úr eik frá Agli
Árnasyni. Stofan er mjög rúmgóð og björt og skiptist hún í stofu og borðstofu. Úr stofunni er gengið út í
garð sem er allur afgirtur með hárri girðingu. Einstök eign - sjón er sögu ríkari.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

hilmarosk@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16.00 - 16.30

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

699 6165

892 2982

Englahár
112 Reykjavík
Rekstur og húsnæði ! 

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ 
Hárgreiðslustofa í fullum rekstri í fjölsóttum verslunarkjarna miðsvæðis í Grafarvogi. Hárgreiðslustofan selst
með  öllum  tækjum,  innréttingum  og  rekstri.  Einnig  er  til  sölu  húsnæðið  sem  hárgeiðslustofan  er  í.  Allar
nánari upplýsingar veitir BÓAS 699 6165 - boas@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 699 6165

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

699 6165

899 0800

Gunnarssund 8
220 Hafnarfjörður
Í hjarta Hafnarfjarðar

Stærð: 143,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.300.000
Anddyri  með  hengi,  viðargólf.  Eldhús  er  með  snyrtilegri  hvítri  viðarinnréttingu,  gashellu-  og  keramikborð,
stáláferð á bakaraofn og uppþvottavél  sem fylgir,  borðkrókur.  Tvær stofur eru í  íbúðinni  og eru aðskildar
með stórri rennihurð, stofur eru rúmgóðar með góðum gluggum, spónargólfefni, möguleiki er að gera aðra
stofuna að herbergi. Hjónaherbergi er rúmgott með skáp, korkur er á gólfi. Barnaherbergi er rúmgott með
kork á gólfi. Baðherbergi er með ljósum flísum á veggjum og gólfi.

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. 17.30 - 18.00

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

699 6165

661 7788

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

699 6165

661 7788

Kirkjuvellir 3
221 Hafnarfjörður
Laus strax ! 

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

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

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

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 16.00 - 16.30

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

699 6165

896 6694

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu!

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

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.800.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  frá  Brúnás.  Eldhúsið  er  með  mjög  fallegri
eikarinnréttingu frá Brúnás og viftu, eldavél, innbyggðri uppþvottavél  og bakarofni frá AEG. Stofan er mjög
björt, útgengt út á suðaustur verönd. Herbergin 2 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná upp í
loft sem eru einnig úr eik frá Brúnás. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri
innréttingu frá Brúnás. Þvottahús er inni í íbúðinni með flísum á gólfi. 0101 Á BJÖLLU.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

hilmarosk@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17.00 - 17.30

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

699 6165

892 2982

Lautarsmári 22
201 Kópavogur
Frábær staðsetning!

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.600.000
ATH.  OPIÐ  HÚS  MÁNUDAGINN  5.NÓVEMBER  MILLI  KL.  18.00  -  18.30   Komið  er  inn  í  gott  hol  með
rúmgóðum  eikarskápum  og  parketi  á  gólfi,á  vinstri  hönd  er  gengið  inn  í  þvottahús  með  flísalögðu  gólfi.
Svefnherbergin  eru  3  með  eikarskápum  og  parketi  á  gólfi.  Á  baðherbergi  er  bæði  sturta  og  baðkar,  fín
innrétting og  flísalagt í hólf og gólf. Í eldhúsi eru góðar innréttingar og parket á gólfi. Stofan er rúmgóð og
björt með parketi á gólfi, úr stofunni er gengið út á suðursvalir.Geymsla er í sameign hússins

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. kl. 18.00 - 18.30 

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

699 6165

820 0301



Árvellir 2 Kjalarnesi
116 Kjalarnes

Herragarður við Esjurætur !

Stærð: 616,5 fm
Fjöldi herbergja: 17
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 82.820.000
Bílskúr: Já

Verð: 250.000.000

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Heildar eignin að Árvöllum 2 í Reykjavík, nánar
tiltekið  við  Esjurætur!  Eignin  samanstendur  af  210  fm.  einbýlishúi  byggt  árið
1991  og  er  úr  timbri.  299  fm  gistiheimili  byggt  árið  1994  og  er  úr  timbri.
Sumarhús  skráð  sem  eingbýli  byggt  árið  1989  og  er  úr  timbri.  Geymslu
húsnæði.  Landið  er  samtals  91.120  fm  eða  9,1  ha.(eignarland)  Samtals
flatarmál  húsa  á  landinu  er  616,5  fm.   Nánari  upplýsingar  veitir  Hilmar  í  síma
820-6677 og Bergur í síma 898-0419. Sjón er sögu ríkari.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

hilmar@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898-0419 BERGUR

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

898 0419

820-6677

Furugrund 30
200 Kópavogur
3ja herb. með aukaherb. í kjallara

Stærð: 73,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 12.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX FASTEIGNIR  KYNNIR:  Skemmtileg  3ja  herbergja  73.7  fm.  íbúð  á  annari  hæð ásamt  herbergi  í
kjallara að Furugrund 30, Kópavogi, Komið er inn í hol með hvítum skáp. Á hægri hönd er  eldhúsið  sem
er  nýlega  tekið  í  gegn,  þar  er   falleg  hvít  innrétting.  Svefnherbergin  eru  tvö  bæði  með  skápum.
Baðherbergið  er  með  nýlegri  ljósri  innréttingu,  sturtuklefa  og  ljósum  flísum.  Stofan  er  björt  með  tveimur
gluggum og úr  henni er gengið út á svalir.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli 15:00 og 15:30

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

898 0419

892 7556

Hamrahlíð 35
105 Reykjavík
Skemmtileg eign í Hlíðunum!

Stærð: 84,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNA:  Skemmtileg  og  björt  3ja  herb,  84  fm.  íbúð á  jarðhæð í  þríbýli  með
sérinngangi  við  Hamrahlíð  35.  Staðsett á  besta  stað í  Hlíðunum.Stutt  er í  alla  verslun  og  þjónustu.  Auk
þess er Menntaskólinn í Hamrahlíð hinu megin við götuna, einnig er Háskólinn í Reykjavík og Verslunarskóli
Íslands í næsta nágrenni! Flott eign á besta stað í Hlíðunum.  Nánari upplýsingar um eignina veitir Bergur í
síma 898-0419, bergur@remax.is og Ása í síma 892-7556

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið hús milli 16:00 og 16:30 í dag.

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

898 0419

892 7556

Opið
Hús

Njálsgata 83
101 Reykjavík
Sjarmerandi Íbúð í 101!

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 12.597.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.400.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Sjarmerandi 83 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Njálsgötu 83. Íbúðin er
nýlega  tekin í  gegn.  Glæsilegt  eldhús.  Baðherbergið  með  fallegum  flísum.  Skrautlistar  eru  við  loft  og
rósettur við ljósastæði í herbergjum og stofu. Ljóst parket er á gangi, stofu og herbergjum. Sér geymsla og
sameiginlegt  þvottahús  er í  kjallara.  Bak  við  hús  er  afgirtur  garður.  Stutt í  Sundhöllina,  alla  verslun  og
þjónustu.  Glæsieign í  hjarta  miðborgarinnar !  Allar  nánari  upplýsingar  um  eignina  veita  Bergur  sími
898-0419, bergur@remax.is og Ása sími 892-7556, asbjorg@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

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

898 0419

892 7556

Þorláksgeisli 47
113 Reykjavík
Flott eign í Grafarholti!

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

Brunabótamat: 19.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR  GULLFALLEGA  111,4  FM  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ  Á  2.  HÆÐ  MEÐ
SÉRINNGANGI  AF  SVÖLUM,  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í  GRAFARHOLTINU.  27,7  FM  BÍLSKÚR  FYLGIR
EIGNINNI.  HEILDAR  FM  FJÖLDI  SKV.  FMR  ER  139,1  FM.   FALLEG  EIGN  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
GRAFARHOLTINU Nánari  upplýsingar um eignina veitir  Bergur Heiðar  GSM: 898-0419 og Ásbjörg gsm:
892-7556

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli 15:00 og 15:30 í dag

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

898 0419

892 7556



Andrésbrunnur 3
113 Reykjavík
Sérstök 3ja herbergja m/bílskýli

Stærð: 94,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.105.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.800.000
Sérstök og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi á góðum stað í Grafarholti. Komið er
inn í opið andyri með fataskáp. Þá tekur við rúmgóð opin stofa með útgengi út á breiðar svalir. Eldhúsið er
opið að hluta með mahogny-innréttingum og miklu skápaplássi. Hjónaherbergi rúmgott og barnaherbergi
einnig.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og  upphengdri  sturtu.  Þvottahús  í  íbúð.
Plastparket á gólfum. Stæði í bílageymslu. Draumaíbúð litlu fjölskyldunnar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

698 7695

Furugerði 11
108 Reykjavík
Fín tveggja herbergja í Gerðunum

Stærð: 60,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Gengið  er  inn  í  opið  andyri  með  fataskáp.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  baðkari  og  upphengdri  sturtu.
Eldhús er að hluta opið inn í stofu og er þar dökk viðarinnrétting. Innaf eldhúsi er þvottaherbergi og búr. Úr
stofunni er útgengt út í garð sem er hellulagður að hluta. Svefnherbergið er ágætlega rúmgott með skáp.
Ljóst parket er á öllum gólfum nema á baðherbergi. Í sameign, sem nýverið hefur öll verið tekin í gegn, er
sérgeymsla og þurrkherbergi. Þetta er fín lítil íbúð á æðislegum stað.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

698 7695

Háaleitisbraut 20
108 Reykjavík
Fín 5 herb. íbúð á 4. hæð

Stærð: 138,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 19.270.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.400.000
Rúmgóð,  mikið  endurnýjuð  og  vel  skipulögð  5  herbergja  íbúð  á  4.  hæð  með  21  fm.  bílskúr  (innifalin  í
heildarfermetratölu)  á  góðum  stað  í  Háaleitinu,  þar  sem  öll  þjónusta  er  á  næsta  leiti.  Nýlegt  eldhús,
baðherbergi  endurnýjað  fyrir  6  árum,  þvottahús  í  íbúðinni  :)  stór  stofa  og  4  svefnherbergi.  Eikarparket  á
stofu. Ný eldvarnarhurð inn í íbúð. Þetta er virkilega fín 5 herbergja íbúð - sérstaklega fyrir þá sem vilja gera
líkamsrækt að líffstíl - því hér er líkamsræktin ókeypis!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@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

698 7695

Hverfisgata 114
105 Reykjavík
Heil húseign m/stækkunarmöguleika

Stærð: 320,9 fm
Fjöldi herbergja: 6-8

Byggingarár: 1927
Brunabótamat: 34.090.000

Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ
Húseignin er öll til sölu. Í dag eru í húsinu 4 íbúðir. Eingöngu strætisvagnaumferð fyrir framan húsið. Skv.
deiliskipulagi Reykjavíkurborgar má stækka húsið upp í allt að 550 fm. Húsinu fylgja bílastæði baka til (ekið
inn  frá  Snorrabraut).  Tilvalið  tækifæri  fyrir  verktaka  sem  vilja  taka  upp  hamarinn  og  endurreisa  gömlu
Reykjavík og gefa gömlum húsum þá reisn sem þau eiga skilið.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

FREKARI UPPL. VEITIR SÖLUFULLTRÚI

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

698 7695

Hvassaleiti 5
103 Reykjavik
Flott raðhús

Stærð: 256,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 67.800.000
Sérlega vandað og mikið endurnýjað raðhús á þremur hæðum með 20fm bílskúr. Gengið er inn á miðhæð.
Komið inn í forstofu með nýlegum skápum og þaðan inn í hol þar sem er stigi sem tengir allar hæðirnar. Á
miðhæðinni eru 4 svefnherbergi og baðherbergi. Baðherbergið var nýverið endurnýjað. Á efri hæð hússins
er eldhús, stofa, borðstofa og sjóvarpshol.Neðsta hæðin er sér íbúð með sér inngangi og útgengi út í garð,
eldhúsi, svefnherbergi og baði, gæti mjög vel hentað til útleigu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 til 17:30

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

821 4644

Norðurbrú 6
210 Garðabær
Glæsileg eign 

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.570.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.800.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  í  góðu  lyftuhús  með  stæði  í  bílahúsi  .  Komið  er  inn  í  forstofu.
Svefnherbergi  með parketi á gólfi  og eikarskápum. Baðherbergi er mjög rúmgott og flísalagt í hólf og gólf,
upphengt salerni, sturtuklefi,baðkar. Stofan er mjög rúmgóð og í beinu framhaldi af borðstofu . Gert hefur
verið  mjög  skemtileg  sjónvarpshol  úr  tveimur  svefnhebergjum  og  opnar  það  rýmið  mjög  mikið  og  gerir
íbúðina bjartari.Eldhús er með fallegri viðarinnréttingu.Innaf eldhúsi er 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

Klapparhlíð 5
270 Mosfellsbær
Fyrir 50 ára og eldri

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.825.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.800.000
Nýleg  3ja.  herbergja  íbúð  á  annari  hæð,  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Allur  frágangur  á  húsinu  er  til
fyrirmyndar  og  er  t.d  sérstaklega  hljóðeinangrað  á  milli   hæða  ,  myndavéladyrasími  og  rafdrifnar  hurðir  í
sameign.  Komið er inn í anddyri með skápum. Til hægri er baðherbergi flísalagt, Til vinstri er herbergi með
skápum.Mjög  rúmgóð  stofa.  Opið  inn  í  eldhús.  Innréttingar   eru   úr   kirsuberjavið.  Á  gólfum  er  parket.
Þvottahús er inn í  íbúðinni. Stutt í nýja sundlaug. Golfvöllur í göngufjarlægð.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18:00 til 18:30

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

898 6106

Vallhólmi 16,200 Kóp.
innarlega í botnlanga
Stórglæsileg eign-2 aukaíbúðir

Stærð: 261 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 35.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 69,.500.000
Einbýlishús teiknað af  Kjartani  Sveinssyni.  2  aukaíbúðir  m/sérinngangi  niðri-  auðvelt  að sameina aftur,  ef
vill. Rúmgóður bílskúr m/vinnuaðstöðu og hobbýherbergi. Sérlega vel umhugsað fjölskylduhús með miklum
möguleikum.Stórar  stofur,  sjónvarpshol  m/útgengi  út  í  garð.  Gott  eldhús  með  borðkrók,  fagurt  útsýni  til
fjalla.  Glæsilegur  garður  umlykur  húsið,(fjölbreytt  flóra),  heitur  pottur,  gróðurhús,  stór  pallur  m/gillaðstöðu
einnig stórar suðv. svalir.  Falleg eign í alla staði. ALGJÖR GULLMOLI.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 4/11.kl: 17:00- 17:30

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

894 5401



Flétturimi
Reykjavík
Laus við kaupsamning

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14.715.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Remax  Búi  kynnir:Nýmálaða  3ja  herbergja  íbúð  á  góðum  stað  í  Grafarvoginum.  Komið  er  inná  flísalagt
anddyri,fatahengi.Barnaherbergið er með skáp  og dúk á gólfi,hjónaherbergið með dúk á gólfi og góðum
fataskáp. Baðherbergið er með baðkari og dúk á gólfi.   Stofa og eldhús mynda eittrými,parket á gólfi  og
útgengi á svalir í vestur með mikið útsýni. Innrétting í eldhúsi er hvít,flísar á milli skápa. Þvottahús er innan
íbúðar,dúkur á gólfi. Sér geymsla er í sameign og bílageymsla

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Allt nýmálað

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

Skipt var um járn á þaki og hús málað 

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

895 5643

Grundargerði 1E
Akureyri
Laus nú þegar

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.408.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Gengið  inn  í  flísalagða  forstofu.Eldhúsi  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  dúk  á  gólfi.Stofa  og
gangur  með  parketti,loft  eru  panelklædd.Búið  er  að  skipta  um  gler  í  stofu.Baðherbergi  með  nýlega
sprautulakkaðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf, baðkar.Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum,parket á
gólfi.Innaf forstofu er gott þvottahús og geymsla með hillum.Að auki er geymsla í kjallara sem er sameign
húsanna.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 4.11. milli kl. 13 og 14 

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

895 5643

Kristnibraut 8
Grafarholt
Laus nú þegar 

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.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Fluttur fyrir jól.

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

895 5643

Grundarstígur 10
101 Reykjavík
Sögufrægt hús-frábærir möguleikar

Stærð: 400 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1915

Brunabótamat: 38.885.000
Bílskúr: Já

Verð: 97.000.000

Vel  staðsett  400 fm. eign á fjórum hæðum i  hjarta  Reykjavíkur  sem býður  upp á marga nýtingarmöguleika s.s.
Veitingastað - íbúðarhúsnæði - hótel - gistiheimili - skrifstofuhúsnæði - listaverkagallerý.  Húsið er reist af Hannesi
Hafstein þjóðskáldi og ráðherra. Bjó hann þar til dauðadags árið 1922. Húsið er íslensk steinsteypuklassík. Húsið
stendur á 313 fm. eignarlóð. Mikil lofhæð er á 1 og 2 hæð eða um 3 metrar. Mjög vandaðir upprunalegir gipslistar
í loftkverkum og rósettur. Flestar hurðar eru upprunalegar fulningarhurðir.  Eignin skiptist í :  Kjallara: Sérinnganur,
þvottahús og geymslur.  1. hæð : Rúmgott hol - þrjár stofur - skrifstofa - eldhús - gestasalerni. Linoleum dúkur,
parket og flísar á góflum 2. hæð : Fimm svefnherbergi - baðherbergi - lítið eldhús - hol. Teppi, parket og flísar á
gólfum Ris : Eitt svefnherbergi - óinnréttað rými. Upprunalegar gólffjalir Bílskúr fylgir húsinu. Vants- og raflagnir eru
endurnýjaðar að hluta.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Bókið skoðun í gsm. 698 - 87 - 33

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

520 9400

698 87 33

Laugavegur 49a
101 Reykjavík
Fjórar íbúðir  miklar leigutekjur 

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1906

Brunabótamat: 19.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.000.000

Húsið  er  bárujánsklætt  timburhús  með  steyptum  kjallara  og  stendur  á  eignarlóð  með  fjórum  2ja  herbergja
íbúðum. Húsið skiptist  í  kjallara -hæð og ris.  Kjallari  40,6 fm. Íbúð með svefnherbergi,  baðherbergi  með sturtu,
eldhús  og  stofa  opið  rými.  Þvottahús  fyrir  húsið.  Miðhæð:  47.3  fm.  Íbúð  með  svefnherbergi,  baðherbergi  með
sturtu,  eldhús  með borðkrók,  stofa.   Ris  59.7  fm.  Tvær  íbúðir  eru  í  risi.   Íbúð  I  er  28  fm.  með baðherbergi  m.
baðkari, svefnherbergi, stofa og eldhús  Íbúð II er  28 fm.  með einu svefnherbergi, baðherbergi með sturtu, stofa
og  eldhús  opið  rými.   Vatns-klóak-  og  pípulagnir  eru  endurnýjaðar  að  hluta.   Gólfefni:  parket,  flísar  og
upprunalegar gólffjalir.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Bókið skoðun í gsm. 698 - 87 -33

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

520 9400

698 87 33



Breiðavík 21
112 Reykjavík
Með eða án bílskúrs !!!!!!!

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 23.505.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.500.000
Nálægt Víkurskóla á góðum stað. Nánari  lýsing: Tvö til  þrjú svefnherb.,  hol,  stofa, Þvottah. innan íbúðar.
Innra skipulag gott, herb. rúmgóð, góðir skápar. Baðherb. flísar, bað, sturta, ljós innrétting. Eldhús, mikið
skápa- og borðplássi, borðkrókur og útbyggður gluggi. Gólfefni, eik á herb., gangi, stofu. Flísar í eldhúsi og
þvottah. Geymsla er í sameign í kjallara.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Laus STRAX ! STRAX ! STRA !

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

864 4615

Dalaþing 4
203 Kópavogur
Glæsilegt 400fm einbýlishús

Stærð: 400 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 69.000.000
Einbýlishús samtals 400m². bílskúr er 62,4 m². Vel staðsett, gott útsýni. Húsið afhendist  fullbúið að utan,
rúmlega  fokhelt  (einangrað)  að  innan  með  öllu  efni  í  innveggi  ásamt  flottum  stiga  milli  hæða.  Skipulag
íbúðarinnar: Neðri hæð, andyri, hol, snyrting, stofa, borðstofa, eldhús, fjölskyldurými, skrifstofa, þvottahús,
geymsla, rúmgóður bílskúr. Efri hæð, þrjú barnaherb., baðherb., rúmgott hjónaherb. með fataherbergi, sér
baðherbergi. Einnig er á efri hæð gott hol og stofa.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Frábær eign á góðum stað

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

864 4615

Helgusandar / Sandakot
861 Hvolsvöllur
Fágætt tækifæri !

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0
Til sölu er gott land um 110 hektarar, úr landi Helgusanda/Sandakots landnr. 163768,  Rangárþing eystra
(áður Verstur-Eyjafjallahreppi). Um er að ræða gott beitilend eða land til ræktunar. Slétt og gott yfirferðar og
með  góðu  aðgengi  af  vegi.  Stórkostlegt  útsýni  til  fjalla  og  til  Vestmannaeyja.  Frábært  land  með  mikla
möguleika m.a. fyrir hestamenn, útreiðarmöguleikar í allar áttir. Landið er án húsa, stutt í rafmagn og vatn.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Tilboð óskast 

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

864 4615

Njálsgata 96
101 Reykjavík
Nýlega standsett - kíktu á netið !

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Innra skipulag: Skiptist í  hol, fatask., baðherb. flísar, innr. gluggi. Hjónaherb. skápar,  barnaherb. skápar,
tvær stofur,  eldhúsi,  fallega innr.  nýleg tæki.  Geymsla,  þvottah.  í  sameign.  Viðhald og endurnýjun:  Húsið
hefur verið endurnýjað töluvert, sprunguviðgert, gólfefni,   hurðir,  skápar, rafmagn, baðherbergi og eldhús
endurnýjað.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Frábær mikið endurnýjuð eign miðsvæðis

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

864 4615

Leynir, 10 km frá Laugarvatni
Bláskógarbyggð
Nýtt og vandað heilsárshús

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 29.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000
Vandað heilsárshús til  sölu við Bláskógarbyggð. Húsið er 117,7 fm, einstaklega bjart og með góðu opnu
rými á efri hæð eða um 40 fm sem mætti nýtast sem svefnloft eða setustofa. Stór 120 fm verönd. Stutt er í
tvær sundlaugar og gólfvelli að laugavatni og við útihlíð. Eignin selst miðað við að húsið er eins og það er í
dag án gólfefna og innréttinga. Undirstöður og gólfplata steypt með hitakerfi í gólfi. Húsið er til afhendingar
strax og eru lyklar afhentir á skrifstofu fasteignas. RE/MAX búi.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Steinunn Björk
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

steinunn@remax.is

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sighvatur@remax.is

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

520 9400

659-7569

864 4615

Álftamýri 6 
105 Reykjavík
Skemmtileg staðsetning

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 16.355.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.700.000
Góð  eign  á  4.  hæð  með  flottu  ústýni,  stutt  í  alla  þjónustu,  ýmsa  skóla,  barnaskóla  og  leikskóla.  Tvær
geymslur með gluggum fylgja sem ekki eru skráðar í fermetrafjölda. Þar af er önnur mjög rúmgóð. I eigninni
er rúmgott eldhús, þvottaaðstaða í íbúð, miðrými, 3 svefnherbergi, baðherbergi með baði og sturtu, stofa,
tvennar svalir og bílskúr með rafmagni. Verið velkomin að skoða, bjallan verður merkt RE/MAX.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Steinunn Björk
Sölufulltrúi

steinunn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16 og 16.30

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

520 9400

697 8381

659-7569

Efstasund 81
104 Reykjavík
Góð eign í tvíbýli á grónum stað

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.800.000
Góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýli miðsvæðis í Reykjavík. Fallegur, gróinn og vel hirtur garður sem
er  hellulagður  að  hluta,  heitur  pottur.  Í  anddyri  eru  flísar  á  gólfi.  Á  hægri  hönd  er  stofa  sem  áður  var
hjónaherbergi,  geymsla  innaf.  Stofa  og  sólskáli  með  hita  í  gólfi  sem  í  dag  er  bæði  nýtt  sem  herbergi.
Innrétting í  eldhúsi  var  nýlega endurnýjuð,  gluggi,  borðkrókur  og t.f.  uppþvottavél.  Ljósar  flísar  á  gólfum.
Baðherbergi með flísum á gólfi, sturtuklefi. Sameiginl. þvottahús í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Á morgun frá 17:30-18:00

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

899 8811

Fensalir
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

HRINGDU STRAX OG BÓKAÐU SKOÐUN

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

899 8811



Goðasalir 8
201 Kópavogur
Stórglæsilegt parhús

Stærð: 212,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.000.000

RE/MAX BORG kynnir í einkasölu stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Íbúðarrými er
188,6 fm og bílskúrinn er 24,1 fm. Sérlega glæsilegur viðarpallur er á framhlið hússins og í garði og er rúmlega
100 fm að stærð. Húsið er sérlega bjart og glæsilegt og var hvergi til sparað við innréttingar og hönnun, sem var í
höndum  Rut  Kára.  Gólfefni:  Gegnheil  hnota  í  stofurýmum,  stiga  og  svefnherbergjum.  Upphitaður  ljós
náttúrusteinn í öðrum rýmum. Samspil gólfefna í húsinu er sérlega skemmtilegt. Nánari lýsing: Aðkoma að húsinu
er  glæsileg.  Fallegt  hellulagt  plan  er  framan  við  húsið  ásamt  verönd  á  viðarpalli.  Eldhúsið  er  einstaklega
skemmtilegt og mjög rúmgott. Stofurýmið er af góðri stærð, tvískipt í borð og setustofu með arinn í miðjunni og
hárri lofthæð í gegn. Gluggar í stofu eru stórir og gefa góða birtu. Á neðri hæð eru 2 barnaherbergi, sjónvarpshol,
þvottahús, hjónaherbergi og sérlega glæsilegt baðherbergi. Pallurinn er ca. 100 fm að stærð, stórglæsilegur með
góðum skjólveggjum sem gefa gott næði.  Öll helsta þjónusta, skólar og heilsugæsla í göngufæri.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

699 7372

Álftamýri 14
108 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja

Stærð: 80,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
RE/MAX BORG kynnir fallega 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Búið er að endurnýja töluvert bæði í
íbúðinni og fjölbýlinu.Þakið er nýlegt. Búið er að draga í rafmagn að hluta. Gengið er inn í fallega forstofu
sem er opin í eldhúsið. Eldhúsið er glæsilegt og nánast allt nýtt. Svefnherbergin 2 eru bæði mjög rúmgóð
með parketi á gólfum og góðum skápum. Baðherbergið er af ágætri stærð með sturtubaðkari og flísum í
hólf og gólf. Stofan er björt með stórum suðurgluggum og útgengt er á svalir.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.14:00-14:30

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

699 7372

Ársalir 1
201 Kópavogur
Glæsileg 3ja herbergja

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðar suðursvalir á 8. hæð í lyftuhúsi. Gegnheilt iberaro
parket  á  gólfum.  Traust  og  vel  byggt  fjölbýli.  Sérlega  björt  íbúð  með  góðu  stofurými.  Eldhúsið  er  fallegt
með  fallegri  innréttingu,  góðri  vinnuaðstöðu,  flísum  á  gólfi  og  stórum  eldhúskrók.  Þvottahús  er  innan  af
eldhúsi. Barnaherbergið er af ágætri stærð, parket á gólfi. Hjónaherbergið er af ágætri stærð, parket á gólfi
og góður skápur. Baðherbergi með hornbaðkari. Vönduð eign.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 14:00-14:30

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

699 7372

Suðurholt 13
220 Hafnarfjörður
Sérhæð með útleiguíbúð

Stærð: 267,8 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 34.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 57.000.000
Falleg efri sérhæð með innbyggðum bílskúr og 93,5 fm aukaíbúð. Efri hæðin er 144,3 fm 5 herbergja eign
með 30  fm innbyggðum bílskúr.  Innan  íbúðar  eru  4  svefnherbergi,2  baðherbergi  og  ein  stofa.Eldhús  og
stofa  eru  í  sama  rými  með  útgengi  á  stórar  suður  svalir  með  fallegu  útsýni.Tvö  baðherbergi  eru  í
íbúð.Innangengt úr 30 fm bílskúr í gegnum þvottahús.Á neðri hæðinni er 93,5 fm 3ja herbergja íbúð með
sér inngangi.Í henni eru tvö rúmgóð svefnherbergi,baðherbergi,þvottahús,rúmgóð stofa með eldhúsi.

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

OPIÐ HÚS 17:00-17:30

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

699 7372

Baughús 9
112 Reykjavík
5 herb. parhús. Frábært útsýni !

Stærð: 178,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 27.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.990.000
Flísalögð  forstofu  með  fataskáp.  Neðri  hæð  skiptist  í  tvö  svefnherbergi  með  fataskápum.   Flísalagt
þvottahús.   Flísalagða  gestasnyrtinga.  Útgegnt  af  stigapalli  í  suður  garð.   Efri  hæð skiptist  í  eldhús  með
skápaplássi  og  borðkrók.   Stór  stofa,  STÓRGLÆSILEGT  ÚTSÝNI  ,útgengt  á  svalir.  Hjónaherbergi  með
fataskáp.  Herbergi,  notað  sem sjónvarpsherbergi.  Flísalagt  baðherbergi.  Efri  hæðin  er  parketlögð,  nema
baðherbergið.  Geymslupláss undir stiga. Bílskúr með geymslu. Stæði fyrir þrjá bíla, tjaldvagn.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag mill 16:00-16:30

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

898 8889

692 9532

Rósarimi 6
112 Reykjavík
3ja herb. íbúð sérinngangi af

Stærð: 80,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.990.000
Gengið  er  inn  í  forstofu  með  fatahengi,  náttúruflísar  eru  á  gólfi.   Eldhús  með  fínni  innréttingu,  barborði,
borðkrók, flísar eru á gólfi. Stofan er björt, ljóst parket er á gólfi, útgengt er á rúmgóðar svalir.  Baðherbergi
með sturtu, gert er ráð fyrir þvottavél/þurrkara, flísar eru á gólfi og á vegg að hluta. Rúmgott  hjónaherbergi
með miklu skápaplássi í föstum skáp. Svefnherbergi með föstum fataskáp, sama parket sem er á stofunni
er á gólfi í báðum herbergjum.  Geymsla er í sameign.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag mill 15:00-15:30

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

898 8889

692 9532



Andrésbrunnur 12
113 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.515.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000

RE/MAX  Borg  kynnir  Fallega  og  vel  skipulagða  fimm  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  í  lyftuhúsi  á  góðum  stað  í
Grafarholti.   Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fataskáp.  Á  hægri  hönd  er  þvottahús  en  annars  tekur  við
rúmgóð opin stofa með útgengi út á breiðar svalir. Eldhúsið er opið að hluta með fallegri eikar-innréttingu og miklu
skápaplássi. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum. Barnaherbergin rúmgóð með skápum. Baðherbergi
er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og  sturtuklefa.  Parket  er  á  öllum  gólfum  nema  baðherbergi  og  forstofu.
Geymsla á jarðhæð, sem og rúmgott stæði í 3ja bíla bílskúr. Fjöldi bílastæða einnig utanhúss.  Þetta er falleg og
rúmgóð íbúð á góðum stað í Grafarholti.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

tt@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 4. nóvember kl 13.30-14.30

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

659 5652

Brattagata 4a
310 Borgarnes
Falleg sérhæð á góðum stað

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

RE/MAX BORG kynnir  mjóg  rúmgóða 4.  Herbergja  íbúð  á  neðri  hæð  í  mjög  vel  staðsettu  tvíbýli  í  Borgarnesi.
Eign sem vert er að skoða.  Íbúðin er 118,3 fm og  skiptist í forstofu,  2 stofur,  eldhús,  búr,  gang ,  geymslu,
sameiginlegt   þvottahús,  baðherbergi  og  2   svefnherbergi.   Garður  og  bílastæði  er  ný  tekið  í  gegn.   Flott
sameiginlegt  garðhús.  Gengið  er  inn  um  sérinngang   og  komið  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fatahengi  og
sameiginlegri  geymslu  undir  stiga.  Breiður  gangur.   Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  og  innaf  því  er  búr  með  góðu
skápaplássi.  Sameiginlegt  rúmgott  þvottahús  með  sér  geymslu.  Tvær  rúmgóðar  stofur  .  Baðherbergi  er
nýuppgert, flísar á gólfi og veggjum, nýr stór sturtuklefi með nuddi. Herbergin eru parketlögð, mjög góður skápur
er í hjónaherbergi. Stutt er í alla þjónustu svo sem sundlaug, skóla, íþróttahús og kirkju.  Fín eign á frábærum stað
sem vert er að skoða í hjarta Borgarness.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

tt@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 4 nóvember kl 17.30-18.30

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

659 5652

Þorsteinsgata 4
310 Borgarnes
Fallegt einbýli á góðum stað

Stærð: 142,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 16.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

RE/MAX BORG  kynnir mikið endurnýjað 142,2 fm einbýlishús, þar af er 39 fm bílskúr, sem stendur á 688 fm lóð í
hjarta Borgarness.  Húsið er  allt  nýuppgert.  Gengið er  inn í  flísalagða forstofu sem er innangengt í  bílskúr.  Mjög
rúmgott  flísalagt  þvottahús  með  stórum  skápum  og  innréttingu.  Eldhúsið  er  allt  nýuppgert  með  fallegri
eikarinnréttingu, vönduðum innbyggðum heimilistækjum og flísar á milli skápa. Sofan er falleg með borðstofukrók
og þaðan er gengið úr í garðinn. Stigi upp parketlagður. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi. Baðherbergi uppi er allt
nýtt,  flísar á gólfi og veggjum, upphengt salerni, flott 2ja manna nuddbaðkar með útvarpi.  Möguleiki á að stækka
íbúð  frá  efri  hæð  yfir  bílskúr.   Nýtt  rafmagn  í  húsinu,  allar  vatnslagnir  nýjar,  skolp  og  frárennslilagnir  nýjar,  nýjir
ofnar í öllu húsinu og líka bílskúr, allt gler nýtt, allir gluggar nýjir eða í góðu standi, ný fög og listar, allar hurðir nýjar
í húsinu, útihurð, svalarhurð og bílskúrshurð líka, öll gólfefni ný, allar innréttingar nýjar. Mjög stór og gróinn garður
og stórt bílastæði. Stutt er í alla þjónustu, íþróttahús, grunnskóla, menntaskóla og verslanir.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

tt@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 4 nóvember kl 16.00-17.00

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

659 5652

Hallveigartröð 3 og 4
Reykholt í Borgarfirði
Fjölskylduvænt umhverfi!! 

Stærð: 195,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Dreymir þig um hús í heillandi sveit sem er margrómuð fyrir fegurð, veðursæld og öflugt félags-og menningarlíf?
Nú  gefst  þér  einstakt  tækifæri  að  auka  lífsgæðin  og  eignast  hús  í  hjarta  hins  sögufræga  menningarseturs
Reykholti  í  Borgarfirði!!   RE/MAX  Þing  kynnir  glæsileg,  vönduð,  opin,  björt  og  nýtískuleg  einbýlishús  (kr
29.900.000)  og  parhús  (kr  18.900.000)á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr.  Húsin  eru  úr  timbri  klædd  járni  og
standandi  máluðum við.  Afhendast fullbúin að utan og innan með grófjafnaðri  lóð.  Einbýlishúsin afhendast með
palli  og sex manna heitum potti.  Húsin eru staðsett  við  hlið  græns svæðis,  nálægt miðju þorpsins.    Um er  að
ræða einstakt  tækifæri  að eignast  hús á þessum fallega stað.  Frábær grunnskóli  og leikskóli  í  næsta nágrenni.
Skólabíll.  Gullið  tækifæri  fyrir  barnafólk  að  komast  burt  úr  stressinu  á  höfuðborgarsvæðinu  í  fjölskylduvænna
umhverfi  sem er  aðeins í  rúmlega klukkutímafjarlægð frá  Reykjavík.  Akstursfjarlægðin mun styttast  með tilkomu
Sundabrautar.  Náttúruparadís  jafnt  sumar sem vetur.  Öflugt  ungmennafélag,  fjölbreytt  íþróttastarf  og tónlistarlíf.
Ferðaþjónusta. Golfvöllur. Fyrstur kemur fyrstur fær!!!!

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

tas@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Kjörið fyrir unnendur náttúru og menningar!! 

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

892 0684



Fellsás 7
270 Mosfellsbær
Stórt einbýli með aukaíbúð

Stærð: 425 fm
Fjöldi herbergja: 10+

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 59.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 85.000.000

Stór eign á frábærum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Eignin er um 425.8fm samkvæmt skráningu fmr en er í raun um
eða yfir 500fm. Í dag er húsinu skipt upp í tvær íbúðir. Tvöfaldur 44,2fm bílskúr með tvennum innkeyrsludyrum.
Eignarhlutar hússins eru tveir og seljast þeir saman.  Aðkoma að húsinu er á efri hæð. Yfirbyggt anddyri sem er
um  35fm  og  nýtist  vel  sem  yfirbyggður  garður.  Anddyri  hússins  er  flísalagt  með  góðu  fatahengi.  Til  hægri  er
gengið inn í rými sem er notað sem "sér íbúð". þar eru tvo herbergi, sér flísalagt baðherbergi með sturtu og svo
stofa. Stórir gluggar til  vesturs með ótrúlegu útsýni. Til  vinstri er síðan aðal íbúðin. Komið er inn í stóra stofu og
borðstofu,  parket  á  gólfum.  Upptekin  loft  í  stofu.  Gluggar  á  allri  vesturhlið  hússins  með  hreint  ótrúlegu  útsýni.
Gengið úr stofu inn í stórt eldhús með ágætri innréttingu, parketi á gólfum og sama glæsilega útsýnið til vesturs. Á
herbergjagangi  eru  tvö  barnaherbergi,  fallegt  hjónaherbergi  með  nýlegum  skápum  og  rúmgott  baðherbergi.  Á
neðri hæð er stór 4ra herbergja sér íbúð. Stór eignarlóð með palli til suðurs og vesturs með heitum potti og tjörn.
Sjón er sögu ríkari.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

tas@remax.is

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 14:00 - 14:30

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

822 8283

Gnoðarvogur 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
Eldhús  bjart  og  rúmgott  með  nýlegri  hvítri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Hol  með  flísum  á  gólfi  og
góðum skápum. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgengi út á um 40fm suðursvalir með miklu útsýni.
Möguleiki  á  að  stækka  íbúðina  um  svalir.  Barnaherbergin  eru  tvö.  Rúmgott  hjónaherbergi   með  góðu
skápaplássi.  Ókláraðar  framkvæmdir  á  baðherbergi  sem  þart  að  ljúka.  Geymsla  er  í  sameign.Tengi  fyrir
þvottavél í eldhúsi og einnig sameiginlegt þvottahús í sameign.Góður bílskúr.Hús nýlega tekið í gegn.

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

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. 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Hlein - Álftanesi
Álftanes
Fallegt einbýli á frábærum stað

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 35.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Sérlega  fallegt  einbýli  á  frábærum  stað  á  Álftanesinu.  Húsið  sem  er  teiknað  af  Hannesi  Kr.Davíðssyni,
arkitekt,  er  einstaklega vel  hannað í  alla  staði  og býður  upp á  frábæra möguleika.  Lóðin  er  um 1300fm,
eignalóð, hönnuð af Jóni Björnssyni landslagsarkitekt. Bílskúrinn sem er 3faldur er um 62fm. Tengibygging
á milli bílskúrs og húss er um 10 fm og sólstofan sem er sérlega glæsileg með fallegum arni er um 30fm.
Samtals er því húsið um 300fm að stærð. EKKI MISSA AF ÞESSARI SJÓN ER SÖGU RÍK

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

tas@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  frá kl 17:30 - 18:00

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

822 8283

692 3344

Skipasund 21
104 Reykjavík
Falleg hæð með stórum bílskúr

Stærð: 126,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.790.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Góð sérhæð á eftirsóttum stað í sundunum. 4-5 herbergja 96,6fm með sérstæðum,32fm, bílskúr. Komið
er  inn  í  sameiginlegt  anddyri.  Þaðan  í  sér  forstofu.  Stofan  er  rúmgóð  með  stórum  gluggum  sem  gera
stofun mjög bjarta.Inn af stofu er rúmgott herbergi, parket á gólfi. Hjónaherbergið er rúmgott með parketi á
gólfi og nýlegum skáp. Barnaherbergið er rúmgott með parketi á gólfi. Eldhúsið er nokkuð rúmgott, dúkur
á gólfi,góð innrétting. Fallegur garður með stórri timburverönd. Góð eign á frábærum stað

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

tas@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 16:30 -17:00

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

822 8283

692 3344

Tjarnargata 48
101 Reykjavík
Gullmoli í miðborginni !

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

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Sérinngangur  er  inn  í  íbúðina.  Snyrtileg  forstofa  með  fatahengi.  Bjart  hol  með  parketi  á  gólfi.  Glæsilegt
nýstandsett  eldhús  með  fallegri  innréttingu.  Eldhús  og  stofa  eru  samliggjandi.  Bogadreginn  gluggi  setur
sjarmerandi  svip  á  stofuna.  Parket  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  bjart  með  góðum  skápum.  Parketi  á
gólfum,fallegum  loftalistum  og  rósettu.  Tvö  önnur  samliggjandi  herbergi  eru  í  íbúðinni.  Snyrtilegt
baðherbergi upphengt wc, góð innrétting og sturtuklefi með nuddstútum. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

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.14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283

Víkurás 1
110 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 9.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Sérlega falleg 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Stæði í bílageymslu. Sameignlegt þvottahús og
geymslur á hverri hæð. Komið er inn í rúmgott anddyri/hol. Góðir skápar. Úr holinu er gengið inn í stofuna
og  eldhúsið  sem  er  eitt  opið  rými,parket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  bjart  og  opið   með  fallegri  innréttingur.
Stofan er  björt  og rúmgóð. Suður svalir.  Svefnherbergið er  rúmgott  með parketi  á  gólfi  og góðum skáp.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Falleg eign á góðum stað í árbænum.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

tas@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:30 - 16:00

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

822 8283

692 3344



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

Einstaklega falleg 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 sem fylgja.  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. Hiti í plani og tröppum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00 til 16:30

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: 69.900.000

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 og limgerðum sem eiga eftir að gera garðinn en glæsilegri á
næstu árum. Húsið er mjög vel staðsett, fallegur trjágróður í hlíðunum á móti og mjög góðar gönguleiðir, u.þ.b. 5
mínútna gangur eftir göngustígum í leik, grunnskóli og gagnfræðaskóla, golfvöllurinn er nánast við húsið, u.þ.b;8
mínútna gangur niður göngustíg í golfskálann og bakarí og ýmis önnur þjónusta í næsta nágrenni.  FALLEG EIGN
Á FRÁBÆRUM STAÐ

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@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

862 5999

Seljabraut 54
109 Reykjavík
Mögnuð stúdíóíbúð

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 8.840.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.700.000
Mögnuð  stúdióíbúð  –  frábær  fyrstu  kaup.   Íbúðin  er  á  tveimur  hæðum,  opið  svefnherbergi  á  efri  hæð
þaðan séð niðu í stofuna.  Nýlegar og fallegar innréttingar og gólfefni.  Íbúðin er mjög vel staðsett örstutt í
verslun og þjónustu.  Ef þú vilt fá skemmtilega íbúð á hagstæðum kjörum til að búa í eða leigja þá er þessi
þess virði að skoða.  Íbúðin er með sérinngang af svölum.  Sérmerkt bílastæði, ískápur og þvottavél fylgja
íbúðinni.  Vel hönnuð íbúð sem nýtist mjög vel

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00 til 15:30

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

862 5999

Arnarsmári 12
201 Kópavogur
Falleg eign í góðu hverfi

Stærð: 89.5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Vel  skipulögð  4ra  herbergja  endaíbúð  á  2.  hæð  við  Arnarsmára.  Hol  með  flísum  á  gólfi.  Gangur  með
parketi á gólfi. Svefnherbergi eru öll með dúk á gólfum, rúmgóð og með góðum skápum. Baðherbergi er
rúmgott með flísum á gólfi og veggjum. Eldhús með góðri innréttingu og nýjum parketflísum á gólfi. Stofa
og  borðstofa  eru  í  sameiginlegu  opnu  rými  með  parketi  á  gólfi.  Úr  stofu  er  útgengi  út  á  góðar  svalir.
Þvottahús með glugga inn af íbúð. Frábært útsýni er úr íbúðinni. Góð eign í eftirsóttu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

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

899 4193

Andrésbrunnur 18
113 Reykjavík
Suður verönd

Stærð: 119,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Opin og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í fjölbýli á góðum stað í Grafarholtinu. Komið er inn í flísalagða stóra
forstofu  með  góðu  skápaplássi.  Þrjú  rúmgóð  herbergi  eru í  íbúðinni,  öll  með  skápum og  parketi á  gólfi.
Baðkar  og  sturtuklefi  eru  baðherberginu.  Eldhúsið  er  opið  og  með  góðu  skápaplássi  og  inn  af  því  er
borðkrókur. Úr borðkróknum er útgengt á stóra timburverönd sem snýr í  suður.Flísar eru á eldhúsinu og
borðkróknum.Stofan og sjónvarpshol eru samliggjandi. Eikarparket er á stofunni og sjónvarpsholinu. Stæði
í bílageymslu fylgir eigninni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

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

694 4700

Þórðarsveigur 11
113 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.210.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Íbúðin  er  með  fallegum viðar  innréttingum og  hurðum.  Komið  er  inn  í  anddyri  með  skápum og  flísum á
gólfi.  Tvö rúmgóð herbergi  með góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt í  hólf  og gólf,  falleg innrétting.
Sturtuklefi  og baðkar eru á baðherberginu. Stofan og eldhúsið er opið rými sem nýtist vel.  Útgengt er úr
stofunni út á svalir. Geymsla í  sameign og þvottahús í íbúð. Stæði í  bílageymslu fylgir íbúðinni.  Íbúðin er
mjög rúmgóð og vel staðsett. Stutt í bæði leikskóla og grunnskóla.

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



Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Sérinngangur, einstök náttúra.

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á frábærum stað í Kópavoginum. Íbúðin er með sérinngangi og eru aðeins 5 íbúðir í
húsinu.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  tvöföldum  eikarfataskáp.  Stofan  er  með  eikarparketi  á  gólfi  og
útgengi  á  sérafnotarétt  sem  möguleiki  er  á  að  byggja  stóra  timburverönd.  Eldhús  er  flísalagt  með  góðum
borðkrók við glugga og eikar innréttingu á tvo veggi.  Innbyggð uppþvottavél  er í  innréttingunni sem fylgir  með í
kaupunum.  Sjónvarpshol  er  stúkað  af  á  svefnherbergisgangi.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  hvítri
innréttingu  og  baðkari  með  sturtuaðstöðu.  Svefnherbergin  eru  þrjú  öll  með  eikarparketi  á  gólfi  og  góðum
fataskápum úr eik sem ná upp í loft.  Þvottahúsið er innan íbúðar en geymslan er í sameign.  Íbúðin er örstutt frá
einstakri  náttúru  og  frábærum gönguleiðum.   Barnaskólin  er   rétt  við  húsið  og  börnin  þurfa  ekki  að  ganga  yfir
neina götu til að komast í hann. Láttu þetta tækifæri ekki fram hjá þér fara.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl:17:00-17:30

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

694 4000

895 6107

Rauðagerði 14
108 Reykjavík
Sérhæð á besta stað!

Stærð: 166,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 21.920.000

Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000

Falleg  björt  og  mjög  rúmgóð  efri  sérhæð  með  sérinngangi  og  bílskúr  á  þessum  eftirsótta  stað  miðsvæðis  í
Reykjavík.  Forstofa  er  flísalögð og þaðan er  gengið  upp parketlagðan stiga  í  íbúðina  og inn  á  rúmgott  og bjart
parketlagt hol með fataskápum. Stofur eignarinnar eru mjög rúmgóðar og bjartar með góðri lofthæð og parketi á
gólfi.  Tvöföld  hurð  er  inn  í  stofurnar  frá  svefnherbergisgangi  og  einnig  er  tvöföld  hurð  út  á  suðursvalir  frá
borðstofu,  óbyggt  svæði  er  við  þá  hlið  hússins  og  mikil  veðursæld.  Eldhús  er  opið  á  tvo  vegu  með
eikarinnréttingu, keramikhelluborði og rúmgóðum borðkrók. Svefnherbergi eignarinnar eru 3 öll með fataskápum
og  þvottahús  er  innan  íbúðar.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  rúmgóðri  innréttingu  og  baðkari  með
sturtuaðstöðu. Bílskúr fylgir eigninni og útgengt er frá honum í sameiginlegan garð sem er fallegur en þægilegur í
umhirðu. Þetta er virkilega rúmgóð og skemmtileg sérhæð, mjög miðsvæðis í borginni og stutt í allar áttir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

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

694 4000

895 6107

Berjarimi 8
112 Reykjavík
Stutt í skóla og leikskóla!

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 16.165.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.500.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð  í  þriggja  hæða  fjölbýli,  aðeins  er  gengið  upp  hálfa  hæð  að  íbúðinni.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu undir og við vask ásamt halogen lýsingu yfir
spegil. Eldhús er með góðri innréttingu og borðkrók. Þvottaherbergið er inn af eldhúsi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi með eikarparketi á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar svalir. Með íbúðinni fylgir geymsla í
sameign og sérbílastæði í lokaðri bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00-15:30

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

694 4000

895 6107

Jötunsalir 2
201 Kópavogur
Glæsileg 4ra herbergja með útsýni!

Stærð: 126,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er mjög falleg og velskipulögð með eikarparketi  á
stofu,  sjónvarpsholi  og  herbergjum en  flísum á  eldhúsi,  borðstofu,  baði  og  þvottahúsi.  Á  baðherbergi  er
bæði baðkar og sturtu ásamt góðri  innréttingu við vask. Svefnherbergin eru þrjú öll  rúmgóð með góðum
fataskápum. Frá stofu er gengið út á stórar suður/vestur svalir með glæsilegu útsýni í vestur yfir kópavog.
Sérgeymsla fylgir í sameign ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16:00-16:30

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

694 4000

895 6107

Laufengi 152
112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús!

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.200.000
Fallegt og töluvert endurnýjað 5 herb, endaraðhús á tveimur hæðum á þessum vinsæla og barnvæna stað
í Grafarvogi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Neðri hæð: Opin forstofa, fallegt flísalagt gestasalerni, þvottahús,
eldhús og stofa. Útgengt er úr stofu út í afgirtan suðurgarð með verönd. Fallegur hvítur stigi liggur upp á
efri hæð hússins, þar eru 4 svefnherbergi og baðherbergi. Gólfefni hússins eru flísar og eikarparket. Þetta
er góð eign þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@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

694 4000

895 6107

Vallarbraut 7
220 Hafnarfjörður
Falleg 4 herb á barnvænum stað

Stærð: 116,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Falleg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.  Nýbúið er að yfirbyggja rúmgóðar svalir  með
gleri sem hægt er að opna vel og óbyggt svæði er við bakhlið hússins. Forstofa er flísalögð með fataskáp.
Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með  parketi  á  gólfi  og  útgengt  er  á  rúmgóðar  yfirbyggðar  svalir.
Eldhúsið er mjög rúmgott með beyki innréttingu og flísum á milli skápa. Útsýni úr eldhúsinu er gott m.a út á
sjó.   Þvottahús  er  innan  íbúðar  og  svefnherbergin  3  öll  mjög  rúmgóð  með  parketi  og  fataskápum.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari. Þetta er rúmgóð og falleg eign á barnvænum stað

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:00-17:30

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

694 4000

895 6107



Klausturhvammur 4
220 Hafnarfjörður
Mjög fallegt raðhús

Stærð: 213,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 33.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Fallegt  og  vel  skipulagt  raðhús  á  góðum  stað  í  Hafnarfirðinum.  Í  heildina  er  húsið  213,9  fm  og  skiptist
íbúðarhlutinn í  184,1 fm og bílskúrinn er  29,8 fm. Húsið er  á tveimur hæðum. Komið er inn í  flísalagða forstofu
með nýlegum skápum. Úr forstofunni er komið inn í parketlagt hol. Eitt herbergi er á neðri hæðinni. Baðherbergið
er nýlega tekið í gegn. Flísalagt í hólf og gólf. Nýleg innrétting. Á neðri hæðinni er einnig borðstofa, arinstofa, stofa
og eldhús.  Eldhúsið  er  með eldri  innréttingu og korkflísum á  gólfi.  Góður  borðkrókur  er  í  eldhúsi.  Úr  eldhúsi  er
gengið  inn  í  þvottahús  og  úr  því  er  útgengt  á  verönd  baka  til.   Á  efri  hæðinni  eru  þrjú  herbergi.  Rúmgott
hjónaherbergi  með  góðum skápum.  Barnaherbergin  tvö  er  bæði  parketlögð.  Baðherbergi  er  flísalagt  og  þar  er
stór flísalagður sturtuklefi. Gott sjónvarpshol er á efri hæðinni og úr því er útgengt á svalir. Innbyggður bílskúr fylgir
eigninni.  Umhverfi  og  lóð  við  húsið  er  glæsileg.  Hellulegt  plan  fyrir  framan  bílskúr.  Húsið  var  málað  að  utan
sumarið 2006.

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

Sandavað 11
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð á efstu hæð

Stærð: 124,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 26.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000

Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð  á  efstu  hæð í  þessari  glæsilegu  blokk  í  Norðlingaholtinu.  Íbúðin  er  fullbúin  en  ekki
hefur verið búið í henni. Stórar svalir eru út úr stofu, möguleiki að hafa pott.  Komið er inn í flísalagða forstofu með
góðum  skápum.  Tvö  góð  herbergi  eru  í  íbúðinni,  bæði  parketlögð  og  með  góðum  fataskápum.  Stofan  og
eldhúsið eru opið rými. Innréttingarnar eru úr eik frá HTH. Tæki frá Ormsson og ELKO. Útgengt úr stofu á svalir.
Baðherbergið er flísalagt. Upphengt salerni og baðkar með sturtuaðstöðu. Þvottahús er í íbúðinni.  Mikil og góð
lofthæð er í allri íbúðinni.  Stæði í bílageymslu fylgir.

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

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

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

Brunabótamat: 32.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.900.000
Flíslögð  forstofa  með  skáp.  Fallegt  flísalagt  gestasalerni.  Rúmgott  flísalagt  eldhús  með  borðkrók.
Samliggjandi  borstofa  og  stofa  eru  parketlagðar.  Nýlega  yfirbyggðar  svalir.  Útgengt  af  svölum  í  fallegan
gróinn  garð,  með  palli  og  heitum  potti.  Á  annari  hæð  er  hjónaherbergi  auk  þriggja  barnaherbergja  og
baðherbergis með baðkari. Manngengt ris er yfir öllu húsinu. Sér inngangur er í kjallaraíbúð og er hann því
tilvalin til útleigu. Geymsla og stórt þvottahús í kjallara. Húsinu fylgir bílskúr.

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

Þrastarhöfði 8
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 Arnar
Sævarsson

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

893 0082

Tröllakór 5-7
203 Kópavogur
Glæsilegar endaíbúðir !

Stærð: 139 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

Fjölbýli  með  7.  4ra  herbergja  íbúðum  og  14.  3ja  herbergja  íbúðum  ásamt  stæði  í  lokaðri  bílageymslu.  Húsið
verður einangrað og klætt að utan með lituðu bárustáli. Gluggar verða ál að utan og tré að innan. Sér inngangur
er inn í íbúðir af svölum og verður þeim lokað með gleri.  Húsið verður fullfrágengið að utan, lóð verður frágengin
án trjágróðurs. Stéttar verða með snjóbræðslu skv teikningum. Þakið verðu með bræddum asfaltpappa þreföldu
lagi - einangrað með Stiraform einangrun, drendúkur og sjávarmöl ofan á skv. reglugerð.  Allar íbúirnar eru með
gólfhita "Unipipe frá Tengi", með þráðlausum hitastýringum. Neysluvatn útbúið með stofnlokum fyrir hverja íbúð.
Heitt neysluvatn verður upphitað kalt vatn. Baðherbergi eru flísalögð, gólf og veggir í hurðahæð. Gólf verða ílögð
þ.e. tilbúin undir gólfefni.  Þvotthús verða flísalögð.  Innveggir einangraðir 2f gifs og blikkstoðir eða sambærilegt.
Veggir slétt sparslaðir og málaðir. Loft fín hraunuð með sparsli og máluð. Íbúðir skilast án gólfefna nema það sem
áður er talið.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Einungis 4 íbúðir eftir !

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

663 3219



Ársalir 3
201 Kópavogur
3-4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 21.665.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með stæði í bílahúsi.  Forstofa með flísum og fataskáp.
2  svefnherbergi,  bæði  með  parketi  og  skápum.  Rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og
rúmgóðri  innréttingu.  Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi,  útgengt á  svalir,  samkvæmt  teikningu  var
barnaherbergi  hluti  af  stofu  og  því  auðvelt  að  bæta  við  herbergi.  Eldhús  með  fallegri  viðarinnréttingu  og
þvottahús innaf eldhúsi.  Frábær staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og sundlaug.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Jóhann Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag kl. 18:30-19:00

863 0402

8928 666

Engjasel 71
109 Reykjavík
Gott endaraðhús

Stærð: 206,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 26.500.000

Bílskúr: Já

Verð: 35.500.000
Íbúðin  er  182,3  fm  og  stæði í  bílskýli  er  24  fm. 4  svefnherb.  en  möguleiki  væri  að  útbúa 2 í  viðbót.
Gengið  er  inn á  miðhæð  þar  er  forstofa  með  flísum á  gólfi.  Rúmgott  og  bjart  eldhús  með  nýjum
innréttingum. Á  hæðinni  eru  tvö  rúmgóð  svefnherb.  með  skápum. Á  efstu  hæðinni  er  skemmtileg  björt
stofa með mikilli lofthæð að hluta. Á neðstu hæð eru  hol og tvö svefnherb. og útgengi út í garðinn úr öðru
þeirra. Baðherb. með baðkari og flísum. Þvottah. stórt og góð geymsla/búr. Gróið hverfi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

863 0402

867 1516

Háberg 10
Reykjavík
Mikið endurnýjað raðhús 

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

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.900.000
Gengið er inn í forstofu með flísum og eikarfataskáp.2 herbergi eru á hæðinni bæði með eikarskápum og
parketi.Baðherbergið  er  flísalagt  hólf í  gólf.  Hornbaðkar,sturta  og  falleg  eikarinnrétting.  Stór  parketlögð
stofa  með útgengi í  suðaustur  garð.  Eldhús  er  með u-laga  innréttingu  úr  IKEA,efri  og  neðri  skápar  með
flísum á milli. Flísar á gólfi með hita(Floorésysteam-einangrað). Efri hæð:Gengið er upp fallegan hringstiga.
Komið er upp í hol og eru þar 2 svefnherbergi með eikarskápum og parketi.

Skeifan

Opið
Hús

í dag kl 15:00-15:30

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

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is
864 9209

Hátún 6b
105 Reykjavík
Íbúð með stórglæsilegu útsýni

Stærð: 68,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Komið  er  inn í  íbúðina  og  er  eldhúsið  strax á  hægri  hönd  með  glænýrri  innréttingu.  Stofan  er  með
stórkostlegu útsýni og mjög stórum gluggum. Herbergið er með skápum með rennihurðum. Baðherbergið
er með ljósri innréttingu, upphengdu wc og sturtu. Geymslan er inn af íbúðinni með tengi fyrir þvottavél og
er mjög rúmgóð með mikla möguleika t.d sem vinnuherbergi. Út frá stofu eru rúmgóðar svalir með frábæru
útsýni. Hér er um að ræða kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja búa miðsvæðis.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

863 0402

864 9209

Hlíðarbær 6
301 Akranes
Raðhús með frábæru útsýni

Stærð: 189,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 22.860.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.500.000
Gott  raðhús  i  Hvalfjarðarsveit..  Húsið  skiptist  í  4  svefnherbergi,  eldhús,  2  salerni  ,  stofu  og  þvottahús.
Komið er inn í forstofu með flísum sem ná inn í stórt eldhús. Eldhúsið er rúmgott og með eikarinnréttingum
og  inn  af  því  er  eitt  svefnherbergi  með  útgengi  í  garð.  Í  miðju  húsinu  er  stofa  og  handan  hennar  er
svefnherbergisálma með 2 barnaherb. og hjónaherb. Í sveitafélaginu er gjaldfrjáls leikskóli og góð þjónusta.
Einstök náttúrufegurð er í kringum húsið og frábært útsýni út á Hvalfjörð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:30-16:00

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

863 0402

867 1516

Lindarsmári 45
Kópavogur
Glæsileg íbúð á vinsælum stað

Stærð: 92,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.000.000
Gengið  er  inn í  flísalagða  forstofu  með  skáp.Á  vinsri  hönd  er  barnaherbergi.Hjónaherbergið  er  með
fallegum skápum með rennihurðum og spegli.Baðherbergið er með innréttingu sem er hvít með granítlíki á
borðplötu  og  dökkum  flísum.Tengi  er  fyrir  þvottavél.Eldhús  er  með  maghony  innréttingu  með
sprautulökkuðum hurðum og fallegum flísum á gólfi.Inn af eldhúsi er geymsla sem er mjög rúmgóð.Stofan
er með útgengi útí fallegan garð sem er með sérafnotarétti.Plast parket er á herbergjum og stofu.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

í dag kl 16:00-16:30

863 0402

864 9209

Þorláksgeisli 43
Reykjavík
Glæsileg íbúð með frábæru útsýni

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

Brunabótamat: 21.790
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Komið  er  inn í  forstofu  sem  er  flísalögð,  með  stórum  maghony  skáp.  Frá  forstofunni  er  gengið  inn  í
þvottahús.  Stofan  og eldhúsið  eru í  sama rými.  Eldhúsið  er  með fallegri  Maghony innréttingu og stórum
borðkrók.Úr  stofu/eldhúsi  er  útgengt á  stórar  flísalagðar  svalir  með  frábæru  útsýni.  Baðherbergið  er
flísalagt  hólf í  gólf  með  fallegri  innréttingu.  Barnaherbergin  eru  tvö,  mjög  rúmgóð  með  skápum.
Svefnherbergið er með stórum skáp og er frábært útsýni.

Mjódd

Opið
Hús

Í dag kl 15:00 - 15:30

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

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is
864 9209

Torfufell 31
Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð 

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

Brunabótamat: 8.060.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.800.000
Komið  er  inn í  forstofu  með  parketi á  gólfi. Á  hægri  hönd  er  baðherbergið  sem  er  upprunalegt  með
sturtuklefa.  Herbergið  er  mjög  rúmgott  með  lausum  fataskáp  og  dúk á  gólfi.  Eldhúsið  er  með  beyki
innréttingu frá Byko, tengi fyrir þvottavél og flísum á gólfi. Stofan er með parketi og útgengi út á svalir.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Hringið og bókið skoðun

863 0402

864 9209



Hranbær 28
810 Hveragerði
Glæsilegt einbýli í botnlanga

Stærð: 224,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 41.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000

Glæsilegt 224,5 fm einbýli  byggt 2005 í  hveragerði,  þar af 29,9 fm innbyggður bílskúr. Stór lóð. Húsið skiptist í
þrjú svefnherbergi,tvö baðherbergi,eldhús,tvær stórar samliggjandi stofur og sjónvarps/vinnuherbergi.  Þvottahús
með geymslulofti og hurð út í garð. Nánari lýsing: Húsið er á tveimur pöllum, með góðri lofthæð. Askur og innfelld
halogen lýsing í öllum herbergjum. Gengið er inn í flísalagað forstofu. Tvö góð barnaherbergi með hnotu parketi á
gólfi.  Baðherbergin  er  bæði  flísalögð  í  hólf  og gólf  með skáp og sturtuklefa.  Þvottahús með útgengi  út  í  garð.
Opið rými fyrir t.d.sjónvarps/vinnuherbergi með 2 opnanlegum Velux þakgluggum. Stofan er björt og hátt til lofts,
með  flísum  á  gólfi.Útgengt  er  þaðan  út  í  garð.  Vandað  eldhús  með  hvítri  sprautulakkaðri  innréttingu  og  granit
borðplötu. Hiti í  gólfum. Mustang flísar og parket á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi, með flísum á gólfi. Góð eign á
rólegum og skemmtilegum stað í botngötu. Nýr leikskóli í næstu götu.

Skeifan

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

Kittý Johansen
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

kitty@remax.is

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

695 4161

Akurvellir 2 
221 Hafnarfjörður
!!!!!!!!!!Ein með öllu!!!!!!!!!!!!

Stærð: 178 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 30.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000

Remax Stjarnan/ Óskar og Hákon kynna : Sex herbergja íbúð á þriðju hæð með sérinngangi. Íbúðin sjálf er 152
fm og bílskúrinn 26 fm.  Nánari lýsing: Forstofan er lokuð með góðum tvöföldum skáp og fallegum flísum á gólfi.
Komið er inn á gang með parketi úr eik frá Agli Árnasyni. Til hægri er gengið inn í stofuna sem er með eikarparketi
en  þaðan er  útgengt  á  stórar  svalir  sem eru  um 24 fm með einkar  fallegri  lýsingu í  flísum.  Eldhús er  með nýrri
Modulia  innréttingu  úr  eik,  öll  eldhústæki  eru  úr  burstuðu  stáli  og  eru  frá  Ariston.  Einnig  mun  flottur  tvöfaldur
ísskápur úr burstuðu stáli fylgja. Til vinstri úr forstofu er sjónvarpshol með eikarparketi. Barnaherbergin eru þrjú, öll
með eikarparketi,  tvöföldum Modulia  skáp og búið er  að setja  hljóðeinangrun á hurðar.  Hjónaherbergið er  með
eikarparketi og sexföldum Modulia fataskáp. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með fallegum brúngráum flísum
á gólfi  og hvítum flísum á veggjum. Nuddbaðkar  er  á  baðinu og einnig  sturta  sem búið er  að flísaleggja  ásamt
stórum  spegli  og  handklæðaofni.  Innrétting  á  baði  er  einnig  frá  Modulia.Þetta  er  frábær  eign  sem  vert  er  að
skoða.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Hákon Varmar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

hakon@remax.is

Óskar Þorgils
Sölufulltrúi

oskars@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl:16:00-17:00

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

517 3629

868 6038

8680176

Kílhraun - stórar eignalóðir
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
FRÁBÆRT TÆKIFÆRI FYRIR ÞIG

Stærð: 5900-11000 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 18.,-3.300.000

KAUPENDUR  ATHUGIÐ,  AÐ  MIÐAÐ  VIÐ  GÆÐI  LANDSINS  OG  STAÐSETTNINGU,  55  MÍN  AKSTUR  FRÁ
REYKJAVÍK  ÞÁ  BJÓÐUM  VIÐ  BESTU  VERÐIN  I  DAG.  OG  TIL  AÐ  GERA  ENN  BETUR  ÞÁ  BJÓÐUM  VIÐ
SÉRSTAKT TILBOÐ Í NÓVEMBER. 30 PRÓSENT ÚT OG RESTINA EFTIR 2 1/2 ÁN VAXTA EÐA AFBORGUNAR
Landið er allt gróið og er það um 50 metra yfir sjávarmáli. Landið er nokkuð flatlent með hrauni og er því frábært
útsýni.  Í  miðju  landsins  er  skógrækt  Árnesingafélagsins.  Lítill  lækur  liðast  í  gegnum  landið  og  kemur  hann  úr
uppsprettum  undan  hrauninu.  Landið  hentar  einstaklega  vel  til  tjáræktar  og  er  rétt  að  benda  á  13  ára  gamla
skórækt  á  landamörkum  í  í  landi  Merkurlautar  með  yfir  3  metra  háum  trjáum.  Landið  er  staðsett  skammt  frá
Selfossi og í næsta nágrenni við margar af helstu náttúruprelum landsins s.s Þingvelli, Laugarvatn, Kerið, Gullfoss
og  Geysi.  Ýmis  afþreying  er  í  boði  í  nágrenni  svæðisins  og  má  þá  nefna  gólfvelli,  sundlaugar,  veiðisvæði,  alla
þjónustu má nálgast í 13 mín fjarðlægð frá svæðinu. LEIÐIN:  Ekið er austur gegn um Selfoss í um 10 mín og þá
beygt til vinstri inn á þjóðveg nr. 30. Þaðan er ekið í um 3 mín og blasir auglýsingaskilti við á vinstri hönd.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is
697 3629

Dofraberg 11
Hafnafjörður
!!!Sjáðu þessa!!!

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.800.000
Nánari  lýsing  eignar:Íbúðin  skiptist  i  anddyri  með  fataskáp  ,1  svefnherbergi,  opið  eldús  ,  rúmgóða  stofu
með  háum  gluggum  og  útgengi  á  svalir  sem  snúa  i  suðvestur,baðherbergi  er  með  ljósri  innrettingu  og
sturtu i  baðkari.Gólfefni:íbúðin er  með ljósu  nýlegu eikar plastparketi,eldhús og  baðherb með flísum og
svefnherbergi  með  dúk  í  parket  líki.Innréttingar  og  skápar:Ljós  innretting  i  eldhúsi  og  baðherbergi  einnig
fylgir með fataskápur i anddyri. Fleiri myndir eru að finna á www.remax.is

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Einar Ragnar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

einarragnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl.15:00 -15:30 

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

517 3629

8240588

Laufásvegur 60
Reykjavík
Frábær íbúð í Þingholtunum

Stærð: 91,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1935

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.720.000
Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á frábærum stað í Þingholtunum. Íbúðin er öll mjög björt og rúmgóð. Stór
og falleg stofa með glugga í suður og er útgengt á suður svalir. Franskar hurðir eru milli  stofu og eldhús.
Eldhúsið  er  óvenju  rúmgott  og  er  sannkallað  hjarta  íbúðarinnar.  Íburðarmikil  gas  eldavél  setur
skemmtilegan  svip á  eldhúsið.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru í  íbúðinni.  Hjónaherbergið  er  með  góðum
skápum í fullri lofthæð. Þetta er mjög góð íbúð á einum vinsælasta stað í Reykjavík.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

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

694 1799



Hrafnhólar 8
Reykjavík
Gott útsýni

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.520.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.655.000
RE/MAX BORG kynnir 80.4 fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í mikið endurnýjuðu lyftuhúsi í Hrafnhólum.
Ásamt  25.7  fm  bílskúr.  Rúmgóð  og  vel  skipulögð  íbúð  með  stórbrotnu  útsýni.  Gott  svefnherbergi  með
góðu skápaplássi. Baðherbergi er með sturtu og er flísalagt hátt og lágt. Eldhúsið sem er að hluta opið inn
í  stofuna   er  með  viðarinnréttingu  og  fínum borðkrók.  Búið  er  að  yfirbyggja  svalirnar  og  opna  þær  inn  í
íbúðina sem stækkar stofuna á skemmtilegan hátt.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 1700:17:30

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

891 6670

661 9261

Hverfisgata 74
Reykjavík
Falleg íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
RE/MAX BORG kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Eignin skiptist í þrjú fín svefnherbergi, tvö þeirra
eru  ágætlega  rúmgóð,  þriðja  hefur  nýst  sem skrifstofa.  Eldhúsið  er  með  nýrri  innréttingu.  Stofan  er  góð
með plastparketi á gólfi, útgengi á suður svalir. Baðherbergið er flísalagt, fín innrétting, sturta. Í sameign er
þvottahús.  Í  risinu  er  sér  geymsla,  góðar  sameiginlegar  svalir  eru  í  risinu.  Þetta  er  eign  á  góðum  stað  í
miðbæ Reykjavíkur.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

891 6670

661 9261

Kárastígur 13
101 Reykjavík
Róleg eign í miðbænum

Stærð: 37,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 6.830.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.860.000
RE/MAX BORG kynnir  fallegt  einbýlishús  á  tveimur  hæðum á  eftirsóttum stað  í  101.  Á  neðri  hæðinni  er
komið í góða forstofu. Flísalagt baðherbergi með sturtu. Rúmgóð stofa opin inn í eldhús, lítið búr er inn af
eldhúsinu.  Á efri  hæðinni  er  gott  sjónvarpshol  og svefnherbergi.  Húsið er  skráð hjá fmr.  37,8 m² en  efri
hæðin er  nánast öll  undirsúð. Húsið hefur verið endurnýjað að miklu leiti  á seinustu árum.  Sjón er sögu
ríkari.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00-16:30

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

891 6670

661 9261

Sólvallagata 48
101 Reykjavík
Mikli möguleikar

Stærð: 155,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 18.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
RE/MAX BORG kynnir jarðhæðina á Sólvallagötu 48,  Engin starfsemi er í húsnæðinu í dag sem er eitt opið
rými og býður upp á marga möguleika. Stórir gluggar eru að framanverðu og tveir sér inngangar. Eignin er
laus við kaupsamning.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 5.11 18:00-18:30

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

891 6670

661 9261

Goðasalir 6
201 Kópavogur
Glæsilegt parhús. 

Stærð: 252,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 42.610.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000

Sérstaklega glæsilegt parhús með með góðum innbyggðum bílskúr. Á efri hæð er forstofa, gestasnyrting, eldhús,
borðstofa, stofa og eitt herbergi með skápum og dúk á gólfi, náttúrursteinn og Iberaro parket annarsstaðar á efri
hæð.  Á neðri hæð er stórt fjölskylduherbergi með plastparketi, góð geymsla, glæsilegt baðherbergi með sturtu
og hornbaðkari flísalagt í hólf og gólf, þvottaherbergi með flísum á gólfi, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi með
skápum og dúk á gólfi. Góður garður og stór pallur. Stutt í alla þjónustu. GLÆSILEGT hús á einum besta stað í
Kópavogi.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15°° og 16°°  Sjón er sögu ríkari. 

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

534 4040

893 6767

Bólstaðarhlíð 60
104 Reykjavík
4 herbergja með bílskúr

Stærð: 137,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 18.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Komið  er  inn  í  parketlagt  hol  með  skáp.  Þaðan  er  gengið  inn  í  bjarta  stofu  og  borðstofu,  útgengi  út  á
vestursvalir, parket á gólfi. Eldhús með nýlegri eikarinnréttingu, bakarofn og háfur úr burstuðu stáli. Flísar á
gólfi, milli skápa og á vegg í borðkrók. Hjónaherb. með skáp, dúkur á gólfi, útgengi út á austursvalir. Tvö
barnaherb.,  annað  með  skáp,  dúkur  á  gólfi.  Baðherb.  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Næg bílastæði.  Eigninni
fylgir bílskúr. Eignin er miðsvæðis og mjög stutt í alla þjónustu.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 15:30 - 16:00

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

534 4040

699 4994

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður
Sér inngangur og garður 

Stærð: 120,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.400.000
Falleg 4 herb. íbúð með sér inng. á jarðhæð og sér garði í góðu fjölbýli. Anddyri með góðum skáp. Rúmg.
flísal.  þvottah.  ásamt  geymslu.  Eldhús  með  fallegri  innr.  og  tækjum  úr  burstuðu  stáli,  rúmg.  borðkr.
Baðherb. er flísal. bæði með ljósum flísum og náttúrust. á veggjum, stór innrétting, náttúrust. á gólfi. Tvö
barnaherb.  með skápum. Hjónaherb.  með stórum skáp.  Stofan er  rúmgóð og björt,  útgengt  út  á  38 fm
timburverönd. Í sameign er hjóla- og vagnageymsla. Góð leikaðstaða fyrir börn við húsið.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

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

534 4040

699 4994





Ævintýri alla daga 
Eftirtaldir leikskólar í Árbæjarhverfi 

óska eftir að ráða til sín leikskólakennara,
og starfsfólk með aðra menntun eða reynslu

•

•

•

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Framúrskarandi
einstaklingur
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Hönnun rafdreifikerfa, götulýsingar 

og gagnaveitu
• Hönnunarstjórn framkvæmdaverka 

í dreifikerfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í rafmagnsverk- eða tæknifræði
• Góð tölvukunnátta – reynsla af tölvuteiknun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Starfsreynsla æskileg
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Verkfræðideild hefur umsjón með hönnunarverkefnum og verkefnastjórn framkvæmdaverka hjá 
Orkuveitunni sem og sérfræðiverkefnum á sviði kerfisrannsókna, hagkvæmniútreikninga o.fl.

Verkfræðideild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða rafmagnsverkfræðing/
rafmagnstæknifræðing.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)

og Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, 

www.capacent.is



- vi› rá›um

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

Sérfræ›ingur hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar

Borgarbókhald óskar eftir a› rá›a
vi›skiptafræ›ing/hagfræ›ing til starfa vi›
reikningsskilager› og reikningshald.

Lei›arljós Fjármálaskrifstofu er a› flróa
og innlei›a hjá Reykjavíkurborg n‡justu
og bestu vinnubrög› í stjórnun fjármála,
reikningshaldi og fjárhagsáætlunarger›
og veita vi›skiptavinum Fjármála-
skrifstofu, fl.e. svi›um og fyrirtækjum
Reykjavíkurborgar, borgarfulltrúum og
borgarbúum, ávallt eins gó›a fljónustu
og kostur er, me› hagkvæmum hætti.
Um 50 starfsmenn starfa hjá
Fjármálaskrifstofu.

www.reykjavikurborg.is

Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs
www.hagvangur.is fyrir
19. nóvember nk.

Númer starfs er 7016.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is.

Starfssvi›
Reikningsskil Reykjavíkurborgar
Sk‡rsluger›
Greining og eftirlit
Rá›gjöf og fljónusta vi› svi› og fyrirtæki
borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta- e›a 
hagfræ›i, e›a sambærileg menntun
fiekking og reynsla af reikningshaldi og
uppgjörsvinnu er kostur
Skipulagshæfni og frumkvæ›i
Færni í mannlegum samskiptum og metna›ur
til a› ná árangri
Tölvuflekking og kunnátta til a› n‡ta
uppl‡singakerfi sem stjórntæki
Gó› íslensku- og enskukunnátta

Um er a› ræ›a spennandi starf og mun vi›komandi m.a. taka flátt í flróun og innlei›ingu á
verkferlum vi› uppgjör og bókhald.

Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.



- vi› rá›um

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

Sérfræ›ingur í eignast‡ringu

Sparisjó›urinn í Keflavík óskar a› rá›a
í starf sérfræ›ings í eignast‡ringu.

Sparisjó›urinn í Keflavík er alhli›a
fjármálafyrirtæki sem hefur starfa› í 100
ár. Sparisjó›urinn var stofna›ur 1907
og byggir á mjög traustum grunni.
Sparisjó›urinn rekur sjö afgrei›slur sem
starfræktar eru í Keflavík, Njar›vík, Gar›i
og Grindavík, Sandger›i, Vogum og
Ólafsvík. Höfu›stö›var Sparisjó›sins
eru í Keflavík. Starfsemi Sparisjó›sins
er mjög fjölbreytt og hann b‡›ur upp
á mismunandi vörur og fljónustu sem
hentar brei›um hópi vi›skiptavina.

www.spkef.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 12. nóvember 2007.

Númer starfs: 7248.

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

Me›al verkefna:
St‡ring eignasafna vi›skiptavina
Greining fjárfestingarkosta
Greining hagstær›a
Samskipti vi› vi›skiptamenn
Öflun n‡rra vi›skiptavina

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta-
fræ›i, hagfræ›i e›a verkfræ›i
Reynsla af fjármálamarka›i æskileg
Markviss og sjálfstæ› vinnubrög›
Frumkvæ›i
Brennandi áhugi á starfinu

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

- vi› rá›um

Bókari - hlutastarf
JB Byggingarfélag ehf. óskar eftir a› rá›a vanan bókara í
50-70% starf, starfshlutfall getur aukist sí›ar. Um er a›
ræ›a fjölbreytt starf í bókhaldi á gó›um vinnusta›.

Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is
fyrir 12. nóvember nk.

Númer starfs er 7012.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is.

Starfssvi›
Færsla á bókhaldi
Skönnun á reikningum
Afstemmingar
†mis önnur bókhaldsstörf

Hæfniskröfur
Reynsla af bókhaldsstörfum
Gó› tölvukunnátta
Nákvæmni og samviskusemi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæ› vinnubrög›

JB Byggingafélag ehf. hefur sérhæft
sig í framlei›slu íbú›arhúsnæ›is
ásamt flví a› sinna annarri
mannvirkjager›. JB hefur yfir a›
rá›a mjög hæfu starfsfólki á öllum
svi›um sem b‡r yfir mikilli flekkingu
ásamt reynslu og eru nú um 130
manns hjá fyrirtækinu. Áætla› er
a› fyrirtæki› flytji í n‡tt húsnæ›i í
Hæ›arsmára eftir áramót.
Fyrirtæki› hefur öfluga starfsmanna-
stefnu og starfsandi er mjög gó›ur.

Sjá nánar á www.jbb.is

- vi› rá›um

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

Verkefnastjóri flróunar og verkefnastjóri framkvæmda

Verkefni› sn‡r a› flróun á flekkingar- og háskólasamfélagi
á Keflavíkurflugvelli ásamt flví a› byggja upp fljónustu og
atvinnurekstur á flróunarsvæ›inu í samstarfi vi› a›ra
hagsmunaa›ila.Klasi hf. sérhæfir sig í flróun og rekstri

fasteigna. Félagi› er í örum vexti og
vinnur nú a› mörgum spennandi
flróunar- og fjárfestingarverkefnum
bæ›i hérlendis og erlendis. Me›al
verkefna er uppbygging á n‡jum mi›bæ
í Gar›abæ,  flróun og uppbygging á
svæ›i fyrir eldri borgara í Reykjanesbæ,
bygging hótels og heilsumi›stö›var í
Kaupmannahöfn og flróun á n‡rri
bygg› á Keflavíkurflugvelli.

Nánari uppl‡singar eru á www.klasihf.is

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun e›a 
tæknifræ›imenntun
Hæfileiki til a› greina og leggja 
mál fyrir
Sjálfstæ›i, frumkvæ›i og ögu› 
vinnubrög›
Metna›ur og áhugi á fasteigna-
flróun og skipulagsmálum

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
12. nóvember 2007.

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

Almenn flróunarstjórn
Skipulagsmál
Áætlanager›, fl.e. vi›skipta- og verkáætlanir
Samskipti vi› hagsmunaa›ila
Samskipti vi› leigutaka
Marka›s- og kynningarmál

Verkefnastjóri framkvæmda
Verkefnast‡ring
Kostna›aráætlanir og kostna›areftirlit
Verkáætlanir
Eftirfylgni verkframkvæmda
Samningar vi› framkvæmdaa›ila

Um er a› ræ›a einstakt tækifæri til fless a› koma a› uppbygginu og umbreytingu
flróunarsvæ›is me› mikla möguleika á einu mesta vaxtarsvæ›i landsins í dag.

Vi› leitum a› metna›arfullum og kraftmiklum einstaklingum sem vilja taka flátt í flessu
spennandi verkefni ásamt fleiri verkefnum á vegum Klasa.

Nánari l‡sing starfa:



MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimilin í Tónabæ óska eftir starfsfólki
á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum

Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á heima-

síðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt að hafa samband

við deildarstjóra barnastarfs í Tónabæ, s. 411 5400
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Álftabær, Álftamýrarskóla s. 664 7611
Sólbúar, Breiðagerðisskóla  s. 664 7612
Neðstaland, Fossvogsskóla s. 664 7613
Krakkakot, Hvassaleitisskóla s. 664 7616
Glaðheimar, Langholtsskóla  s. 664 7617
Laugarsel, Laugarnesskóla s. 664 7618
Vogasel, Vogaskóla  s. 664 7619

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi 
á eftirtöldum stöðum:





Það er800 7000 – siminn.is

Employees of Siminn’s Information Technology participate in a variety of exciting innovative
projects, such as solutions for third generation mobile phones, Siminn's television services
and various mobile phone solutions. Siminn’s Information Technology is now taking up
new methods in software development based on the conceptual framework of Agile, Scrum
in particular, and all employees will take part in that development.

Software Specialists

Informed Individuals

Deadline for applications is the 12th of November.

For further information, please call +354 550 6470 from 14.00
to-16.00 weekdays. The application shall include an overview
of education and work experience, as well as the names and
telephone numbers of those providing references. All
applications, inquiries and personal information will kept
strictly confidential.

Applications should be submitted electronically through
Siminn´s website at www.siminn.is.

Siminn is guided by the five values of trust, integrity, flexibility,
simplicity and motivation. Employees of Siminn consistently
work according to these values.

Siminn’s department of Information Technology has a
powerful policy of continuous education and offers
flexibility in working hours.

Knowledge of J2EE, Java programming, SOAP,
Spring Framework and Hibernate.

Web services, especially “contract-first
development” in a Java Enterprise environment.

Knowledge of the concepts of Service Oriented
Architecture (SOA).

Experience in the field of IT system integration
using tools such as Tibco Business Works and
Webmethods.

The strengths we are looking for are one or
more of the following:

Skill requirements
University degree in computer science,
engineering or system analysis.

These employees will work in diverse groups
where their strengths will be tapped.

Vélvirki / vélstjóri
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra eða einstakling vanan 
viðgerðum á vinnuvélum og vörubílum. Í starfinu felst vinna á verkstæði 
auk þjónustu við tæki og vélar á vinnusvæðum.

Bifvélavirki
ÍSTAK óskar eftir að ráða bifvélavirkja eða einstakling vanan viðgerðum 
á fólksbílum. Í starfinu felst vinna á verkstæði við viðgerðir og viðhald á 
fólksbílum fyrirtækisins. 

Í boði er úrvals starfsaðstaða á nýju vélaverkstæði Ístaks í Mosfellsbæ.

Jarðvinnuverkstjóri
ÍSTAK óskar eftir að ráða jarðvinnuverkstjóra. Um er að ræða 
framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni. Umsækjendur þurfa að hafa 
reynslu af verkstjórn við vegagerð eða aðrar jarðvinnuframkvæmdir.

Vélamenn
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana vélamenn á jarðýtur og gröfur. Um er að 
ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni og er möguleiki á vaktavinnu.

Bílstjórar
ÍSTAK óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra. Um er að ræða 
framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni og er möguleiki á vaktavinnu.

Möguleiki á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

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.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð 

eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík 

og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. 

Einnig er hægt að senda inn umsókn á 

heimasíðu okkar www.istak.is.



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
• Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
• 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

Sómi var stofna› ári› 1978 og starfar
flar á fimmta tug starfsmanna. Flestir

starfa í framlei›slu og dreifingu á
samlokum og ö›rum matvörum.

Sómi leggur mikla áherslu á a› nota
a›eins besta fáanlega hráefni í vörur

sínar. Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› má finna á www.somi.is.

SKRIFSTOFA
& MÓTTAKA

Óskum eftir starfsmanni í móttöku og á skrifstofu. Vi› leitum a›
hressum einstaklingi me› hæfni í mannlegum samskiptum og gó›a
fljónustulund. Reynsla af sambærilegum störfum æskileg ásamt
flekkingu á Navision sölukerfinu.

LIFANDI OG SKEMMTILEGT STARF Í BO‹I HJÁ SÓMA

Áhugasamir vinsamlega sendi› umsókn e›a fyrirspurnir á
arnthor@somi.is fyrir 15. nóvember næstkomandi.

Sómi ehf., Gilsbú› 9, 210 Gar›abæ, Sími 565 6000



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• 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:
• Umsjónarkennari á yngsta stig frá áramótum
• 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

með ánægju

Forritari — 
flugið kallar á þig!
Iceland Express leitar að slyngum og hugmyndaríkum netforritara

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Sendu umsókn ásamt helstu upplýsingum um þig, merkt „Forritari“, á netfangið
job@icelandexpress.is. Mundu bara að umsóknarfresturinn rennur út 11. nóvember.
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Umsjónarmaður
óskast
í Ævintýraland Kringlunnar

Helstu starfsþættir:
· Daglegur rekstur

Starfsmannahald

Gerð vaktaplans

Innkaup og birgðir

Umsjón með öryggismálum

·

·

·

·

Vinnutími er frá 11:00–17:00 á sumrin en 12:00–18:00 á 
veturna.

Reynsla af uppeldisstörfum æskileg eða önnur reynsla af
umönnun barna s.s. leikskóla- eða kennaramenntun.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðar J. Björnsson tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar í síma 568 9200, netfang vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 12. nóvember.
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sumrin en 12:00–18:00 á



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 15:00
Núpalind 4 – íbúð 201 

Fr
u

m

Til sýnis í dag glæsileg og vel skipulögð 3-4 herbergja, 117 fm íbúð á 2
hæð í viðhaldslitlu fjölbýli í Lindarhverfinu í Kópavogi. Horníbúð með
suðursvölum út frá stofu. Eikarparket á gólfum nema á baðherbergi og
þvottahúsi sem eru flísalögð. Innréttingar og skápar úr kirsuberjaviði,
frá Brúnás. Stutt í alla þjónustu, verslanir og fleira. Verð 30,9 millj.

Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14 til 15.
Bjalla merkt Kristín og Trausti.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús á milli kl. 15:00 og 16:00

Fr
um

Þrastarhöfði 5 – 108 fm íbúð auk bílskýlis
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá í sölu afar glæsilega 3ja til 4ra herb. endaíbúð á efstu
hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin er mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og göngu-
leiðir rétt við húsið. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 32,9 m.

Edda sími 894 2876 sýnir eignina í dag á milli kl. 15:00 og 16:00
Þrastarhöfði 5 - íbúð 0303.

Kjarna
Þverholti 2
Mosfellsbæ

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



TILKYNNINGAR

Falleg 87 fm 3ja herb. íbúð á 6. hæð í fallegu lyftuhúsi auk
stæðis í bílageymslu. Tvö stór og björt herbergi. Björt og
rúmgóð stofa með útg. á suðvestur svalir með fallegu
útsýni. Stórt flísalagt baðherbergi, sturtuklefi og baðkar.
Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Falleg
sameign. Stæði í bílageymslu fylgir.
Laus strax. Verð 25,5 millj.

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

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

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

NÚPALIND 2 - 3JA HERB.
ÍBÚÐ Á 6. HÆÐ M/BÍLSKÝLI

Falleg 95 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð (1. hæð er jarðhæð) í
fallegu fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór og björt
stofa, útg. á suðaustur svali. Eldhús með góðum
innréttingum og nýl. eldhústækjum. Baðherbergi flísalagt,
nýl. innréttingar. Nýl. parket og nátturuflísar á gólfum.
Verð 25,6 millj.

Eignin verður til sýnis dag sunnudag frá kl. 14 - 16 .

GULLSMÁRI 1 - FALLEG 4RA
HERB. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

Góð 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 35,9 millj.

Eignin verður til sýnis dag sunnudag frá kl. 14 - 16.

Allar nánari upplýsingar
gefur Sveinn Scheving í sími 893-0117.

LAUGATEIGUR 3 
NEÐRI SÉRHÆÐ

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu glæsileg og vel skipulögð 104,4 fm. 3ja til 4ra herb. íbúð á
6. og efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5 í Reykjavík.
Glæsilegar innréttingar og skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar.
Vandað baðherbergi með nuddbaðkeri. Stórar svalir. Glæsilegt
útsýni er úr íbúðinni. Tvinn ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni.
Stutt er í alla þjónustu. Stæði í opnu bílskýli fylgir. Verð 29,9 millj.

Guðni og Bertha sýna íbúðina á milli 14 og 16 í dag

Fr
um

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð 
Opið hús í dag á milli 14 og 16

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Nýleg og glæsileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt
stæði í bílgeymslu. Lyfta er í húsinu. Hurð úr stofu út
á stórann timbursólpall. Vandaðar innréttingar og
tæki. Þvottahús í íbúð. Þrefalt gler. Frábær staðsetn-
ing í miðbænum.

ÞÓRSGATA M/BÍLSKÝLI, 101 Rvík.

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

Glæsileg 80 fm íbúð á 3. hæð í góðu steinhúsi í miðborginni, eina
íbúðin á hæðinni. Íbúðin er afar björt og mikið endurnýjuð. Ný
innrétting og tæki eru í eldhúsi, baðherbergi allt endurnýjað og
raflagnir og tafla eru nýleg. Nýtt massívt stafaparket á gólfum. Opið
eldhús, samliggjandi skiptanlegar stofur og 1 herbergi. Fallegt
útsýni úr stofum að Perlunni og að Bláfjöllum. Sameign nýlega
endurnýjuð og hús nýviðgert að utan. Verð 24,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Bergþórugata 61
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

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

Vandað 215 fm raðhús á tveimur hæðum með 31 fm innbyggðum
bílskúr á frábærum stað með útsýni til sjávar og að Snæfellsjökli.
Rúmgóðar stofur, sjónvarpshol, stórt eldhús með sérsmíðuðum
innréttingum, 4 herbergi auk fataherbergis og 2 flísalögð
baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri hæð. Auðvelt er að útbúa sér
íbúð á neðri hæð. Hús klætt marmarasalla að utan. Verð 63 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Birkiás 20, Garðabæ
Raðhús á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Vitastígur 10 - 101 Reykjavík - Laust
Verslunarhúsnæði með byggingarétti

Fr
um

Vorum að fá í einkasölu 129,4 fm húsnæði í hjarta Reykjavík-
ur. Húsið er á 2 hæðum og var notað undir matsölustað. Gert
er ráð fyrir að hægt sé að byggja tvær hæðir ofan á húsið
ásamt því að byggja viðbyggingu á baklóð. Skv. nýjum drög-
um er gert ráð fyrir að stækka húsið upp í ca 270 fm með 4
íbúðum og verslunarhúsnæði á jarðhæð. Tilboð óskast.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Falleg og stílhrein 100 fm. 3ja herbergja
endaíbúð á 1. hæð, á frábærum stað í
Garðabæ. Íbúðin er í mjög snyrtilegu um-

hverfi og með góðu aðgengi. Fallegur garður og stór opin svæði eru í kringum
húsið. Verð 31,5 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

ÖGURÁS 7 - GARÐABÆ
Opið hús milli kl. 15-17
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

Opið hús í dag milli kl. 13 – 14.
GRUNDARTANGI 12 - MOSFELLSBÆ

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

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Þrastardóttir í síma 822 2225
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

TÆKIFÆRI FYRIR 
VERKTAKA OG FJÁRFESTA

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

ÞRJÁR EIGNARLÓÐIR
Heildarlóðarstærðin er um 800 fm 

og því gæti verið möguleiki á að byggja
jafnvel um 2000 fm.

Í dag eru hús á öllum lóðunum 
sem eru í góðri útleigu.

Nánari upplýsingar veitir Jón Örn 
í síma 520-2600 eða 898-4588

LOGAFOLD 171 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Mjög gott 183,2 fm parhús á einni hæð með innbyggðum
býlskúr. Endurnýjað baðherbergi og 3 til 4 svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók og rúmgóð og björt stofa og borðstofa.
Parket og flísar. Falleg lóð. Verð 50 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 13:30 og 14:30

Fr
um

Mjög falleg og góð 122,9 fm. neðri sérhæð
með sérinngang og sér lóð. Stór verönd
með skjólveggjum. Húsið er vandað og í

góðu viðhaldi, viðhaldsfrí marmaraklæðning er utan á húsinu. Tvö
einkabílastæði fylgja íbúðinni. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 30.9 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

Ásbrekka 5 - Álftanesi
Opið hús í dag á milli kl. 16-17

Fr
um

Fr
um

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

Bókaðu skoðun!

ENGIHJALLI - 200 KÓPAVOGUR 
Góð 3ja herbergja 90,0 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi
með tvennum stórum svölum og miklu útsýni. Snyrtileg
íbúð með nýlegum gólfefnum.
VERÐ 20.9 millj.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir
lögg.fast. 822 2225

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

SPORHAMRAR - 112 RVK
LAUS VIÐ KAUPSAMNING!   Stór og skemmtileg 108,4
fm 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð, góð geymsla og
þvottahús í íbúð, ásamt ca 20 fm bílskúr á rólegum
stað í Grafarvogi.
Verð 26,9 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
lögg. fast. 822-7300

Bókaðu skoðun!

LÆKJARVAÐ - 110 RVK
Mjög góð efri sérhæð með góðum bílskúr (160,5fm
samtals)  í  Norðlingaholti.
VERÐ 43 millj.

Uppl.  á skrifstofu í síma 5945000

Bókaðu skoðun!
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JÖKLAFOLD - 112 RVK 
Góð 177,4 fm 4ra herbergja sérhæð á góðum stað í
Grafarvogi. Sérlega rúmgóð eign með mikilli lofthæð. 3
svefnherbergi, eitt af því innaf forstofu. Fallegt eldhús
og bað. Stór innbyggður bílskúr.Sérafnotaréttur í garði.
Frábært útsýni. VERÐ 46 millj.
Nánari upplýsingar gefur Viggó Sigursteinsson
lögg.fast. 824-5066

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Sérlega glæsileg 100
fm íbúð með sérinng. Öll nýuppg. ný tæki, gólfefni,
innrétt. Massívt parket á gólfum og flísar. Nýtt
baðherb. 2 svefnherb. 2 stofur – 2 geymslur. Sérþv.í
íbúð. Frábær staðs.í hjarta borgarinnar.
Verð: 37,5 millj. ákv. ca. 33 millj. mögul. á
yfirtöku.
Nánari uppl. gefur Bjarni hjá Akkurat  896 3875

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Skúlagata 44 - 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Langholtsvegur 34 - 104 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Tungusel 7 - 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Álfkonuhvarf 55 - 203 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Austurbrún

Stangarhylur

Glæsileg 2herb. 60,5fm íbúð á
7 hæð í mjög vinsælu húsi í
miðborginni. Eignin skiptist í : hol með skápum, eldhús með útgangi út á
suður svalir , stofu með parketi á gólfi, opin við eldhús, herbergi með
skápum og baðherbergi með baðkari.. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni
yfir miðborgina. Parket og flísar á gólfi. Tengi fyrir þvottavél á baði. EIGNIN
ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. V-24,9millj. (5104)

Sölumaður verður á staðnum.

Mjög falleg 73,2fm 3ja herb.íbúð í
kjallara í góðu húsi. Eignin skiptist
í : Forstofu með flísum á gólfi, hol
með skápum, baðherbergi með sturtuklefa, innrétting við vask, tvö góð
herbergi, annað með skáp, rúmgóða stofu með gluggum á tvo vegu, eldhús
með borðkrók og geymslu með hillum. Sam.þvottahús og þurrkherb. Búið
er að skipta um, raflagnir, töflu, ofnalagnir og ofna. Húsið er nýlega málað
að utan. MJÖG GÓÐ EIGN, LAUS FYRIR JÓL. V-18,9 millj. (5139)

Björg og Óli taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 16-17.

Mjög vel skipulögð 113,4fm 4ra
herb.Endaíbúð á 4 efstu hæð í góðu húsi,
fallegt útsýni til Esjunar og víðar. Eignin
skiptist í hol með skápum, eldhús með flísum á
gólfi, stofu og borstofu með útgangi út á suður
svalir, 3 góð herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari. Í
kjallara er sérgeymsla og sam. þvottahús. 
V-24millj. (5102)

Berhard og Bryndís taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 15-16.

Mjög falleg og vel skipulögð
100,4fm 3ja herb.íbúð á 4  efstu
hæð í góðu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Eignin skiptist í : Forstofu með skáp, hol, stofu og
borðstofu með parketi á gólfi, útgangi út á suður svalir með frábæru útsýni,
, eldhús með fallegri innréttingu, eldhús er opið stofu0, 2 góð herbergi með
skápum, baðherbergi með baðkari  og þvottahús. Í kj. er sérgeymsla ásamt
hjóla og vagnageymslu. V-26,5millj. (5089)

Anna Jóna og Böðvar taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 16-17.

Stórglæsileg og mikið
endurnýjuð 78,8fm 3ja herb.
risíbúð í fallegu húsi. Eignin
skiptist í rúmgóða stofu og
borðstofu með parketi á gólfi. Eldhús með endurnýjaðri innréttingu. og
tækjum. Eldhús er opið við borðstofu að hluta. Glæsilegt endurnýjað
baðherbergi.með baðkari.Innréttingu og upphengdu salenri, tengi fyrir
þv.vél. 2 góð herbergi og lítið fataherbergi. V-29,2millj.(5129).

Mjög vel staðsett  1712fm atvinnuhúsnæði, nánar tilgreint skrifstofu,
verslunar-og iðnarðarhúsnæði á tveimur hæðum auk kjallara.
Leigusamningar geta fylgt. V-340millj.



Við Íslendingar 
erum upp til hópa 
forvitið fólk. Ætli 
það sé ekki bein 
afleiðing af því 

hversu fá við erum. 
Við erum svo forvitin 

að við mænum á fólk 
úti á götu, á kaffihúsum eða jafn-
vel í sturtuklefum í sundi. Auðvit-
að er það að hluta til vegna þess að 
við búumst við því að hitta ein-
hvern sem við þekkjum, því það 
eru jú yfirleitt góðar líkur á því að 
það gerist á svona stöðum. En við 
erum líka bara forvitin og upp-
tekin hvert af öðru. Við viljum sjá 
hvort við könnumst við manneskj-
una, og ef ekki viljum við oft bara 
sjá hvernig hún er klædd, með 

hverjum hún er, hvers konar bíl 
hún er á og svo framvegis.

Og svo dæmum við og flokkum, 
trúum á staðalímyndirnar. Fólk er 
dæmt eftir því í hvaða menntaskóla 
það var – en ef það var ekki í 
menntaskóla er það dæmt enn 
meira. Svo er fólk dæmt eftir því 
hvaðan af landinu það er, og ef það 
er af höfuðborgarsvæðinu skiptir 
máli úr hvaða hverfi. Við dæmum 
fólk og setjum það í ákveðna flokka 
eftir öllu mögulegu, meira að segja 
hvaða íþróttaliði það heldur með! 
Og oftast höfum við lítið sem ekk-
ert fyrir okkur í þessum for-
dómum. Ég var til dæmis í Verzló, 
var alin upp á Seltjarnarnesi og 
held með KR. Ef ég myndi nú trúa á 
allar staðalímyndirnar væri ég illa 

stödd. Ekki nóg með að samkvæmt 
staðalímyndunum væri ég með öllu 
óþolandi manneskja, heldur ætti ég 
enga samleið með vinum mínum – 
þeim sem ólust upp í miðbænum, 
voru í MH og halda með Val.

Við þekkjum öll staðalímyndina 
um ljóshærða, bláeyga Íslendinginn 
sem býr í snjóhúsi og veiðir sér fisk 
til matar. Ég held að við flest séum 
orðin leið á þeirri staðalímynd, en af 
hverju föllum við í sömu gryfjuna 
gagnvart öðrum? Nú ætla ég ekki að 
alhæfa um alla Íslendinga – enda 
væri ég þá að dæma á alveg sama 
hátt og þeir sem ég er að gagnrýna. 
En staðreyndin er sú að við þurfum 
að passa okkur á staðalímyndunum. 
Við ættum ekki að dæma fólk fyrr 
en við höfum kynnst því.
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Listunnendum gefst tækifæri til 
að kynnast hugarheimi Gabríelu 
Friðriksdóttur og verkum Einars 
Þorlákssonar í dag kl. 15. Þá mun 
hún ásamt Aðalsteini Ingólfssyni 
listfræðingi ræða við gesti um 
sýninguna Þessa heims og annars 
sem lýkur í Listasafni Árnesinga 
í Hveragerði í dag. Sýningin 
Þessa heims og annars býður upp 
á samtal þessara tveggja ólíku og 
mjög afgerandi listamanna sem 
hvor um sig mála alls kyns furðu-
verur, skrímsli, geimverur eða 
kynjadýr, sem spretta úr hug-
skoti þeirra. Stundum má finna 
bein sjónræn tengsl þeirra en 
sýningunni er þó fremur ætlað að 
bjóða upp á samanburð sem 
dregur fram einkenni hvors lista-
manns um sig og skapar grunn til 
að hugleiða hugtök eins og 
abstraksjón, málverk og súrreal-
isma í list nú á dögum. Listasafn 
Árnesinga er til húsa í 
Austurmörk 21 í Hveragerði. 
Boðið er upp á kaffiveitingar í 
kaffistofu safnsins. 

Listafélag Langholtskirkju hefur 
vetrardagskrá sína í kvöld með 
heldur óvenjulegum orgeltón-
leikum.

Einn af okkar fremstu orgel-
leikurum, Eyþór Ingi Jónsson, 
mun þar spila áhugaverð orgel-
verk frá tímum endurreisnarinn-
ar og verður myndefni varpað á 
bíótjald á meðan hann spilar.

Á efnisskrá eru orgelverk eftir 
ýmsa höfunda, þar á meðal 
Dietrich Buxtehude, en eitt af 
hans stærstu verkum verður 
leikið á tónleikunum.

Björn Ingiberg Jónsson er einn 
aðstandenda listafélagsins. Hann 
segir tónleikana á sunnudag vera 
í styttri kantinum en áhugaverða 
fyrir því. „Tónleikarnir verða um 
klukkustund að lengd og saman-
standa af stuttum, hressilegum 
verkum. Farið verður yfir ættar-
tölu orgeltónlistar og spiluð verk 
frá Sweelinck til Bach með 
drjúgri viðkomu hjá Buxtehude.“

Á meðan Eyþór leikur verkin 
verður sagt frá þeim á skemmti-
legan hátt á tjaldi við hlið orgels-
ins. Sjónrænir tónleikar hafa 
verið fluttir erlendis við góðan 
orðstír.

Tónleikar sem þessir eru þó 
tiltölulega nýir af nálinni hér-
lendis. „Eyþór lék á Myrkum 
músíkdögum í fyrra og hafði þar 
svona myndræna sýningu með, 
þannig að segja má að hann sé 
hálfgerður brautryðjandi 
þessarar tækni á Íslandi. Annars 
veit ég ekki til þess að tónlist og 
myndefni hafi áður verið blandað 
saman á þennan hátt hér á landi. 
Myndefnið er af ýmsum toga; 
bæði eru myndir og texti með 
upplýsingum um tónverkin en 
einnig gefst tónleikagestum 
kostur á að virða fyrir sér handa-
og fótaburð Eyþórs á tjaldinu,“ 
segir Björn. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Sjónrænir tónleikar í 
Langholtskirkju

Leiðsögn 
Gabríelu

Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á menningar- og 
listalífi, auk þess að hlúa að mannréttinda- og líknarmálum. 
Það verður m.a. gert með framlögum til stofnana, samtaka 
og félaga á Íslandi, sem hafa framangreind málefni sem
aðaltilgang sinn.

Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði eru 
hvattir til að senda inn umsókn. Lengd umsóknar skal 
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).

Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu Baugs Group hf.,
www.baugurgroup.com

Úthlutun fer fram í janúar.

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM

Einnig má skila umsóknum til: 
Styrktarsjóður Baugs Group hf., Túngötu 6, 101 Reykjavík.

Umsóknum skal skilað fyrir 11. nóvember á:
styrktarsjodur@baugurgroup.com

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson
en aðrir stjórnarmenn eru Hreinn Loftsson og
Ingibjörg St. Pálmadóttir.
Ritari stjórnar er Kristín Þorsteinsdóttir.

Kröfufjármögnun

Skilvirk leið til að
fjármagna vöxt fyrirtækisins
Viðskiptakröfur eru stærsta eign margra fyrirtækja. Með Kröfufjármögnun Landsbankans 
gefst fyrirtækjum kostur á lántöku gegn veði í viðskiptakröfum með einfaldari hætti en áður.

Ávinningurinn er margþættur. Auðveldara er að fjármagna vöxt fyrirtækisins þar sem 
rekstrarfé eykst í hlutfalli við aukna sölu. Með bættu fjárstreymi er m.a. hægt að greiða 
birgjum fyrr og ná fram hagstæðari innkaupum.

Hafðu samband við fyrirtækjasérfræðing í næsta útibúi eða Þjónustuborð fyrirtækja 
í síma 410 9191ÍS
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SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

7

7
12
16
14

7
12
16
12
14

BALLS OF FURY kl.4 - 6 - 8 - 10
EASTERN PROMISES kl. 10
DARK IS RISING  kl.4 - 8 
THE HEARTBREAK KID kl. 6

7
16
7
12

16
12
14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

 Háskólabíói merktar með rauðu

THIS IS ENGLAND  kl.3 - 6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl.3-5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.3- 5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK  kl.3- 5.40 - 8 - 10.20

BALLS OF FURY kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
BALLS OF FURY LÚXUS kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 2 - 4 - 6
DARK IS RISING kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 
THE HEARTBREAK KID kl. 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3 kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 3.50 

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

BALLS OF FURY kl.4 - 6 - 8 -10
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE           kl.3- 5.30 - 8 - 10.30
EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 4 - 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

HÖRKU HASARMYND MEÐ HEITUSTU 
TÖFFURUNUM Í DAG, SVAKALEG SPENNA 

FRÁ UPPHAFI TIL ENDA
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AKUREYRIÁLFABAKKA

SELFOSSI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 10:20 12

ÆVINTÝRAEYJA IBBA ÍSL TAL kl. 2 - 3:50 L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:50 L

SUPERBAD kl. 5:30 12

STARDUST kl. 5:30 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 L

THE KINGDOM kl. 10:10 10

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 L

ÆVINTÝRAEYJA IBBA m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 L

VEÐRAMÓT kl. 8 14

THE KINGDOM kl. 8 16

3:10 TO YUMA kl. 10:10 16

HALLOWEEN kl. 10:10 16

ÍÞRÓTTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10 7

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ - THE MOVIE kl. 4 L

STARDUST kl. 5:50 10

THE INVASION kl. 8 - 10 16

MICHAEL CLAYTON kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

MICHAEL CLAYTON kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 
THE GOLDEN AGE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

THE INVASION kl. 8 - 10:30 16

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8  12

THE BRAVE ONE kl. 10:30 16

STARDUST kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

ASTRÓPÍÁ kl.1:30 - 3:30 - 6 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1 - 3:30 L

MICHAEL CLAYTON kl. 8 - 10:30 7

THE INVASION kl. 10:10 16

DARK IS RISING kl. 2 - 4 - 6 7

ÍÞRÓTAHETJAN  M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 5:50 - 8 L

THE KINGDOM kl. 8 - 10:10 10

BRATZ kl. 3:40 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

LFLFLFOSOSOSSSISSESESESEEELLLEEE

FLF AVÍKKEE

RRINI GLUNUNNIKRR

HEARTBRAKE KID kl.l  8 -8 - 8 -8 -- 10000:10: 1 220kk 12

ÆVINTÝRAEYJA IBBA ÍSL TAL kl.klkl 22 - 3- 3- 3:50:50:50000 L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3 333:5050:50:50:: L

SUPERBAD kl. 5:30 12

STARDUST kl. 5:30T 10

GOOD LUCK CHUCK kl. 8K LL

THE KINGDOM kl. 10:100 1010

ÍÞRÓÍÞRÓÍÞRÓRRR TTAHTTAHTTAHETJAETJATJAAAANNNN m/ísl tali kl.k 2 - 4 - 6 L

ÆVINTÝRATÝRAÝRATÝRAEYJAEYJAEY  IBBIBBA m/ísl tali kl. 2 - 4 - 66 L

VEÐRAMÓTÓTÓTT kl. 8TTTTT 14

THE KINGDOM kl. 8 16

3:10 TO YUMA klkl.kl 10:10 16

HALLOWEEN kl.kl.kl. 110:1100 00 16

THETH INVASION kl. 8 - 10 16HEARTBRAKE KID kl.l. 5:3 5:30 - 0 - 0 - 888 12

THE BBRAAVVE ONNE kl. 10:30 161

STARDUST kl.T 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

AASSTRÓPPÍÁÁ kl.1:30 - 3:30 - 6 Á L

SHREK 3 M/- ÍSL TALTATATA kl. 1 L

RRAATAATTOUOUIIUIUIUU LLELEEL M/-MMM ÍSL TAL kl. 1 - 3:30 L

MMICHAAEELEELLL CLCLACLALAYAYLAYCCC AYAYAYYTOTOTOTONN 8 - 10:30kl. 7

THE INVAVAVASIONSIONSION kl. 10:10 16

DDAARRKK ISIISSSSIS RRRRISRISRISSISISIS NGNGNGGGGGGG kl. 2 - 4 - 6 7

ÍÞRÓTAHEHEHEHETJANTJANTJANANJAN M/- ÍSLÍSL TATALTAT kl. 2 - 4 - 6 L

INN THE LLAANDNNDNDNDDDDDN OF WOOFOOF WOF WF WWWWOF WOMEOMENOMENOMOMENOMEO EMEMEOM kl. 5:50 - 8 L

THE KINGDOMOMMMOM kl.kl.kkl.kl. 8 - 10:10 10

BRRATATTTTZZZZZZ kkl.kklklklklkl.kl  3:43:433:43:40 L

RATARATRATRAT TOUIOUIOUIOOO LLELLELLEL M/-M/ ÍSLÍS TATAL kl. 1:300 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ROGUE ASSASSIN kl. 6, 8 og 10-POWER 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 2, 4 og 6 - 600 kr L
EASTERN PROMISES kl. 5.45, 8 og 10.15 16
THE HEARTBREAK KID kl. 2, 8 og 10.15 12
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!
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Heather Mills heldur áfram 
stríðinu við fjölmiðla en 
skilnaður hennar og sir 
Pauls McCartney virðist 
aftur vera kominn í öng-
stræti. Heather sakar Paul 
um valdníðslu og Stellu 
dóttur hans um að hafa 
reynt að skemma samband 
hennar og sir Paul.

Herferð Heather gegn breskum fjöl-
miðlum hófst í vikunni en henni var 
svarað um leið af ritstjóra afþrey-
ingardeildar The Sun. Mills var 
síðan mætt í tvö viðtöl á miðviku-
daginn, annað í sjónvarpsþættinum 
Extra en hitt hjá Diane Sawyer í 
Good Morning America. Mills sakar 
bæði bresku blöðin og fyrrverandi 
eiginmann sinn um að hafa reynt að 
níða af sér skóinn og útmála hana 
sem skrattann sjálfan. Hún segir 
Paul ábyrgan fyrir skilnaðinum og 
að hann viti vel upp á sig sökina.

Hörðustu útreiðina að þessu sinni 
fær þó dóttir Pauls og Lindu, fata-
hönnuðurinn Stella McCartney, sem 
Mills segir að hafi vísvitandi reynt 
að komast upp á milli þeirra hjóna, 
Pauls og Heather. „Hún var svo 
afbrýðisöm og vildi ekki að pabbi 
sinn yrði hamingjusamur,“ sagði 
Mills. „Þetta átti sér stað í hverri 
einustu viku,“ bætti hún við. Mills 
sagðist jafnframt eiga urmul af 
gögnum sem sönnuðu illsku 
McCartney-ættarinnar og þau væru 
kirfilega varðveitt í öryggishólfi. 
„En ég mun opinbera þau ef það 
verður gengið of nærri mér,“ sagði 
Mills.

En það var ekki bara Stella sem 
fékk á baukinn hjá Mills því Paul var 
ekki stikkfrí frekar en fyrri daginn. 
„Hann vildi aldrei vernda mig. Ég 
fékk morðhótanir og samt var ég 
berskjölduð,“ sagði Mills og bætti 
því við að hún hefði tekið upp nánast 
öll samtöl hennar og Pauls á hjóna-
bandsárum þeirra. „Og ég er reiðu-
búin til að nota þau. Og af hverju 
heldurðu að ég hafi tekið þetta allt 
saman upp? Af því að ég vissi að 
enginn myndi trúa mér,“ útskýrir 
Mills.

Að endingu sneri hún sér að auð-
æfum sir Pauls og gagnrýnir hversu 
litlu Bítillinn hafi eytt í góðgerðar-
mál. „Ég gagnrýndi þetta og við 
áttum rökræður um þessi mál á 

hverjum einasta degi,“ segir Mills.
Hún upplýsir jafnframt að hún 

hafi íhugað sjálfsmorð en Paul hafi 
sýnt því litla athygli. Að endingu 
sagði Mills og hélt uppi eintaki af 
The Sun. „Þeir segja mig brjálaða og 
eru í markvissri herferð til að sanna 

það.“ Paul McCartney vildi ekkert 
tjá sig um viðtölin og ásakanirnar 
heldur hélt sig til hlés á búgarði 
sínum í Austur-Sussex. „Paul ætlar 
að halda virðingu sinni og þótt Mills 
ætli að reka mál sitt í fjölmiðlum 
ætlar Paul ekki aðhafast neitt.“

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

DARK RISING -
KL. 2. Í KRINGLUNNI

ÍÞRÓTTAHETJAN - kl. 1:30 í álfabakka ,
og kl. 2 á akureyri, keflavík og selfossi

RATATOUILLE M. ÍSL TALI -
KL. 1 Í ÁLFABAKKA,
OG 2 Á AKUREYRI

SHREK 3 M. ÍSL TALI
- KL. 1 Í ÁLFABAKKA

STARDUST-KL. 3 Í
ÁLFABAKKA



SAGA  UM  FORBOÐNA  ÁST
MEÐ  TÓNLIST EFTIR  LAY  LOW
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Ekki við hæfi  barna!
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Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

www.expressferdir.is

SKRÁÐU ÞIG Í FÓTBOLTA-
KLÚBB EXPRESS FERÐA!

Gakktu til liðs við 
okkur og skráðu þig á 
www.icelandexpress.is/expressfotbolti

Skráðu þig 

núna!

Þú gætir unnið ferð 

á leik með 

West Ham!
We

Það margborgar sig að skrá sig í Fótboltaklúbb Express 

Ferða. Nöfn allra klúbbfélaga og þeirra sem skrá sig fyrir 

15. nóvember fara í pott og eru glæsileg verðlaun í boði, 

ferð á heimaleik með West Ham að eigin vali. 

Innifalið er flug, gisting

og miði á leikinn. 

Dregið verður 1. desember.

Það kemur allt í ljós á næstunni hvað ég geri

 Topplið ensku úrvals-
deildarinnar, Arsenal og Man-
chester United, mættust í sann-
kölluðum risaslag á 
Emirates-vellinum í gær. William 
Gallas var hetja heimamanna er 
hann jafnaði í blálokin gegn meist-
urunum. United náði tvisvar for-
skotinu í leiknum en hið unga lið 
Arsenal kom ávallt til baka.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, átti erfitt með að sætta sig 
við jafnteflið og hann sakaði How-
ard Webb dómara um að draga 
taum Arsenal í leiknum.

„Ég tel að Howard Webb eigi 
góða möguleika á að verða besti 
dómari deildarinnar og leikurinn í 
dag var stórt próf fyrir hann og ég 
get ekki neitað því að mér fannst 
hann draga taum Arsenal í leikn-
um. Seinna mark Arsenal kemur 
eftir að hann sleppir augljósri 
aukaspyrnu þegar brotið var á 
Louis Saha,“ sagði Ferguson en 
hann telur oft vera erfitt fyrir 
dómara að vinna undir pressu frá 
háværum áhorfendum.

„Það er mjög erfitt fyrir dóm-
ara að vinna við slíkar aðstæður. 
Við sem sátum á bekknum þurft-
um að sitja undir þvílíkum fúk-
yrðaflaumi frá fólki sem sat rétt 
við bekkinn. Það vantar mikið upp 
á öryggisgæsluna hérna og það er 
til algjörrar skammar að fólk skuli 
komast upp með slíka framkomu 
hér á vellinum. Fólk er stjórnlaust 
og má segja að það ríki hættuá-
stand á þessum velli.“

Ferguson var eðlilega ósáttur 
við að hans menn skyldu ekki 
klára leikinn eftir að Ronaldo kom 
þeim yfir er átta mínútur lifðu 
leiks.

„Við ræddum í hálfleik um að 
hleypa þeim ekki aftur inn í leik-
inn og það var hræðilegt að fá 
mark á okkur svona snemma. Ég 

sætti mig aldrei við stig neins 
staðar. Við teflum fram liðið sem á 
að geta unnið leiki og við spilum 
ávallt til sigurs.“

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
var mjög sáttur við karakterinn 
sem hans lið sýndi í leiknum.

„Það reyndi í tvígang á karakter 
liðsins og það er gríðarlega sterkt 

að koma tvisvar til baka gegn öfl-
ugu liði Man. Utd, sem leit út fyrir 
að geta nýtt sér öll mistök okkar í 
leiknum. United er með menn sem 
klára leiki og þeir kláruðu sín færi 
vel en ógnuðu okkur samt ekki 
mikið. Í heildina litið fannst mér 
úrslitin sanngjörn,“ sagði Wenger. 

Franski varnarmaðurinn William Gallas bjargaði stigi fyrir Arsenal í toppslag 
ensku deildarinnar gegn Man. Utd í gær er hann jafnaði í uppbótartíma. Sir 
Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, var mjög ósáttur við Howard Webb dómara.

 Flavio Briatore, 
yfirmaður Renault-liðsins, hefur 
boðið Fernando Alonso að koma 
aftur til Renault en hann sleit 
samstarfi við McLaren fyrir 
helgi. Skal engan undra þar sem 
Alonso varð heimsmeistari með 
Renault árin 2005 og 2006.

Talað hefur verið um að Alonso 
ætli að fara til einhvers liðs í eitt 
ár og síðan ætli hann til Ferrari. 
Briatore hefur ekki áhuga á 
slíkum samningi.

Getur farið til 
Renault Dregið var í átta liða 

úrslit enska deildarbikarsins í 
gær og þar ber hæst að Chelsea 
tekur á móti Liverpool. Leikirnir 
fara fram 17. desember nema 
leikur West Ham og Everton sem 
verður spilaður 10. desember.

Chelsea mætir 
Liverpool

Enska úrvalsdeildin:

Það gengur ekki sem 
skyldi hjá Íslendingaliðinu 
Flensburg þessa dagana. Liðið 
tapaði óvænt fyrir Göppingen í 
gær, 31-29. Alexander Petersson 
skoraði 6 mörk fyrir Flensburg í 
leiknum en Jaliesky Garcia 
Padron var með 3 mörk fyrir 
Göppingen.

Lubbecke, lið Birkis Ívars 
Guðmundssonar og Þóris 
Ólafssonar, steinlá fyrir meistur-
um Kiel, 42-25. Þórir skoraði 2 
mörk í leiknum. Gylfi Gylfason 
og félagar í Wilhelmshaven 
steinlágu líka er þeir mættu 
Nordhorn. Lokatölur þar 32-17. 
Gylfi skoraði 5 mörk í leiknum og 
var markahæstur hjá Wilhelms-
haven.

Slæmt tap hjá 
Flensburg

 Það gengur ekki vel hjá 
Liverpool þessa dagana og enn ein 
vonbrigðin dundu yfir í gær er 
liðið varð að sætta sig við marka-
laust jafntefli gegn Blackburn á 
Ewood Park. Rafa Benitez, stjóri 
Liverpool, var ekki sáttur í leiks-
lok.

„Ég er mjög vonsvikinn. Við 
áttum skilið að vinna þennan leik. 
Við sköpuðum mjög mörg opin 
færi sem við áttum að nýta. Þegar 
leikurinn opnaðist réðum við ferð-
inni og sóttum. Sóknarleikur okkar 
var mun betri en þeirra. Ef við 
tökum það jákvæða úr leiknum þá 
er ég sáttur við hvernig við stýr-
um leiknum og hversu mörg færi 
við sköpum. Í seinni hálfleik var 
markvörður Blackburn þeirra 
besti maður,“ sagði Benitez en 
kollegi hans hjá Blackburn, Mark 
Hughes, sagði úrslitin sanngjörn.

„Mér fannst við standa okkur 

vel og leikurinn var góður. Bæði 
lið fengu tækifæri til að vinna en á 
endanum var jafntefli sanngjörn 
niðurstaða. Við erum mjög sáttir 

með stigið enda búnir að mæta 
þrem af fjórum efstu liðunum og 
tekið stig af þeim öllum,“ sagði 
Hughes.

Við áttum skilið að vinna leikinn





 Bretinn Andrew Jennings 
er vel þekktur í föðurlandi sínu 
fyrir frábæra rannsóknarblaða-
mennsku. Jennings spyr spurn-
inganna sem aðrir þora ekki að 
spyrja og gengur lengra en aðrir í 
að fletta ofan af æðstu yfirmönn-
um íþróttahreyfingarinnar. Það 
hefur hann gert með góðum 
árangri síðastliðin fimmtán ár.

Í vinnu sinni hefur Jennings 
komist að hinum ótrúlegustu hlut-
um er skaðað hafa ímynd stór-
menna á borð við Juans Antonio 
Samaranch, fyrrverandi forseta 
Alþjóða ólympíunefndarinnar, 
sem og Sepps Blatter, forseta 
FIFA, og Jacks Warner, varafor-
seta FIFA.

Jennings byrjaði á skoða Alþjóða 
ólympíunefndina áður en hann 
sneri sér að FIFA. Hann hefur 
meðal annars greint frá því 
hvernig forseti FIFA, Sepp Blatter, 
skarar eld að eigin köku með því 
að úthluta sjálfum sér drjúgum 
bónus. Jennings gerði Blatter svo 
brjálaðan að FIFA hefur sett Jenn-
ings í bann frá blaðamannafund-
um sínum. Þetta er í fyrsta sinn 
sem slíkt gerist og Jennings er 
eini blaðamaðurinn í heiminum 
sem er í banni frá fundum Blatt-
ers.

Að sögn Jennings hefur Blatter 
eytt talsverðu af fé FIFA í að rann-
saka hver leki trúnaðarskjölum í 
blaðamanninn en Jennings hefur 
birt sum þessara skjala á heima-
síðu sinni, transparencyinsport.
org.

Samaranch lét einnig setja Jenn-
ings í bann á sínum tíma en varð 
að hleypa honum aftur inn eftir að 
kynlífshneyksli skók Alþjóða 
ólympíunefndina árið 1996.

Jennings hélt erindi um FIFA og 
starf sitt á ráðstefnunni Play the 
Game sem haldin var hér á landi í 
vikunni. Fréttablaðið settist niður 
með Jennings á Grand Hóteli og 
spurði hann út í FIFA, Samaranch 
og líf rannsóknarblaðamannsins.

„Ég er búinn að lenda í mafíunni 
og var að rannsaka hættulegt fólk 
áður en ég fór í íþróttatengdu mál-
efnin. Ég tel að síminn minn sé 
hleraður reglulega og að banka-
reikningar mínir séu skoðaðir. 
Hvað fólk ætlar að finna þar veit 
ég ekki,“ sagði Jennings, en af 
hverju beindi hann sjónum sínum 

að íþróttageiranum eftir að hafa 
verið á kafi í mafíumálunum 
áður?

„Mér var bent á það af góðum 
vini mínum að það gæti verið 
spennandi að rannsaka Alþjóða 
ólympíunefndina. Þarna var þessi 
litli maður frá Barcelona sem eng-
inn hafði reynt að fjalla almenni-
lega um. Ég hringdi í félaga minn 
í Barcelona og spurði hvað hann 
gæti sagt mér um Samaranch. 
Hann sagði að Samaranch væri 
Franco-fasisti og mér var brugðið. 
Svo sá ég myndir af Samaranch 
með handlegginn út í loftið að 
fasistasið og þá varð ekki aftur 
snúið,“ sagði Jennings. „Ég sá 
fljótt að þessir menn litu á sig sem 
guði.“

Kom það Jennings á óvart 
hversu mikla spillingu var að 
finna í íþróttahreyfingunni?

„Það sem kom mér á óvart var 
hversu auðvelt það er fyrir þessa 
menn að komast upp með spilling-
una. Sambandsaðilarnir standa 
ávallt með þeim og enginn þorir 
að standa upp og andmæla þeim. 
Ástæðan er kannski sú að allir fá 
sína bitlinga og öllum finnst flott 
að vera í merkilegri nefnd og 
fljúga út um allan heim með þykkt 
dagpeningabúnt í veskinu,“ sagði 
Jennings ákveðinn.

Sepp Blatter, forseti FIFA, bann-
aði að hleypa Jennings inn á blaða-
mannafundi sína. Jennings telur 
að Blatter vilji ekki að hann mæti 
með trúnaðarskjöl á fundi og byrji 
að spyrja óþægilegra spurninga. 

Svo eru það miðamálin hjá Jack 
Warner varaforseta. Sá fékk alla 
HM-miðana hjá Trinidad og 
Tobago fyrir síðasta HM en 
Warner er einnig formaður knatt-
spyrnusambandsins þar. Warner 
kom miðunum í hendur fjölskyldu-
fyrirtækis síns sem síðan seldi þá 
á uppsprengdu verði. Jennings 
telur að Warner hafi grætt eina 
milljón dollara á miðasvindlinu. 

„Ég hef hitt þessa menn nokkr-
um sinnum og Warner barði mig 
reyndar einu sinni. Við fórum til 
Trínidad og komum honum á óvart. 
Ég stökk á hann út úr myrkrinu 
með tvo myndatökumenn. Bauð 
honum góða kvöldið og spurði 
síðan hvað hann hefði grætt mikið 
á HM-miðunum? Hann sagði að ég 
gæti hoppað upp í rassgatið á mér. 
Ég var svo ánægður með svarið að 
ég sýndi það tvisvar í myndinni 

minni. Svo rákumst við óvart á 
hann á flugvelli fjórum dögum 
síðar. Þá gekk ég aftur á hann með 
sömu spurningar. Hann barði mig 
þá fast í bringuna og rauk á brott. 
Þetta var nokkuð fast högg. Svo 
hitti ég hann síðar í Zürich og þá 
sagðist hann ætla að hrækja á mig 
þar sem ég væri bara rusl. Hann 
hélt svo áfram að drulla yfir mig 
og ég vissi að ég var með drauma-
viðtal í höndunum þannig að ég 
hélt ró minni og spurði hann áfram 
kurteislega,“ sagði Jennings kím-
inn á svip.

Þess má geta að síðar hafa emb-
ættismenn gert húsleit hjá FIFA 
og á skrifstofu Blatters. Jennings 
segist hafa heimildir fyrir því að 
þar hafi fundist sannanir um 
mútur af hálfu Blatters og hans 
manna. Það mál verður samt ekki 
tekið fyrir fyrr en um mitt næsta 
ár enda gengur rannsóknin hægt 
og málið erfitt viðfangs. 

Einnig er verið að rannsaka 
meinta spillingu Blatters vegna 
sjónvarpsréttinda. Forstjóri fyrir-
tækisins sem á einkarétt á heims-
meistarakeppninni er frændi 
Blatters, Phillippe Blatter. Jenn-
ings telur það mál allt mjög vafa-
samt.

„Það er mjög margt innan FIFA 
sem kemur manni undarlega fyrir 
sjónir og það er enn margt sem 
þarf að rannsaka,“ sagði hinn 64 
ára gamli Jennings, sem ætlar að 
eyða næstu tveimur árum í að 
rannsaka FIFA áður en hann sest í 
helgan stein.

Breski rannsóknarblaðamaðurinn Andrew Jennings hefur gert mikinn usla í íþróttahreyfingunni síðustu 
fimmtán ár. Hann hefur flett ofan af Juan Antonio Samaranch, fyrrverandi forseta Alþjóða ólympíu-
nefndarinnar, sem og nefndinni sjálfri. Einnig hefur hann velgt æðstu yfirmönnum FIFA undir uggum.

 Hinn 64 ára gamli 
Andrew Jennings er rannsóknar-
blaðamaður, sjónvarpsmaður, 
rithöfundur og kvikmyndagerðar-
maður, allt í senn. 

Hann hóf feril sinn hjá Sunday 
Times í lok sjöunda áratugar 
síðustu aldar. Hann gerðist í 
kjölfarið rannsóknarblaðamaður 
fyrir þáttinn Checkpoint hjá BBC. 
Árið 1986 vakti hann mikla 
athygli með heimildarmynd sinni 
um spillingu innan Scotland Yard. 
BBC neitaði að sýna myndina. 
Hann yfirgaf þá BBC og fór að 
vinna fyrir Granada. Á þeim tíma 
rannsakaði hann meðal annars 
tengsl Breta í Íran-Kontra 
málinu.

Árið 1993 varð Jennings fyrsti 
vestræni sjónvarpsmaðurinn sem 
fór til Tsjetsjeníu, þar sem hann 
rannsakaði meðal annars 
mafíustarfsemi. Áður hafði hann 
myndað í leyni þegar ítalskir 
mafíósar fluttu mörg tonn af 
heróíni frá Palermo til Englands 
og Ameríku.

Á þeim tíma var hann á kafi í 
að rannsaka spillingu innan 
Alþjóða ólympíunefndarinnar en 
fyrsta bókin af þremur er varða 
spillingu innan ólympíu-
hreyfingarinnar kom út árið 1992. 
Næsta kom 1996 og sú þriðja árið 
2000.

Því næst beindi hann sjónum 
sínum að FIFA og Sepp Blatter. 
Afrakstur þeirrar vinnu kom út í 
bókinni „Foul! The secret world 
of FIFA: Bribes, vote-rigging and 
ticket scandals“ sem var gefin út 
fyrir HM í fyrra. Niðurstöðu 
vinnu Jennings í málefnum FIFA 
hefur einnig mátt sjá í Panorama-
þáttum BBC.

Jennings er margverðlaunaður 
fyrir störf sín, bæði fyrir bækur 
sínar sem heimildarmyndir.

Úr mafíunni í 
íþróttirnar
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...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem 
kemur út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju 
þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.
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 Bandarísku bakverð-
irnir Kesha Watson hjá Keflavík 
og Kiera Hardy hjá Haukum hit-
uðu upp fyrir innbyrðisleik lið-
anna með því að brjóta báðar 50 
stiga múrinn í vikunni. 

Hardy skoraði fyrst 50 stig í 
93-72 sigri Hauka á Val í Voda-
fone-höllinni á þriðjudagskvöld-
ið en Watson svaraði því með því 
að skora 51 stig daginn eftir í 
103-71 sigri Keflavíkur á Grinda-
vík á Sunnubrautinni í Keflavík. 

Þær Kiera og Kesha mætast 
síðan í kvöld þegar Keflavík 
heimsækir Hauka á Ásvelli en 
bæði liðin eru ósigruð það sem af 
er í deildinni. 

Það er fróðlegt að bera saman 
þessa stórleiki stelpnanna. 

Kiera Hardy skoraði 23 stig í 
fyrsta leikhluta og 35 af 50 stig-
um sínum í fyrri hálfleik en 
Kesha Watson skoraði hinsvegar 

10 stig eða meira í öllum leik-
hlutunum og mest 15 stig í fjórða 
leikhlutanum.

Watson nýtti skotin sín betur 
(73 prósent gegn 63 prósentum) 
og þurfti færri skot til þess að 
skora sín stig en Hardy spilaði 
aftur á móti færri mínútur og 
skoraði því fleiri stig á hverja 
mínútu.

Hardy skoraði mun fleiri stig 
úr þriggja stiga skotum (33 gegn 
24) en Watson skoraði fleiri stig 
bæði inni í teig (13 gegn 2) og úr 
hraðaupphlaupum (10 gegn 4). 
Hardy stal fleiri boltum en Wat-
son var bæði með fleiri fráköst, 
og fleiri stoðsendingar og var að 
auki þremur stigum hærri í 
framlaginu (57 gegn 54). 

Það verður því fróðlegt að sjá 
hvað það gera gegn hvorri ann-
arri á Ásvöllum í kvöld en leikur-
inn hefst klukkan 19.15.

Hituðu upp með því að 
brjóta 50 stiga múrinn

 Valur er sama sem 
komið í  sextán liða úrslit áskor-
endakeppni kvenna eftir lauf-
léttan sigur á serbneska liðinu 
Napredak Krusevac í gær. Vals-
stúlkur, sem voru skráðar á úti-
velli í gær þar sem báðir leikinir 
verða leiknir í Vodafone-höllinni 
sigruðu með fjórtán marka mun, 
20-34.

Valsstúlkur höfðu lítið fyrir því 
að koma sér í fimm marka for-
ystu, 2-7, á upphafsmínútunum og 
leikurinn vart byrjaður þegar 
Krusevac tók leikhlé. 

Leikhléið skilaði nákvæmlega 
engu því þegar leið á hálfleikinn 
sást getumunurinn á liðunum 
algjörlega.

Það var ekki ofan á bætandi 
fyrir sláandi lélegan sóknarleik 
Krusevac að Valsvörnin var í 
fantaformi, sem gerði Berglindi 
Hansdóttur auðvelt fyrir í mark-
inu og var hún komin með átján 
varin skot strax í fyrri hálfleik. 
Samblanda alls þessa skilaði Val 
afar auðveldum hraðaupphlaup-
um og munurinn í hálfleik orðinn 
tíu mörk, 8-18.

Serbarnir komu ögn sterkari til 
seinni hálfleiks með stórskyttuna 
Ljiljönu Knezevic í ágætu formi, 
og náðu mest að minnka muninn í 
sex mörk, 15-21. Þá vöknuðu Vals-
stúlkur aftur til lífsins. Vörnin 
hrökk aftur í gang og Krusevac-
konur fóru að taka fleiri og fleiri 
glórulaus skot.

Með því gekk Valur á lagið og 
fór að auka við forystuna jafnt og 
þétt með Evu Börnu í aðalhlut-
verki, en hún átti stórleik og skor-
aði 12 mörk. Á endanum lönduðu 
Valsstúlkur öruggum og auðveld-
um fjórtan marka sigri, 20-34.

Ágúst Þór Jóhannsson, þjálfari 
Vals, sagði sínar konur bara mun 
sterkara lið en það serbneska. 

„Þetta var bara lauflétt. Krusevac 
er greinilega ekkert mjög sterkt 
lið og við erum mun betri,“ sagði 
Ágúst við Fréttablaðið eftir leik 
en hann var var mjög ánægður 
með leik sinna stúlkna. „Ég var 
mjög ánægður með leik okkar í 
dag. Við spiluðum virkilega vel, 
sérstaklega í fyrri hálfleik og 

vörnin var frábær hvort sem við 
spiluðum 6-0 eða 5-1.“

Ágúst átti von á Krusevac sterk-
ara en þetta. „Við vorum aðeins 
búin að skoða þær og ég bjóst við 
þeim sterkari. Við gáfum þeim 
samt aldrei færi á því að spila af 
einhverri getu því við vorum bara 
mun betri hérna í dag.“

Berglind Íris Hansdóttir fór á kostum í Valsmarkinu í gær og varði 27 skot 
þegar Valur lagði serbneska liðið Krusevac með fjórtán marka mun, 34-20.



 Leikurinn sem allir aðdáendur 
NFL-deildarinnar hafa verið að 
bíða eftir í vetur fer fram í kvöld. 
Þá taka meistarar Indianapolis 
Colts á móti New England Patriots. 
Bæði lið hafa unnið alla sína leiki í 
deildinni í vetur og því verður eitt-
hvað undan að láta í kvöld. Það 
hefur aldrei gerst áður í deildinni 
að tvö ósigruð lið mætist eftir sjö 
leiki.

Patriots hefur haft gott tak á 
Colts undanfarin ár en Colts vann 
loksins í úrslitakeppninni í fyrra í 
ógleymanlegum leik sem endaði 
38-34. Í leiknum mætast tveir af 
bestu leikstjórnendum deildar-
innar frá upphafi - Peyton Mann-

ing hjá Colts og Tom Brady hjá 
Patriots en báðir hafa farið með 
lið sín alla leið.

„Tvö ósigruð lið og svo sagan á 
milli þessara liða. Þetta ætti að 
verða frábær leikur,“ sagði Tom 
Brady, sem hefur farið hamförum 
í vetur. „Það er alltaf gaman að 
mæta Colts því þá er maður viss 
um að mæta þeim bestu. Þannig 
leiki vilja allir leikmenn spila.“

Indianapolis er búið að vinna 13 
leiki í röð á heimavelli en sérfræð-
ingar hallast að sigri Patriots enda 
hefur liðið farið á kostum og skor-
að mun meira en áður og hrein-
lega niðurlægt andstæðinga sína. 
Minnsti sigur liðsins er 17 stiga 

sigur en Colts hefur verið í smá 
vandræðum en þó alltaf unnið sig 
út úr þeim.

„Peyton er líklega með betri 
handlegg en ég sem og fljótari.
Hann er líka stærri og líklega 
skynsamari,“ sagði Brady um 
félaga sinn hjá Colts. „Hann hefur 
sýnt síðustu ár hvað hann er ótrú-
lega stöðugur og frábær leikmað-
ur. Ég hef alltaf litið upp til 
Peytons og dáist að því hvernig 
hann spilar. Hann hefur skákað 
mér í síðustu þrjú skipti þannig að 
leikurinn er mikil áskorun. Von-
andi verða menn klárir.“

Leikurinn er í beinni á Sýn og 
hefst klukkan 21.15. 

Uppgjör bestu liða deildarinnar

Ný tónlist
í næstu verslun!
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Van Morrison
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Backstreet Boys
- Unbreakable
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Neil Young
- Chrome Dreams II
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Skerpukjöt í miklu uppáhaldi

Íslenska vatnið Iceland Glacial, 
sem á uppruna sinn í Snæfellsjökli, 
var opinbert drykkjarvatn á BFI-
kvikmyndahátíðinni sem nýverið 
lauk í London. Hátíðin, sem var 
haldin í 51. sinn, er með þeim elstu 
og virðulegustu í heiminum og 

mætti fjöldi stjarna á 
svæðið til að sýna 
sig og 
sjá

aðra, þar á meðal Halle Berry, Tom 
Cruise, Robert Redford, John Cus-
ack og Christian Bale. 

„Við erum mjög ánægð með að 
geta boðið upp á Icelandic Glacial 
á kvikmyndahátíðinni í London. 
Við kynntum Icelandic Glacial í 
fyrsta skipti á kvikmyndahátíðinni 
í Cannes árið 2005. Það er spenn-
andi að tengja vöruna við virta 

atburði og það hefur gefist vel,“ 
segir Jón Ólafson, sem er 

maðurinn á bak við vatnið. 
Gerði hann nýverið stóran 
dreifingarsamning í Banda-
ríkjum og var hátíðin í Lond-
on liður í því að kynna vatnið. 
Jón var sjálfur viðriðinn kvik-
myndabransann í yfir tuttugu 
ár og þekkir því vel til á þeim 

bænum.

Þótt stjörnurnar hafi skálað í 
einhverju sterkara á milli var það 
algeng sjón að sjá þær svala þorsta 
sínum á jöklavatninu frá Íslandi. 
David Cronenberg, leikstjóri East-
ern Promises, sást drekka vatnið í 
viðtali við vefsjónvarp Empire, 
auk þess sem það var í forgrunni 
blaðamannafunda með Lauru 
Linney, sem hefur leikið í Mystic 
River og Love Actually, og leik-
stjórans Wes Anderson. 

Íslenskt vatn á þekktri hátíð

Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi 
var markvisst haldið fyrir utan til-
raunir Íslendinga á fyrri hluta síð-
ustu aldar til að koma íslensku 
skáldi á framfæri við Nóbelsverð-
launanefndina sökum þess að hann 
þótti ekki nógu vinstrisinnaður. 
Þetta kemur fram í ævisögu 
skáldsins sem sagnfræðingurinn 
Friðrik Olgeirsson hefur skrifað 
og kemur út fyrir þessi jól. Þrátt 
fyrir miklar tilraunir vinstri afl-
anna til að reyna að fá Davíð yfir 
til sín heppnaðist það ekki og fyrir 
vikið var hann eiginlega skilinn út 
undan. „Bókmenntaelítan á þess-
um tíma var honum andsnúin 
sökum þessa og þetta var viður-
kennt í blaðagreinum og viðtölum 
eftir að hann dó.“ 

Friðriki kom það nokkuð á óvart 
þegar hann hófst handa við að viða 
að sér efni fyrir bókina að aðeins 
eitt bréf var til á Þjóðarbókhlöð-
unni sem stílað var á Davíð. Skáld-
ið geymdi engin bréf sjálft heldur 
brenndi þau öll enda var honum 
mjög annt um sína einkahagi. Árið 
2005 var hins vegar opnaður pakki 
á Héraðskjalasafninu á Akureyri 
þar sem í ljós komu bréf frá Davíð 
til hinnar sænsku Önnu Z. Oster-
man en hún var gistikennari við 

Háskóla Íslands. Pakkinn barst 
safninu annað hvort 1965 eða 1966 
og honum fylgdu skýrar leiðbein-
ingar um að ekki mætti opna hann 
fyrr en að mörgum árum liðnum. 
Þar kemur fram að Anna taldi 
Davíð mesta skáld Íslendinga og 
lagðist í að þýða skrif hans og 
reyna að koma honum á framfæri 
við Nóbelsakademíuna. „En því 
miður var þetta of mikil vinna hjá 
Önnu og kom bara ári of seint.“

Að sögn Friðriks var samband 
þeirra Önnu og Davíðs eingöngu 
bréflegt en hann lýsti því yfir við 
bróðurdóttur sína að það færi 
ekki saman að vera fjölskyldu-
maður og skáld. Friðrik segir 

jafnframt að Davíð hafi verið tví-
skiptur persónuleiki; hann hafi 
getað verið hlýr og nærgætinn en 
einnig hranalegur og hamslaus. 
Að sögn Friðriks var Davíð lifandi 
goðsögn og eiginlega fyrsti 
„frægi“ Íslendingurinn eins og 
þekkist í dag. Hann var eltur 
hvert fótmál, fjölmiðlar fylgdust 
grannt með ástamálum skáldsins 
og allt sem hann sagði eða skrif-
aði varð að umfjöllunarefni á 
kaffistofum og á síðum dagblað-
anna. „Hann hafði svo ofboðslega 
mikla útgeislun og persónutöfra 
að allt sem hann sagði varð eitt-
hvað svo merkilegt.“

Hjónin Hilda Pálmadóttir og Hösk-
uldur Gunnarsson, bústjórar á til-
raunabúinu Stóra-Ármóti utan við 
Selfoss, hafa haft í nægu að snúast 
undanfarna daga því svo ótrúlega 
vill til að þrjú af fimm börnum 
þeirra áttu afmæli á föstudag, hinn 
2. nóvember. Tvíburarnir Hannes 
og Hólmar urðu 8 ára og systir 
þeirra, Hallgerður, fagnaði þriggja 
ára afmæli sínu. „Bræðurnir fengu 
að halda upp á afmælið sitt á 
fimmtudag, systirin á föstudag og 
svo var fjölskylduafmæli í gær,“ 
segir Hilda en fjölskylduafmælið 
var fyrir fjögur barnanna þar sem 
aldursforsetinn í barnahópnum, 
Helga Margrét, verður tíu ára 8. 
nóvember.

„Ættingjarnir hafa gert grín að 
þessu og sagst þurfa að gera ráð 
fyrir þessum dögum í fjárhags-
áætlunum ársins, en það hefur eng-
inn hætt að mæta ennþá,“ segir 
Hilda og hlær. Fimmta barnið, hin 
ársgamla Hanna Dóra, á afmæli 

12. október. Öll börnin eiga því 
afmæli á innan við mánaðartíma-
bili. Hilda segir að það séu bæði 
kostir og gallar við að afmælisdag-
arnir raðist svona. „Það þarf nátt-
úrlega bara að halda eina veislu 
fyrir þessi þrjú, sem er ákveðinn 
kostur. En ég er ekkert viss um að 
strákunum finnist gaman að hafa 
smástelpuafmæli samhliða sínu 
eftir nokkur ár.“

Þrjú afmæli sama dag

„Ég er mjög stolt og mjög 
ánægð fyrir hennar hönd. 
Mér finnst ekkert að því 
að hún taki þátt í þessum 
keppnum og styð hana alveg. 
Hún fær mikið út úr þessu og 
þetta er skemmtilegt líka. Hún 
hefur kynnst fullt af fólki í 
gegnum þessar keppnir.“





OMXI15 var 8.001,60, þegar 
síminn vakti mig skelþunnan í 

eksklúsífu svítunni á Hôtel 
Hermitage í Mónakó, og Dow 
Jones var 13.930,01 þegar ég 
heyrði í gegnum höfuðkvalirnar 
að Iwaunt Moore var að hringja 
frá útrásarstöðinni sem við feng-
um Össur til að opna í Sungaipakn-
ing gegn því að við redduðum sam-
runa á milli Össurar og Susilo 
Bambang Yudhoyono yfir bolla af 
tei. Mér leið eins og verðkönnun-
arkjöti; mér var svo flökurt í sím-
anum.

Moore bað mig að skila 
kveðju til mísster Skarpjenson frá 
Susilo Bambang Yudhoyono og 
þakka fyrir myndirnar sem 
mísster tók í partíinu og sendi á 
meilnum. Susilo segði að míníster 
Ossúr væri talandi dæmi um 
markaðsvænan hugmyndafræði-
legan samruna. Íslenskt prívat-
kapítal þyrfti ekki að hafa áhyggj-
ur út af dsjíóþörmal proffitt á 
meðan það hefði orkubolta eins og 
Skarpjensson til að selja útrásar-
félög sem væru ekki til. Mestu 
skipti að þær væru til, Indónesía 
og Sudurnesía.

var að fá upp í háls af Bamb-
ang og Skarpjenson þegar Iwaunt 
kom sér loks að efninu: „And... 
gess vott?!!“ hvíslaði hann. Ég 
missti alkaseltserinn. Var þessi 
Svandís að hóta einhverju?! Nei – 
Iwaunt Moore tilkynnti að þotan 
mín, MÍN PRÆVEIT PÖRSONAL 
DSJETT, yrði tilbúin til afhend-
ingar klukkan 11.30 grínítsj mín-
tæm á London Sittí Erport 16. 
dísember. Ég gleymdi strax bæði 
þynnkunni og Svandísi. 

hef ekki fundið svona upp-
hafningu síðan ég náði í Sjálfsmín-
banka. Verst að ég þekki engan á 
Hôtel Hermitage til að fagna með 
mér. Það hefði til dæmis verið 
munur að hafa Óla og Dorritt til að 
skála með sér fyrir nýju þotunni í 
Krug Clos du Mesnil sem er ágætt 
til heimabrúks. En því miður. Óli, 
sem segir að megi aldrei slaka á í 
sjálfstæðisbaráttunni og er að 
berjast fyrir sjálfstæðinu í eks-
klúsívu svítunni við hliðina á mér, 
varð að fara út í snekkju að hitta 
ólígarka. Ég ætla samt að hringja 
á rúm sörvis.

sad áðan einn í gvölröggrinu 
údá svulum. Ég er orðin hálffullur 
av Krú Kló. É var a horfa yvir 
Skver Bómar sí o immitt a huxa 
hva mar orðinn gasalega al.. al... 
alþjóleur o av háum standard. 
Skál, þodukall! Ísland evrum 
skori!! É vill... é fæ... þig...

Billjónsdagbók 
4.11.

Þú getur bókað
að við erum 
sveigjanleg
sveigjanleg

með ánægju
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