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Stendur ekki til að Nótur
verki da Vinci
ég hætti sem oddviti

¥TALI GERIR MERKA UPPGÎTVUN
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OG %INAR "¹RÈARSON
ERU VERÈLAUNAPAR ¹
%DDUNNI
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Fyrrverandi borgarstjóri er ekki á þeim buxunum að hætta í pólitík. Sjálfstæðismenn þurfi að læra af mistökunum í borginni. Þau hafi verið honum mikið
áfall, en hann lítur til framtíðar. Vilhjálmur gefur lítið fyrir nýjan meirihluta.
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34*«2.-, „Ég hef auðvitað hug-

leitt mína stöðu sem oddviti sjálfstæðismanna og það stendur ekki
til að ég hætti því starfi,“ segir
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fyrrverandi borgarstjóri. Hann hafi
skyldum að gegna.
Vilhjálmur hefur hvílt sig
erlendis síðustu vikur og jafnað
sig á átökunum, innan flokks sem
utan. Nú er hann staðráðinn í að
láta gott af sér leiða, í ljósi stuðnings flokksmanna sinna.
„Ég hef viðurkennt mín mistök
og beðist velvirðingar. Borgarfulltrúarnir hafa lýst yfir trausti við
mig. Ég lít til framtíðar og ætla
ekki að fara að eltast við þau orð

sem hafa verið látin falla,“ segir
hann.
Vilhjálmur neitar ekki að
ákveðnar valdablokkir hafi deilt
um völd innan flokksins. Flokkurinn hafi ekki svikið hann.
„Og fólki í flokknum líkar ekki
þetta sexmenningatal,“ segir Vilhjálmur. „Við erum sjö og ég er
leiðtoginn og ætla mér að vera
það.“
Borgarfulltrúinn hefur ekki
ákveðið hvort hann bjóði sig fram
í næstu kosningum, en mun starfa
í minnihluta þangað til.
„Það hefur nú enginn hugmynd
um hvað þessi nýi meirihluti ætlar
að gera. Dagur B. Eggertsson lýsti

því yfir að það yrði ekki gerður
neinn málefnasamningur! Þau
þora ekki og geta ekki gert
málefnasamning, því þau eru svo
ósammála. Hvað ætla þau til
dæmis að gera við flugvöllinn og
mislæg gatnamót við Kringlumýrarbraut? Ætla þau að kokgleypa þessi loforð eins og ekkert
sé? Þarna er engin stefna lengur
til.“
Vilhjálmur undrast að Björn
Ingi hafi slitið samstarfinu. „Hann
kaus að fara aðra leið og mér sýnist að hann hafi akkúrat engu náð
fram í nýja samstarfinu, að
minnsta kosti ekki hvað REI
varðar.“
KËÖ  SJ¹ VIÈTAL ¹ SÅÈU 
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0RËFESSOR Å LÅFFR¾ÈI

Segir skýrslum
haldið leyndum
5-(6%2&)3-, Gísli Már Gíslason,
prófessor í líffræði við Háskóla
Íslands, segir upplýsingum
vísvitandi haldið frá almenningi í
skýrslu um mat á umhverfisáhrifum vegna Bitruvirkjunnar. Gísli
segir að í skýrslunni segi ranglega að aflað hafi verið allra
nauðsynlegra upplýsinga um
afleiðingar virkjunarinnar á
umhverfið og nefnir þrjár
rannsóknir sem ekki var fjallað
um í henni.
KDK  SJ¹ SÅÈU 

"ALTASAR LEIKSTÕRIR «ÖELLË

OFMETNUS
LEIKMENN TU
ENGLANDS

Vinnur aftur
með Whitaker

HVOR ER
WOODS EÐABETRI
FEDERER?
ÍÞRÓT

6%¨2)¨ ¥ $!'

-%..).' Ný leikgerð Baltasars
Kormáks á Shakespeare-leikritinu
Óþelló verður sett upp í Barbicanleikhúsinu í London árið 2009.
Bandaríski óskarsverðlaunahafinn Forest Whitaker fer með
titilhlutverkið.
„Ég get lofað því að þetta verður
óhefðbundin sýning,“ segir
Baltasar. Fjöldi Íslendinga tekur
þátt í henni og hefur meðal annars
verið rætt um að Ingvar E.
Sigurðsson leiki hlutverk Iagos.
Stefnt er að því að ferðast með
sýninguna um Evrópu og Ameríku
með viðkomu á Íslandi.
ÖO
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tölvusérfræðingurinn Giovanni
Maria Pala segist hafa fundið
tónlistarnótur í hinu fræga verki
Leonardo da Vinci, Síðasta
kvöldmáltíðin.
„Þetta hljómar eins og sálumessa,“ sagði Pala. „Það er eins og
lagið fjalli um píslargöngu Jesú.“
Pala segir í nýrri bók sinni að best
sé að spila hið fjörutíu sekúnda
langa lag á pípuorgel. Það
hljóðfæri var mest notað við
flutning trúarlegrar tónlistar
þegar da Vinci var uppi.
FB
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VAXANDI SUÈAUSTAN ¹TT ¹ LANDINU
SUNNAN OG VESTANVERÈU ALLHVASST
EÈA HVASST Å KVÎLD $¹LÅTIL V¾TA
SUNNAN OG VESTAN TIL ANNARS BJART
MEÈ KÎFLUM 6AXANDI ÒRKOMA
SUNNAN OG VESTAN TIL SÅÈDEGIS
6%¨52 
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6)¨3+)04) „Þetta grjót hefur legið

hér fyrir fótum mínum frá því ég
man eftir mér og aldrei sá maður
neitt gagnlegt við þetta,“ segir
Ómar Antonsson, bóndi á jörðinni
Horni í Hornafirði, sem flytur út
fjörusteina í tonnavís til Bandaríkjanna, en þar eru þeir notaðir í
gæðasundlaugar.
Ómar segir viðskiptin hafa
hafist fyrir tilviljun. „Ég var að
flytja steypuefni til Austfjarða út
af framkvæmdunum þar. Einhverjir menn frá Arizona sáu
efnið, bönkuðu svo bara upp á hjá
mér og sögðust hafa áhuga á
viðskiptum,“ segir Ómar og
útskýrir að mennirnir hafi verið á

«-!2 !.4/.33/. 3¹ ALDREI NEITT GAGN
LEGT VIÈ FJÎRUGRJËTIÈ ¹ LANDINU SÅNU
-9.$(/2.!&*®2¨52)3

för um heiminn í leit að dökkum
steinum sem hentuðu vel í
sundlaugar. Þá fundu þeir í fjöru

Ómars. Hann segir það helst vera
dökkan lit steinanna sem heilli
fólk. Þá komi sér einnig vel að
sjórinn hefur séð um að sverfa
steinana fallega til svo ekki þarf
að eyða neinu í slípingu og sífellt
skoli nýjum birgðum upp á land.
Í fyrra keyptu Bandaríkjamennirnir tólf þúsund tonn af Ómari og
hafa þeir keypt um sjö þúsund
tonn á þessu ári. Ómar hefur reist
bryggju á jörðinni svo að flutningaskip geti lagst þar að. Hann er
byrjaður að markaðssetja efnið
hérlendis sem og annar staðar í
heiminum og þá helst í gerð
svokallaðra steinteppa.
KDK
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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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+ Nánari upplýsingar
og bókanir á
www.icelandair.is

Sölutímabil: 8. til og með 11. nóvember.
Ferðatímabil: 1. til og með 17. desember.
Takmarkað sætaframboð.
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Þórarinn, hvernig eru kenjakrakkar á litinn?
b+ENJAKRAKKAR ERU Å ÎLLUM REGNBOG
ANS LITUMm
3YSTKININ ¶ËRARINN OG 3IGRÒN %LDJ¹RN HAFA
BRUGÈIST VIÈ UMR¾ÈUNNI UM 4ÅU LITLA
NEGRASTR¹KA OG GEFA ÒT BËKINA 4ÅU LITLIR
KENJAKRAKKAR +ENJAKRAKKAR STUNDA ALLS
KYNS HREKKI EN ENGINN ÖEIRRA DEYR
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"¾JARSTJËRI 'ARÈAB¾JAR VILL EKKI GEFA ÎLLUM FRÅTT Å STR¾TË AÈ SVO STÎDDU

-¹LEFNI (ITAVEITU 3UÈURNESJA

Ríkið komi að strætóferðum

Fimm þúsund
undirskriftir

3!-'®.'52 „Ef á að gefa öllum
frítt í strætó þýðir það aukinn
kostnað fyrir sveitarfélögin og
það þarf að fara betur yfir það í
ljósi reynslunnar af skólaverkefninu sem nú stendur yfir,“ segir
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í
Garðabæ.
Hann segir eðlilegt að ríkið taki
þátt í þessu og leggi meira fé til
almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, eða meira í
líkingu við framlög þess til
almenningssamgangna á landsbyggðinni.
Ármann Kr. Ólafsson, stjórnarformaður Strætós, sagði í blaðinu
í fyrradag að hann teldi að skoða

'5..!2
%).!233/.

mætti fríar ferðir strætisvagna.
Fargjöldin væru hvort eð er lítill
hluti af tekjum fyrirtækisins. „Ef

takmarkið er að létta á gatnakerfinu held ég að það sé þess
virði,“ sagði hann.
Gunnar bendir hins vegar á að
aukinn farþegafjöldi þýði að
fjölga þurfi ferðum, með tilheyrandi kostnaði.
„Og mér finnst líka að skoða
þurfi þessa umræðu að allt þurfi
að vera frítt fyrir alla. Er þetta
endilega eitthvað sem allir vilja?
Það er í rauninni ekkert frítt, peningarnir eru bara teknir af einhverju öðru.“
Gunnar vill því ekki taka
afstöðu til þessa að svo stöddu,
það þurfi að skoða betur.
KËÖ

Þingmaður sagður
tvísaga í maðkamáli
Stangaveiðifélag Reykjavíkur hafnar athugasemdum Atla Gíslasonar alþingismanns vegna þriggja ára veiðibanns á Atla. Að sögn Atla myndi málið vinnast
fyrir dómstólum. Hann kveðst þó fremur vilja verja tíma sínum í þjóðþrifamál.
 !534526%,,) 3TÎNGIN VAR PRÕDD HAUS

KÒPU ÒR HROSSI

-9.$3!6).' )#%,!.$

3AVING )CELAND MËTM¾LA

Níðstöng reist
á Austurvelli
-«4-,) Andstæðingar Kárahnjúkavirkjunar reistu í gær
níðstöng við styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli. Engin
skilaboð fylgdu stönginni en í
tilkynningu frá samtökunum
Saving Iceland segir að henni sé
beint gegn þeim sem bera ábyrgð
á Kárahnjúkavirkjun.
Lögreglan fjarlægði stöngina á
hádegi í gær en þar á bæ er málið
ekki litið alvarlegum augum.
ÖO

"ÅLSLYS UNDIR %YJAFJÎLLUM

Þungt haldinn
3,93 Karlmaður á fimmtugsaldri,
sem slasaðist alvarlega í bílslysi
undir Eyjafjöllum í gærmorgun,
liggur þungt haldinn á gjörgæsludeild Landspítalans.
Maðurinn ók jeppa sem fór út
af veginum á móts við Skálabæi
undir Eyjafjöllum. Bíllinn fór
tvær veltur áður en hann hafnaði
á hjólunum. Beita þurfti klippum
til að ná manninum og farþega
hans út úr flakinu. Þeir voru
fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur, þar
sem ökumaðurinn gekkst undir
aðgerð. Meiðsli farþegans
reyndust ekki alvarleg.
ÖO

$«-3-, „Stalín stóð þó fyrir

sýndarréttarhöldum,“ segir Atli
Gíslason, alþingismaður Vinstri
grænna, sem telur Stangaveiðifélag Reykjavíkur hafa útilokað
hann frá veiðileyfakaupum á
röngum forsendum og án þess að
gefa honum kost á að tjá sig.
Atli var ásamt sjö félögum
sínum við veiðar í Hítárá í september. Höfðu þeir fjögur veiðileyfi.
Strax í upphafi veiðitímans voru
þeir allir reknir frá ánni því á
fjórum stöngum var beitt maðki,
sem bannaður er í Hítará á
þessum árstíma. Í framhaldinu
voru þeir allir útilokaðir frá
frekari veiðileyfakaupum hjá
Stangaveiðifélaginu næstu þrjú
sumrin.
Atli hefur statt og stöðugt
neitað að hafa vitað um maðkaveiði félaga sinna. Sjálfur hafi
hann verið með flugustöng. Í
bréfi til stjórnar Stangaveiðifélagsins segist Atli hafa leitað
leiðréttingar sinna mála en án
árangurs. Honum hafi verið
synjað um aðgang að öllum
gögnum málsins, meðal annars
skýrslu veiðivarðar og fundargerð stjórnar félagsins. Stöðu
hans vegna hafi málið valdið
honum miklum óþægindum.
„Það blasir við að dómstólar
myndu hnekkja úrskurðinum kysi
ég að höfða mál á hendur félaginu.
Ég hef íhugað það en er að svo
stöddu afhuga því. Ég tel tíma
mínum betur borgið við þjóðþrifamál en að vaða málsmeðferðareðju SVFR,“ segir Atli í bréfi sínu
og býðst til að eiga fund með stjórn
Stangaveiðifélagsins til að leiða

!4,) '¥3,!3/.

!ÖINGISMAÈUR 6INSTRI
GR¾NNA

(¥4!2 !TLI 'ÅSLASON ALÖINGIS
MAÈUR SEGIR Å OPNU BRÁFI SEM
BIRT ER ¹ VEF 3TANGAVEIÈIFÁLAGS
2EYKJAVÅKUR AÈ FÁLAGIÈ HAFI BROTIÈ
¹ HONUM MEÈ ÖVÅ AÈ SETJA HANN
Å BANN VEGNA BROTA VEIÈIFÁLAGA
HANS ¹ REGLUM Å (ÅTAR¹ 3TJËRN
FÁLAGSINS SEGIR !TLA BROTLEGAN

málið „til lykta með farsælum
hætti fyrir báða aðila“.
Í svari til Atla segir Bjarni
Júlíusson, formaður Stangaveiðifélagsins, að lýsingar Atla á atvikum séu mismunandi.
„Í einni er hann að ganga í hús
og sér því ekki veiðifélaga sinn en
í annan stað liggur hann í brekku
og horfir á félaga sinn við veiðar,“
segir Bjarni, sem kveður óþarft að
fara í frekari „vitnaleiðslur“ í málinu. Óumdeilt sé að veiðifélagi
Atla hafi veitt á maðk og samkvæmt veiðireglum beri menn
ábyrgð hver á öðrum séu þeir

-«4-,) Alls söfnuðust rúmar

fimm þúsund undirskriftir
Suðurnesjamanna í söfnun
Hannesar Friðbjarnarsonar vegna
málefna Hitaveitu Suðurnesja.
Jafngildir fjöldinn um 51 prósenti
þeirra sem kusu í sveitarstjórnarkosningunum á síðasta ári.
Þeir sem skrifuðu undir listann
skoruðu á sveitarstjórnarmenn á
Reykjanesi að leita allra leiða til
að tryggja að orkuöflun og sala á
vatni og rafmagni yrði ekki færð í
meirihlutaeign einkaaðila.
Hannes afhenti Steinþóri
Jónssyni, formanni stjórnar
Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum, listann í gær.
FB

5TANRÅKISR¹ÈHERRA UM JAFNRÁTTI

Íslendingar eiga
heiður að verja
54!.2¥+)3-, Utanríkisráðherra
segist ætla að skoða hugmyndir
um að setja á fót alþjóðlegt
fræðasetur um jafnrétti. Þetta
kom fram við lok Kynjafræðiþings Rannsóknarstofu í Kvennaog kynjafræðum.
Þá lýsti
ráðherra
áhuga á að
slíkt fræðasetur fjallaði um
aðkomu
kvenna að
friðarviðræðum, friðargæslu og
uppbyggingu
).')"*®2' 3«,2².
ríkja eftir
'¥3,!$«44)2
stríðsátök.
Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra flutti á þinginu erindi um
jafnrétti og alþjóðasamskipti.
Kom þar fram að virkjun og
nýting kvenorkunnar í íslensku
samfélagi væri mikilvæg auðlind
sem ætti að nýta til útrásar. Þá
sagði hún Ísland eiga heiður að
verja í jafnréttismálum.
EB
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&ORMAÈUR 3TANGAVEIÈI
FÁLAGS 2EYKJAVÅKUR

saman á stöng. Auk þess hafi þeir
brotið reglur með því að vera hvor
á sínum árbakkanum en ekki á
sama veiðistað eins og komi fram
í bréfi Atla sjálfs.
Þá segir Bjarni að þar sem Atli
sé ekki félagi í Stangaveiðifélaginu eigi hann enga kröfu á að fá
afrit fundargerða og skýrslna.
Bjarni kveður úrskurð stjórnarinnar í fullu samræmi við lög
félagsins og veiðireglur og að
honum verðu ekki breytt. „Stjórn
Stangaveiðifélags
Reykjavíkur
lítur svo á að þessu máli sé endanlega lokið.“
GAR FRETTABLADIDIS

®KUMAÈUR VAR STÎÈVAÈUR VIÈ AKSTUR Å
2EYKJANESB¾ Å FYRRINËTT GRUNAÈUR UM
ÎLVUN VIÈ AKSTUR ¥ FËRUM HANS FUND
UST TVÎ GRÎMM AF KANNABISEFNUM ¶¹
VORU TVEIR ÎKUMENN STÎÈVAÈIR FYRIR OF
HRAÈAN AKSTUR ¹ .JARÈARBRAUT !NNAR
ËK ¹  KÅLËMETRA HRAÈA EN H¹MARKS
HRAÈI ¹ ÖESSUM SLËÈUM ER 

0!+)34!.
"LAÈAMENN REKNIR ÒR LANDI
¶REMUR BLAÈAMÎNNUM FR¹ BRESKA
DAGBLAÈINU $AILY 4ELEGRAPH HEFUR
VERIÈ SKIPAÈ AÈ YFIRGEFA 0AKISTAN
VEGNA BLAÈASKRIFA SINNA ¶ËTTU SKRIFIN
FELA Å SÁR MIKINN DËNASKAP OG ¹RËÈUR
GAGNVART STJËRNVÎLDUM Å LANDINU OG ÖVÅ
VAR ¹KVEÈIÈ AÈ VÅSA BLAÈAMÎNNUNUM
ÒR LANDI

-INNIHLUTI B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS ER ËS¹TTUR VIÈ FRAMGANG B¾JARSTJËRA
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+«0!6/'52 „Það er ekki búið að taka ákvörðun um
þetta mál og þetta eru því ótímabærar fullyrðingar
hjá bæjarstjóranum,“ segir Guðríður Arnardóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi, um
kynningu Gunnars I. Birgissonar á nýju óperuhúsi á
Borgarholti. „Það liggur engin viljayfirlýsing fyrir í
bæjarstjórn auk þess sem það er mjög umdeilt hvort
byggja eigi húsið á Borgarholti. Það hefur enn
enginn fengið að sjá gögn undirbúningsnefndarinnar
sem sett var á laggirnar í vor nema bæjarfulltrúarnir þrír í nefndinni. Á síðasta bæjarstjórnarfundi óskuðu fulltrúar allra flokka eftir upplýsingum um málið. Jafnvel fulltrúar meirihlutans
komu í pontu og kvörtuðu yfir því að vera ekki
nægilega upplýstir,“ segir Guðríður.
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi Vinstri
grænna, segir málið ekki verið á dagskrá bæjarráðs
í gærdag.
„Það er óásættanlegt að menn taki ákvarðanir sem
snúast um gríðarlega hagmuni og háar fjárhæðir án
þess að liggi fyrir samþykktir. Almennt er það
algjörlega úti í móa,“ segir Ólafur.
Fulltrúar Samfylkingarinnar ítrekuðu óskir um að
verksamningur við verkefnisstjóra um byggingu

5-$%),$ 34!¨3%4.).' "ORGARHOLT ER UMDEILD STAÈSETNING
FYRIR NÕTT ËPERUHÒS AÈ MATI MINNIHLUTA B¾JARSTJËRNAR

óperuhúss yrði lagður fram á fundi bæjarráðs á
fimmtudag. Þá var óskað eftir yfirliti yfir kostnað
vegna gerðar viðskiptaáætlunar, forsagnar, utanlandsferðar og arkitektasamkeppni vegna undirbúnings við hugsanlega byggingu óperuhúss.
EB
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Ég er tilbúinn fyrir veturinn

Auris Dísil - Með vetrarpakka
Ég vil finna fyrir öryggi þegar ég keyri bílinn minn. Auris er einn
öruggasti bíllinn í sínum flokki samkvæmt árekstrarprófum. Bæði fyrir
ökumann og farþega.
Ég ber mikla umhyggju fyrir umhverfinu. Toyota D-4D dísilvélin leysir
mun minna af koltvísýringi út í andrúmsloftið en sambærilegar bensínvélar. Hún er hljóðlát en jafnframt aflmikil. Vélin eyðir litlu sem engu.
5 lítrum á hundraðið.
Auris Dísil kemur undirbúinn fyrir veturinn frá umboðinu.
Hann kemur á hágæða vetrardekkjum og að sjálfsögðu fylgja
sumardekkin með í skottinu.
Þessi hlutir skipta mig máli. Hvað með þig?

Verð miðast við Auris Dísil Terra

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Verð frá 2.030.000 kr.
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Slegist fyrir utan
skemmtistaði
,®'2%',5-, Karlmaður var

handtekinn eftir slagsmál fyrir
utan skemmtistað í Reykjanesbæ
í fyrrakvöld.
Tveir menn slógust og kvaðst
sá handtekni, sem gekk harðar
fram í slagsmálunum, hafa verið
að verja sig. Hann var fljótlega
frjáls ferða sinna en þurfti að
leita til læknis vegna áverka á
fingri. Maðurinn sem hann slóst
við hlaut áverka við auga og var
fluttur á heilsugæslustöð.
Nokkuð var um ölvun og pústra
í Reykjanesbæ þessa nótt og
undir morgun aðstoðaði lögreglan
mann sem hafði verið laminn
fyrir utan skemmtistað.
ÖO

0ERVEZ -USHARRAF GEFUR EFTIR

Bhutto laus úr
stofufangelsi
0!+)34!. !0 Benazir Bhutto,
leiðtoga stjórnarandstöðunnar í
Pakistan, hefur verið sleppt úr
eins dags stofufangelsi eftir
háværar kröfur erlendra ríkja
um að hún yrði látin laus.
Pervez Musharraf, forseti
Pakistan, sagðist í gær ætla að
aflétta neyðarástandi í landinu
innan eins mánaðar. Musharraf
lýsti yfir neyðarástandi fyrir viku
vegna baráttunnar við íslamska
öfgamenn. Mest hefur hann þó
þurft að glíma við harða gagnrýni, bæði frá dómstólum og
fjölmiðlum í landinu sem njóta
sífellt meira sjálfstæðis.
FB

+«0!6/'52
+LOFNINGUR UM BALLSK¹K
"¾JARR¹È +ËPAVOGS KLOFNAÈI ¹
FIMMTUDAG Å AFSTÎÈU TIL REKSTRARLEYFIS
FYRIR "ILLIARD 3PORTBARINN Å %NGIHJALLA
 -EIRIHLUTINN SAGÈI AFGREIÈSLUTÅMI
OG STAÈSETNINGU BARSINS INNAN ÖEIRRA
MARKA SEM REGLUR OG SKIPULAG SEGJA TIL
UM EN MINNIHLUTINN SAGÈIST LEGGJAST
GEGN LEYFINU
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'UÈNI GÒSTSSON R¾DDI UM EFNAHAGSM¹L ¹ MIÈSTJËRNARFUNDI &RAMSËKNARFLOKKS

«HÎPP VEGNA H¹LKU

3EGIR FORS¾TISR¹ÈHERRA DAUFGERÈAN

Á slysadeild eftir útafakstur

krónuna niður og hvatti Íslendinga til þess að standa vörð um
Íbúðalánasjóð.
Guðni ræddi einnig um „pólitískar hreinsanir“ út úr fyrirtækjum og stofnunum að afloknum
kosningum og sagði að góðu fólki
hefði verið kastað út úr verkefnum fyrir það eitt að vera framsóknarmenn. Nefndi hann uppsögn Ólafs Arnars Haraldssonar,
forstjóra Ratsjárstofnunar, máli
sínu til stuðnings og þá ákvörðun
heilbrigðisráðherra
að
leysa
Alfreð Þorsteinsson frá störfum
sem formann nefndar um byggingu hátæknisjúkrahúss.

34*«2.-, Guðni Ágústsson, for-

maður
Framsóknarflokksins,
gagnrýndi efnahagsstjórn landsins harðlega í ræðu sinni á miðstjórnarfundi framsóknarmanna á
Akureyri í gær. Guðni sagði forsætisráðherrann daufan og sinnulausan og lýsti yfir áhyggjum af
ábyrgðarleysi ríkisstjórnarinnar.
„Geir H. Haarde er daufgerður
og ekki líkur sjálfum sér,“ sagði
Guðni í samtali við Fréttablaðið.
„Forsætisráðherra landsins á að
stýra efnahagsmálum en hann er
sinnulaus og það er ósamstaða í
ríkisstjórninni.
Seðlabankinn
stendur einn vaktina og hækkar
stýrivexti en ríkisstjórnin hefur

'5¨.) '²3433/.

&ORMAÈURINN SAGÈI
'EIR ( (AARDE
DAUFGERÈAN OG
KALLAÈI )NGIBJÎRGU
3ËLRÒNU 'ÅSLADËTTUR
VALDASKESSU Å R¾ÈU
SINNI ¹ !KUREYRI Å
G¾R

ekki tekið á málum heldur þvert á
móti gert ýmislegt sem eykur á
þenslu.“
Þá gagnrýndi Guðni viðskiptaráðherra fyrir að tala íslensku

3,93 Nokkuð hefur verið um

umferðaróhöpp á Norðurlandi
undanfarið sem rekja má til
hálku.
Í gærmorgun fór bifreið út af
veginum rétt við Víðihlíð í
Víðidal. Bíllinn fór heila veltu og
skemmdist mikið en mennirnir
tveir sem í honum voru sluppu
ómeiddir.
Þá urðu tvö umferðaróhöpp
vegna hálku í Blönduhlíð í
Skagafirði, annað á föstudagskvöld og hitt laust eftir miðnætti í
fyrrinótt. Tveir voru fluttir til
aðhlynningar á Akureyri eftir
annað óhappið en meiðsli þeirra
reyndust ekki alvarleg.
ÖO

ÖO

Öryrkjar óttast að
missa húsnæði sitt

(%2-%.. 3EX BANDARÅSKIR HERMENN

Íbúar í Hátúni 10 eru ekki á eitt sáttir um að hluti íbúða hússins verði leigður
til ófatlaðra og fjölbýlishús í eigu Öryrkjabandalagsins verði selt til einkaaðila.
Helgi Hjörvar segir að enginn þurfi að óttast þótt breytingar séu í vændum.
„Þetta er aðför
gegn öryrkjum,“ varð einum íbúanna í fjölbýlishúsi Öryrkjabandalagsins í Hátúni 10 að orði,
þegar Helgi Hjörvar, þingmaður
og stjórnarformaður hússjóðs
bandalagsins, ræddi við íbúana í
gær um breytingar á búsetuúrræðum öryrkja á óformlegum
fundi í húsakynnum bandalagsins.
Öryrkjabandalagið selur 43
íbúða fjölbýlishús í Fannborg 1 í
Kópavogi á mánudag til einkaaðila. Söluverðið er 550 milljónir
sú upphæð auk 250 milljóna verða
notaðar til að finna íbúum hússins
nýtt húsnæði við hæfi. Helgi sagðist hvorki vita hverjir kaupendurnir væru né hvernig þeir kæmu
til með að nýta húsið.
Þá á einnig að leigja hluta íbúðanna í Hátúni 10 til ófatlaðra og
finna öryrkjum sem bíða eftir
húsnæði úrræði annars staðar í
bænum. Segir Helgi það gert þar
sem ekki þyki lengur við hæfi að
fatlaðir séu stúkaðir af í sérstökum fjölbýlishúsum.
Ekki voru íbúar á eitt sáttir á
fundinum. Helst óttaðist fólk að
slitið yrði leigusamningi við það
og því gert að flytja annað. Helgi
sagði að þannig yrði ekki staðið að
málum. Hætt hefði verið að taka
fólk inn af biðlistum eftir húsnæði
á Hátúni í júní og um fimm íbúðir
af þeim 240 sem þar eru myndu
losna að jafnaði mánaðarlega, auk
þess sem byrjað væri að sameina
einstaklingsíbúðir í Hátúni í
stærri til að koma til móts við vaxandi kröfur fólks í húsnæðismálum.

VORU DREPNIR Å UMS¹TRI Å !FGANISTAN

5MS¹TUR Å !FGANISTAN

Sex bandarískir
hermenn létust

3!-&¡,!'3-,

!&'!.)34!. !0 Sex bandarískir
hermenn voru drepnir í austurhluta Afganistan þegar
uppreisnarmenn sátu um þá uppi
í fjöllum. Þrír Afganar létu lífið,
auk þess sem átta Bandaríkjamenn og ellefu Afganar særðust.
Aldrei hafa fleiri bandarískir
hermenn verið drepnir í einni
árás í Afganistan á þessu ári.
Að minnsta kosti 101 bandarískur hermaður hefur verið
drepinn í Afganistan á árinu, sem
er það mesta á einu ári síðan
ráðist var inn í landið 2001. Svo
virðist því sem ekkert sé að draga
úr átökum í Afganistan þrátt
fyrir að Bandaríkjamenn hafi
haldið þar til undanfarin sex ár.

3+)04!2 3+/¨!.)2 %INHVERJUM ÖËTTU Ö¾R BREYTINGAR AFAR SL¾MAR SEM (ELGI

(JÎRVAR STJËRNARFORMAÈUR HÒSSJËÈS ®RYRKJABANDALAGSINS ÒTSKÕRÈI FYRIR NOKKRUM
ÅBÒUM Å (¹TÒNI  Å G¾R !ÈRIR TÎLDU ÖË LÅKLEGT AÈ ÖAÈ KYNNI AÈ HAFA GËÈ ¹HRIF ¹
ANDANN Å HÒSINU AÈ F¹ INN ËFATLAÈ FËLK
462 ,)4,!2 ¥"²¨)2 3!-%).!¨!2

-INNSTU ÅBÒÈIRNAR Å (¹TÒNI VORU VART
MIKIÈ ST¾RRI EN HEFÈBUNDIÈ HJËNAHER
BERGI 6ERIÈ ER AÈ SAMEINA ÖAU ÎÈRUM
ÅBÒÈUM TIL AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ BREYTTAR
KRÎFUR FËLKS (ELGI BENDIR ¹ AÈ LITLAR
ÅBÒÈIR KUNNI ÖË AÈ HENTA VEL FËLKI SEM
HYGGST LEIGJA ÖAR TÅMABUNDIÈ EINS OG
STEFNT ER AÈ

FB

,®'2%',5&2¡44)2

&2¡44!",!¨)¨!2.¶«2

&ËRU ÒT AF ¶INGVALLAVEGI
Hátúni eins og óskað hefði verið
eftir.
Um þessa leið voru ekki allir
sáttir og gekk einn fundarmanna
út og lét þau orð falla að honum
þætti hugmyndafræðin sem þróast hefði innan stjórnar Öryrkjabandalagsins að undanförnu „röng,
ógeðfelld og ómannbætandi“.
Aðrir sögðu það hið besta mál
að fá nýtt fólk í húsið yrði það til
þess að bæta andrúmsloftið, sem
mörgum hefði þótt of þungt þar
sem mörgu veiku fólki sem þyrfti
sértækari úrræði hefði verið
komið þar fyrir á síðustu árum.

Helgi sagði fjölda kvartana
hafa borist frá íbúum Hátúns
vegna þess það teldi að of veikt
fólk fengi þar húsnæði. Undir það
tóku fundarmenn en spurðu hvers
vegna ekki hefði verið farið að
taka „léttari öryrkja“ af biðlistum til að „bæta íbúasamsetningu
hússins“ í stað þess að leigja
ófötluðum þar íbúðir þó að fjöldi
öryrkja væri í sárum húsnæðisvandræðum. Helgi svaraði því
þannig til að með því yrði veikasta fólkið út undan. Lögð yrði
áhersla á að sá hópur fengi úrræði
við hæfi annars staðar og breytt
yrði samsetningu íbúanna í

-AÈUR OG KONA VORU FLUTT ¹ SLYSADEILD
Å 2EYKJAVÅK EFTIR UMFERÈARËHAPP ¹
¶INGVALLAVEGI LAUST FYRIR H¹DEGI Å G¾R
"ÅLL FËLKSINS FËR ÒT AF VEGINUM EN MIKIL
H¹LKA VAR ¹ ÖESSUM SLËÈUM &ËLKIÈ
HLAUT MINNIH¹TTAR MEIÈSLI

 SLYSADEILD EFTIR ÒTAFAKSTUR
%INN VAR FLUTTUR MEÈ SJÒKRABÅL ¹
SLYSADEILD Å 2EYKJAVÅK EFTIR ÒTAFAKSTUR
¹ "ISKUPSTUNGNABRAUT UM MIÈJAN
DAG Å G¾R ®KUMAÈUR MISSTI STJËRN ¹
BÅLNUM Å H¹LKU FËR ÒT AF OG HAFNAÈI
OFAN Å SKURÈI ¶RÅR VORU Å BÅLNUM TVEIR
SLUPPU ËMEIDDIR OG MEIÈSLI FARÖEGANS
SEM FLUTTUR VAR ¹ SLYSADEILD REYNDUST
MINNIH¹TTAR

KAREN FRETTABLADIDIS
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,,Saga um ástina og
dauðann og sorgina og
hamingjuna og
örvæntinguna og
tilgangsleysið og
tilganginn og
tilviljanir og
Trékyllisvík. Fyndin,
djúp og skemmtileg og
snertir inn að beini.
Tær snilld. Við eigum
öll að lesa þessa bók.”
–Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir,
varaþingmaður.

„... bæ
bæði
æði falleg og áhrifamikil
birtir
og birti
bir sérlega eftirminnileg
ævibrot.”
ib t
–Kolbrún Bergþórsdóttir,
24stundir.
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3TÕRIVAXTAH¾KKUNIN GETUR VALDIÈ VAXTAH¾KKUNUM HJ¹ LÅFEYRISSJËÈUM

3EX Å HALDI VEGNA MANNR¹NS

,ÅFEYRISSJËÈIRNIR H¾KKA LÅKLEGA VEXTI

Fjórum sleppt
úr haldi í Tsjad

6!84!-, Búast má við að stýrivaxtahækkun
Seðlabankans
verði til þess að vextir hækki á
nýjum lífeyrissjóðslánum, að
minnsta kosti hjá sumum lífeyrissjóðum.
Tryggvi Tryggvason, forstöðumaður hjá Gildi lífeyrissjóði,
segir að stýrivaxtahækkunin
leiði væntanlega til vaxtahækkunar hjá Gildi. Það hafi þó ekki
verið ákveðið.
„Við tökum mið af markaðnum
hverju sinni og tökum ákvarðanir
um vexti um miðjan mánuðinn.
Það hefur ekkert verið ákveðið
hvað þetta verður mikil hækkun
en við tökum mið af vöxtunum

Ætti strætó að vera gjaldfrjáls
fyrir alla?
*¹
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Ætti að skoða endurreisn
næturstrætisvagna?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

KRISTNIBOÐSDAGURINN
11. NÓVEMBER 2007
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9&)24!+!  3®-5 6®845- .ÕIR L¹NTAK
ENDUR TAKA L¹N ¹ NÕJUM VÎXTUM HJ¹ 'ILDI
LÅFEYRISSJËÈI EÈA YFIRTAKA ¹HVÅLANDI L¹N ¹
SÎMU VÎXTUM OG ¹ÈUR

núna. Breytilegir vextir séu
skoðaðir ársfjórðungslega og
ekki sé komið að því strax.
GHS

í fyrradag þremur spænskum
áhafnarmeðlimum og belgískum
flugmanni flugvélarinnar sem
nota átti til að flytja 103 afrísk
börn til Frakklands á vegum
frönsku hjálparsamtakanna Örkin
hennar Zoey.
Tsjadneskur lögmaður fjórmenninganna sagði þá hafa verið
ákærða fyrir aðild að meintri
tilraun til mannráns en að dómari
hefði fyrirskipað lausn þeirra.
Sex starfsmenn hjálparsamtakanna eru enn í haldi í Tsjad
ákærðir fyrir mannránstilraun.
Sakfelling gæti þýtt tuttugu ára
fangelsisdóm.
SDG

Segir upplýsingum
haldið leyndum



5-(6%2&)3-, „Í skýrslunni eru
alvarleg og vísvitandi undanskot á
vistfræðilegum
upplýsingum,“
segir Gísli Már Gíslason, prófessor í líffræði við Háskóla Íslands,
um frummatsskýrslu um mat á
umhverfisáhrifum vegna Bitruvirkjunar sem VSÓ ráðgjöf gerði
fyrir Orkuveitu Reykjavíkur.
Gísli segir að í skýrslunni segi
ranglega að aflað hafi verið allra
nauðsynlegra
upplýsinga
um
afleiðingar
virkjunarinnar
á
umhverfið og nefnir þrjár rannsóknir sem ekki var fjallað um í
henni.
Skýrsluhöfundar fjalli ekkert
um dýralíf, í og við hveri, þótt til sé
skýrsla um efnið sem kostuð var af
Orkuveitu Reykjavíkur. Í kafla um
gróðurfar á Hengilssvæðinu, þar
sem virkjunin mun standa, sé þá
ekki getið rannsóknar sem unnin
var fyrir Orkustofnun, Orkuveitu
Reykjavíkur og Landsvirkjun um
málið. Í þeim kemur meðal annars
fram að ýmsar sjaldgæfar plöntur
sé að finna á svæðinu, sem sumar
hverjar séu friðlýstar samkvæmt
náttúruverndarlögum eða á válista
yfir íslenskar plöntur í útrýmingarhættu.
Þá sé rannsóknar, sem sýndi
fram á að fjölbreytileiki smádýra
er meiri á svæðinu en á svipuðum
stöðum, ekki getið.
Í fyrstu grein laga um mat á
umhverfisáhrifum segir að markmið laganna sé „að kynna fyrir
almenningi umhverfisáhrif framkvæmda sem falla undir ákvæði
laga þessara og mótvægisaðgerðir
vegna þeirra og gefa almenningi
kost á að koma að athugasemdum
og upplýsingum áður en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar liggur
fyrir“.
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Prófessor við Háskóla Íslands segir upplýsingum vísvitandi haldið frá almenningi í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum vegna Bitruvirkjunnar. í skýrslunni
sé ekki getið heimilda sem sýni fram á að um óveruleg áhrif sé að ræða.
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hjá Íbúðalánasjóði og bönkunum,“
segir Tryggvi.
Hjá Gildi eru fastir vextir 5,4
prósent og breytilegir 4,93 prósent. Tryggvi segir að lántakendur taki lán á nýjum vöxtunum en
íbúðakaupendur sem yfirtaki lán
fái þau á sömu vöxtum og áður
og ekkert uppgreiðslugjald. Ekki
hafi verið til umræðu að breyta
þessu.
Stefán Árni Auðólfsson, forstöðumaður hjá Lífeyrissjóði
starfsmanna ríkisins, segir að
stutt sé síðan fastir vextir voru
hækkaðir í 5,2 prósent; í byrjun
október. Ekki hafi komið til
umræðu að breyta þeim aftur

(%.'),336¨)¨ 0RËFESSOR VIÈ (¹SKËLA

¥SLANDS SEGIST EKKI ¾TLA AÈ LEGGJA DËM
¹ ¹HRIF FYRIRHUGAÈRAR VIRKJUNAR ¹ SV¾È
INU EN VINNUBRÎGÈ SKÕRSLUHÎFUNDA UM
MAT ¹ UMHVERFIS¹HRIFUM SÁU ËÖOLANDI
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Gísli telur að fólk geti ekki tekið
upplýsta afstöðu til framkvæmdanna á grundvelli þeirra upplýsinga sem skýrsluhöfundar um
umhverfismat leggja fram.
Stefán Thors, skipulagsstjóri
Skipulagsstofnunar, kvaðst ekki
vita ástæður þess að rannsóknanna var ekki getið í skýrslunni.
Stefán Gunnar Thors, verkefnisstjóri skýrslunnar, segir ekkert
óeðlilegt við vinnubrögðin. „Hluti
af ferlinu er að vinsa úr þá þætti
sem skipta máli og þá sem skipta
minna máli,“ segir Stefán Gunnar,

sem útskýrir að ekki hafi þótt þörf
á að rannsaka smádýr, svo sem
mý, frekar eftir ítarlega skoðun og
umfjöllun. Á þessu furðar Gísli
sig þar sem mý skiptir sköpum í
lífríki vatna.
„Ég er ekki að leggja dóm á
áhrif þessarar virkjunar en þessi
vinnubrögð eru óþolandi. Hvergi
er getið heimilda í rannsóknir sem
sýna fram á að þarna sé um óveruleg áhrif að ræða en skýrslum sem
sýna fram á að svo verði er leynt,“
segir Gísli.
KAREN FRETTABLADIDIS

&ORMAÈUR ,ANDVERNDAR SEGIR AÈ "ITRUVIRKJUN SKULI SKOÈA Å VÅÈARA LJËSI

Efast um vægi umhverfismats
,6,* NHUWDVWMDNLINXEEDNHUWL
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5-(6%2&)3-, „Þarna er lýst frati
á væntanlegt álit Skipulagsstofnunar og bæjarstjórinn flaggar
óhikað meintu úrslitavaldi sínu.
Maður spyr sig um vægi umhverfismats ef niðurstaðan er ákveðin
fyrir fram,“ segir Bergur Sigurðsson, formaður Landverndar.
Ólafur Áki Ragnarsson, bæjarstjóri Ölfuss, sagði í blaðinu í
fyrradag að sitt sveitarfélag hefði
úrslitavald um hvort af virkjuninni yrði og þyrfti ekki að fara
eftir áliti Skipulagsstofnunar,
nema svara því á rökstuddan hátt.
Hann tók dæmi af námu í Ingólfsfjalli, þar sem Skipulagsstofnun lagðist gegn framkvæmdum á sínum tíma, en sveitarfélagið
leyfði þær engu að síður.

"%2'52
3)'52¨33/.

34%&.
4(/23

Bergur segir þetta til marks um
að Bitruvirkjun þurfi að skoða í
víðara samhengi. Hana eigi jú að
reisa fyrir álver í Helguvík. Sú
framkvæmd sé svo stór að varði
líklega við skipulag einna tólf

sveitarfélaga. Formaður Landverndar eygir von í að einhver af
hinum sveitarfélögunum leggist
gegn álverinu.
Stefán Thors skipulagsstjóri
segir það rétt að sveitarfélög geti
veitt leyfi til framkvæmda, þvert
á álit Skipulagsstofnunar. Það
leyfi þurfi þó að rökstyðja og auglýsa.
„Þá geta hagsmunaaðilar og
umhverfissamtök kært leyfisveitingu
sveitarfélagsins
til
úrskurðarnefndar skipulags- og
byggingarmála. Og þá er hugsanlegt að úrskurðarnefndin felli
framkvæmdaleyfið úr gildi.“
Það hafi hún hins vegar ekki
gert þegar stofnunin lagðist gegn
námunni í Ingólfsfjalli.
KËÖ

Ný skrifstofuvöruverslun
á Dalvegi 18
ALLT AÐ

70%
AFSLÁTTUR

Frábær opnunartilboð

Toshiba fartölva

20%

Af öllum
Samsonite töskum

AFSLÁTTUR

Satellite Pro A200-1KQ
Örgjörvi:
Intel Core Duo T2130 / 1.86 GHz
Vinnsluminni:
2048MB 667MHz DDR2
Skjár:
15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800
Harður diskur:
200GB S.M.A.R.T.
Stýrikerﬁ:
Windows Vista Business

Verð áður 89.990 kr.

79.990 kr.

Laserprentari
Plastgormavél

38%

Gatar allt að 16 A4 blöð í einu og bindur allt
að 125 A4 blöð í einu með 16 mm gormum.

AFSLÁTTUR

30%

Lexmark E120 laserprentari
Prenthraði á mín.: 19 blaðsíður
Pappírsbakki:
150 blaðsíður
Tengi:
USB 2.0
Fyrsta síða eftir: 8 sek.
Stýrikerﬁ:
Windows XP

Verð áður 12.900 kr.

AFSLÁTTUR

Hægt er að opna gormana og með einu handtaki
er hægt að bæta inn blöðum og taka út blöð!

7.990 kr.

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3

Dalvegi 18 Kópavogi

Smiðjuvegi 5 + Glerárgötu 34 Akureyri

Opið virka daga kl. 8-18
og laugardaga kl. 10-14

Aðalstræti 27 Ísaﬁrði + www.a4.is

Verð áður 52.499 kr.

36.749 kr.
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ramkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði fyrir
skemmstu fram tillögu um svonefnt „Blátt kort“ sem
svipað og „Græna kortið“ í Bandaríkjunum á að stuðla
að því að lokka inn á evrópskan vinnumarkað fólk frá
löndum utan ESB sem býr yfir eftirsóttri sérhæfingu.
Markmiðið er að bæta samkeppnishæfni efnahagslífs Evrópuríkjanna, ekki sízt í samanburði við Bandaríkin. Á næstu 20 árum
kváðu allt að 20 milljónir tölvufræðinga, verkfræðinga, lækna
og fleira sérhæfðs starfsfólks verða þörf á evrópskum vinnumarkaði; þessi störf verði erfitt að fylla nema með aðstreymi
fólks lengra að.
Franco Frattini, sem fer með vinnumarkaðsmál í framkvæmdastjórn ESB, bendir á að rétt innan við eitt prósent af
vinnuafli í Evrópusambandinu sé slíkt sérhæft starfsfólk frá
löndum utan sambandsins. Þetta hlutfall sé 9,9 prósent í Ástralíu
og 3,5 prósent í Bandaríkjunum.
Með þetta í huga er skiljanlegt að unnið sé að þessari Bláakorts-áætlun. En það er alveg jafn skiljanlegt að hún skuli vera
eins umdeild innan sambandsins og raun ber vitni. Stjórnvöld í
mörgum aðildarríkjanna eru treg til að láta ákvarðanir um eins
viðkvæman málaflokk og innflytjendamál í hendur hinu yfirþjóðlega valdi ESB.
Þetta kom skýrt í ljós á fundi innanríkisráðherra sambandsins
í Brussel á fimmtudag. Ekki náðist samstaða um það á fundinum
að fylgja áætluninni eftir að óbreyttu.
Austurríski ráðherrann Günter Platter tók fram að það væri á
ábyrgð stjórnvalda í hverju aðildarríki að ákveða hversu margir
innflytjendur ættu að fá að starfa í viðkomandi landi, og að fólk
frá ESB-löndum ætti að njóta forgangs að vinnumarkaði annarra ESB-landa framyfir fólk frá löndum utan sambandsins (eða
utan EES-svæðisins nánar tiltekið). Margir voru sammála þessu
en aðrir töldu að þar sem kominn væri á samræmdur evrópskur
vinnumarkaður væri rétt að samræma líka reglur um aðflutning sérhæfðs vinnuafls, ekki aðeins hvernig brugðizt skuli við
aðstreymi ólöglegra innflytjenda.
Á sama tíma og þessi umræða á sér stað innan ESB hefur
Norðurlandaráð ályktað að vinna beri að alþjóðlegri reglusetningu sem setji hömlur á ráðningar heilbrigðisstarfsfólks frá
þróunarlöndum til ríku landanna. Rökin fyrir þessu eru þau að
með því að soga til sín slíkt sérhæft starfsfólk séu ríku löndin að
grafa undan þróunarmöguleikum þróunarlandanna.
Gera má ráð fyrir því að ef hið umdeilda „Bláa kort“ verður
innleitt í ESB-löndunum muni það einnig verða innleitt í EFTAlöndunum á Evrópska efnahagssvæðinu, það er Íslandi, Noregi
og Liechtenstein, þar sem hinn samræmdi evrópski vinnumarkaður telst hluti af innri markaði Evrópu. Samtök atvinnulífsins
hafa þegar lýst stuðningi við Bláa-korts-áformin. Samtök launþega bæði hérlendis og í öðrum löndum Evrópu eru hins vegar
skiljanlega meira hikandi enda fylgja hinni frjálsu för launafólks
milli landa á EES-svæðinu það mörg vandamál að launþegasamtökum þykir varla á það bætandi.
Það er því full ástæða til að fylgjast vel með afdrifum Bláakorts-áformanna í löggjafarkerfi ESB á næstu misserum og
íslenzk stjórnvöld þurfa að móta sér afstöðu til þeirra, með
heildarhag íslenzks atvinnulífs að leiðarljósi.
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2²6 F¾R PENING
"JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON ATHAFNA
MAÈUR HEFUR GERT SAMNING VIÈ 2²6
TIL ÖRIGGJA ¹RA UM AÈ STËREFLA ÅSLENSKA
DAGSKR¹RGERÈ FYRIR SJËNVARP 4ALIÈ ER
AÈ  TIL  MILLJËNIR KRËNA RENNI
TIL ÅSLENSKRAR SJËNVARPSMYNDAGERÈAR
VEGNA SAMNINGSINS !È SÎGN 0¹LS
-AGNÒSSONAR ÒTVARPSSTJËRA TVÎ
FALDAST NÒ SÒ FJ¹RH¾È
SEM 2²6 HEFÈI AÈ
ÎÈRUM KOSTI GETAÈ
VARIÈ TIL FRAMLEIÈSLU
¹ FRUMGERÈU LEIKNU
ÅSLENSKU SJËNVARPSEFNI
 STARFSMANNAFUNDI
FYRIR SKEMMSTU LÁT
ÒTVARPSSTJËRI ORÈ
FALLA Å Ö¹ VERU AÈ
AÈRIR FJÎLMIÈLAR
DR¾GJU TAUM

EIGENDA SINNA Å FRÁTTAFLUTNINGI ÖEGAR
HENTAÈI TLI HANN SÁ UGGANDI
YFIR AÈ ÖAÈ SAMA G¾TI GERST ÖEGAR
FRÁTTASTOFUR 2²6 FJALLA UM HINN NÕJA
VELGJÎRÈARMANN STOFNUNARINNAR

&RAMSËKN FYRIR NORÈAN
-IÈSTJËRN &RAMSËKNARFLOKKSINS KOM
SAMAN TIL ¹RLEGS HAUSTFUNDAR ¹ !KUR
EYRI Å G¾R -IÈSTJËRNIN ÖURFTI AÈ GERA
UPP ERFIÈ M¹L Å KJÎLFAR AFHROÈS SEM
FLOKKURINN GALT B¾ÈI Å SVEITARSTJËRNAR
OG ALÖINGISKOSNINGUM %F TIL VILL
VAR FUNDARSTAÈURINN EKKI VALINN AF
HANDAHËFI &LOKKURINN TAPAÈI TVEIMUR
ÖINGMÎNNUM Å KJÎRD¾MINU Å VOR OG
HRÎKKLAÈIST ÒR MEIRIHLUTASAMSTARFI
¹ !KUREYRI Å FYRRA ¶AÈ ER ALLTÁNT
VIÈEIGANDI AÈ FRAMSËKNARMENN VELJI
HÎFUÈSTAÈ .ORÈURLANDS TIL AÈ HEFJA
ÖAÈ VERK AÈ N¹ AFTUR VOPNUM SÅNUM

"LANDAR SÁR Å LEIKINN
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR SKRIFAÈI
GREIN UM ORKUM¹L SEM BIRTIST Å
&RÁTTABLAÈINU Å G¾R ¶AR KOM MEÈAL
ANNARS FRAM AÈ HÒN ER BJARTSÕN ¹ ÒTR¹S
ÅSLENSKS ORKUBÒSKAPS OG TELUR AÈ NÕI
MEIRIHLUTINN Å BORGARSTJËRN HAFI UNNIÈ
AÈ M¹LINU bAF FESTU OG ¹BYRGÈm «SAGT
SKAL L¹TIÈ HVERSU MARGIR TAKA UNDIR
MEÈ FORMANNI 3AMFYLKINGARINNAR
UM FESTU NÕJA MEIRIHLUTANS Å ORKU
ÒTR¹SINNI )NGIBJÎRG 3ËLRÒN HEFUR FRAM
TIL ÖESSA HAFT H¾GT UM SIG Å M¹LINU
-ÎGULEGA STÅGUR HÒN NÒ FRAM
ÖVÅ HÒN VILL EKKI EFTIRL¹TA SVIÈIÈ
FORVERA SÅNUM ®SSURI
3KARPHÁÈINSSYNIIÈNAÈAR
R¹ÈHERRA SEM HEFUR
FARIÈ MIKINN Å M¹LINU
UNDANFARIÈ
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

")4"%). ) 3VANDÅS 3VAVARSDËTTIR SPYR

Þurfa Íslendingar að borga hundruð
milljóna í „varnarmál“?
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Fyrsta skylda
ríkisvaldsins

Peningar í þágu
stríðs

F

Í

rumskylda ríkisvaldsins er að tryggja öryggi
borgaranna. Ríkisvald sem ekki tryggir innanlandsfrið eða ver landið fyrir ógnum utan frá, bregst
skyldum sínum og ekkert samfélag getur þrifist ef
þessar tvær höfuðforsendur eru ekki virtar. Það er
því eðlilegt að rétt eins og við höldum úti lögreglu til
að tryggja frið í landinu, þá þurfum við að taka þátt
í samstarfi vina- og grannþjóða til að tryggja
sameiginlegt öryggi okkar gegn aðsteðjandi hættu.
Við brotthvarf bandaríska varnarliðsins breyttust
allar forsendur fyrir þátttöku okkar Íslendinga í
eigin varnarmálum. Fram að því tryggði tvíhliða
varnarsamningur okkar við Bandaríkin og vera
okkar í Nató alla þá vernd sem við þurftum á að
halda. Ríkisstjórnin, bæði sú síðasta og sú sem nú
situr, hefur þurft að móta ný vinnubrögð og ný
viðmið í varnarmálum þjóðarinnar. Jafnframt
þurfum við að horfast í augu við þá staðreynd að
varnir landsins munu í ríkari mæli verða kostaðar af
okkur sjálfum.

!NNARRA ÖJËÈA SKATTFÁ
Við höfum á síðustu áratugum færst í hóp ríkustu
þjóða heims. Hver einstaklingur hér á landi getur
gert ráð fyrir því að hafa meira á milli handanna af
efnislegum gæðum en flestir íbúar Vesturlanda, svo
ekki sé talað um íbúa annarra heimshluta. Það er því
eðlilegt að við Íslendingar leggjum sjálf nokkuð að
mörkum til að tryggja okkar eigin öryggi. Ekkert
réttlæti er í því að skattgreiðendur annars staðar í
Evrópu eða í Bandaríkjunum þurfi að bera allan
kostnað af vörnum Íslands. Við hljótum, í ljósi
efnahagslegrar stöðu okkar, að taka þátt í þeim
kostnaði sem af vörnum landsins hlýst.
&JÎLBREYTT SAMSTARF
Á sama tíma er það ljóst að sökum fámennis er
útilokað að við Íslendingar byggjum upp getu til
þess að vernda sjálf landið okkar og haf- og flugsvæðið í kringum landið. Einnig er það mjög
andstætt sögu okkar og hefðum um langa hríð að
reka einhvers konar her. Ljóst er því að ríkisvaldið
hlýtur að sinna skyldu sinni um að tryggja öryggi
landsins með náinni samvinnu við aðrar nágrannaþjóðir. Við búum að samningi við Bandaríkin og
rammasamningar hafa verið gerðir við Noreg og
Danmörku um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Þar að auki er til skoðunar samstarf við Breta,
Kanadamenn, Þjóðverja og Frakka á þessu sviði.
Augljóslega munum við þurfa að gangast undir
nokkur útgjöld vegna þessa. Það er von mín að þau
verði sem minnst, því minni því betra. En undan
ábyrgð á vörnum landsins verður ekki vikist, hvort
sem sú ábyrgð felst í því að leggja til aðstöðu eða
taka þátt í kostnaði.

nýjum fjárlögum er nú kominn upp nýr útgjaldaliður undir heitinu „varnarmál“. Það er reyndar
nokkurt öfugnefni því á undanförnum árum hafa
peningarnir sem áttu að verja okkur farið í að hjálpa
öðrum þjóðum í árásarstríðum í Írak og í
Afganistan. „Árásarmál“ væri kannski nær lagi.
Þessi útgjaldaliður er rúmlega 530 milljónir króna.
Við það bætast rúmlega 150 milljónir fyrir öryggissvæði til hernaðarlegra nota og 200 milljónir fyrir
loftflutning á vegum NATO. Auk þess kostar sjálf
aðildin að NATO 65 milljónir á ári, og fastanefnd
Íslands hjá hernaðarbandalaginu 100 milljónir. Þá er
ekki talinn með kostnaðurinn við rekstur Ratsjárstofnunar – meira en 820 milljónir króna – sem
sinnir fyrst og fremst hernaðarlegum verkefnum.

(ERNAÈARÖ¹TTURINN ÖENST ÒT
Þetta þýðir á mannamáli að hernaðarþáttur utanríkisþjónustunnar er mjög stór og er að þenjast
hratt út. Fyrir þennan pening má auðvitað efla
Landhelgisgæsluna til muna, eða þann hluta
lögreglunnar sem ætlað er að koma í veg fyrir
hryðjuverk hér á landi. Það væri meira öryggisatriði
fyrir þjóðina en að hjálpa til við stríðsrekstur í
öðrum löndum. Þær milljónir sem yrðu afgangs
mætti nota í að lækka gjöld á sjúklinga, efla
framhaldsskóla- og háskólamenntun eða umhverfisfræðslu í skólum, svo fátt eitt sé nefnt af handahófi.
3AMA STEFNA
Mikill meirihluti þjóðarinnar var ósammála þeirri
stefnu Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks að styðja
hernaðaraðgerðir NATO og Bandaríkjanna. Mörg
okkar bjuggust við stefnubreytingu í utanríkismálum Íslendinga þegar formaður Samfylkingarinnar tók við ráðherraembættinu í vor. Við vonuðumst til þess að tækifærið sem gafst með brottför
hersins yrði nýtt til að endurlífga hugmyndina um
vopnlaust og herlaust Ísland. Því miður er raunin sú
að enn meiri peningum er varið í hernaðarleg
verkefni en áður. Kannski hefðum við átt að sjá
vonbrigðin fyrir, því Samfylkingin hefur ítrekað lýst
yfir stuðningi við aðild Íslands að hernaðarbandalaginu NATO.
4IL HVERS ERU SKATTPENINGARNIR
Helsta verkefni NATO er um þessar mundir að reka
áfram stríðið í Afganistan. Frá upphafi stríðsins
hefur mannfallið af völdum þess aldrei verið jafn
mikið og í ár, þótt árið sé ekki enn liðið. Og þótt
NATO eigi ekki beina aðild að stríðinu í Írak er það
yfirlýst markmið Bandaríkjahers að losa hermenn
frá Afganistan í þeim tilgangi að koma þeim fyrir á
stríðsvellinum í Írak. Ríkisstjórnarflokkarnir þurfa
að svara því hvort þeim finnist þetta hernaðarbrölt
réttlætanlegt, því ef svo er þá er næstum öruggt að
meirihluti kjósenda er ósammála þeim. Og þeir
þurfa líka að svara því hvers vegna skattpeningar
almennings eru settir í hernaðarverkefni í stað þess
að nota þá til að bæta heilbrigðisþjónustuna, skólana
okkar eða umhverfið.
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„Palestína er ýmist
sementið sem heldur arabaheiminum saman eða
sprengiefnið sem tvístrar
honum.“
9ASSER !RAFAT LEIÈTOGI
0ALESTÅNUMANNA VAR  ¹RA
ÖEGAR HANN LÁST

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Fyrri heimsstyrjöldinni lýkur

 "ANDARÅSKI RITHÎFUNDUR

&YRRI HEIMSSTYRJÎLDIN SKALL ¹ HINN  JÒNÅ ¹RIÈ
 MEÈ STRÅÈSYFIRLÕSINGU KEISARAD¾MISINS
!USTURRÅKI 5NGVERJALAND ¹ HENDUR 3ERBÅU ¶AÈ VAR
Å KJÎLFAR MORÈSINS ¹ &RANZ &ERDINAND ERKIHERTOGA
OG RÅKISARFA !USTURRÅKIS Å 3ARAJEVË EN ¹TÎKIN BRU
TUST ÒT Å ¹GÒST SAMA ¹R OG BREIDDUST HRATT ÒT
¶EGAR UPP VAR STAÈIÈ L¹GU UM TÅU MILLJËNIR
MANNA Å VALNUM TUTTUGU MILLJËNIR MANNA HÎFÈU
S¾RST OG ENN FLEIRI MISSTU HEIMILI SÅN OG LIFIBRAUÈ
3TRÅÈIÈ GEISAÈI Å RÒM FJÎGUR ¹R OG LAUK MEÈ
UPPGJÎF ¶JËÈVERJA HINN  NËVEMBER ¹RIÈ 
!È STRÅÈINU LOKNU FUNDUÈU FYRRUM FJANDMENN Å
6ERSÎLUM Å &RAKKLANDI OG GERÈU MEÈ SÁR SAMN
INGINN SEM VIÈ STAÈINN ER KENNDUR
3IGURVEGARAR STRÅÈSINS VORU BANDAMENN UNDIR
FORYSTU &RAKKA EN AUK ÖEIRRA VORU "RETAR OG
2ÒSSAR EN SÅÈAR EINNIG ¥TALIR OG "ANDARÅKJAMENN
3TRÅÈIÈ OLLI ÖVÅ AÈ TVÎ RÅKI LIÈUÈUST Å SUNDUR OG
TVÎ KEISARAD¾MI LIÈU UNDIR LOK !USTURRÅKI 5NG

VERJALAND OG /TTËMAN VELDIÈ LIÈUÈUST Å SUNDUR
OG ÖÕSKA KEISARAD¾MIÈ OG ÖAÈ RÒSSNESKA LIÈU
UNDIR LOK ¶¹ GLATAÈI ¶ÕSKALAND ÎLLU VELDI SÅNU
UTAN %VRËPU OG NÕ RÅKI URÈU TIL SVO SEM 4ÁKKË
SLËVAKÅA %ISTLAND ,ETTLAND ,ITH¹EN &INNLAND
0ËLLAND OG *ÒGËSLAVÅA

INN +URT 6ONNEGUT F¾È
IST Å )NDIANAPOLIS (ANS
FR¾GASTA VERK ER 3L¹TUR
HÒS FIMM
 -ATTHÅAS *OCHUMSSON ER
GERÈUR AÈ HEIÈURSBORGARA
!KUREYRAR OG HEIÈURS
DOKTOR Å GUÈFR¾ÈI VIÈ (¹
SKËLA ¥SLANDS EN HANN
VARÈ  ¹RA ÖENNAN DAG
 ,EIKFÁLAG 2EYKJAVÅKUR
FRUMSÕNIR LEIKRITIÈ (ART
Å BAK EFTIR *ÎKUL *AKOBS
SON ,EIKRITIÈ VAR SÕNT
 SINNUM OG ALLTAF FYRIR
FULLU HÒSI
 'UÈMUNDUR RNI 3TEF
¹NSSON FÁLAGSM¹LAR¹È
HERRA SEGIR AF SÁR ÖENNAN
DAG SAKAÈUR UM MISTÎK Å
EMB¾TTI

AFMÆLI
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SJËNVARPSMAÈUR ER  ¹RA
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TËNLISTAMAÈUR ER  ¹RA
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KVIKMYNDALEIKKONA ER  ¹RA
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LEIKKONA ER  ¹RA

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður og afa,

Ingibergs Egilssonar
flugvirkja.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á deild D-13
á Landspítalanum. Þökkum einnig Flugvirkjafélagi
Íslands fyrir veitta aðstoð.
Hrönn Jóhannsdóttir
Jóhann Ingibergsson
Anna Ingibergsdóttir
Arna Ingibergsdóttir
Elfa Ingibergsdóttir
og barnabörn.

Kristín Andrea Einarsdóttir
Ari Jóhannsson
Eyþór Einar Sigurgeirsson
Elvar Jónsson
3*,&34¨).5 &!'.!¨ +ATRÅN 'UÈMUNDSSON BÕÈUR SAMLÎNDUM SÅNUM UPP ¹ LEIÈSÎGN ¹ GRUNNSÕNINGU ¶JËÈMINJASAFNSINS ¹ PËLSKU Å TILEFNI

DAGSINS
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Innilegar þakkir til allra þeirra, sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðbrandar Jónssonar
áður til heimilis að Langholtsvegi 2,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu í Reykjavík
fyrir góða umönnun og hlýju.
Elín Jósefsdóttir
Jóna Sesselja Guðbrandsdóttir
Einar Jón Ásbjörnsson
Elín Björk Ásbjörnsdóttir
og barnabarnabörn.

Ásbjörn Einarsson
Elísabet Reykdal
Jóhannesdóttir
Gísli Jóhann Hallsson

¶JËÈ VERÈUR TIL ¹ PËLSKU
„Ég verð með leiðsögn um grunnsýninguna á Þjóðminjasafninu sem nefnist Þjóð verður til,“ segir Katrín Guðmundsson, leiðsögumaður á Þjóðminjasafninu.
Katrín, sem er sjálf pólsk, ætlar að
leiða samlanda sína um safnið á móðurmálinu og fagna þannig þjóðhátíðardegi Póllands. Katrín hefur verið búsett á Íslandi í sextán ár og er menntaður lögfræðingur frá heimalandi sínu
og innan ferðamálafræði á íslandi.
Tilefni þjóðhátíðardags Pólverja
er sjálfstæði þjóðarinnar sem fékkst
hinn 11. nóvember árið 1918. Áður
var landinu skipt í þrennt að sögn

Katrínar, en þá heyrði það undir Rússland, Prússland og Austurríki. Í dag
eru Pólverjar 58 milljónir en Katrín
segir erfitt að geta sér til um hve
margir þeirra séu búsettir hérlendis.
„Pólverjar á Íslandi eru einhver þúsund, en þó nokkrir koma hingað í
tímabundin verkefni vegna vinnu,
svo það er erfitt að segja til nákvæmlega,“ segir Katrín. Sjálf hefur hún
ekki fangað þjóðhátíðardeginum í Póllandi síðan 1989, en segir hann ansi
líkan hinum íslenska sautjánda júní.
„Við fengum sjálfstæðið sama ár og
aðeins tveimur vikum áður en Íslendingar fengu fullveldi og þessi dagur

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

026$,.

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ásta Finnsdóttir
frá Ísafirði, til heimilis að Lönguhlíð 15,
Reykjavík,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

lést aðfaranótt fimmtudagsins 1. nóvember á
Líknardeild Landakotsspítala. Jarðarförin fer fram
frá Háteigskirkju mánudaginn 12. nóvember
kl. 15.00. Læknum og hjúkrunarfólki á líknardeild og
Landspítala, Fossvogi, eru færðar innilegar þakkir fyrir
góða umönnun og alúð.

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Bragi Ragnarsson
Jónína Gissurardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

er eins og íslenski þjóðhátíðardagurinn, dagur barnanna. Það er alltaf frí
og það er til siðs að gera sér dagamun,
til dæmis með góðum mat. Síðan efnir
herinn stundum til sýninga og gengur
í skrúðgöngu um götur stærstu borganna,“ segir Katrín.
Í tilefni dagsins ætlar hún fyrst að
taka á móti samlöndum sínum í Þjóðminjasafninu og síðan stefnir hún á að
gera sér dagamun með fjölskyldunni
og borða einhvern góðan mat. Fyrri
leiðsögnin hefst kl. 14 og sú seinni kl.
15. Sjá nánari upplýsingar:
www.natmus.is
RH FRETTABLADIDIS

Við þökkum öllum þeim sem sýndu okkur
vináttu og heiðruðu minningu konu
minnar, móður okkar, tengdamóður og
systur,

Ingunnar Helgu
Sturlaugsdóttur
læknis, Boston, USA.

Guð blessi ykkur öll.
Haukur Þorgilsson
Svana Lára Hauksdóttir
Matthew Wagstaff
Katrín Hauksdóttir
Haukur Jóhann Hauksson
Helga Margrét Hauksdóttir
og systkinin Sturlaugsbörn og Svönubörn



35..5$!'52  NËVEMBER 

Hjálparsveit skáta í Reykjavík sjötíu og fimm ára
Hjálparsveit skáta í Reykjavík hefur fagnað
75 ára starfsafmæli sínu í ár. Af því tilefni hefur
margt skemmtilegt verið á döfinni og má þar
nefna afmælisklifurmót, ljósmyndasamkeppni
og þríþraut í Elliðaárdalnum auk veglegrar
árshátíðar.
Lokapunkturinn var svo settur síðastliðinn
föstudag þegar félögum og velunnurum sveitarinnar var boðið til móttöku í höfuðstöðvunum að
Malarhöfða 6. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
var heiðursgestur og hélt stutta tölu.
Hjálparsveit skáta í Reykjavík var stofnuð
árið 1932 og er í dag ein af öflugustu björgunarsveitum landsins en sveitin á aðild að Slysavarnarfélaginu Landsbjörg. Um 150 manns eru félagar

¥ 4),%&.) &%¨2!$!'3 2ÁTTINDI BARNA

SEM BÒA EKKI HJ¹ B¹ÈUM FORELDRUM
VERÈA Å AÈALHLUTVERKI ¹ .ORDICA Å DAG

Réttindi skilnaðarbarna
Í dag klukkan 16 verður haldin
ráðstefnan „Réttindi barna við
skilnað“ í sal F&G á Hilton Hótel
Nordica Reykjavík.
Ráðstefnan er sprottin af umræðu síðustu daga um jafnréttisfrumvarp félagsmálaráðherra,
Jóhönnu Sigurðardóttur, og þingmannafrumvarps Daggar Pálsdóttur varaþingmanns.
Markmiðið er að ræða réttindi
barna til beggja foreldra sinna.
Það er Lúðvík Börkur Jónsson,
formaður Félags um foreldrajafnrétti, sem setur ráðstefnuna með umræðu um áherslur og
stefnumál.
Næstur á eftir honum mun
forseti Íslands, Ólafur Ragnar
Grímsson, flytja ávarp. Þá mun
Jóhanna Sigurðardóttir ræða um
barnið í nútímafjölskyldunni og
á eftir henni veltir Dögg Pálsdóttir upp spurningunni hvort
einhverju þurfi að breyta um rétt
barna til beggja foreldra.
Aðrir frummælendur verða Ásgeir Ingvi Jónsson bæjarfulltrúi, séra Þórhallur Heimisson,
listamaðurinn Jón Gnarr og Guðmundur Steingrímsson varaþingmaður.
Allir eru velkomnir, en áætluð
ráðstefnuslit eru um klukkan 18.

15%
vaxtaauki!
Nýttu þér þetta

TILBOÐ

is

ARGUS / 07-0827

ikning á spron.

og stofnaðu re

í hjálparsveitinni en innan hennar starfa nokkrir
sérhæfðir flokkar auk almennra flokka.
Þá starfa um sjötíu einstaklingar með sveitinni
með það að markmiði að ljúka þjálfun og verða
fullgildir félagar.
Markmið sveitarinnar hefur frá upphafi verið
að vinna að björgun fólks og veita hvers konar aðstoð í neyðartilvikum, þar sem þekking félaga og
tæki hjálparsveitarinnar geta komið að notum.

¶2¥¶2!54 -ARGT SKEMMTILEGT HEFUR VERIÈ AÈHAFST ¹ ¹RINU

ÖAR ¹ MEÈAL VAR GL¾SILEG ÖRÅÖRAUT Å %LLIÈA¹RDAL SEM ÖESSIR
KAPPAR TËKU Ö¹TT Å MEÈAL ANNARRA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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Ég var ekki svikinn af flokknum
Vilhjálmur Þórmundur Vilhjálmsson gekk í Sjálfstæðisflokkinn sextán ára gamall og ætlar að deyja sannur sjálfstæðismaður.
Hann segir grasrótina og hinn almenna flokksmann standa á bak við sig og leitast ekki eftir afsökunarbeiðnum. Í samtali við
Klemens Ólaf Þrastarson ræðir gamli góði Villi átökin innan flokksins en leggur áherslu á sættir og hagsmuni borgarbúa.

V

ilhjálmur og kona
hans Guðrún flugu
til Tenerife til að
sleikja sárin eftir að
meirihlutinn í borginni féll. Þar hugsuðu þau málin og spiluðu golf. Þau
eru nú komin aftur heim og Vilhjálmur bauð blaðamanni til
fundar í Valhöll, höfuðstöðvum
Sjálfstæðisflokksins.
Nokkrir sjálfstæðismenn bíða
þar með Vilhjálmi og er þeim
umhugað um að allt fari vel fram.
Innan skamms fáum við Villi að
vera einir. Bjarni heitinn Benediktsson fylgist þó með af
veggnum.
Þú hefur verið borgarfulltrúi frá
árinu 1982 og svo varstu borgarstjóri í sextán mánuði. Þrátt fyrir
skamma setu er eins og orðið
borgarstjóri loði svolítið við þig. Er
ekki erfitt að vera orðinn óbreyttur
borgarfulltrúi?
„Jú, það var einmitt á fundi í
borgarráði núna í vikunni að ungur
fulltrúi núverandi meirihluta sá
ástæðu til að taka undir með
orðum borgarstjóra þegar hún átti
við mig! Ég leiðrétti hana auðvitað,“ segir Vilhjálmur og hlær.
„Þetta var góður tími og maður
hafði mikið að gera. Ég er mjög
stoltur af þeim verkefnum sem við
unnum að. Mér finnst auðvitað
miður að hafa ekki fengið tækifæri
til að halda þessum góðu verkefnum áfram. Við náðum miklum
framfaramálum í gegn og skýrasta
dæmið um það er fjármálastjórnin.
Ég lagði gríðarlega vinnu í hana
því hún hafði verið í ólestri í mörg
ár. Það var gert ráð fyrir því að
hallinn yrði fjórir milljarðar á
þessu ári, en það stefnir í að hann
verði helmingi minni.
En það hefur auðvitað áhrif að
missa völdin. Þetta var vissulega
mikið áfall og má líkja því við að
lenda í hvirfilbyl.“

,¹TUM GOTT AF OKKUR LEIÈA
Heldur þú áfram í pólitík?
„Ég hef auðvitað hugleitt mína
stöðu sem oddviti sjálfstæðismanna og það stendur ekki til að
ég hætti því starfi. Ég er kjörinn
borgarfulltrúi og hef stýrt þessum
hópi í tæpt eitt og hálft ár. Ég lít
svo á að ég hafi skyldum að gegna
gagnvart kjósendum Sjálfstæðisflokksins og öðrum borgarbúum
og þeim mun ég ekki bregðast. Við
sjálfstæðismenn í borginni erum
staðráðnir í að láta gott af okkur
leiða. Ég hef fundið fyrir miklum
stuðningi almennra flokksmanna
á síðustu vikum og að sama skapi
hafa mínir félagar í borgarstjórnarflokknum lýst yfir miklum stuðningi við mig,“ segir Vilhjálmur.
En þú hefur væntanlega fundið
fyrir gagnrýni líka?
„Ég hef auðvitað fundið fyrir
gagnrýni og það er að mörgu leyti
skiljanlegt að menn láti stór orð
falla við þessar aðstæður. Vonbrigði okkar við að missa borgina í

&9226%2!.$) "/2'!234*«2) 6ILHJ¹LMUR ¾TLAR AÈ HALDA ¹FRAM Å PËLITÅK Å ÖAÈ MINNSTA ÒT KJÎRTÅMABILIÈ (ONUM S¹RNAÈI GREINILEGA ÖAÈ SEM ¹ GEKK ÖEGAR MEIRIHLUTINN SPRAKK Å
BORGINNI EN HEFUR SLEIKT S¹RIN MEÈ KONU SINNI SÅÈUSTU VIKUR .Ò HORFIR HANN TIL FRAMTÅÈAR
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

hendur vinstrimanna á nýjan leik
voru auðvitað mjög mikil. En
reynslan kennir manni að sýna
stillingu og yfirvegun við slíkar
aðstæður.“
Finnst þér að félagar þínir í borgarstjórnarflokknum hafi gert það?
„Ég hef sjálfur viðurkennt mín
mistök í þessu máli. Það var keyrt
of hratt og ekki nógu vel kynnt. Ég
hef beðist velvirðingar á þessu og
borgarfulltrúarnir hafa lýst yfir
trausti við mig. Þetta mál hefur
valdið miklum óróa og ég ætla ekkert að fara að gagnrýna einn eða
neinn. Ég lít til framtíðar. Ég ætla
ekki að fara að eltast við þau orð
sem hafa verið látin falla. Þetta er
bara mannlegt.“
Ofuráhersla sexmenninganna á
að áhættusöm útrás og orkufyrirtæki ættu ekki saman, kom hún
ekki á óvart? Var þetta ekki bara
hreinræktuð uppreisn?
„Ég vil ekki kalla þetta uppreisn.
Þetta voru viðbrögð einstaklinga
sem telja að ég hafi ekki sinnt
þeim nógu vel í þessu máli. Þetta
var bara ákveðin reiði sem braust
út. Þeim fannst of langt gengið
með REI og umfangið of mikið.
Svo náði ég ekki að kynna þetta
nægilega fyrir þeim og því var
ákveðin hræðsla við málið. Orku-

3+5-9.$)2 3*,&34¨)3-!..3

 ,%)¨ ¥ &,/++)..

34²$%.4 &2 6%2:,«

veitan hefur lengi komið að útrás
og stofnun REI var meðal annars
byggð á þeirri hugmynd að auðvelda einkaaðilum að koma að
útrás orkufyrirtækjanna. Og þetta
er í takt við ályktun landsfundar
Sjálfstæðisflokksins. Þar er þessu
fagnað. Viðbrögð minna félaga eru
skiljanleg því þeir fengu ekki
nægilega góða kynningu. Svo voru
þarna stór einkafyrirtæki og það
vakti ákveðna tortryggni hvað
þetta gerðist hratt.“
Það hefur verið rætt um átökin
sem einhvers konar uppgjör valdablokka í flokknum. Voru keppinautar þínir innan flokksins með
valdablokkir á bak við sig?
„Ég er ekki fæddur með silfurskeið í munni, heldur í verkamannabústað í Einholti 9. Þar
bjuggum við sjö í sjötíu fermetra
íbúð. Pabbi var leigubílstjóri og
sjómaður. Ég hef unnið mig upp í
flokknum og haft stuðning grasrótarinnar þar. Ég hef ekki tilheyrt
neinni voldugri blokk í flokknum.
Auðvitað kemur stuðningur
okkar úr ólíkum áttum. Það voru
náttúrlega áhrifamenn þarna og
það sást í auglýsingum [fyrir prófkjörið] hverjir studdu hvern. Það
er ekkert sanngjarnt að segja að
stuðningur við aðra en mig hafi
komið frá einhverjum valdablokkum, ólíkt stuðningi við mig. Það
voru auðvitað ákveðnir hópar sem
studdu mig líka og ég er ekkert að
gagnrýna það. Ég barðist í prófkjörinu og ég sigraði. Síðan hef ég
reynt að standa mig vel. Ég er ekki
háður neinum og hef aldrei verið.“

&UNDUR MEÈ FORMANNI
Var það ekki eins og rýtingur í
bakið þegar sexmenningarnir funduðu með formanninum án þín?
„Eins og það mál endaði með
kynningu í fjölmiðlum, þá var það
mjög erfitt mál fyrir mig. En það
er enginn rýtingur í bakinu á mér,“
segir Vilhjálmur og gantast við að
þreifa á bakinu á sér. Honum
vöknar þó eilítið um augu þegar
hann heldur áfram: „Við höfum
talað um þetta mál við Geir Haarde
og ég met hann mjög mikils og
hans vináttu.“
En hann gerði þarna ákveðin
mistök?

„Ég veit ekki alveg hvernig
þetta atvikaðist, en ég lít ekki svo
á. Þetta bar auðvitað allt mjög
brátt að. Það er svo margt sem
gerist þegar kemur svona hafrót
og margt sem menn ráða hreinlega
ekki við. Það er auðvelt að vera
vitur eftir á og þegar litið er til
baka er margt sem maður hefði
viljað gera betur eða á annan hátt.
Auðvitað hefur maður velt miklu
fyrir sér síðustu vikur og við Guðrún.“
Varst þú svikinn af flokknum?
„Nei, alls ekki, ekki af flokknum. Flokkurinn, sem er flokkurinn
minn, hann kom saman hér í salnum hinum megin. Það voru um 220
manns og Geir formaður flutti
ræðu og ég líka og við fórum yfir
málið og allur salurinn stóð upp og
klappaði og lýsti yfir stuðningi
yfir mig. Þannig að ég var ekki
svikinn af flokknum.
Og þetta sexmenningatal, spurðu
þau hvað þeim finnst um það, við
erum sjö, ekki sex. Við erum sjö og
ég er leiðtoginn og ætla mér að
vera það. Fólki í flokknum líkar
ekki þetta sexmenningatal, við
erum sjö. Það er mitt hlutverk að
þétta flokkinn og ná á nýjan leik
þeim góða anda sem ríkti í þessa
sextán mánuði áður en fór sem fór.
Það er það sem hinn almenni
flokksmaður gerir kröfur til,“
segir borgarfulltrúinn og fær sér
meira kaffi.

%NGINN HEFNDARHUGUR
„Ég er ekki skaplaus maður, en
ég er ekki með hatrammt hugarfar
heldur. Ég reyni að finna hið
jákvæða í þessari erfiðu stöðu. Ég
er ekki á einhverjum veiðum. Það
er mitt hlutverk að menn vinni
saman og að græða sárin. Ég er
ekki að leita að sökudólgum til að
ná mér niðri á, það er fjarri mér.
Nú þurfa bara allir að axla
ábyrgð.“
Hvaða ábyrgð hafa uppreisnarmennirnir axlað? Hafa þeir beðist
velvirðingar á upphlaupinu?
„Það er bara komið að því að
menn líti til framtíðar. Það skýrist
fljótlega hvernig menn tækla
þetta. Nú ríður á að menn standi
saman og við verðum að gera það.
Ég ætla ekki að fara að biðja um

afsökunarbeiðni. Ég hef sjálfur
beðist afsökunar og þetta eru bara
hlutir sem menn þurfa að ræða í
okkur hópi. En það mun engum
detta í hug að bregðast þessum
óskum grasrótarinnar um að menn
stilli saman strengi sína.
Það hafa auðvitað miklar tilfinningar verið í þessu máli en síðan
sættast menn bara. Þegar litið er
til baka held ég að allir geti lært
sína lexíu. Við verðum núna að
standa saman og safna kröftum
fyrir næstu kosningar.“
Ætlar þú að bjóða þig fram í
þeim og í aðra prófkjörsbaráttu við
Gísla Martein?
„Ég hef ekki tekið neina ákvörðun um það. Ég mun einbeita mér
að næstu mánuðum og síðan hugsa
málin. Ég er nú búinn að starfa á
þessum vettvangi í 26 ár og það er
dágóður tími. En eina ákvörðun
mín núna er að standa mig vel.“
Litið til baka, hvers vegna telur
þú að meirihlutinn hafi sprungið?
„Björn Ingi sleit samstarfinu, af
einhverjum ástæðum. Við hefðum
örugglega getað leyst þetta REImál ef við hefðum gefið okkur
tíma til þess. Við ákváðum að selja
okkur úr þessu og svo voru nokkur
atriði sem við vildum ræða betur
en hann lét ekki á það reyna. Hann
kaus að fara aðra leið og mér sýnist að hann hafi akkúrat engu náð
fram í nýja samstarfinu, að
minnsta kosti ekki hvað REI
varðar.
Hvort dýpri ástæður eru fyrir
slitunum veit ég ekki. Hann hefur
ekki útskýrt ákvörðun sína með
sannfærandi hætti,“ segir Vilhjálmur.

3ANNUR SJ¹LFST¾ÈISMAÈUR
„Ég ætla að deyja sem sannur
sjálfstæðismaður,“ segir Vilhjálmur að lokum. „Ég er búinn að
vera lengi í flokknum og þykir
ákaflega vænt um hann. Ég gekk í
flokkinn sextán ára og síðan eru
mörg ár liðin. Síðustu vikur hafa
verið mjög erfiðar en það er alltaf
hægt að finna leið til að halda
áfram. Það má nú græða ýmis sár
en það getur tekið tíma. Ég má
þakka fyrir að hafa verið lengi í
pólitík og vera með þetta harðan
skráp.“

Vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði

Gerum hús að heimili
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Verið velkomin!
Þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt

ALLA HELGINA - ÓTRÚLEG

OPNUNA
Þetta er aðeins brot af fjölmörgum opnunartilboðum

250

590
Verð áður: 990

Vnr. 52226342

Kastari
Vnr. 49950028

Halogen kastari,
hvítur, GU10, 50W.

Reykskynjari
Reykskynjari.

4.490
Verð áður: 5.990

Vnr. 52224947

390

490

Verð áður: 690

Vnr. 71111362

Borðlampi

Hamar

Borðlampi, svartur,
E14, 40W.

HURRICANE fiber
hamar, 450 g.

Vnr. 38910040

Járnhillur
Járnhillur, 100x40x188 cm.

BYKO Kauptúni
er opið alla daga
Virka daga frá kl. 8-20
Laugardaga frá kl. 9-18
Sunnudaga frá kl. 10-17

ARTILBOÐ
ra
ld
gi
u
ug
ks
Ry

Breiddir: 40/50/60/70/80/90/100/110/
120/130/140/150/160/170/180 cm.
Vnr. 50510100

Verð frá

Álrimlagluggatjöld

490

Álrimlagluggatjöld,
hvít. Breidd: 40-180
cm, sídd: 160 cm.

2.990
Verð áður: 4.990

1.990

Vnr. 88016502

Ryksuga
Vnr. 88511007/33/42

Handklæðasett
Handklæðasett 3 stk.,
1 stk., 70x140 cm og 2 stk.,
50x100 cm, hvítt, kremað
eða brúnt.

KASSEL ryksuga 1400W.
Ryksugugildra fylgir.
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Andlit faraós
opinberað
Einn frægasti konungur Egypta, Tutankhamun, lést aðeins nítján ára gamall fyrir þrjú þúsund árum undir dularfullum kringumstæðum. Sjö af þeim
fornleifafræðingum sem fundu grafhýsi hans á síðustu öld hlutu voveiflegan dauðdaga í kjölfarið og talað var um „bölvun“ faraósins. Í tilefni þess að
múmía hans var sýnd í fyrsta sinn opinberlega í vikunni skoðar Anna Margrét Björnsson líf og dauða gullna drengsins Nebkheperure Tutankhamun.

A

lmenningur
fékk
loks að berja augum
hið
raunverulega
andlit og líkama
Tutankhamuns í síðustu viku. Uppþornuð múmía hins forna egypska
konungs er varðveitt undir hörvafningum og lokuð inni í dýrindis
steinkistu alskreyttri gulli og gimsteinum. Hingað til hafa aðeins um
fimmtíu manneskjur, látnar sem lifandi, séð líkamsleifar hans. Grafhýsi Tutankhamuns var uppgötvað
fyrir 85 árum síðan af breska ævintýramanninum Howard Carter og
hafði að geyma verðmæta dýrgripi
úr gulli og fílabeini. Fyrir miðju
grafhýsinu stóð stórfengleg steinkista faraósins og ótal listaverk
skreyttu veggi þess. Þar gaf að líta
ýmsar sögur úr goðafræði Egypta
og ágrip af lífi faraósins unga í
myndtáknum og málverkum. Þegar
Carter fann grafhýsið árið 1922 var
erfitt að ná kistunni og djásnunum
upp á yfirborð eyðimerkurinnar. Þá
brá Carter á það ráð að skera
múmíuna í marga búta og menn
hans notuðu logandi heita hnífa til
þess að fjarlægja gyllta dauðagrímuna sem var föst við smurt höfuðið.
Árið 1926 var líkami Tutankhamuns
settur saman á ný en var rifinn
þrisvar aftur upp úr kistu sinni á
næstu þremur árum í rannsóknarskyni. Ástæða þess að líkamsleifar
Tutankhamuns fengu að líta dagsins
ljós í örskamma stund nú í síðustu
viku er sú að fornleifafræðingar
ætla að vernda hana gegn rakaskemmdum. Múmían er í bráðri
hættu vegna mikils raka sem berst
inn í grafhýsið þegar þúsundir
ferðamanna heimsækja það á ári
hverju. „Þessi gullni drengur sögu
okkar ber með sér töfra og dularkraft og allir horfa til Egyptalands
til að fullvissa sig um að við gerum

Þessi gullni drengur
sögu okkar ber með
sér töfra og dularkraft og allir horfa
til Egyptalands til að
fullvissa sig um að við
gerum allt í mætti
okkar til þess að
vernda leifar hans.
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allt í mætti okkar til þess að vernda
leifar hans,“ sagði formaður
egypsku fornleifafræðistofnunarinnar, Zahi Hawass, áður en múmían
var flutt til forvörslu.

$ULARFULLUR DAUÈDAGI
Dýrgripir Tutankhamuns hafa
löngum vakið óskipta athygli
almennings og milljónir ferðamanna hafa lagt leið sína í Dal konunganna í Egyptalandi. Leyndardómurinn um ótímabæran dauða
hins unga faraós og sögusagnir um
voveiflega dauðdaga þeirra sem
áttu þátt í að fjarlægja hann úr
grafhýsi sínu hafa orðið til þess að
hann er einn frægasti faraó Egypta
fyrr og síðar. Þegar líkami
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%GYPSKI FARAËINN 4UTANKHAMUN STUNDUM STAFAÈ
4UTAN KHAMEN EÈA 4UTAN KHAMON HEITIR ¹
EGYPSKU 4UWT ANKH YAMAN TILHEYRÈI ¹TJ¹NDU
KONUNGS¾TTINNI OG VAR KONUNGUR FR¹  TIL 
FYRIR +RIST (ANN VAR KRÕNDUR AÈEINS ¹TTA ¹RA GAMALL
OG DË T¾PLEGA NÅTJ¹N ¹RA ¥ SÎGU %GYPTALANDS
HEITIR ÖETTA TÅMABIL b.ÕJA KONUNGSD¾MIÈm OG
NAFN HANS ÖÕÈIR b(IN LIFANDI ÅMYND !MUNSm &LESTIR
SAGNFR¾ÈINGAR TELJA AÈ FAÈIR HANS HAFI VERIÈ ANNAÈ
HVORT !MENHOTEP HINN ÖRIÈJI EÈA SONUR !MEN
HOTEPS !KHENATEN 4UTANKHAMUN VAR KV¾NTUR
SYSTUR SINNI !NKHESENAMUN ¶AU EIGNUÈUST TVÎ
BÎRN D¾TUR EN B¹ÈAR F¾DDUST ANDVANA OG
MÒMÅUR ÖEIRRA FUNDUST Å GRAFHÕSI FÎÈUR ÖEIRRA 
VALDATÅMA 4UTANKHAMUNS BREYTTI HANN ÖJËÈAR
TRÒNNI AFTUR TIL FJÎLGYÈISTRÒAR UNDIR R¹ÈGJÎF !Y SEM
VAR EINNIG R¹ÈGJAFI !KHENATENS OG DROTTNINGAR
INNAR FÎGRU .EFERTITI "ANNI VIÈ MUSTERUM OG TRÒAR
ATHÎFNUM VAR AFLÁTT OG PRESTARNIR ENDURHEIMTU SÅN
FYRRI VÎLD (ÎFUÈBORG %GYPTALANDS VAR F¾RÈ AFTUR
TIL ¶EBU OG MÎRG MUSTERI VORU BYGGÈ TIL HEIÈURS
SËLARGUÈSINS FORNA !MUN 2A 4UTANKHAMUN H¹ÈI
STYRJALDIR GEGN (ITTÅTUM OG .ÒBÅUMÎNNUM OG
KANN AÈ HAFA SLASAST Å ÖEIM ORRUSTUM %FTIR DAUÈA
SINN ER EINS OG 4UTANKHAMUN HAFI HORFIÈ ÒR SÎGU
LEGRI VITUND %GYPTA OG LÅTIÈ VAR VITAÈ UM HANN FYRR
EN SNEMMA ¹ TUTTUGUSTU ÎLD ¶AÈ LIGGUR ÖË FYRIR
AÈ GRAFHÕSI HANS VAR R¾NT TVISVAR SINNUM Å FORNÎLD
EN UPPLÕSINGAR UM HVAR HANN VAR GRAFINN VIRÈAST
HAFA TÕNST ÖAR TIL (OWARD #ARTER FANN GRAFHÕSIÈ
FYRIR TILVILJUN

Tutankhamuns var settur i röntgengeislun árið 1968 sást að höfuðkúpa
hans var brotin, sem leiddi til
vangaveltna um að hann hefði
verið myrtur með höfuðhöggi.
Sumir sagnfræðingar hafa haldið
því fram að hann hafi verið myrtur
vegna þess að hann hafi reynt að
innleiða fjölgyðistrú í Egyptalands
á nýjan leik eftir að fyrirrennari
hans, faraóinn Akhenaten, hafði
snúið Egyptum til eingyðistrúar.
Þrjár manneskjur lágu helst undir
grunsemdum um morðið – ráðgjafi
hans, eiginkona hans og ekill.
Önnur tilgáta er sú að hann hafi
fallið úr hestvagni sínum á mikilli
ferð og því fengið höfuðhögg sem
leiddi til heilablæðingar. Sneiðmyndataka á líkamsleifum hans
árið 2005 leiddi hins vegar í ljós að
fótleggur hans var brotinn og því
er mögulegt að hann hafi látist
vegna sýkingar í kjölfar brotsins.
Fornleifafræðingurinn
Zahi
Hawass er fullviss um að drengurinn hafi látist vegna sýkingar eða
dreps í fótlegg vegna beinbrotsins.
Þrátt fyrir að skiptar skoðanir séu
á þeirri tilgátu þá eru flestir sérfræðingar nú sammála um að
Tutankhamun hafi dáið af slysförum. Árið 2005 ákvað egypska fornleifastofnunin að sýna dýrgripi úr
grafhýsi Tutankhamuns með sýningu sem nefnist „Tutankhamun
and the Golden Age of the
Pharaohs“. Sýningin hefur farið
um helstu borgir Bandaríkjanna,
verður sett upp í London nú í nóvember en fer svo aftur til Egyptalands á næsta ári. Áhugasamir sem
eiga leið um London geta skoðað
sýninguna í „O2“-hvelfingunni sem
áður hét The Millennium Dome.
Sýningin hefst 15. nóvember og
stendur fram í ágúst á næsta ári.
http://www.visitlondon.com/
tutankhamun
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-IKIÈ FJÎLMIÈLAF¹R UPPHËFST UM BÎLVUN
FARAËSINS VEGNA UNDARLEGRA ATBURÈA SEM
¹TTU SÁR STAÈ Å KJÎLFAR ÖESS AÈ GRAFHÕSIÈ
VAR OPNAÈ 3AMA DAG DRAP EITRUÈ KËBRA
SLANGA KANARÅFUGL #ARTERS SEM HANN
NOTAÈI TIL ÖESS AÈ ATHUGA SÒREFNISMAGN
+ËBRASLANGA ÒR GULLI SKREYTTI ENNI DAUÈA
GRÅMU FARAËSINS OG EGYPSKIR AÈSTOÈAR
MENN #ARTERS FLÒÈU DAUÈHR¾DDIR UNDAN
bREIÈI FARAËSINSm 3AMA DAG OG GRAFHÕSIÈ
VAR T¾MT SLOKKNUÈU ÎLL LJËS Å +AIRË EN
ÖË KOM IÈULEGA FYRIR ¹ ÖESSUM TÅMA AÈ
RAFMAGN FËR AF BORGINNI 
-AÈURINN SEM FJ¹RMAGNAÈI LEIT
(OWARDS #ARTER AÈ GRÎF 4UTANKHAMUNS
VAR #ARNARVON L¹VARÈUR EINN HELSTI
SAFNARI FORNEGYPSKRA MINJA ¹ ÖEIM
TÅMA (ANN LÁST SJÎ VIKUM EFTIR OPNUN
GRAFHÕSISINS Å KJÎLFAR SKORDÕRABITS (UNDUR
#ARNARVONS L¹VARÈAR DRAPST Å %NGLANDI ¹
N¹KV¾MLEGA SÎMU STUNDU OG EIGANDI
SINN OG ÖJËNUSTUFËLK SEGIST HAFA HEYRT
DÕRIÈ ÕLFRA HR¾ÈILEGA AF KVÎLUM .OKKRUM
VIKUM SÅÈAR LÁST YNGRI BRËÈIR L¹VARÈAR
INS AF ËKUNNUM ¹ST¾ÈUM OG EINNIG
NOKKRIR SAMSTARFSMENN (OWARDS #ARTER
%INN ÖEIRRA 7ESTBURY L¹VARÈUR STÎKK AF
HÒSÖAKI OG SKILDI EFTIR BRÁF ÖAR SEM HANN
SKRIFAÈI b¡G GET EKKI AFBORIÈ AÈ UPPLIFA
MEIRI HRYLLINGm 2ITHÎFUNDURINN !RTHUR
#ONAN $OYLE SEM VAR FR¾GUR FYRIR B¾KUR
SÅNAR UM 3HERLOCK (OLMES OG ¹HUGA
SINN ¹ DULSPEKI KOM FRAM Å FJÎLMIÈLUM
OG TALDI LÅKLEGT AÈ #ARNARVON HEFÈI D¹IÈ
VEGNA BÎLVUNAR 4UTANKHAMUNS !F ÖEIM
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STAÐIÐ AÐ ÚTRÁS
ÍSLENSKRA
KNATTSPYRNUMANNA.
ÓLAFUR SEGIR
FRÁ STARFINU,
SAMNINGUNUM OG
SAMSKIPTUNUM VIÐ
STJÓRANA.
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ERUM MJÖG ÁNÆGÐIR
MEÐ ALEX OG EINAR
Aldur: 56 ára
Staða: Yfirmaður íþróttamála
hjá Flensburg
Ágrip:
Anders Dahl er með þekktari mönnum í danska handboltaheiminum. Hann var
frábær handboltamaður á
sínum tíma og spilaði eina
209 leiki með danska landsliðinu á sínum tíma. Hann er
þriðji markahæsti leikmaður
danska landsliðsins frá upphafi með 610 mörk.
Anders Dahl kom til Íslands í
byrjun níunda áratugar síðustu aldar. Hann þjálfaði þá
KR eitt tímabil og meðal lærisveina hans var Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari Íslands.
Anders hefur alla tíð síðan
borið sterkar tilfinningar til
Íslands og er mikill KR-ingur.
Hann þjálfaði síðan danska
félagið Ribe áður en hann var
ráðinn þjálfari hjá Flensburg
upp úr 1990.
Anders Dahl þjálfaði Flensburg í ein fimm ár. Hann fór
þaðan til Skjern og þjálfaði danska liðið í ein sex ár.
Þá tók hann við sem framkvæmdastjóri hjá félaginu og
var þá yfirmaður Arons Kristjánssonar er hann þjálfaði
Skjern.
Anders Dahl var síðan boðin
staða yfirmanns íþróttamála
hjá Flensburg síðasta og hann
er því kominn á fornar slóðir.
Hann situr einnig á bekknum hjá Flensburg í leikjum og
gefur hinum sænska þjálfara
liðsins, Kent-Harry Anderson,
góð ráð ef á þarf að halda.

Flestir íslenskir handboltaunnendur kannast ágætlega við hinn
56 ára gamla Dana, Anders Dahl-Nielsen. Hann þjálfaði KR eina
leiktíð fyrir 25 árum og var svo yfirmaður Arons Kristjánssonar
hjá Skjern í Danmörku. Hann er núna yfirmaður íþróttamála hjá
þýska stórliðinu Flensburg en með því leika Íslendingarnir Alexander Petersson og Einar Hólmgeirsson. Sport hitti Anders-Dahl í
höfuðstöðvum Flensburg á dögunum og fékk að skyggnast bak við
tjöldin í fylgd þessa viðkunnanlega Dana.
„Aðalmunurinn á Flensburg og Skjern felst í því að deildin hér er
miklu stærri og hér er allt umfangið meira. Fleiri stórleikir, fleira
fólk og annað. Sem stofnun þá er Skjern svipað vel rekið en allar
aðstæður hjá þessu félagi eru miklu betri. Hér er allt til alls og
það á sama stað.
Við erum með félagsaðstöðuna, líkamsræktaraðstöðuna,
æfingaaðstöðuna og allt annað á nákvæmlega sama
staðnum sem er mikill kostur. Reksturinn er líka allt
annar og veltan hjá Flensburg er rúmlega helmingi
meiri en hjá Skjern,“ sagði Anders Dahl er hann
settist niður með blaðamanni á kaffistofunni eftir að
við höfðum farið ítarlega yfir alla aðstöðuna sem er hjá
félaginu og verður að segjast eins og er að hún er til
mikillar fyrirmyndar.

EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON

Anders Dahl-Nielsen

Íslandsvinurinn Anders Dahl-Nielsen, sem er yfirmaður íþróttamála hjá þýska stórliðinu Flensburg, segir að félagið sé mjög ánægt með þá Alexander Petersson og Einar Hólmgeirsson sem
komu til félagsins í fyrrasumar. Í viðtali við Sport ræðir Dahl-Nielsen um lífið í þýsku úrvalsdeildinni og af hverju félagið sé meira og minna skipað skandinavískum einstaklingum.

VILJUM HAFA DANSKA OG
SKANDINAVÍSKA LEIKMENN
Það vekur nokkra athygli að skandinavískir leikmenn eru í
miklum metum hjá félaginu. Danir hafa löngum verið
áberandi sem er eðlilegt þar sem bærinn er rétt við
landamæri Danmerkur. Þjálfarinn er sænskur og
nýjasta viðbótin voru tveir Íslendingar
síðasta sumar.
„Við leggjum mikið upp úr því að hafa
skandinavíska leikmenn hér. Það er líka
mikilvægt að hafa danska leikmenn
hér því þeirra fólk vill sjá þá spila og
hingað mæta örugglega um 1.500
Danir á hvern leik.
Bærinn er líka hálf danskur og
hér búa margir Danir. Því er það
félaginu mikilvægt að hafa
danska leikmenn í liðinu,“ sagði
Anders Dahl, en á meðal
sterkra danskra leikmanna hjá
félaginu eru hornamennirnir
Lars Christiansen og Sören Stryger
sem og línumaðurinn Michael Knudsen.

SKANDINAVAR HAFA KOSTINA SEM
VIÐ LEITUM AÐ
„Það er ekki litið á Dani og Skandinava
sem erlenda leikmenn hér. Félagið vill hafa
ákveðinn kúltúr og ákveðna ásjónu og er
ekki sama um hvernig leikmenn spila með
félaginu. Skandinavískir leikmenn passa

fullkomlega inn í þessa ásjónu enda annálaðir vinnuhestar sem bera
sig vel innan vallar sem utan. Eru oftar en ekki til fyrirmyndar í öllu
sem þeir gera og eru til í að leggja mikið á sig. Það eru kostir sem við
kunnum að meta,“ sagði Daninn geðþekki.

ÞRJÚ FÉLÖG Í DEILDINNI EIGA MEST AF PENINGUM
Þótt Flensburg sé stórt félag nýtur það ekki sama munaðar og þrjú
önnur félög, Kiel, Hamburg og Rhein Neckar Löwen, sem eru
ríkulega styrkt af fjársterkum einstaklingum.
„Mennirnir sem standa á bak við þessi félög eru til í að greiða nánast
hvað sem er fyrir leikmenn og því getur reynst erfitt að keppa
við þau. Þess vegna verðum við að leggja meiri áherslu á að
fá rétta blöndu af leikmönnum af svipuðum meiði. Við
kvörtum samt ekki yfir þessu ástandi enda getur það
haft sína ókosti því þessir einstaklingar vilja örugglega
hafa puttana í ýmsum hlutum sem þeir eiga ekki að
koma nálægt. Hér er enginn til að segja okkur fyrir
verkum og það er gott,“ sagði Anders Dahl.
Það hefur vantað nokkurn stöðugleika í leik Flensburg
það sem af er. Það hefur lagt lið eins og meistara Kiel og
svo tapað fyrir slakari liðum.
„Deildin er að jafnast. Svo getur allt gerst í íþrótttum.
Við megum ekki gleyma því. Liðið okkar hefur misst
heimsklassamenn í meiðsli og svo eru
nokkrir lykilmenn á borð við
Boldsen farnir,“ sagði Anders.

ÍSLENDINGARNIR ERU
FRÁBÆRAR MANNESKJUR
Það var ekki annað að heyra á
fólki í Flensburg en að það væri
mjög ánægt með íslensku
leikmennina tvo sem komnir eru
til félagsins.
„Við erum mjög þakklátir fyrir
að fá þessa stráka. Þeir eru
frábærar manneskjur sem eru
til fyrirmyndar í öllu sem þeir
gera og leggja sig mjög hart fram á
æfingum. Við sjáum ekki eftir því að
hafa fengið þá til liðs við okkur.
Alex féll strax vel inn í liðið en Einar
hefur verið ákaflega óheppinn en við
væntum þess að hann verði mikill
styrkur fyrir liðið þegar hann kemst
aftur á ferðina,“ sagði Anders en
aðalkeppinautur Einars, Pólverjinn
Marcin Lijewski, er væntanlega á förum
til Hamburg næsta sumar, sagði Anders
Dahl-Nielsen að lokum.

Síðumúla 21 Reykjavík

|
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www.bang-olufsen.com
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NÝ KYNSLÓÐ RYÐUR SÉR
TIL RÚMS Í HOLLANDI

Ryan Babel

HEDWIGES
MADURO

EINTÓMIR
SNILLINGAR

Aldur: 22 ára
Staða: Miðjumaður

Johan Cruyff er af flestum talinn

Félag: Ajax

besti knattspyrnumaður Hollendinga
frá upphafi og var hann fyrirliði og
leikstjórnandi eins skemmtilegasta
landsliðs frá upphafi.

Hæð: 184 cm
Þyngd: 79 kíló
Leikstíll: Týpískur
miðjumaður sem
alinn hefur verið
upp hjá Ajax. Heldur sig djúpt á vellinum og stjórnar spilinu með frábærum
sendingum.

Marco van Basten, Ruud Gullit
og Frank Rijkaard voru aðalmennirnir í liðinu sem kom upp á 9.
áratugnum en á 10. áratugnum var
hollenska liðið að mestu leyti byggt
upp á leikmönnum Ajax, svo sem

De Boer-tvíburabræðrunum,
Edgar Davids, Patrick Kluivert

Aldur: 20 ára
Staða: Vængmaður
Félag: Liverpool
Hæð: 184 cm
Þyngd: 79 kíló
Leikstíll: Fljótur
og lunkinn alhliða
miðjumaður sem
þó líður best úti á
vængjunum. Frábær
í stöðunni maður
á mann og skorar
mikið af vængmanni að vera.

og fleirum.

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla
Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!
Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Fyrst voru það Johan Cruyff, Johan Neeskens,
Rob Rensenbrink og allir hinir snillingarnir í
gullaldarliði Hollendinga. Við þeirra
kefli tóku leikmenn á borð við
Ruud Gullit, Marco van Basten
og Frank Rijkaard og síðar
Clarence Seedorf, Edgar
Davids, Patrick Kluivert og
fleiri. Nú er ný kynslóð
hollenskrar knattspyrnu
að ryðja sér til rúms þar
sem Royston
Drenthe, Ryan Babel,
Hedwiges Maduro og fleiri
eru aðalmennirnir.
Royston Drenthe
Aldur: 20 ára
Staða: Vinstri bakvörður/vængmaður
Félag: Real Madrid
Hæð: 168 sm. Þyngd: 70 kíló
Leikstíll: Lítill og snaggaralegur en ótrúlega teknískur og fljótur vængmaður, sem þó getur einnig
spilað í stöðu bakvarðar. Minnir um margt á Roberto
Carlos.

EFTIR VIGNI
GUÐJÓNSSON

sport
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ollensk knattspyrna hefur
haft það fyrir reglu að endurnýja sig með reglulegu millibili í gegnum árin og svo virðist sem
brunnur efnilegra knattspyrnumanna
hjá þjóðinni sé svo gott sem botnlaus.
Sem fyrr er framtíðin björt, enda
hafa Hollendingar orðið Evrópumeistarar u-21 árs landsliða síðustu
tvö ár. Liðið hafði mikla yfirburði í
keppninni sem fram fór í sumar og
vann Serbíu með sannfærandi hætti
í úrslitaleiknum, 4-1. „Lið verða ekki
meistarar tvö ár í röð fyrir tilviljun,“
segir þjálfarinn Foppe de Haan.
„Þetta er uppskera áralangrar þrotlausrar vinnu. Hollenskur fótbolti á
bjarta tíð í vændum,“ segir Haan.
Fjölmiðlar í Hollandi eru eðlilega
í skýjunum með framgöngu unglingalandsliðsins og vilja meina að öll
teikn séu á lofti um að hollenska
landsliðið geti aftur náð þeim
hæðum sem það var í þegar Johan
Cruyff og félagar voru upp á sitt
besta. Máli sínu til stuðnings benda
þeir einfaldlega á gæði leikmannahópsins. „Þegar kjarninn í tvöföldu
Evrópumeistaraliði
unglinganna
hefur fest sig í sessi í aðalliðinu með
stuðningi eldri leikmanna eins og
Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy,
Robin van Persie og Rafael van der
Vaart getur Holland orðið ósigrandi,“ sagði eitt hollensku dagblaðanna eftir sigurinn í Evrópukeppninni í sumar.

DRENTHE SLÓ Í GEGN
Stjarna Evrópumótsins var hinn 20
ára gamli vinstri vængmaður
Royston Drenthe, sem keyptur var
til Real Madrid í sumar fyrir 1,2
milljarða króna. Drenthe átti köflótt
tímabil fyrir Feyenoord í heimalandi
sínu á síðasta tímabili og spilaði að
mestu leyti í stöðu vinstri bakvarðar.
Með unglingalandsliði Hollands í
sumar fékk hann frjálst hlutverk á
vinstri væng liðsins – í mun sóknarsinnaðri stöðu en venjulega. Og
Drenthe hreinlega blómstraði, sýndi
stórkostlega takta og var á endanum
valinn besti leikmaður Evrópumótsins. Með hraða sínum, styrk og einstakri tækni tætti Drenthe varnir
andstæðinga hollenska liðsins í sig í
hverjum leiknum á fætur öðrum.
Hann skoraði eitt mark, beint úr
aukaspyrnu, en lagði upp þau ófá.
Útsendarar Real urðu agndofa yfir
frammistöðu leikmannsins örvfætta
og keyptu hann fyrir tímabilið til að
leysa af goðsögnina Roberto Carlos,
sem var seldur til Fenerbahce.

Á AÐ VERA Á VINSTRI
VÆNGNUM
„Ég er reiðubúinn að takast á við það
sem fylgir því að vera leikmaður
Real Madrid; pressunni, stuðningsmönnunum
og
gæðunum
í
fótboltanum,“ sagði Drenthe þegar
hann var kynntur stuðningsmönnum
Real Madrid fyrir nokkrum vikum.
Spurður hvort hann vildi frekar
spila í vinstri bakverði eða á vinstri
kanti sagði Drenthe: „Ég mun spila
hvar sem þjálfarinn vill að ég spili.“
Foppe de Haan telur það hafa
verið rangt skref hjá Drenthe að
fara til Real og hafði ráðlagt honum
að vera að minnsta kosti eitt ár til
viðbótar hjá Feyenoord. „Hann er í
miklu öflugra liði í nýju landi og í
nýjum aðstæðum. Þetta verður erfitt
fyrir hann,“ segir de Haan, sem er
ekki í vafa um hvar best sé fyrir
Bernd Schuster, þjálfara Real, að
spila
stjörnuleikmanninum.
„Á
vængnum, ekki spurning. Honum
líður ekki eins vel í bakverðinum, en
á vængnum er hægt að gefa honum
lausan tauminn. Þá er hann óstöðvandi.“
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SÁ ERFIÐASTI SEM ÉG HEF MÆTT Á VELLINUM
Haukur Páll Sigurðsson, leikmaður
Þróttar og U-19 ára landsliðsins, var í
liði Íslands sem spilaði vináttuleik gegn
U-19 ára liði Hollendinga í september
árið 2005. Haukur var hægri bakvörður
í þeim leik og fékk það hlutverk að verjast Royston Drenthe, sem spilaði sem
bakvörður og vængmaður hjá Hollandi
í leiknum.
„Ég hafði aldrei heyrt mannsins getið
fyrir leikinn og vissi náttúrlega ekkert

við hverju var að búast. En hann var
hrikalega góður, langbesti leikmaður
hollenska liðsins, og hann náði að fara
mjög illa með mig í nokkur skipti,“ segir
Haukur. „Hann er með miklar hraðabreytingar, mjög brögðóttur með boltann og náði að klobba mig allsvakalega
í eitt skiptið.“
Leikurinn endaði með 1-0 sigri Hollendinga en þrír leikmenn hollenska
liðsins voru í hópnum sem varð Evrópu-

meistari í sumar, þar á meðal
Drenthe.
„Hann er mjög svipuð týpa og
Roberto Carlos og ég man að
þegar hann var í bakverðinum átti
hann það til að krossa boltann yfir
á hægri vængmanninn, eins og að
drekka vatn. Hann er með frábæran vinstri fót og ótrúlega teknískur. Klárlega erfiðasti andstæðingur
sem ég hef spilað á móti.“

Haukur Páll
Sigurðsson,
leikmaður
Þróttar

6

sport

SÉRFRÆÐINGARNIR

Landsliðsmaðurinn

SVARA

Hermann
Hreiðarsson hefur
lifað og hrærst með
bestu knattspyrnumönnum heims í
rúman áratug, allt
frá því að hann gekk
í raðir Crystal Palace
frá ÍBV sumarið 1997.
Sport fékk Hermann
til að segja frá fimm
erfiðustu andstæðingunum sem hann hefur
þurft að kljást
við á fótboltavellinum.

Hver á að vera í marki

enska landsliðsins?
Ólafur Kristjánsson:
Allavega ekki
Paul Robinson.
David James
er líklega
skásti kosturinn. Hann
gerir vissulega
sínar gloríur en hann er oftast
traustur og hefur staðið sig vel
hjá Portsmouth.

Bjarni Jóhannsson:
David James.
Hann gerir sín
mistök en þau
eru færri en
hjá þeim sem
hafa fengið
sénsinn í marki
enska liðsins hingað til.

Logi Ólafsson:
Ef gáfnafari
Robert Green
yrði komið
fyrir í David
James, þá
væri kominn
fyrirtaksmarkvörður.
En af þrennu illu held ég að
Paul Robinsson sé skástur. Hann
á að vera búinn með mistakakvótann.

ALAN SHEARER

THIERRY HENRY

RYAN GIGGS

JAVIER ZANETTI

DUNCAN FERGUSON

Félag: Newcastle

Félag: Arsenal

Félag: Man. Utd.

Félag: Inter

Félag: Everton

„Hann er besti
svokallaði „targetmaður“ sem ég hef
spilað á móti. Ef
hann var inni í teignum og fékk boltann
voru afgerandi líkur
á að hann myndi
skora. Auk þess
var hann hrikalega
sterkur og klókur
og hann leyndi líka
á sér í hraða. Hann
var ekki sá stærsti
en samt mjög
öflugur í sköllunum
og ef hann vann
ekki skallana fékk
hann aukaspyrnur
í staðinn. Hrikalega
erfiður.“

„Það er náttúrlega
ekki hægt að sleppa
honum. Hann átti
nokkur frábær
tímabil og það var
alltaf jafn erfitt að
mæta honum. Það
er ekki bara að hann
sé fljótur heldur nær
hann að nýta hraðann rosalega vel. Svo
er hann náttúrlega
frábær að klára færin.
Hann skoraði mörg
mörk á Englandi
og flest þeirra voru
stórglæsileg.“

„Sem Manchester
United-maður verð
ég að nefna Ryan
Giggs. Hann er
búinn að vera að í
mörg ár og alltaf er
hann jafn frábær.
Þegar Giggs er upp
á sitt besta er hann
óstöðvandi. Hreyfingarnar og valdið
sem hann hefur á
boltanum gerir hann
að einstökum og
óútreiknanlegum
leikmanni.“

„Þegar ég var hjá
Ipswich árið 2001
spiluðum við tvo
leiki gegn Inter í
Evrópukeppninni
og þá var Zanetti í
hægri bakverðinum.
Ég hreifst mikið af
honum í þessum
leikjum. Það er
magnað hvað hann
er afslappaður og
öruggur á boltanum
í sóknarleiknum en
síðan er hann auk
þess frábær varnarmaður.“

„Ég háði mörg góð
einvígi við hann. Stór
og sterkur framherji
en líka snarklikkaður.
Ekki beint þægilegasti andstæðingurinn
til að spila á móti
og maður fékk alltaf
nokkur olnbogaskot
og tæklingar frá
honum. Frábær
skallamaður og það
þurfti virkilega að
pæla í því hvernig
maður hoppaði
upp í einvígin gegn
honum.
Svo var
hann líka
lúmskur

ERFIÐUSTU
ANDSTÆÐINGARNIR

A

Heimir Guðjónsson:

uk Crystal Palace hefur Hermann spilað með
Brentford, Wimbledon, Ipswich, Charlton og
nú Portsmouth. „Þetta er orðinn langur tími og
ég hef mætt mörgum ótrúlegum leikmönnum. Það er
mjög erfitt að velja aðeins fimm einstaklinga,“ sagði
Hermann við Sport. Á endanum gat Hermann þó tekið
út fimm leikmenn sem hann hefur oft þurft að kljást
við í gegnum tíðina. „Ég hefði náttúrlega getað nefnt
menn eins og Ronaldo og Rooney en ég hef ekki spilað
gegn þeim eins oft.“
Á lista Hermanns eru þrjár goðsagnir ensku úrvalsdeildarinnar; Thierry Henry, Alan Shearer og Ryan

David James.
Hann hefur
tekið miklum
þroskaframförum undir
stjórn Harry
Redknapp og
er orðinn miklu stöðugri. Ég
hef ekki miklar mætur á Paul
Robinson.

Giggs, einn eftirminnilegur andstæðingur úr
Evrópukeppni; Javier Zanetti, og einn mesti
harðjaxl ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi, hinn skoski Duncan Ferguson.
„Það eru fyrst og fremst leikmenn frá
Manchester United og Arsenal sem koma
upp í hugann því það eru leikir gegn þeim
liðum sem standa sérstaklega upp úr sem
erfiðir hjá mér. Ég hef oft náð góðum
úrslitum gegn Liverpool og Chelsea í
gegnum tíðina og því komast leikmenn þeirra liða ekki á blað.“

EFTIR VIGNI
GUÐJÓNSSON

Bílavarahlutir

UMBOÐSMAÐUR
ÍSLANDS
NËVEMBER 

3PORT
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OFMETNUSTU
LEIKMENN
ENGLANDS
HVOR ER BETRI
WOODS EÐA
FEDERER?
ÍÞRÓTTASTJÓRI
FLENSBURG
EINAR OG ALEX
ERU GULLS ÍGILDI

sport
Útgefandi: 365 miðlar.
Ritstjóri: Vignir
Guðjónsson, vignir@
frettabladid.is

SPORTMYND/VILHELM

HOLLENSK
KNATTSPYRNA
NÝ KYNSLÓÐ
RYÐUR SÉR
TIL RÚMS

ÓLAFUR GARÐARSSON
HEFUR Í RÚMAN ÁRATUG
STAÐIÐ AÐ ÚTRÁS
ÍSLENSKRA
KNATTSPYRNUMANNA.
ÓLAFUR SEGIR
FRÁ STARFINU,
SAMNINGUNUM OG
SAMSKIPTUNUM VIÐ
STJÓRANA.

Forsíðumyndina tók Valli af Ólafi
Garðarssyni, umboðsmanni.

Bílabón og hreinsivörur

Hjöruliðir

Hemlahlutir

Einn tveir og þrír 31.297

Keilulegur

Viftu- og tímareimar

Kúlu- og rúllulegur
Kúluliðir

Hjólalegusett

Kúplingar og höggdeyfar

- Það borgar sig að nota það besta

w w w. f a l k i n n . i s

Chevrolet Captiva

DYNAMO REYKJAVÍK

Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl.
Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm
Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Nálgunarvörn
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira

Captiva
Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra ökumanna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum
og við tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum
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PÓKERANDLIT UMBOÐSM
Ólafur Garðarsson er umboðsmaður
tæplega þrjátíu íslenskra atvinnumanna í knattspyrnu. Hann er
þrautreyndur í faginu og snilld
hans í samningaviðræðum er annáluð. Sport kafaði í viskubrunn
Ólafs, sem er eldri en tvævetur í
faginu.

EFTIR HJALTA ÞÓR HREINSSON

Ó

lafur Garðarsson fagnar
tíu ára starfsafmæli sem
umboðsmaður um þessar
mundir. Þessi hógværi Vesturbæingur hefur marga fjöruna
sopið en hann hefur meirihluta
þeirra íslensku leikmanna sem
eru atvinnumenn erlendis á sínum
snærum. Auk þess að vera
umboðsmaður hefur Ólafur rekið
eigin lögfræðistofu í tuttugu ár en
fótboltinn er honum í blóð borinn.
„Á ákveðinn hátt var þetta fótboltaáhuginn sem ég vildi tvinna
við lífið mitt þegar ég ákvað að
gerast umboðsmaður. Ég þekkti
líka marga leikmenn sem leituðu
til mín til að lesa yfir samninga
við erlenda umboðsmenn og
erlend félög. Ég ákvað því að
sækja um réttindin,“ segir Ólafur.
Það var þyrnir í augu hans þegar
leikmenn gerðu óuppsegjanlega
samninga við umboðsmenn og
enn þann dag í dag geta leikmenn
hans losnað frá honum með
stuttum fyrirvara.
Fyrsti skjólstæðingur Ólafs
eftir að hann tók prófið var
Jóhann Birnir Guðmundsson, sem
fór til Watford árið 1998. „Ég fékk
réttindin á fimmtudegi og var á
leiðinni til London daginn eftir
með konunni minni. Ég sá þá viðtal við Graham Taylor, þáverandi
stjóra Watford, þar sem hann var
að úthúða nokkrum umboðsmönnum. Ég sýndi konunni minni viðtalið og sagði við hana að ef ég
næði tali af þessum manni og
næði vel saman við hann gæti
mér komið saman við alla. Ég
hitti hann, það fór vel á með
okkur, og viku síðar var Jóhann
orðinn leikmaður Watford,“ segir
Ólafur.

ERFIÐ FÆÐING
Ólafur lagði gríðarlega mikla vinnu
á sig þegar hann var að koma sér á
kortið sem umboðsmaður. „Ég tók
þetta mjög alvarlega frá upphafi.
Ég talaði alltaf um þetta sem
áhugamálið mitt en ég sá alveg að
það þýddi ekkert að vakna á morgnanna og bíða eftir símtölum. Framkvæmdastjórar hugsa ekki strax
um Ísland þegar þeir eru að leita
að leikmönnum. Þetta var miklu
meira markaðsstarf en ég bjóst
við. Ég ferðaðist markvisst til að
kynnast fólki um alla Evrópu og
eyddi í þetta gífurlegum tíma og
peningum. Svo er þetta eins og í
öðru, þetta snýst um að byggja upp
traust. Þegar menn sjá að það er
alvara í þér og það sem þú segir
stenst byggist þetta traust upp og
þá geturðu orðið farsæll,“ sagði
Ólafur, sem er umboðsmaður tæplega þrjátíu íslenskra leikmanna
erlendis og átta heima á Íslandi.
„Allir eru þeir verðugir fulltrúar sinnar þjóðar. Margir þeirra
eru mínir bestu fulltrúar, þeir bera
mér vel söguna við aðra leikmenn
sem síðan hafa leitað til mín,“ segir
Ólafur en hann tók meðvitaða
ákvörðun strax í upphafi um að
taka ekki að sér neina erlenda leikmenn.

FJÖLSKYLDAN OG
VINIRNIR SKIPTA ÖLLU
„Ég vil búa á Íslandi, hér er mín
fjölskylda og vinir. Ég hef oft
hugsað að ef ég get staðið mig vel
fyrir þessa íslensku gæti ég það
alveg eins með hina erlendu. En ég
hef aldrei borið mig eftir því að
semja við erlenda leikmenn og
mun aldrei gera. Það er bara svo
margt meira í lífinu en að eignast

„SKJÓLSTÆÐINGAR“ ÓLAFS:
Ari Freyr Skúlason (Häcken)
Ármann Smári Björnsson (Brann)
Bjarni Þór Viðarsson (Everton)
Brynjar Björn Gunnarsson (Reading)
Eggert Gunnþór Jónsson (Hearts)
Garðar Gunnlaugsson (Norrköping)
Gunnar Heiðar Þorvaldsson (Våleranga)
Gunnar Þór Gunnarsson (Norrköping)
Gylfi Sigurðsson (Reading)
Haraldur Björnsson (Hearts)
Helgi Valur Daníelsson (Öster)
Hermann Hreiðarsson (Portsmouth)
Hjálmar Jónsson (IFK Gautaborg)
Hjálmar Þórarinsson (Hearts)
Ívar Ingimarsson (Reading)
Jóhann B. Guðmundsson (GAIS)
Jóhannes Harðarson (Start)
Kjartan Henry Finnbogason (Atvitaberg)
Kristján Örn Sigurðsson (Brann)
Ólafur Ingi Skúlason (Helsingborg)
Ólafur Örn Bjarnason (Brann)
Rúrik Gíslason (Viborg)
Theodór Elmar Bjarnason (Celtic)
Viktor Bjarki Arnarson (Lilleström)
Viktor Unnar Illugason (Reading)

Lögfræðingurinn og fótboltaáhugamaðurinn Ólafur Garðarsson gerðist umboðsmaður fyrir tíu árum til að sameina áhugamálið og
menn á sínum snærum og vill helst ekki hafa þá fleiri.

meiri peninga eða umgangast
fræga fólkið, það er bara tvennt
sem skiptir máli, fjölskyldan og
vinir,“ segir Ólafur, sem tekur jafnframt fram að margir geri sér ekki
grein fyrir því hversu mikla fórn
atvinnumenn færi.
„Það er bara lítill hluti þeirra
sem er með þessar ævintýralegu
tekjur. Margir eru að þéna þokkalega en eru langtímum fjarri fjölskyldu og vinum. Þetta er gríðarlega erfitt, að ég tala nú ekki um
fyrir landsliðsmennina, sem eyða
pásum í deildakeppninni í landsleikjaferðir. En auðvitað eru plúsar
í þessu líka. Þeir eru ekki í vinnunni allan daginn og geta því tekið
meiri þátt í uppeldi barna sinna en
margir. Eiginkonur leikmanna eru
líka þátttakendur í þessari vinnu
en þær skapa strákunum eins
mikið pláss og þeir þurfa. Ef börnin eru veik til dæmis lendir pakkinn gjarnan á þeim. Þær vita að ef

leikmaður sefur ekki nóttina fyrir
leik stendur hann sig ekki og getur
dottið úr liðinu.“

LAUNAÞRÓUNIN ER EÐLILEG
Fjölmiðlar blása oft upp launaupphæðir leikmanna, sem margar
hverjar þykja stjarnfræðilega
háar. Til að mynda hefur því verið
haldið fram að John Terry, fyrirliði
Chelsea, fái 135 þúsund pund á
viku, tæpar sautján milljónir
íslenskra króna. Ólafur segir að
þessar tölur séu mjög oft fjarri
lagi. „Leikmenn ýkja oft tekjurnar
sínar, og þá er ég ekki að tala um
íslensku strákana. Ég hef oft heyrt
erlenda leikmenn tala um tekjurnar
sínar og þá taka þeir saman vikulaunin og alla bónusa og setja í eina
tölu. Þær tölur eru mjög oft ómarktækar,“ segir umboðsmaðurinn,
sem finnst laun leikmanna yfir
höfuð ekki vera komin út í öfgar.
„Nei, mér finnst þetta ekki

vera nein geðveiki. Sjónvarp
tekjurnar hafa rokið upp ásam
sölu á varningi og kakan hefu
stækkað. Ég held að leikmennir
ir fái ekkert mikið stærri sneið
dag en þeir gerðu. Það er ekke
óeðlilegt að leikmenn fái sin
skerf, án þeirra væri fótboltin
auðvitað ekki til.“
Laun umboðsmanna eru sv
mismunandi eftir samningum
„FIFA gaf út viðmiðun þar se
talað var um fjögur prósent a
launum, þetta fer yfirleitt ek
yfir það, en þetta er samkom
lagsatriði við samningsgerðin
Þetta er mismunandi,“ sag
Ólafur.

HEIÐARLEIKI OG
TRAUST ERU LYKILATRIÐI

Leikmenn þurfa að leggja mik
traust á umboðsmann sinn þa
sem hann útvegar þeim vinnu o
sér um launakjör þeirra. Heiða

ÓLAFUR ER UMBOÐSMAÐUR HERMANNS HREIÐARSSONAR:

Sendum frítt um land allt!

Hermann var næstum farinn til Liverpool

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

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

Alorka • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

PIPAR • SÍA • 70622

33" kr. 15.900

Ólafur Garðarsson hefur nokkrum sinnum
samið við ensk félagslið fyrir hönd
landsliðsmanninn Hermanns Hreiðarssonar.
Hermann gekk í raðir Portsmouth í sumar
en Ólafur segir að litlu hafi munað að
Hermann hefði farið til Liverpool á sínum
tíma. „Ég fékk einu sinni símtal frá Gerard
Houllier þegar hann var á eftir Hermanni
Hreiðarssyni. Það munaði mjög litlu að
hann færi til Liverpool. Maður veit aldrei
nákvæmlega hvað klikkaði en Houllier
Gerard Houllier,
fyrrverandi
talaði við mig og hann talaði líka við Eggstjóri Liverpool, ert Magnússon, þáverandi formann KSÍ, til
vildi fá Hermann
að spyrja um persónuleika Hermanns. Það
í lið sitt.
hefði verið gaman,“ segir Ólafur, sem beið
fram á síðustu stundu ásamt Hermanni þegar hann skrifaði
undir hjá Portsmouth í sumar vegna áhuga annarra liða.

sýnt honum mikinn áhuga. Hermann er því kominn í hörkuklúbb sem getur náð langt. Hann þrífst á samkeppninni og
hann er alltaf í liðinu. Hann er alltaf eftirsóttur og mörg lið
hafa verið á eftir honum. Hann er ekki bara góður leikmaður
heldur er hann mikill karakter líka. Reyndar fór það svo
að hann keypti hús af Redknapp þegar hann flutti til Portsmouth,“ segir Ólafur, sem eðlilega hefur hitt marga þekkta
einstaklinga innan fótboltaheimsins - misskrautlega þó.

„Við biðum eins lengi og við gátum, meðal annars vegna
Newcastle sem hefur tvisvar falast eftir kröftum hans. Hermann langaði að spila fyrir Harry Redknapp, sem hafði áður

David Dein er
harður nagli,
að sögn Ólafs.

„Ég hitti Arsene Wenger þegar Arsenal var að
kaupa Ólaf Inga Skúlason. Og þetta eru bara
menn eins og ég og þú, yfirleitt vænstu
kallar. David Dein, þáverandi varaformaður
hjá Arsenal, var töff týpa. Hann talaði
ítrekað um að Ólafi væri frjálst að stunda
nám samhliða boltanum en blekið var
varla þornað á pappírunum þegar hann
sagði við hann: „Þú lætur námið aldrei
trufla fótboltann,“ með áherslu á „aldrei“,“
segir Ólafur.
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Framtíðartækifæri hjá Fjarðaáli

Ferliseigandi stjórnunarkerfa

Sérfræðingur í iðnstýringum og sjálfvirkni

Alcoa Fjarðaál er ferlamiðað fyrirtæki sem stefnir að því að verða
vottað samkvæmt alþjóðlegum stöðlum ásamt innri stöðlum og
kröfum Alcoa. Ferliseigandi stjórnunarkerfa (management systems)
mun vinna í ferlaþróunarteymi fyrirtækisins í nánu samstarfi við
framkvæmdastjóra ferlaþróunar og aðra ferliseigendur. Hluti af
starfinu er að þróa ferlamiðað og straumlínulagað (lean) skipulag
í samræmi við staðla og kröfur.

Ábyrgðarsvið:
• Að aðstoða viðhaldsteymi við að bilanagreina sjálfvirk stjórnkerfi
svo sem iðnstýritölvur, hraðabreyta, skynjara og annan tengdan
búnað.
• Aðstoða viðhaldsteymi við að glöggva sig á rafmagnsteikningum
og handbókum og að kortleggja sjálfvirknibúnað.
• Þjálfa rafvirkja í bilanaleit í sjálfvirknibúnaði og skyldum
lausnum.

Ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og umsjón með innri og ytri kröfum og stöðlum.
• Umsjón og vöktun með því að unnið sé samkvæmt samþættu
ferlaskipulagi.
• Stjórnun og skipulagning innri ferlaúttekta (lead auditor).
• Umsjón með ytri vottunarúttektum og samskipti við ytri vottunarstofur og -aðila.
• Þátttaka og aðstoð við þróun ferlaskipulags fyrirtækisins.
• Aðstoð við hönnun og endurbætur vinnuferla.
• Umsjón með skjala- og skráarstjórnun.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði gæðastjórnunar. Rekstrarverkfræði,
iðnaðarverkfræði eða viðskiptafræði koma einnig til greina.
• Góð starfsreynsla í uppbyggingu og innleiðingu stjórnunarkerfa
(gæði eða umhverfi/heilsa/öryggi).
• Góð þekking á ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 stjórnunarstöðlum.
• Góð þekking á hönnun og greiningu verkferla og á breytingastjórnun.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, sem og
hæfni til tjáningar.
• Þekking á straumlínustjórnun (lean) er æskileg.

Menntunarkröfur:
• Rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða rafvirkjun
að viðbættri iðnfræði.
Starfsreynsla:
• Krafist er haldgóðrar starfsreynslu í iðnstýringum
og sjálfvirknilausnum.

Rafiðnaðarmenn í vaktavinnu
Við leitum að rafiðnaðarmönnum til að sinna viðhaldi tækja og
búnaðar Alcoa Fjarðaáls. Takmark Fjarðaáls er að verða í fremstu
röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir starfsmenn
fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækjanna og
viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt ástand þeirra.
Unnið er í teymum og verkefnin eru fjölbreytt. Áhersla er lögð
á frumkvæði og stöðugar endurbætur. Tækifæri til símenntunar
og starfsþróunar eru óvíða fleiri.
Góð laun fyrir vaktavinnu
Laun útlærðra rafiðnaðarmanna miðað við 15 tólf tíma vaktir í
mánuði að jafnaði og 15% árangursávinning:
Heildarárslaun
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Umsóknarfrestur fyrir öll störfin
er til 25. nóvember.
Viðkomandi þurfa að geta hafið
störf í byrjun janúar 2008.

Mánaðarlaun
Meðaltímakaup

5,4 milljónir
450 þúsund kr.
2.500 kr.

Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
rafiðnaðarmenn sem þess óska.

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is
eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is

Það eru spennandi tímar
framundan þegar Deloitte flytur
höfuðstöðvarnar í hæsta hús
landsins, Turninn við Smáratorg.
Fyrir utan einstakt útsýni
verður í húsinu fjölbreytt
starfsemi, m.a. World Class
líkamsræktarstöð og frábær
veitingastaður þar sem starfsfólk Deloitte borðar í hádeginu.

Deloitte er eitt af stærstu endurskoðunarfyrirtækjum í heiminum og hjá fyrirtækinu starfa
150 þúsund manns í 140 löndum.

Hjá Deloitte á Íslandi starfa um 200 manns,
fólk á öllum aldri, jafnt konur sem karlar, með
hátt menntunarstig.

Deloitte er skemmtilegur vinnustaður: Við höfum
öflugt starfsmannafélag, höldum fótboltamót,
golfmót og erum stöðugt með aðrar
skemmtilegar uppákomur.

Settu markio hátt
Vio hlökkum til ao fá þig í hópinn
PI PAR • SÍA • 72181

Deloitte óskar eftir háskólamenntuðu fólki til starfa við endurskoðun og reikningsskil. Við tökum vel á móti öllum prófgráðum
en leitum að fólki sem hefur metnað til að skara fram úr og setja
markið hátt. Ef þú hefur áhuga á að vinna hjá alþjóðlegu og
framsæknu þekkingarfyrirtæki sem býður þér markvissa þjálfun
og þróun í starfi skaltu hafa samband við okkur.
Ein skynsamlegasta ákvörðun
sem ég hef tekið var að hefja
störf hjá Deloitte. Þar fæ ég
hagnýta starfsreynslu með
faglegu og öflugu teymi
starfsmanna. Ég get hiklaust
mælt með starfinu fyrir alla
sem vilja ná árangri.
Ingunn Einarsdóttir

Fjölbreytt og krefjandi
verkefni, skemmtilegur
félagsskapur og góður starfsandi, metnaður og samstaða
er það sem mér finnst lýsa
starfi mínu hjá Deloitte best.
Hörður Bjarnason

Það sem kom mér mest á
óvart við að vinna hjá
Deloitte er hve fjölbreytt störf
á endurskoðunarskrifstofu
geta verið. Ég er alltaf að
læra eitthvað nýtt og kemst í
kynni við fullt af frábæru fólki.
Signý Magnúsdóttir

Einnig vantar okkar starfsmann í fjölbreytt ritarastarf og starfsmann í notendaþjónustu tölvudeildar.
Við bjóðum þér sveigjanlegan vinnutíma, gott starfsumhverfi,
alþjóðlega endurmenntun og samkeppnishæf laun.

Deloitte hefur í 7 ár í röð verið valið
Fyrirmyndarfyrirtæki í fyrirtækjakönnun VR!

Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 150.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi
eru starfsmenn um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði
endurskoðunar, reikningsskila, skatta- og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte
leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp á sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt
starfsumhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

www.deloitte.is

Ferilskrá með upplýsingum um fyrri störf, menntun og reynslu sendist til mannauðsstjóra á netfangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is fyrir 19. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug Guðmundardóttir í síma 580 3000.

Assistants/Officers
Landsbanki Luxembourg provides comprehensive wealth management
services to high-net-worth individuals and their affiliated companies
throughout Europe.
As a result of significant growth, we are now seeking experienced
personnel to fill the following positions:

Assistants/Officers – Wealth Management
Responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration of customer accounts and deposits
Follow-up of documents
Process various account related transactions such as treasury contracts and payments
Response to incoming external and internal inquiries via phone, e-mail or fax
Administrative and organisational support to account managers
Contact with internal and external partners
Monitoring client accounts, clarification/control work
Control of various internal procedures such as inputs, signatures and current account
debit/credit listing

Requirements:
•
•
•
•
•

Some experience in private banking in a similar position is a requirement
Computer literate, knowledge of Olympic is considered an advantage
Fluency in English, French or any Scandinavian language is considered an advantage
Strong organisational skills, team player, communicative and proactive
Capability to work independently

Assistants/Officers - Private Banking Administration
Responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•
•

Processing of securities settlements in accordance with applicable deadlines
Corporate action
Reconciliation of security positions
Securities master file maintenance
Internal/external customer transfers
Client account maintenance
Internal fees booking
Daily administrative tasks pertaining to the job

Requirements:
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•
•
•
•
•

Back office experience in a similar position
Fluency in English, French or any Scandinavian language is considered an advantage
MS Office software package, Olympic is an advantage
Flexible team player, but capable of working independently
Strong organisational and excellent communication skills

Applications should be sent to Ingibjörg Jónsdóttir, ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is,
before 21 November. For further information please contact Ingibjörg Jónsdóttir, Human
Resources – Landsbanki Iceland, tel. 410 7902 or Francoise Eischen, Human Resources –
Landsbanki Luxembourg, via e-mail francoise@landsbanki.lu.

Landsbanki is one of the largest financial undertakings
in Iceland providing comprehensive financial services to
individuals, companies and institutions. In the spirit of
advancement and expansion, the bank has established
branch offices in 17 countries all around the world.
In order to encourage the growth and profitability of
the bank, we place strong emphasis on developing an
enjoyable and good working environment, as well as
supporting the career development and knowledge of
our employees.
Landsbanki seeks to attract and employ exceptional
employees and to support them in their work. In the
opinion of the Management of Landsbanki, the key to
the successful operation of the bank are the bank’s
employees, their ambition, drive and loyalty.
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Viðskiptastjóri

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

Vegna aukinna umsvifa óskar SPRON eftir að ráða öflugan og kraftmikinn
viðskiptastjóra í útibú SPRON í Borgartúni. Útibú SPRON í Borgartúni var
opnað á nýjum stað í júní sl.
Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun
• Reynsla af bankastörfum kostur
• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum
• Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði,
skipulagshæfileika og ríka þjónustulund,
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf
til viðskiptavina SPRON
• Kynning og sala á vörum og
þjónustuleiðum SPRON
• Öflun nýrra viðskiptavina

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Pálsdóttir, þjónustustjóri í
Borgartúni, í síma 550 1200. Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu
SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 23. nóvember nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust
viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og
skjóta þjónustu.

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

3TARF Å PRËTEINT¾KNI
/2& ,ÅFT¾KNI ER ÅSLENSKT FYRIRT¾KI ¹ SVIÈI H¹T¾KNI
OG NÕSKÎPUNAR OG ER Å FARARBRODDI Å FRAMLEIÈSLU
VERÈM¾TRA PRËTEINA Å PLÎNTUM
&YRIRT¾KIÈ LEITAR NÒ AÈ ÎÚUGUM STARFSKRAFTI TIL AÈ
SINNA VERKEFNUM Å PRËTEINHREINSUN OG GREININGU

(¾FNISKRÎFUR
o -EISTARA EÈA DOKTORSGR¹ÈA Å LÅFEFNAFR¾ÈI LÅFT¾KNI
EÈA SAMB¾RILEGUM GREINUM
o 2EYNSLA AF RANNSËKNUM ¹ PRËTEINUM ER
NAUÈSYNLEG
o 'ËÈIR SKIPULAGSH¾ÙLEIKAR OG F¾RNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
3TARFSUMSËKNIR MEÈ FERILSKR¹ SENDIST FYRIR
 NËVEMBER ¹ RAFR¾NU FORMI TIL STARF ORFIS
EÈA BRÁÚEIÈIS TIL /2& ,ÅFT¾KNI HF +ELDNAHOLTI
 2EYKJAVÅK MERKTAR m!TVINNUUMSËKNn
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(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS
&JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSIÈ Å .ESKAUPSTAÈ
$EILDARSTJËRI HEILSUG¾SLU (3!&3.
(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS (3! AUGLÕSIR LAUSA TIL UMSËKNAR
STÎÈU DEILDARSTJËRA HJÒKRUNAR VIÈ HEILSUG¾SLU &JËRÈUNGS
SJÒKRAHÒSINS Å .ESKAUPSTAÈ &3. 
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF  Å DAGVINNU VIÈ STJËRNUN OG
ALMENNA HJÒKRUN ¹ HEILSUG¾SLUSVIÈI &3. AUK SKIPULAGNINGAR
SÁRFR¾ÈIMËTTÎKU HEIMAHJÒKRUNAR OG ÎNNUR ÖAU STÎRF SEM FRAM
FER ¹ HEILSUG¾SLUNNI 3TAÈAN ER LAUS UM N¾STU ¹RAMËT  JANÒAR
 EÈA EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI 3TARFSKJÎR ERU SAMKV¾MT
KJARASAMNINGI FR¹  OG STOFNANASAMNINGI &¥( OG (3!
¹SAMT HÒSN¾ÈI ¹ VIÈR¹ÈANLEGU VERÈI AÈSTOÈ VIÈ ÚUTNING ¹ SV¾ÈIÈ
EF MEÈ ÖARF OG ÚÖH SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ REYNSLU Å
STJËRNUN OG ÖEKKI TIL OG HAÙ ¹HUGA ¹ STARFSEMI HEILSUG¾SLU

Verkefnastjóri
SPRON óskar eftir að ráða öflugan verkefnastjóra til að sinna ýmsum stærri
verkefnum fyrir SPRON. Í boði er áhugavert og krefjandi starf í hópi metnaðarfullra
starfsmanna SPRON. Verkefnastjóri tilheyrir þjónustusviði SPRON, með aðsetur í
Ármúla 13a, og heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.

(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR ¹ HEILSUG¾SLU &3.
5M ER AÈ R¾ÈA DAGVINNU ¹ HEILSUG¾SLUDEILD &3. VIÈ HEI
MAHJÒKRUN OG ÚEIRI STÎRF ER FALLA UNDIR SVIÈ HEILSUG¾SLU 3TARFS
HLUTFALL ER   OG R¹ÈNING GETUR VERIÈ STRAX EÈA EFTIR N¹NARA
SAMKOMULAGI AÈILA %INNIG V¾RU MÎGULEGAR VAKTIR ¹ SJÒKRADEILD

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR ¹ SJÒKRADEILD &3.
5M ER AÈ R¾ÈA DAG KVÎLD OG N¾TURVAKTIR VIÈ ALMENNA HJÒKRUN
EN ¹ &3. ERU MA LYÚ¾KNIS OG HANDL¾KNISDEILD AUK F¾ÈINGAR
DEILDAR SKURÈSTOFU OG BR¹ÈAMËTTÎKU AUK HJÒKRUNARDEILDAR OÚ
ÖH 3TÎÈURNAR ERU LAUSAR NÒ ÖEGAR EÈA EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI
OG STARFSHLUTFALL FR¹    3TARFSKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARA
SAMNINGI FR¹  OG STOFNANASAMNINGI &¥( OG (3! ¹SAMT
HÒSN¾ÈI ¹ GËÈU VERÈI OG ÚUTNINGSAÈSTOÈ
!LLAR FREKARI UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA &RIÈNÕ (ELGA ¶ORL¹KS
DËTTIR HJÒKRUNARSTJËRI &3. 3   FRIDNY HSAIS OG
6ALDIMAR / (ERMANNSSON FULLTRÒI FRAMKV¾MDASTJËRA (3!&3.
3   VALDIMARH HSAIS 
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  OG SKULU UMSËKNIR
ER GREINA FR¹ MA REYNSLU OG FYRRI STÎRFUM SENDAST TIL (3!&3.
-ÕRARGÎTU   &JARÈABYGGÈ EÈA ¹ OFANRITAÈA 3J¹ EINNIG TIL
UPPL WWWHSAIS V&3. OG WWWFJARDABYGGDIS

4IL FREKARI UPPLÕSINGA
.ESKAUPSTAÈUR Å .ORÈÙRÈI ER BYGGÈAKJARNI INNAN &JARÈABYGGÈAR SEM ER ST¾RSTA SVEIT
ARFÁLAG ¹ !USTURLANDI MEÈ UM  ÅBÒA 5PPTÎKUSV¾ÈI (3!&3. ER ALLT !USTURLAND
EN ÖAR BÒA NÒ UÖB  MANNS OG FER ÎRT FJÎLGANDI ¥ &JARÈABYGGÈ ER REKIN ÎÚUG
ÖJËNUSTA OG Å .ESKAUPSTAÈ ER STARFR¾KTUR GRUNNSKËLI TËNSKËLI OG LEIKSKËLI ¹SAMT
6ERKMENNTASKËLA !USTURLANDS EN EINNIG ER GËÈ AÈSTAÈA TIL ÅÖRËTTAIÈKUNNAR 3UNDLAUG
ÅÖRËTTAHÒS ÅÖRËTTAVÎLLUR OG GOLFVÎLLUR ERU ¹ SV¾ÈINU SEM OG FÅNASTA SKÅÈASV¾ÈI Å
/DDSKARÈI .¹TTÒRUFEGURÈ ER MIKIL ¹ SV¾ÈINU ENDA ERU MÎRG SKEMMTILEGUSTU GÎNGU
OG ÒTIVISTARSV¾ÈI LANDSINS ¹ !USTURLANDI

Starfssvið:

Helstu verkefni:

Um er að ræða nýtt starf innan SPRON.
Verkefnastjóri mun sjá um stýringu stærri
verkefna fyrir SPRON heildina eða einstakar
einingar innan hennar eftir því sem við
á. Starfið felur í sér umsjón verkefna,
skipulag þeirra, framkvæmd og innleiðingu
nýjunga/breytinga í tengslum við verkefnin.
Verkefnastjóri mun vinna í nánu samstarfi
við stjórnendur, sérfræðinga og aðra
starfsmenn SPRON heildarinnar.

• Háskólamenntun með sérstaka áherslu á
verkefnastjórnun
• Reynsla af verkefnastjórnun og notkun
viðurkenndra aðferða
• Reynsla úr fjármálageiranum æskileg
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í
mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri,
sími 550 1200, netfang harpa@spron.is.
Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 25. nóvember nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust
viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og
skjóta þjónustu.
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Starf í mötuneyti
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
kraftmiklum starfskrafti í mötuneyti til að sjá
um hádegismat fyrir 20-30 manns. Umsóknir
skulu sendar á netfangið: box@frett.is
merkt “mötuneyti”.

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Starfsmaður
í framlínu

Frístundaheimilin Vesturhlíð og Langholtshöll óska eftir
frístundaráðgjöfum/leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum,
stundvísum og nákvæmum aðila til að
efla framlínu okkar.
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, skapandi og skemmtilegu
fólki sem er áhugasamt um að vinna með fötluðum börnum
Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
Langholtshöll, Langholtsskóla s. 664 7646
Vesturhlíð, Öskjuhlíðarskóla
• Gula húsið, 1. – 3. bekkur, Heiður, s. 695 5145
• Rauða húsið, 4. – 6. bekkur, Helga, s. 695 5143
• Græna húsið, 7. – 10. bekkur, Sólveig , s. 695 5144

Umsækjendur þurfa að
geta hafið störf sem fyr st
öð eru á heima
Nánari upplýsingar og umsóknareyðubl
hafa samband
síðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt að
fatlaðra barna,
við Katrínu, deildarstjóra frítímastar fs
í síma 411 5400

Í starfinu felst:
• Ráðgjöf við viðskiptavini
• Úrvinnsla verkefna
• Önnur tilfallandi verkefni

-

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða framhaldsskólamenntun - æskileg
• Reynsla af sölu- og / eða skrifstofustörfum
• Samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

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

70 7(9  :Ð(  

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og
hóf að selja bensín til almennings 8. janúar 2004.
Fyrirtækið rekur 11 bensínstöðvar ásamt því að
veita verktökum og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu starfa 23 manns. Atlantsolía
hefur verið í fararbroddi með nýjungar hér á landi
með innleiðingu Dælulykla.
Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.
Umsjón með starfinu hefur Hlynur Ragnarsson.
Umsóknir sendist fyrir föstudaginn 16. nóvember
á netfangið: hlynur@atlantsolia.is.

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

Starfsmaður á
fjármálasviði
Við hjá Atlantsolíu erum að leita að
metnaðarfullum starfskrafti til að efla
fjármálasvið okkar.
Í starfinu felast:
• almenn bókhaldsstörf
• afstemmingar
• önnur tilfallandi verkefni

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og hóf að
selja bensín til almennings 8. janúar 2004. Fyrirtækið
rekur 11 bensínstöðvar ásamt því að veita verktökum
og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu
starfa 23 manns. Atlantsolía hefur verið í fararbroddi
með nýjungar hér á landi með innleiðingu Dælulykla.
Umsjón með starfinu hafa Sigrún Ýr Árnadóttir
(sigrun.yr.arnadottir@capacent.is) og Brynhildur
Steindórsdóttir (brynhildur.steindorsdottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum.
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Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Capcent Ráðninga,
www.capacent.is

- við ráðum

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is
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Starfið gæti hentað vel viðskiptamenntuðum
einstaklingi með reynslu af fjármálasviði.
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3KIPSTJËRI OG H¹SETI
«SK AEFTIR SKIPSTJËRA OG H¹SETA ¹ T KRËKAB¹T MEÈ
BEITINGAVÁL 'ERÈUR ÒT FR¹ "REIÈDALSVÅK
5PPLÕSINGAR Å S  

2EYNDUR VERKEFNASTJËRI ËSKAR
EFTIR ÎGRANDI VERKEFNUM
6ERKEFNASTJËRI ¹ GËÈUM ALDRI MEÈ MIKLA REYNSLU Å
ERÙÈUM VERKEFNUM B¾ÈI INNANLANDS OG ERLENDIS
GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM 5M FASTA EÈA
TÅMABUNDNA VERKEFNATENGDA R¹ÈNINGU GETUR
VERIÈ AÈ R¾ÈA
5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ NETFANGIÈ
BOX FRETTIS MERKT mVERKEFNASTJËRIn

Ráðningarþjónusta

Meiraprófsbílstjóri
Leitum að meiraprófsbílstjóra fyrir framleiðsluog innﬂutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.
Starﬁð er fólgið í akstri frá vöruhúsi til viðskiptavina fyrirtækisins
innan höfuðborgarsvæðisins. Vinnutími er frá kl. 08.00-17:00.

Hæfniskröfur
· Meirapróf
· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Metnaður og sjálfstæði í starﬁ
· Rík þjónustulund og sterk ábyrgðakennd

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

-ENNTASVIÈ

)NGUNNARSKËLI

Komdu og keyrðu með okkur

+ENNARAR ËSKAST Å )NGUNNARSKËLA
3TIGSTJËRI ¹ MIÈSTIGI
+ENNARI ¹ MIÈSTIGI
3TUÈNINGSFULLTRÒI
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ
'UÈLAUGU 3TURLAUGSDËTTUR SKËLASTJËRA GUSTUR INGUNNARSKOLIIS
  EÈA ¶URÅÈI 3IGURJËNSDËTTUR AÈSTOÈARSKËLASTJËRA THURID
UR INGUNNARSKOLIIS   EÈA Å SÅMA  

)NGUNNARSKËLI ER FRAMS¾KINN SKËLI MEÈ ¹HERSLU ¹ SVEIGJANLEGA STARFSH¾TTI EINSTAKL
INGSMIÈAÈ N¹M SAMKENNSLU ¹RGANGA OG TEYMISVINNU KENNARA ,IST OG VERKGREINAR
SKIPA STËRAN SESS OG ERU MEÈAL ANNARS SAMÖ¾TTAR SAMFÁLAGS OG RAUNGREINUM Å
GEGNUM ÖEMAVINNU -ARKVISST ER UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ STYRKJA J¹KV¾ÈA HEGÈUN NEMENDA
3KËLINN ER MËÈURSKËLI Å EINSTAKLINGSMIÈUÈU N¹MSMATI EN AUK ÖESS ER UNNIÈ AÈ
MÎRGUM ÖRËUNARVERKEFNUM 3KËLAHÒSIÈ ER HANNAÈ MEÈ HLIÈSJËN AF HUGMYNDAFR¾ÈI
SKËLANS OG STYÈUR ÖVÅ VEL VIÈ STARÙÈ SEM ÖAR FER FRAM ¥ SKËLANUM ER MJÎG GËÈUR
STARFSANDI OG VEL BÒIÈ AÈ KENNURUM

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å
STÎRFUM OG AÈ VINNUSTAÈIR BORGARINNAR ENDURSPEGLI ÖAÈ
MARGBREYTILEGA SAMFÁLAG SEM BORGIN ER !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹
EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIK
ISSTORF  (J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR
UPPLÕSINGAR UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND
VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å







óskar eftir að ráða móttökustjóra.

Toyota Kópavogi er umboðsaðili
Toyota bifreiða, vara- og aukahluta
á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn

Starfssvið:

fyrirtækisins byggja gildi sín og

- Móttaka viðskiptavina
- Þjónusta við viðskiptavini
- Umsjón kaffibars / innkaup aðfanga
- Tilfallandi verkefni

viðmið í starfi á The Toyota Way:

Hæfniskröfur:

Gagnkvæm virðing og náin sam-

- Færni í mannlegum samskiptum
- Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
- Skipulögð og öguð vinnubrögð
- Áreiðanleiki
- Færni í notkun forrita á borð við Word og Excel

vinna eru hornsteinar í daglegri

Vinnutími: frá kl. 11:00 - 18:00 alla virka daga

tryggja áframhaldandi framfarir í

Stjórnunar-, þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota.

starfsemi Toyota Kópavogi. Hverri
áskorun er tekið fagnandi hendi og
leita starfsmenn stöðugt leiða til að

öllu því sem við kemur starfsemi

Ert þú í
atvinnuleit?

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@toyota.is, merkt: Móttökustjóri.
Einnig má sækja um starfið á www.toyota.is.
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 19. nóvember nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir
á netfanginu anna@toyota.is.

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

www.toyota.is
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

 Kannaðu málið á

$$$

TOYOTA Í KÓPAVOGI

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

 )'  ! '& #(
("'%' '$$$

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart
viðskiptavinum þess.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 39892 11.2007

4ÎKUM VEL ¹ MËTI GËÈU FËLKI
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Bókari – hlutastarf
Áltak ehf. óskar eftir a› rá›a bókara í 70% starf.
Starfssvi›
Áltak b‡›ur brei›a línu af gæ›a
byggingarvörum frá ﬂekktum framlei›endum. Fyrirtæki› sérhæfir sig m.a.
í utanhússklæ›ningum, undirkerfum fyrir
utanhússklæ›ningar, kerfisloftum,
kerfisveggjum, innihur›um, reyklúgum,
reykræstibúna›i og brunakerfum,
gluggum, hur›um, samlokueiningum,
kerfisgólfum o.fl. Markmi› Áltaks er a›
bjó›a eingöngu gæ›avöru frá vi›urkenndum framlei›endum.
Sjá nánar á www.altak.is

Hæfniskröfur

Bókhald
Tollsk‡rsluger›
Önnur tilfallandi störf

Haldbær bókhaldsreynsla
Nákvæm og skipulög› vinnubrög›
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 18. nóvember nk.

$IJUHLåVOXIyON
yVNDVW
9LåOHLWXPDå
DIJUHLåVOXIyONLtVSHQQDQGL
XQGLUIDWDYHUVOXQYLå
/DXJDYHJ
(Ié~KHIXUiKXJDQQ
JHWXQDRJUpWWD
DQGDQQéiVHQGX
RNNXUOtQXPHåKHOVWX
XSSOçVLQJXPi
SDQWD#OXVKLVI\ULU
ÀPPWXGDJLQQQyYHPEHU
RJYLåK|IXPVDPEDQG
P\VSDFHFRPODIHPPHUYN

Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netfang:rannveig@hagvangur.is

/DXJDYHJL6tPL

Fjármálastjóri
Lei›andi fyrirtæki í ﬂjónustu á byggingarmarka›i
óskar a› rá›a fjármálastjóra.
Fjármálastjóri ber ábyrg› á daglegri stjórnun á fjármálum fyrirtækisins og er jafnframt sta›gengill
framkvæmdastjóra.

Ábyrg›arsvi›

Menntun og hæfniskröfur

Ábyrg› á fjárhag, bókhaldi og uppgjörum.
Ábyrg› á fjárst‡ringu, innheimtu, grei›slum,
fjármögnun og reikningager›.
Ábyrg› og ﬂróun á uppl‡singakerfum.
Fjárhagsáætlunarger›.
Samskipti vi› endursko›endur og fjármálastofnanir.
Umsjón me› rekstrarlegum greiningum og
stjórnunaruppl‡singum.

Vi›skiptafræ›imenntun á háskólastigi.
Reynsla og ﬂekking á framangreindum starfs- og
ábyrg›arsvi›um er nau›synleg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Vi›komandi ﬂarf a› geta unni› sjálfstætt.
Gó› enskukunnátta er skilyr›i.
Nákvæm vinnubrög›, ábyrg› í starfi, skipulagshæfileikar og frumkvæ›i eru nau›synlegir kostir.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 18. nóvember.
Uppl‡singar veitir Björn H. Reynisson hjá Hagvangi. Netfang: bjorn@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

6ERKEFNASTJËRI
*AFNRÁTTISFR¾ÈSLA Å LEIKSKËLUM OG GRUNNSKËLUM
*AFNRÁTTISSTOFA ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VERKEFNASTJËRA Å H¹LFT STARF TIL TËLF M¹NAÈA 5M ER AÈ R¾ÈA NÕTT OG SPENNANDI
ÖRËUNARVERKEFNI ¹ SVIÈI JAFNRÁTTISM¹LA OG JAFNRÁTTISFR¾ÈSLU
6ERKEFNIÈ MIÈAR AÈ ÖVÅ AÈ AUKA OG EÚA JAFNRÁTTIS OG KYNJASJËNARMIÈ Å SKËLASTARÙ ÖE Å LEIKSKËLUM OG GRUNNSKËLUM
!È VERKEFNINU STANDA FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ *AFNRÁTTISSTOFA *AFNRÁTTISR¹È (AFNARFJARÈARB¾R 2EYKJAVÅKURBORG +ËPAVOGSB¾R
OG !KUREYRARB¾R 6ERKEFNIÈ ER TVÅÖ¾TT !NNARS VEGAR AÈ SETJA UPP VEFSÅÈU ÖAR SEM UPPLÕSINGAR UM JAFNRÁTTISFR¾ÈSLU VERÈA
AÈGENGILEGAR (INS VEGAR AÈ VINNA MEÈ GRUNNSKËLUM OG LEIKSKËLUM SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ SINNA TILRAUNAVERKEFNUM ¹ SVIÈI
JAFNRÁTTISM¹LA OG NOTA VEFSÅÈUNA TIL KYNNINGAR ¹ ÖEIM
(ELSTU VERKEFNI
o -ËTUN OG ÖRËUN VERKEFNISINS Å SAMR¹ÈI VIÈ VERKEFNISSTJËRN
o 6ERKEFNASTJËRNUN OG SAMSTARF MEÈAL ANNARS VIÈ TILRAUNASKËLA
o 3ÎFNUN FR¾ÈSLUEFNIS TEXTAVINNSLA OG INNSETNING ¹ VEFSÅÈU
o 5MSJËN MEÈ UPPSETNINGU VEFSÅÈU
o +YNNING VERKEFNISINS
o -AT OG SKÕRSLUGERÈ
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 2EYNSLA EÈA MENNTUN ¹ SVIÈI JAFNRÁTTISM¹LA NAUÈSYNLEG
o (¹SKËLAMENNTUN NAUÈSYNLEG
o 2EYNSLA AF KENNSLU EÈA N¹MSKEIÈAHALDI NAUÈSYNLEG
o 2EYNSLA AF VERKEFNASTJËRNUN ¾SKILEG
o (¾FNI TIL AÈ TJ¹ SIG Å R¾ÈU OG RITI ¹ ÅSLENSKU ENSKU OG EINU NORR¾NU TUNGUM¹LI
o 3VEIGJANLEIKI OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
,EITAÈ ER AÈ EINSTAKLINGI SEM ER SJ¹LFST¾ÈUR OG SÕNIR FRUMKV¾ÈI 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST ,AUNAKJÎR
ERU SAMKV¾MT SAMNINGUM *AFNRÁTTISSTOFU OG VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS 4IL GREINA KEMUR AÈ VERKEFNASTJËRI SÁ STAÈSETTUR
ANNAÈHVORT ¹ !KUREYRI EÈA Å 2EYKJAVÅK 6AKIN ER ATHYGLI ¹ AÈ STARÙÈ STENDUR OPIÈ JAFNT KONUM OG KÎRLUM
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  DESEMBER N¾STKOMANDI 5MSËKNIR SENDIST TIL *AFNRÁTTISSTOFU "ORGUM VIÈ .ORÈURSLËÈ 
!KUREYRI EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ JAFNRETTI JAFNRETTIIS -EÈ UMSËKN SKAL FYLGJA FERILSKR¹ OG UPPLÕSINGAR UM MENNTUN
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (J¹LMAR 3IGMARSSON Å SÅMA   ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN HEFUR VERIÈ
TEKIN UM R¹ÈNINGU

35..5$!'52  NËVEMBER 
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6IÈ VINNUM SAMAN
3TARFSFËLK FÁLAGSLEGRAR HEIMAÖJËNUSTU VEITIR STUÈNING
TIL SJ¹LFSHJ¹LPAR MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ FËLK GETI
SEM LENGST BÒIÈ MEÈ REISN ¹ EIGIN HEIMILI ÖR¹TT FYRIR
HEILSUBREST OGEÈA F¾RNISKERÈINGU
6IÈ HJ¹ ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ ,AUGARDALS OG (¹ALEITIS
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GOTT STARFSFËLK TIL AÈ VINNA MEÈ
ÎÚUGUM HËPI STARFSMANNA Å ÖRËUNARVERKEFNI SEM
MIÈAR AÈ ÖVÅ AÈ EÚA FÁLAGSLEGA ÖJËNUSTU VIÈ ÎRYRKJA
OG ELDRI BORGARA ¹ 3LÁTTUVEGI 3VEIGJANLEGUR VINNUTÅMI
OG HLUTASTÎRF KOMA TIL GREINA

(ELSTU VERKEFNI
o !ÈSTOÈ VIÈ VERKEFNI DAGLEGS LÅFS OG
ALMENN HEIMILISSTÎRF
o 3TUÈNINGUR TIL SJ¹LFSHJ¹LPAR OG
SAMFÁLAGSLEGRAR Ö¹TTTÎKU
o 3AMR¹È OG UPPLÕSINGAGJÎF

(¾FNISKRÎFUR
o &ÁLAGSLIÈAMENNTUN ¾SKILEG
o 3VEIGJANLEIKI OG H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
o &RUMKV¾ÈI OG J¹KV¾ÈNI

"OÈIÈ ER UPP ¹
o &R¾ÈSLU HANDLEIÈSLU OG STUÈNING Å STARÙ
o 'ËÈAN STARFSANDA OG FÁLAGSLÅF
o &JÎLBREYTT STARF
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ %LFU " %LLERTSDËTTUR
VERKEFNISSTJËRA ¹ 3LÁTTUVEGI Å SÅMA   EÈA Å
TÎLVUPËSTI ELFAELLERTSDOTTIR REYKJAVIKIS
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKUR
BORGAR OG %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT
KYNJA Å STÎRFUM OG AÈ VINNUSTAÈIR BORGARINNAR ENDURSPEGLI
ÖAÈ MARGBREYTILEGA SAMFÁLAG SEM BORGIN ER !TVINNU
AUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR
WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR
UPPLÕSINGAR UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAM
BAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánsveitingum og skipulagi
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Hg[g¨Â^c\jg{[_{gb{aVhk^Â^
Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræðing á fjármálasviði til starfa.

HiVg[hhk^Â

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg

•

Fjárstýring og áhættustýring ÍLS

•

•

Greiningarvinna og skýrslugerð

Háskólapróf á sviði viðskipta, hagfræði,
verkfræði og/eða raungreina

•

Samskipti við fjármálamarkaðinn og
fjármálastofnanir

•

Reynsla af sambærilegu starﬁ

•

Þekking á fjármálamarkaði

•

Þátttaka í útboðsgerð og lántöku

•

Metnaður til að sýna árangur í starﬁ

•

Önnur skyld verkefni

•

Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•

Góðir samskiptahæﬁleikar og gott sjálfstraust

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkissins
við viðkomandi stéttarfélag.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ívar Ragnarsson, sviðsstjóri fjármálasviðs.
Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttir, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið
astab@ils.is eða í bréfpósti á Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember næstkomandi

7dg\Vgic^'&!&%*GZn`_Vk`
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6ELFERÈARSVIÈ

Störf hjá Hátækni
Eftirfarandi störf eru í boði hjá Hátækni:
Söluráðgjafi í verslun

Vörustjórnun

   !    "  
 !"    ! 
 $    
   
#  $

"" #
.!   #   
   
 % $
)      
#    , 
 1    
  #

Söluráðgjafi í fyrirtækjasölu
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Hátækni var stofnað árið 1985 og er nú orðið eitt öflugasta
fyrirtæki landsins í sölu farsíma, flatskjáa, magnara, hátalara
og fleiri vara. Hátækni dreifir vörum til endursöluaðila um land allt,
auk þess sem fyrirtækið rekur glæsilega verslun að Ármúla 26
og eina þekktustu loftræstideild landsins að Dalvegi í Kópavogi.
Hjá Hátækni starfa um 50 manns, samhentur og öflugur hópur
starfsmanna sem keppir ötullega að því að þjóna viðskiptavinum
fyrirtækisins á sem bestan hátt. Við leggjum mikið upp úr
góðum liðsanda og vellíðan fólks í starfi.

Þjónustufulltrúi
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hataekni@hataekni.is+"   15. nóvember

Ármúli 26 | Sími 522 3000 | www.hataekni.is
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4ËNLISTAR OG R¹ÈSTEFNUHÒS 2EYKJANESB¾

&/26!,  6%2+4®+5- 6%'.! ,/+!¨3 ²4"/¨3
%IGNARHALDSFÁLAGIÈ &ASTEIGN HF %&& Å SAMVINNU VIÈ
2EYKJANESB¾ BYGGIR (LJËMAHÎLLINA Å 2EYKJANESB¾ 5M ER AÈ
R¾ÈA ENDURB¾TUR ¹ NÒVERANDI HÒSN¾ÈI 3TAPANS OG VIÈBYGG
INGU VIÈ HANN "YGGINGUNNI ER MA ¾TLAÈ AÈ HÕSA TËNLISTAR
SKËLA OG POPPMINJASAFN OG VERA Å SENN TËNLISTAR OG
R¹ÈSTEFNUHÒS SEM GENGUR UNDIR NAFNINU m(LJËMAHÎLLINn

6ERKEFNINU ER SKIPT Å TVO MEGIN Ö¾TTI
 FANGI  %NDURB¾TUR ¹ NÒV HÒSN¾ÈI 3TAPI M
 FANGI  6IÈBYGGING VIÈ NÒVERANDI HÒSN¾ÈI  M
(ÁR MEÈ ER AUGLÕST EFTIR VERKTAKAFYRIRT¾KJUM TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å
LOKUÈU ÒTBOÈI UM AÈALVERKTÎKU ¹SAMT ÖVÅ AÈ ANNAST
EFTIRFARANDI VERKÖ¾TTI JARÈVINNU LAGNIR Å JÎRÈU UPPSTEYPU
NÕBYGGINGAR OG NIÈURRIF Å OG VIÈ 3TAPA
(LUTVERK AÈALVERKTAKA ER AÈ ANNAST STJËRNUN ALLRA VERK
FRAMKV¾MDA ÖAR MEÈ TALIN AÈSTÎÈUSKÎPUN STJËRN ¹ VINNU
STAÈ OG ¹BYRGÈ ¹ VERKINU Å HEILD GAGNVART VERKKAUPA !UK ÖESS
BER VERKTAKI ¹BYRGÈ ¹ ÖVÅ AÈ G¾ÈI SÁU Å SAMR¾MI VIÈ STAÈLA
REGLUGERÈIR OG VERKLÕSINGAR HÎNNUÈA SEM OG AÈ KOSTNAÈAR OG
TÅMA¹¾TLANIR STANDIST
'ERT ER R¹È FYRIR AÈ EINSTAKIR VERKHLUTAR Å FRAMHALDI AF UPP
STEYPU VERÈI BOÈNIR ÒT OG VERÈUR ÖAÈ SKILGREINT SÅÈAR Å SAMSTARÙ
VIÈ VERKKAUPA
6ERKTAKAFYRIRT¾KI SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ BJËÈA Å VERKFRAM
KV¾MDINA OG GETU TIL ÖESS AÈ TAKA AÈ SÁR AÈ VERA AÈALVERKTAKI
¹ VERKFRAMKV¾MDINNI GETA N¹LGAST FORVALSGÎGN ¹ SKRIFSTOFU
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4(' &AXAFENI  FR¹ OG MEÈ  NËVEMBER  %INNIG ER
H¾GT AÈ SENDA NETPËST TIL MAGNUS THGIS MEÈ ËSK UM AÈGANG
AÈ FORVALSGÎGNUM ¹ VERKEFNAVEF VERKSINS
%FTIRFARANDI ERU ÖAU HELSTU GÎGN SEM ËSKAÈ ER EFTIR EN
FREKARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA Å FORVALSGÎGNUNUM
o !LMENNAR UPPLÕSINGAR UM FYRIRT¾KIÈ
o 5PPLÕSINGAR UM SAMB¾RILEG VERKEFNI UNNIN AF FYRIRT¾KINU
o 5PPLÕSINGAR UM LYKILSTARFSMENN SEM FYRIRT¾KIÈ GETUR BOÈIÈ
Å VERKEFNIÈ MENNTUN ÖEIRRA OG STARFSREYNSLA Å SAMB¾RILEGUM
VERKEFNUM
o 5PPLÕSINGAR UM G¾ÈAKERÙ FYRIRT¾KISINS
o RSREIKNINGUR FYRIR ¹RIÈ 
6ERKTAKAFYRIRT¾KI SKULU SKILA INN GÎGNUM EINS OG LÕST ER Å
FORVALSGÎGNUM TIL 4('  NËVEMBER 
%FTIR AÈ GÎGNUM HEFUR VERIÈ SKILAÈ INN MUNU   AÈILAR VERÈA
VALDIR Å LOKAÈ ÒTBOÈ 6AL ¹ VERKTÎKUM VERÈUR BYGGT ¹ INN
SENDUM GÎGNUM 'ERT ER R¹È FYRIR AÈ VALINU VERÈI LOKIÈ Å
SÅÈASTA LAGI  NËVEMBER 
²TBOÈSGÎGN FYRIR Ö¹ VERKTAKA SEM VALDIR VERÈA Å FORVALI VERÈA
TILBÒIN TIL AFHENDINGAR  DESEMBER 
!ÈILAR SEM VALDIR VERÈA Å FORVALI SKULU SKILA SÅNUM TILBOÈUM
 DESEMBER  OG ER STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ VERKTAKI SÁ VALINN
FYRIR  JANÒAR 

¦ ¦ Music ¦ Videos ¦ Games ¦ Mobile Content ¦ Internet ¦ VAS Platform ¦ Digital TV ¦¦

Markaðs- og sölumaður
D3 leitar að einstaklingi til að sinna sölu- og markaðsmálum
hjá D3. Viðkomandi mun bera ábyrgð auglýsingum og
markaðsherferðum tengdum vörum D3 auk auglýsingasölu.

Cod Mu
Musiic

¦ ¦

"ARNASKËLINN ¹ %YRARBAKKA OG
3TOKKSEYRI ËSKAR EFTIR
STARFSKRÎFTUM
6IÈ BARNASKËLANN ¹ %YRARBAKKA OG 3TOKKSEYRI VANTAR
STARFSFËLK Å EFTIRTALDAR STÎÈUR
5MSJËNARKENNARA FYRIR BEKK ¹ MIÈSTIGI
¶ROSKAÖJ¹LFA EÈA KENNARA Å SÁRVERKEFNI ¹ YNGSTA STIGI
3TUÈNINGSFULLTRÒA ¹ YNGSTA STIG
3KËLALIÈARITARA AÚEYSINGASTAÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR SKËLASTJËRI Å SÅMA   VEFPËS
TUR DADI BARNASKOLINNIS
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN STARFSREYNSLU OG
UMSAGNARAÈILA BERIST TIL SKËLASTJËRA "ARNASKËLANUM %YRAR
BAKKA OG 3TOKKSEYRI  3TOKKSEYRI

Menntunar og hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á vefmálum
· Hæfni í textagerð og framsetningu texta sem og gott auga fyrir
hönnun og útliti
· Sjálfstæði, metnaður og hugmyndaauðgi

Forritari

ussicí spennandi og
D3 leitar eftir forritara í fulltMstarf
krefjandi verkefni hjá fyrirtækinu.
Menntunar og hæfniskröfur:
· Viðkomandi þarf að haf þekkingu og reynslu í vefforritun
(HTML, CSS, XML, o.sfrv.)
· .Net forritun og forritun í Microsoft umhverfinu
· Reynslu af Microsoft Sql Server og þekkingu á hönnun og forritun
á gagnagrunnum

Marketinng Agency

Blogcentraal.is

Óskað er eftir drífandi einstakling með áhuga og metnað fyrir að vinna í
krefjandi og skemmtilegu umhverfi.

Ef þú ert sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur og villt vinna hjá
skemmtilegum vinnustað sem er leiðandi í dreifingu á stafrænu efni,
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá samband.

VefTv.iis

D3 er dótturfyrirtæki Senu - www.d3.is

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið job@d3.is

Skeifunni 17

D3 Mobile

108 Reykjavík

3JÒKRALIÈA
&ÁLAGSLIÈA
3TARFSFËLK Å UMÎNNUN

Direcct eMarkketing

onsulting
nnsulting
s t

3UNNUHLÅÈ ER LÅTIÈ OG HEIMILISLEGT
HJÒKRUNARHEIMILI ¹ GËÈUM STAÈ Å
+ËPAVOGI /KKUR VANTAR Å EFTIRTALIN
STÎRF FËLK SEM HEFUR ¹HUGA ¹ UMÎNNUN
ALDRAÈRA

591 5200

www.d3.is

5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU STARFSHLUTFALL
EFTIR SAMKOMULAGI
5NNIÈ EFTIR 4IME #ARE VAKTASTJËRNUNAR
KERÙ
5PPLÕSINGAR VEITIR
$AGMAR (ULD -ATTHÅASDËTTIR
HJÒKRUNARFORSTJËRI
3ÅMI   EÈA  
.ETFANG DAGMAR SUNNUHLIDIS
3J¹ LÅKA WWWSUNNUHLIDIS

6ÅÙLFELL HF ER ÎÚUGT OG RËTGRËIÈ FYRIRT¾KI ¹ MATVÎRUMARKAÈI STOFNAÈ ¹RIÈ 
(J¹ 6ÅÙLFELLI HF STARFA RÒMLEGA  STARFSMENN OG ER VELTA ÖESS UM  MILLJARÈAR
KRËNA &YRIRT¾KIÈ STARFAR EINKUM ¹ DRYKKJARVÎRUMARKAÈI OG HEFUR ÖAÈ LEYÙ TIL
FRAMLEIÈSLU OG SÎLU ¹ GOSDRYKKJUM #OCA #OLA FYRIRT¾KISINS ¹SAMT FRAMLEIÈSLU
OG SÎLU ¹ ¹VAXTASAFA OG MJËLK !È AUKI BRUGGAR 6ÅÙLFELL HF 6ÅKING 4HULE OG
#ARLSBERG BJËR ¹ !KUREYRI OG ¹ HLUT Å NOKKRUM FÁLÎGUM HÁRLENDIS SEM ERLENDIS
6ÅÙLFELL HF ER ÎRT ST¾KKANDI FYRIRT¾KI SEM HEFUR ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ SKAPA
VIRÈI VIÈSKIPAVINARINS FR¹ FRAMLEIÈSLU TIL AFHENDINGAR

6ÅÙLFELL HF LEITAR AÈ METNAÈARFULLUM
SÎLUMANNI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
(ELSTU VERKEFNI OG ¹BYRGÈ
o 4AKA PANTANIR
o 4RYGGJA FRAMSETNINGU VARA
o ¶JËNUSTA VIÈSKIPTAVINI
o 3J¹ TIL ÖESS AÈ VÎRUR FYRIRT¾KISINS SÁU SÕNILEGAR
o 4AKA Ö¹TT Å SAMVINNUVERKEFNUM
o 6ERA TENGILIÈUR FYRIRT¾KIS VIÈ VIÈSKIPTAVINA

-ENNTUN OG H¾FNISKRÎFUR
o 3ÎLUH¾ÙLEIKAR OG H¾FNI TIL AÈ KOMA ¹ VIÈSKIPTASAMNINGUM
o 3KIPULAGNINGAR OG SJ¹LFST¾ÈIS Å STARÙ ER KRAÙST
o -ARKMIÈS OG ¹RANGURSDRIFNI
o ¶EKKING ¹ MATVÎRUMARKAÈI KOSTUR
o -ARKAÈS OG EÈA SÎLUN¹M KOSTUR
o ®KURÁTTINDI
6ÅÙLFELL HF HEFUR Ö¹ TRÒ AÈ LYKILL AÈ ¹RANGRI FYRIRT¾KISINS SÁ FALIN Å
STARFSFËLKI ÖESS ÖVÅ ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ Å HVERJU STARÙ SÁ H¾FT FËLK
SEM HAÙ N¾GILEGA ÖJ¹LFUN TIL AÈ SINNA ÖEIM VERKUM SEM ÖVÅ ERU
FALIN
HUGASAMIR SENDI UMSËKN SEM TILGREINIR MENNTUN REYNSLU OG FYRRI
STÎRF TIL 6ÅÙLFELLS HF 3TUÈLAH¹LSI   2VK MERKT 3ÎLUMAÈUR 
EÈA ¹ NETFANG ANNA VIÙLFELLIS FYRIR  NËVEMBER NK
&ARIÈ VERÈUR MEÈ UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L .¹NARI UPPLÕSINGAR
UM STARÙÈ VEITA ¶ORLEIFUR %INARSSON DEILDASTJËRI SM¹SÎLU Å SÅMA


,EIKSKËLASVIÈ

3KAPANDI STÎRF MEÈ SKAPANDI FËLKI
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
,EITAÈ ER EFTIR
o ,EIKSKËLAKENNURUM
o ¶ROSKAÖJ¹LFUM
o 3TARFSFËLKI MEÈ UPPELDIS OG H¹SKËLAMENNTUN
o 3TARFSFËLKI MEÈ MENNTUN EÈA REYNSLU ¹ SVIÈI LISTA
o 3TARFSFËLKI MEÈ FJÎLBREYTTA MENNTUN OGEÈA STARFSREYNSLU
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$EILDARSTJËRAR
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
.J¹LSBORG .J¹LSGÎTU  SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
,EIKSKËLAKENNARARLEIÈBEINENDUR
RBORG (LAÈB¾  SÅMI  
SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
'EISLABAUGUR +RISTNIBRAUT  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
(LÅÈABORG %SKIHLÅÈ  SÅMI  
(OF 'ULLTEIGI  SÅMI  

(ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
*ÎKLABORG *ÎKLASELI  SÅMI  
,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
,¾KJABORG VIÈ ,EIRUL¾K SÅMI  
2OFABORG 3KËLAB¾  SÅMI  
GISBORG GISÅÈU  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
,EIKSKËLASÁRKENNARI ÖROSKAÖJ¹LÙATFERLISÖJ¹LÙ
SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
6ÎLVUBORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
!ÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒS
(OF 'ULLTEIGI  SÅMI   5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU
5PPLÕSINGAR UM LAUSAR STÎÈUR VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å VIÈ
KOMANDI LEIKSKËLUM OG MANNAUÈSR¹ÈGJAFAR ¹ 3TARFSMANNA
ÖJËNUSTU ,EIKSKËLASVIÈS Å SÅMA  
®LL LAUS STÎRF Å LEIKSKËLUM ERU AUGLÕST ¹ WWWLEIKSKOLARIS
%KKI ER UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM OG AÈ VINNUSTAÈIR BORGARINNAR ENDURSPEGLI ÖAÈ MARGBREYTILEGA SAMFÁLAG SEM
BORGIN ER !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ
ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSEMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

t%VHOB§VS GSVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓ
  
t4LJQVMBHPHBUPSLB
t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUB
t)GOJUJMB§TFUKBGSBNNÈMÓS§VPHSJUJ
t4WFJHKBOMFJLJPHHFUBUJMB§WJOOBVOEJSÈMBHJ
t.JLJMIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
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Leikskólinn Klettaborg
Dyrhömrum 5 í Grafarvogi, óskar eftir að ráða deildarstjóra og
leikskólakennara eða starfsfólk með aðra menntun.
+LETTABORG ER FJÎGURRA DEILDA LEIKSKËLI ÖAR SEM UNNIÈ ER MEÈ
SAMSKIPTI SJ¹LFST¾ÈI BARNANNA OG EFLINGU SJ¹LFSMYNDAR ÖEIRRA
HERSLA ER LÎGÈ ¹ GOTT OG FRJËTT M¹LUMHVERFI OG AÈ GLEÈI VIRÈING
OG ÎRYGGI SÁ RÅKJANDI Å SAMSKIPTUM OG UMHVERFI BARNSINS

Auglýsingasími

6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN Å +LETTABORG EÈA
HAFIÈ SAMBAND VIÈ ,ILJU %YÖËRSDËTTUR
LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA   EÈA  

– Mest lesið

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR
UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM OG AÈ
VINNUSTAÈIR BORGARINNAR ENDURSPEGLI ÖAÈ
MARGBREYTILEGA SAMFÁLAG SEM BORGIN ER
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,ANDHELGISG¾SLA ¥SLANDS LEITAR EFTIR
¹HUGASÎMUM OG ÎÚUGUM STARFSMANNI Å VAKTSTÎÈ SIGLINGA
,ANDHELGISG¾SLA ¥SLANDS VAR STOFNUÈ  JÒLÅ  (ELSTU VERKEFNI HENNAR ERU
o ,ÎGG¾SLA OG EFTIRLIT ¹ HAÙNU UMHVERÙS ¥SLAND
o BYRGÈ OG YÙRSTJËRN ¹ LEIT OG BJÎRGUN ¹ SJË
o !ÈSTOÈ VIÈ BJÎRGUN OG SJÒKRAÚUTNINGA ¹ LANDI
o 3JËM¾LINGAR OG SJËKORTAGERÈ
o 3PRENGJUEYÈING

,AUS STAÈA HJ¹ (JARTAVERND

(J¹ ,ANDHELGISG¾SLU ¥SLANDS STARFA YÙR  MANNS MEÈ MISMUNANDI BAKGRUNN Å HINUM ÕMSU STÎRFUM
.Ò LEITAR ,ANDHELGISG¾SLAN AÈ ÎÚUGUM OG J¹KV¾ÈUM STARFSMANNI TIL AÈ B¾TAST Å HËPINN
3TARFSSVIÈ
o 6ÎKTUN SJ¹LFVIRKRA TILKYNNINGAKERFA SKIPA
o &JARSKIPTAÖJËNUSTA VIÈ SKIP -ËTTAKA GREINING OG MIÈLUN
NEYÈARKALLA AUK TILKYNNINGA UM ËHÎPP EÈA SLYS
o 3AMH¾ÙNG VERKEFNA ,ANDHELGISG¾SLU ¥SLANDS VEGNA
LEITAR OG BJÎRGUNAR LÎGG¾SLU OG ÙSKVEIÈIEFTIRLITS

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 'ËÈ ALMENN MENNTUN
o 'OTT VALD ¹ ÅSLENSKU OG ENSKU
o 3AMSKIPTAH¾ÙLEIKAR SJ¹LFST¾ÈI OG METNAÈUR TIL FAGLEGRA
STARFA
o 2EYNSLA AF STÎRFUM TENGDUM SJË SIGLINGAFR¾ÈIÖEKKING
ÖEKKING OG REYNSLA AF FJARSKIPTUM ¹SAMT STAÈKUNN¹TTU
¾SKILEG

(JARTAVERND ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN MEÈ MENNTUN
Å FÁLAGS EÈA HEILBRIGÈISVÅSINDUM Å TENGSLUM VIÈ ®LDRUNAR
RANNSËKN (JARTAVERNDAR
3TARÙÈ FELST MAÅ FYRIRLÎGN OG UMSJËN VITR¾NNA PRËFA AUK
ANNARRA STARFA ÖEIM TENGDUM 3TAÈAN ER LAUS NÒ ÖEGAR OG
KEMUR HLUTASTARF TIL GREINA
5PPLÕSINGAR VEITIR *ËHANNA %YRÒN 3VERRISDËTTIR SVIÈSSTJËRI
RANNSËKNA (JARTAVERNDAR MILLI   ALLA VIRKA DAGA
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL *ËHÎNNU %YRÒNAR 3VERRISDËTTUR
(OLTASM¹RA   +ËPAVOGI EÈA ¹ NETFANGIÈ
ATVINNA HJARTAIS FYRIR  NËV
(JARTAVERND (OLTASM¹RA   +ËP SÅMI  

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 3&2 OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFSREYNSLU BERIST ,ANDHELGISG¾SLU ¥SLANDS 3KËGARHLÅÈ   2EYKJAVÅK
FYRIR  NËVEMBER NK MERKTAR b5MSËKN p 633m
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA SGRÅMUR SGRÅMSSON YÙRMAÈUR VAKTSTÎÈVAR SIGLINGA ASGRIMUR LHGIS SÅMI   OG
3VANHILDUR 3VERRISDËTTIR STARFSMANNASTJËRI SVANHILDUR LHGIS SÅMI  

2ANNSËKNARSTÎÈ (JARTAVERNDAR VAR STOFNUÈ ¹RIÈ  MEÈ VÅÈT¾KRI FARALDSFR¾ÈILEGRI
RANNSËKN (ËPRANNSËKN (JARTAVERNDAR ÖAR SEM ¹HERSLA VAR LÎGÈ ¹ AÈ ÙNNA
HELSTU ¹H¾TTUÖ¾TTI HJARTA OG ¾ÈASJÒKDËMA HÁRLENDIS .ÕJASTI ¹FANGI Å RANN
SËKNINNI ER ®LDRUNARRANNSËKN (JARTAVERNDAR ÖAR SEM T¾PLEGA  MANNS
HAFA VERIÈ SKOÈAÈIR EN ÖEIR TËKU JAFNFRAMT ALLIR Ö¹TT Å FYRRI ¹FÎNGUM (ËPRANNSËKNAR
(JARTAVERNDAR ¥ ®LDRUNARRANNSËKNINNI ERU ÎLL HELSTU LÅFF¾RAKERÙ SKOÈUÈ OG ER
(JARTAVERND MEÈ FULLKOMNUSTU MYNDGREININGARDEILD HÁRLENDIS (JARTAVERND VINNUR
ENNFREMUR AÈ FORVÎRNUM ¹ SVIÈI HJARTA OG ¾ÈASJÒKDËMA MA MEÈ ¹H¾TTUMATI
(JARTARANNSËKNAR ÖAR SEM HELSTU ¹H¾TTUÖ¾TTIR HJARTA OG ¾ÈASJÒKDËMA ERU
SKOÈAÈIR (J¹ FYRIRT¾KINU VINNA UM  MANNS MEÈ ÖVERFAGLEGAN BAKGRUNN ÖAR AF
ERU NOKKRIR SEM STUNDA FRAMHALDSN¹M

-ENNTASVIÈ

+ENNARAR SKËLALIÈAR ÖROSKAÖJ¹LFAR OG STUÈNINGSFULLTRÒAR
LFTAMÕRARSKËLI LFTAMÕRI  SÅMI  
o ¥ÖRËTTAKENNARI FR¹  JANÒAR 

+LÁBERGSSKËLI +JALARNESI SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI

RB¾JARSKËLI 2OFAB¾  SÅMI  
o 3MÅÈAKENNARI Å HLUTASTARF

+ORPUSKËLI "AKKASTÎÈUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARAR ¹ MIÈSTIGI
o $ANSKENNARI Å  STÎÈU
o $ÎNSKUKENNARI Å  STÎÈU

"ORGASKËLI 6¾TTABORGUM  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI ¹ YNGSTA STIGI FR¹  FEBRÒAR 
o +ENNARI ¹ UNGLINGASTIGI FR¹  FEBRÒAR 
&OLDASKËLI ,OGAFOLD  SÅMI  
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK KENNSLUGREIN ÅSLENSKA
o 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK KENNSLUGREINAR DANSKA OG ENSKA
FR¹  JANÒAR 
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ Å   STÎÈU FR¹  JANÒAR 
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å   STARF FR¹  JANÒAR 
&OSSVOGSSKËLI (AÈALANDI  SÅMI  
o 6ERK EÈA LISTGREINAKENNARI Å  STÎÈU
'RANDASKËLI V+EILUGRANDA SÅMI  
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ Å   STÎÈU
o 3KËLALIÈI Å KAFÙSTOFU STARFSFËLKS Å   STARF
(AMRASKËLI $YRHÎMRUM  SÅMI  
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ  ATFERLISÖJ¹LÙ
(ËLABREKKUSKËLI 3UÈURHËLUM  SÅMI  
o 3KËLALIÈI

,ANGHOLTSSKËLI (OLTAVEGI  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI
o 3KËLALIÈI
o ¶ROSKAÖJ¹LÙ FR¹  JANÒAR 
2IMASKËLI 2ËSARIMA  SÅMI  
o ¥SLENSKUKENNARI ¹ UNGLINGASTIGI

B{W_ÂVÄg4

3ELJASKËLI +LEIFARSELI  SÅMI  
o 3KËLALIÈAR
3¾MUNDARSKËLI 'VENDARGEISLA  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å  STARF
%KKI ER UM T¾MANDI UPPTALNINGU LAUSRA STARFA AÈ R¾ÈA ®LL
LAUS STÎRF ¹ -ENNTASVIÈI ERU AUGLÕST ¹ WWWMENNTASVIDIS
¶AR ER EINNIG AÈ ÙNNA FREKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG
UMSËKNARFRESTI
5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKUR
BORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

)NGUNNARSKËLI -ARÅUBAUGI  SÅMI  
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI
o 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
o 3TIGSTJËRI Å   BEKK

EZgaVcWÅÂjgÄg/
ÆKV`iVk^ccj`V[[^iZgjEZgajccVg#
Æ6j`Vk^ccj`V[[^iZgjcc^d\$ZÂVkZ^i"
^c\V]h^EZgajccVghZb]_{aehVaÄ_cVg#
ÏEZgajcc^!Z^cjWZhiVkZ^i^c\V]h^aVcYh^ch!
Zg\diik^ccjjb]kZg[^d\_{`k¨ÂjghiVg[hVcY^#
Jbh`c^g/eZgaVc5eZgaVc#^h
I]ZEZVgad[[Zghndj/
ÆH]^[ih^ci]ZEZVga»h8V[ZiZg^V#
ÆH^YZ_dW^ci]Z8V[ZiZg^VVcY$dgi]Z
EZVga»hGZhiVjgVciVhlV^iZgh#
I]ZEZVga!dcZd[>XZaVcYhWZhigZVhiVjgVcih!
d[[ZghV\ddYVcYedh^i^kZldg`Zck^gdcbZci#
6eeank^VZBV^a/eZgaVc5eZgaVc#^h#

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

Skrifstofumaður á sviði siglingamála
6LJOLQJDVWRIQXQ
6LJOLQJDVWRIQXQHUIUDPV NLQ
ìMyQXVWXVWRIQXQVHPYLQQXUDè
|U\JJLVMyIDUHQGD RJDXNLQQL
KDJNY PQLtVMyVyNQ
0HèVpUIU èLìHNNLQJX RJ
VNLOYLUNULPLèOXQXSSOêVLQJD
XP PiOHIQLKDIQD RJVLJOLQJD ìMyQDU
6LJOLQJDVWRIQXQ VWMyUQY|OGXP
VMyIDUHQGXPRJ~WJHUèDUP|QQXP
1iQDULXSSOêVLQJDUXP VWDUIVVHPL
VWRIQXQDULQQDUPi ILQQD i
ZZZVLJOLQJLV

¥SLANDS ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SKRIFSTOFUMANN ¹ SVIÈI SIGLINGAM¹LA TIL STARFA
3TARFSSVIÈ
6INNA VIÈ ÒTG¹FU ATVINNUSKÅRTEINA
TIL SJËMANNA UNDANÖ¹GUR OG
LÎGSKR¹NINGAKERÙ SJËMANNA OÚ

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
3TÒDENTSPRËF EÈA SAMB¾RILEGA MENNTUN
'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA
¶EKKING ¹ SIGLINGAM¹LUM ¾SKILEG
&¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  NËVEMBER NK 5MSËKNIR MERKTAR m 3KRIFSTOFUMAÈUR ¹ SVIÈI SIGLINGAM¹LAn
¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF BERIST TIL 3IGLINGASTOFNUNAR ¥SLANDS 6ESTURVÎR   +ËPAVOGI
EÈA SIGLING SIGLINGIS  .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORSTÎÈUMAÈUR STJËRNSÕSLUSVIÈS (ELGI *ËHANNESSON Å SÅMA
  !È SJ¹LFSÎGÈU VERÈUR ÎLLUM UMSËKNUM SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU LIGGUR FYRIR

35..5$!'52  NËVEMBER 



!46)..!

LJÓSAVERSLUN
STARFSMAÐUR ÓSKAST
LAGERSTARF
Óskum eftir að ráða duglegann starfsmann
til lagerstarfa. Framtíðarstarf fyrir
góðann starfsmann.
Umsóknir, með upplýsingum um aldur
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is merkt
Ljósaverslun 1611 fyrir 16. nóvember.

Áhugaverð framtíðarstörf

hjá Húsasmiðjunni

Vegna aukinna umsvifa viljum við ráða metnaðarfulla einstaklinga í eftirtalin störf.

Tæknimaður á byggingasviði
Starfssvið
Sala og innkaup á flóknari byggingahlutum
Kjörið tækifæri fyrir nýútskrifaðan tæknimann til að vinna í öflugu umhverfi
og öðlast mikla reynslu.

Menntun og reynsla
Verk- eða tæknifræðingur
Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta kostur.
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og árangusdrifinn.
Brennandi áhugi á lausn flókinna tækniverkefna.

Sölumaður / Ráðgjafi iðnaðar- og bílskúrshurða
Starfssvið

www.husa.is

&J¹RM¹LAR¹ÈGJAÙ

Fyrir alla

Veita ráðgjöf til viðskiptavina. Tilboðsgerð, samskipti við innlendaog erlenda birgja.
Gerð innkaupapantana.
Stýra markaðssetningu vörunnar í samvinnu við markaðsdeild.

Menntun og reynsla
Reynsla af sölu, ráðgjöf og tilboðsgerð fyrir iðnaðar- og bílskúrshurðir eða
reynsla af ísetningu slíkra hurða er kostur.
Einnig kemur til greina að ráða óvanan og áhugasaman aðila sem er
tilbúinn til að leggja á sig við að læra af reynslu og á námskeiðum erlendis.
Iðnmenntun er kostur.
Tölvu - og góð enskukunnátta nauðsynleg.

&J¹RM¹LAR¹ÈGJAÙ ËSKAST SEM FYRST Å FRAMTÅÈARSTARF ¹ BARNA
SVIÈ "ARNASPÅTALA (RINGSINS 3TARFSHLUTFALL ER  &J¹RM¹LA
R¹ÈGJAÙ BER ¹BYRGÈ GAGNVART SVIÈSSTJËRUM ¹ FRAMKV¾MD
REKSTRAR OG STJËRNUNARLEGRA VERKEFNA

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

3TARÙÈ FELST MA Å ¹¾TLANAGERÈ FR¹VIKAGREININGU UPPLÕS
INGAGJÎF KOSTNAÈARGREININGU OG HEILDARYÙRSÕN YÙR FJ¹RM¹L
OG STARFSEMI BARNASVIÈS %INNIG TEKUR FJ¹RM¹LAR¹ÈGJAÙ Ö¹TT
Å NEFNDAR OG STJËRNUNARSTÎRFUM "ARNASPÅTALANS SAMKV¾MT
N¹NARI ËSKUM SVIÈSSTJËRA

um Húsasmiðjuna

Sölumaður / Ráðgjafi glugga og útihurða

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á
Íslandi og í hópi stærstu
fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir
eru 21 á landsvísu. Í
verslunum okkar höfum við
á boðstólnum yfir 100.000
vörutegundir.

Starfssvið

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF Å VIÈSKIPTAFR¾ÈI HAGFR¾ÈI GJARNAN MEÈ
¹HERSLU ¹ REIKNINGSHALD OGEÈA FJ¹RM¹LASTJËRNUN EÈA
SAMB¾RILEGRAR MENNTUNAR OG REYNSLU
o 3TARFSREYNSLA ¹SAMT F¾RNI OG REYNSLU Å NÕTINGU UPPLÕSINGA
KERFA OG GREININGART¾KJA ¾SKILEG
o 'ËÈIR SAMSKIPTA OG SKIPULAGSH¾ÙLEIKAR ¹SAMT N¹KV¾MNI
SJ¹LFST¾ÈI OG FRUMKV¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM SKILYRÈI
5MSËKNIR BERIST FYRIR  NËVEMBER NK TIL ®NNU «LAFÅU
3IGURÈARDËTTUR SVIÈSSTJËRA HJÒKRUNAR ¹ BARNASVIÈI OG
VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
NETFANG ANNAOSIG LANDSPITALIIS
,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹R
M¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG
(RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU
WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR
Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN
UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldrei. Við
leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost
að eflast og þróast í starfi.

Veita viðskiptavinum ráðgjöf. Tilboðsgerð, samskipti við innlendaog erlenda birgja.
Gerð innkaupapantana.

Menntun og reynsla
Þarf helst að hafa þekkingu á gluggum og útihurðum og/eða verklega
reynslu af ísetningu slíkra hurða.
Verkleg reynsla úr byggingariðnaði æskileg.
Iðnmenntun er æskileg en tæknimenntun er kostur.
Umsóknir berist til starsmannastjóri gudrunk@husa.is en nánari upplýsingar veitir
Þórhallur Óskarsson thorhall@husa.is. Umsóknarfrestur er til 18. nóvember n.k..
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bmvalla.is

Meiraprófsbílstjórar
BM Vallá óskar eftir að ráða bílstjóra með meirapróf í efnisakstur
og útkeyrslu á húseiningum.
Verið er að leita að starfsmönnum í framtíðarstörf.
Bílafloti fyrirtækisins er í mjög góðu ástandi, að miklum hluta nýr
eða nýlegur og vel útbúinn til að auðvelda starfsmönnum vinnuna.
Unnið er eftir bónuskerfi sem eykur tekjumöguleika.
Allar nánari upplýsingar veitir Tómas Hólmsteinsson
í síma 617 5145 eða á tomas@bmvalla.is

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.

AÐALSKRIFSTOFA Bíldshöfða 7 :: 110 Reykjavík

Byggingaverkfræðingur/
byggingatæknifræðingur
Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræðingur óskast til starfa á VGS - Verkfræðistofu
Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf., Selfossi. Verkefni
á sviði hönnunar, eftirliti með mannvirkjagerð
auk almennrar verkfræðiráðgjafar. Upplýsingar
í síma 482-2805 eða á netfangi: gudjon@vgs.is.
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KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir
Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í
kjarasamningum Félags leikskólakennara
og Launanefndar sveitarfélaga
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
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%
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak/leiðbeinandi, hlutastarf
kemur til greina
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari á deild
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Næfurás 12
110 Reykjavík
Góð eign, með frábæru útsýni.

Þing

270 Mosfellsbær
Tveggja íbúða hús

Opið
Hús

Opið hús sunnudag milli 16:00 og 16:30

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi
893 0082

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

gs@remax.is

ss@remax.is

Opið hús í dag kl. 13:30 - 14:00
Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali
898 8889
tas@remax.is

107 Reykjavík
Vandað hús - góður staður

Stærð: 96,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

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

Álfkonuhvarf 47
Bær

203 Kópavogur
Ný fullbúin falleg íbúð

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Hafnarfirði
Rúmgóð íbúð með útsýni

Stutt í skólann !

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

ss@remax.is

ss@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

tse@remax.is

203 Kópavogur
Flott hönnun!

Karlsrauðatorg 24
Bær

620 Dalvík
Fjöllin heilla!

Stærð: 74,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Bær
Benedikt
Sölufulltrúi
861-2743

benedikt@remax.is

benedikt@remax.is

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi
848-8718

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi
848-8718

stina@remax.is

stina@remax.is

Íbúð á efri hæð

Verð: 23.600.000

Verð: 5.800.000

Falleg íbúð í tvibýli á góðum stað á Dalvík. Íbúðin hefur verið tekin í gegn að nokkru leiti. Nýlegt
baðherbergi, ágætt eldhús og tvö rúmgóð svefnherbergi. Stofan er mjög björt og ágætlega stór. Eignin
getur losnað fljótlega. Dalvík er vaxandi bær við fallegan fjörð. BÓKAÐU TÍMA Í SÍMA 848-8718.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Stærð: 112,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 23.320.000
Bílskúr: Nei

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Krummahólar 4
Bær

111 Reykjavík
Útsýni!

Stærð: 100,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 14.750.000
Bílskúr: Nei

Bær

Opið
Hús

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

binni@remax.is

binni@remax.is

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

Verð: 29.900.000

Flísalagt anddyri með góðum skápum. Barnaherbergi með innbyggðum skápum. Hjónaherbergi með
innbyggðum skápum og skjávarpatjaldi. Gert er ráð fyrir skjávarpa. Glæsilegt baðherbergi með
hornbaðkari og fallegri innréttingu. Þvottahús inn af baðherbergi, eikarinnrétting og skolvaskur. Eldhús og
stofa í opnu og björtu sameiginlegu rými, falleg innrétting með góðum tækjum. Útgengi er á svalir, útsýni.
Eikarparket á herbergjum og stofu, baðherbergi og þvottahús flísalögð. Allir skápar og hurðir úr eik.

tse@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
861-2743

Opið
Hús

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

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

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

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

Ásakór 14

Verð: 32.900.000

Íbúð á þriðju hæð í enda hússins. Gluggar á þrjá vegu. Íbúðin er 121 fm og geymsla í kjallara 10,4 fm.
Íbúðin er fullbúin með fallegu eikarparketi á öllu nema baðherbergi og þvottahúsi sem er flísalagt. Lýsing
eignar: Rúmgóð forstofa með fataskáp, sjónvarpshol og rúmgóð stofa og borðstofa, útgengt úr stofu á
stórar, 15 fm flísalagðar suðursvalir, fallegt útsýni. Eldhús með HTH eikarinnréttingu með AEG tækjum,
flísalagt þvottahús inn af eldhúsi. Baðherb með sturtuklefa og baðkari

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

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

Bær

Snorri
Sölufulltrúi
8648090
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Háholt 11

Stærð: 131,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 28.900.000

Góð íbúð á 1 hæð í með sérherb í útleigu. Laus fljótlega. Húsið nýlega tekið í gegn að utan. Íbúðin er 83
fm, geymsla 4,9 fm og herbergi í útleigu á 4 hæð. Aðgangur að baðherb og eldhúsi. Leigutekjur kr. 40
þús. Lýsing íbúðar: Forstofa með flísum, hol með parketi. Stofa með parketi, tvískipt og er auðvelt að
breyta hálfri stofunni í herb. Stórt herb með parketi, gott skápapláss. Baðherb með baðkari með sturtu.
Eldhús með upprunaleg innrétting í ágætu ástandi, sér geymsla og þvottahús í kjallara

Verð: 52.900.000

Stærri íbúðin er 246,9 fm á tveimur hæðum þ.a. 35 fm bílskúr. Efri hæð: Anddyri, þvottahús, snyrting,
eldhús, tvö svefnherb, sjónvarpsherb og stofa auk 28 fm svala og bílskúr. Neðri hæð: Hjónaherb með
fataherb innaf, stórt baðherb, sauna, geymsla og tvö önnur herb. Útgegnt úr íbúðinni út í garð þar sem
gert er ráð fyrir verönd. Auka íbúð (60 fm)skiptist í: anddyri, baðherb, þvottahús, snyrting og stofa. Húsið
skilast á byggingarstiginu rúmlega fokhelt, fullbúið að utan, fokhelt að innan.

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

Neshagi 5

Bær

Opið
Hús

Verð: 27.900.000

Íbúð á þriðju hæð í góðu hverfi. Frábært útsýni af svölum og stofu í austur yfir Rauðavatn, Bláfjöll og
Hengilsvæði. Rúmgóð forstofa með ljósum flísum á gólfi og stórum fataskáp. Eldhúsið er opið inn í
borðstofu og sjónvarpsrými. Stofan er samliggjandi við borðstofu með parketi á gólfi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf og með bæði sturtu og baðkari. Svefnherbergin eru rúmgóð og björt með góðum
fataskápum. Úr hjónaherbergi er gengið út á aðrar svalir sem vísa í vestur. Þvottahús í íbúðinni

Stærð: 341,9 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Litlikriki 33

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is
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Verð: 22.600.000

Snyrtileg sameign. Rúmgott anddyri með eikarparketi og góðum fataskápum. Tvö barnaherbergi,
eikarparket á gólfum, í öðru er fataskápur. Hjónaherbergi með fataskáp og plastparketi. Nýuppgert
baðherbergi með halogenlýsingu, flísalagt í hólf og gólf, innrétting og baðkar með sturtuhengi. Eldhús með
viðarinnréttingu, keramik helluborði, borðkrók og flísum á gólfi. Stofa með eikarparketi á gólfi, útgengi á
yfirbyggðar flísalagðar svalir. Frábært útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Þvottahús á hæð.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is
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SÖLUSÝNING
RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1
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* Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 25.850.000
Útborgun 10%
2.580.000
Íbúðalánasjóður 80%
18.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%
5.270.000
Samtals

Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 21,9 milljónum
2ja herbergja íbúðir
verð frá 21.900.000
3ja herbergja íbúðir
verð frá 25.850.000
4ra herbergja íbúðir
verð frá 33.050.000

25.850.000
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Við hjá RE/MAX Bæ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 16:00-18:00
Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.
Heitt á könnunni.

Hagstæð
áhvílandi lán,
aðeins

4,7% vextir
Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Sunnubraut 5
300 Akranes
Eign með mikla möguleika!

Stærð: 146,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14 og 14:30

Háteigur 3
Búi

Opið
Hús

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615

Steinunn Björk
Sölufulltrúi
659-7569

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615

steinunn@remax.is

sighvatur@remax.is

OPIÐ/HÚS í dag frá kl. 16.00 til 16.30
Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Góð staðsetning á rólegum stað.

Stærð: 78,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 10.200.000
Bílskúr: Nei

Njálsgata 96
Búi

112 Reykjavík
Stutt og öruggt í skóla og leiksk.

sigurdur@remax.is

101 Reykjavík
Nýlega standsett - kíktu á netið !

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Búi

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi
898 8016

sighvatur@remax.is

olina@remax.is

Benedikt Jón
Sölufulltrúi
868-5331

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615

benedikt@remax.is

sighvatur@remax.is

Frábær mikið endurnýjuð eign miðsvæðis 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.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 23.505.000
Bílskúr: Já

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Breiðavík 21

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
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Verð: 11.500.000

Stendur á góðum stað nálægt Grundarskóla og íþróttasvæðinu. Heildarástand gott. Húsið er klætt að
utan. Nánari lýsing: Íbúðin skiptist í 2 svefnherb, annað mjög rúmgott og svo barnaherb. Fallega stofu
gluggi í suður, baðherb, eldhús og geymsla/þvottahús. Innangengt upp á háaloft, sem býður uppá mikla
möguleika. Svalir í austur. Innra skipulag er gott. Á baðherb., baðkar, gluggi og ljós innrétting. Eldhús
með góðu skápa- og borðplássi. Skápar í báðum svefnherb. Rúmgóð og björt eign.

Verð: 18.300.000

3-4herb. með bílskúr á Akranesi. Staðhættir og ástand: Um er að ræða tvíbýlishús og er þetta neðri
hæðin. Íbúðin er samtals 141,9m² þar af 27,3m² bílskúr. Nánari lýsing: Íbúðin skiptist í 2 rúmgóð
svefnherb., tvær stofur, eldhús, bað og hol ásamt geymslu/þvottahúsi. Baðherb., flísar í hólf og gólf, sturta
og ljós innrétting. Eldhúsið er með eldri innrétt. og borðkrók. Gólfefni eru eik á stofu og flísar á holi, eldhúsi
og þvottah. Bílskúrinn með rafmagni og hita.
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300 Akranes
3ja herb.

Benedikt Jón
Sölufulltrúi
868-5331
benedikt@remax.is

sigurdur@remax.is

Höfðabraut 6

Búi

sighvatur@remax.is

Verð: 15.900.000

146,2 fm íbúð á efri hæð í tvíbýli. Eignin skiptist í hæð og ris. Á neðri hæð er eitt svefnherbergi, stór stofa,
eldhús, geymsla/búr og baðherbergi. Parket á stofu og svefnherbergi og flísar í hólf og gólf á baðherbegi.
Á efri hæð eru tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla. Stór garður í ræktun. Stutt í alla þjónustu og
verslun. Leikskóli og barnaskóli í göngufæri.

300 Akranes
4ra herb. með bílskúr

Stærð: 141,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 17.500.000
Bílskúr: Já
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Hverfisgata 9
Búi

220 Hafnarfjörður
Eign sem BORGAR sig !!

Stærð: 181,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Já

Búi

Opið
Hús

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi
898 8016
olina@remax.is

Íbúðin er laus við kaupsamning

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615

Svanlaug
Sölufulltrúi
697 8381

sighvatur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið hús í dag kl. 16.00-17.00

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.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Grensásvegur 56
Reykjavík
Fyrir vandláta

Stærð: 80,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Flétturimi 11
Búi

thordur@remax.is

Reykjavík
Laus við kaupsamning

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 14.715.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið
Hús

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

palmi@remax.is

Opið hús í dag frá kl. 17-17,30

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.

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali
520 9400
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Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16-16,30

Verð: 42.000.000

Af hverju að búa í fjölbýli þegar þú getur haft minni greiðslubyrði í þínu eigin húsi ? Láttu eignina borga sig
með leigutekjum. Einbýli með auka ósamþ. íbúð í kjallara. Aðalíbúð 86 fm á 1.hæð og risi undir súð. Fyrir 4
árum var húsið pússað og málað að utan og endurnýjað að stórum hluta. Á 1.hæð er upprunalegt
gólfefni, eldhús m. birki innréttingu, baðherbergi og 2 stofum. Í risi 3 svefnherbergi og geymsla.Auka íbúð
með 2 herbergjum, stofu, eldhúsi og baðherbergi. Stúdíóíbúð í bílskúr

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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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

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is
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Naustabryggja 41
110 Reykjavík
Glæsilegt óskert útsýni útá sjóinn

Stærð: 87,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Starrahólar 6
Torg

110 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2ja herb íbúð

Stærð: 59,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 8.580.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús í dag milli 14:00-14:30

Verð: 19.900.000

Forstofa með ljósum flísum og fatahengi. Þaðan er gengið inn í samliggjandi stofu og eldhús. Stofa með
stórum gluggum, eikarparketi á gólfi og útgengi út í garð. Eldhús vel skipulagt með nýlegri
kirsuberjainnréttingu, stál höldum og góðu skápaplássi. Stór eyja aðskilur stofu og eldhús. Svefnherbergi
með eikarparketi á gólfi, góðum fataskáp og stórum glugga. Baðherbergi með nýrri eikarinnréttingu,
baðkari með sturtuaðstöðu og glerskilrúmi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Möðrufell 7
Opið hús í dag milli 16:00-16:30

Verð: 29.900.000

109 Reykjavík
Falleg og björt íbúð á 4.hæð

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Komið er inní opið rými og þar er góður eikarfataskápur. Stofa eignarinnar er einkar björt með gólfsíðum gluggum
og tvöfaldri hurð með útgengi á flísalagðar svalir sem snúa út á sjóinn og er óhindrað sjávarútsýni úr eigninni.
Eldhúsið er glæsilegt með fallegri eikarinnréttingu, ljóst granít er á borðum og vönduð stáltæki frá Simens eru í
eldhúsinu. Gaseldavél og háfur er í eldhúsinu ásamt innbyggðum ísskáp og uppþvottavél. Úr eldhúsinu er útgengt
á rúmgóðar flísalagðar suður svalir og er tvöföld hurð sem opnast út á svalirnar. Stórir gluggar í eldhúsi hleypa
skemmtilegri birtu í gegn um íbúðina. Á baðherberginu er eikarinnrétting með granít borðplötu og fallegum vaski.
Flísalagðir veggir og náttúrusteinn er á gólfi. Baðkar með sturtuaðstöðu og glerskilrúmi ásamt handklæðaofni er
einnig á baðherberginu. Hjónaherbergi er rúmgott með frábæru útsýni út á sjó og gólfsíðum gluggum.
Eikarfataskápar eru í herberginu. Barnaherbergi er með parketi á gólfi og góðum tvöföldum fataskáp sem nær
upp í loft. Frábært útsýni. Sameiginlegt Þvottahús er í sameign en einnig er tengi á baði fyrir þvottavél.

210 Garðabær
Einstaklega fallegt parhús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 14:00-14:30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

230 Reykjanesbær
Glæsilegt einbýli

Kórsalir 3
Torg

Opið hús í dag milli 16:00-16:30.

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

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag milli kl.16:00-16:30

Verð: 34.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Vesturfold 34
Torg

112 Reykjavík
Stórkostlegt útsýni út á sjóinn

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

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús mán 12.nóv milli 18:00-18:30

Verð: 37.900.000

Fallegt einbýlishús á einum besta stað í bænum. Húsið er skráð 194 fm á fasteignamati en er í raun um
214 fm. Eldhús og baðherbergi voru endurnýjuð 1995. Baðherbergið er rúmgott flísalagt í hólf og gólf með
hornbaðkari og stórum sturtuklefa. Svefnherbergin eru þrjú í dag öll mjög stór. Hægt er fjölga herbergjum
með því að skipta þeim upp. Gott fataherbergi með skápum er í eigninni. Stofa og borðstofa eru
samliggjandi en svo er sér sjónvarpshol. Skjólsæl timburverönd með markísu er í garðinum.

201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

Stærð: 194,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 27.520.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Heiðarbraut 6

Verð: 17.300.000

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

Verð: 52.900.000

Fallegt og einstaklega vel staðsett parhús í göngufæri frá bæði skóla og leikskóla. Eignin er mjög vel
skipulögð á tveimur hæðum. Neðri hæð skiptist í forstofu, gestasalerni, borðstofu, stofu, eldhús og
þvottahús. Efri hæðin geymir svo 4 góð svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Húsið er í mjög góðu
ástandi og lítur vel út. Góð timburverönd snýr í vestur frá húsinu ásamt því að mjög stórar svalir liggja ofan
á bílskúrnum endilöngum. Bílskúr er rúmgóður með bæði geymslu og útigeymslu innaf.

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Stærð: 176,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 27.300.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Torg

hafdis@remax.is

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

Langamýri 53

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 64.900.000

Glæsilegt einbýli með skemmtilegum arkitektur. Húsið er á frábærum útsýnisstað í Foldunum.
Svefnherbergin eru fjögur öll einstaklega rúmgóð með góðum fataskápum og eikarparketi á gólfi.
Baðherbergið var endurnýjað 2006 og er inn á því hornbaðkar og góð innrétting undir og við vask. Stofan
og borðstofan eru samliggjandi með innfelldri halogen lýsingu í lofti. Lofthæðin í húsinu er einstaklega góð.
Stór 100 fm timburverönd er í garðinum sem snýr í suður frá húsinu. Bílskúrinn er tvöfaldur.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Dvergabakki 26
109 Reykjavík
Mjög snyrtileg og falleg eign

Stærð: 84 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 13.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

í dag, sunnudag milli 14:30-15:00

Hamravík 22
Esja

Opið
Hús

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi
896 4146

201 Kópavogur
Skemmtilegt Parhús á góðum stað

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

bka@remax.is

bka@remax.is

í dag, sunnudag, milli 15:30-16:00
Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

Stærð: 182,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 30.040.000
Bílskúr: Já

Sogavegur 115
Esja

201 Kópavogur
Glæsileg íbúð með bílskúr

108 Reykjavík
Frábær staðsetning - Flott útsýni!

Opið hús í dag kl 15:00-15:30.

sa@remax.is

vilhelm@remax.is

Opið hús Sunnudaginn 11. Nóv. 15-15:30 Verð: 26.900.000
Íbúðin er ca 102 m2 en er skráð 87,9 m2 hjá FMR þar sem gott herbergi á jarðhæð og geymsla eru ekki
inni í fermetratölu. Af stigagangi er gengið inn í hol þar sem gott barnaherbergi er á vinstri hönd. Þar við
hliðina er mjög rúmgott hjónaherbergi með útgangi á góðar vestur svalir. Flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtu. Eldhúsið er mjög rúmgott með góðri innréttingu og borðkrók. Stofa er rúmgóð með
frábæru útsýni. Sameiginlegt þvottahús. Mjög snyrtileg sameign og húsið nýmálað.

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

220 Hafnarfjörður
Falleg neðri hæð í tvíbýli

Draumahæð 1
Lind

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

tas@remax.is

Stærð: 156,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 25.650.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Verð: 55.700.000

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr við Draumahæð í Garðabæ. Neðri hæð: Forstofa.
Eldhús með borðkrók. Samliggjandi stofa og borðstofa með útgengi á góðan sólpall. Gestasalerni og
þvottahús. Efri hæð: 4 svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og sturtu. Hjónaherbergið er með
útgengi á flísalagðar suður svalir. Bílskúrinn er 20m² og hellulögð innkeyrsla er fyrir framan með hita.

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

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

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

Þingvað 61-79
Lind

110 Reykjavík
Glæsileg raðhús/tengihús

Stærð: 200-218 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Verðin eru frá 42.900.000 - 44.900.000

Verð: 19.500.000

Fallleg 3ja herbergja neðri hæð með sérinngangi í tvíbýli á rólegum stað í Hafnarfirði. Húsið hefur töluvert
verið endurnýjað m.a. nýlega múrað, málað, þakkanntur viðgerður og rennur. Íbúðin er laus fljótlega.
Nánari lýsing: Forstofa. Gangur með fatahengi. Ágæt stofa. Tvö góð svefnherbergi. Eldhús með nýlegum
tækjum, fínum skápum og borðkrók. Baðherbergi með baðkari, flísum á gólfi og skápum. Sameiginlegt
þvottahús í sameign. Köld útigeymsla fylgir eigninni. Sér bílastæði fyrir framan húsið.

210 Garðabær
Fallegt endaraðhús með bílskúr

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Stærð: 73,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Þórarinn Arnar
Sævarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Fagrakinn 20

Þing

Vilhelm
Sölufulltrúi
663-6003

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.

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi
660 7761

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.100.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

tp@remax.is

Opið
Hús

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

Rjúpnasalir 4

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 56.900.000

RE/MAX Esja kynnir fallegt 6 herbergja parhús á vinsælum stað. Húsið er 182,8 fm með bílskúr. Planið er
upphitað sem og stéttin að forstofuhurð. Á neðri hæð er hjónaherbergi ásamt tveimur barnaherbergjum,
baðherbergi, eldhúsi, stofu og borðstofu. Innangengt í íbúð og þvottahús úr bílskúrnum, úr þvottahúsi er
útgangur að timburpalli. Á efri hæð eru tvö rúmgóð herbergi og baðherbergi. Allar nánari upplýsingar veitir
Stefán í síma 660 7761 eða sa@remax.is

Verð: 24.800.000

Glæsileg 3JA herbergja íbúð á 2. hæð í Víkurhverfi í Grafarvoginum. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús,
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og stofu. Forstofa með fallegum ljósbrúnum flísum og góðum fataskáp.
Þvottahús er innaf forstofu, með hillum og skolvaski. Eldhúsið er með mjög fallegri U-laga innréttingu úr
kirsjuberjavið og góðum tækjum og ljósar flísar eru á milli efri og neðri skápa. Herbergin eru bæði mjög
rúmgóð og með góðum skápum. Innréttingar eru úr kirsuberjavið.

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi
896 4146
jrj@remax.is

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

Háalind 5

Esja

jrj@remax.is

Verð: 19.300.000

Komið inn í parketlagt hol með góðum fataskáp. Á hægri hönd er baðherbergið og 3 svefnherbergi.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtu, falleg og rúmgóð innrétting. Þvottavél er inn á
baðherbergi. Hjónaherbergið er rúmgott með góðu skápaplássi. Barnaherbergin eru 2 og er annað
herbergið með skápum en hitt ekki. Stofa og borðstofa mjög rúmgóðar með stórum gluggum. Gengið er
út á rúmgóðar svalir úr borðstofu.Eldhús með fallegri, nýlegri innréttingu og nýlegum tækju

112 Reykjavík
Glæsileg eign!

Stærð: 88,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

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

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

Verð: 0

RE/MAX Kynnir: Glæsileg raðhús/tengihús í Norðlingaholti við Þingvað í Reykjavík. Raðhúsin 5 herbergja
og eru á tveim hæðum og skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eða eftir frekari samkomulagi. Nánari
upplýsingar er að finna á http://www.hugmyndahus.is/thingvad/

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

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

Stærð: 277 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Kvíslártunga 7 og 9
270 Mosfellsbær
Stílhrein parhús með útsýni

Gullengi 33-35
Lind

112 Reykjavík
3.herb - sérinngangur-bílskýli

Stærð: 84,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 14.725.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Opið hús sunnud. 11. nóv kl. 15-15.30

Verð: 22.500.000

Mjög góð 3ja herbergja, 85 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stæði í bílskýli á góðum stað í
Grafarvoginum. Þjónusta er við höndina en einungis göngufæri er t.a.m. í Spöngina, Egilshöll, skóla og
leikskóla.
Golfvöllur er einnig í nágrenninu. *** MJÖG HAGSTÆTT LÁN FRÁ KAUPÞINGI ER
YFIRTAKANLEGT ***

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

Fagrihvammur 2A
Sýning í dag 11. nóv kl. 16 - 16.45

Verð: 59.900.000

220 Hafnarfjörður
Eign í topp standi

Stærð: 106,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Stílhrein og falleg 277 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin er staðsett í Leirvogstungu í
Mosfellsbæ og eru með stórbrotnu útsýni. 3 svefnherbergi og 3 stofur, en hægt er að útbúa 4. svefnherbergið.
Eignin skilast í samræmi við ÍST 51 kafla 4.5 (tilbúið til innréttinga) að öðru leiti en kemur fram í skilalýsingu.
Virkilega vandað til verka. Nánari skilalýsingu og teikningar geta áhugasamir fengið á staðnum. Það er alveg
óhætt að segja að sjón er sögu ríkari.

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892 0684

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi
864 1813

annamargret@remax.is

baldur@remax.is

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 24.900.000

Eignin innifelur þrjú rúmgóð svefnherbergi með nýju plastparketi og nýjum fataskápum, eldhús með nýlegri
innréttingu, sjónvarpshol, baðherbergi er stórt með þvottaaðstöðu, nýlegar innihurðir og nýlegir sólbekkir
eru í íbúðinni. Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir einu ári, sameiginlegur hjóla og vagnageymsla
sameign öll hin snyrtilegasta. Falleg eign sem er búið að gera mikið fyrir. Stutt í verslun og þjónustu.

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

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

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

Frostafold 181
112 Reykjavík

Stærð: 112,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Flétturimi 6
112 Reykjavík
Lind

Opið
Hús

Stærð: 93,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Neðri sérhæð í fjórbýli.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934

lo@remax.is

lo@remax.is

Mjög glæsileg, mikið endurnýjuð íbúð

Verð: 27.900.000

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16.30 - 17.00 Neðri sérhæð í fjórbýli, innst í botnlanga með sér garði og
þvottahúsi innan íbúðar. Íbúðin er laus í dag. Staðsetning er mjög góð hvað varðar skóla og þjónustu. Í
stofu og herbergjum er eikar parket á gólfum. Stofan er með litlu glerútskoti í garðinn sem gerir hana mjög
bjarta. Eldhús er opið að hluta inn í stofu. Þar er spónlögð hvít innrétting í góðu ástandi með nýlegri
uppþvottavél og nýlegri eldavél.

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

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

Gunnarsbraut 45
105 Reykjavík
mikið endurnýjuð sérhæð

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 17.270.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16.00- 16.30

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

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

Safamýri 48
Lind

108 Reykjavík
4ra herbergja ásamt bílskúr

Stærð: 120,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 17.350.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús í dag kl.17.00-17.30

Verð: 33.900.000

Eldhús með nýlegri og sérmíðaðri innréttingu ,flísar eru á gólfi. Holið er með fataskáp, flísalagt og í miðju
íbúðarinnar. Baðherbergi er mikið endurnýjað, það er allt flísalagt, nýlegar innréttingar, baðkar. Stofan er
flísalögð og með útgengi á svalir í suður. Tvö herbergi með spónarparketi á gólfi. Hjónaherbergið er
rúmgott með mjög góðu skápaplássi og parketdúk á gólfi. Bílskúrinn er 27,7m². Á síðustu 7-9 árum hefur
þak, dren, skólp, vatnslagnir og rafmagn verið endurnýjað . Þrefalt gler.

Verð: 24.900.000

OPIÐ HÚS SUNNUD. KL. 15.30-16.00 Mjög glæsileg, mikið endurnýjuð íbúð í fallegu húsi. Íbúðin er á
annarri hæð með stórum vestur-svölum með kvöldsólina. Þvottahús er innan íbúðar og tvær íbúðir eru á
stigagangi. Innréttingar eru bæði flottar og vandaðar og sama segir um öll tæki svosem þurrkari, þvottavél,
ísskápur, uppþvottavél og sófi sem geta fylgt með. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf, með baðkari og
sér-sturtuklefa. Blöndunartæki eru nýleg. Þetta er mjög falleg og notaleg íbúð.

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

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

Verð: 27.900.000

Mikið endurnýjuð, 100,4 fm íbúð á 3ju hæð ásamt 20,5 fm bílskúr.Stofa/borðstofa er rúmgóð með útgengi
á yfirbyggðar svalir. Eldhús er með flísum á gólfi,nýleg eikarinnrétting. Flísar á milli efriskápa og
eldhúsbekkja. Inn af eldhúsi er búr en þar er tengi fyrir þvottavél. Mjög stórt hjónaherbergi með góðu
skápaplássi og útgengi á yfirbyggðar svalir. Tvö barnaherbergi,parket á gólfi.Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf. Hvít innrétting og skápar. Baðkar með sturtuaðstöðu.

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

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

Stærð: 158 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Breiðhóll 21
245 Sandgerði
Nýtt parhús

Stærð: 177 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 24.050.000
Bílskúr: Nei

Brunnar 10
Lind

450 Patreksfjörður
Góð kaup

Lind

Opið
Hús

Bókið skoðun

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

eythorj@remax.is

eythorj@remax.is

Opið hús í dag milli kl.15:00 - 16:00

Verð: 22,9- 27,9milj

Glæsilegt 158,5 fm 4ra herbergja parhús á góðum stað við botngötu. Húsin eru steinsteypt í
frauðplastkubb og marmarasteinað að utan með valmaþaki. Útgönguhurðir eru á öllum úthliðum hússins
með skjólhorni. Lofthæð innanhús er 280 cm og glæsilegur útsýnisskáli er í borðstofu. Úr eldhúsi er
svalarhurð út á pall. Tvö baðherbergi eru í húsinu og fataherbergi er inn af hjónaherberginu og skrifstofa.
Húsið skilast með gólfhitalögnum,og hægt að fá eignina á hvaða byggingarstigi sem óskað er eftir.

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

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

Stærð: 116,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

Marteinslaug 8
113 Reykjavík
Falleg og vönduð eign með útsýni.

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD.11/11 KL 14 - 14:30

Lind

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD.11/11 KL 16 - 16:30

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217

hannes@remax.is

valdimarorn@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUD.11/11 KL 15 - 15:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUD 11/11 KL 17 - 17:30

Lind

thorarinn@remax.is

Stærð: 134,30 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 18.380.000
Bílskúr: Já

108 Reykjavík
Mikið endurnýjuð efri sérhæð

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Lind
Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217

hannes@remax.is

valdimarorn@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

valdimarorn@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUD 11/11 KL 17 - 17:30

Verð: 35.900.000

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

Háteigur 12
Lind

Reykjanesbær
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 12.700.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217

Lind
Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

valdimarorn@remax.is

kristins@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Sunnud. 11/11 kl: 13:50-14:20

Verð: 35.900.000

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Sogavegur 148

Stærð: 134,30 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 18.380.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 43.900.000

ReMax Lind kynnir: Nýlegt og velbúið parhús á frábærum stað með útsýni yfir Fossvoginn og Öskjuhlíðina.
Húsið er 4-5 herbergja á tveimur hæðum, með sérgarði og skjólgóðum palli. Húsið sem er byggt 2003
stendur á góðum og gamalgrónum stað með góðu útsýni til norðurs. Mjög hefur verið vandað til
innréttinga og eru gólfefnin fyrsta flokks líka. Öll lýsing í húsinu er sérhönnuð og kemur frá Rafkaup. Falleg
eign á fallegum stað.

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

108 Reykjavík
Mikið endurnýjuð efri sérhæð

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

thorarinn@remax.is

Sogavegur 148

Lind

valdimarorn@remax.is

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. ATH. hægt er að
fá eignina afhenta mjög fljótt og einnig er auðvelt að bæta við aukaherbergi, sem yrði staðsett við stofuna.

200 Kópavogur
Parhús á frábærum stað

Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217

Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 23.900.000
Bílskúr: Já

111 Reykjavík
Endaraðhús með bílskúr

thorarinn@remax.is

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 234.000.00
Bílskúr: Nei

Marbakkabraut 3

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

Rjúpufell 32

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

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.

Verð: 9.900.000

Hér er um að ræða flott einbýli á fallegum stað. Eignin er með fjórum svefnherbergjum, sjónvarpsholi,
stofu, eldhúsi, kjallara, þvottahúsi, gufubaði og geymslu. Parket er á stofu, sjónvarpsholi og gangi. Í
herbergjum eru dúkar nema á barnaherbergi þar er plastparket, panell á veggjum. Á húsinu eru 18 m² ný
byggðar svalir m/fallegu útsýni yfir bæinn, þaðan er gengið niður í stóran garð. Í garðinum er 1200 lítra
rafmagnsnuddpottur sem búið er að byggja yfir. Húsið var málað að utan fyrir 3 árum.

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

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

Verð: 13.500.000

Falleg þriggja herbergja íbúð í fjölbýli í Keflavík. Komið inn í opna forstofu með flísum. Eldhús á vinstri hönd
með upprunalegri innréttingu og flísum á gólfi, opið að hluta inn í stofu. Stofa með fallegu parketi á gólfi og
útgengi út á suðvestur svalir. Hjónaherbergi er rúmgott með plastparketi á gólfi. Barnaherbergi með
plastparketi á gólfi. Baðherbergi með ljósum flísum, hvít innrétting og baðkar með sturtu. Á gangi er góður
fataskápur og flísar á gólfi. Þvottahús innaf eldhúsi.

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

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

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

Lindasmári 45
201 Kópavogur
Frábær staðsetning

Opið
Hús

Dunhagi 17
Lind
Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

107 Reykjavík
Frábært útsýni

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

SELD

kristins@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG 11/11 KL:15:00-15:30

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

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Já

210 Garðabær
Endaraðhús með bílskúr

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 11/11 KL.15-15:30

Álfkonuhvarf 29
Lind

101 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

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

203 Kópavogur
Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn

Stærð: 128,50 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 23.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind
Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

ingunnb@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUD 12/11 KL.18-18:30

Verð: 0
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 177,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1921
Brunabótamat: 20.710.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000

Forstofu með flísum og góðum skáp. Stofa er björt og útgengt út á suðvestur svalir. Eldhús með fallegri
eikarinnréttingu sem nær upp í loft, stálháf og mosaíkflísum á milli skápa. Uppþvottavél er innbyggð í
innréttingu. Glæsilegt baðherbergi,flísalagt í hólf og gólf með baðkari og eikarinnréttingu. Rúmgott
hjónaherbergi með góðum fataskápum. Tvö góð barnaherbergi með fataskápum. Þvottahús með hillum
og vask. Geymsla í sameign. Upphitað bílskýli. Lyfta er í húsinu.

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

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

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

Baldursgata 21

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

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

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

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

kristins@remax.is

Verð: 27.900.000
Komið er inn í rúmgott hol, en þaðan er gengið inn í allar vistarverur. Í holi er lítil geymsla/fatahengi. Eldhús
er með nýlegri innréttingu úr hlyn, helluborð og flísar á milli skápa. Uppþvottavél og ísskápur eru innbyggð
og fylgja með. Stofan er rúmgóð með útgengi út á svalir. Í dag er eitt svefnherbergi nýtt sem borðstofa
(lítið mál að breyta aftur). Hjónaherbergi er stórt með skápum, barnaherbergi mjög rúmgott með fataskáp.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar.

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

Kjarrmóar 50

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

hannes@remax.is

Verð: 29.900.000

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

Lind

Funalind 11
Lind

201 Kópavogur
Þið getið flutt inn fyrir jól !

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 17.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803
berglindg@remax.is

Opið hús sunnud. 11/11 kl. 15-15:30

Verð: 26.900.000

Remax Lind kynnir vel skipulagða 4ra herbergja íbúð á 1.hæð með útgengi út í garð úr stofu. Komið er inn
í opna forstofu með skápum, á vinstri hönd er þvottahús, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Á hægri
hönd er baðherbergi með baðkari og sturtu - góð innrétting. Eldhús með mahogny innréttingu og
borðkrók. Björt stofa með útgengi út í garð. Íbúðin er öll flísalögð nema að á herbergjum er plastparket.
Geymslan sem fylgir íbúðinni er á sömu hæð. Berglind tekur á móti gestum.

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

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

Hlíðarhjalli 63
200 Kópavogur
Opið hús sunnudaginn 11/11 milli 16:00-16:30

Verð: 49.500.000

Stærð: 82,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

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

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
864 0803

oskar@remax.is

berglindg@remax.is

Opið hús sunnud. 11/11 kl. 16-16:30

thorarinn@remax.is

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

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lind

Verð: 21.900.000

Komið er inn í opna forstofu með beyki skápum sem ná upp í loft. Á hægri hönd eru tvö svefnherbergi og
baðherbergi. Hjónaherbergið er með góðum skápum upp í loft og tveim gluggum. Barnaherbergið er
rúmgott með skápum sem ná upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og innrétting.
Stofa/borðstofa er opin og björt með útgengi út á svalir. Eldhús er opið að hluta, beyki innrétting og tengi
fyrir þvottavél eða uppþvottavél.

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

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

Hraunbær 28
810 Hveragerði
Glæsilegt einbýli í botnlanga

Stærð: 224,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 41.300.000
Bílskúr: Já

Borgarholtsbraut 31
Skeifan

200 Kópavogur
Sérhæð í hjarta Kópavogs

Stærð: 126,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 20.880.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið
Hús

Skeifan
Agnes
Matthíasdóttir
Sölufulltrúi
8631800
agnes@remax.is

Ólafur Geir
Sölufulltrúi
6921649
oligeir@remax.is

Opið hús kl. 15.00 til 16.00

Verð: 33.900.000

RE/MAX Skeifan er með til sölu, fallega og bjarta 126,5 fm efri sérhæð á Borgarholtsbraut í vesturhluta
Kópavogs, auk 25,6 fm bílskúrs, alls 151,9 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, elhús, þvottahús,
sjónvarpshol, stofu og 4 svefnherbergi. Suður svalir. Stofan er björt með gluggum í suður og vesturátt.
Eldhúsið er rúmgott með ljósri viðar innréttingu. Þvottahús er innaf eldhúsi. Sameiginlegur suðurgarður í
góðri rækt. Húsið nýlega málað og nýtt járn á þaki, rennur og dren. Stutt er í skóla

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Hverafold 23
Í dag kl 17:00-18:00

Verð: 44.900.000

112 Reykjavík
Góð staðsetning

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 14.100.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Skeifan
Ólafur Geir
Sölufulltrúi
6921649
oligeir@remax.is

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.

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161

Agnes
Matthíasdóttir
Sölufulltrúi
8631800

kitty@remax.is

agnes@remax.is

Opið hús í dag kl.17:00-18:00
Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

Verð: 23.500.000

Vel staðsett og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð með góðum áhvílandi lánum 16,300.000 4,15@
vextir. Rúmgott eldhús með ágætri viðarinnréttingu. Rúmgóð stofa með parketi, útgengt á vestur svalir.
Tvö svefnherbergi með skápum og dúk á gólfi. Baðherbergi flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Sameign
nýtekin í gegn, geymsla í kjallara. Stutt í skóla og alla almenna þjónustu.

elisabet@remax.is

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

Burknavellir 17C
221 Hafnarfjörður
Falleg og rúmgóð íbúð

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

Opið
Hús

elisabet@remax.is

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

Marteinslaug 16
Skeifan

113 Reykjavík
Falleg náttúra og gott útsýni

Stærð: 114,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi
8928
666
joi@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Hjálmakur 6
210 Garðabær
Glæsilegt einbýlishús

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

301 Akranes
Raðhús með frábæru útsýni

Stærð: 189,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 22.860.000
Bílskúr: Já

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

Skeifan

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

Rúnar Þór
Sölufulltrúi
867 1516

runarthor@remax.is

runarthor@remax.is

Pantið tíma til að skoða húsið

Verð: 118.000.000

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

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi
8928
666

Verð: 27.900.000

Komið er inn í parketlagða stofu með fallegum fataskápum. Borðstofa og eldhús eru eitt rými,
eldhúsinnrétting er l-laga og eru skápar upp í loft. Borðkrókur er mjög rúmgóður. Stofan er parketlögð og
er útgengt á svalir. Þrjú góð svefnherbergi með fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er stórt með
fallegri innréttingu. Ljósar flísar á veggjum og náttúrusteinn á gólfi með hita. Spennandi framtíðarskipulag
fyrir hverfið. Góð íbúð á fallegum stað.

Hlíðarbær 6
Skeifan

Skeifan

joi@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 23.500.000

EIGENDUR ERU TIL Í SKIPTI Á STÆRRI EIGN Á SELFOSSI!!! 3ja herbergja íbúð með sérinngangi af
svölum á 2. hæð. Jaðarlóð og frábært útsýni. Tvö svefnherbergi, bæði rúmgóð með parketi og skápum.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, viðarinnrétting og baðkar. Eldhús og stofa eru opið rými, innrétting á
2 veggjum með efri og neðri skápa, flísar á milli og á endavegg á milli innréttinga, stáltæki, vifta og tengi
fyrir uppþvottavél. Frá stofu er gengið út á stórar suðaustursvalir.

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

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

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.

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

Torfufell 31
111 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 8.060.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Berjavellir 2
Skeifan

221 Hafnarfjörður
SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Stærð: 112,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.865.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209
dagmar@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

Lindarsmári 45
201 Kópavogur
Glæsileg íbúð á vinsælum stað

Stærð: 92,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 30.500.000

Stórglæsileg endaíbúð í góðu lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu. Sérstaklega flott hönnun og hér
hefur engu verið til sparað. Búið er að breyta upphaflegu skipulagi íbúðar þannig að í dag eru 2
svefnherbergi og stórt opið rými sem er eldhús og stofa, útgengt á svalir frá stofu. Stórglæsilegt og
rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og sturtuklefa. Þvottahús innan íbúðar. Einstaklega skemmtilega
hönnuð íbúð semer virkilega þess virði að skoða og kemur skemmtilega á óvart.

Lindasmári 39
Skeifan

201 Kópavogur
Falleg eign fyrir stóra fjölsk.

Opið
Hús

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209

Stærð: 218,5 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Gnípuheiði 9
200 Kópavogur
Einbýli í suðurhlíðum Kópavogs
Opið
Hús

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

107 Reykjavík
Sér í lagi björt og vönduð eign.

Opið
Hús

Elín
Sölufulltrúi
695-8905

Stuðlasel 28
109 Reykjavík
Einbýlishús með tvöföldum bílskúr

Stærð: 246,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 33.700.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

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

203 Kópavogur
Eign fyrir fagurkera!

Stærð: 171,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 31.150.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818
arnbjorn@remax.is

Opið hús í dag kl. 15.00-15:30

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

Skeifan
Elín
Sölufulltrúi
695-8905

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

Skeifan
Arnbjörn
Sölufulltrúi
892 9818
arnbjorn@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 64.000.000

Stórt einbýlishús á 2 hæðum með 51.8 fm. bílskúr og stórum garði með palli og potti. Stór
forstofa,innangengt í stóran "jeppabílskúr", búið að stúka 2 rúmgóð herbergi úr bílskúr sem og útbúa
þvottaðstöðu. Frá forstofu er komið inn í hol og þaðan er gengið út á pall. Eldhús með rúmgóðri
innréttingu og góðum borðkrók,við hlið eldhúss er stofa með parketi. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi
(möguleiki á 5) og rúmgott baðherbergi með baðkari. Frábært staðsett hús, stutt í skóla og leikskóla.

asdis@remax.is

Verð: 35.500.000

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

Grundarhvarf 1
Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402

elin@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

Verð: 72.800.000

Einstakt útsýnishús í suðurhlíðum Kópavogs! Um er að ræða 218 fm einbýlishús og stendur húsið á 1018
fm lóð. Húsið er teiknað af Kristni Ragnarssyni arkitekt. Húsinu er skilað tilbúnu til innréttinga og með
milliveggjum samkvæmt teikningu. Efri hæð: anddyri, gestasnyrting, innangengur tvöfaldur bílskúr,stofa,
eldhús, borðstofa og 19 fm yfirbyggjanlegar svalir
Neðri hæð: 4 svefnherbergi,sjónvarpsrými,
baðherbergi, þvottaherbergi og geymsla. Beinn aðgangur er frá jarðhæðinni út á lóð

Elín
Sölufulltrúi
695-8905

Stærð: 111,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 18.305.000
Bílskúr: Já

elin@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Skeifan

Verð: 38.500.000

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

Boðagrandi 2A
Skeifan

asdis@remax.is

elin@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 -14:30

Verð: 25.959.000

Gengið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Á vinstri 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.Plastparket er á herbergjum og stofu.

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Nei

dagmar@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi
864 9209
dagmar@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 14.800.000

Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi. Á hægri hönd er baðherbergið sem er upprunalegt en ný málað,
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

Verð: 68.500.000

Einstaklega vandað og glæsilegt parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr og frábæru útsýni.
Sérstaklega mikið er lagt í allan frágang hvort sem um er að ræða innréttingar eða garð. Frábær eign fyrir
fagurkera. Allar innréttingar eru úr eik, sérsmíðaðar, hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhúss
arkitekt. Húsið stendur á 1.018 fm lóð og frá því er einstakt útsýni yfir Elliðavatn. Mjög vandað og vel
hannað hús þar sem nostrað var við alla hluti, hér þarf ekkert að gera nema flytja inn.

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

Spóahólar 8
111 Reykjavík
Fyrirsögn..

Stærð: 149,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Já

Álfkonuhvarf 21
Senter

203 Kópavogur
Snyrtileg og flott eign

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 18.830.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
runarp@remax.is

Opið hús í dag. kl. 16:00-16:30

Verð: 24.900.000

RE/MAX SENTER - Rúnar s.697-4881 kynna: Glæsilega 3ja herbergja íbúð á . hæð í lyftuhúsi að
Álfkonuhvarfi á Vatnsenda, ásamt stæði í lokuðu bílhúsi. Nánari lýsing eignar: Forstofan er með flísum á
gólfi og góðum eikarskáp. Hol og stofa eru með eikarparketi, og gengið er út úr stofu á suður svalir sem
eru um 9m2. Tvö rúmgóð svefnherbergi með eikarparketi og stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt á
gólfi og veggjum, ásamt skrautflísum, sturtuklefa og ljósri innréttingu. Rúnar s.697-4881

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Álfahraun (Grímsnesi)
Opið hús Mánudag 18:30-19:00

Verð: 31.400.000

RE/MAX Senter og Rúnar s.697-4881 kynna: 149fm 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í Spóahólum, þar af 21fm
bílskúr. Forstofan er með flísum á gólfi og góðum skápum og þaðan er gengið inni í rúmgott parketlagt hol. Nýtt
eikarparekt er á íbúðinni. Á hægri hönd við holið eru þrjú svefnherbergi og eru góðir skápar í tveimur þeirra. Dúkur
er á gólfi í innsta herberginu en fyrir framan það er lítil gangur sem er notaður fyrir bókahillur. Baðherbergi er
flísalagt bæði veggir og gólf en þar er baðker og gluggi. Á vinstri hönd við holið er gengið inni í rúmgóða stofu
með stórum gluggum, yfirbyggðum svölum og borðstofu með glugga. Frá borðstofu er hægt að ganga inni í
eldhúsið sem er með stórum glugga og góðum borðkrók en gengið er inni í eldhúsið beint frá holi. Innrétting í
eldhúsi er með hvítum hurðum og höldur eru úr ljósum við. Eldhúsið er útbúið kermíkhelluborði, nýjum ofni og
uppþvottavél. Innaf eldhúsinu er gengið inni í þvottahús með dúk á gólfi, glugga og vaski. Rúmgóður bílskúr fylgir
íbúð. Rúnar s.697-4881 runarp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
runarp@remax.is

runarp@remax.is

Hringið til þess frekari upplýsingar

801 Selfoss
Tvær eignalóðir 8200 eða 8500Fm

Flottar sumarhúsalóðir

thorunn@remax.is

Vitastígur 18
101 Reykjavík
Senter

270 Mosfellsbær
Flott eign í hjarta Mosfellsbæjar

thorunn@remax.is

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1905
Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Senter

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881

runarp@remax.is

runarp@remax.is

Hringið og bókið skoðun
Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Stærð: 142,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 17.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000

RE/MAX SENTER - Rúnar s. 697-4881 Óska eftir tilboði í Einbýlishús á eignarlóð í 101, hjarta Reykjavíkur.
Nánari lýsing: Um er að ræða lítið tveggja hæða einbýli sem er 77,7 fm að stærð á 110,4 fm eignalóð í
miðbæ Reykjavíkur. Ekki er gert ráð fyrir í deiliskipulagi að húsið verði rifið, heldur má byggja við það innan
byggingarreits að nýtingu 1,78 eða 196,5 fm. Flott tækifæri fyrir fólk sem langar að búa í miðbænum og
smíða eftir sínu höfði eða fyrir verktaka. Rúnar s.697-4881
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Þverholt 11

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 5.100.000

RE/MAX SENTER kynna: ! Sérlega fallegar og vel staðsettar 8.200 og 8.500 fm sumarhúsalóðir í landi
Miðengis í Grímsnesi, aðeins ca 50 mín akstur frá Höfuðborgarsvæðinu. Lóðin er í grónu hrauni, með
lággróðri, þ.m.t. runnum. Lóðin er eignarlóð og er úr landi Miðengis. Heimilt er að byggja eitt frístundahús
á lóðinni, allt að 150 fm með 6 m í mæni, ásamt allt að 25 fm aukahúsi. Hitaveita og rafmagn komið að
lóðarmörkum. Allar frekari upplýsingar veitir Rúnar s.697-4881 eða runarp@remax.is

Verð: 19.800.000

RE/MAX SENTER og Rúnar s.697-4881 kynna: 85fm sumarhús á eignalóð í landi Miðengis. Um er að
ræða nýbyggt hús sem er 60 m2 og að auki 25 m2 gestahús samtals 85 m2 og hugsað með 150 m2
verönd. Húsið stendur á tæplega hektara (8000fm) vel grónu eignalandi. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu með eldhúskrók, forstofa og baðherbergi. Hitalögn í gólfum. Hitaveita væntaleg. Húsið skilast fullbúið
að utan í dag, tilbúið til innréttinga og án gólfefna eða hægt er að fá húsið fullbúið á 24.500.000

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 8500 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Senter

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
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Miðengi (Grímsnes)

801 Selfoss
Tilbúið til innréttinga/Fullbúið

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Kvíslartunga 66
Senter

270 Mosfellsbær
Lóð á flottum stað í Leirvogstungu

Stærð: 539,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Sunnudaginn frá kl 15:00-15:30

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi
822-5755

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi
822-5755

kristinasta@remax.is

kristinasta@remax.is

Láttu þessa ekki fram hjá þér fara....

Verð: 30.500.000

Neðri hæð: Forstofa með flísum og góðum skáp. Bjart og opið rými sem er parketlagt, þar er útgengt út á
flísalagðar svalir. Eldhús með hvítum háglans innréttingum, góð eldhústæki, nýlegur háfur, flísar á gólfi.
Baðherbergi sem verið er að gera upp. Sturtuklefi er með innfeldum blöndunartækjum. Upphengt salerni.
Þvottahús innaf baðherbergi. Tvö parketlögð svefnherbergi, annað með góðum skáp. Efri hæð: Parketlagt
rými sem er nýtt sem sjónvarpshol. Rúmgott parketlagt herbergi með fataherbergi.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Verð: 19.000.000

RE/MAX SENTER kynnir: Einbýlishúsalóð á frábærum stað í Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Um er að ræða
lóð á svæði 5, sem er 539,3 fm en á henni má byggja 250-275 fm hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Lóðin verður afhent með púða. Leirvogstunga er einkar spennandi hverfi sem er að rísa í nágrenni
Mosfellsbæjar. Fallegar göngu- og hestaleiðir, stutt á golfvöllinn og í alla nauðsynlegustu þjónustu. Allar
upplýsingar um lóðina veitir Kristin Ásta í síma 822-5755 og á kristinasta@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Langholtsvegur 95
104 Reykjavík
FALLEG OG RÚMGÓÐ EIGN

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 17.540.000
Bílskúr: Já

Efstasund 81
Senter

104 Reykjavík
Góð eign í tvíbýli á grónum stað

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 14-14:30

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 14:30-15

Verð: 32.900.000
Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Stærð: 64,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 9.430.000
Bílskúr: Nei

Þórðarsveigur 6
Senter

113 Reykjavík
Góð íbúð ásamt bílskýli

gardar@remax.is

gardar@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15:30-16

Verð: 21.900.000

thorunn@remax.is

thorunn@remax.is
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Fensalir 12
Senter

201 Kópavogur
LAUS STRAX

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Senter

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:30-17

Verð: 24.900.000
Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Stærð: 360 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Blikaás 9
Senter

221 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í litlu fjölbýli

Opið
Hús

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18

Verð: 0

TIL LEIGU u.þ.b. 360 fm snyrtilegt skrifstofuhúsnæði á einni hæð. Góð móttaka og 11 herbergi, dúkur á
gólfi, einnig góð salernisaðstaða og vaskur inn á nokkrum herbergjum. Tölvu- og rafmagnslagnir inná
herbergjum. Ný rúllutjöld í öllum gluggum og allt nýmálað.

Verð: 25.900.000

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 geymsla innan íbúðar,
flísar á gólfi. Einnig sérgeymsla í kjallara.

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

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17-17:30

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Opið
Hús

Góð 3ja herb íbúð á annari hæð ásamt bílskúr. Innrétting í eldhúsi er hvítlituð með flísum á milli efri og neðri
skápa, borðkrókur. Innaf eldhúsi er þvottahús með flísum á gólfi. Stofa er með góðum gluggum sem hægt
er að renna til hliða, parkett á gólfi en að hluta til er flísalagt við glugga. Gangur með tveimur
svefnherbergjum, fataskápar í hjónaherb, parkett á gólfum. Baðherb með ljósum flísum, góð innrétting og
baðkar með sturtu, gluggi á baði. Bílskúr með hita og rafmagni.

200 Kópavogur
TIL LEIGU SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Verð: 20.900.000

Falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum ásamt bílskýli. Anddyri er rúmgott með flísum á gólfi
og góðu fatahengi. Flísar ná fram á gang. Rúmgott baðherbergi með flísum á gólfi og sturtu. Þvottahús á
gangi. Eldhús með góðri innréttingu, t.f. uppþvottavél, gluggi og borðkrókur, parkett á gólfi. Stofa er með
parketi á gólfi og útg. á svalir. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum fataskápum. Í öllum gluggum eru
trérimlagardínur. Gengið inní geymslu frá svalagangi. Sérmerkt bílastæði í bílgey

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Já

Fannborg 7-9

Senter

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16-16:30

Stærð: 74,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811
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200 Kópavogur
LAUS STRAX

thorunn@remax.is

Opið
Hús

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja herb íbúð á þriðju og efstu hæð með stórum svölum en þaðan er gott
útsýni yfir borgina. Stofan er björt með útg. á svalir, loftlistar í kverkum. Eldhús með eikarinnréttingu,
mosaík flísar milli skápa. Rúmgott herbergi með fataskápum. Baðherbergi flísalagt með ljósum flísum,
vegghengt klósett, handklæðaofn og baðkar með sturtuaðstöðu. Hol með fataskápum. Á gólfum er
eikarparkett. Allar innréttingar og gólfefni eru endurnýjuð. Geymsla og þvottahús í kjallara.

Nýbýlavegur 102

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
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Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15-15:30

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. 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. Eldhús var nýlega
endurnýjað, gluggi, borðkrókur og t.f. uppþvottavél. Ljósar flísar á gólfum. Baðherbergi með flísum á gólfi,
sturtuklefi. Sameiginl. þvottahús í sameign.
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105 Reykjavík
Mjög falleg og endurnýjuð eign

Senter

Opið
Hús

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

Rauðalækur 53

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Verð: 25.900.000

Mjög falleg 3ja herb íbúð í litlu fjölbýli með sérinngangi og afgirtri verönd. Eignin skiptist í forstofu með
fataskáp, náttúrusteinn á gólfi. Baðherb sem er flísalagt í hólf og gólf. Hjónaherb með fataskápum.
Barnaherb. Gott eldhús með fallegum innréttingum, opið inn í stofu, borðkrókur. þvottahús innaf eldhúsi
með útgengi í bakgarð sem er í séreign. Rúmgóð stofa með útgengi á afgirtan pall. Á gólfum er parkett.
Allar innréttingar eru úr beiki. Rúllutjöld í gluggum. Góð geymsla innan íbúðar.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Flétturimi 38
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sér inngangi.

Hverfisgata 39
Senter

101 Reykjavík
Laus við kaupsamning !

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

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Sunnudag 14:00-14:30

Verð: tilboð

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is
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Ástún 2
Sunnudag 16:00-16:30

Verð: 24.900.000

200 Kópavogur
Snyrtileg íbúð í góðu hverfi.

Stærð: 47,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 8.410.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið
Hús

Glæsileg íbúð á 3ju hæð í viðhaldslitlu fjölbýli, sér inngangur. Flísalögðu forstofa með eikar fataskáp. Eldhús með
fallegri eikar og grá sprautulakkaðri innréttingu, stál tæki, stál milli skápa, eikar parket. Rúmgóð stofa og
borðstofa, eikar parket, útgengi á svalir með fallegu útsýni. Hjónaherbergi, parket, eikar skápar. Barnaherbergi,
eikarskápar, parket. Flísalagt baðherbergi, bað, falleg eikar og grá sprautulökkuð innrétting. Flísalagt þvottahús
innan íbúðar. Geymsla í sameign, ásamt sameiginlegri hjólageymslu. Stutt í alla þjónustu. Falleg íbúð innst í
botlanga ! Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Sunnudag 15:00-15:30

Verð: 15.900.000

Snyrtileg íbúð á 4 hæð í vel við höldnu fjölbýli. Íbúðin skiptist í Eldhús viðarinnréttingu, parket. Stofa með
parket á gólfi, útgengi á stórar svalir. Baðherbergi með ljósri innréttingu, bað, dúkur á gólfi. Svefnherbergi
með skápum, dúkur. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni, með þvottavél og þurrkara. Sameign og hús
afar snyrtilegt.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

thorunn@remax.is

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

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.645.000
Bílskúr: Já

Rauðavað 21
110 Reykjavík
Falleg íbúð

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Akurholt 20
Senter

270 Mosfellsbær
Frábær staðsetning

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 30.370.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi
821 0654
bjarni@remax.is

Pantið söluskoðun

Verð: 32.500.000

Falleg fjögurra herbergja 117,7 fm. íbúð, auk bílastæðis í upphitaðri bílageymslu. Komið er í flísalagða
forstofu með skápum, þaðan á gang, rúmgott hjónaherbergi með skápum, tvö herbergi með skápum, stór
stofa/borðstofa með útgangi á stórar flísalagðar svalir, opið eldhús með stórri innréttingu. Einnig fylgir
ísskápur m. frysti, og uppþvottavél. Þvottahús er flísalagt með vaski og öllum tengingum, og geymsla er
parketlögð, hvoru tveggja er í íbúð. Sólbekkir og borðplötur úr graníti. Gott útsýni.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stærð: 80,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Ferjubakki 12, 2 hæð
Bakkar-Breiðholt
SMART-ALLT ENDURNÝJAÐ

Mjódd

Opið hús í dag kl 16:00 til 16.30

Verð: 57.800.000

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401
gully@remax.is

Opið hús sunnud.11/11 kl: 16:00- 16:30

Verð: 17.900.000

Stór,björt 2 herbergja enda-íbúð á 2 hæð. Íbúðin er mjög smart og fallega nýupptekin. Innréttingar:
Hvítar(háglans) og Eik, Eik-parkett á gólfum, Eikar-fataskápar,nýir gluggar,nýtt rafmagn, nýjar
innihurðir,nýjar eldunar og baðgræjur. Mjög rúmgóð stofa með útgengi á svalir. Óvenjustórt svefnherbergigóður möguleiki á að stúka í tvennt, ef vill. Íbúðin er laus við kaupsamning. Frábær eign á besta stað í
Breiðholtinu-stutt í allar áttir og öll þjónusta í göngufæri.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

Ingi Már
Sölufulltrúi
821 4644
ingim@remax.is

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Stærð: 237 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 40.270.000
Bílskúr: Já

Óttuhæð 5
210 Garðabær

Skeifan

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30- 17:30

Verð: 87.900.000

Glæsieign í Garðabænum
RE/MAX Skeifan kynnir: FALLEGT EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM Á
FRÁBÆRUM STAÐ Í SUÐURHLÍÐUM GARÐABÆJAR. Efri hæð: Forstofa með
skáp, þaðan er innangengt í innb.bílskúr. Eldhús með birkiinnr. Baðherbergi
með sturtu, birkiinnr., veggflísum að hluta og glugga. Tvö rúmgóð herbergi,
annað nýtt sem sjónvarpsherbergi. Gengið niður tvær tröppur í stofu og
borðstofu. Tvennar svalir sitt hvorum megin við stofuna, mikil lofthæð. Gluggar
frá gólfi og upp í loft, frábært útsýni. Steyptur stigi niður á neðri hæðina með
kókosteppi. Neðri hæðin skiptist í hjónaherbergi og tvö rúmgóð barnaherb. með
nýjum skápum. Sérlega rúmgott baðherb. en það er einnig nýtt sem þvottahús,
hægt er að hafa útgengi út á pall. Setustofa með útgengi út í suðurgarð. Gólfhiti
er í öllu húsinu og fallegar flísar á gólfum. Gluggar og útihurð eru úr viðhaldsfríu
efni. Baka til er stór afgirtur garður með stórum palli. Stétt fyrir framan er
upphituð með stæði fyrir 5 bifreiðar . Falleg eign sem hefur mikla möguleika á
einum vinsælasta staðnum í Garðabæ. Stutt í alla þjónustu og í göngufæri við
skóla og leiksvæði.

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi
663 9009
hildur@remax.is

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Gnoðarvogur 20
104 Reykjavík
Skemmtileg staðsetning

Stærð: 64,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 9.580.000
Bílskúr: Nei

Vesturbraut 12
Skeifan

Stærð: 126,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

220 Hafnarfjörður
LAUS VIÐ SAMNING - SÉRINNGANGUR

Opið
Hús

Stjarnan

Opið
Hús

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi
663 9009
hildur@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Opið hús í dag sunnudag kl. 13:30 -14

Verð: 19.800.000

RE/MAX Skeifan kynnir: 2ja herb.íbúð á 3.hæð, góð staðsetning. Komið er inn í hol með gegnheilu
eikarparketi. Til vinstri er rúmgott eldhús sem er með upprunal.eldhúsinnr., búið er að mála hana og setja
nýjar flísar á milli innréttinga. Stofan rúmgóð og björt með gegnh.eikarparketi, útgengt út á svalir.
Svefnherb. rúmgott með góðum glugga, innfelldum skáp og eikarparketi. Baðherb. með nýjum flísum á
gólfi, baðkar og gluggi. Þottahús og geymsla í sameign. Búið er að taka blokkina í gegn að utan

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

Verð: 24.700.000

Falleg stór íbúð á jarðhæð í vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin er í friðsælu hverfi nálægt hellisgerði,
miðbænum og höfninni. Íbúðin skiptist í stofu, sjónvarpsrými, 3 rúmgóð svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi, eldhús og geymslu. Á gólfum er parket og flísar. Eldhúsið er rúmgott með hvítri innréttingu og
fallegum heimilstækjum. Íbúðin er mjög björt með glugga á þrjá vegu. Íbúðin er velmeðfarin og snyrtileg.
Fleirri myndir er að finna á www.remax.is/stjarnan

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

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

Kaldakinn 24

Stærð: 77,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 12.300.000
Bílskúr: Nei

220 Hafnarfjörður
SÉR INNGANGUR - GÓÐ STAÐSETTNING

Naustabryggja 4
Stjarnan

110 Reykjavík
Glæsileg eign

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 14 -14:30

Stjarnan

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15- 15:30

Verð: 20.900.000

Íbúðin er á fyrstu hæð í þríbýlishúsi. Fallegur garður umhverifs hús er í góðri rækt. Stutt í þjónustu. Skólp
upptekið, nýbúið að leggja nýtt inntak fyrir heitt og kalt vatn, breiðbandslangir og nýtt símainntak. Íbúðin
skiptist í anddyri, gang, barnaherb, svefnherb. með fataskáp, flísalagt baðherbergi með sturtu og
baðastöðu, eldhús, stofu og geymslu og útigeymsla. Geymslur eru ekki inn í fermetrum ibúðar.
Innréttingangar eru úr kirsuberjarvið og hurðir úr ljósum harðvið. myndir á remax.is

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 24.520.000
Bílskúr: Nei

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

Verð: 39.900.000

Rúmgóð íbúð í nýlegu viðhaldslitlu 3-4ja hæða fjölbýli með lyftu. Endaíbúð með glugga á þrjá vegu.
Bílastæði í bílgeymslu og sérgeymsla. Íbúðin skipist í anddyri með fataskáp, hol, 3 svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi með baðkari og sturtu, þvottaherb/geymlsu með hillum, eldhús með góðum borðkrók með
útgengi á svalir, stóra stofu með útgengi á vestursvalir og tvær geymslur. Gólfefni: Massíft eikarparket og
mustang náttúruflísar. Allar innréttingar og hurðir eru úr ljósri eik. myndir á remax.is

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

Asparfell 12
111 Reykjavík
Frábært útsýni

Stærð: 70,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Fálkaklettur 7
Skeifan

310 Borgarnes
Einbýli á frábærum stað með útsýni

Stærð: 200,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 24.800.000
Bílskúr: Já

Borg

Opið
Hús

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Opið hús í dag 15:00-15:30

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi
663 9009

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

hildur@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið hús í dag kl 15.00 - 16.00

Verð: 15.500.000

RE/MAX Skeifan kynnir: 2ja herb. íbúð á 6.hæð við Asparfell. Sérinngangur af svölum er inní íbúðina,
komið er inn í forstofu með nýlegum flísum og fatahengi. Stór og björt stofa með parketi. Eldhúskrókur
innaf stofu með upprunalegri eldhúsinnréttingu og korkflísum á gólfi. Baðherb. upprunalegt með dúk á gólfi
og flísum á vegg. Stórt og rúmgott svefnherb. með stórum skáp og parketi á gólfi. Sameiginlegt þvottahús
á hæðinni. Hjóla-vagnageymsla í sameign. Blokkin er nýtekin í gegn að utan.

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Hólabraut 9 og 11
220 Hafnarfjörður
Falleg 4ra herbergja íbúð

Verð: 34.700.000

Mikið endurnýjað 200,6 fm einbýlishús,þar af er 68,2 fm bílskúr í fallegu og grónu hverfi í
Borgarnesi.Flísalögð forstofa með góðum skáp.Gangur, sjónvarpshol,eldhús og stofa er
parketlagt.Eldhúsið er með nýjum innréttingum, rúmgott þvottahús og geymsla,þaðan er svo gengið út í
gróinn og fallegan garð með palli og skjólvegg.Tvö barnaherbergi,eitt hjónaherbergi með góðum
skápum,baðherbergi með baði og sturtu,sjónvarpshol.Stór geymsla er við bílskúrinn.Útsýnið er
stórkostlegt.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 10.700.000
Bílskúr: Nei

Klukkuberg 39
Borg

220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með útsýni

Opið
Hús

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

Opið
Hús

Skeifan
Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Opið hús í dag kl: 15.00 - 15.30

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Verð: 19.900.000

RE/MAX BORG kynnir:Falleg og hlýleg 4ra herbergja,74 fm íbúð í lítt niðurgröfnum kjallara.Komið er inn í
gang.Þar að vinstri hönd er gott svefnherbergi.Að hægri hönd er bjart eldhús með ágætri innréttingu og
borðkrók.Nýlegt plastparket er á allri íbúðinni.Eitt herbergi er notað sem sjónvarpshol.Hægt að fella niður
vegg og stækka stofu.Þriðja svefnherbergið er rúmgott með góðum skáp.Stofan er björt.Baðherbergið er
flísað í hólf og gólf.Sameiginlegt þvottahús er í húsinu.

Verð: 21.500.000

Falleg mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 75,5 fm íbúð á jarðhæð með miklu útsýni. Gengið er inn í flísalagða
forstofu, geymsla innaf forstofu með góðum hillum. Stofa og herbergi með gegnheilu stafaparketi frá Ítalíu.
Bjart eldhús með nýrri eldhúsinnréttingu og nýjum flísum á gólfi, gólfhiti. Baðherbergi með flísum í hólf og
gólf. Stofa með stórum gluggum, útgengi út á 12 fm pall sem snýr til vesturs. Nánari upplýsingar veitir
Sigurpáll í síma 897-7744.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Suðurvangur 19A
220 Hafnarfjörður
Hugguleg 3ja herbergja með útsýni

Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 13.000.000
Bílskúr: Nei

Hverfisgata 26
Borg

Hafnarfjörður
Einbýli

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00 - 16.30

Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

Halldór Svavarsson
Sölufulltrúi
897-3196

sigurpall@remax.is

halldorsvavars@remax.is

Sunnudag kl. 15,30-16,Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Samtún 22
105 Reykjavík
Góð fyrstu kaup miðsvæðis

Stærð: 47 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1941
Brunabótamat: 7.970.000
Bílskúr: Nei

Stjarnan

Opið
Hús

Verð: 23.900.000

Snyrtileg og opin 81 fm, 3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð með miklu útsýni af suð-vestur svölum
og geymslu í sameign sem ekki er talin í fermetratölunni.Allt nýtt í baðherbergi og eldhúsi.Flísalögð forstofa
með hengi.Flísalagt baðherbergi með upphengdu salerni,sturtu og innréttingu.Þar er þvottavél og
þurrkari.Herbergin eru dúkalögð með skápum.Stofan er björt, opin og hátt til lofts.Þaðan er útgengt á
svalir.Eldhúsið er hið glæsilegasta.Íbúðin er að hluta undir súð.

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000

Gamalt einbýlishús á tveimur hæðum með lokuðum snyrtilegum garði. Á neðri hæðinni sem er jarðhæð frá
lóð er hol og þrjú svefnherbergi, úr hjónaherberginu er gengið út í garð. Á efri hæðinni er hol, rúmgott
eldhús og stofa. Gengið er inn á efri hæðina frá Hverfisgötu. Manngengt ris er á húsinu, með nýjum
uppgangi má útbúa þar tvö herbergi. Húsið hefur allt verið mikið endurnýjað á síðustu árum, svo sem
rafmagn, allar vatnslagnir, húsið klætt að utan o.mfl. Gott tækifæri.

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

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

Fléttuvellir 32
Stjarnan

221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús !

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

Opið
Hús

Lind
Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Opið hús í dag 11/11 kl.15.00-15.30

Örn Ólafsson
Sölufulltrúi
896 3014

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

ornolafsson@remax.is

gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 15 og 15:30

Verð: 15.900.000

Góð tveggja herbergja íbúð með sérinngangi í kjallara í tveggja íbúða parhúsi á þessum frábæra stað.
Örstutt frá hinu nýja viðskiptahverfi sem risið er við Borgartún. Íbúðin er gangur, svefnherbergi, stofa,
eldhús og bað. Nýlegt plastparket á gólfum. Eldhús með eldri innréttingu. Baðið er flísalagt. Fallegur
barnvænn garður með leiktækjum. Íbúðin er snyrtileg og í góðu ásigkomulagi. Upplýsingar gefur Örn
Ólafsson í síma 896 3014

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

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

Verð: 46.900.000

Sérlega fallega hannað einbýli á friðsælum stað á völlunum. Húsið er 214,4 fm með bílskúr sem er 49 fm.
Gert er ráð fyrir forstofu, holi, 4 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum, stofu, borðstofu, sjónvarpsholi,
þvottahúsi, geymslu og tvöföldum bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu, 290 cm og bílskúrinn sérlega
rúmgóður. Þar er mjög góð lofthæð. Húsið skilast fullbúið að utan, harviður að hluta og sléttpússað.
Fléttihurð í bílskúr. Afhendist slettpússað að innan, tilbúið til innréttingar.

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

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

Kvistavellir 2-8
221 Hafnarfjörður
Leggið leið ykkar á vellina !

Stærð: 191,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Hvassaleiti 26
Lind

108 Reykjavík
Laus við kaupsamning !

Stærð: 179,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 23.360.000
Bílskúr: Já

Lind
Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085
gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 14 og 14:30

Verð: 29.500.000

Falleg endaíbúð í fjölbýli við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir 7,5 fm herbergi í kjallara með aðgangi að snyrtingu
sem hentar vel til leigu. Einnig í kjallara er 12,5 fm þvottaherbergi sem er séreign þessarar íbúðar og einnig
20,7 fm bílskúr. Hol er parketlagt. 2 stofur eru í íbúðinni og eru þær samliggjandi. Gólfflötur er
parketlaggður. Stórar svalir til vesturs. Eldhúsið er upprunalegt með góðum rúmgóðum borðkrók. Öll
herbergin eru parketlögð. Góðir skápar fylgja íbúðinni.

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

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

Álfaskeið 80
Opið hús í dag á milli kl 15 og 15:30

Verð: 28.900.000

220 Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning !

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

Glæsilegt 163,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 27,4 fm bílskúr, samtals 191,3 fm. Neðri hæðin skiptist í
forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, þvottahús, geymslu og bílskúr. Efri hæðin skiptist í
fjögur svefnherbergi, baðherbergi og gang. Gengið er út á svalir úr hjónaherbergi. Húsið afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. Húsið er steypt á hefðbundinn hátt, sökklar, botnplata, útveggir, stigi,
berandi innveggir og gólfplata efri hæðar eða staðsteypt. Burðarvirki þaks er úr timbri. Á þaki er bárujárn
(aluisink). Að utan er húsið steinað í lit að vali Húsbyggis ehf. Gluggar eru úr timbri, staðsteyptir í. Gler í gluggum
er tvöfalt K-gler. Gluggar eru hvítir að lit og litaðir með þekjandi lit. Útihurð er oregan pine eða mahony.
Bílskúrshurð er hvít álhurð. Aðrar hurðir eru úr pine. Þakkantar eru klæddir panilklæðningu. Lóð grófjöfnuð sem
næst 25 cm hæð undir endanlegt yfirborð. Bílastæði með malarfyllingu. Umframbyggingarefni og rusl er fjarlægt
af lóð. Dyrasími og útiljós fylgja ekki. Afhendist fullbúið að utan en fokhellt að innan.

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi
822 9613

gylfi@remax.is

asmundur@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 16 og 16:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

221 Hafnarfjörður
Leggið leið ykkar á vellina !

Stærð: 213,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Borgarholtsbraut 61
Lind

200 Kópavogur
Laus með stuttum fyrirvara!

220 Hafnarfjörður
Ný glæsilega uppgerð eign !

Opið hús í dag á milli kl 14 og 14:30

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi
822 9613
asmundur@remax.is

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi
822 9613

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

asmundur@remax.is

gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 16 og 16:30

Verð: 20.900.000

Íbúðin er á annari hæð í fallegu fjórbýli. Eldúsið er mjög gott með nýlegri innréttingu. Flísar eru þar á gólfi.
Stofan er mjög björt með stórum og góðum gluggum. Parket er á gólfi, einnig á herbergjum. Gengið er út
á stórar svalir sem snúa suðvestur. Baðherbergið hefur nýlega verið tekið í gegn, flísar í hólf og gólf.
Upphengt salerni, bað og sturta. Hvít innrétting. Hjónaherbergi er rúmgott með stórum skápum.
Þvottahúsið er svo inn af eldhúsi og hægt er að fara uppá geymsluloft þar.

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

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1940
Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

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

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

Nökkvavogur 36
Lind

104 Reykjavík
Sjarmerandi íbúð á góðum stað !

Stærð: 65,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 9.190.000
Bílskúr: Nei

Lind

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109

annaks@remax.is

annaks@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

gylfi@remax.is

gylfi@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 16 og 16:30

Verð: 25.600.000

Mjög falleg og nýuppgerð 96,2fm íbúð á tveimur hæðum með sér inngang. Efri hæðin er töluvert undir súð
og að sögn eiganda er gólfflötur íbúðar um 120fm. Komið er inn í flísalagða forstofu með hita í gólfi, þaðan
er gengið upp stiga með nýju kókosteppi. Mjög falleg ljós viðarhurð með frönskum gluggum er á gangi
ásamt fataskáp. Íbúðin er öll með nýju gegnheilu eikarparketi fyrir utan baðherbergin sem eru flíslögð.
Eldhús er með afar snyrtilegri nýrri innréttingu og tækjum. Sjón er sögu ríkari.

Lind

pallb@remax.is

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

Hellisgata 18

thorarinn@remax.is

Stærð: 69,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 42.900.000

213,8 fermetra einbýli á einni hæð þar af er bílskúr 30 fermetrar. Um er að ræða hús úr forsteyptum
einingum frá Smellinn Akranesi. Húsið er afar vel staðsett í nálægð við skóla og leikskóla í Vallarhverfinu í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi, baðherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Húsið afhendist fullbúið að utan með frágenginni lóð.
Húsið er tilbúið til afhendingar. Möguleiki að taka íbúð upp í.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Opið hús í dag á milli kl 15 og 15:30

Verð: 20.900.000

Skemmtileg 3 herbergja íbúð. Gengið er inn á parketlagðann gang ásamt góðum skápum. Eldhúsið er
bjart, með sprautulakkaðri hvítri innréttingu. Góðir Skápar. Baðherbergið er með hvítri sprautulakkaðri
innréttingu, flísalagt og með baði. Svefnherbergið er parketlagt og er skápapláss mjög gott.
Barnaherbergið er parketlagt með fínum skápum. Skipt hefur verið um glugga í svefnherbergi og
barnaherbergi. Stofa er björt og rúmgóð. Útgengt er frá stofu á svalir er snúa suðvestur.

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

Drekavellir 23

Lind

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

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

Verð: 21.600.000

Góð 4ra herbergja risíbúð 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 eru ljósar flísar. Manngengt geymsluris er yfir allri íbúðinni.
Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Inngangur er sameiginlegur með íbúð á 1. hæð. Komið er inn í
hol/gang. Þrjú svefnherbergi. Stofa með útgengi á suðursvalir. Laus strax.

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

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

Blómvellir 5
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli

Stærð: 204,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 31.610.000
Bílskúr: Já

Bústaðarvegur 99 og 101
Borg

108 Reykjavík
Stórkostlegt útsýni

Opið
Hús

Í dag kl.15:00-15:30

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Verð: 35,5-36,5

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

tt@remax.is

tt@remax.is

Stærð: 78,2-103,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Í dag og á morgun, mánudag, klukkan 18:00-18:30

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

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

Ánanaust 15

Borg

Opið
Hús

Verð: 46.000.000

RE/MAX BORG kynnir glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr í Völlunum, Hafnarfirði. Húsið er ekki
fullklárað að innan né utan. Seljendur skila húsinu steinuðu eða fínpússuðu í samráði við kaupendur. Lóðin er
ófrágengin en búið er að koma fyrir rafmagni, hitalögnum og tengja þær. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi sem
eru öll á efri hæð, 2 baðherbergi á sitt hvorri hæð, eldhús og stofa á neðri hæð, forstofu og þvottahús á neðri
hæð.Hiti í öllum gólfum með sjálfstæðum hitastillum. Búið er að innrétta eldhúsið. Ekki búið að innrétta
baðherbergi. Rustic eikarparket er komið á meirihluta neðri hæðar en engin gólfefni eru á efri hæð. Forstofa með
gestasnyrtingu(óinnréttuð). Eldhúsið er rúmgott með fallegum sprautulökkuðum innréttingum. Stofan er björt og af
góðri stærð. Hjónaherbergið er rúmgott og með svölum. Stærsta barnaherbergið er mjög rúmgott með svölum.
Hin 2 barnaherbergin er af góðri stærð. Bað er komið inn á baðherbergið og tengi fyrir sturtuklefa en annars er
það ekki innréttað. Útgengt er á ca.40 fm svalir frá efri hæð og er þar heitt og kalt tengi fyrir heitan pott og gefa
þær húsinu skemmtilegan svip.

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

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

Skálateigur
Borg

Flóahreppur
Flott hús í sveitasælunni

Borg

Bókaðu skoðun í sima 897-7027

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 44.900.000
Bílskúr: Já

Heimili & Jarðir

Opið
Hús

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Sýning í dag 17:00-17:30

Verð: 27,0 - 37,5

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Brekkubær 7
110 Reykjavík
Falleg eign á 2 hæðum

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

Verð: 48.500.000

Opið
Hús

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Í dag kl.16:00-16:30

Verð: 44.900.000

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

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna, snyrtilegt 244 m2 einbýlishús sem stendur á 3,5 ha eignarlandi í Flóahreppi.
Rúmgott 244 m2 einbýlishús í Flóahreppi 801 Selfoss er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega hannað en það
telur góða forstofu, þrjú mjög rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol, salerni, stórt eldhús með glæsilegri
innréttingu, stofu, stórt þvottahús og góðan bílskúr með geymslulofti. Öll gólfefni eru mjög góð viðarparket og
mustang flísar. Þetta er hús þar sem er hátt til lofts og vítt til veggja, hús sem stendur á ca. 3,5 ha lóð í
sveitasælunni eign sem vert ver að skoða nánar. Sjón er sögu ríkari. Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurðarson
gsm 8977027. snorrisig@remax.is

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Bitra Jörð
801 Selfoss
Miklir möguleikar!

Stærð: 550,6 fm
Fjöldi herbergja: 22
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 87.050.000
Bílskúr: Já

Ekki missa af þessu!

Heimili & Jarðir

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Stærð: 126,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Bjarkarás 7 neðrihæð
Garðabær
Skemtileg neðri sérhæð

820 Eyrarbakki
Fallegt hús með ótrúlegu útsýni!

Auka íbúð!

Verð: 0

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna í einkasölu: Bitra í Flóahreppi. Gríðarlega reisulegt og stórt hús með
fjölmörgum möguleikum á 150 ha jörð. Einstakt tækifæri. Húsið er 550,6 fm og er í dag skipt upp í íbúð með 4
svefnherbergjum annarsvegar og hins vegar ferðaþjónustu með 16 herbergjum ásamt sameiginlegri
mataraðstöðu og setustofu, Gott eldhús ágætlega tækjum búið, kæliklefi, borðstofa fyrir ca. 30 manns. baðhús
með 10-12 manna heitum potti með nuddi (á jarðhæð). Átta salerni eru í húsinu og 10 sturtur. Allt sem tilheyrir
ferðaþjónustunni fylgir hinni seldu eign, s.s. rúm, sængur, lín, borð og stólar, borðbúnaður og annað lausafé.
Húsið er steinsteypt, byggt 1985 og í því hefur verið margvísleg starfsemi. Húsið er þrjár hæðir og ris. Það
stendur upp á hól og þaðan er mjög mikil fjallasýn. Jörðin er um 150 ha. og er öll á láglendi. Landið er vel gróið.
Nokkuð fjölbreytt landslag og tjarnir eru á jörðinni og m.a. stendur Þjórsárhraunið upp úr landinu á hluta þess og
þar eru mjög merkilegar sprungur. Bitrulækur liggur með lóðarmörkum að sunnan og austanverðu.

Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Glæsilegt hús með ótrúlegu útsýni á Eyrabakka. Húsið var allt endurbyggt frá
grunni árið 1990 svo allt í húsinu var endurnýjað á þeim tíma. Lýsing að innan : Flísalögð forstofa og innaf forstofu
er dúkalagt forstofuherbergi á vinstri hönd þar við hliðina er svo þvottarhús með hvítri innréttingu þaðan er svo
gengið inní bílskúr. Á hægri hönd úr forstofu er gengið niður stiga í stórt teppalagt herbergi. þar við hliðina er
gengið upp flísalagðan stiga inní íbúðina. Brús gegnheilt eikarparket lagt í 45° á stofunum. Eldhús, hol, stofa,
borðstofa og herbergi á miðhæð. Gengið upp stiga frá miðhæð uppí ris, þar er sjónvarpshol og stórt
hjónaherbergi með góðum skáp og þaðan er hægt að ganga út á svalir. Fallegir gluggar í húsinu. Auka íbúð með
sér fastanúmeri tilheyrir húsinu sem er í útleigu. Mjög góður pallur bakatil en þar er líka gróðurhús. Aðkoma á
húsinu að framan er til fyrirmyndar. Frábær eign á góðum stað! ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: Drífa
Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi hjá RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR í síma 869 1078 eða drifa@remax.is .

201 Kópavogur
Glæsiíbúð í Salahverfi Kóp!

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

221 Hafnarfjörður
Frábær eign á barnvænum stað!

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 20.915.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Fasteignir
Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

bergur@remax.is

bergur@remax.is

Opið hús milli kl 15:00 og 15:30 í dag
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 27.400.000

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Falleg 108.8 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli á
Eskivöllum 1, í Hafnarfirði.Eldhúsinnrétting og skápar eru úr kirsjuberjaviði. Með íbúðinni fylgir sérmerkt
bílastæði í bílskýli, og einkagarður bæði í suður og norður Góður sameiginlegur garður fylgir eigninni, Stutt í
skóla, verslun og þjónustu. Kíkið á þessa!!! Nánari upplýsingar um eignina veitir Bergur Heiðar GSM:
898-0419, bergur@remax.is og Ása GSM: 892 7556, asbjorg@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Bæjargil 23
Fasteignir

210 Garðabær
Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ!

Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 33.150.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

Fasteignir
Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

asbjorg@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

bergur@remax.is

bergur@remax.is

Opið hús milli 16 og 17 í dag !

Verð: 29.800.000

Remax/Fasteignir kynna:Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð við Jötunsali í Kópavogi. Komið er
inn í rúmgott hol með flísum á gólfi og þaðan inn í opna stofu og eldhús. Eldhúsið er með fallegri
viðarinnréttingu og flísum á gólfi. Þvottahús/geymsla er inn af eldhúsi með flísum á gólfi.Úr stofunni er
gengið út á rúmgóðar sv. svalir. Svefnherbergin eru öll með parketi á gólfum og fataskápum. Baðherbergið
er flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu!

halfdan@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Stærð: 124,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.180.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali

asbjorg@remax.is

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

Jötunsalir 2

drifa@remax.is

asbjorg@remax.is

Verð: 38.170.000

Skemtileg neðri sérhæð í hjarta Garðabæjar. Íbúðin sem tilheyrir skemtilegri húsaþyrpingu er þriggja
herbergja. Hægt er að kaupa íbúðina fullbúna eða án innréttinga og þá dragast innréttingar af verði.
Fullbúin kemur íbúðin með flísalögðu baðherbergi með ljósri innréttingu. Eldhúsið er fullbúið án gólfefna
með innréttingu frá HTH og tækjum frá Bræðrunum Ormson. Einnig verða skápar í herbergjum. Einnig eru
nokkrar aðrar íbúðir við Bjarkarás enn lausar.

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078

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

Eskivellir 1
Fasteignir

Heimili & Jarðir

Verð: 0,-

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

milli 14:00 og 15:00 í dag

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Búðarstígur 16a -16b

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Verð: 58.800.000

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Glæsilegt 189.6 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 34 fm bílskúr.
Arkitekt hússins er Vífill Magnússon. Á efri hæð eru 4 rúmgóð herbergi og stórt baðherbergi. Á neðri hæð
er eldhús, stofur, snyrting og þvottahús. Björt garðstofa skiptir borðstofu og stofu. Úr henni er gengið út á
timburverönd sem snýr í suður. Mikil lofthæð er í stofu og upp á efri hæð hússins er fallegur stigi. Bílskúrinn
er rúmgóður með millilofti. Bókið skoðun. Bergur s.898-0419 og Ása s.892-7556

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli - stór garður

Stærð: 144 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1929
Brunabótamat: 18.700.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 17.30-18.00

Fagrahlíð 7
Fasteignir

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús Í dag kl. 17.00 - 17.30
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stærð: 164,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat:
Bílskúr: Já

201 Kópavogur
Frábær staðsetning!

Drekavellir 12
Fasteignir

Opið hús í dag kl. 14.30 - 15.00

221 Hafnarfjörður
Stór íbúð með sólpalli !

Opið
Hús

220 Hafnarfjörður
Í hjarta Hafnarfjarðar

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16.00 - 16.30
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Torfufell 29
Fasteignir

111 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

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

Opið
Hús

Áslaug María
Sölufulltrúi
820 0301

Fasteignir
Áslaug María
Sölufulltrúi
820 0301

aslaug@remax.is

aslaug@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús milli kl 15.30-16.00

Verð: 28.600.000
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stærð: 143,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929
Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000

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

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Víkurás 3
Fasteignir

110 Reykjavík
Frábær staðsetning!

Stærð: 58,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 9.090.000
Bílskúr: Nei

Fasteignir

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

benolafs@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

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

Gunnarssund 8

Stærð: 146,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 26.250.000
Bílskúr: Nei

hilmarosk@remax.is

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

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.

stefanp@remax.is

go@remax.is

Verð: 42.900.000

Opið
Hús

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

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

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

Lautarsmári 22

Verð: 30.800.000

Í íbúðinni er flísalagt anddyri með ljósum fallegum flísum og fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi ásamt
þremur góðum barnaherbergjum með tvöföldum fataskápum. Eldhús er nýtekið í gegn, falleg hvít
sprautulökkuð innrétting, granít borðplata, eldhús opið inn í borðstofu. Stofa er rúmgóð og útgengt út á
fallegan nýlegan 40fm sólpall, falleg útilýsing. Baðherbergi er með snyrtilegri innréttingu. Gott þvottahús og
geymsla er inn í íbúð, gott hillupláss, dúkur á gólfi. Stór hjólageymsla er í sameign.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

Stórt flísalagt anddyri . Eldhús er opið inn í stofu og borðstofu, falleg hvít sprautulökkuð eldhúsinnrétting,
stór eyja. Útgengt er út á 50fm svalir úr eldhúsi. Stofa er rúmgóð og björt, hvíttuð eik á gólfi. Þrjú vel
skipulögð svefnherbergi eru á hæðinni, rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi og tvö barnaherbergi.
Glæsilegt baðherbergi með fallegum flísum, sturta og hornbaðkar með nuddi. Bílskúr er stór og breiður,
möguleiki á fjórða herbergi fyrir aftan bílskúr. Hellulagt plan með hitalögn.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

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

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

Fasteignir

go@remax.is

Verð: 43.500.000

110 Reykjavík
Stórglæsileg íbúð með bílskúr!

Opið
Hús

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800

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

Krókavað 15

221 Hafnarfjörður
5 Herbergja í góðu hverfi!

Stærð: 111,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Verð: 17.900.000

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

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is
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&ISKBÒÈIN (AFBERG
VANTAR ÎÚUGAN STARFSMANN
TIL AÈ SJ¹ UM UNDIRBÒNING ÙSKRÁTTA OG
AFGREIÈSLU Å BÒÈINNI   STARF Å BOÈI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA SAMVISKUSAMUR
GËÈUR Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
SJ¹LFST¾ÈUR OG VANDVIRKUR
'ËÈ LAUN Å BOÈI ALLAR N¹NARI UPPL VEITIR 'EIR S  

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686. Opið 10-18:15 laugardaga 11-14.

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi v/barnaverndarvinnu
• Félagsráðgjafi - félagsleg ráðgjöf
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og
tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
Gullsmári félagsheimili aldraðra:
• Létt þrif
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna
• Laugarvarsla/baðvarsla karla
Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla, baðvarsla karla

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%
• Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
• Danskennari
• Forfallakennari í tilfallandi forföllum
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum 6 st. á viku
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Skólaliði II – Gangav/ræstir 75% starf
Lindaskóli:
• Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
• Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Kennari í 3.-4. bekk 80%
• Kennari í forföll
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
• Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

FRÁBÆR VINNUSTAÐUR
HEKLA er eitt öflugasta bílaumboð landsins. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og tækifæri til að vinna með hópi framúrskarandi starfsmanna.
Við leitum að fólki sem hefur jákvætt viðmót, góða þjónustulund og er
tilbúið að veita viðskiptavinum okkar afburðaþjónustu.

BÍLA- OG VÉLASVIÐ
Bifvélavirkjar / Vélvirkjar / Vélfræðingar – Mechanics
Óskað er eftir bifvélavirkjum / vélvirkjum / vélfræðingum til starfa á bíla- og
vélaverkstæði HEKLU. Boðið er upp á úrvalsaðstöðu á báðum verkstæðum,
gott tæknilegt umhverfi ásamt góðum möguleikum á þjálfun og endurmenntun.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf er æskilegt en góð reynsla af viðgerðum og viðhaldi er kostur.
• Áhugi og þekking á bílum og/eða tækjum.
• Góð tungumálakunnátta.
• Góð tölvukunnátta.
Vinnutími á verkstæðunum er frá kl. 8–16 en vegna mikillar eftirspurnar er vinna í
boði til kl. 18 á virkum dögum.

BÍLASVIÐ
Sölumaður atvinnubíla
Sölumaður atvinnubíla sinnir daglegum sölustörfum, veitir ráðgjöf, viðheldur núverandi
viðskiptatengslum og aﬂar nýrra viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla, áhugi og þekking á atvinnubílum
• Afburðaþjónustulund
• Kurteisi og snyrtimennska
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Metnaður til að ná árangri í starﬁ
• Góð tölvukunnátta
Vinnutími í söludeildum er kl. 9–18 virka daga og á laugardögum kl. 10–14.

VÉLASVIÐ
Smurþjónusta á vélaverkstæði – Lubrication Service
Starfsmaður í smurþjónustu sinnir daglegri smurþjónustu á vélaverkstæði.
Boðið er upp á fullkomna aðstöðu til þjónustu á stærri tækjum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum.

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá í gegnum heimasíðu HEKLU, www.hekla.is,
eða til Valdísar Arnórsdóttur starfsmannastjóra á netfangið va@hekla.is.
Umsóknarfrestur er til 18. nóvember 2007.

HEKLA | Laugavegi 172–174 | Pósthólf 5310 | 125 Reykjavík | Sími 590 5000 | Fax 590 5005 | hekla@hekla.is | www.hekla.is
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Ráðningarþjónusta

Meiraprófsbílstjóri
Leitum að meiraprófsbílstjóra fyrir framleiðsluog innﬂutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.
Starﬁð er fólgið í akstri frá vöruhúsi til viðskiptavina fyrirtækisins
innan höfuðborgarsvæðisins. Vinnutími er frá kl. 08.00-17:00.

Hæfniskröfur
· Meirapróf
· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Metnaður og sjálfstæði í starﬁ
· Rík þjónustulund og sterk ábyrgðakennd

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

3ÁRFR¾ÈINGUR Å
REIKNINGSHALDI

+OXWDVWDUItERêL
ÐVNXPHIWLUVWDUIVNUDIWLWLODOPHQQUDUDIJUHLêVOXt.MDUYDO
1RUêXUEU~Q9LQQXWtPLHU1iQDULXSSOìVLQJDUYHLWLU
*XêPXQGXUYHUVOXQDUVWMyULtVtPD
*yêODXQtERêLI\ULUJyêDQVWDUIVNUDIW

(AFNARFJARÈARB¾R LEITAR AÈ METNAÈARFULLUM
VIÈSKIPTAFR¾ÈINGI Å UPPGJÎRSTEYMI B¾JARINS
3TARFSSVIÈ
o
o
o
o

-¹NAÈARLEG UPPGJÎR STOFNANA
RSHLUTAUPPGJÎR
3AMVINNA VIÈ ENDURSKOÈENDUR VARÈANDI ¹RSUPPGJÎR
4AKA Ö¹TT Å AÈ EÚA FR¹VIKAGREININGU OG KOSTNAÈAR
EFTIRLITSVIÈSINS
o 6INNA AÈ FERLAGREININGU UPPGJÎRA OG ANNARRA VERKEFNA
o ®NNUR TILFALLANDI STÎRF Å SAMR¹ÈI VIÈ FORSTÎÈUMANN

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o
o
o
o
o

GZn`_Vk`q6`gVcZhq7dg\VgcZhqÏhV[_gjgq7acYjhqHVj{g`g`jgq6`jgZng^q:\^ahhiV^gqGZnVg[_gjgqKZhibVccVZn_VgqHZa[dhhqGZn`_VcZhW¨g

HeZccVcY^i¨`^[¨g^
>cigjb{ÏhaVcY^h`VgZ[i^ghiVg[h[a`^{h`g^[hid[jg
[ng^gi¨`^h^chGZn`_Vk`d\{6`jgZng^#

(¹SKËLAPRËF Å VIÈSKIPTAFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEGT
2EYNSLA AF UPPGJÎRUM ¾SKILEG
3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
(¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG TIL AÈ VINNA Å TEYMI

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI LAUNANEFNDAR SVEITA
RFÁLAGA OG VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS
+ONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STARÙÈ Å
SAMR¾MI VIÈ JAFNRÁTTISSTEFNU (AFNARFJARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  5MSËKNUM ¹SAMT
FERILSKR¹ SKAL SKILAÈ TIL FORSTÎÈUMANNS REIKNINGSHALDS
'UÈNÕJAR ®GLU *ËNSDËTTUR SEM GEFUR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM
STARÙÈ Å SÅMA   ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ
ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN

>cigjb{ÏhaVcY^Zg]aji^VaÄ_aZ\V^cc]Z^bij"
[ng^gi¨`^h^ch>cigjb?jhi^i^V!hZbZgaZ^VcY^
[ng^gi¨`^:kgej{hk^^bVg`k^hhgVghig^c\Vg
k^h`^eiV`gV[cV8gZY^iBVcV\ZbZciHZgk^XZh#

Ã_cjhij[jaaig^¶]g^c\^c\Vg¶]ajiVhiVg[

Ì]Z^bhkhjbZ]cYaVg>cigjbb^aa_c^gb{aV{

INT 1107-03

]kZg_j{g^[ng^g[ng^gi¨`^d\hid[cVc^g#Jb(%%%

K^ÂaZ^ijbVÂ{gZ^ÂVcaZ\jbd\Yj\aZ\jbhiVg[hbccjbhZb]V[V
g`VÄ_cjhijajcYhig[Ä_cjhij[jaaigVk^Â]g^c\^c\Vg{h`g^[hid[jb
d``Vg#=ZahijkZg`Z[c^hiVg[^cjZgj]g^c\^c\Vg\gZ^ÂZcYjg!\ZgÂ
hVbc^c\Vd\Åb^hh`_VaV"d\iakjk^cchaV#
K^ccjib^ZgVÂ_V[cVÂ^ik`kaYk^`j!(ibVghZcc#JbZgVÂg¨ÂV
hig[{h`g^[hid[jb[ng^gi¨`^h^ch{6`jgZng^d\GZn`_Vk`#

hiVg[hbZcck^ccV]_{>cigjb'':kgejacYjb!
Zc_V[c[gVbi]Z[jg[ng^gi¨`^n[^g&'%jbWdh"

Auglýsingasími

h`g^[hid[jgkVjb]Z^b#
=_{>cigjb{ÏhaVcY^hiVg[Vn[^g&*%hiVg[hbZcc{
&'h`g^[hid[jb>cigjbjbaVcYVaai#>cigjbWjg
[ng^gi¨`_jbd\hid[cjcjbjee{]Z^aYVgaVjhc^g{
hk^^^cc]Z^bijb{aV#

C{cVg^jeeah^c\VgkZ^i^gH^\jgW_g\9#=_VaiVYii^g!
g{c^c\Vghi_g^>cigjb{ÏhaVcY^!hbV))%,&''#
K^chVbaZ\Vhih¨`^jb{]Z^bVhjlll#^cigjb#^h#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ&.#ckZbWZg'%%,#
G{^kZgjghig[^chZb[nghi#

– Mest lesið
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6ILTU VERÈA FENGIS OG
VÅMUEFNAR¹ÈGJAÙ 
(J¹ 3AMTÎKUM ¹HUGAFËLKS UM ¹FENGIS OG VÅMUEFNA
VANDANN STARFA NÒ UM  R¹ÈGJAFAR VIÈ ¹FENGIS OG
VÅMUEFNAMEÈFERÈ ¹ HINUM ÕMSU
STARFSSTÎÈVUM SAMTAKANNA
o
o
o
o
o
o

3JÒKRAHÒSI 3 6OGI 2EYKJAVÅK
%NDURH¾ÙNGAHEIMILI 3 6ÅK +JALARNESI
%NDUH¾ÙNGARHEIMILI 3 3TAÈARFELLI $ALASÕSLU
'ÎNGUDEILD 3 6ON %FSTALEITI 2EYKJAVÅK
'ÎNGUDEILD 3 !KUREYRI
3AMBÕLI 3 'UNNARSBRAUT 2EYKJAVÅK

6IÈ VILJUM FJÎLGA Å ÖEIM HËPI SEM VILJA L¾RA FENGIS OG
6ÅMUEFNAR¹ÈGJÎF HJ¹ 3
5M ER AÈ R¾ÈA ¹HUGAVERT STARF KENNSLA OG STARFS
ÖJ¹LFUN FER FRAM SAMKV REGLUGERÈ (EILBRIGÈIS OG
4RYGGINGAM¹LAR¹ÈUNEYTIS NR 
5PPLÕSINGAR GEFUR 3IGURÈUR 'UNNSTEINSSON
SÅMI   SIGGI SAAIS
5MSËKNAEYÈUBLÎÈ F¹ST HJ¹ MËTTÎKURITURUM ¹ 6OGI
5MSËKNIR BERIST 3 3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK Å
SÅÈASTA LAGI NËVEMBER NK
ELDRI UMSËKNIR ËSKAST ENDURNÕJAÈAR

  !



  *
&

K^Âh`^eiV[g¨Â^c\jg$]V\[g¨Â^c\jg

   
   
   
  ! 

Jb Zg VÂ g¨ÂV ik hig[ hg[g¨Â^c\V ^ccVc <gZ^c^c\VgYZ^aYVg! Zc
YZ^aY^c hijÂaVg VÂ Äk VÂ Z[aV hVb`Zeec^ { [_Vgh`^eiV" d\ ehibVg`VÂ^ {
ÏhaVcY^ bZÂ iVgaZ\g^ bVg`VÂh\gZ^c^c\j! ia[g¨Â^k^cchaj! `dhicVÂVg\gZ^c"
^c\j! bVg`VÂhgVcch`cjb d\ Âgjb Ä{iijb Zg aiV VÂ k^Âh`^eiVaZ\jb
Ä{iijb Z[i^ga^ih { [_Vgh`^eiV" d\ ehibVg`VÂ^# HiVg[ YZ^aYVg^ccVg biVhi V[
VaÄ_ÂaZ\jb`g[jbd\iZ`jgWgZni^c\jbhVbg¨b^k^ÂgVbVg`VÂhÄgjc!
ZchiVg[hbZcciV`VÄ{iiVaÄ_ÂaZ\jhVbhiVg[^#


Tilboðsgerð og söluráðgjöf / Samskipti og
samningagerð við verktaka / Samskipti við
erlenda birgja / Verkefnastjórnun

Hg[g¨Â^c\Vgc^g VccVhi Åb^h ]V\[g¨Â^aZ\ kZg`Z[c^ Zg hcZgiV [_Vgh`^eiV"
bVg`VÂ^cc! h#h# k^Â bVg`VÂh" d\ `dhicVÂVg\gZ^c^c\j! ]V\[g¨Â^gVcch`c^g!
h[cjcd\gk^cchaj\V\cVVj`hijÂc^c\hk^Âhig[VccVggVYZ^aYV#

   "'

=ajikZg` Ehi" d\ [_Vgh`^eiV"

Menntun á sviði bygginga- eða tæknifræði eða
húsasmíðameistari / Enskukunnátta nauðsynleg
/ Þriðja tungumál kostur / Reynsla af byggingamarkaði æskileg / Kunnátta á Auto-cad kostur
/ Jákvætt viðmót og þjónustulipurð / Góð hæfni
í mannlegum samskiptum / Áhugi, drifkraftur
og metnaður til að ná árangri

hid[cjcVg Zg VÂ ign\\_V ]V\"
`k¨b! gj\\ d\ VÂ\Zc\^aZ\
[_Vgh`^ei^ d\ ehiÄ_cjhij d\
Z[aV k^g`V hVb`Zeec^ { bVg`VÂ^#
BZ\^cÄjc\^ hiVg[hZb^ccVg Zgj
[_Vgh`^ei^d\iZc\Yb{a#
E;H hiVg[Vg  VaÄ_ÂaZ\j jb"
]kZg[^d\]ka^ghiVg[hZb^cVccVgh
kZ\Vg { VaÄ_ÂaZ\g^ Ägjc 
[_Vgh`^eijb!jeeaÅh^c\Vi¨`c^d\
[_ab^Âajc d\ ]^ch kZ\Vg {
aV\V\gjcYkZaa^ ::H hk¨Â^h^ch#

"   
   #   $
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur í símum
515-4138 og 821-4138 og með tölvupósti,
gg@byko.is.
Umsóknir, ásamt starfsferilsskrá, berist
fyrir mánudaginn 19. nóvember til
Sigurbjargar Fjölnisdóttir, Skemmuvegi 2, 200 Kópavogi eða með
tölvupósti sigurbjorg@byko.is.

;aZhi^g hiVg[hbZcc E;H iV`V Ä{ii
VaÄ_ÂaZ\jbkZg`Z[cjb#

VÂVaaZ\V hg[g¨Â^c\Vg k^Â g"
aVjhc i¨`c^aZ\gV! k^Âh`^eiVaZ\gV
d\aV\VaZ\gVkZg`Z[cVZgiZc\_Vhi
]ajikZg`^hid[cjcVg^ccVg#
ÏHA:CH@6H>6#>HEDH(.--+&&$%,

Auglýsingasími

Hi_gcjcbVccVjÂh"d\\¨ÂVb{aV
BVccVjÂh" d\ \¨ÂVhi_g^ WZg {Wng\Â { g{Âc^c\jb! Z[a^c\j hiVg[h"
ÄgjcVg d\ [gVb`k¨bY hbZccijcVg Vj` ÄgjcVg ^ccg^ jeeaÅh^c\V`Zg[V#
BVccVjÂh" d\ \¨ÂVhi_g^ `Zbjg Vj` ÄZhh VÂ {¨iaVcV\ZgÂ d\ hVbg¨b^g
Z[i^ga^i bZÂ [gVb`k¨bY {¨iaVcV d\ WZg _V[c[gVbi {Wng\Â { \ZgÂ d\ Z[i^g"
[na\c^\¨ÂV{¨iajcVgi^aVÂZ[aVh`^ak^g`!]V\`k¨bd\[V\aZ\k^ccjWg\Â#
Jb Zg VÂ g¨ÂV cÅii hiVg[ ÄVg hZb `dhijg \Z[hi { VÂ biV hiVg[^Â [g{
jee]V[^#BVccVjÂh"d\\¨ÂVhi_g^]Z[jgYV\aZ\Vjbh_cbZÂbVccVjÂh"
d\\¨ÂVb{ajbE;HhVbhiVg[^k^ÂVÂgVan`^ahi_gcZcYjg#
=¨[c^h`g[jg Zgj VÂ jbh¨`_ZcYjg ]V[^ ad`^Â ]{h`aVeg[^  k^Âh`^eiV[g¨Â^
bZÂ{]Zghaj{bVccVjÂhhi_gcjc#;gVb]VaYhc{bd\hiVg[hgZnchaVV[hVb"
W¨g^aZ\jZg`dhijg#

=_{ E;H hiVg[V c '* bVcch!

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

$   !  %( )#

=¨[c^h`g[jg Zgj VÂ jbh¨`_ZcYjg ]V[^ ad`^Â ]{h`aVbZccijc { hk^Â^
k^Âh`^eiV[g¨Â^d\$ZÂV]V\[g¨Â^![gVb]VaYhc{bZÂVhiVg[hgZnchaV{ÄZhhjb
hk^ÂjbZg`dhijg#

6abZccVg ]¨[c^h`g[jg  d[Vc\gZ^cY hig[ Zgj ]{h`aVbZccijc { jbg¨YYjb
hk^Âjb! \dii kVaY { haZch`j d\ Zch`j! _{`k¨ii k^Â]dg[! [gjb`k¨Â^ d\ ]¨[c^
 bVccaZ\jb hVbh`^eijb# K^Â`dbVcY^ Äjg[V VÂ Z^\V VjÂkZai bZÂ VÂ hiVg[V
h_{a[hi¨iihZbd\]e^d\]V[VkVaY{hVbhiVg[^ÄVghZbh_cVgb^Âa\[g¨Â^!
]V\[g¨Â^d\i¨`c^bncYVhVbVcaVjhc#

E;H]kZijg`dcjg_V[cihZb`VgaV
VÂh¨`_Vjbhig[#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ&.#ckZbWZgc`#<Zc\^ÂkZgÂjg[g{g{Âc^c\jb
[a_iaZ\V#6i]#VÂ[ng^ghejgcjbkZgÂjgZ^c\c\jhkVgVÂ]_{HIGÌBG>#

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#e[h#^h

ÏWdÂ^ZgjhVb`Zeec^h]¨[`_ghWgZni^aZ\jd\heZccVcY^jb]kZg[^!ÄVghZb
\ZgÂVgZgjb^`aVg[V\`g[jg#K^ccjjb]kZg[^ÂZgk^cVaZ\id\VÂWcVÂjghiVg[h"
bVccV\Âjg#

<jÂcÅ =VgÂVgYii^g d\ <jccVg =# Ìgh¨ahhdc ]_{ HIGÌ BG> kZ^iV c{cVg^ jeeaÅh^c\Vg#
K^chVbaZ\VhZcY^Âjbh`c^gd\bZÂ[na\_VcY^eg[\\ci^ahigV5higV#^h#
K^ÂiVahib^Zgk^g`VYV\V[g{`a#&("&*#
HIGÌBG>!HjÂjgaVcYhWgVji+!hb^*--(%(&!lll#higV#^h

– Mest lesið
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,AUSAR STÎÈUR Å LEIK OG
GRUNNSKËLUM

Leikskólinn Mánabrekka
Mötuneyti

'RUNNSKËLAR

Laust er til umsóknar
starf í eldhúsi í leikskólanum
Mánabrekku á Seltjarnarnesi.

SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
+ENNSLA ¹ MIÈSTIGI
%NGIDALSSKËLI    AUDUR ENGIDALSSKOLIIS
3KËLALIÈI Å HEILSDAGSKËLA  EFTIR H¹DEGI

Leikskólinn leggur sérstaka áherslu
á umhverfis- og náttúruvernd og
hefur hlotið Grænfánann.

(RAUNVALLASKËLI   AGUSTA HRAUNVALLASKOLIIS
&ORFALLAKENNARI
,EIKSKËLAKENNARIDEILDARSTJËRI
,EIKSKËLAKENNARARANNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK SIGRUNK
HRAUNVALLASKOLIIS

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.

(VALEYRARSKËLI HELGI HVALEYRARSKOLIIS
¥ÖRËTTAKENNARI
3TUÈNINGSFULLTRÒI 
3TARFSMAÈUR Å FRÅSTUNDAHEIMILI  EH¹DEGI
,¾KJARSKËLI   HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI NEMENDA

Áhugasamir hafi samband við
Guðbjörgu Jónsdóttur leikskólastjóra,
eða Otta Kristinsson matreiðslumann
í síma 5959-280, sem veita allar
nánari upplýsingar.

3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
+ENNARI Å SÁRDEILD F EINHVERF BÎRN
3KËLALIÈI Å ÅÖRËTTAHÒS
3KËLALIÈA Å ALMENN STÎRF
6ÅÈISTAÈASKËLI   ANNAKR VIDISTADASKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒI
3TARFSMAÈUR Å ÅÖRËTTAHÒS 
3TARFSMENN Å ÅÖRËTTAHÒS HLUTASTÎRF ¹ DAGVINNUTÅMA
HENTAR VEL ELDRI BORGURUM

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa
Augl. Þórhildar 2200.390

®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
3MÅÈAKENNSLA VAL Å  BEKK STUNDAK
"ËKASAFNS OG UPPLÕSINGAFR¾ÈINGUR

,EIKSKËLAR
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
$EILDARSTJËRI MEÈ ELSTU BÎRNIN FR¹ ¹RAMËTUM
,EIKSKËLAKENNARAR OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN

"YGGINGARFULLTRÒI

LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN

3TARF BYGGINGARFULLTRÒA UPPSVEITA RNESSÕSLU
ER LAUST TIL UMSËKNAR 5MS¾KJANDI ÖARF AÈ
HEFJA STÎRF  FEBRÒAR  EÈA EFTIR
SAMKOMULAGI SKILEGT ER AÈ UMS¾KJANDI
HAÙ FASTA BÒSETU ¹ SV¾ÈINU 5M STARÙÈ FER
SKV  GR BYGGINGARREGLUGERÈAR OG
UMS¾KJENDUR ÖURFA AÈ UPPFYLLA SKILYRÈI
 OG  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA

(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
(RAUNVALLASKËLI   SIGRUNK HRAUNVALLASKOLIIS
$EILDARSTJËRI
,EIKSKËLAKENNARASTARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
.ORÈURBERG    NORDURBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
3TEKKJAR¹S    STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARA ÖROSKAÖJ¹LFA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPP
ELDISMENNTUN
-ATREIÈSLUMEISTARIMATR¹ÈUR FR¹ ¹RAMËTUM
!ÈSTOÈ Å ELDHÒS FYRIR H¹DEGI
3KILASTÎÈUR

3TARÙÈ ER ¹HUGAVERT FYRIR Ö¹ SEM HAFA GAMAN
AF ÖVÅ AÈ KYNNAST LANDI OG LÕÈ 3TARFSSV¾ÈIÈ
N¾R YÙR  SVEITARFÁLÎG RNESSÕSLU 'RÅMSNES
OG 'RAFNINGSHREPP "L¹SKËGABYGGÈ
(RUNAMANNAHREPP 3KEIÈA OG 'NÒP
VERJAHREPP OG &LËAHREPP 3TARFSAÈSTAÈA ¹
SKRIFSTOFU ¹ ,AUGARVATNI ER GËÈ

6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
$EILDARSTJËRA
,EIKSKËLAKENNARA OGEÈA STARFSFËLK MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR (ILMAR
%INARSSON BYGGINGARFULLTRÒI Å SÅMA  
OG *ËN 6ALGEIRSSON SVEITARSTJËRI 'RÅMSNES
OG 'RAFNINGSHREPPS Å SÅMA   3ÅMI
ER OPINN FYRIR H¹DEGI VIRKA DAGA

&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER 
OG SKAL UMSËKNUM ¹SAMT FERILSSKR¹ SKILAÈ ¹
SKRIFSTOFU 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPS ¹
"ORG  3ELFOSS

Bókari – hlutastarf
Áltak ehf. óskar eftir a› rá›a bókara í 70% starf.
Starfssvi›
Áltak b‡›ur brei›a línu af gæ›a
byggingarvörum frá ﬂekktum framlei›endum. Fyrirtæki› sérhæfir sig m.a.
í utanhússklæ›ningum, undirkerfum fyrir
utanhússklæ›ningar, kerfisloftum,
kerfisveggjum, innihur›um, reyklúgum,
reykræstibúna›i og brunakerfum,
gluggum, hur›um, samlokueiningum,
kerfisgólfum o.fl. Markmi› Áltaks er a›
bjó›a eingöngu gæ›avöru frá vi›urkenndum framlei›endum.
Sjá nánar á www.altak.is

 NËVEMBER  35..5$!'52




3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

Hæfniskröfur

Bókhald
Tollsk‡rsluger›
Önnur tilfallandi störf

Haldbær bókhaldsreynsla
Nákvæm og skipulög› vinnubrög›
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 18. nóvember nk.
Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netfang:rannveig@hagvangur.is
- vi› rá›um

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

3TELLA "JÎRK (ALLDËRSDËTTIR OG $AGBJÎRT SMUNDSDËTTIR ¹SAMT BÎRNUN
UM ¹ 6INABAKKA
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Gefandi starf
með krílum
Vinkonurnar Stella Björk
Halldórsdóttir og Dagbjört
Ásmundsdóttir ákváðu nýlega að leiða saman hesta
sína og gerast dagmæður.
Þær starfa í Breiðholti, eru
með níu börn og kalla starfsemina Vinabakka. Áður en
þær tóku til starfa undirbjuggu þær sig með ýmsum
hætti og fóru meðal annars
á grunnámseið fyrir verðandi dagforeldra á vegum
Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar en það er forsenda
þess að Leikskólasvið veiti
dagforeldrum starfsleyfi.
Stella ákvað auk þess að
skipta yfir í hentugra húsnæði og keypti raðhús með
aðstöðu fyrir starfsemina
í kjallaranum. Þar er sérinngangur og góð útivistaraðstaða í kring.
Stella segir námskeiðið
hjá Leikskólasviði, sem í
heild er 70 klukkustundir,
hafa verið mjög fróðlegt og að það hafi verið
mikilvægur undirbúningur.
„Farið var yfir þroska
barnsins og þarfir, næringu, mataræði, sjúkdóma,
leikföng, brunavarnir og
foreldrasamstarf. Þá var
fjallað um líkamsbeitingu
við umönnun barna og Herdís Staargard flutti erindi
um slys og slysahættur,“
segir Stella.
Hún og Dagbjört hafa
verið vinkonur í 26 ár. Dag-

björt hefur unnið á leikskóla síðan 1981 en Stella
starfaði áður sem sölumaður. Þær tóku til starfa
sem dagmæður í júlí og
segir Stella samstarfið hafa
gengið mjög vel. Börnin
eru á aldrinum 9 til 19 mánaða og segir hún að góð
regla sé komin á þau. „Það
er mjög gaman að sjá hvað
þau eru farin að þekkja
dagskipulagið vel. Þau vita
til dæmis hvenær er kominn matartími og bíða þá
saman í hnapp. Við reynum
að gera ekki miklar breytingar frá degi til dags því
reglan veitir þeim öryggistilfinningu.“
Stella segir reynslu Dagbjartar úr leikskólanum
koma sér vel og eru þær
bæði með söngstund og
annað listastarf. Stella segir
það hafa komið sér á óvart
hversu skemmtilegt og gefandi starfið er og hvetur
hún fólk til að fara á námskeið og verða sér úti um
réttindi. „Á námskeiðinu
kynnist maður líka öðrum
dagforeldrum, getur borið
saman bækur sínar og heyrt
reynslusögur,“ segir Stella.
Síðasta námskeið hófst hinn
31. október síðastliðinn og
fer kennsla fram í Miðstöð
símenntunar í Hafnarfirði.
Að jafnaði eru haldin tvö
námskeið á ári.
VERA FRETTABLADIDIS

(EIL OG S¾L Å VINNUNNI
(%),35%&,).'!26%2+%&.)  6%'5- 6)..5%&4)2,)43
2¥+)3).3
(EIL OG S¾L Å VINN
UNNI ER YFIRSKRIFT
HEILSUEFLINGAR
VERKEFNIS ¹ VEGUM
6INNUEFTIRLITS RÅKIS
INS 6ERKEFNIÈ KEMUR
FR¹ EVRËPSKA SAM
STARFSNETINU UM
HEILSUEFLINGU ¹
VINNUSTÎÈUM OG
KALLAST b-OVE %UR
OPEn 6INNUEFTIRLITIÈ
HEFUR UMSJËN MEÈ
VERKEFNINU HÁRLEND
IS Å N¹NU SAMSTARFI
VIÈ ,ÕÈHEILSUSTÎÈ
-ARKMIÈ VERKEFN
ISINS ER AÈ AUKA VITUND INNAN VINNUSTAÈA ¹ MIKILV¾GI ÖESS
AÈ EFLA HEILSU OG FORVARNIR 6ERKEFNINU ER UM LEIÈ ¾TLAÈ AÈ
HVETJA TIL AÈGERÈA ÖEGAR KEMUR AÈ HEILSUEFLINGU ¹ VINNU
STÎÈUM OG MEÈ ÖVÅ AUKA HEILBRIGÈI STARFSMANNA ,ÎGÈ
VERÈUR SÁRSTÎK ¹HERSLA ¹ EFTIRFARANDI Ö¾TTI HREYFINGU N¾R
INGU TËBAKSVARNIR ¹FENGIS OG VÅMUVARNIR SEM OG STREITU OG
ANDLEGA LÅÈAN
/PNUÈ HEFUR VERIÈ HEIMASÅÈAN WWWHEILSUEFLINGIS ÖAR
SEM VERKEFNINU VERÈA GERÈ SKIL ¹ MEÈAN ¹ ÖVÅ STENDUR
(EIMASÅÈAN ER EINNIG ¾TLUÈ SEM UPPLÕSINGASÅÈA FYRIR ÖAÈ
SEM ER AÈ GERAST Å HEILSUEFLINGAR OG FORVARNAM¹LUM INNAN
VINNUSTAÈA ¹ LANDINU ¶AR VERÈUR H¾GT AÈ N¹LGAST ÕMSAN
FRËÈLEIK OG UPPLÕSINGAR UM HEILSUEFLINGU ¹ VINNUSTÎÈUM
2AFR¾NN SPURNINGALISTI VERÈUR AÈGENGILEGUR ¹ VEFSÅÈUNNI
-EÈ ÖVÅ AÈ SVARA SPURNINGALISTANUM GEFST VINNUSTÎÈUM
KOSTUR ¹ AÈ META STÎÈU HEILSUEFLINGAR OG FORVARNA INNAN
FYRIRT¾KISINS ÒT FR¹ ALMENNRI STEFNU ÖESS OG ¹ÈURNEFNDUM
¹HRIFAÖ¹TTUM %FTIR AÈ HAFA SVARAÈ F¾R VINNUSTAÈURINN SENDA
ENDURGJÎF Å TÎLVUPËSTI
WWWHEILSUEFLINGIS

35..5$!'52  NËVEMBER 




!46)..!

3JËNFR¾ÈINGUR ËSKAST
3JËNFR¾ÈINGUR MEÈ ÎLL RÁTTINDI ËSKAST Å
  STARF Å VAXANDI FYRIRT¾KI
5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ BOX FRETTIS
MERKT mSJËNFR¾ÈINGURn

Viðskiptastjóri
óskast

Framtíðarstörf hjá Norðuráli

Verksvið

Í boði eru störf við vaktavinnu í kerskála

Öflun nýrra viðskipta
Samskipti við viðskiptavini
Aðstoða við ráðningar
Starfsmannahald

Hvers væntum við?
Við leitum að fólki sem hefur löngun til að vaxa
í starﬁ hjá nútímalegu fyrirtæki. Um er að ræða
framtíðarstörf og æskilegt er að umsækjendur
geti haﬁð störf sem fyrst.
O Starfsáhugi og dugnaður
O Lipurð og tillitssemi í samskiptum
O Geta til að vinna sjálfstætt

Hæfniskröfur

Hvað er í boði?
Við bjóðum gefandi starf hjá nútímalegu
fyrirtæki og við tökum vel á móti þér.

Reynsla af sölu til fyrirtækja
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð
Drífandi einstaklingur með eldmóð
Góð enskukunnátta

O Góður aðbúnaður hjá fyrirtæki
í mikilli sókn
O Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
O Dýrmæt starfsþekking og sérhæﬁng
O Mikið atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun
að hluta árangurstengd

Í boði er starf hjá fyrirtæki í vexti,
mikil mannleg samskipti
og góður starfsandi.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.
Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
20. nóvember n.k. Þú getur sótt um á vef
fyrirtækisins: www.nordural.is, sent umsókn
þína á netfangið: umsókn@nordural.is eða
póstlagt umsóknina, merkta: Ný störf
Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Skúli Skúlason,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, í síma
430 1000.

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

Umsóknir skulu sendast á

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

Hagasmára 1 / 201 Kópavogur / Sími 517 4530
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Verkefnastjóri
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Markaðs- og sölumaður
D3 leitar að einstaklingi til að sinna sölu- og markaðsmálum
hjá D3. Viðkomandi mun bera ábyrgð auglýsingum og
markaðsherferðum tengdum vörum D3 auk auglýsingasölu.

Cod Mu
Musiic

Menntunar og hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á vefmálum
· Hæfni í textagerð og framsetningu texta sem og gott auga fyrir
hönnun og útliti
· Sjálfstæði, metnaður og hugmyndaauðgi

Forritari

ussicí spennandi og
D3 leitar eftir forritara í fulltMstarf
krefjandi verkefni hjá fyrirtækinu.

(AGSMUNIR EINST¾ÈRA FORELDRA ERU EFSTIR ¹ BLAÈI HJ¹ ,AUFEYJU «LAFS
DËTTUR FORMANNI &ÁLAGS EINST¾ÈRA FORELDRA ¹ ¥SLANDI &2¡44!",!¨)¨!.4/.

Menntunar og hæfniskröfur:
· Viðkomandi þarf að haf þekkingu og reynslu í vefforritun
(HTML, CSS, XML, o.sfrv.)
· .Net forritun og forritun í Microsoft umhverfinu
· Reynslu af Microsoft Sql Server og þekkingu á hönnun og forritun
á gagnagrunnum

Marketinng Agency

Blogcentraal.is

Óskað er eftir drífandi einstakling með áhuga og metnað fyrir að vinna í
krefjandi og skemmtilegu umhverfi.

Direcct eMarkketing
Ef þú ert sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur og villt vinna hjá
skemmtilegum vinnustað sem er leiðandi í dreifingu á stafrænu efni,
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá samband.

VefTv.iis

D3 er dótturfyrirtæki Senu - www.d3.is

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið job@d3.is

onsulting
nnsulting
s t
Skeifunni 17

D3 Mobile

108 Reykjavík

4),+9..).'!2

591 5200

www.d3.is

Starfið að hluta
sjálfboðavinna
Laufey Ólafsdóttir er formaður Félags einstæðra
foreldra sem heldur til í
Reykjavík.
„Starfið mitt gengur út á
að þjónusta félaga, halda
utan um félagatal og reikninga, leiða stjórnarfundi og
halda utan um skipulag á
ráðgjöf, neyðarhúsnæði félagsins og starfið almennt,“
segir Laufey Ólafsdóttir,
formaður Félags einstæðra
foreldra.
Félagið hefur verið starfrækt frá árinu 1969 og er nú
í miklum vexti. „Það sem af
er árinu hafa hundrað nýir
meðlimir bæst í félagið og
ég vona að sem flestir skrái
sig í þessi hagsmunasamtök barna einstæðra foreldra,“ segir Laufey, sem er
sjálf einstæð móðir tveggja
stúlkna.
Auk
almenns
reksturs felst drjúgur hluti
starfsins í að þrýsta á yfirvöld um betri úrræði, bæta
ímynd félagsins út á við og
að koma fram í fjölmiðlum.
Starfið krefst ekki neinnar
formlegrar menntunar eða

fyrri reynslu, en þó segir
Laufey gott að vera með
þekkingu eða reynslu af
rekstri eða framkvæmdastjórn. Sjálf er hún stúdent
frá Fjölbrautaskólanum í
Ármúla og er byrjuð í lögfræði við Háskóla Íslands.
„Þegar ég tók við starfinu
ákvað ég að gera hlé á námi
til að geta sinnt formennskunni af krafti. Síðan ætla ég
að halda áfram náminu við
fyrsta tækifæri,“ útskýrir
Laufey, sem segir starfið
launað að hluta. „Ég vinn
hluta af starfinu í sjálfboðavinnu og stjórnarsetan er ekki launuð. Starfshlutfall ræðst af fjármagni
félagsins og við erum alltaf
að berjast fyrir meira fjármagni og leita styrkja og
framlaga til að geta unnið
öflugt starf í þágu okkar
félaga,“ segir Laufey, sem
tók við starfinu fyrir rúmu
ári.
Allar nánari upplýsingar
um starfsemi Félags einstæðra foreldra er að finna
á nýjum heimasíðum félagsins: www.fef.is
RH FRETTABLADIDIS
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-ENNINGARNEFND 3ELTJARNARNESS AUGLÕSIR
HÁR MEÈ EFTIR UMSËKNUM FR¹ LISTAMÎNNUM
BÒSETTUM ¹ 3ELTJARNARNESI UM NAFNBËTINA
"¾JARLISTAMAÈUR 3ELTJARNARNESS ¹RIÈ 
.AFNBËTINNI FYLGIR KR STARFSSTYRKUR 6¾NTANLEGIR
UMS¾KJENDUR ERU BEÈNIR AÈ HAGA UMSËKNUM Å SAMR¾MI
VIÈ REGLUR UM B¾JARLISTAMANN SEM LIGGJA FRAMMI ¹
"¾JARSKRIFSTOFUM 3ELTJARNARNESS AÈ !USTURSTRÎND 
EN Ö¾R ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS
WWWSELTJARNARNESIS
5MSËKNUM SKAL SKILA ¹ "¾JARSKRIFSTOFUR 3ELTJARNARNESS
!USTURSTRÎND   3ELTJARNARNES MERKTUM
"¾JARLISTAMAÈUR n FYRIR  NËVEMBER N¾STKOMANDI
-ENNINGARNEFND 3ELTJARNARNESS

4ILBOÈ ËSKAST

ËSKAST
Å ¹RGERÈ
/+ 2(
4ILBOÈ4ILBOÈ
ËSKAST Å 6OLVO
&( 
 BELTAGRÎFU

¹RGERÈ
VSTUNDIR 
SKEMMDA
EFTIR VELTU
SKEMMD
EFTIR 
UMFERÈARËHAPP
GANGSETTUR
AF UMBOÈI
4ILBOÈ SKILIST INN¹ UPPBOÈSÅÈU +RËKS EHF
WWWBILAUPPBODIS
Å SÅÈASTA LAGI4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR
KL  ÖANN NËVEMBERHF
4ILBOÈ SKILIST INN¹ HEIMASÅÈU
 "IFREIÈIN ER TIL SÕNIS AÈ 3UÈURHRAUN   'ARÈAB¾R
 ÒTBOÈ TJËNABÅLA EN ÖAR ERU EINNIG FREKARI UPPLÕSINGAR UM
¹ OPNUNARTÅMA  FR¹  TIL  VIRKA DAGA
VÁLINA Å SÅÈASTA LAGI KL  AÈ MORGNI  OKTOBER 

 ¹RUNUM  TIL  DRË ÒR VEIKINDADÎGUM STARFSMANNA

6EIKINDADÎGUM F¾KKAR
6%)+).$) 4¥¨!2) -%¨!, 9.'2) 34!2&3-!..! %. %,$2)
 ¹RUNUM  TIL  DRË ÒR VEIKINDAFJARVISTUM ¹ VINNU
MARKAÈI ÒR RÅFLEGA  Å   EN ÖAÈ SAMSVARAR F¾KKUN ÒR
  DEGI AÈ MEÈALTALI Å   DAGA 6EIKINDI ERU TÅÈARI MEÈAL
YNGRI STARFSMANNA EN ÖEIRRA ELDRI ¶ETTA KEMUR FRAM Å RANN
SËKN (EILBRIGÈISÖJËNUSTU )N0RO SEM GERÈ VAR Å SAMSTARFI VIÈ
!LÖÕÈUSAMBAND ¥SLANDS OG 3AMTÎK ATVINNULÅFSINS WWWVRIS
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"ÅLAR TIL SÎLU

  ÖÒS
4IL SÎLU .ISSAN PRIMERA ¹RG k EK
KM CD SPOILER ¹LF  DEKKJAG
UPPL  

BÍLAR &
FARARTÆKI
#HEVROLET 3UBURBAN k %K ÖÒS
!TH SKIPTI ¹ NÕJUM EÈA NÕLEGUM PICK
UP EÈA VÎRUBÅL (AFIÈ SAMBAND Å SÅMA
 

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  *EEP 'RAND #HEROKEE
&ORD %XPLORER $ODGE $URANGO *EPPAR
FR¹  ÖÒS PALLBÅLAR FR¹  ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWWISLANDUS
COM

4IL SÎLU $AEWOO ,ANOS ¹RG k EKINN
 ÖÒS MIKIÈ YFIRFARINN VERÈ AÈEINS
 ÖÒS 5PPL Å S  

67 0!33!4 ))  ()'(,).% TIL SÎLU
&R¹B¾RT TILBOÈ Å GANGI %INN S¹ FLOTT
ASTI HUGASAMIR VINSAMLEGAST HRINGIÈ
Å  

"-7   EK   NÕJUM
NAGLADEKKJUM (LAÈINN AF ALLS KONAR
T¾KNIDRASLI $6$ 46 '03 RAFMAGN Å
ÎLLU  ¹ M¹N EKKERT ÒT 5PPL 


'RAND #HEROKEE k 6ERÈ  ÖÒS 3TG
 ÖÒS 5PPL Å S  

(IPPAR

-ËTOR OG SPORT EHF
3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
%IGUM TIL ¹ LAGER CC KITT Å
VESPUR +R 
WWWMOTOROGSPORTIS

4OYOTA #OROLLA  EKINN Ö BSK
NÕSMURÈUR HEILS¹RSDEKK ¹HV Ö
6Ö S  

(ONDA #IVIC k %K  ÖÒS -JÎG
GËÈUR BÅLL 3UMAR OG VETRARDEKK 3K k
6ERÈ  ÖÒS !TH 3KIPTI ¹ %VRËPU BÅL
5PPL Å S  
67 "ORA ¹RG k 3JSK EK  ÖÒS OG
NÕSKOÈ k ¹N ATHUGASEMDA SETT VERÈ
 ¹HV  3KOÈA ÎLL SKIPTI
5PPL Å S  

&  +ING 2ANCH ¹RG k TIL SÎLU %K 
Ö m BR NÕ DEKK TOPPLÒGA ALLT Å LEÈRI
ALLUR HUGSANL AUKABÒN 6   M 5PPL Å
SÅMA  

4IL SÎLU FLOTTUR -USTANG  SSK
AFM¾LISTÒTG¹FA 0REMIER LOFK¾LING #$
SPOILER -0 RAFM Å RÒÈUM OG S¾TUM
OFL 3KOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL Å S 


67 0ASSAT X ¹RG k EK ÖKM G
DR¹TTARKR m ¹LF 6ERÈ ,ISTAVERÈ ÖÒS
STGR VERÈ ÖÒS 5PPL Å  

!TH SKIPTI

&ORD %CONOLINE ¹RGl EK  Ö 3SK
VERKSMIÈJUINNRÁTTAÈUR  MANNA BEKKUR
OG KAPTEINSTËLAR VERÈ  ATH ÎLL
SKIPTI UPPL Å S  

«DÕR BILL TIL SÎLU 4OYOTA 9ARIS ¹RG 
EKINN  KM 6ERÈ KR 
5PPLÕSINGAR Å S     

&ORD %CONLINE 8,4 $ÅSEL   #LUB 7AGON
k  MANNA ÎLL S¾TI MEÈ HAUSP
(¾GT AÈ LOSA S¾TI AUÈVELDLEGA %K 
ÖÒS $EKK NÕLEG ÖARNAST VIÈHALDS ËSKA
EFTIR TILBOÈI 3  
"RAVO '4 ¹RGl EK  ÖÒSKM !LLUR
YFIRFARINN 6ERÈ KR 5PPL Å SÅMA
    

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O
#
@AË;7##
>r<BC</
3/ÈD
7A7@7A

-"ENS # 30/24  CYL   -ODEL
 NÕSKR¹ÈUR  %KINN 
KM 'L¾SILEGUR BÅLL 4ILBOÈSVERÈ   MILLJ
5PPL Å SÅMA 

-ITSUBISHI ,ANCER ¹RG k SK k Å GËÈU
LAGI 6  Ö 3  
/PEL !STRA ¹G k FÅNN BÅLL %K  Ö 6
 Ö  DYRA .Õ HEILS¹RSDEKK 3 
   

67 0ASSAT  COMFORTLINE ¹RG k
%K  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS ÒT OG YFIR
TAKA ¹  ÖÒS KR BÅLAL¹NI 5PPL Å S

-ITSUBISHI 0AJERO ¹RG k  DISEL %K
 ÖÒS SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS 4OPP EINTAK 5PPL Å S  

&ORD &IESTA k EK  .Õ SKO -ETINN
¹  ÖÒS 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3TG
5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA   3,8 SJ¹LFSK NÕSK k
Å TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS  

&RÒIN HL¾R Å BETRI BÅL
%IGUM MIKIÈ ÒRVAL BÅLA ¹
GËÈU VERÈI

"ÅLASALA 'UÈÙNNS ALLTAF
FYRST MEÈ NÕJUNGARNAR

WWWGUFÙIS

.ISSAN 1ASQAI

  'OLF #OMFORTLINE ¹RGl %K
 ÖÒS SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3% ¹RG 
EKINN  ÖÒS KM Å MJÎG GËÈU STANDI
SETT VERÈ  TILBOÈSVERÈ  ÖÒS
STAÈGREITT 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

3UBARU )MPREZA '8 WD SSK RG k
EKINN  ÖÒS 'EISLASPILARI DR¹TTAR
BEISLI ER ¹ VETRARDEKKJUM OG SUMARDEKK
¹ ¹LFELGUM FYLGJA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  
6!84!,!534 ,. (YUNDAI STAREX X
TIL SÎLU ¹RG EKINN ÖÒS  ÖÒS
ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI N¹NARI UPLÕSINGAR Å
SÅMA  
76 "ORA k KEYRÈ  Ö  CC SSK
CD GR¹R ¹LFELGUR SUMAR OG VETRARDEKK
6ERÈ  Ö "EIN SALA 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA 

4`{bbOPZOW
S`a[t
OcUZ aW\UO
PZOW
#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@7A

>r<BC</

*XÜ¹QQXUEtOI\ULUàLJ

+JÎR VIÈ ALLRA H¾Ù

"ENS % ¹RGERÈ  EKIN  ÖÒS
VERÈ   3ÅMI  

RG  CC BENSÅN HÎ EKINN
 ÖÒS SJ¹LFSK FJËRHJËLADRIF CRUISE
CONTROL AKSTURSTÎLVA BLUETOOTH !"3
HEMLAR AKSTURSTÎLVA ¹LFELGUR OG DR¹TTAR
BEISLI 4OPP BÅL SETT  5PPL
Å SÅMA  

  ÖÒS

(ONDA #26 !DVANCE X k EK Ö
KM SJ¹LFSK MEÈ KRËK 6  ÖKR
5PPL S  

k ¹RGERÈ AF 67 0ASSAT TIL SÎLU %KINN
 KM 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS STAÈ
GREITT S   EÈA   %R Å
GËÈU ¹STANDI

,AND 2OVER &REELANDER ¹RGl &ALLEGUR
OG VEL MEÈ FARINN BEINSKIFTUR DÅSEL BÅLL
MEÈ TOPPLÒGU 6ERÈ  ÖÒS 3 


0ONTIAC '4/    (Î ¹RG 
EK  ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒS KR ¹HV
 ÖÒS KR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

4OYOTA COROLLA XLI STATION l EKÖÒS
MIKIÈ YFIRFARIN PÒST BREMSUR LEGUR
¹SETT SKOÈA ALLT 

4OYOTA #OROLLA k E  Ö SKOÈ
k CD VETRARDEKK TÅMAREIM Å  Ö
NÕR RAFG NÕ KÒPL 34'  5PPL


4OYOTA #OROLLA ST ¹RG k X EK 
Ö 6  Ö 'OTT EINTAK 3  

&/2$ -/.$%/   "SKTOPP
LÒGAGEISLASPILARIOFLOFL &¾ST GEGN YFIR
TÎKU ¹ L¹NI AFB  ÖÒS ¹ M¹NUÈI 5PPL
¥ S 
 AFM¾LISTILBOÈI  ÖÒS MEÈ GÎTU
SKR¹NINGU  CC MEÈ FJARSTARTI ÖJËFA
VÎRN ROLLBAR TÎSKUM LITUR SVART

4OYOTA #ARINA ¹RG k %KINN 
KM 6ERÈ 4ILBOÈ 5PPL VEITTAR Å SÅMA
 

%INN MEÈ ÎLLU 'RAND #HEROKEE ,IMITED
¹RG  EKINN  KM VERÈ KR

3UBARU ,EGACY  , k BEINSKIPTUR 
GÅR %K  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

2ENAULT %XPRESS SENDIBÅLL ¹RG k TIL SÎLU
6ERÈTILBOÈ 5PPL Å SÅMA 

  ÖÒS
67 4OUAREG 6 k 5MBOÈSB %K  Ö
 Ö YFIRTL¹N ¹KV M 3  

¥TALSKAR VESPUR

CC MEÈ FJARSTARTI OG ÖJËFAVÎRN !"3
BREMSUKERFI BREIÈ DEKK  LITIR 6ERÈ
 ÖÒS MEÈ HJ¹LMI GÎTUSKR¹NINGU OG
BOXI AÈ AFTAN

,!.#%2 8 34!$)/. k ¹RGERÈ
 STAÈGREITT SKOÈAÈUR GËÈUR
BÅLL  

4OYOTA #OROLLA SEDAN XLI k .ÕR VATNS
KASSI SK k ¶ARFNAST LAGF 3 

'OTT 6ERÈ

76 0OLO ¹RG k 3K k "ÅLL Å MJÎG
GËÈU STANDI 3UMAR OG VERTARDEKK 6
 Ö 4EK ËDÕRARI BÅL UPPÅ 5PPL Å S
 

4IL SÎLU $AEWOO ,ANOSl EKINN ÖÒS
¶ARF NÕJA VATNSD¾LU OG NÕ DEKK TILBOÈ
ËSKARST Å S 

67 0OLO  ¹RGl %K  ÖÒS
3Kl .Õ VETRARDEKK OG GËÈ SUMAR
DEKK 6  ÖÒS EÈA TILB 5PPL Å S
 

!LVÎRU ÒTSALA

4IL SÎLU 2ENAULT -EGANÁ 3CENEC ¹RG
k EK  ÖÒS SSK %R Å MJÎG GËÈU
LAGI SETT 6ERÈ  ÖÒS &¾ST ¹ 
ÖÒS 5PPL Å S  

8 -OTOS 3UPER 0IT

4¾KNIBYLTING (YBRID GEFUR AUKINN KRAFT
MEÈ MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN
SPARNEYTNI (9"2)$ TVINNBÅLAR FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

&¾ST GEGN YFIRTÎKU

4IL SÎLU )NFINITI &8  ¹RG  m FELG
UR BAKKMYNDAVÁL $6$ BOSE KERFI OFLOFL
¹SETT VERÈ   M ¹HVÅLANDI 
5PPL Å S  

'RAND #HEROKEE ,IMITED %DITION
6ÅNRAUÈUR  MËDEL KEYRÈUR 
ÖÒS 3Kl 6EL MEÈ FARINN 9FIRTAKA ¹
L¹NI  ÖÒS  ÒT 'L¾NÕ SUMAR OG
VETRARDEKK FYLGJA MEÈ 3  

X $IESEL X !LFA 2OMEO #ROSSWAGON
JEPPLINGUR -JÎG VEL BÒINN Ö KM
3KR M KR 3ÅMI  

.)33!. !,-%2!   D G
EKÖ NÕSK SUMARDEKK ¹ ¹LFELGUM
VETRARDEKK ¹ ST¹LFELGUM CD SMURBËK
'ËÈUR BÅLL MEÈ GOTT VIÈHALD ,ISTAVERÈ
Ö TILBOÈSVERÈ Ö !LBERT 

-ËTORCROSSHJËL CC  GÅRA DIRT BIKE
H¾È S¾TIS CM H¾È UNDIR PÎNNU
CM UPSIDE DOWN TEMPARAR STILLANLEG
IR 6ERÈ 

p

+OBIETY USMIECHAJA SIE
W LEPSZYCH SAMOCHO
DACH
$UZY WYBOR SAMOCHO
DOW W PRZYSTEPNYCH
CENACH
-AMY NAJLEPSZE ROZWIA
ZANIA SPLAT KREDYTU
"ÅLASALA 'UÈÙNNS
ZAWSZE PIERWSI NA LISCIE
NOWOSCI

"ÅLASALA 'UÈÙNNS
3TËRHÎFÈA  VIÈ 'ULLINBRÒ o SÅMI  
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  MILLJËNIR

*EPPAR

-¹LARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
 ¹RA REYNSLA ER MEÈ SMIÈ ¹ MÅNUM
SN¾RUM EF ÖESS ER ËSKAÈ NÕBYGGINGAR
JAMT SEM GÎMMLUM 5PPL Å S 
 ®RN 'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA

0ALLBÅLAR

KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

4IL SÎLU

*ËLASKEMMTANIR

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

(ÒSAVIÈHALD
2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM
MEÈ L¾GRI DOLLAR *APANSKIR !MERÅSKIR
%VRËPSKIR BÅLAR ¹ ÒTSÎLU 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

.ÕR  4OYOTA (IGHLANDER 3L¾R
,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG SPARNEYTNI
 HÎ  ,KM %INNIG 
TILBOÈSBÅLAR &R¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM MEÈ
L¾GRI DOLLAR  &ORD &
4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!- FR¹
ÖÒS %INNIG ST¾RRI PALLBÅLAR OG
SENDIBÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ ÒTSÎLU .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

3ENDIBÅLAR
- "ENZ !TEGO  ¹RG k ,ANGUR
KASSI HEILOPNUN LYFTA 6  ÖÒS
VSK 3  

"-7 I k EKÖ ,OADED
6ETRARDEKK ÖKR AFSL¹TTUR 6 M
3 
#HEROKEE /VERLAND k ÖESSI ER MEÈ
ÎLLUM MÎGULEGUM AUKAHLUTUM -JÎG
FLOTTUR BÅLL 9FIRTAKA ¹ UM  M 5PPL
Å S  

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL
-INKAPELS NÕR BRÒNN   TIL SÎLU
6ERÈ  5PPL Å S  
%RUM MEÈ SKEMMTILEGUSTU JËLASVEINA
LANDSINS SJ¹UM UM JËLASKEMMTANIR FR¹
A TIL Î (AFÈU SAMBAND Å 3   
  GRYLA JOLASVEINARNIRIS

-ËTORHJËL
,EÈURKLOSSAR MEÈ  AFSL¾TTI
"ORGARHJËL (VERFISGÎTU

(REINGERNINGAR

6ÁLSLEÈAR

*EEP #HEROKEE ,IMITED MODEL 
NÕSKR¹ÈUR  %KINN  Ö KM -JÎG
GËÈUR OG FALLEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
%XPEDITION k EKINN  KM 
MANNA LIPUR OG SPARNEYTINN LÒXUSJEPPI
MEÈ N¾R ÎLLUM AUKAHLUTUM 3TGR VERÈ
  M HV 5M   M 5PPL Å S 


3UZUKI )GNIS X SKR¹ÈUR  EKINN
 ÖÒS TIL SÎLU HVÅLANDI RÒM MILLJËN
 ÖÒSUND ¹ M¹NUÈI F¾ST ¹ YFIRTÎKU
5PPL Å SÅMA  

$ÎMUR

9!-!(! 23 6ENTURE 4&   3ROKE  CYL
%K  "ELTI    6INSTRI
BENSINGJÎF GPS
FESTING UPPH¾KKAÈ
STÕRI MIÈJU HANDFANG ¹ STÕRI DR¹TTARKRËK
UR ORGINAL FARANGURSTASKA !UKA BENSIN
BRÒSAFESTINGAR 6ERÈ  ÖUPPL *ÒLÅUS
 

+ERRUR

(ERRAR

(REINGERNINGAR 'ËLFBËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
'LUGGAÖVOTTUR
4EPPAHREINSUN ¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
2EGLULEGAR R¾STINGAR Å SAMEIGNUM OG
FYRIRT¾KJUM WWWHREINGERNINGARIS

-INKAPELSAR HJ¹ *AKOB 3ÅMI  
 ËNOTAÈAR MAHOGNÕ INNIHURÈIR KARMUR
OG SKR¹R FYLGJA 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S
 

'ARÈYRKJA

-AX SËFASETT 2OKËKË STËRT BORÈSTOFUB
0ERLUREFASKINNS GL¾SIPELS 5PPL 
 

6ILLTU BREYTA OG GERA FÅNT
FYRIR JËIN 
4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ ENDURNÕJA
LAGF¾RA TD PARKETLEGGJA STAND
SETJA BAÈ ELDHÒS ÖVOTTAHÒSIÈ
OG ALLA ALMENNA VIÈHALDSVINNU
&LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
!ÈALFELL %(&    


4IL SÎLU NOTUÈ STIMPIL LOFTPRESSA ,
M  , KÒT 6  Ö /G GÎMUL LANG
BANDSPÒSSIVÁL 6  Ö 3  

3MÅÈA B¹TAKERRUR UNDIR SPORTB¹TA OG
FISKIB¹TA 5PPL Å S  

"ENZ % #$)  !VANT 'ARDE %K
 Ö %INN MEÈ ÎLLU ,EÈUR RAFMAGN
TOPPL OG FL 3TAÈGR Ö 3 

(95.$!) 3!.4! &% 6 RGERÈ 
!MERÅKU TÕPA LEÈUR OG TOPPLÒGA VÁL
  %K  ÖÒS MÅLUR 6ERÈ  ÖÒS
HV L¹N 3  

«SKAST KEYPT
6INNUVÁLAR

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

,ÅTIÈ NOTAÈ .AGLABORÈ
ËSKAST KEYPT

6EL MEÈ FARIÈ LÅTIÈ NOTAÈ NAGLABORÈ
ËSKAST KEYPT FYRIR LÅTINN PENING 5PPL
Å S  

4EK AÈ MÁR FLÅSALAGNIR &LJËT OG GËÈ
ÖJËNUSTA M¾TI ¹ UMSÎMDUM TÅMUM
4ÅMAKAUP EÈA TILBOÈ ÖITT ER VALIÈ 5PPL
Å S  

4OYOTA COROLLA b %KINN ÖÒS 9FIRTAKA
¹ L¹NI ÖÒS ¹ M¹N 3 2UT

4ÎLVUR
3P¹DËMAR

 MILLJËNIR
&ORD %XPEDITION %DDIE "AUER  I 6
¹RG  KEYRÈUR  ÖÒS KM SETT
VERÈ  4),"/¨ 
%INN MEÈ ÎLLU 5PPL Å SÅMA  
-"ENS % !V'ARDE k EKÖ EINN
MÎLLU FULL ¹BYRGÈ 6 - 3


*ARÈVEGSÖJÎPPUR

4IL SÎLU  OG  KG ¶JÎPPUR &¹ST
¹  ÖÒS
VSK SAMAN 5PPL Å S
 

"¹TAR
4IL SÎLU LJËSAVÁL  KW ,ISTER LÅTIÈ
KEYRÈ MEÈ RAFMAGNSTÎFLU 5PPL Å S
 
4IL SÎLU 4OYOTA ,AND#RUISER  '8 ¹RG
 EK  ÖÒS DIESEL SJSK  MANNA
m DEKK KRËKUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  
4IL SÎLU 7ILLIS ¹RG k 4ÎLUVERT BREYTT
UR ÖARFNAST SM¹ LAGF¾RINGAR 6ERÈH
 ÖÒS -EÈFYLGJANDI m GËÈ DEKK
¹ FELGUM %INNIG ¹ SAMA STAÈ   VÁL Å
.ISSAN 0ATROL 5PPL Å S   EÈA
 

(JËLBARÈAR
«SLITIN m DEKK ¹ FELGUM 5PPL Å S
 
3EM NÕ "RIDGESTONE LOFTBËLUDEKK  STK
m ¹ m 0AJERO ¹LFELGUM 6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
4IL SÎLU SVO TIL ËNOTUÈ NEGLD 0IRELLI DEKK
X m ¹SAMT ORGINAL ¹LFELGUM
AF 6OLVO .ÕR SVONA PAKKI KOSTAR CA
 4ILBOÈ  5PPL Å SÅMA


6ARAHLUTIR
&ORD %XPLORER ,TD 6  5MBOÈSBÅLL
%KINN  ÖKM %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ
 ÖÒS 3

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR AÈ KAUPA )SUZU 4ROOPER ¹RG
k l MEÈ ËNÕTAN MËTËR 5PPL Å S
 

 AFSL¹TTUR

+LIPPTU ÒT AUGLÕSINGUNA OG F¹ÈU 
AFSL¹TT GILDIR TIL NËV  AF VIÈ
GERÈAÖJËNUSTU "-3 4ÎLVULAUSNA 3ÅMI
  3UÈURLANDSBRAUT 

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA
!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3ANDSPÎRTLUN OG M¹LUN

4IL BYGGINGA
.Õ 3AKKABORÈ DOKAR TIL SÎLU 
KRM 5PPL Å  OG ULFURINN
IS (ALLDËR

-¹LA STIGAHÒS ÅBÒÈIR EÈA BLOKKIR 5PPL Å
S   !RNAR -¹LARAMEISTARI

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

Fintec-hörpur til sölu

4OWN  #OUNTRY  ¹RGERÈ &R¹B¾R
FJÎLSKYLDUBÅLL MEÈ ll $6$ SPILARA GL¾
NÕJUM HEILS¹RSDEKKJUM CAPTAIN STËLAR
OFL OFL 4ILBOÈ BERIST Å SÅMA  
¥BÒÈ ËSKAST Å PËSTNÒMERI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA 



6ÁLAR EHF
6ATNAGARÈAR 

Hafið samband við sölumenn
okkar, Stefán í síma 893-8409
og Ólaf Ársæls í síma 893-3016

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA
BÅLA OG VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈ
URG STARTARAR 6ARAHLÖJ 3  
WWWVELAREHFIS

argus 07-0863

%DGE 3%, !WD X k EKINN  KM
&R¹B¾R BÅLL 6ERÈ   M ¹HV UM  M
5PPL Å S  

-¹LARAR

Kraftvélar ehf. /// Dalvegi 6-8 /// 201 Kópavogi /// Sími 535 3500 /// Fax 535 3501 /// www.kraftvelar.is
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"ÅLSKÒR

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  OG FR¹  
,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO

HÚSNÆÐI
'ISTING

.¹MSKEIÈ

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
4IL SÎLU BULLDOG HVOLPAR ¾TTBËKAF¾RPIR
HJ¹ HRFÅUPPL  OG BOLIIS

 HERB GL¾SILEG ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 'B¾
¥ BRYGGJUHVERFI ¹  H¾È Å LYFTUBLOKK 
SVALIR GEYMSLA OG BÅLAKJALLARI 5PPL Å S
    

!LSP¹  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA
.Ò F¾RÈU EINKATÅMA HJ¹ SP¹KONUNNI
3IRRÕ Å S     

3KEMMTANIR
-52$%2 -934%29 0!249 *ËLAVEISLAN 
RSH¹TÅÈIN 2EYKJAVÅK  ¹ HËTELI WWW
ESKIMOSIS

).4%.3)6% )#%,!.$)# ¥3,%.3+! F
.µ"²! ,EVEL ) 3TART   
WEEKS X  PER WEEK   -D &RD
,EVEL )) 3TART    WEEKS X  PER
WEEK   -D 7D &RD RMÒLI
 S  FF ICETRANSIS WWWICETR
ANSISICESCHOOL

4VEIR STRÅH¾RÈIR 6ORSTEH HVOLPAR TIL SÎLU
FR¹B¾RIR VEIÈI OG HEIMILISHUNDAR ¾TT
BËKARF¾RÈIR HJ¹ (2&¥ ÎRMERKTIR OG BËLU
SETTIR TIL AFHENDINGAR FLJËTLEGA UPPL Å S
 

2OTTWEILER HVOLPAR TIL SÎLU UNDAN
!RGË OG .ÎLU !FHENDAST  NËV
(EILSUFARSSKOÈAÈIR ÎRMERKTIR OG BËLU
SETTIR TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

HEIMILIÐ

$ÒN SËFASETT FR¹ ÎNDVEGI    OG
STAKUR  S¾TA SËFI TIIL SÎLU HAGST¾TT VERÈ
5PL Å S  

4IL SÎLU VEL MEÈ FARINN ÅSK¹PUR OG FRYSTI
SK¹PUR OG AIRBRUSH T¾KI FYRIR SANNGJARNT
VERÈ 3  

"ARNAG¾SLA
5NG KONA Å N¹MI MEÈ  YNDISLEGA
DRENGI ¹ ALDRINUM   OG  ¹RS LEITAR
AÈ GËÈRI GEFANDI KONU  UNGLINGSTELPU
SEM TELUR SIG F¾RA TIL ÖESS AÈ TAKA AÈ
SÁR EINN DAG Å VIKU M¹N EÈA MIÈ FR¹
KL  TIL APRÅLMAÅ 4IL ÖESS AÈ
G¾TA ÖEIRRA ¹ MEÈAN ÁG STUNDA N¹MIÈ
+RÎFUR UM SAMVISKUSEMI OG HEIÈALEIKA
"ORGA VEL RÁTTUM AÈILA AUK GËÈUM
BËNUS Å LOK TÅMABILS 3  

$ÕRAHALD

4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR LANGHUNDA
HVOLPAR AFHENTAST HEILSUFARSSKOÈAÈIR
ÎRMERKTIR OG MEÈ ¾TTBËK ¥SHUNDUM
5PPL Å S  

'ABBÕ ER TÕND

,ÅTIL #HUAHUHA TÅK BRÒN OG SVÎRT TÅNDIST
HJ¹ +2 HEIMILINU SÅÈASTLIÈNINN LAUGAR
DAG ¶EIR SEM HAFIÈ VERIÈ VARIR VIÈ HANA
VINSAMLEGST HAFIÈ SAMBAND Å S 
 (ENNAR ER S¹RT SAKNAÈ

-INUTE 0INCHER

'ULLFALLEGUR OG YNDISLEGUR -INUTE
0INCHER ¾TTBËKARF¾RÈUR ÒR (2&¥ EINN
RAKKI EFTIR  5PPL Å S  
0EKING HVOLPUR TIL SÎLU  VIKNA RAKKI
HEILSUFARSSKOÈAÈUR OG ÎRMERKTUR 5PPL
Å S   EÈA  

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
(ESTAMENNSKA
%IK

HEILSA

%IK Å HESTHÒSAGRINDUR OG VEGGJAKL¾ÈN
INGAR 0ANTIÈ TÅMANLEGA %3IGURÈSSON
EHF 3  

(EILSUVÎRUR

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE «LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

.UDD
'L¾SILEGIR MEÈFERÈABEKKIR FR¹ 53!
WWWNALARNET 3ÅMI  
 .¹LASTUNGUR ¥SLANDS EHF
'ËÈ TILBOÈ ¹ VÎNDUÈUM FERÈANUDD
BEKKJUM %NGINN AUKAKOSTNAÈUR
/LÅUBELTIN KOMIN 4ILBOÈ ¹ NUDDOLÅUM
"ASË EHF NUDDBEKKIR OG VÎRUR 3 
 VISAEURO WWWBASOIS

"AKARI
-OSFELLSBAKARÅ ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA BAKARA TIL STARFA Å NÕJU OG
GL¾SILEGU BAKARÅI Å -OSFELLSB¾
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(AFLIÈI Å SÅMA  

 HERB GËÈ RIS ÅBÒÈ Å GÎMLU HÒSI Å  ¥
TOPPSTANDI ,ANGTÅMALEIGA 3  
  
 HERB FLOTT ÅBÒÈ Å  ¥ TOPPSTANDI
,ANGTÅMALEIGA 3    


ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

4¾KNITEIKNARI ËSKAST
,ÅTIL VERKFR¾ÈISTOFA ËSKAR EFTIR
T¾KNITEIKNARA HELST Å FULLT STARF
.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJANDI
HAFI GËÈA ÖEKKINGU ¹ !UTO#!$
3TARFSREYNSLA ER ¾SKILEG EN EKKI
SKILYRÈI
3ENDIÈ UMSËKNIRSPURNINGAR
¹
UMSOKNVANTAR GMAILCOM

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
5NNIÈ ER  VAKTIR Å M¹NUÈI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

 ¹RA KONA ËSKAR EFTIR
EINSTAKLINGSÅBÒÈ FR¹ OG
MEÈ 

(ÒSGÎGN

(EIMILIST¾KI

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

'UESTHOUSE
LONG TERM RENTAL
(AFNAFJORDUR  PER MONTH
"ARBARA GSM  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

®NNUR ÖJËNUSTA

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

4IL LEIGU MJÎG RÒMGËÈ JA HERBERGJA
ÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI ¹ GËÈUM STAÈ
Å &OSSVOGI ,EIGA ÖÒS ¹ M¹N
UÈI BANKATRYGGING HUGASAMIR SENDI
PËST ¹ HELGADOGG GMAILCOM

'ËÈ  HERBERGJA ÅBÒÈ ,ANGTÅMA LEIGA
Å VESTURB¾  2VK 3   
 

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

4ÎKUM AÈ OKKUR HELLULAGNIR OG MÒRBROT
¹ SANNGJÎRNU VERÈI 5PPL Å S  

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA SMÅÈAVINNU FAG
MENNSKA Å FYRIRRÒMI 3T¾RRI SEM SM¾RRI
VERK 5PPL GEFUR ¶ËRÈUR Å S  
EÈA &RIÈRIK Å S  

'UESTHOUSE
LONG TERM RENTAL
(AFNAFJORDUR  PER MONTH
"ARBARA GSM  

4IL LEIGU ÖRIGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ VIÈ
NAUST Å LYFTUHÒSI -¹NAÈALEIGA KR
 .¹NARI UPPL Å SÅMA  
OG  

®KUKENNSLA

)ÈNAÈUR

4RÁSMÅÈI

,ANGTÅMA GISTING ,ONG TERM RENTAL
'ISTIHÒS'UESTHOUSE &LËKI )NN 3ÅMI
 NETFINFO INNSOFICELANDIS WWW
INNSOFICELANDIS

2ÒMLEGA  FM ÅBÒÈ ¹ JARH¾È ¹ SV¾ÈI
 TIL LEIGU ,ÅTILL GARÈUR OG SAMEIGINLEGT
LEIKSV¾ÈI 3TUTT Å ALLA ÖJËNUSTU TD SUND
SKËLA OG VERSLANIR 5PPL Å S  
  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

$ULSPEKISÅMINN  
  

 FM ÅBÒÈ LAUS TIL LEIGU Å ¶ORL¹KSHÎFN
5PPL Å S  

3AFNARINN
,ABRADOR (VOLPAR TILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
EFTIR  VIKUR 5PPL GSM  WWW
HVARERFUGLINNNET

4IL SÎLU CA   DAGS UMSLÎG 6ERÈ 
ÖÒS %INNIG (ËPFLUG ÅTALA ËSTIMPLUÈ
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

 ¹RA REGLUSÎM KONA ËSKAR
EFTIR EINSTAKLÅNGSÅBÒÈ FR¹ OG
MEÈ  ¥BÒÈIN ÖARF
AÈ VERA SNYRTILEG MEÈ SÁRINN
GANGI OG EKKI V¾RI VERRA AÈ HÒN
V¾RI ¹ JARÈH¾È ,ANGTÅMALEIGA
KEMUR EINUNGIS TIL GREINA
3TAÈSETNING SKIPTIR EKKI
M¹LI BARA 2VK OG N¹GRENNI
'REIÈSLUGETA   ÖÒS
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
5PPL Å S  

2EYKLAUS OG 2EGLUSÎM

0AR ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ HERB ÅBÒÈ
SEM FYRST ERUM REGLUSÎM REYKLAUS OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUGETA
  ÖÒS ¹HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND
VIÈ +AREN Å SÅMA  

6ANTAR ÖIG VINNU MEÈ
SKËLANUM Å VETUR

0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA LEITAR AÈ DUG
LEGU OG STUNDVÅSU HLUTA STARFËLKI Å VETUR
5M ER AÈ R¾ÈA STÎRF Å VEITINGASAL OG
Å ELDHÒSI ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWWPIZZAHUTIS
EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ "IRGIR VEITINGA
STJËRA Å SÅMA   OG  

&JARÈARGRJËT EHF
ËSKAR EFTIR VÎNUM GRÎFUMANNI
¹ BELTAVÁL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

3ÎLU OG MARKAÈSSTJËRI LEITAR AÈ SNYRTI
LEGRI  JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU RSLEIGUSAMNINGUR
®RUGGAR GREIÈSLUR MEÈ ¹BYRGÈ FYRIRT¾KIS
2EGLUSEMI OG SNYRTIMENNSKA !TH
+JALLARAÅBÒÈIR EÈA BÅLSKÒRAR KOMA EKKI
TIL GREINA ¶EIR HÒSEIGENDUR SEM HAFA
¹HUGA VINSAMLEGAST HRINGIÈ Å GSM 
 EÈA S   +RISTINN
«SKA EFTIR HERBERGISTUDIO ÅBÒÈ MEÈ
ELDUNARAÈSTÎÈU TIL LEIGU 5PPL Å S 


'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

www.101grimsnes.is

%NGLALJËS 3   
 

"ÅLSKÒR TIL LEIGU  FM Å (AFNARFIRÈI
5PPL Å S  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT
.ORDICA

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRA Å VEITINGA
SAL ¹ 0IZZA (UT (ËTEL .ORDICA 5M ER
AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF 3TARFIÈ FELST Å
STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU OG MANNA
STJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEITINGASTJËRA
(¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND SAMVISKU
SEMI REGLUSEMI H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM ,¹GMARKS ALDUR ER  ¹R
HUGASAMIR SENDI INN UMSËKN ¹ WWW
PIZZAHUTIS  .¹NARI UPPL HJ¹ "IRGIR VEIT
INGASTJËRA 0IZZA (UT .ORDICA  
OG  

+RINGLUKR¹IN
6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI
Å FULLT STARF OG AUKA VINNU
,¹GMARKSALDUR  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS  5PPL Å
S  

SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í

GRÍMSNESI
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.
AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK
-

HITAVEITA
RAFMAGN
KALT VATN
INTERNET
NÁTTÚRUFEGURÐ
Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is

 NËVEMBER  35..5$!'52




&!34%)'.)2

3-!5',µ3).'!2
!MERICAN 3TYLE

%R ÖAÈ LEIKUR EINN AÈ REKA ÖITT HEIMILI OG
SKIPULEGGJA ÖIG OG HJ¹LPA ÎÈRUM Å KRING
UM ÖIG !MERICAN 3TYLE Å "ÅLDSHÎFÈA OG
4RYGGVAGÎTU ER AÈ LEITA AÈ KRAFTMIKLUM
KVÎLD OG HELGARREKSTRARSTJËRA 
LAUN FYRIR  VINNU ,¹GMARKSALDUR
 ¹RA '¾TI HENTAÈ VEL MEÈ H¹SKËLA
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERWIG  

Flókagata - Glæsileg efri hæð
Lynghagi 14 - 107 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00

+ÅNVERSKT VEITINGAHÒS ¹
'RENS¹SVEGI

Frum

0YLSUVAGNINN ,AUGARDAL

,EITAR AÈ ¹REIÈANLEGU OG SAMVISKUSÎMU
FËLKI Å HLUTASTARF ,¹GMARKSALDUR  ¹RA
-JÎG GËÈ LAUN Å BOÈI 5PPLÕSINGAR GEFUR
«TTAR Å SÅMA  

Frum

6ANTAR DUGLEGT STARFSFËLK Å SAL VIRKA
DAGA &ULLT STARFHLUTASTÎRF %LDRI EN 
¹RA 3   +RISTÅN

«SKUM EFTIR ELDRI LAGHENT
UM STARFSKRAFTI

«SKUM EFTIR ELDRI LAGHENTUM STARFSKRAFTI
Å ÕMIS STÎRF INNANDYRA 3AMKOMULAG UM
FRJ¹LSAN VINNUTÅMA OG LAUN 5PPL Å S 
   

24.500.000
Björt og falleg 86,9 fm 3ja herbergja íbúð í
kjallara á góðum stað með sérinngangi í fjórbýli í
Vesturbænum
Sigrún tekur á móti gestum.

!TVINNA ËSKAST
(%.$52)3

(ÎNNUN VEISLUR ÖRIF BARNAG¾SLA ÖJËN
USTA IÈNAÈARMENN AFLEYSINGAR OFL
&¹ÈU TILBOÈ &INNUM RÁTTA FËLKIÈ Å VERKIÈ
5PPL WWWHENDURIS
    MANNA VINNUHËPAR TIL LAUSNA
¹ TÅMABUNDNUM ¹LAGSTOPPUM EÈA ¹
¹RÅÈANDI VERKEFNI TÅMAVINNA EÈA FÎST
VERÈTILBOÈ +LETTUR 6ERKTAKAR EHF SVARIST
¹ KLETTUR KLETTURVERKTAKARIS

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

Glæsileg 168 fm
efri hæð auk 29
fm
bílskúrs
á
þessum eftirsótta
stað. Hæðin er
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og
skiptist m.a. í
stórt
hol
lagt
náttúrugrjóti, afar
rúmgott
eldhús
með vönduðum
innréttingum og nýlegum tækjum, glæsilegar stofur, 2 herb.
auk bóka- og sjónvarpsherb. og baðherb. lagt marmara og
flísum. Aukin lofthæð í íbúðinni og tvennar flísalagðar svalir
til suðurs og austurs. Hús að
FASTEIGNAutan og þak nýlega málað.
Hiti í gangstétt framan við
MARKAÐURINN
húsið. Hús teiknað af Hall- ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
dóri H. Jónssyni.
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

BÚJÖRÐ Í FULLUM REKSTRI Á SUÐURLANDI
TILKYNNINGAR
Frum

%INKAM¹L
PLÒSIS

Til sýnis í dag 163,3 fm raðhús á einni
hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar STRAX og
verður afhent fullbúið að utan með frágenginni lóð og tilbúið til
innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Á efri palli er bílskúr, geymsla,
þvottahús, forstofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli er stofa,
sjónvarpshol, tvö stór svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu
húsinu. Öllum frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa
og setja upp sólpall. Verð 38,9.

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENSKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

A;È/C5:A7<5/@
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Nánari upplýsingar veitir Gústaf Adolf
frá Höfða í síma 895-7205

*yèN~DM|UèPHèPLNOXPNYyWDtIXOOXPUHNVWULWLOV|OX0LNLèU NWDèODQG
(LQVWDNWW NLI ULWLOIMiUIHVWLQJDU

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 14:00
Klukkurimi 39 - íbúð 204

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3 - 800 Selfossi - sími 480 2900 - www.log.is
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Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
og Steindór Guðmundsson lögg.fasteignasali

#
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Frum

7A

Til sýnis í dag mikið endurnýjuð
101 fm íbúð á 2 hæð
m/sérinngangi og suðursvölum á
góðum stað í Grafarvoginum. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Þrjú
svefnherb. m/skápum. Góð aðkoma. Stutt í skóla og leikskóla sem
og aðra þjónustu. Hér er um að ræða fallega eign sem bíður upp á
mikla möguleika. Íbúðin er laus STRAX. Verð 26,9 millj.

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

Bæjarhraun - Hf. atvinnuhúsn.

Davíð (897-1820)sölumaður Höfða sýnir íbúðina í dag
á milli kl. 13 og 14.

Frum

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Núpalind 4 - Íbúð 201

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. Íbúðin er
laus STRAX. Verð 30,9 millj.
Suðurlandsbraut 20
Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14 til
15. Bjalla merkt Kristín og Trausti

Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

Um er að ræða glæsilegt uppgert 295,5 fm.
skrifstofuhúsnæði á efri hæð í mjög góðu
húsnæði við Bæjarhraunið. Hæðin er í dag
eitt rými og hentar vel undir skrifstofur. Á
gólfunum er nýtt ljóst steinteppi. Eignin er
til afhendingar strax. Góður mögleiki að skipta hæðinni upp í minni bil. Eign sem vert er að
skoða á þessum vinsæla stað í Hafnarfirði. Til sölu eða leigu. Verðtilboð.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

FASTEIGNASALAN

570 4800

LUNDUR

)-É5)(67,1*

FA S T E I G N A S A L A

)$67(,*1$6$/$ (+)

Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

6tPL

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800

OPIÐ HÚS Í DAG

SÍMI 533 1616

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

SUÐURLANDSBRAUT 10,

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

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

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 – 16
BREIÐÁS 7 – GARÐABÆ

Frum

Frum

Frum

GRETTISGATA 79
TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐAR
Í einkasölu 2 samþykktar íbúðar, annarsvegar á 2. hæð og hins vegar í risi
á þessum góða stað. Nánari lýsing
2. hæð; Eldhús með nýlegri innréttingu, stáltæki. 2 svefnherbergi með
lausum skáp í öðru. Ágæt stofa. Í
kjallara er aukherbergi (skráð sem
geymsla), geymsla og sameiginlegt
þvottahús og þurrkherbergi. Sérbílastæði á baklóð fyglir íbúð. V. 23,8 m.
Ris; Búið er að útbúa risíbúðina sem
3ja herbergja en hún er 2ja á teikningum. Lítið herbergi innaf forstofu. Eldhús með endurnýjaðri innréttingu. Svefnherbergi og stofa. Í kjallara er
geymsla og sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Íbúðinni fylgir sérbílastæði á baklóð. V. 15,9 m.

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð
Opið hús í dag og á morgun á milli 14 og 16
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. Glæsil. innrétt. og
skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar. Vandað baðh. með nuddbaðk.
Só
li Gl il
ú ý i T i í ká
þ
él f l j

OPIÐ HÚS VERÐUR Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14-16,
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM.

Glæsileg 170 fm efri sérhæð í Garðabæ, þar af 21
fm bílskúr, með glæsilegu
útsýni í allar áttir. Gengið
inn sérinngang í forstofu með
lítilli geymslu. Þaðan upp
stiga í íbúðina. Komið er í hol
með fataskápi. Hvíttað parket á gólfi. Rúmgott eldhús
með hnotuinnréttingu, nýju
eikarparketi, borðkróki og
þvottahúsi innaf. Gott útsýni
til norðurs (Borgin og Esjan).
Borðstofa og stofa m. hvíttuðu parketi og
góðri lofthæð. Útgengt á s-svalir. Í svefnálmu eru 2 barnah., 1 unglingah. og
hjónah. Eikarparket og skápar í þremur.
Flísalagt baðh. með baðkari. Sérgeymsla í kjallara. Rúmg. bílskúr
með heitu og köldu vatni og rafmagnsopnara. Íbúðin er mjög björt
og vel skipulögð með mikið gluggarými og útsýni úr hverju rými.
Hannað af Kjartani Sveinssyni. Verð 39,9 millj.

Fjarðargötu 19
Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

OPIN HÚS Í DAG
MILLI KL. 16 -17

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

KIRKJUVELLIR 3 HF. - ÍBÚÐ 602

Frum

VALLARBARÐ 4 - HF.
GLÆSILEGT EINBÝLI

'UHNDYHOOLUtE~è+I
6|OXVêQLQJtGDJNO
Falleg og rúmgóð 98,9 fm, 3ja herbergja íbúð í nýlegu fjölbýlishúsi á Völlunum í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í flísalagt hol
með skápum, tvö parketlögð svefnherbergi með góðum skápum, flísalagt eldhús og rúmgóða parketlagða stofu sem eru í
sameiginlegu rými. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með
góðri innréttingu og bað/sturtu. Úr baðherbergi er innangengt
í gott þvottahús. Stórar svalir. 9HUèPLOOM

Vorum að fá í einkasölu rúmgóða og bjarta íbúð á 6.
hæð í nýju fjölbýli á Völlunum - góð staðsetning,
stutt í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og verslun.
Íbúðin er 128 fm og er með stórum hornsvölum þar
sem sólar nýtur frá morgni til kvölds. Góðar
innréttingar og afar vandað parket. Rúmgóð stofa.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 14 OG 16

Magnús Ninni og Vésteinn sölufulltrúar s: 694-9999
taka á móti áhugasömum í dag sunnudag frá kl.13:00 - 13:30.

Hálfdán tekur vel á móti gestum.

Nýkomið í einkas. sérl. fallegt vandað tvílyft einb.með
bílskúr samtals 212 fm. Húsið skiptist þannig : stofa,
borðstofa, eldhús, sólskáli, þvottaherb. ofl. 4 svefnherb.
Baðherb. Svalir. Mjög fallegur garður. Laust fljótlega.
V. 53,5 millj.
Elísabet og Albert bjóða ykkur velkomin.

Frábært útsýni. Verð 29,5 millj.

GEITLAND - FOSSVOGINUM
ÍBÚÐ 202
Frum

ÁLFASKEIÐ 3 - HF. EINBÝLI

Sölumaður Fasteignastofunnar
verður á staðnum.

KROSSEYRARVEGUR
PANTIÐ SKOÐUN

6NHUMDEUDXWtE~è6HOWMQHVL
6|OXVêQLQJtGDJNO
Falleg 68,6 fm, 2ja herbergja íbúð auk ósamþ. 3 fm geymslu á
góðum stað á Seltjarnarnesinu. Húsið er klætt að utan með áli
og steinklæðningu. Íbúðin skiptist í hol, mjög gott flísalagt eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu, svefnherbergi, borðstofu og
stofu sem eru rúmgóð með góðu plastparketi. Baðherbergi er
gott með flísum á gólfi, baðkari/sturtu og nýjum blöndunartækjum í sturtu. Sameignlegt þvottahús í kjallara. Sameiginlegur garður með góðum sólpalli. GÓÐ FYRSTU KAUP.
9HUèPLOOM

Magnús Ninni og Vésteinn sölufulltrúar s: 694-9999
taka á móti áhugasömum í dag sunnudag frá kl.14:00 - 14:30
.

Frum

Í einkasölu góð 90 fm. íbúð á annarri hæð á þessum
vinsæla stað í Fossvoginum. Mjög rúmgóðar suður
svalir, gott þvottaherbergi innaf eldhúsi. Íbúðin er
tóm og laus við kaupsamning. Verð kr. 24,9 millj.
Auður Jörundsd. á bjöllu.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 14 OG 16
Falleg íbúð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Reykjavík. íbúðin er 64,3 fm fyrir utan geymslu sem er ca 6 fm.
íbúðin er á annarri hæð. Skipting eignarinnar: hol, stofa,
2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, geymsla. Eign sem
vert er að skoða.
Verðtilboð.
Nicoline býður ykkur velkomin.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

*DUèK~VtE~è5H\NMDYtN
6|OXVêQLQJtGDJNO

Í einkasölu mjög falleg neðri hæð og kjallari í tvíbýli á
þessum frábæra stað. Íbúðin er alls 95 fm og er
nýbúið að endurnýja allt baðherbergið. Húsið sjálft
var málað í sumar og lítur afar vel út. Stutt í skóla og
miðbærinn
í
göngufæri.
Áhvílandi
lán
frá
Landsbankanum ca. 14 m getur fylgt. Verð 24,9 millj.
Upplýsingar gefur Ívar
á Fasteignastofunni s. 861 2928

Falleg og rúmgóð 106,9 fm, 3ja herbergja íbúð á góðum stað í
Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, stóra stofu, baðherbergi, þvottahús og tvö svefnherbergi
ásamt sérgeymslu á jarðhæð. Dúkur og merbau parket á gólfum en baðherbergi er flísalagt. Húsið var málað að utan fyrir
tveimur árum. Góð eign á fjölskylduvænum stað.
9HUèPLOOM

Auglýsingasími

Magnús Ninni og Vésteinn sölufulltrúar s: 694-9999
taka á móti áhugasömum í dag sunnudag frá kl. 15:00 - 15:30.
6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

– Mest lesið
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Frum

Frum

Bæjarhraun - Hf. versl.-/atvinna

Glæsilegt verslunar og atvinnuhúsnæði. Nýkomið í einkasölu glæsileg
eign, þar sem blómabúðin Dögg er til húsa. Um er að ræða 300 fm.
húsnæði á einstakri hornlóð. Lóðin er hellulögð með góðri aðkomu.
Húsnæðið er í dag í skammtímaleigu. V. 65 millj.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233
eða á skrifstofu Hraunhamars

8PHUDèU èD&RJ'UHLWLGHLOLVNLSXODJVt+DJDODQGLi6HOIRVVL5HLWLUQLU
HUXtGDJVNLSXODJèLUDQQDUVYHJDUXQGLUtE~èLUI\ULUDOGUDèDRJKLQVYHJDU
I\ULUKM~NUXQDUKHLPLOLPHètE~èXPI\ULUDOGUDèD8PHUDèU èDtE~èLU
tKHLOGLQD0|JXOHJWHUDèEUH\WDGHLOLVNLSXODJLUHLWDQQDìDQQLJDèìDU
PHJLUHLVDYHQMXOHJDtE~èDE\JJè
1iQDULXSSOêVLQJDUPiIiiVNULIVWRIX/|JPDQQD6XèXUODQGL

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3 - 800 Selfossi - sími 480 2900 - www.log.is

Auglýsingasími

Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
og Steindór Guðmundsson lögg.fasteignasali

– Mest lesið

Hörðukór 3

Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

WWW.HORDUKOR.IS
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Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Frum

Frum

Kársnesbraut 107 - 200 Kóp

Frum

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

Gvendargeisli 12 - 113 Rvk

Hraunbraut 26, Kópavogi
Opið hús í dag á milli 14 og 16
Gott og vel skipulagt einbýli ásamt bílskúr og stórri geymslu í
kjallara. Húsið er skráð 191,4 fm. en er stærra þar sem geymsla í
kjallara er ekki skráð. Glæsilegt sjávarútsýni er frá efri hæð hússins.

69.900.000
24.400.000
Mjög fín 2-3ja herb. íbúð á jarðh. með sér inngangi ásamt bílskýli í nýlegu fjölb. Gluggar í þrjár áttir.
Helga og Arnar taka á móti gestum.

Glæsilegt 236,5 fm. 6 herb einbýlishús
í Vesturbæ Kópavogs. Einstaklega
fallegt og vandað hús sem þið verðið að skoða.
Sölumaður Draumahúsa verður á staðnum.

Elín sýnir húsið í dag sunnudag
á milli kl. 14 og 16.

Vilhjálmur Bjarnason
Guðbjörg Róbertsdóttir
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon
Heimir H. Eðvarðsson
Hrafnhildur Helgadóttir
Kolbeinn Sigurðsson
Kristinn Erlendsson

lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður

Ólafur M. Sævarsson
sölumaður
Sigurður B. Halldórsson
sölumaður
Þórólfur Óskarsson
sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Sími 513 4300

Bjarkarás 1 til 29 - 210 Garðabæ, opið hús frá kl. 14:00 - 15:00

Frum

Opið hús í dag

Glæsilegar 120-155 fm, 3ja herbergja íbúðir í funkísstíl, með sérinngangi og bílskýli við Bjarkarás í Garðabæ. Mikið útsýni af efri
hæðunum. Íbúðirnar eru allar mismunandi og svalir allt frá 8fm upp í 57fm og stofustærð frá 33-50fm.. Verönd er með neðri
hæðum. Íbúðirnar afhendast tilbúnar til innréttinga en þó búið að draga í rafmagn. Hægt er að frá íbúðirnar lengra komnar ef vill
með innréttingum frá HTH.
Lóð er fullfrágengin með öllum gróðri, plöntu og trjágróðri samkvæmt arkítektateikningu. Byggingaraðili er Tré-mót ehf
en arkítekt er Kristinn Ragnarsson. Verð frá 34,7-43,8 millj. (íbúðir teknar upp í).
Kvistavellir 41 - 221 Hafnarfj
Opið hús 11. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Opið hús Lyngmóar 11 - 210 Garðabæ
Opið hús 11. nóv. kl. 16:00 - 16:30

Versturberg 144 - 111 Rvk
Opið hús 11. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Fallegt nýtt einbýli á einni hæð með tvöföldum innb. bílskúr. Íbúðin er 5
herbergja 156,6 fm og bílskúrin er 55,5 fm, eignin er því samtals 212,1
fm. Húsið er staðsteypt og er tilbúið til innréttingar. Eignin skiptist í forstofu, 2 baðherbergi, 4 svefnherbergi, þvottaherbergi, eldhús, svefnherbergisgang, stofu, geymslu og bílskúr. Hiti er í gólfi. Eignin afhendist tilbúin að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan er búið að setja milliveggi,
sparsla og mála. Loft er tekið upp að hluta og er með möguleika á halógen lýsingu. AFHENDING ER VIÐ KAUPSAMNING. Verð 49.900.000
Sigurður Björgvin, tekur á móti gestum. Sími 663 2697

Falleg 104,9 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð hússins ásamt 16,9 fm bílskúr. Eldhús nýlega tekið í gegn með hvítsprautulakkaðri innréttingu. Björt borðstofa og stofa með parketi, útgangur á svalir og þaðan á afgirta viðarverönd. Baðherb. með hita og flísum á gólfi, flísar á veggjum. Parket á gólfum
í svefnh. Bílskúr með rafmagni, heitu og köldu vatni. Verð 31,9 millj.
Hrafnhildur S:8943800 tekur á móti gestum

Rúmgóð 111,4 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í verðlaunahúsi með
yfirbyggðum svölum og útsýni yfir borgina, sjóinn og til fjalla. Íbúðin
skiptist í 3 svefnherbergi, eldhús, bað, hol, lítið gluggalaust herbergi, stofu og yfirbyggðar svalir til vesturs. Verð 24,9 millj.
Verð velkomin. Guðný sími 821 6610

O P I Ð : M á n u d a g a t i l f ö s t u d a g a k l . 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 — w w w. h u s i d . i s
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

GLÆSILEG, HÁTT TIL LOFTS

Frum

Hafnarfjörður – Miðbær

RÁNARGATA -

Verslunarhúsnæði – laust strax
Frábært umhverfi – næg bílastæði
Til leigu

Frum

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin
er mikið uppgerð á flottan hátt og skiptist í hol, eldhús, tvö
svefnherbergi og tvær stofur. Parket á öllum gólfum nema
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Verð 29,9 millj.
Upplýsingar veitir Gunnar Helgi í síma 824 9097
eða Magnea í síma 8 8

Frum

Lögfræðingur
löggildur fasteignasali
Alls 970 fm, þar af 750 fm jarðhæð og 220 fm kjallari. Mögulegt að leigja í minni einingum.
Gæti hentað hverskonar verslunar og/eða þjónustufyrirtækjum. Frábært umhverfi. Næg
bílastæði. Húsið að utan er í mjög góðu standi. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. Hagstætt
leiguverð. Nánari upplýsingar veitir Ingvar í síma 896 3101.

Vegna aukinna umsvifa við sölu á atvinnuhúsnæði óskar Stóreign að ráða tvö lögmenn
og/eða löggilda fasteignasala til starfa hjá
Stóreign.
Allar nánari upplýsingar
veitir Þorlákur Ómar í síma 590 7600.

)UHPVWLU t DWYLQQXIDVWHLJQXP

Lágmúla 7 I 108 Reykjavík I Sími 590_7600

VILTU BÆTAST Í STÓRAN HÓP ÍSLENDINGA
SEM HAFA KEYPT EIGNIR Í BÚLGARÍU?

Frum

ELINOR II

Aðeins 4 íbúðir eftir

Sérlega fallegt 8 íbúða hús á besta stað alveg við
ströndina, sundlaug og afgirt svæði. Stórglæsilegt hús
á þremur hæðum í hinum skemmtilega bæ Budjaka við
Sozopol.
Húsið er hannað í Nessebar stíl sem er þjóðlegur
búlgarskur byggingastíll og er mjög hátt metinn í Búlgaríu.
Það er mjög stutt niður á hvíta strönd frá húsunum og 35 mín. akstur niður í miðbæ Sozopol. Stutt í alla þjónustu
og á veitingastaði. VERÐ frá 77.000 .

VILLA KAREN

Aðeins 3 íbúðir eftir

Í boði eru eignir í VILLA KAREN sem glæsilegt 24 íbúða
fjölbýli með 2ja herbergja íbúðum sem skiptist í þrjár
byggingar. Tvær sex íbúða og eina átta íbúða byggingu.
Sundlaug og pottur, grillaðstaða. Stutt á strönd.
VERÐ frá 74.000 .

VILLA FIORD

Aðeins 4 hús eftir

VILLA FIORD – Tíu sérlega falleg raðhús á frábærum stað
- 142 fm raðhús á 3 hæðum – 2 íbúðir í hverju húsi!
ÚTSÝNI ÚT Á SVARTA HAFIÐ
1. hæð Stofa, Eldhús, salerni og verönd.
2. hæð Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi inn af
hvoru þeirra. Tvennar svalir.
3. hæð er hönnuð sem íbúð með eldhúsi, stofu,
baðherbergi, svefnherbergi. Tvennar svalir.
VERÐ frá 150.000 .

FRÍ SKOÐUNARFERÐ FYRIR KAUPENDUR!
Proxima í samstarﬁ við
fasteignasöluna Akkurat

3UR[LPD

),1$1&(/,0,7('

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

–

w w w. b u l g a r i a . i s

• PROXIMA er rekið af íslenskum
aðilum sem eru að byggja vandaðar
eignir á einum eftirsóttasta stað í
Búlgaríu.
• Fallegar íbúðir og raðhús við
Svartahafið.
• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem
liggur við Svartahafið, þægileg og
skemmtileg borg.

–

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum
• 1 klukkutími til Tyrklands.
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20%
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á
af landinu og aðeins upp á þrjár
er alveg við einn af frægari bæjum
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem
með fjölbreyttu og skemmtilegu
býður upp á góða fjárfestingu.
mannlífi.
• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll
BÓKAÐU KYNNINGU!
Eiríkur Hilmarsson gsm. 822 7303
Ingvar Ragnarsson gsm. 822 7300

Hér búum við
Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu. Hverfið er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til allra átta.
Stutt er í alla verslun og þjónustu, fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og
ótal frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Opið hús í Línakri 1 og 3 í dag frá kl. 14–15

Línakur 1
5 herbergja íbúðir
164,6 fm – verð frá 45,9 m.

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

Línakur 3
4 herbergja íbúðir
134,9 fm – verð frá 34,9 m.

Hafnarfjörður – Garðabær – Álftanes
MÁVAHRAUN - HF.

STEKKJARHVAMMUR - HF.

Hraunhamar kynnir
fallegt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað
miðsvæðis í Hafnarfirði. húsið er 166,9 fm
með bílskúr sem er
30,1 fm. Húsið er á
einni hæð. Skipting
eignar: forstofa, 3
svefnherb, (4 skv.
teikningu), hol, eldhús með borðkróki. Stofa, borðstofa, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Sérlega gott skipulag. Húsinu hefur
verið vel við haldið. Þetta er eign sem hægt er að mæla með.

MIÐVANGUR - HF. EINBÝLI

LANGALÍNA - GBÆ

Glæsilegt raðhús með
innbyggðum bílskúr,
samtals 200 fm. (neðri
hús). Fjögur stór og
góð svefnherbergi,
möguleikar á fimmta.
Fallegar innréttingar,
mjög gott skipulag.
Frábær staðsetning.
Verönd í bakgarði. Falleg eign. V. 42,5 millj.

LINDARBERG - HF. GLÆSIL.

BREKKUBYGGÐ - GBÆ

Nýkomið einkar glæsl.
fullbúið parhús 176 fm
m/innb. bílskúr. Glæsil.
innréttingar,
gott
skipulag, fallega ræktuð lóð. Frábær staðsetning og útsýni. V.
47,8 millj. no. 117996

Hraunhamar
fasteignasala hefur fengið
í einkasölu mjög fallega 92,3 fm 3ja herb.
íbúð með sér inngang
á frábærum útsýnisstað vel staðsett í
Byggðahverfi. Eignin
skiptist í forst., hol,
eldh., stofu, borðst., 2
herb., baðh., þv.hús og geymslu.. Verð 27,9. millj.
Uppl. veitir Þorbjörn Helgi, sölumaðumaður gsm. 896 0058

Frum

Nýkomið í einkasölu á
þessum frábæra stað
glæsilegt mikið endurnýjað einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals ca 170 fm. Glæsilegt nýtt eldhús, nýstandsett
baðherbergi, lagnir og fl.
Glæsilegur
gróinn
garður. Verð 52 millj.

Nýkomin sérlega falleg fullbúin 3ja herb.
116 fm íbúð á fyrstu
hæð í glæsilegu nýlegu fjölb. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni, allt fyrsta flokks.
Góð geymsla og sér
stæði í vönduðu bílskýli. Íbúðin er laus til
afhend. V. 36,9 millj.

FJARÐARGATA - HF. - LAUS

KJARRMÓAR - RAÐHÚS

Nýkomið í einkasölu
glæsileg 3ja til 4ra
herb. ca120 fm björt
endaíbúð á 2. hæð í
glæsilegu lyftuhúsi í
miðbæ Hfj. S-svalir,
sér þvottaherbergi. Öll
þjónusta í göngufæri.
Lyfta, útsýni. Laus
strax. Verð tilboð.
Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðarson, sölustjóri
s. 893 2233 eða á skrifstofu

FJARÐARGATA - HF. LÚXUSÍBÚÐ
Glæsileg lúxusíbúð, 34 herbergi í dag, 128
fm. á 4. hæð (næst
efstu) í glæsilegu lyftuhúsi ímiðbæ Hafnarfjarðar. Stórglæsilegt
útsýni yfir höfnina og
bæinn. Góður inngangur, forstofa, glæsilegar stofur (borðstofa). Glæsilegt eldhús.
Frá stofu er útgengt út á óvenju rúmgóðar flísalagðar yfirbyggðar svalir. Stór geymsla, þv.herb. tvö svefn. m. skáp, glæsilegt
baðherbergi. Parket á gólfum. Sameiginleg geymsla á jarðhæð.
Íbúðin er björt, rúmgóð og glæsileg. Staðsetningin er frábær, í
göngufæri við alla þjónustu. Góð eign, laus strax. Verð 43 millj.
Uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233 eða á skrifstofu.

FAXATÚN - GBÆ
Nýkomið í einkasölu á
þessum frábæra stað,
sérlega fallegt, mikið
endurnýjað raðhús á
tveimur hæðum, m. bílskúr, samtals 115 fm.
Nýtt eldhús og baðherbergi ný standsett.
Hús í góðu standi, verönd í suðurgarði. V. 32
millj.

ÖLDUGATA - HF.

Nýkomið sérlega fallegt talsvert endurnýjað einbýli á einni hæð
með bílskýli samtals
ca. 183 fm. Fallegar
innréttingar, parket,
nýlegur skáli. Gróinn
garður.
Verð 41,5 millj.

LINDARHVAMMUR - HF.
Nýkomið í einkasölu
sérlega skemmtilegt
einbýli með bílskúr,
samtals 120 fm. Eignin
hefur verið töluvert
endurnýjuð á síðastliðnum árum. Góð
staðsetning, stutt í
skóla ofl. V. 33,5 millj.

Nýkomin í einkasölu,
sérlega skemmtileg 97
fm neðri sérhæð í
mjög góðu tvíbýli á
þessum frábæra stað.
Ný standsett baðherbergi. Parket á gólfum.
2-3
svefnherbergi.
Laus fljótlega.
V. 25,9 millj.

TJARNARBREKKA 1-3-5 - EINBÝLI

TJARNARBREKKA 4 - EINBÝLI

KIRKJUBREKKA - RAÐHÚS

Glæsilegt 264 fm einbýlishús að mestu á
einni hæð með 41,2 fm
útsýnisskála á annari
hæð með stórum þakgarði á þessum frábæra stað á Álftarnesinu. Húsið er á eignarlóð. Hús skilast tilbúið undir tréverk (sjá nánar skilalýsingu seljanda) Ekkert er til sparað í byggingu húss, tvöfaldur þakdúkur,
lagt í fyrir hússtjórnarkerfi o.fl. Frábær staðsetning. Verð 59 millj.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Glæsilegt 323 fm einbýlishús á þessum frábæra stað á Álftarnesinu. Sérlega vandað
einbýlishús á einni
hæð. Húsið er á eignarlóð. Hús skilast tilbúið undir tréverk. Ekkert
er til sparað í byggingu húss tvöfaldur þakdúkur, lagt í fyrir hússtjórnarkerfi o.fl. Frábær staðsetning.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Hraunhamar
fasteignasala hefur fengið
í einkasölu glæsilegt
219 fermetra parhús
með bílskúr, á tveimur
hæðum á frábærum
útsýnisstað við Kirkjubrekku 7 á Álftanesi.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gestasnyrtingu, geymslu og bílskúr. Á neðri hæð eru þrjú góð herbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, þvottahús og geymsla. Eignin
afhendist í núverandi ástandi fullbúin að utan með grófjafnaðri
lóð.
Upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hraunhamars.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggilti

Álfaskeið - Hf. Lúxusíbúðir
Lúxus sérhæði í Hfj. Um er að ræða glæsilega húseign með 4 íbúðum þ.e.
tvær íbúðir á hæð, undir húsinu verða rúmgóðar bílageymslur. Hornlóð.
 Íbúð 0101 - 179,8 fm auk stæði í bílageymslu og sameignir samtals 56 fm.
 Íbúð 0102 - 181,6 fm auk stæði í bílageymslu og sameignir samtals 56 fm.
 Íbúð 0201 - 174,0 fm auk stæði í bílageymslu og sameignar samtals 56 fm.
 Íbúð 0202 - 183,2 fm auk stæði í bílageymslu og sameignar samtals 56 fm.
 Íbúðir afhendast fullbúnar en án gólfefna.
 Byggingaraðili: Fjörður ehf. Verð frá 41,5 millj.

Afhending næstkomandi haust.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

ERLUÁS - HF - EINBÝLI

GLITVANGUR - HF. EINBÝLI

EFSTAHLÍÐ - HF - PARHÚS

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt einlyft einbýli
með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 222 fm.
Húsið skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, glæsilegt
eldhús og baðherb. 3-4 svefnherb. Sjónvarpsskáli.
Þvottaherb. o.fl. Frábær staðsetning innst í botnlanga á einum besta útsýnisstað bæjarins. Myndir á
mbl.is.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð
m/innbyggðum bílskúr samtals 212 fm. Húsið skiptist
m.a. þannig: 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, arinn,
eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi o.fl. Glæsileg
hornlóð. Hiti í plani, góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Myndir á mbl.is.

Nýkomið í einkas. sérl. fallegt nýl. tvílyft parhús með
innb. bílskúr samtals 190 fm. Húsið skiptist í stofu,
borðstofu, 4 svefnherb. sjónvarps.skáli, baðherb.
o.fl. Fallegrur garður með pöllum, svalir. Útsýni. Góð
staðsetn.
Verð 44,9 miilj.

Reykjavík – Kópavogur
SPORÐAGRUNN - RVK. 3JA HERB.
Í einkasölu glæsileg
94,4 fm 3ja herb. íbúð í
góðu 3ja íbúða húsi á
frábærum stað við
Sporðagrunn í 104
Reykjavík.
Eignin
skiptist í forstofu, hol,
eldhús, baðherbergi,
tvö góð herbergi,
geymslu og sameiginlegt þvottahús. Gólfefni eru parket og flísar. Frábær staðsetning.
V.28,4 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm. 8960058.

SNORRABRAUT - RVÍK. LAUS STRAX
Falleg íbúð á þessum
vinsæla stað miðsvæðis í Reykjavík.
íbúðin er 64,3 fm fyrir
utan geymslu sem er
ca 6 fm. íbúðin er á
annarri hæð. Skipting
eignarinnar: hol, stofa,
2 svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi,
geymsla. Eign sem vert er að skoða.
V. 18,9 millj.

TJARNARGATA - RVK - VIÐ TJÖRNINA

DALAÞING 4 - VATNSENDI - KÓP.

Glæsileg 88 fm jarðhæð við tjörnina í Rvk.
Sér inngangur, forstofa, geymsla, eldhús, rúmgott barnaherb., sérlega gott
svefnherb, björt stofa.
glæsilegt baðherb. Á
jarðhæð er sameiginlegt þvottahús. Nýlegt gler er í íbúð. Íbúð mikið endurnýjuð. Lóð í góðri rækt. Nýlegt dren ásamt nýlegum frárennslislögnum. Sérlega vönduð og
björt jarðhæð á besta stað í bænum.
Verð 27,5 millj.

Í einkasölu glæsilegt
einbýli á 2 hæðum
samtals um 359,7 fm.
Þar af er bílskúr 62,4
fm. Um er að ræða vel
staðsett timburhús í
byggingu klætt að utan
með múrstein í hvítum
lit og afhendist húsið
fullbúið að utan en einangrað að innan, útveggir og loft. Allt efni í innveggi ásamt stiga
milli hæða fylgir með. Frábær staðs. Upplýsingar veitir Þorbjörn
Helgi. gsm 896-0058.

FAGRAÞING 2 - KÓPV.- EINBÝLI

FÍFUHVAMMUR - KÓPAV. EINBÝLI

Í sölu glæsilegt einbýli
á 2 hæðum 348,6 fm
hannað og teiknað af
Sigurði Hallgrímssyni
hjá Arkþing. Húsið er í
dag uppsteypt og
skiptist í forstofu, fjölskyldurými, 3 herb,
gang, þv.hús, baðh, og
geymslu. Á efri hæð er
hjónah, baðh, eldhús,
búr, stofa og borðstofa. Góðar svalir eru á húsinu. Glæsilegt útsýni. Afhendist fullbúið að utan slétt pússað, þó verður frágangur á þaki eftir. Að innan er húsið fokhelt og lóð verður grófjöfnuð. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 896 0058.

Nýkomið glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 244 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig:
stórt eldhús, rúmgóðar
stofur, borðstofa, sjónvarpsskáli, þvottaherbergi, þrjú rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi o.fl. Arinn í stofu. Frábær staðsetning og aðkoma. Stór
ræktuð lóð. Verð tilboð. Laust strax.
Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri
s. 893 2233 eða á skrifstofu Hraunhamars.

ir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

TJARNARGATA - RVK
Glæsileg 88 fm jarðhæð við Tjörnina í Rvk.
Sér inngangur, forstofa, geymsla, eldhús, rúmgott barnaherb, sérlega gott
svefnherb., björt stofa.
Glæsil. baðherb. Á
jarðhæð er sameiginl.
þv.hús . Nýl. gler er í
íbúð. Íbúðin er mikið
endurnýjuð. Lóð í góðri
rækt. Nýlegt dren og nýlegar frárennslislagnir. V. 27,5 millj.

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPV. RAÐHÚS
Hraunhamar
hefur
fengið í einkasölu raðhús á tveim hæðum,
íbúð 118,2 fm, geymsla
15,4 fm og 30 fm bílskúr, samtals 163,6 fm
vel staðsett miðsvæðis í Kópavogi. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Góður garður. V.
34,9 millj.

NÚPALIND - KÓPV.
Í einkasölu sérlega
björt og falleg 2ja
herb. 77,2 fm íbúð á 7.
hæð í nýlegu lyftuhúsi
á þessum frábæra
stað miðsvæðis í
Kópavogi.
Fallegar
innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Frábært útsýni.
Snyrtileg sameign. V.
21,9 millj.
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Bókaðu skoðun!
Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Tungusel 7, 109 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Opið virka daga kl. 9–18

A
ENGIHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16
HEIÐARGERÐI 3, 0101 - VOGUM

Mjög vel skipulögð 113,4 fm
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. Verð 24 millj. (5102)

Sérlega falleg og vel
hönnuð 99,7 fm íbúð á
jarðhæð í viðhaldslitlu
fjölbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Eikarinnréttingar, parket og flísar. Verönd með skjólveggjum. Góð
lán áhvílandi. Verð 20,9 millj.
Íris tekur á móti gestum sími 565 1074

K

Berhard og Bryndís taka vel á móti ykkur
í dag milli kl. 15-16.

Hraunbær 36, 110 Reykjavík.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

FASTEIGNAMARKAÐURINN

K

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!

BURKNAVELLIR 221 HAFNARFJÖRÐUR
Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð á 4.hæð (efstu) í
lyftuhúsi með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni.
VERÐ 24.3 millj.
Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir
lögg.fast. 822 2225

Bókaðu skoðun!

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Mjög vel staðsett 90,9 fm 3ja
herb. Endaíbúð á 2. hæð með
mjög fallegu útsýni til suðurs.
Eignin skiptist í: Forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og geymslu
á jarðhæð. Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð.ásamt hjóla,
vagnageymslu og gufubaði. Mjög gott skipulag er á íbúðinni.
Verð. 20,8 millj. (5130)

Austurberg 34, 111 Reykjavík.

U

Frum

Parhús í Þingholtunum

Frum

Haðarstígur 18

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

LÓMATJÖRN - NJARÐVÍK
Glæsileg, fullbúin 163,9 fm einbýli með innbyggðum
bílskúr. Opið eldhús, með/án innréttingar.
Náttúruflísar/plankaparket á gólfum. Stór stofa með
góðri lofthæð. 4 svefnh. með fataskápum.
Verð: 33,5 - 34,5 millj.
Nánari uppl. gefa Ásdís 898-3474 eða Bjarni 8963875 hjá Akkurat.

Frum

Bókaðu skoðun!

Mikið endurnýjað 140 fm parhús í Þingholtunum. Á aðalhæð eru forstofa, gesta snyrting, eldhús með ljósri
viðarinnréttingu, björt stofa með útgengi á lóð. Uppi
eru sjónvarpshol, 2 herbergi og nýlega endurnýjað baðherbergi og í kjallara eru 1 herbergi og baðherbergi auk
þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll verið
endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fallegur bakgarður með timburverönd, skjólveggjum
og lýsingu. Verð 46,3 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Mjög rúmgóð 74,6 fm 2ja herb.
íbúð á 2. hæð í snyrtilegu húsi
með sérinngangi frá svalagangi.
Eignin skiptist í: Forstofu með fatahengi, flísar á gólfi, hol með
parketi á gólfi, Gott herbergi með skápum, stofu/borðstofu
með parketi á gólfi, útgengt út á rúmgóðar svalir, stórt eldhús
með góðum borðkrók, baðherbergi með baðkari, tengi fyrir
þvottavél og þurrkara flísar á gólfi. Innnaf forstofu er flísalögð
geymslu. Rúmgóðar vestur svalir. Örstutt í skóla, framhaldsskóla, sund og aðra þjónustu. Verð 17,5 millj. (5120)

Brekkulækur 1

Kristín og Guðni taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-16.

Góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi

Bergþórugata 5, 101 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 13:30-14:30

Falleg 76 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð Íbúð 0102 með
sérinngangi. Íbúðin skiptist í hol, stofu með góðri lofthæð, opið eldhús, 2 góð herbergi og baðherbergi með
þvottaaðstöðu. Parket og flísar á gólfum. Sér geymsla í
kjallara. Mikið endurnýjuð eign. Hús nýlega viðgert og
málað að utan. Verð 22,8 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl.14-16.
Verið velkomin.

Mjög gott 232,9fm einbýlishús
með bílskúr sem innréttaður er
sem
íbúð/vinnstofa.
HÚSIÐ
VAR
ALGJÖRLEGA
ENDURBYGGT 1984. Eignin skiptist í : Neðri hæð : Forstofu,
hol, 4 herbergi, baðherbergi, þvottahús. Efri hæð : Stofa,
borðstofa, eldhús, sjónvarpshol. Bílskúrinn er innréttaður sem
2ja herb.íbúð /vinnustofa. Í kj. undir bílskúr er stór geymsla.
Glæsilegur garður með pöllum og skjólgirðingum. Parket og
flísar á gólfum. Stækkunarmöguleikar. Verð 75,0 millj. (5113)
Sölumaður verður á staðnum.

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

R
LÆKJARVAÐ - 110 RVK
Mjög góð efri sérhæð með góðum bílskúr (160,5fm
samtals) í Norðlingaholti.
Verð 43 millj.

A
T
FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Nánari upplýsingar á skrifstofu Akkurat 5945000 eða 824-5066

Bókaðu skoðun!

LITLIKRIKI - 270 MOSF.
Sérlega glæsilegt fokhelt einbýli á einni hæð en á 2
pöllum í góðum botnlanga. 5 svefnherbergi, rúmgóður
bílskúr. Möguleiki á að fá lengra komið.

Nánari uppl. gefur Ingvar Ragnarsson löggiltur
fasteignasali 822-7300
Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300
Þóra Þrastardóttir lögg. fast 822 2225
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Búseta: Seltjarnarnes

TVÖ STÖRF SEM
FARA VEL SAMAN

SPORT/VALLI

leiki og traust er það sem einkennir
góðan umboðsmann að sögn Ólafs.
„Ég segi alltaf við leikmenn að ég
geti engu lofað nema því að ég
geri mitt besta. Ég vil meina að sú
tryggð sem þessir leikmenn halda
við mig þýði að ég sé að gera eitthvað rétt, en auðvitað er nærtækast að spyrja þá.“
Ólafur hefur kynnst mörgu
fólki í gegnum starf sitt en kynni
hans af skjólstæðingum sínum eru
það sem að hans mati er mest
heillandi við starfið. „Ég á fullt af
vinum, sumir þeirra eru helmingi
yngri en ég. Við hlustum samt á
sömu tónlist og tölum um sama
fótboltann. Ég finn engan mun og
vona að þeir geri það ekki heldur,“
sagði Ólafur kíminn. „Fótboltinn
sameinar okkur.“
Ólafur fer sjálfur á marga
leiki, sér í lagi hjá þriðja flokki,
auk þess sem hann reynir að sjá
yngri landslið Íslands spila

Starf Ólafs og reynsla sem lögfræðingur smellpassar inn í
umboðsmennskustarfið. „Ég sérhæfi mig mikið í samningum. Ég
þarf auðvitað að ná góðum samningum fyrir leikmenn og það þarf
ýmislegt til þess. Það þarf stundum að haga seglum þannig að vera
með fleiri en einn kaupanda. Það
getur verið nauðsynlegt að haga
sér þannig að maður hafi fleiri
spil á hendi en í raun og veru eru
til staðar. Það má þó ekki taka
óþarfa óhættu en þetta er kúnst og
stundum heilmikill póker,“ segir
Ólafur sposkur.
Hann viðurkennir jafnframt að
fjölmiðlar geti hjálpað umboðsmönnum mikið, þrátt fyrir að hann
nýti sér það alls ekki á sama hátt
og margir umboðsmenn erlendis.
„Það er augljóst að þetta er gert
erlendis en ég hef ekki trú á því að
þú getir gert miðlungsleikmann
góðan í gegnum fjölmiðla. Ég
viðurkenni þó að það getur nýst að
fá ákveðnar upplýsingar í blöðin.
Það getur hentað mér að það sé
annað lið á eftir manni sem ég er
að selja ef það er sannleikanum
samkvæmt. Ég er því kannski ekki
alsaklaus í þeim efnum,“ sagði
Ólafur og brosti.
Umboðsmaður Íslands, ef svo
má segja um Ólaf, er ekki á flæðiskeri staddur hvað skjólstæðinga
varðar og ekki ætti að vera langt í
að einhverjir af þeim strákum
sem hann er með hér heima sjáist
á erlendum vettvangi. „Það er
alltaf gaman að sjá stráka komast
út, þetta eru framtíðarburðarásar
í íslenska landsliðinu,“ segir
Ólafur Garðarsson.

Knattspyrnuferill: Grótta til
fimmtán ára aldurs, „keyptur” í
KR þar sem 2. flokkur félagsins
var á leið til útlanda. Var að eigin
sögn ekki nógu góður fyrir meistaraflokk KR. Spilar í dag með
Gróttu City í old boys-flokknum.
Menntun: Próf frá lagadeild
Háskóla Íslands 1984, héraðsdómslögmaður 1986 og hæstaréttarlögmaður 1992. Réttindi
sem FIFA-umboðsmaður knattspyrnumanna haustið 1997.
Starf í dag: Umboðsmaður og
hæstaréttalögmaður á Lögfræðistofu Reykjavíkur í Borgartúni.
Lið á Íslandi: KR og Grótta
Lið á Englandi: Leeds áður fyrr.
Í dag þykir Ólafi skemmtilegast
að horfa á Arsenal og Manchester United en mestu ánægjuna
fær hann af því að sjá sína eigin
menn spila.
Bíll: Mercedes Benz
Farsími: Gamall og góður Nokia
sími - mikið notaður.
Staðreyndir:
...Ólafur fer um 20 ferðir á ári til
útlanda en reynir að eyða þar
sem stystum tíma. Hann tekjur
gjarnan fjölskyldu sína með sér
út.
...Ólafur er í góðu sambandi við
skjólstæðinga sína en oft reynir
meira á samskiptin þegar á móti
blæs, til dæmis meiðsli, erfið
samskipti við knattspyrnustjóra
og annað. Ólafur hringir reglulega í alla sína leikmenn.
...Ólafur er með tæplega þrjátíu leikmenn á sínum snærum
erlendis og ætlar ekki að bæta
mikið við sig. Þessi tala hefur
verið óbreytt hjá Ólafi í nokkur ár.
...Ólafur hefur átta leikmenn hér
heima sem hann mun reyna að
koma í atvinnumennsku fyrr en
síðar.
...Ólafur notar um helming af
vinnutíma sínum í umboðsstörf
og hinn helminginn í lögfræðistörf.
...Ólafur setur sjaldan óvenjulegar klásúlur í samninga sína og
hann segir það ekki lengur leyfilegt að hafa lágmarks kaupverð
í samningum leikmanna eða að
þeir fái hluta kaupverðsins.

Ólafur um:
Að gerast umboðsmaður: „Þú þarft að taka próf
hjá KSÍ og hafa tryggingu frá íslensku tryggingafélagi. Hver sem er getur tekið prófið en þar er
prófað úr reglugerðum FIFA, UEFA og KSÍ. Þetta er
eins og hvert annað próf, þú þarft að lesa vel til
að ná því.“
Samningsferilinn: „Hann er misjafn. Ég tala við
klúbbinn eða hann við mig og upp frá því er leikmaðurinn skoðaður. Hann fer kannski á reynslu
og síðan byrja þreifingar. Áður en kemur að
mínu hlutverki þurfa félögin að ná saman um
kaupverð. Svo talar félagið við mig, stundum
við leikmanninn líka, en ég kýs að leikmaðurinn sé ekki við borðið. Mér finnst ekki passa að
leikmaður sé að prútta við væntanlegan vinnuveitanda sinn, það er betra að það sé einhver
annar sem er leiðinlegi aðilinn, sem er þá ég.“
Sætasta samninginn: „Það er erfitt að velja einn
samning. Ég man að samningurinn sem við Her-

mann náðum við Ipswich þegar hann fór þangað
fyrir fjóra og hálfa milljón punda á sínum tíma var
mjög góður. Við vorum rosalega ánægðir eftir
hann. Því hærri sem tölurnar eru, því ánægðari er
maður. Ég tel mig hafa náð fekigóðum samningum fyrir Ívar og Brynjar til dæmis líka. Það eru
hæstu tölurnar í Englandi en sumir samningar
taka gífurlega langan tíma að klárast. Nýjasti
samningurinn er þó alltaf bestur,“
Hefurðu gert mistök við samningagerð?
„Leikmaður hefur aldrei misst af samningi af því
ég hef teflt of djarft eða eitthvað slíkt. Ég hugsa
auðvitað stundum að ég hefði ef til vill getað
beitt mér öðruvísi í einhverju, en ef maður
er ekki gagnrýninn í hugsun bætir maður sig
heldur aldrei.“

Margir knattspyrnustjórar í ensku úrvalsdeildinni
hafa miklar mætur á Hermanni Hreiðarssyni.

Auglýsandi: ÖES
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Aldur: 47 ára

erlendis. „Það er eitt að vera
góður með til dæmis Fram á móti
Val en ef þú stendur þig með
Íslandi gegn Englandi þá er virkilega eitthvað varið í þig. Ég tel
mig ekki hafa meira vit á fótbolta
en næsti maður en ég get ekki
reynt að sannfæra erlent félag
um að kaupa leikmann ef ég hef
ekki trú á honum. Þetta þurfa líka
að vera góðir karakterar, því þú
spilar knattspyrnu fyrst og fremst
með höfðinu, eins og allar aðrar
íþróttir,“ segir Ólafur.
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Nafn: Ólafur Garðarsson
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11 OFMETNIR Á ENGLANDI
Enska úrvalsdeildin hefur marga framúrskarandi leikmenn á sínum snærum. Væntingar eru gerðar til allra leikmannanna sem
spila í einni bestu deild heims en ekki standa allir undir þeim. Sitt sýnist hverjum þegar kemur að því að sigta út þá góðu og
slæmu í deildinni en Sport valdi þessa ellefu leikmenn sem þá ofmetnustu í ensku úrvalsdeildinni. EFTIR HJALTA ÞÓR HREINSSON

ALAN SMITH Tölfræðin talar sínu máli. 56 mörk í 228 leikjum fyrir
Leeds og 12 mörk fyrir Manchester United í 51 leik. Fyrir framherja
af hæsta kalíberi er það bara ekki nógu gott, en samt er hann
keyptur á tæpar 800 milljónir íslenskra króna í sumar og
fær þakkarbréf frá Alex Ferguson fyrir vel unnin störf. Voru
þau virkilega svona vel unnin? Var settur á miðjuna hjá
Manchester en leysti engin vandamál til langtíma þar.
Hefur ekki verið fastamaður í byrjunarliði síðan hann var
hjá Leeds.
Lið: Newcastle
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 20. október 1980
Hæð: 178 cm
Þyngd: 68 kg
Vissir þú: Smith var kallaður Júdas af stuðningsmönnum Leeds
eftir að hann fór til erkifjendanna í Man. Utd árið 2004. Hann
gaf skuldum vöfðu félagi sínu þó 6 milljónir punda í kveðjugjöf
sem hann
fékk þegar hann skrifaði undir hjá United.

EMRE Hefur aldrei náð að sýna sitt rétta andlit á Englandi og velta
gárungarnir því nú fyrir sér hvort hann sé nokkuð betri en raun ber
vitni. Tími hans þar hefur reyndar verið meiðslum hrjáður og hann
virðist alltaf ná að meiðast í nokkrar vikur eftir að hann jafnar sig.
Umdeildur leikmaður sem fékk meðal annars sex leikja bann frá
landsleikjum eftir slagsmál. Var í þrígang í fyrra ásakaður um
kynþáttaníð innan vallar. Hann var orðaður við sölu til síns heima
í sumar en ákvað að vera áfram hjá Newcastle.
Lið: Newcastle
Þjóðerni: Tyrkneskur
Fæddur: 7. september 1980
Hæð: 177 cm
Þyngd: 80 kg
Vissir þú: Pele sjálfur valdi Emre á lista yfir 125 bestu fótboltamenn
heims í mars árið 2004.

RIGEL REO-COKER Átti hreint ömurlegt tímabil
með West Ham á síðasta tímabili og endaði á því að
snúa öllu í háaloft. Fór fram á að fara frá félaginu og
endaði hjá Aston Villa. Beið lengi eftir tilboði frá
einum af stóru klúbbunum og var meðal annars
sterklega orðaður við Arsenal. Ekkert tilboð barst
þaðan, sem kemur kannski ekkert sérstaklega á
óvart, og því endaði hann hjá Villa. Var fyrirliði U21
árs landsliðs Englandinga og lifir enn á þeirri fornu frægð.
Lið: Aston Villa
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 14. maí 1984
Hæð: 179 cm
Þyngd: 71 kg
Vissir þú: Coker varð yngsti fyrirliði West Ham aðeins
tvítugur að aldri.

SYLVAIN DISTIN
Vissulega líkamlega sterkur
og fljótur
varnarmaður en á það
til að vera
hrikalega mistækur. Var fyrirliði
Manchester City og
hefur átt sína góðu
leiki en er samt
alls ekki þessi frábæri varnarmaður
sem mörgum finnst
hann vera. Sem betur fer
hafa þjálfarar franska landsliðsins gert sér grein fyrir því
og velja hann aldrei í hópinn.
Lið: Portsmouth
Þjóðerni: Franskur
Fæddur: 6. desember 1977
Hæð: 195 cm
Þyngd: 88 kg
Vissir þú: Distin ákvað að fara
frekar til City eftir að hafa verið
lánsmaður hjá Newcastle eitt
tímabil til að spila í sinni uppáhaldsstöðu sem miðvörður. Hann
var aðallega vinstri bakvörður hjá
Newcastle.

DAVID NUGENT Það segir sitt um þennan sómapilt að hann
var afskaplega nálægt því að ganga til liðs við eitt lélegasta
lið deildarinnar, Derby, með fullri virðingu fyrir því liði, aðeins
tveimur mánuðum eftir að hann var keyptur til Portsmouth í
sumar. Stóð sig ágætlega í 2. deildinni, nokkuð vel í ensku 1.
deildinni með mark í þriðja hverjum leik að meðaltali sem
kom honum af einhverjum undarlegum ástæðum í enska
landsliðið. Hvort hann geti staðið sig meðal stóru strákanna
á svo sannarlega eftir að koma í ljós en við fyrstu sýn virðist
sem milljarðurinn sem Portsmouth borgaði Preston í sumar hafi
verið peningasóun af bestu gerð.
Lið: Portsmouth
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 2. maí 1985
Hæð: 180 cm
Þyngd: 70 kg
Vissir þú: Nugent var á mála hjá Liverpool þegar hann var yngri.
Samningi hans var rift þar sem hann var ekki nægilega góður.

SALOMON KALOU Kantmaður eða framliggjandi miðjumaður
sem hefur það hlutverk að skora og leggja upp mörk. Hefur mistekist það hjá Chelsea. Skoraði sjö deildarmörk á síðasta tímabili og
hefur ekki sannað sig sem einn besti ungi miðjumaður Evrópu, eins
og honum var lýst við komuna til Chelsea. Jose Mourinho hélt þó
áfram að gefa honum tækifæri, í von um að hann næði að réttlæta
þá 1,3 milljarða króna sem hann borgaði fyrir Kalou síðasta sumar.
Lið: Chelsea
Þjóðerni: Fílabeinsstrendingur
Fæddur: 5. ágúst 1985
Hæð: 184 cm
Þyngd: 71 kg
Vissir þú: Kalou sótti um að gerast hollenskur ríkisborgari til að spila
fyrir landslið þjóðarinnar en umsókn hans var hafnað.

DIDIER ZOKORA Leitin að hinum nýja Vieira heldur áfram
á Englandi. Zokora átti að vera sterkur kandídat fyrir þann
titil, en annað hefur komið á daginn. Kom frá Frakklandi
eftir að hafa staðið sig vel með spútnikliði Fílabeinsstrandarinnar á HM árið 2006. Hefur aldrei náð sér
á strik og mistókst algjörlega að fylla skarðið sem
Michael Carrick skildi eftir sig þegar hann hélt á vit
Englandsmeistaratitils.
Lið: Tottenham
Þjóðerni: Fílabeinsstrendingur
Fæddur: 14. desember 1980
Hæð: 180 cm
Þyngd: 70 kg
Vissir þú: Zokora er með húðflúr á hægri hendi þar sem
stendur Armand. Það er nafn bróður hans sem drukknaði
aðeins 14 ára gamall þegar Zokora var á 17. aldursári. Hann
segist spila hvern leik í minningu hans.

ANTON FERDINAND
Er afar langt frá því að vera í sama
klassa og bróðir hans, Rio Ferdinand. Hefur staðið sig ágætlega en
hefur oft þótt latur og aðgerðir
hans utan vallar hafa verið
umdeildar. Þarf að bæta sig
mjög mikið ef hann á að ná
þeim hæðum sem bróðir
hans hefur náð.
Lið: West Ham
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 18. febrúar 1985
Hæð: 183 cm
Þyngd: 73 kg
Vissir þú: Í upphafi árs 2007
var Ferdinand sektaður fyrir að
ljúga að klúbbnum að hann
þyrfti að heimsækja veika ömmu
sína þegar hann fór í raun út á
lífið til að halda upp á afmælið
sitt.

TITUS BRAMBLE Að þessi maður skuli
spila í þessari deild er móðgun við knattspyrnuheiminn. Einbeitingarleysi hans er
með ólíkindum og mistök hans sem leitt
hafa til marka eru nánast óteljandi. Fékk skiljanlega ekki nýjan
samning hjá Newcastle en
komst að hjá Wigan á einhvern ótrúlegan hátt.
Lið: Wigan
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 18. janúar
1979
Hæð: 182 cm
Þyngd: 76 kg
Vissir þú: Árið 2000
skoraði Bramble
þrennu úr aukaspyrnum gegn
Newcastle, þar á
meðal einni frá eigin
vítateig.

PAUL ROBINSON Hefur spilað 41 landsleik fyrir England og ólíklegt verður að
teljast að þeir verði mikið fleiri. Hans góðu augnablik falla algjörlega í skuggann
af hlægilegum mistökum hans sem eru æði mörg. Stuðningsmenn Tottenham
eru væntanlega ekki sammála þessu mati en að England skuli ekki vera með
annan mann sem byrjunarliðsmann í markinu er rannsóknarefni út af fyrir sig.
Lið: Tottenham
Vissir þú: Robinson tryggði Tottenham jafntefli gegn
Þjóðerni: Enskur
Swindon á lokamínútum leiks í Deildabikarnum árið 2003
Fæddur: 15. október 1979
með glæsilegum skalla. Í vítaspyrnukeppni varði hann tvær
Hæð: 190 cm
spyrnur og kom liði sínu þar með áfram.
Þyngd: 89 kg

PAULO FERREIRA
Hefur engan veginn
tekist að leysa mestu
vandræðastöðu
Chelsea. Hefur
ítrekað átt sökina
þegar lið spæna upp
vinstri vænginn gegn
Chelsea og komast í
ákjósanlegar stöður.
Juliano Belletti var
keyptur í sumar
og ætli Ferreira
verði ekki seldur
ef Chelsea nær
að kaupa Daniel
Alves í janúar.
Lið: Chelsea
Þjóðerni:
Portúgalskur
Fæddur: 18. janúar 1979
Hæð: 182 cm
Þyngd: 76 kg
Vissir þú: Jose Mourinho tók
Ferreira með sér frá Porto eftir
að hann gerðist stjóri Chelsea
og borgaði heilar 13,2 milljónir
punda fyrir hann, sem er fáránlega há upphæð fyrir mann í
hans gæðaflokki.

VERHRUN!
Sjlfhreinsandi
stl bakarofn

449.989

kr.

Raklette grill

3.989
3.
9889
89

Fullt ver

kr.

>YZa^cZ,)(&*-
>Y
a^c , (&*
-bVccVGV`aZiiZeVccV
&'%%l

MeZgMD*-%%

Fullt ver 4.989
4.

 V`V [c Âh {[ Â
7V`Vgd[cbZÂhi{a{[ZgÂ
Bjai^[jcXi^dc-Wa{hijghd[c
jai cXi c- {hi hd[
Engdanih`h_{a[k^g`]gZ^chjc
ngd h` {a[k ``]g
]g chj

Hr¾rivl
:m^Yd')+%%.
:m
m d )+% .
)!)aigV]g¨g^ka
)
'hi{ah`{aVg
'
&']gVÂVhi^aa^c\Vg
&
I
IkZ^gbidgVg
Hcc^c\hh`{a
H

12.989
2

8Vh^d8I@"'(%
Vh 8 @ (%
=a_bWdgÂ"){iijcY^g
).cijg"&%%]a_Â
&'cicVea^[cV
&%%eg\gb
*%^ccWn\\Âa\
CdiVggV[]aÂjg
ZÂVhigVjbWgZni^

kr.

23 sporgerir

Fullt
u ver 19.989
19 89

:acV:AC6'&(%
:a
V : C6'&(
:^c[aYd\\ÂhVjbVka
'(hedg\ZgÂ^g"iV[aV{ka
HedgkVabZÂZ^c[VaYg^hi^aa^h`[j
Hi^aaVcaZ\hedgaZc\Yd\"WgZ^YY
C{ahi^aaVcaZ\[g{b^Â_j
Heajk^cYVd\ik^ccVh`Zg^
*\ZgÂ^ghVjb[iV[na\_V
DkZgadX`
ÏhaZch`jgaZ^ÂVgkh^g

kr.

Fullt ver 29.989
29. 89
29

9.989

kr.

Fullt ver 14.989
14.
14
4.9989

6I=CÅii
`dgiVibVW
^a

Hand
ryksuga

19.989

Hljmbor

E]^a^eh;8+%*%
E
^a^ h ; +% %
=VcYgn`hj\V
&)lhd\hing`jg
%!,`\

3.989

kr.

1800w ryksuga

B:Á
ÏHA:CH@J
D<:CH@J
I6A>

Fullt ver 4.989
4. 89

@ZclddYK8&-%,
&-%%lgn`hj\V
'[na\^]aji^g
A^ijg/H^a[jg

5.989

kr.

HXVcYdbZhi^X@+%
+%hb`ZgVb^`]ZaajWdgÂ
BZÂhcZgi^gd[jb
)]Zaajg"gccVÂjg`Vcijg
]Z g" cV g` ijg
IbVgd[^
bV [^
:^c7ddhiZg]ZaaV
GccVÂjg`Vcijg
'm&-hb&-%%l]Zaajg
'm&)!*Xb&'%%l]Zaajg
B{a/Wm]mY*-m*&m*hb
>ccWb{a/*+m).m*

DecjcVgib^
B{cjYV\V
`a#&&"&.
Ãg^Â_jYV\V
`a#&&"&.
B^Âk^`jYV\V `a#&&"&.

11.989
989
98
89

kkr.

Fullt ver

Keramik
hellubor

29.989
29
9 9889
89

B:Á
ÏHA:CH@JB
I:MI6

kr.

Fullt ver 39.989
989

1.989

kr.

VERHRU
;^bbijYV\V `a#&&"''
;hijYV\V `a#&&"&.
AVj\VgYV\V `a#&&"&-
HjccjYV\V `a#&'"&-

;^b

B6M$@Vjeic^&
'&%<VgÂVW¨
Hb^)&'''%%

K^Â Z jb WZ
K^ÂZgjbWZ^ci
Z ci 
{bi^>@:6

sport

Martin Petrov hefur
verið einn besti
leikmaðurinn í haust
í enska boltanum en
þar til hann gekk í
raðir Manchester City
var hann eflaust ekki
mjög þekktur meðal íslenskra fótboltaáhugamanna. Var þó einn albesti
leikmaðurinn í spænsku deildinni
með fremur brokkgengu liði Atletico
Madrid. Það er fullt af leikmönnum á
borð við Petrov á sveimi í liðunum
sem eru skrefinu á eftir þeim stóru
suðurfrá. Gallinn er að það er ekki svo
gott fyrir íslenska fótboltaáhugamenn
að átta sig á getu þeirra. Ítalski boltinn ekki sýndur þetta árið, ekki einu
sinni mörkin. Í spænska boltanum er
fókusinn á tiltölulega fá lið. Real Madrid
og Barcelona eru í öndvegi og þá er
allmikið sýnt frá Meistaradeildarliðunum Valencia og Sevilla. Jafnvel Villarreal
og Atletico Madrid. Önnur lið sjást ekki
nógu reglulega til þess að stemming
myndist fyrir þeim. Mílanó- og Rómarliðin sjást í Meistaradeildinni, aðeins í
skottið á Fiorentina í UEFA-bikarnum.
Önnur ítölsk lið eru ósýnileg, meira að
segja Juventus.
En hvaða
leikmenn
eru syðra sem gætu
orðið stjörnur á
næstunni? Argentínumenn eiga tvö helstu
ungstirnin. Tel Messi
ekki með sem er löngu
orðinn ofurstjarna. Í
síðasta eintaki Sport
fjallaði ég eilítið um Sergio
Aguero hjá Atletico Madrid sem er í hópi
markahæstu manna bæði á Spáni og
í UEFA-bikarnum. Með Napoli leikur
landi hans, hinn 22 ára gamli Ezequiel
Ivan Lavezzi sem er ekkert ósvipaður
þeim Aguero og Messi, smávaxinn,
fljótur og grjótharður. Hann er helsta
stjarna spútnikliðs Napoli ásamt tvítugum Tékka, Marek Hamsik, sem sækir
sitthvað til landa síns Pavel Nedved.
Genoa bjó enn lengur en Napoli við
niðurlægingu neðri deildanna og
verið sem kálfur að vori í Serie A.
Enginn þó sprækari en Marco Boriello.
Hann er fæddur í Napólí en var ungur
keyptur til AC Milan þar sem hann fékk
fá tækifæri og var lánaður til hinna og
þessara liða í nokkur ár. Alltaf kallaður
reglulega til Milan ef einhver meiddist
og spilaði einhverja níu leiki í fyrravor.
Nú er Boriello aðalmaðurinn í sókn
Genoa og sýnir loks þá takta sem gerðu
hann að helstu stjörnu ungmennalandsliðsins fyrir nokkrum árum.
Og af því að við sjáum lítið af Juventus
er ágætt að minnast í lokin á nokkra
leikmenn Juve sem hafa verið frábærir
í haust. Tveir bestu ungu varnarmenn
á Ítalíu (og kannski í Evrópu ásamt
Micah Richards) eru Giorgio Chiellini sem
hefur verið alveg framúrskarndi og
Domenico Criscito sem er að komast í
gang eftir meiðsli. Antonio Nocerino er
miðjumaður sem hefur leikið nær alla
leikina og haldið rándýrum mönnum
á borð við Tiago og Almiron á bekknum.
Þessir strákar eru allir liðlega tvítugir
og gætu orðið kjarninn í endurreisn
Juventus næstu árin.

FEDERER
GEGN
WOODS
Það sem af er ári hafa þeir
báðir, Woods og Federer,
unnið sjö titla. Woods hefur
tekið þátt í 15 mótum og verið
í hópi þriggja efstu manna tíu
sinnum. Federer hefur keppt í
12 mótum, unnið 51 viðureign
en tapað sex. Woods hefur
unnið sér inn tæpar 700
milljónir í verðlaunafé á árinu
en Federer hefur unnið sér inn
um 500 milljónir. Hafa ber þó í
huga að verðlaunaféð á
golfmótum er almennt hærra en í
tennis svo að það væri nærri lagi
að miða við forskotið sem þeir
hafa á næsta mann. Þar sést að
þeir hafa báðir aflað sér inn
rúmlega helmingi meira en næsti
maður á listanum. Forskotið sem
þeir hafa á næsta mann er því
nánast það sama og því má segja
að þeir komi jafnir út í þeim
samanburði.

Woods hefur unnið 60 mót á
ferlinum og vantar tvo sigra
til að komast upp fyrir Arnold
Palmer á lista yfir sigursælustu kylfinga allra tíma. Fyrir
framan þessa tvo sitja Ben
Hogan (64), Jack Nicklaus
(73), og Sam Snead (82).
Woods er langyngsti kylfingurinn til að rjúfa 60 sigra múrinn
og ef allt er eðlilegt ætti Woods
að vera kominn í efsta sæti þessa
lista fljótlega á næsta áratug.
Federer hefur borið sigur úr
býtum á 51 móti það sem af er
ferli og hefur hann aðeins tapað í
16 af þeim 67 úrslitaleikjum sem
hann hefur spilað frá upphafi. Sá
árangur kemur honum í 9. sæti
yfir flesta sigra í sögunni. Hann
vantar töluvert upp á að ná efsta
manninum, Jimmy Connors, sem
vann alls 109 mót á sínum ferli.
Hafa ber þó í huga að Connors
var uppi á tíma þegar samkeppnin var takmörkuð og áhugi fyrir
tennis var lítill, í samanburði við
vinsældir íþróttarinnar í dag.
Ljóst er að met Connors verður
seint slegið.

Bæði Woods og Federer hafa
látið hafa það eftir sér að
stórmótin séu hinn raunverulegi prófsteinn á getu íþróttamanna. Þar eru taugarnar
þandar til hins ýtrasta, allir
helstu andstæðingarnir eru
með og álagið er aldrei meira.
„Kylfingar eru dæmdir eftir
frammistöðu á stórmótunum,“
sagði Woods fyrir nokkrum
árum. Með þessi ummæli til
hliðsjónar er áhugavert að bera
saman frammistöðu íþróttamannana í stórmótum.
Federer hefur spilað úrslitaleikinn
í síðustu 10 stórmótum og unnið
átta þeirra. Enn sem komið er
hefur hann ekki unnið Rafael
Nadal á leir-yfirborðinu sem
spilað er á í Opna franska
meistaramótinu. Á öðrum
tegundum valla hefur hann hins
vegar ótvíræða yfirburði og á
síðustu þremur árum hefur það
heyrt til undantekninga að hann
sigri ekki á mótunum sem hann
tekur þátt í. Á sama tíma hefur
Woods unnið fjögur af síðustu 10
stórmótum – og það sem meira er;
í nokkrum þeirra hefur hann verið
nokkuð langt frá sigri. Þótt Woods
sé alltaf sigurstranglegastur í
þeim mótum sem hann tekur þátt í
sýnir tölfræðin að hann sigrar
ekki nema í þriðja til fjórða hverju
móti.
Federer hefur sigrað í 12 stórmótum frá upphafi og er tveimur
sigrum frá meti Pete Sampras.
Woods hefur unnið 13 stórmót á
ferlinum og er fimm sigrum frá
meti Jack Nicklaus. Afgerandi
líkur eru á að þeir muni báðir slá
þessi met.

TIGER WOODS

ROGER FEDERER

Íþrótt: Golf
Þjóðerni: Bandaríkjamaður
Aldur: 31
Upphafið: Tiger var nánast alinn upp
til að verða atvinnukylfingur. Faðir
hans Earl stóð yfir honum frá
fæðingu og lét hann fá kylfu í
hendurnar um leið og hann kunni að
ná gripi á hlutum. Til eru myndir af
Tiger að æfa sveiflu þegar hann var
ekki orðinn eins árs. Þriggja ára
gamall var Tiger farinn að slá yfir
100 metra í upphafshöggum.

Íþrótt: Tennis
Þjóðerni: Svisslendingur
Aldur: 26
Upphafið: Ólíkt Tiger var Federer
ekki alinn upp til að verða atvinnumaður í íþrótt sinni. Hann var þriggja
ára þegar hann hélt fyrst á tennisspaða en byrjaði ekki að æfa
íþróttina af alvöru fyrr en um átta ára
aldur. Federer þótti einnig mjög
efnilegur knattspyrnumaður og bjóst
hans nánasta fjölskylda ekki við því
að tennis yrði ofan á. Þrettán ára
gamall ákvað Federer að einbeita sér
algjörlega að tennis.

NIÐURSTAÐA

Boltinn í Suður-Evrópu:
Einar Logi Vignisson

FRAMMISTAÐAÍ STÓRMÓTUM

ÍSUÐRINU

Íþróttamenn sem njóta algjörra yfirburða í grein sinni í lengri tíma eru sjaldgæf tegund og koma
venjulega fram á sjónarsviðið með nokkurra ára, jafnvel áratuga millibili. Að tveir slíkir skuli vera
uppi á sitt besta á sama tíma er nánast einstakt í íþróttasögunni. Með snilli sinni og hæfileikum hafa
Tiger Woods og Roger Federer skráð sig á spjöld íþróttasögunnar, hvor í sinni íþrótt, en um leið búið
til samkeppni sín á milli um hvor þeirra standi framar. Sport bar saman árangur beggja og reyndi að
komast að haldbærri niðurstöðu.

TITLAR FRÁ UPPHAFI

GIMSTEINAR

TITLAR OG TEKJUR Á ÞESSU ÁRI
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Þegar allir tölfræðiþættir eru
bornir saman er nánast
ómögulegt að segja til um
hvor stendur framar. Woods
hefur unnið fleiri sigra og er
nær þeim bestu í sögunni, en
hafa ber í huga að ferill hans
hefur verið lengri en ferill
Federer. Ef árangur beggja er
borinn saman síðustu 5-6 ár, eða
frá þeim tíma að Federer varð
atvinnumaður, hefur tennisspilarinn augljóslega vinninginn.
Síðustu ár hafa yfirburðir
Federer óumdeilanlega verið
meiri, ekki síst á stórmótunum.
En þegar allt kemur til alls er það
ómögulegt verkefni að ætla að
skera úr um hvor sé betri
íþróttamaður, Tiger Woods eða
Roger Federer. Þeir eiga það
sameiginlegt að hafa fyrir löngu
skráð sig á spjöld íþróttasögunnar sem einstakir afreksmenn og
verða þeir ávallt í hópi fremstu
íþróttamanna sem uppi hafa
verið.

HVOR
ER
BETRI?
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ÍBÚNINGSKLEFANUM

LOKASVARIÐ

Með Einari Hólmgeirssyni

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON

Hver er alltaf á
síðustu stundu?
Ólafur Stefánsson,
ekki spurning. Ótrúlegt hvernig maðurinn getur verið utan
við sig eitthvað.

Lýstu sjálfum þér í fjórum orðum: Gleyminn, þolinmóður, tryggur og rólegur.
Helsti veikleiki: Gleyminn.
Helsti styrkleiki: Þolinmóður.
Ef þú mættir velja þér einn ofurkraft, hver yrði hann?: Að geta verið á tveimur stöðum í einu.
Annars vegar alltaf í golfi, hins vegar alltaf hjá fjölskyldunni.
Eftirminnilegasti golfvöllurinn: Leopard Creek í Suður-Afríku.
Ef þú værir síamstvíburi, hvern vildirðu helst hafa fastan við þig? Konuna mina, því hún
bætir upp alla gallana sem ég hef.
Morgunmatur: Múslí með mjólk, tvær sneiðar af ristuðu
brauði, önnur með osti og sultu og hin með
banana. Svo drekk ég epladjús og kaffi með.
Hvað æfirðu mikið utan móta? Fimm daga
vikunar, 6-8 tíma á dag.
Lúxemborg eða Ísland? Ísland í júlí, ágúst og um áramót. Annars
Lúxemborg.
Kaupþing, Landsbankinn eða Glitnir? Að sjálfsögðu Kaupþing.
Hvaða kylfu í pokanum geturðu síst verið án? Pútterinn, jafnvel þó svo að hann hagi sér ekki alltaf vel.
Hvenær hélstu fyrst á golfkylfu? Ætli ég hafi ekki verið 11 eða
12 ára.
Hvað geturðu farið hátt á heimslistanum? Eg er viss um að ég
geti náð topp 50.
Verðurðu stressaður á golfvellinum? Ég var stressaður þegar
ég vissi að tvö pör á tveimur síðustu holunum á lokaúrtökumóti
Evrópumótaraðarinnar í fyrra myndu tryggja mér kortið á mótaröðina. En mér leið samt mjög vel.
Besta höggið: Ætli það hafi ekki verið höggið með 3-járninu a
síðustu holunni á úrtökumótinu. Það var yfir vatn og á móti vindi
og ég vissi að ég þurfti par.
Versta höggið: Hér kemur sér vel að vera gleyminn.
Hvaða geisladiskur er í spilaranum?„Nokkrar
notalegar ábreiður” með Stebba og Eyfa. Algjörir
meistarar sem koma mér ávallt í gott skap.
Besta ráðið: Að koma fram við aðra eins og ég
vil að aðrir komi fram við mig.
Bíll: Toyota Land Cruiser. Ég
er mjög sáttur með hann,
ótrúlegt plássið í skottinu.
Hefur spilað Tiger Woods leikinn á PlayStation? Hef einu sinni farið í hann og er það
í eina skiptið sem ég hef farið í Play Station á ævinni. Ég er lítið fyrir
tölvur.
Hvað gerirðu í frístundum? Ég eyði öllum þeim frístundum sem
ég hef með fjölskyldunni.
Af hverju er Tiger Woods svona góður? Það er einfalt. Vegna þess
að hann hefur fundið betri leið en aðrir við að
koma kúlunni ofan í holuna í sem fæstum höggum.
EF þú værir ekki atvinnukylfingur......Þá væri ég
atvinnumaður í fótbolta.
Ef þú gætir spilað einn hring með einum kylfingi
í sögunni... ...Þá myndi ég velja Tiger Woods. Einfaldlega vegna þess að hann er sá allra besti sem hefur
spilað þessa íþrótt.

Hver er best
klæddur?
Markús Máni var nú
alltaf með púlsinn á nýjustu tískunni,
en eftir að hann lagði skóna á hilluna
tók Robbi Gunn við. Hefur greinilega
sína kosti að búa í Köln.
Hver er verst klæddur?
Roland Eradze. Gamla Adidas-þjálfaraúlpan frá HM ´95 er ekki að gera sig.
Hver á flottasta bílinn?
Erfitt að svara þessu í tengslum við
landsliðið en hér í Þýskalandi keyra
mafíósarnir Blazenko Lackovic og
Dane Sijan á glænýjum Audi Q7
jeppum.
Hver á ljótasta bílinn?
Anders Eggert, hornamaður danska
landsliðsins, keyrir um á 4 ára
gömlum Benz sem er svo sem alveg
þokkalegur, en málið er að á honum
er fullt af ótrúlega ljótum auglýsingum og í þokkabót hefur hann ekki
þrifið bílinn síðan hann fékk hann fyrir
tveimur árum. Og samt fáum við að
þrífa bílana okkar frítt!
Hver er stæltastur?
Slagurinn er á milli Fúsa og Alex Petersson, en ég held að Vélmennið Alex
taki þetta með herslumun.
Hver eyðir
mestum tíma
fyrir framan
spegilinn?
Það mun vera
Alex. Það kemur
ekki af sjálfu sér
að vera kynþokkafyllsti maður
Íslands. Það kostar
að vera kúl.
Hversu góður er þjálfarinn þinn í
handbolta, á skalanum 1-10?
Þori ekki að svara þessari spurningu.
Hafið þið séð
þjálfarann?
Hann er tröll að
burðum og ég
vil ekki lenda í
honum!

DRAUMALIÐIÐ
» EMIL HALLFREÐSSON, leikmaður Reggina á Ítalíu,
hefur spilað mjög vel fyrir lið sitt á sínu fyrsta tímabili
í Serie A deildinni eftir að hafa gengið nokkuð óvænt í
raðir liðsins frá Lyn í Noregi fyrr á þessu ári. Sport fékk
Emil til að stilla upp úrvalsliði þeirra leikmanna sem hann
hefur mætt á Ítalíu. Athygli
vekur að Emil velur engan
samherja sinn hjá Reggina í
liðið og stillir auk þess sjálfum sér upp í þá stöðu sem
hann lék í síðasta leik Reggina, sem fremsti miðjumaður.

Auglýsingasími

„Þetta er náttúrlega guðdómlegt lið og rúsínan í
pylsuendanum er ég í stöðu
leikstjórnanda. Það var spurning um mig eða Totti en
hann er slakur í að „chippa“ og því fæ ég hnossið. Svo
vantaði líka bara myndarlegan karlmann í þetta lið,“ segir
Emil.

– Mest lesið

Antonio Di David Trezeguet Zlatan
Ibrahimovic
Juventus
Natale
Inter
Udinese
Emil
Hallfreðsson
Reggina

Daniele
De Rossi
Alessandro Roma
Rosina
Torino

Kaka
AC Milan

Alessandro Ivan Cordoba
Inter
Nesta
AC Milan
Gianluigi Buﬀon
Juventus

Maicon
Inter

F í t o n / S Í A

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.

...alla daga
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AF HVERJU HELD ÉG MEÐ

TUGURINN

ARSENAL „Haustið 1971 var mamma
stödd í London og ákvað að koma við í
íþróttavöruverslun til að kaupa búning á
mig. Hún hafði ekki hundsvit á fótbolta og
spurði einfaldlega hvað hún ætti að kaupa og
fékk Arsenal-treyju, en liðið var þá tvöfaldur meistari.
Mamma var fljót að gleyma hvaða liði treyjan tilheyrði
og það tók mig hálfan veturinn að komast að því. Á þessum tíma leið langt á milli leikja í svart-hvítu sjónvarpinu og ekki var eins greinilegt hvaða liði hver treyja
tilheyrði, til dæmis voru liðin ekki með auglýsingar. En eftir að ég komst að þessu hef ég
haldið með Arsenal. Það hafa verið erfið tíma-

félög sem hafa orðið meistarar

með Íslendinga innanborðs

Anderlecht,
Belgíu
Arnór Guðjohnsen varð
belgískur
meistari þrjú
tímabil í röð,
frá 1985 til 1987. Síðasta árið varð
Arnór bæði markahæstur og kosinn
besti leikmaður ársins, skoraði þá
19 mörk í 34 leikjum.

bil en í seinni tíð er voða gaman, hið unga lið blómstrar, hefur
verið að spila flottasta boltann og skilað góðum úrslitum það
sem af er tímabili. Og ég er bjartsýnn núna.“

VAL „Ég er uppalinn í Hlíðunum, æfði fótbolta og
handbolta með Val á uppvaxtarárum og tengdist
félaginu því sterkum böndum. Ég og aðrir Valsarar
höfum upplifað erfitt skeið á undanförnum árum, en
segja má að því hafi lokið formlega með tveimur Íslandsmeistaratitlum í haust. Vígsla nýrra mannvirkja á Hlíðarenda
markar auk þess nýja tíma hjá félaginu og ég er viss um að
Valsmenn og meyjar eiga gott í vændum.“
Stefán Hilmarsson, tónlistarmaður

Brann, Noregi
Meistaralið Brann á nýliðnu tímabili er fyrsta erlenda félagið sem
verður meistari með þrjá íslenska
leikmenn innanborðs. Kristján Örn
Sigurðsson, Ólafur Örn Bjarnason
og Ármann Smári Björnsson léku
allir með liðinu.
Celtic, Skotlandi
Jóhannes Eðvaldsson var í stóru
hlutverki þegar skoska liðið vann
tvöfalt vorið 1977. Jóhannes varð
einnig meistari með liðinu tveimur
árum síðar.

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 01–1986

Besiktas, Tyrklandi
Eyjólfur Sverrisson varð meistari
eina árið sem hann spilaði í Tyrklandi. Eyjólfur fór þangað á láni frá
Stuttgart og skoraði 9 mörk í 33
leikjum.

TÖFFARI SEM
HUGSAR FYRIR ÖLLU
Nýr KIA cee’d: Sporty Wagon

Chelsea,
Englandi
Eiður Smári
Guðjohnsen lék með
tveimur
meistaraliðum Chelsea. Hann var með 12 mörk
í 37 leikjum 2004/05 en árið eftir
lék hann meira á miðjunni og var
með 2 mörk í 26 leikjum.
Genk, Belgíu
Bræðurnir Þórður
og Bjarni Guðjónssynir voru
báðir með meistaraliði Genk
1999. Þórður átti
frábært tímabil og skoraði 9
mörk í 28 leikjum en Bjarni lék sjö
leiki.
IFK Göteborg, Svíþjóð
Ragnar Sigurðsson og Hjálmar
Jónsson voru báðir í stórum hlutverkum hjá sænsku meisturunum
í vetur. Ragnar lék alla 26 leikina
og var besti leikmaður ársins að
margra mati.
Luzern, Sviss
Sigurður Grétarsson var í stóru
hlutverki þegar FC Luzern vann
fyrsta og eina meistaratitil sinn
1989. Sigurður skoraði 8 mörk í 28
leikjum.
Stuttgart, Þýskalandi
Bæði Ásgeir Sigurvinsson og
Eyjólfur Sverrisson hafa orðið
meistarar með þessu þýska liði.
Ásgeir skoraði 12 mörk í 31 leik og
var kosinn leikmaður ársins þegar
Stuttgart vann 1984.
Östers IF, Svíþjóð
Teitur Þórðarson átti glæsilegan
feril í Svíþjóð og náði því að verða
þrisvar sinnum meistari með Öster
á fjórum árum; 1978, ´80 og ´81.

Frábær fjölskyldubíll

2.190.000 kr.
Þú gerir varla betri kaup!

Ríkulegur staðalbúnaður:

Með nýjum KIA cee'd Sporty Wagon færðu meiri
akstur, meira olnbogarými og meiri þægindi fyrir
minni pening – án þess að fórna frábæru útliti og
aksturseiginleikum. Þú færð einnig sjö ára ábyrgð,
ríkulegan staðalbúnað og getur valið um beinskiptan
115 hestafla dísilbíl sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á
hundraðið, eða 120 hestafla sjálfskiptan bensínbíl
sem eyðir 6,9 lítrum á hundraðið. Og allt þetta færðu
á aðeins kr. 2.190.000 kr.

• álfelgur

• loftkæling

• USB-tengi fyrir iPod

• 6 diska geislaspilari

• aðgerðastýri

• rafræn stöðugleikastýring

• sex öryggisloftpúðar

• upplýsingatölva

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.

KIA • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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(AWASS FYRIR FRAMAN RAKAÖÁTTA GLERKISTU FARAËSINS Å SÅÈUSTU VIKU

RIÈ  BIRTI TEYMI SÁRFR¾ÈINGA p EGYPSKRA
FRANSKRA OG BANDARÅSKRA p Å SAMVINNU VIÈ 4HE
.ATIONAL 'EOGRAPHIC 3OCIETY VAXMYND AF ANDLITI
4UTANKHAMUNS SEM GERÈ HAFÈI VERIÈ EFTIR ÅTRUSTU
RANNSËKNUM ¹ BEINABYGGINGU HANS OG ANDLITSFALLI
3ÁRFR¾ÈINGARNIR UNNU HVER Å SÅNU LAGI OG FENGU
EKKI AÈ VITA HVER ¹TTI HIÈ FORNA ANDLIT FYRR EN EFTIR
¹ .IÈURSTÎÈUNA M¹ SJ¹ ¹ MEÈFYLGJANDI MYND SEM
SÕNIR FRÅÈAN UNGLING MEÈ HIÈ KLASSÅSKA bEGYPSKAm NEF
OG ¹BERANDI VARIR ,ITARH¹TTUR VAXMYNDARINNAR VARÈ
HITAM¹L ÖEGAR .ATIONAL 'EOGRAPHIC BIRTI MYNDINA VEGNA ÖESS AÈ 4UTANKHAM
UN VAR SÕNDUR LJËSBRÒNN ¹ HÎRUND MEÈ HNOTUBRÒN AUGU EN SKIPTAR SKOÈANIR
ERU UM HVERSU DÎKKIR FORN %GYPTAR HAFI VERIÈ AÈ LITARH¾TTI 3ÁRFR¾ÈINGAR
SÎGÈUST HAFA NOTAÈ SAMA HÎRUNDSLIT OG ER AÈ FINNA ¹ LISTAVERKUM %GYPTA AF
ÖEIM SJ¹LFUM EN AÈ AUÈVITAÈ V¾RI EKKI H¾GT AÈ F¾RA SÎNNUR ¹ ÖAÈ HVERSU
DÎKKUR EÈA LJËS HÒÈLITUR 4UTANKHAMUNS VAR Å RAUN OG VERU

./2$)#0(/4/3!&0

skemmtilegri

NNA !NDLIT HANS BIRTIST Ö¹ ALMENNINGI Å FYRSTA
./2$)#0(/4/3!&0

ARTER FANN GRÎF 4UTANKHAMUNS ¹RIÈ 
AKA KISTU OG MÒMÅU FARAËSINS EN FJÎLMARGIR

4UTANKHAMUNS ¹ FORNEGYPSKU MYNDLETRI
VORU ÖESSAR
b¶EIR SEM GANGA INN Å ÖESSA HEILÎGU
GRÎF MUNU F¹ SKJËTA HEIMSËKN HINS
V¾NGJAÈA DAUÈAm
b¶AÈ ER ÁG SEM STÎÈVA SANDINN FR¹
ÖVÅ AÈ FYLLA ÖESSA LEYNILEGU GRÎF ¡G
VERNDA HINN DAUÈAm ¹LETRUN ¹ STYTTU AF
GUÈI DAUÈANS !NUBIS
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Eddan til vegs og virðingar
Hvað skyldu kvikmyndagerð, bókmenntir og knattspyrna eiga sameiginlegt? Jú, fyrir utan að eiga sér dygga fylgismenn og vera
sífellt í umræðunni er blásið til veislu einu sinni á ári og þeir sem hafa skarað fram úr á árinu heiðraðir. Freyr Gígja Gunnarsson
skautaði yfir Edduna sem afhent verður í kvöld og komst að því að hún er miklu meira en bara þotupartí á Hilton-hótelinu og
mikilvægari en margan grunar.

Í

knattspyrnunni
hefur
valið á besta leikmanni
ársins verið að þokast nær
tölfræðilegum staðreyndum. Actim hefur til að
mynda verið notað í ensku
úrvalsdeildinni þar sem hægt er
að fylgjast grannt með frammistöðu leikmanna í hverjum leik. Sá
sem stendur sig hvað best samkvæmt þessu tölfræðikerfi hlýtur
að vera sá besti. En svo er nú ekki.
Þegar leikmenn og þjálfarar ganga
að kjörborðinu og velja þann besta
virðist smekkur og tilfinning
hvers og eins ráða för. Og hið sama
má kannski segja um bæði kvikmyndir og bókmenntir. Ekki er
hægt að vinna út frá neinum tölfræðilegum upplýsingum og varla
hægt að ganga út frá því sem vísu
að sú kvikmynd eða bók sem fær
mestu aðsóknina eða selst best í
bókabúðum sé sú besta.
Níundu Edduverðlaunin verða
afhent í kvöld en þeim var komið á
fót þegar íslenska sjónvarps- og
kvikmyndaakademían var stofnuð.
Eddan verður í ár fyrst og fremst
verðlaun fagfólks. Á undanförnum árum hefur íslenskum almenningi gefist kostur á að kjósa um
alla flokka og hefur atkvæði hans
haft þrjátíu prósenta vægi á móti
sjötíu hjá akademíunni. Töluverð
umræða hefur verið meðal meðlima akademíunnar um þessa
kosningu og var sú ákvörðun tekin
í lok september á þessu ári að nýta
ekki þennan möguleika í ár.

Hollywood en þó eru málin rædd
þegar tækifæri gefst, aðstandendur kvikmyndanna reyna koma
sínu á framfæri og svo er bara að
treysta á „góðan“ smekk starfsfélaganna.
Oftar en ekki hefur það verið
regla að aðsóknarmesta kvikmynd
hvers árs hljóti flestar tilnefningar eða verðlaun. En þetta er hins
vegar ekki algilt. Í takt við tímann
var meðal annars aðsóknarmesta
kvikmynd ársins árið 2004 en fékk
enga
tilnefningu.
Voksne
Mennesker fékk hins vegar ákaflega litla aðsókn 2005 en stóð uppi
sem sigurvegari það árið með
fjórar Eddur. Í fyrra voru það
síðan Börn sem fengu átta tilnefningar en stóðu ekki uppi í hárinu á
Mýrinni, sem varð hálfgerður risi
í íslenskri kvikmyndagerð og
hlaut fimm Eddur af þeim fimm
sem hún var tilnefnd fyrir.
Veðramót stálu senunni í ár
þegar tilkynnt var um tilnefningarnar og leiða kapphlaupið um
styttuna með ellefu talsins.
Aðsóknarmesta íslenska kvikmyndin í ár, ævintýramyndin
Astrópía, varð hins vegar að láta
sér lynda eina og má því segja að
reglan um aðsókn og Eddu sé nánast að hruni komin.

,EIKIÈ EFNI Å BOÈI EINKAAÈILA
Að mati margra er sjónvarpsframleiðsla komin lengra á veg en kvikmyndagerð og íslenskir áhorfendur gera miklar kröfur um gæði
leikins efnis, sem oftar en ekki
%KKI BARA STYTTA
nýtur mikillar hylli úti í þjóðfélaginu. Framleiðslan líður hins vegar
Kvikmyndagerð á Íslandi er enn á
fyrir mikinn kostnað og sjónvarpshálfgerðu tanntökuskeiði hvað
stöðvar eru oftar en ekki tregar til
fjármagn varðar; leikstjórar og
að leggjast út í gerð þeirra. Og ef
framleiðendur þurfa að leita út
svo fer er yfirleitt bara gerð ein
fyrir landsteinana til að klára fjárþáttaröð og síðan ekki söguna
mögnun hugverka sinna og jafnmeir. Það voru því nokkur tíðindi
vel veðsetja sín eigin hús til að fá
þegar tilkynnt var fyrir helgi að
síðasta aurinn í kassann. Og verða
Næturvaktin myndi þroskast og
síðan að treysta á að áhorfendum
þróast í Dagvakt með sömu leikurlíki vel við myndina og sjái hana í
um og persónum.
kvikmyndahúsum.
Hins vegar hefur getuleysi
Að fá Eddu getur oft reynst
Ríkissjónvarpsins í leiknu efni
gulls ígildi þegar þarf að kynna
undanfarin ár stungið nokkuð í
mynd á erlendri grundu og því
augun. Einkareknu stöðvarnar,
getur oft verið ansi heitt í kolunStöð 2 og Skjár einn, hafa einokað
um áður en tilnefningar eru tilþennan verðlaunaflokk og það
kynntar og eins þegar kosning
hefur aðeins gerst tvívegis að
stendur yfir. Eddan getur haft
framleiðsla RÚV hafi hlotið Eddmikil áhrif á aðsókn kvikmyndar
una. Í bæði skiptin var það Áraog þannig fleytt aðstandendum
mótaskaup í leikstjórn Óskars
yfir erfiðasta hjallann. KvikJónassonar.
myndagerðarmenn reka hins
Í ár er þar engin breyting á;
vegar ekki stífa kosningabaráttu
RÚV er áberandi í skemmtiþáttfyrir kosningar eins og tíðkast í
um en víðs fjarri
í leiknu efni.
Sigtið án Frímanns er framleiðsla
Skjás
eins og bæði
Stelpurnar og
Næturvaktin
eru sýndar á
Stöð 2. Það horfir hins vegar til
betri tíðar í
Efstaleitinu með
framleiðslu
á
Mannaveiðum
(%)-),$!2-9.$). 39.$)2 &%¨2!..! (EIMILDARMYNDAGERÈ
Björn
HEFUR VERIÈ Å MIKLUM BLËMA UNDANFARIN ¹R OG Å ÖEIM FLOKKI HEFUR eftir
VERIÈ GRÅÈARLEGA HÎRÈ BAR¹TTA /G Å ¹R VERÈUR ENGIN UNDANTEKN
Brynjúlf BjörnsING ÖAR ¹
son með þeim

,/+3).3 (%)-! 3IGUR 2ËS KOM HEIM OG GERÈI (EIMA SEM REYNDIST VERA VEISLA FYRIR B¾ÈI AUGU OG EYRU

Gísla Erni og Ólafi Darra í aðalhlutverkum og þar á bæ eru menn
farnir að horfa aðeins lengra fram
á veginn. Á föstudaginn var svo
haldinn blaðamannafundur með
Þórhalli Gunnarssyni, Björgólfi
Guðmundssyni og Páli Magnússyni þar sem tilkynnt var um leiðir til að efla framleiðslu á leiknu
íslensku efni.

3TERKUSTU FLOKKARNIR
Heimildarmyndagerð hefur verið
í miklum blóma á Íslandi að undanförnu og má kannski segja að
baráttan í þeim flokki hafi verið
hvað hörðust ef undanskilin er
stuttmyndaflokkurinn þar sem
hver snilldin af fætur annarri
hefur rekið á fjörur akademíunnar.
Árið í ár er þar engin undantekning. Báðir þessir flokkar hafa
ákaflega sterka kandídata sem
eiga varla eftir að geta sætt sig
við neitt annað en sigur.
Hið metnaðarfulla verk Ara
Alexanders og Bergsteins Björgúlfssonar, Syndir feðranna, um
Breiðavík hefur snert ákaflega
marga og þykir um margt mögnuð
kvikmynd og einstök. Sigur Rósarkvikmyndin Heima hefur einnig
hrifið marga með sér og fengið
frábæra dóma í tónlistartímaritum. Stuttmyndirnar Anna, Skröltormur í New York og Bræðrabylta
hafa allar fengið mikið lof og
kannski má segja að í þessum
flokkum sé eiginleg barátta um
Edduna.
Eddan hefur síður en svo verið
allra og yfirleitt hefur verðlaunahátíðin mátt þola háðsglósur sjálfskipaðra gagnrýnenda í dagblöðum. Henni hefur engu að síður
tekist að skapa sér nafn meðal
þjóðarinnar og það má sjá af auglýsingum næstu daga hversu
miklu máli það skiptir fyrir
aðstandendur, framleiðendur, leikara og leikstjóra að fá eina ef ekki
tvær Eddur.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

3)'52342!.',%' &LESTIR HALLAST AÈ ÖVÅ AÈ 6EÈRAMËT FARI MEÈ SIGUR AF HËLMI ENDA
TILNEFND TIL ELLEFU %DDUVERÈLAUNA

!¨3«+.!2-%34 -%¨ %).! !STRËPÅA HLAUT AÈEINS EINA TILNEFNINGU TIL %DDUNNAR OG

SANNAÈI ÖAR MEÈ FYRIR FULLT OG ALLT AÈ VINS¾LDIR OG %DDAN FARA EKKI ALLTAF SAMAN

¥ &!2!2"2/$$) .¾TURVAKTIN 3IGTIÈ OG 3TELPURNAR ERU FLAGGSKIP LEIKINS EFNIS Å

SJËNVARPI 2²6 HEFUR DREGIÈ LAPPIRNAR Å ÖESSUM FLOKKI EN ÖAÈ HORFIR TIL BETRI TÅMA Å
%FSTALEITINU
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5NGFRÒIN GËÈA OG HÒSIÈ
,EIKSTJËRI
'UÈNÕ (ALLDËRSDËTTIR


%NGLAR ALHEIMSINS
,EIKSTJËRI
&RIÈRIK ¶ËR &RIÈRIKSSON


-¹VAHL¹TUR
,EIKSTJËRI
GÒST 'UÈMUNDSSON


(AFIÈ
,EIKSTJËRI
"ALTASAR +ORM¹KUR


.ËI !LBÅNËI
,EIKSTJËRI
$AGUR +¹RI


+ALDALJËS
,EIKSTJËRI
(ILMAR /DDSSON


6OKSNE -ENNESKER
,EIKSTJËRI
$AGUR +¹RI


-ÕRIN
,EIKSTJËRI
"ALTASAR +ORM¹KUR

Kemur ekki á óvart!
SPRON Verðbréf eru augljóslega besti kosturinn.
Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra
peningamarkaðssjóða á Íslandi allt frá stofnun. Síðastliðna 12 mánuði er
ávöxtun sjóðsins 15,4%*

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið að ná góðri
ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá sem vilja ekki
taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður
fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er algjörlega óbundin.

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,4% ávöxtun*

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Glitnir
Sjóður 9
15,1% ávöxtun*

Kaupþing
Peningamarkaðssjóður
15,0% ávöxtun*

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA - 9071315

Landsbankinn
Peningabréf Landsbankans
14,1% ávöxtun*

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við 31. október 2006 til 31. október 2007 skv. sjodir.is
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.
Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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Það getur stundum
verið erfitt að tilheyra minnihlutahópi. Samt tilheyra
nú flestir einhverjum þessara hópa –
ég er til dæmis örvhent. Í gegnum tíðina
höfum við sem erum
örvhent þurft að hlusta á annað
fólk segja að örvhentir séu fatlaðir eða skrýtnir. Svo hafa nú einhverjir snillingar komið fram með
alls kyns rannsóknir um örvhenta
sem mismikið mark er hægt að
taka á. Ein þeirra leiddi til dæmis
í ljós að örvhentir lifðu að meðaltali níu árum skemur en rétthentir
og önnur að örvhentir yrðu frekar
geðklofar en aðrir.

Og svo voru það hlutirnir sem
stóðu manni nær. Ég fékk til
dæmis aldrei 10 í skriftarprófum í
grunnskóla. Það var nefnilega
skylda að skrifa með blekpenna,
sem er örvhentum með öllu
ómögulegt. Vinstri höndin fer
nefnilega alltaf beint ofan í óþornað blekið svo að allt fer í klessu.
En þetta er nú lítil þraut að þola
miðað við það sem tíðkaðist áður
fyrr. Ég gleymi því aldrei þegar
mér var sagt frá börnunum í
gamla daga sem þurftu að sitja
ofan á vinstri höndinni og pína sig
til að skrifa með þeirri hægri. Einhvers staðar las ég líka að í gömlum þjóðsögum hefðu örvhentir
verið litnir hornauga vegna þess
að vinstri hliðin hefði verið hlið

illra vætta og trölla. Í Bretlandi
tíðkaðist lengi vel að berja örvhenduna úr fólki.
Svo það er kannski ekkert skrýtið
að örvhentir hafi lengi verið í vörn
vegna „fötlunar“ sinnar. Nú er öldin
nefnilega önnur og vakning að
verða í málefnum örvhentra. Allt í
einu er hægt að fá hraðþornandi
blekpenna – svo það fari ekki allt út
um allt. Svo eru komnar stílabækur
fyrir örvhenta í allar helstu ritfangaverslanir. Skæri, dósahnífar
og tölvumúsir eru bara örfá dæmi
um það sem hefur nú verið hannað
sérstaklega fyrir örvhenta.
Örvhentir hafa snúið vörn í sókn
og á næsta ári mun ég halda 13.
ágúst, dag örvhentra, mjög hátíðlegan.

N 0ONDUS

SAGA UM FORBOÐNA ÁST
MEÐ TÓNLIST EFTIR
LAY LOW

%FTIR &RODE °VERLI

4RÒÈU MÁR %F ÖÒ 4JA ¡G
VILT F¹ EFNI Å TEIKNI VEIT EKKI
MYNDASÎGUNA ÖÅNA ALVEG
¾TTIRÈU AÈ FYLGJAST
MEÈ *ËA ¶AR ER
GULLKORNIN AÈ FINNA

¡G EFAST UM AÈ ÁG GETI NOTAÈ
ÖESSAR KONUR HANS %NGINN
GETUR TEIKNAÈ SVONA HERFUR
OG KOMIST UPP MEÈ ÖAÈ

%N HVAÈ EF ÁG L¾T DÕRAHÎFUÈ
¹ ALLAR PERSËNURNAR ¶AÈ
LEYSIR ÎLL VANDAM¹L

¶AÈ HEFUR !NSANS ¡G GET
BARA EKKI NOTAÈ
ÖEGAR
VERIÈ GERT ÖESSAR KONUR ¡G
YRÈI AFLÅFAÈUR VIÈ
TEIKNIBORÈIÈ

Afbragðs dómar!
„Þetta er falleg sýning...
ákaflega sterk... með því að
taka Ökutíma til sýningar hefur íslenskt leikhús stigið feti
framar... LA – þar sem allt blómstrar og grær... rigna yfir
sýninguna stjörnum.”
MK, Mbl
„Þetta er stórgóð sýning í einkar vel heppnaðri umgjörð”

N 'ELGJAN
3NÎKT
¶ETTA VAR
FALLEG
MYND

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

%N PERSËN
URNAR VORU
¹HUGAVERÈAR

.EI ÖAÈ
VAR HÒN
EKKI

.EI ÖAÈ
VORU Ö¾R
EKKI

¡G ER ÖVÅ MIÈUR
EKKI SAMM¹LA ÖVÅ
HELDUR

*¾JA Ö¹ VERÈUM VIÈ AÈ
VERA SAMM¹LA UM AÈ VERA
ËSAMM¹LA

EB, Fréttablaðið
„LA nýtur nú vinsælda og virðingar í samfélaginu sem
önnur leikhús mega öfunda það af... mjög vel unnin”
JVJ, DV
„Ég er djúpt snortin... Stórkostlegur leiksigur...
mjög áhrifamikil sýning”

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

SLG, RÚV
„stórkostlegan samleik...beint í hjartastað...”
IS, Kistan

¡G VILDI ËSKA AÈ HÎFUNDUR
INN H¾TTI AÈ F¹ HUGMYNDIR
AÈ TEIKNIMYNDASÎGUM Ö¹
G¾TUM VIÈ FARIÈ HEIM

„djúpt og áhrifamikið... rússíbanaferð... enn einn sigurinn!”
VAJ, landpostur.is
„magnaða sýningu... opnar augu og snertir, leikhús sem
skiptir máli”

N +JÎLTURAKKAR

JJ, Dagur.net

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

-J¹SI OG ,ALLI
2ËSIR ERU RAUÈAR
OG FJËLAN BL¹
¡G ER SVO GLAÈUR
AÈ F¹ ÖÁR AÈ GANGA HJ¹

6ALENTÅNUSARDAGUR
,ALLI

Næstu sýningar:
7., 9., 10., 14., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. nóv
og 2., 6., 7., 14 des.

Allt að seljast upp!

ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!
Miðasala: 4 600 200 I netsala: leikfelag.is
Í samstarfi við

N "ARNAL¹N
.Ò KEMUR ÎNNUR HRÅÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

*¹ KREISTU
HÎNDINA ¹
MÁR

²FF ¶ESSI VAR
SL¾M
¡G SÁ ÖAÈ
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J¹ (EIMSKRINGLU ER KOMIN ÒT
BËKIN 6IRÈING OG UMHYGGJA
p KALL  ALDAR EFTIR DR 3IGRÒNU
!ÈALBJARNARDËTTUR PRËFESSOR Å
UPPELDIS OG MENNTUNARFR¾ÈI VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS &¹TT ER MIKILV¾GARA
EN UPPELDI OG MENNTUN ¾SKUFËLKS
(ÁR ER ATHYGL
INNI BEINT AÈ
ÖVÅ HLUTVERKI
UPPALENDA
EINKUM Å
SKËLASTARFI
AÈ R¾KTA
MIKILV¾G GILDI
Å SAMSKIPTUM
FËLKS SEM
ALMENN
SAMSTAÈA RÅKIR
UM VIRÈINGU
OG UMHYGGJU
VIN¹TTU OG K¾RLEIKA RÁTTL¾TI OG
UMBURÈARLYNDI -EGIN¹HERSLA ER LÎGÈ
¹ HVERSU BRÕNT SÁ AÈ EFLA SAMSKIPTA
H¾FNI OG SIÈFERÈISKENND BARNA OG
UNGLINGA OG LEGGJA GRUNNINN AÈ
FJÎLMENNINGARLEGRI H¾FNI ÖEIRRA OG
LÕÈR¾ÈISLEGRI BORGARAVITUND 5MFJÎLL
UNIN BYGGIST ¹ ¹RALÎNGUM RANN
SËKNUM HÎFUNDAR ¹ FÁLAGSÖROSKA OG
SAMSKIPTAH¾FNI BARNA OG UNGMENNA
OG UPPELDIS OG MENNTUNARSÕN KENN
ARA 6IÈFANGSEFNIÈ SNERTIR OKKUR ÎLL
JAFNT FORELDRA OG AÈRA ¾TTINGJA SEM
Ö¾R FAGSTÁTTIR SEM ANNAST UPPELDI OG
MENNTUN BARNA OG UNGLINGA OG HLÒA
AÈ HEILBRIGÈI ÖEIRRA OG FARS¾LD "ËKIN
6IRÈING OG UMHYGGJA p KALL  ALDAR
ER  BLS

-

ENNTUN FORYSTA OG KYNFERÈI
EFTIR 'UÈNÕJU 'UÈBJÎRNSDËTTUR
ER KOMIN UT HJ¹ (¹SKËLAÒTG¹FUNNI
(VAÈA M¹LI SKIPTIR MENNTUN FYRIR
FRAMGANG KVENNA OG KARLA TIL FORYSTU
STARFA -EÈ ANNARRI BYLGJU FEMÅN
ISMANS URÈU
KVENNA OG
KYNJAFR¾ÈIN
TIL OG BR¹TT
KOM FRAM
SÒ KRAFA AÈ
KONUR STÕRÈU
SJ¹LFAR ÖEIRRI
MENNTUN
SEM Ö¾R
FENGU ,ÎGÈ
VAR RÅK ¹HERSLA
¹ JAFNRÁTTI
KYNJANNA Å
SKËLASTARFI ¹  OG  ¹RATUG SÅÈUSTU
ALDAR EN FYRIR NOKKRUM ¹RUM TËK
UMR¾ÈAN ËV¾NTA STEFNU OG BEINDIST
AÈ STÎÈU DRENGJA Å SKËLUM (VAÈ
GERÈIST EIGINLEGA (VERNIG STENDUR ¹
ÖVÅ AÈ ÖR¹TT FYRIR FRAMGANG KVENNA Å
MENNTAKERFINU GENGUR ÖEIM H¾GT AÈ
N¹ FRAM JAFNRÁTTI Å LAUNUM OG VÎLD
UM ¶ETTA ERU HELSTU VIÈFANGSEFNIN
SEM TEKIST ER ¹ VIÈ Å ÖESSARI BËK UM
MENNTUN FORYSTU OG KYNFERÈI (ÁR
ER GREINT FR¹ RANNSËKNUM HÎFUNDAR
¹ ÖESSU SVIÈI SÅÈUSTU TUTTUGU ¹R ¶AR
SEM UM ER AÈ R¾ÈA SAFN GREINA FR¹
ÖESSU TÅMABILI SKÅN TÅÈARANDINN Å
GEGN 2ANNSËKN OG GREINING 'UÈNÕJ
AR ER  BLS

(

J¹ *06 ÒTG¹FU ER KOMIN ÒT BËKIN
¥ ÎÈRU LANDI p 3AGA ÒR LÅFINU
EFTIR %DDU !NDRÁSDËTTUR FJÎLMIÈLA
KONU OG RITHÎFUND ¶ETTA ER LJÒFS¹R
OG L¹GSTEMMD FR¹SÎGN DËTTUR SEM
HORFIR ¹ EFTIR
FÎÈUR SÅNUM
HVERFA INN Å
ËMINNISLAND
!LZHEIMERS
SJÒKDËMSINS
ÖAÈAN SEM
HANN ¹TTI EKKI
AFTURKV¾MT
EN HANN LÁST
INNAN VIÈ
¹RI EFTIR AÈ
VEIKINDANNA
VARÈ FYRST
VART $ËTTIRIN
FYLGIST VANM¹TTUG MEÈ ÖEGAR FAÈIR
HENNAR MISSIR SM¹TT OG SM¹TT
TENGSLIN VIÈ TILVERUNA OG TÅMI HANS
FJARAR ÒT OG UM LEIÈ FINNST HENNI
HÒN SJ¹LF STÎDD Å ÎÈRU LANDI (ENNI
VERÈUR HUGSAÈ TIL LIÈINNA TÅMA OG HÒN
FER AÈ RIFJA UPP SÎGU FÎÈUR SÅNS OG
FJÎLSKYLDUNNAR DRAUMA OG VERULEIKA
ÅSLENSKRAR ALÖÕÈUFJÎLSKYLDU ¹ SEINNI
HLUTA SÅÈUSTU ALDAR TÅÈARANDA OG
MINNINGARBROT FR¹ LIÈINNI TÅÈ ,ÅTIL
ATVIK VEKJA UPP LJÒFAN ILM MINNING
ANNA OG ÖR¹TT FYRIR TREGANN Å FR¹SÎGN
INNI ER HÒMORINN ALDREI LANGT UNDAN
"ËKIN ER  BLS

Skruddum skilað

Kári með leiðsögn

Bækurnar
Alger upplausn
voru svo afhentríkir í stríðsar við hátíðlega
ástandi og er
athöfn í Lima.
fólk þá heldur
Nivia
Palma,
ólíklegt til að
safnamálafetta fingur út í
stjóri
Chile,
smáatriði líkt
afhenti perúskog bókaþjófnað.
um ráðamönnÞó má lengi
um bækurnar
leiðrétta gömul
og sagði athöfnbrot. Átti slíkt
ina
tjáningu
sér stað nýverið
einlægs
vilja
þegar chileska
Chile til þess að
þjóðin skilaði
byggja
upp
3.778
bókum
bræðralag og
sem hermenn
á
hennar
tóku "«+!+/3452 4ËMLEGT VAR UM AÈ LITAST Å samvinnu
ófrjálsri hendi HILLUM ÖJËÈARBËKASAFNS 0ERÒ ¹RIÈ  milli nágrannalandanna
úr þjóðarbókatveggja.
safni Perú árið
Utanríkisráðherra Perú, Jose
1881, fyrir 126 árum.
Garcia
Belaunde,
þakkaði
Hermennirnir létu greipar
chilesku þjóðinni fyrir að skila
sópa um bókasafnið eftir að hafa
bókunum og sagði að nauðsynnáð höfuðborg Perú, Lima, á sitt
legt væri fyrir löndin tvö að róa
vald í Kyrrahafsstríðinu sem
að því öllum árum að styrkja vinstóð frá árinu 1879 til 1883.
áttusamband sitt.
Bækurnar eru á grísku, latínu,
Samskipti Chile og Perú hafa
frönsku og spænsku og innihalda
oft og tíðum verið erfið vegna
sumar verðmæt landakort sem
landamæradeilna. Chile sölsaði
eru allt að því fjögurhundruð ára
undir sig land frá bæði Perú og
gömul. Flestar bókanna eru í
Bólivíu á 19. öld og ríkir því
góðu ástandi og notaði Chile því
nokkur kuldi á milli þessara
tækifærið og sendi þær með
nágrannaþjóða.
bögglaþjónustu DHL til Perú í
síðustu viku.
VÖ

Kári
Stefánsson,
forstjóri
Íslenskrar
erfðagreiningar,
verður með leiðsögn um sýningu
Listasafns Íslands á verkum
Kristjáns Davíðssonar sem nú
stendur yfir. Í spjalli sínu mun
Kári rekja kynni sín af Kristjáni
og fjalla um einstök verk á sýningunni út frá persónulegri
reynslu en hann hefur verið
handgenginn Kristjáni í hartnær
fjóra áratugi. Leiðsögnin er í dag
kl. 14.

+2) 34%&.33/. &ORSTJËRI

¥SLENSKRAR ERFÈAGREININGAR

Sími: 553 2075
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LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
MR. WOODCOCK
ROGUE ASSASSIN
ÆVINTÝRAEYJA IBBA
EASTERN PROMISES
HÁKARLABEITA
CHUCK AND LARRY
HAIRSPRAY

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

kl. 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 8 og 10.10
kl. 2, 4 og 6
kl. 8 og 10.10
kl. 2
kl. 5.50
kl. 3.50

L
16
L
16
L
L
L

www.laugarasbio.is - Miðasala á

NÝTT Í BÍÓ!
3)'. (LJËMSVEITIN 3IGN ER AÈ SENDA FR¹ SÁR SÅNA FJËRÈU PLÎTU

6ONIR OG DRAUMAR R¾TAST
Hafnfirska rokksveitin Sign
sendir frá sér sína fjórðu
plötu, The Hope, á mánudag
undir merkjum útgáfufyrirtækis síns R&R músík.

TAKTU ÚT REFSINGUNA MEÐ
MR. WOODCOCK

ENGIN MISKUN!

Sign hefur unnið hörðum höndum
að plötunni undanfarin tvö ár á
milli þess sem hún hefur verið á
tónleikaferðalögum um Bretland
með ýmsum þekktum sveitum
innan síns geira. Hefur hún fengið
góða dóma og eignast dyggan hóp
aðdáenda, en platan er væntanleg
í búðir í Bretlandi snemma á næsta
ári.

&ERSKIR EFTIR TËNLEIKAFERÈIR
Minna „glysrokk“ er á nýju plötunni en á þeirri síðustu, Thank
God For Silence. Í staðinn er undirtónninn orðinn alvarlegri og greinlegt að strákarnir hafa þroskast

ATH: EKKERT
HLÉ

mikið sem lagahöfundar og hljóðfæraleikarar. „Hún er þyngri en
samt pínu poppaðari,“ segir
söngvarinn
og
gítarleikarinn
Ragnar Zolberg um muninn á The
Hope og síðustu plötu og bróðir
hans Egill bætir við: „Við náðum
að kúpla okkur vel frá tónleikaferðunum sem við vorum í og
mættum alltaf ferskir til að vinna
plötuna.“
Söngurinn á plötunni var tekinn
upp í Englandi af Jolyon V. Thomas
og föður hans Ken Thomas, sem
hefur unnið mikið með Sigur Rós.
„Ég var með þeim uppi í sveit í
tvær vikur . Það gekk mjög vel og
síðan sá ég líka fullt af íkornum,“
segir Ragnar og hlær.

3PILA MEÈ 3KID 2OW
Sign hitar upp fyrir hina heimsfrægu sveit Skid Row á tónleikaferð um Bretland sem hefst á
þriðjudaginn. Hinn 1. desember

spila sveitirnar síðan á Nasa. „Við
erum eiginlega ekki búnir að fatta
þetta almennilega,“ segir Egill og
getur varla beðið eftir að takst á
við verkefnið. „Þetta er algjör
draumur fyrir okkur sem höfum
hlustað mikið á þá.“

"OLTINN RÒLLAR
Ragnar segir þá félaga hafa verið
undir miklum áhrifum frá Skid
Row á síðustu tveimur plötum og í
raun hafi það verið fjarlægur
draumur að fá að spila með sveitinni. Eftir að liðsmenn Skid Row
heyrðu útgáfu Sign af lagi þeirra
Youth Gone Wild á safnplötu tímaritsins Kerrang! fór boltinn aftur
á móti að rúlla. Ragnar útilokar
ekki að halda samstarfi við sveitina áfram eftir að tónleikaferðinni
lýkur. „Fyrir þremur árum var ég
að hugsa hvort við myndum gera
lög með þeim og kannski verður
það að veruleika.“ FREYR FRETTABLADIDIS

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

LIONS FOR LAMBS
LIONS FOR LAMBS LÚXUS
BALLS OF FURY
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR.
DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
HÁKARLABEITA 600 KR.
SÍMI 530 1919

MR. WOODCOCK
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE
EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA
VEÐRAMÓT

SÍMI 551 9000

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 1.30 - 3.45 - 5.50
kl. 8 - 10.30
kl. 10.10
kl. 8
kl. 2 - 4

12 LIONS FOR LAMBS
THIS IS ENGLAND
7 ROUGE ASSASSIN
SUPERBAD
7 GOOD LUCK CHUCK
12
16
14

kl.3 - 6 - 8 - 10
kl.3-6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl.3-5.30 - 8 - 10.30
kl.3- 5.40

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Háskólabíói merktar með rauðu

kl.4-6 - 8 - 10
kl.3-5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 4 - 6 - 10.20
kl. 3.20 - 5.40 - 8

12
12
16
12
14

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

12
16
12
14

450 kr. í bíó!
SÍMI 462 3500

MR. WOODCOCK
ÆVINTÝRAEYJA IBBA
BALLS OF FURY
DARK IS RISING

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíói merktar með rauðu

kl. 6 - 8 - 10
kl.2 - 4
kl. 4 - 8 - 10
kl.2 - 6

12
7

Frítt
Nizza
með
hverjum
bíómiða

450 kr

Sýnd kl. 2

450 kr
Sýnd kl. 5.50

450 kr

450 kr

Sýnd kl. 2, 4 og 6

Sýnd kl. 2, 4 og 6

450 kr

Sýnd kl. 3.50

EDDA 2007
ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSVERÐLAUNIN
Edduverðlaunin verða veitt í kvöld á Hilton Reykjavik Nordica
Bein útsending Sjónvarpsins hefst kl. 19:40

Ert þú búin(n) að kjósa vinsælasta sjónvarpsþátt ársins?
900-9901:

Game tíví

900-9902:

Kompás

900-9903:

Næturvaktin

900-9904:

Stelpurnar

900-9905:

Venni Páer

Símtalið kostar 99 krónur

Úrslit kynnt í beinni útsendingu í kvöld

Dagskrá:
18:40

Fordrykkur

19:40

Bein útsending hefst í Sjónvarpinu

21:40

Samkvæmi að útsendingu lokinni
á Hilton Reykjavik Nordica

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2007
er í höndum
Sagaevents

www.apple.is

EDDA 2007
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3TJARNAN ÖARF AÈ VINNA UPP EITT MARK
+VENNALIÈ 3TJÎRNUNNAR M¾TIR Å DAG FRANSKA LIÈINU 53
-IOS "IGANOS (" Å SEINNI LEIK LIÈANNA Å %(& BIKARNUM EN
LEIKURINN FER FRAM Å -ÕRINNI Å 'ARÈAB¾ OG HEFST KLUKKAN
 &RAKKARNIR UNNU FYRRI LEIKINN   ÖAR SEM 3TJARNAN
VAR   YFIR Å H¹LFLEIK OG   YFIR ÖEGAR LANGT VAR LIÈIÈ ¹
SEINNI H¹LFLEIK &RAKKARNIR SKORUÈU Ö¹ SEX MÎRK Å RÎÈ ¹ÈUR
EN 3TJARNAN SKORAÈI LOKAMARKIÈ
3TJÎRNUSTÒLKUR KOMAST Å 
LIÈA ÒRSLIT VINNI Ö¾R LEIKINN
MEÈ TVEIMUR MÎRKUM EÈA
MEIRA 3TJARNAN KVARTAÈI
MIKIÈ YFIR MËTTÎKUNUM SEM
LIÈIÈ FÁKK ÒT Å &RAKKLANDI EN
STELPURNAR ¾TLA ÎRUGGLEGA AÈ
SVARA ÖVÅ MEÈ ÖVÅ AÈ SL¹ &RAKK
ANA ÒT Å -ÕRINNI Å DAG

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 39326 11/07

SPORT FRETTABLADIDIS

«3+!2 "*!2.) «3+!233/. ¶*,&!2) 6!,3 '4!2 3)'52,¥+52 '%'. #%,*% ,!3+/

Áhorfendur geta verið áttundi maðurinn
+ARLALIÈ 6ALS Å HANDBOLTA M¾TIR SLËVENSKA
LIÈINU #ELJE 0IVOVARNA ,ASKO Å RIÈLAKEPPNI
-EISTARADEILDAR %VRËPU Å 6ODAFONE HÎLLINNI
Å DAG OG HEFST LEIKURINN KL  &YRRI LEIKUR
LIÈANNA ENDAÈI   FYRIR #ELJE ,ASKO ¹
HEIMAVELLI ÖEIRRA EN «SKAR "JARNI «SKARS
SON ÖJ¹LFARI 6ALS METUR MÎGULEIKA LIÈS SÅNS
ÖË ¹G¾TA b#ELJE ,ASKO LIÈIÈ ER N¹TTÒRLEGA
GRÅÈARLEGA STERKT OG ER EKKI BARA MEÈ LANDS
LIÈSMENN Å ÎLLUM STÎÈUM ¹ VELLINUM HELDUR
LÅKA ¹ BEKKNUM ¹ MEÈAN VIÈ HÎFUM EINN
LANDSLIÈSMANN INNAN OKKAR RAÈA 6IÈ ¾TLUM
HINS VEGAR EKKI BARA AÈ M¾TA Å LEIKINN OG
HAFA GAMAN AF ÖESSARI REYNSLU HELDUR ¾TLUM
VIÈ AÈ TAKA ¹ ÖEIM OG L¹TA Ö¹ FINNA
VEL FYRIR OKKUR OG ÁG VIL MEINA AÈ EF
VIÈ EIGUM AÈ EIGA MÎGULEIKA ¹ SIGRI
Å ÖESSARI KEPPNI Å EINHVERJUM LEIK
Ö¹ ER ÖAÈ ÖESSI LEIKUR ¹ MËTI #ELJE ,ASKO ¹

49.300 KR.

8.–10.
FEBRÚAR
2008
Icelandair er
samstarfsaðili
West Ham og
býður ferðir á
alla heimaleiki
liðsins í vetur.
Fjölmargir
leikir framundan,
s.s. á móti
Chelsea,
Blackburn og
Portsmouth.

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

W W W. I C E L A N D A I R . I S

ÅTREKAÈI JAFNFRAMT AÈ HVATNING ¹HORFENDA
G¾TI R¹ÈIÈ ÒRSLITUM Å LEIKNUM b¶AÈ ER
GRÅÈARLEGA MIKILV¾GT AÈ VIÈ 6ALSARAR
N¹UM AÈ SKAPA GËÈA STEMNINGU FYRIR
LEIKNUM OG AÈ SEM FLESTIR M¾TI ¹
LEIKINN OG STYÈJI LIÈIÈ HRAUSTLEGA
¹FRAM N GRÅNS GETA ¹HORFENDUR
ALGJÎRLEGA VERIÈ ¹TTUNDI MAÈURINN
¹ VELLINUM OG SKILAÈ   MÎRKUM ¹
HEIMALIÈIÈ OG SAMA GILDIR VITANLEGA
UM J¹KV¾È ¹HRIF STUÈNINGSINS ¹HORF
ENDA ¹ VARNARLEIKINN OG MARKVÎRSL
UNA n SAGÈI «SKAR "JARNI OG KVAÈST
SJ¹ MUN ¹ 6ALSLIÈINU Å DEILDINNI
HEIMA EFTIR REYNSLUNA AF LEIKJUN
UM Å -EISTARADEILDINNI b¶ESSI
REYNSLA ¹ TVÅM¾LALAUST EFTIR AÈ
HJ¹LPA OKKUR Å TITILVÎRNINNIn

"IRGIR ,EIFUR VANN SITT FYRSTA MËT
Birgir Leifur Hafþórsson vann glæsilegan sigur á úrtökumótinu fyrir Evrópumótaröðina á Spáni í gær.
Birgir Leifur tryggði sig inn á lokamótið þar sem 30 efstu komast inn á Evrópumótaröðina á næsta ári.
'/,& Atvinnukylfingurinn Birgir

Verð á mann
í tvíbýli frá

HEIMAVELLI 4IL ÖESS AÈ ÖAÈ GETI GERST ÖURFUM
VIÈ HINS VEGAR AÈ EIGA ALGJÎRAN TOPPLEIK n
SAGÈI «SKAR "JARNI SEM TELUR T¾KNI
FEILA Å FYRRI LEIK LIÈANNA HAFA KOSTAÈ
6ALSMENN ALLT OF MÎRG MÎRK b6IÈ
HÎFUM L¾RT ÖAÈ AÈ Å -EISTARADEILD
INNI ER LIÈUM REFSAÈ GRIMMILEGA FYRIR
ÎLL MISTÎK MEÈ HRAÈAUPPHLAUPUM
MËTHERJANNA ¶EGAR VIÈ N¹UM HINS
VEGAR AÈ STILLA UPP Å VÎRN ¹ MËTI ÖESS
UM LIÈUM Å -EISTARADEILDINNI HEFUR
OKKUR YFIRLEITT GENGIÈ MJÎG VEL
AÈ VERJAST 6ONANDI N¹UM
VIÈ AÈ SNÒA ÖESSARI ÖRËUN
VIÈ OG F¹ FLEIRI MÎRK SJ¹LFIR
ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM EN
VIÈ HÎFUM VERIÈ AÈ F¹
HINGAÈ TIL Å KEPPNINNI n
SAGÈI «SKAR "JARNI OG

Leifur Hafþórsson úr GKG vann
glæsilegan sigur á úrtökumótinu
fyrir Evrópumótaröðina sem lauk
á Arcos Gardens-vellinum á Spáni
í gær.
Birgir Leifur lék lokahringinn á
þremur höggum undir pari og
tryggði sér fjögurra högga sigur.
Birgir Leifur vann þarna sitt
fyrsta mót á erlendri grundu en
hann fékk fyrir sigurinn 200 þúsund íslenskar krónur.
„Það hefur alltaf verið markmið
hjá manni í hverju einasta móti að
vinna en það hefur aldrei verið
eins gott tækifæri til þess eins og
nú. Það er því gaman að geta
klárað það í fyrstu tilraun þegar
maður hafði virkilega tækifæri til
þess að vinna. Maður er búinn að
vinna hörðum höndum að því að
komast á þennan stað og það var
allt að gerast hjá mér á þessu móti.
Það var gaman að sjá að ég náði
mörgum fuglum en var að sama
skapi með fáa skolla. Það er mjög
notaleg tilfinning þegar maður
kemst á svoleiðis skrið,“ sagði
Birgir Leifur kátur eftir að sigurinn var í höfn.
Þriðji hringur Birgis var frábær en hann lék þá á 65 höggum
eða sjö höggum undir pari og var
þá búinn að bæta skor sitt tvo daga
í röð.
„Ég spilaði rosalega vel allt
mótið. Það var frábært að fá 65
högga hring ofan í það að vinna
þetta mót. Það var rosalega sterkt
að ná því á þriðja degi, sem er
svona dagur þegar hreyfingin er
oft mikil á kylfingum. Ég var
virkilega sáttur með þann hring,”
sagði Birgir Leifur.
„Það var mjög gott hjá mér í dag
í erfiðum aðstæðum. Það var mjög
hvasst en ég var bara með einn

skolla og aldrei í neinum vandræðum. Þetta var virkilega þægilegt, mér leið vel á vellinum og
var aldrei smeykur við það sem ég
var að taka mér fyrir hendur,“
sagði Birgir Leifur um lokahringinn þar sem að hann fékk fjóra
fugla og aðeins einn skolla.
„Ég setti mér það markmið fyrir
mótið að koma mér í gegn en svo
þegar maður var kominn í forustu
ákvað ég að setja mér það markmið að vinna eitt mót,“ lýsir Birgir
Leifur, sem lék tvo síðustu dagana
á tíu höggum undir pari.
Það voru 19 efstu kylfingarnir á
mótinu sem komust inn á lokamótið sem hefst 15. nóvember
næstkomandi. Þar er barist um 30
laus sæti á Evrópumótaröðinni á
næsta ári og eru það 160 kylfingar
sem mæta til leiks með það markmið. Birgir Leifur er að taka þátt í
þessu ferli í tíunda sinn. Hann
náði 4. sæti á sama móti og tryggði
sig þá inn á Evrópumótaröðina
með því að ná 25. sæti á lokaúrtökumótinu.
„Lokamótið byrjar strax næsta
fimmtudag þannig að við erum
bara að fara að bruna niður eftir
núna,“ segir Birgir en með honum
er kylfusveinninn Stefán Már
Stefánsson sem er einnig mjög
efnilegur kylfingur.
„Það skiptir í rauninni engu máli
í hvaða sæti þú ert á þessu öðru
stigi en það gefur manni sjálfstraust að komast áfram á þennan
hátt. Þetta mót telur ekkert í
næstu viku og því getur maður
bara reynt að hugsa jákvætt og
byggja ofan á þetta. Við ætlum
okkur bara að klára dæmið aftur
og halda kortinu fyrir næsta ári.
Það er pottþétt sett stefnan á það,”
sagði Birgir Leifur að lokum.
OOJ FRETTABLADIDIS
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'UÈRÅÈUR 'UÈJËNSDËTTIR VAR ¹N¾GÈ MEÈ HEIMSËKN &YLKIS Å $IGRANESIÈ Å . DEILD KVENNA Å HANDBOLTA Å G¾R

Fylkisstelpur unnu sinn annan leik í röð
(!.$"/,4) Kvennalið Fylkis vann
sinn annan leik í röð í N1-deild
kvenna þegar liðið vann HK í
Digranesi 27-31. Útlitið var þó
ekki allt of gott eftir fyrri hálfleikinn því HK-liðið var þá komið
sex mörkum yfir, 19-13. Guðríður
Guðjónsdóttir, þjálfari Fylkis, var
ánægð með sigurinn í leikslok en
fyrir viku vann Fylkisliðið góðan
heimasigur á Akureyri, 23-15.
„Þetta var æðislegt. Ég lagði
upp með það fyrir þennan leik að
þetta væri lið í sömu stöðu og bæði
búin að vinna tvo leiki. Þetta var
rosalega gaman hjá okkur,“ sagði
Guðríður en leikurinn var kaflaskiptur.
„Þetta var stórskrýtinn leikur.
Við vorum yfir í upphafi leiks en
síðan fórum við að klúðra og klúðra
dauðafærum og hún fór að verja
rosalega vel í markinu hjá HK í
fyrri hálfleik. Í seinni hálfleik
fórum við að nýta þessi færi og
spiluðum á sama tíma fína vörn og
fengum bara átta mörk á okkur í

'«¨!2 (ILDUR 3IF 0¹LMARSDËTTIR SKORAR EITT ÖRIGGJA MARKA SINNA Å G¾R
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seinni hálfleik. Það er frábært hjá
stelpunum að koma svona sterkar
til baka en það var bara ekki réttlátt að við værum sex mörkum
undir í hálfleik. Það er mjög fín

dreifing á markaskorinu hjá liðinu. Natasa Damiljanovic náði sér
ekki alveg á strik framan af en
kom síðan með fín mörk í lokin.
Jelena Jovanovic fór einnig að

verja vel þegar vörnin okkar fór í
gang og varði mjög vel síðasta
korterið,“ sagði Guðríður, sem er
ánægð með veturinn til þessa.
„Við erum búnar með fyrstu
umferðina. Markmiðið hjá okkur
var að ná að landa sigri. Við gerðum það á móti FH, unnum síðan
Akureyri og klárum svo þennan
leik. Við vorum búnar að sjá HKliðið spila og skoða þeirra leik
fram og til baka. Það voru að mínu
mati helmingslíkur hjá okkur að
vinna þennan leik og ég er rosalega ánægð með að fara og ná í tvö
stig í Digranesinu,“ sagði Guðríður
að lokum.
Sunna María Einarsdóttir skoraði 8 mörk fyrir Fylki, þar af fimm
þeirra úr vítum, en Natasa Damiljanovic skoraði 6 mörk, Sunna
Jónsdóttir var með 5 mörk og
Nataly Sæunn Valencia gerði 4.
Það dugði ekki HK að Natalia
Cieplowska skoraði 13 mörk en
næst henni var Jóna Sigríður Halldórsdóttir með 8 mörk.
ËËJ
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Frábærar 10 mínútur dugðu Framliðinu
(!.$"/,4) Fram vann öruggan
sigur á botnliði ÍBV, 38-26, á
heimavelli sínum í N1-deildinni í
gær og náði þar með Stjörnunni,
Haukum og HK að stigum í efsta
sæti deildarinnar. Eyjamenn eru
sem fyrr í neðsta sæti án stiga.
Það var ekki að sjá að lið í neðsta
sæti og lið í toppbaráttunni ættust
við í fyrri hálfleik. Leikurinn var
jafn og hafði ÍBV frumkvæðið
framan af. Þegar sex mínútur
voru til leikhlés var ÍBV tveimur
mörkum yfir, 12-14, en heimamenn enduðu hálfleikinn af krafti
og fóru með tveggja marka forskot inn í leikhléið, 17-15.
Jóhann Gunnar Einarsson fór
mikinn í fyrri hálfleik og hélt

Fram í raun inni í leiknum með
átta mörkum sínum í hálfleiknum.
„Við ræddum það fyrir leik að ÍBV
er með hörkulið. Þeir hafa ekki
verið með sitt sterkasta lið í vetur
vegna meiðsla, leikbanna og ekki
fengið leikheimildir þannig að
þetta er sterkt lið. Við komum eins
og ég veit ekki hvað í leikinn.
Vorum heppnir að vera ekki undir
enda fengum við að heyra það í
hálfleik,“ sagði Jóhann í leikslok.
Allt annað var að sjá til Fram í
seinni hálfleik en að sama skapi
hrundi leikur ÍBV. Fram skoraði
10 fyrstu mörk seinni hálfleiksins
á fyrstu 10 mínútum hans. Magnús
Erlendsson kom inn í markið hjá
Fram og hélt hreinu á þeim tíma.

®25''4 %INAR )NGI (RAFNSSON SKORAR HÁR
EINA MARK SITT Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!2.¶«2

Það segir margt um sterka vörn
Fram að Magnús þurfti aðeins að
verja fimm skot áður en ÍBV skoraði loks.

Eftir þetta var aðeins spurning
um hve stór sigur Fram yrði.
Munurinn á seinni hálfleik og
þeim fyrri hjá Fram var einfaldur
að mati Jóhanns Gunnars. Boltinn
fékk að ganga eftir hlé og fyrir
vikið opnaðist vörnin hjá ÍBV og
flestar sóknir Fram enduðu með
dauðafæri.
Þó að Eyjamenn væru inni í
leiknum í fyrri hálfleik virtist liðið
aldrei hafa trú á því að það gæti
strítt Fram að einhverju ráði.
Menn voru latir að hlaupa til baka
þegar boltinn tapaðist og fljótir að
hengja haus. Slakur sóknarleikur
liðsins í upphafi seinni hálfleiks
varð til þess að leikurinn var í
raun aldrei spennandi.
GMI

*AFNTEFLI Å ANDLEYSINU ¹ !KUREYRI
Leikur Akureyrar og Aftureldingar í N1-deild karla í gær var lítið fyrir augað og stemningsleysi innan
vallar skilaði sér á pallana. Akureyringar geta sjálfum sér um kennt að hirða ekki öll stigin.
(!.$"/,4) Sú stemning sem Akureyringar sýndu á upphafsmínútum
leiksins í gær hélt sér engan
veginn út leik þeirra gegn Aftureldingu í gær. Það var ekki boðið
upp á áferðarfallegan handbolta í
leik sem lyktaði með 26-26 jafntefli.
Akureyri komst strax yfir í upphafi leiks og aðeins góður fyrri
hálfleikur Davíðs Svanssonar,
markmanns Aftureldingar, kom í
veg fyrir að heimamenn styngju
gestina af. Sóknarleikur Aftureldingar var oft á tíðum langur og
vandræðalegur og liðið skoraði
aðeins tvö mörk á fyrstu fimmtán
mínútunum.
Bæði lið virkuðu áhugalaus og
voru í hlutlausum gír nánast allan
leikinn. Áhugaleysið skilaði sér í
stúkuna en lítil stemmning var á
pöllunum. Það er óvanalegt fyrir
Akureyringa, sem jafnan styðja
vel við bakið á sínum mönnum.
Akureyringar voru skrefinu á
undan gestunum allan fyrri hálfleikinn og höfðu 13-12 yfir í hálfleiknum.
Heimamenn virkuðu frískir í
upphafi hálfleiksins og leit allt út
fyrir að þeir hefðu fundið fimmta
gírinn. Þeir komust þremur mörkum yfir en einbeitingarleysi og

4®05¨ 34)' 'ORAN 'USIC OG FÁLAGAR Å LIÈI !KUREYRAR N¹ÈU EKKI AÈ LANDA SIGRI GEGN
UNGU LIÈI !FTURELDINGAR Å +! HÒSINU Å G¾R
0%$2/-9.$)2¶«2)2 429''6!3/.

röð mistaka hleyptu baráttuglöðum Mosfellingum aftur inn í leikinn. Jafnt var á flestum tölum
undir lokin en Afturelding komst
yfir í fyrsta skipti í stöðunni 2526.
Akureyringar jöfnuðu leikinn,

gestirnir fóru í sókn og skoruðu en
markið var dæmt af vegna línu.
Akureyringar fengu lokasóknina
en þeir misstu boltann á klaufalegan hátt, sem var í takt við spilamennskuna í gær. Niðurstaðan var
því jafntefli, 26-26.

„Ég er langt frá því að vera
sáttur með jafntefli. Menn voru
bara á hælunum lengst af, klúðruðu dauðafærum hvað eftir annað
og við réttum þeim þetta í hendurnar með aulamistökum af okkar
hálfu. Við eigum mikið inni og það
er alveg ljóst að við förum ekki
langt á þessari frammistöðu,“
sagði hundfúll Magnús Stefánsson
sem skoraði 9 mörk fyrir Akureyri
í gær, mörg hver stórglæsileg.
Bjarki Sigurðsson, þjálfari Aftureldingar, var sáttari en Magnús í
lok leiksins. „Mér fannst við ekki
spila þennan leik vel varnarlega
eins og við höfum gert en sjálfsagt
er þetta sanngjarnt þar sem Akureyri var yfir megnið af leiknum.
Við hefðum auðveldlega getað
stolið þessu hérna í lokin en fyrir
okkar eigin klaufaskap endaði
þetta svona,“ sagði Bjarki, sem
játti því að það hefði verið svekkjandi að stela ekki sigrinum í blálokin þar sem liðið var yfir, með
boltann og manni fleiri.
„Við gáfumst aldrei upp eins og
hefur örlað á þegar á móti blæs.
Menn lögðu sig fram og við gátum
stolið þessu en gerðum það ekki í
dag, það kemur kannski næst,“
sagði brosmildur Bjarki Sigurðsson.
HÖH
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SKRÁÐU ÞIG Í FÓTBOLTAKLÚBB EXPRESS FERÐA!

Besta byrjun Boston í 20 ár

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.
Gakktu til liðs við okkur og skráðu þig á
www.icelandexpress.is/expressfotbolti
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15. áðu þig
nóv
embfyrir
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+®2&5"/,4) Boston Celtics er nú
eina ósigraða lið NBA-deildarinnar eftir 106-83 sigur á Atlanta
Hawks aðfaranótt laugardagsins.
Boston hefur unnið fjóra fyrstu
leiki sína á tímabilinu sem er
besta byrjun félagsins í 20 ár eða
síðan að Larry Bird, Kevin
McHale og Robert Parish hjálpuðu Celtics til þess að vinna sex
fyrstu leikina 1987-88.
Þrjá af þessum fjórum leikjum
hefur Boston unnið með meira en
20 stiga mun en sá fjórði vannst í
framlengingu
gegn
Toronto
Raptors.
Kevin Garnett hefur leikið frábærlega í upphafi tímabils, hann
var með 27 stig, 19 fráköst, 6 stoðsendingar og 3 varin skot í sigrinum á Hawks og hefur skorað 23,8
stig, tekið 16,3 fráköst og gefið
6,0 stoðsendingar að meðatali í
fyrstu fjórum leikjum sínum með

36!+!,%'!2 4®,52 +EVIN 'ARNETT ER
LANGH¾STUR Å FRAMLAGI Å ."! ENDA ALLT Å
ÎLLU HJ¹ "OSTON
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Boston auk þess að nýta 61,5 prósent skota sinna.
„Þetta er ekki bara Kevin
Garnett. Þegar þú ert með Ray
Allen og Paul Pierce í blöndunni
veistu að þú ert með skotmenn
alls staðar í kringum Garnett,“
sagði Mike Woodson, þjálfari Atlanta, en Paul Pierce (22,5 stig í
leik) og Ray Allen (21,5) hafa
einnig spilað vel í upphafi tíma-

bils. Saman eru þríeykið með 67,8
stig, 24,0 fráköst og 13,9 stoðsendingar að meðaltali í fyrstu
fjórum leikjum sínum.
„Styrkur okkar í sókninni leynir
sér ekki en þið vitið ekki öll hvað
við leggjum mikið á okkur til þess
að bæta vörnina. Við vitum að við
erum ekki gallalausir en við
leggjum mikla áherslu á að tala
saman og vera sem ein liðsheild
út á vellinum,“ sagði Kevin
Garnett eftir sigurinn á Hawks.
Þjálfarinn Doc Rivers var ekki
ánægður með alla töpuðu boltana
hjá sínum mönnum og heimtaði að
liðið léki betur. Það er samt ekki
hægt að kvarta yfir byrjuninni; 4
leikir og 4 sigrar með 18 stiga
mun að meðaltali. Í síðustu
tveimur leikjum hefur liðið hitt
yfir 60 prósent skota sinna sem er
dæmi um sóknarógnunina í liðinu.
Nú er að sjá hvað Boston vinnur
marga leiki í röð.
ËËJ
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Varamaðurinn Fernando Torres braut ísinn fyrir Liverpool níu mínútum fyrir
leikslok í 2-0 sigri á Fulham á Anfield. West Ham vann sinn stærsta útisigur frá
upphafi með 5-0 sigri á Derby þar sem Lee Bowyer skoraði tvö mörk.
&«4"/,4) Spánverjinn Fernando
Torres kom Liverpool til bjargar
gegn Fulham á Anfield í ensku
úrvalsdeildinni í gær og Liverpool er nú með 24 stig, þremur
stigum á eftir toppliði Arsenal
sem á leik til góða. West Ham er í
9. sætinu eftir 5-0 stórsigur á útivelli gegn botnliði Derby en hins
vegar varð 1-1 jafntefli í nágrannaslag Sunderland og Newcastle.
Það gekk lítið framan af hjá
Liverpool, sem var að leika sinn
fyrsta leik eftir að hafa unnið 8-0
metsigur á Besiktas í Meistaradeildinni. Fernando Torres kom
inn á sem varamaður á 70. mínútu
og ellefu mínútum síðar nýtti hann
sér langt útspark landa síns José
Manuel Reina og skoraði á laglegan hátt. Fyrirliðinn Steven Gerrard innsiglaði síðan sigurinn með
marki úr vítaspyrnu eftir að Peter
Crouch hafði verið felldur.
„Við vissum að við yrðum að
vera þolinmæðir og halda áfram
að hreyfa boltann. Við fengum
fullt af færum en náðum ekki að
skora fyrr en í lokin en þetta er
ekki í fyrsta sinn sem við lendum í
slíkum aðstæðum á þessu tímabili.
Við verðum að vinna okkar leiki ef
við ætlum að vera með í toppbaráttunni. Við höfum verið að vinna
á útivelli en ekki á heimavelli. Ég
vona að við förum nú að vinna á
heimavelli líka,“ sagði Rafael Benitez, stjóri Liverpool, en liðið er
enn taplaust með 6 sigra og 6 jafntefli í 12 leikjum.
„Við erum ekki með slæmt lið
en erum enn ekki á þeim stað að
geta haldið aftur af Liverpool í 90
mínútur. Ég var samt ánægður
með frammistöðu minna manna,”
sagði Lawrie Sanchez, stjóri Fulham.
West Ham vann sinn stærsta
sigur í ensku úrvalsdeildinni
síðan í desember og hefur jafnframt aldrei unnið stærra á útivelli en þegar liðið burstaði botnlið Derby 5-0. Lee Bowyer skoraði
tvö marka West Ham og lagði það
þriðja upp. „Ég er rosalega
ánægður með hvernig menn hafa
komið inn í liðið. Við erum með
leikmenn sem eru að spila fyrir
utan sína vanalegu stöðu en þeir
hafa staðið sig frábærlega. Þegar
menn snúa til baka úr meiðslum
mun ég eiga í vandræðum með að
velja í liðið,” sagði Alan Curbishley, stjóri West Ham, sem var án
ellefu leikmanna í þessum leik.

46%..! -ARIO 'OMEZ FAGNAR ÎÈRU

MARKA SINNA GEGN "AYERN Å G¾R
./2$)#0(/4/3'%449

¶ÕSKA "UNDESLIGAN Å FËTBOLTA
(%4*!. &ERNANDO 4ORRES

Stuttgart skellti
Bayern í gær

KOM ,IVERPOOL TIL BJARGAR
Å G¾R

&«4"/,4) Þýsku meistararnir í
Stuttgart urðu í gær fyrstir til að
vinna Bayern München á
tímabilinu þegar þeir unnu 3-1
sigur í leik liðanna í gær.
Stuttgart skoraði öll mörkin sín
í fyrri hálfleik, Mario Gomez
skoraði tvö og Tyrkinn Yildiray
Bastürk bætti við því þriðja.
Bayern hafði aðeins fengið á sig
fjögur mörk í fyrstu tólf leikjum
tímabilsins.
Ítalinn Luca Toni náði að
minnka muninn í lokin með sínu
níunda marki á tímabilinu en
Bæjarar eru áfram á toppnum
með 28 stig stig eða einu meira en
Werder Bremen. Stuttgart fór
aftur á móti úr ellefta sæti í það
áttunda.
ËËJ

 -®2+5-  %&4)2 'UÈMUNDUR 3TEIN
ARSSON ÖARF AÈ SKORA  MÎRK TIL ÖESS AÈ
N¹ FÎÈUR SÅNUM
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'UÈMUNDUR 3TEINARSSON

Framlengir við
Keflavík
&«4"/,4) Guðmundur Steinarsson,

6¥4) 0ETER #ROUCH ER HÁR BÒINN AÈ FISKA
VÅTASPYRNU 3TEVEN 'ERRARD SKORAÈI AF
MIKLU ÎRYGGI
./2$)#0(/4/3'%449
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HÁR MARKI -ATTHEW %THERINGTON
./2$)#0(/4/3'%449

Þetta var fimmta tap Derby í
röð sem liðið nær ekki að skora í.
„Við gerðum allt rétt fyrstu 40
mínútur leiksins en síðan var
þetta leikur milli karlmanna og
drengja,“ sagði Billy Davies,
stjóri Derby, en nú er liðin 521
mínúta síðan Derby-menn skoruðu í deildinni.
Sunderland, sem hafði ekki

unnið í síðustu sex leikjum og
ekki unnið heimaleik gegn
nágrönnum sínum í Newcastle
síðan 1980, komst yfir gegn Newcastle á 52. mínútu en James
Milner jafnaði fimmtán mínútum
síðar með fyrirgjöf utan af kanti.
OOJ FRETTABLADIDIS

leikmaður Keflavíkur í Landsbankadeild karla, hefur framlengt samning sinn við liðið um
tvö ár.
Guðmundur er 28 ára gamall
framherji sem skoraði fimm
mörk í 17 leikjum með Keflavík í
sumar. Guðmundur er sem
stendur fjórði markahæsti
leikmaður félagsins með 48 mörk
í 149 leikjum, vantar aðeins eitt
mark til þess að jafna Ragnar
Margeirsson í þriðja sætinu.
Guðmundur á hins vegar langt í
land með að slá við föður sínum
sem skoraði 72 mörk fyrir
Keflavík í efstu deild.
ËËJ
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Ragna í tveimur úrslitaleikjum í dag

(%,%.! 36%22)3$«44)2 %R Å LYKILHLUT

VERKI HJ¹ 4#5

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

(ELENA 3VERRISDËTTIR HJ¹ 4#5

Einu frákasti
frá tvennu
+®2&5"/,4) Helena Sverrisdóttir
spilaði sinn fyrsta alvöruleik
þegar TCU vann 74-63 sigur á
Radford-skólanum í WNIT-mótinu
í bandaríska háskólaboltanum.
Helena var í byrjunarliðinu
sem framherji eins og í síðustu
æfingaleikjum og endaði leikinn
með 12 stig, 9 fráköst, 4 stolna
bolta og 2 stoðsendingar.
Helena nýtti 4 af 6 skotum
sínum og setti niður öll þrjú vítin.
TCU mætir geysisterku liði LSU í
kvöld í næstu umferð.
ËËJ

"!$-).4/. Íslenska badmintonfólkið ætlar að fagna 40 ára
afmæli sambandsins með því að
ná glæsilegum árangri á alþjóðlega badmintonmótinu Iceland
Express International.
Þegar er eitt íslenskt gull í
húsi en úrslitaleikirnir fara
fram í dag. Ragna Ingólfsdóttir
tryggði sér sæti í tveimur
úrslitaleikjum í gærkvöldi en
hún mætir dönsku stúlkunni
Trine Niemeier í einliðaleik og
komst síðan ásamt Katrínu Atladóttur í úrslitaleik tvíliðaleiks
þar sem þær glíma við Söru
Jónsdóttur og Tinnu Helgadóttur. Bæði íslensku pörin unnu
danska spilara til þess að komast í úrslitaleikinn.
Sex íslenskir leikmenn komust í undanúrslit; Tinna Helgadóttir og Ragna Ingólfsdóttir í
einliðaleik, Magnús Ingi Helgason og Tryggvi Nielsen í tvíliðaleik og Ragna með Katrínu Atladóttir í tvíliðaleik og Tinna með
Söru Jónsdóttur, einnig í tvíliðaleik. Vissulega frábær árangur
hjá okkar fólki að komast svona
langt í þessu sterka móti.
Íslensku
stelpurnar
hafa
stolið senunni á mótinu og náð

betri árangri en íslensku strákarnir en Magnús Ingi Helgason
og Tryggvi Nielsen komust þó
óvænt í undanúrslit í tvíliðaleik
karla þegar þeir sigruðu Pedro
Yang og Erick Anguiano.
Pedro og Erick voru fyrir
fram taldir sterkasta tvíliðaleiksparið í mótinu og því frábært hjá þeim Tryggva og
Magnúsi að sigra þá. Í undanúrslitum töpuðu þeir hins vegar
fyrir Dönunum Peter Hasbak og
Jonas Glyager Jensen 21-19 og
21-13 þar sem litlu mátti muna í
fyrri lotunni.
Þær Sara Jónsdóttir og Tinna
Helgadóttir hafa spilað frábærlega í tvíliðaleiknum og sérstaka
athygli vakti sigur þeirra í átta
liða úrslitunum þar sem að þær
lögðu sænsku stúlkurnar Emilie
Lennartsson og Sophiu Hansson
22-20, 16-21 og 21-14. Þær
sænsku voru fyrir fram taldar
sterkasta tvíliðaleikspar mótsins.
Ragna Ingólfsdóttir hefur
haldið uppteknum hætti frá því
um síðustu helgi þegar hún
tryggði sér sigur á opna ungverska mótinu. Ragna tapaði þá
ekki lotu og hún hefur heldur

.«' !¨ '%2! 2AGNA )NGËLFSDËTTIR SPILAR TVO ÒRSLITALEIKI Å DAG EN HÒN HEFUR

UNNIÈ ALLAR TËLF LOTURNAR Å SEX LEIKJUM SÅNUM ¹ LEIÈ SINNI Å ÒRSLITALEIK EINLIÈA
LEIKS OG TVÅLIÈALEIKS
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

ekki tapað lotu á Iceland Express
International, hvorki í einliðaleik né í tvíliðaleik. Ragna vann
Kati Tolmoff frá Eistlandi 21-14
og 21-5 í undanúrslitunum en
Tolmoff var einu sæti ofar en
Ragna í röðun inn í mótið.
Þetta var glæsilegur sigur hjá
Rögnu á þessum sterka leikmanni sem er númer 45 á heimslistanum. Tinna Helgadóttir

náði hins vegar ekki að fylgja
eftir velgengni sinni í átta liða
úrslitunum og beið lægri hlut
fyrir dönsku stúlkunni Trine
Niemeier 21-10 og 21-8. Ragna
hafði slegið út danskar stúlkur í
8 liða og 16 liða úrslitunum og
getur nú unnið þriðju dönsku
stúlkuna þegar hún mætir Trine
Niemeier á morgun.
ËËJ
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Hlýjað um hjartarætur
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¡G ¹ TV¾R VINKONUR SEM ERU ¹ ÎNDVERÈUM MEIÈI ®NNUR
¹ HUND SEM ER EINS OG BARNIÈ HENNAR HÒN SEGIR AF
HONUM SÎGUR KAUPIR HANDA HONUM JËLAGJAFIR OG HELDUR
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 0RISON "REAK .µ44  ¶RIÈJA

VALSDEILDIN 

SERÅAN AF ÖESSUM VINS¾LASTA SPENNUÖ¾TTI
3TÎÈVAR  .ÕTT FANGELSI OG NÕ FLËTTATILRAUN

 #HELSEA %VERTON %NSKA ÒRVALS
DEILDIN 

 &RIENDS OF 'OD ! 2OAD 4RIP
7ITH !LEXANDER 6INIR 'UÈS 3L¹ANDI
NÕ HEIMILDARMYND UM SVAKALEGAN UPP
VÎXT HINNA SVOKÎLLUÈU RISAKIRKJUSAMKOMA Å
"ANDARÅKJUNUM EN ÖAÈ HEFUR F¾RST MJÎG Å
VÎXT AÈ KIRKJUSAMKOMUR HEITTRÒAÈRA KRISTINNA
MANNA ÖAR Å LANDI SÁU HALDNAR ¹ STËRUM
ÅÖRËTTALEIKVÎNGUM FYRIR TROÈFULLU HÒSI 

    4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG
'UÈNI "ERGSSON STENDUR VAKTINA ¹SAMT VEL
VÎLDUM SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA
ÖEIR ALLT SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹
SKEMMTILEGAN OG N¹KV¾MAN H¹TT ¥SLENSK
DAGSKR¹RGERÈ EINS OG HÒN GERIST BEST

 4HE #LEARING
 3AVING 'RACE 
 3UPERNOVA
 3UPERNOVA
 3LAP 3HOT
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 "OLTON -IDDLESBROUGH %NSKA
ÒRVALSDEILDIN 
   
 0ORTSMOUTH -AN #ITY

 -OTO'0 (¹PUNKTAR
 $R 0HIL E
 #HARMED E
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 2ULES OF %NGAGEMENT E
 TH (EAVEN
  2OCK E
 $ÕRAVINIR  !È ÖESSU SINNI
KYNNIR 'UÈRÒN SÁR HUNDATEGUNDINA BOLA
BÅT OG HITTIR UNGA KONU SEM VARÈ AÈ GEFA
HUNDANA SÅNA FR¹ SÁR ÖEGAR HÒN FÁKK ALVAR
LEGT HEILABLËÈFALL 3VO SKOÈAR HÒN KOI TJÎRN
OG HEIMS¾KIR AÈ LOKUM )DOL SÎNGKONUNA
(EIÈU OG LITLU TÅKINA HENNAR
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Ö¾TTIRNIR $ÕRAVINIR BYRJUÈU AFTUR ¹ 3KJ¹
EINUM 'UÈRÒN (EIMISDËTTIR STENDUR
SIG PRÕÈILEGA Å HLUTVERKI Ö¹TTASTJËRN
ANDA OG KEMUR VÅÈA VIÈ +YNNIR
HUNDATEGUNDIR HEIMS¾KIR FR¾GT
FËLK OG G¾LUDÕRIN ÖESS OG FINNUR
SKEMMTILEG SJËNARHORN ¹ ÕMIS
M¹LEFNI
¶ETTA ER AUÈVITAÈ EKKI Ö¹TTAGERÈ
AF SVIPUÈUM STAÈLI OG SÒ SEM
MAÈUR ¹ AÈ VENJAST ¹ !NIMAL
0LANET (INS VEGAR ER ÖETTA FR¹
B¾RT FRAMTAK ÖVÅ SVONA Ö¹TT VANT
AÈI Å FLËRUNA -¾TTU FLEIRI SJËN
VARPSSTÎÈVAR TAKA SÁR 3KJ¹ EINN TIL
FYRIRMYNDAR ENDA F¹TT UMFJÎLLUNAR
EFNI JAFN ÖAKKL¹TT OG G¾LUDÕRIN

 %RTU SKARPARI EN SKËLAKRAKKI
.ÕR ÅSLENSKUR SPURNINGAÖ¹TTUR FYRIR ALLA FJÎL
SKYLDUNA +EPPENDUR ÖURFA AÈ GLÅMA VIÈ
SPURNINGAR SEM TEKNAR ERU UPP ÒR SKËLABËK
UM GRUNNSKËLAKRAKKA OG VIÈ HVERT RÁTT SVAR
KLÅFUR VIÈKOMANDI UPP PENINGATRÁ EN Å EFSTA
ÖREPINU ERU  MILLJËNIR KRËNA +EPPANDINN
GETUR ÖRISVAR bSVINDLAÈn MEÈ AÈSTOÈ SKËLA
KRAKKA TIL AÈ SVARA SPURNINGUNUM 3TJËRNANDI
Ö¹TTARINS ER 'UNNAR (ANSSON
 ,AW  /RDER 365  "ANDA
RÅSK SAKAM¹LASERÅA UM SÁRDEILD LÎGREGLUNNAR
Å .EW 9ORK SEM RANNSAKAR KYNFERÈISGL¾PI

 #ALIFORNICATION  (ANK EYÈIR
FJÎRUGU KVÎLDI MEÈ FÎNGULEGRI BRIMBRETTA
STÒLKU EN -IA L¾TUR HANN EKKI Å FRIÈI "ECCA
STENDUR Å STËRR¾ÈUM Å SKËLANUM
 #3) .EW 9ORK E
 #3) -IAMI E
 "ACKPACKERS E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 -AGASÅNÖ¹TTUR p MANNLÅF OG
MENNING ¹ .ORÈURLANDI 3AMANTEKT UM
FJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ M¹NUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN
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¶¹ ER KOMIÈ AÈ ÖRIÈJU SERÅUNNI AF
0RISON "REAK .ÕTT FANGELSI OG NÕ
FLËTTATILRAUN ¥ LOK SÅÈUSTU Ö¹TTA
RAÈAR LENTU FLËTTAMENNIRNIR Å KLËM
LAGANNA VARÈA Å -EXÅKË OG HAFA
NÒ VERIÈ LOKAÈIR INNÅ Å SKELFILEGASTA
FANGELSI LANDSINS OG ÖËTT VÅÈAR
V¾RI LEITAÈ ¶AÈ ÖÕÈIR AÈEINS EITT
HEFJA ÖARF NÕJA FLËTTATILRAUN
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%DDUVERÈLAUNIN 
3JËNVARPIÈ KL 
"EIN ÒTSENDING FR¹ (ILTON HËTEL
.ORDICA ÖAR SEM %DDUVERÈLAUNIN
VERÈA AFHENT VIÈ H¹TÅÈLEGA ATHÎFN
¶AÈ ER ALLTAF MIKIÈ UM DÕRÈIR ÖEGAR
%DDAN ER AFHENT OG ¹RIÈ Å ¹R ER ENGIN
UNDANTEKNING +YNNIR ER ENGINN ANNAR
EN ¶ORSTEINN 'UÈMUNDSSON OG ¹HORF
ENDUR MEGA ÖVÅ EIGA VON ¹ V¾NUM
SKAMMTI AF FJÎRI Å KVÎLD

23  &-   
 -ORGUNFRÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 RSËL
 5PP OG OFAN
 6EÈURFREGNIR
 5M SK¹LDIÈ OG VÅSINDAMANNINN
*ËNAS (ALLGRÅMSSON
 'UÈSÖJËNUSTA Å 'RENS¹SKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 '¹RUR
 (VAÈ ER AÈ HEYRA
 3ÎGUR UM ¹STINA 3TAFR¾N ¹ST
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 ²R TËNLISTARLÅFINU
 ²R GULLKISTUNNI
 +VÎLDFRÁTTIR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ²TÒR NËTTINNI OG INNÅ DAGINN
 ,EYNIFÁLAGIÈ
 "ROT AF EILÅFÈINNI
 /RÈ SKULU STANDA
 6EÈURFREGNIR
 4IL ALLRA ¹TTA
 !NDRARÅMUR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 (OLLYOAKS (¹G¾ÈA BRESK UNGLINGA
S¹PA SEM SEGIR FR¹ LÅFI OG ¹STUM ÅBÒA (OLLY
OAKS Å #HESTER 3ERÅAN ER EIN SÒ VINS¾LASTA
¹ %NGLANDI ÖAR SEM HÒN HEFUR VERIÈ SÕND
ËSLITIÈ SÅÈAN  

T

 (OLLYOAKS
 (OLLYOAKS
 (OLLYOAKS
 (OLLYOAKS
 (OLLYWOOD 5NCENSORED
 -OST 3HOCKING
 4HE 'EORGE ,OPEZ 3HOW 
 &RÁTTIR
 3J¹ÈU
 !RRESTED $EVELOPMENT 
 *ANICE $ICKINSON -ODELLING
!GENCY .Ò ER KOMIN AÈ ANNARRI Ö¹TTARÎÈ
INNI ÖAR SEM *ANICE HELDUR ¹FRAM AÈ LEITA AÈ
FLOTTUSTU FYRIRS¾TUM "ANDARÅKJANNA 

 7INDFALL  E
 *OHNNY :ERO  (ÎRKUSPENN
ANDI Ö¹TTUR UM FYRRUM FANGA SEM ER FASTUR ¹
MILLI TVEGGJA HEIMA ÖEGAR B¾ÈI LÎGREGLAN OG
GL¾PAGENGIÈ ÒR HVERFINU REYNA AÈ F¹ HANN
TIL LIÈS VIÈ SIG  "ÎNNUÈ BÎRNUM

 4EKINN  
 3TELPURNAR
 3MALLVILLE  E
 +ENNY VS 3PENNY
 4HE 3TARLET 
 2EN  3TIMPY
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

“Alveg jafn
og alveg
margar myndir
eimsmetajafn litrík og H
ítarlegri af
bók Guinnes en
u atriði
því að hér eru tí
an hin gefur
tilgreind á með
.”
aðeins upp eitt
– The Times

DYNA MO R EYK JAV ÍK

 ,IFE IN THE 5NDERGROWTH  4HE ,IFE OF
-AMMALS  #UTTING )T  7EDDING 3TORIES
 $OCTOR 7HO  $OCTOR 7HO #ONFIDENTIAL
 3TRICTLY #OME $ANCING 4HE 3TORY 3O &AR
 %AST%NDERS  %AST%NDERS  #HILD OF
/UR 4IME  %GYPT  0LACIDO $OMINGO
4HE +ING /F /PERA  4ROUBLE AT THE 4OP 
$AYS THAT 3HOOK THE 7ORLD  %AST%NDERS
 %AST%NDERS  #HILD OF /UR 4IME 
%GYPT  $AYS THAT 3HOOK THE 7ORLD 
0LACIDO $OMINGO 4HE +ING /F /PERA

 3+5- 46  &LEMMINGS (ELTE 
"OOGIE 5PDATE  (JERTEFLIMMER 
'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  $OCTOR 7HO 
(½NDBOLD3ÐNDAG  3KETCH 3HOW  3IGURD
OG "IG "ANDET  -R "EAN  /"3 
46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  %T M½L FOR
LIVET  &AMILIEN  &ORBRYDELSEN 
6ALG  !FSLUTNINGSDEBAT  46 !VISEN 
3ÐNDAGSSPORTEN MED 3!3 LIGA  'ENERATIONEN
DER BLEV V¾K

 6 CUP ALPINT 3LAL½M  OMGANG MENN 
*UBILEUMSGUDSTJENESTE FRA 6½R &RUE KIRKE 4RONDHEIM
 6 CUP SKÐYTER  6 CUP ALPINT 3LAL½M 
OMGANG MENN  *AN I NATUREN  0ROFIL
+LIMT I NAZISTENES KLÐR  "ERLINFILHARMONIENS
SOMMERKONSERT FRA 7ALDBÔHNE  ,YDEN AV
LÐRDAG  ,UNAS LURE PLAN  7UMMI 
.EWTON  3ÐNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN
 +VITT ELLER DOBBELT  %IT SKRITT ETTER 
!LENE MENN SAMMEN  +VELDSNYTT 
+ENO  +LASSEROMMETS HEMMELIGE LIV 
5KA MED *ON 3TEWART  ,ARRY 3ANDERS SHOW
 !LFRED (ITCHCOCK PRESENTERER  .ORSK P½
NORSK JUKEBOKS

364 
 !LPINT 6¼RLDSCUPEN ,EVI  ,ILLA SPORTSPEG
ELN  $ISNEYDAGS  (¼XAN 3URTANT 
(EJ RYMDEN  2EA  3VENSSON 3VENSSON
 "RÎDERNA "AH  ) LOVE SPR½K 
6¼RLDEN  -USLIM I %UROPA  4RE +RONOR
LIVE +ARJALA #UP  "OLIBOMPAHELG  4RE
+RONOR LIVE +ARJALA #UP  2APPORT 
!NDRA !VENYN  3PORTSPEGELN  !GENDA
 &ARLIG FRITID  6ETENSKAP ATOM 
2APPORT  &OTBOLLSKV¼LL  +OBRA

Fræðandi, skemmtileg og ríkulega myndskreytt bók þar sem er að finna meira en sex hundruð topp tíu
lista yfir allt milli himins og jarðar en að auki eru hér margs konar upplýsingar sem gefa bókinni
viðbótarvídd, jafnframt því eru íslenskum topp tíu listum gerð góð skil.
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Í stríðsnærbuxum á erfiðum dögum

„Hann sem einstaklingur hefur
fullan rétt á að standa við skoðanir sínar og fylgja þeim eftir
þegar tækifæri gefst og honum
þykir ástæða til.“
4INNA 'UNNLAUGSDËTTIR MËÈIR «LAFS %GILS
%GILSSONAR SEM AFÖAKKAÈI LAUN FYRIR VINNU
SÅNA VIÈ 3TUNDINA OKKAR Å VIKUNNI

&2¡44)2 !& &«,+)
.IKE AUGLÕSING FR¹ ¥SLANDI BIRTIST ¹
TENGLASÅÈUNNI BIS Å G¾RDAG ¶AR
M¹TTI SJ¹ FOKDÕRA OG VEL GERÈA AUG
LÕSINGU FYRIR HLÅFÈARFATNAÈ Å ÅSHOKKÅ
®LLU HAFÈI GREINILEGA VERIÈ TJALDAÈ
TIL OG VORU ÖEIR -AGNÒS 2AGNARS
SON OG -AGNÒS «LAFSSON FENGNIR
TIL
AÈ LEIKA FR¾KNA ÅSHOKKÅKAPPA
OG EKKI ANNAÈ AÈ SJ¹ EN
AÈ HIN HRIKALEGA N¹TT
ÒRUFEGURÈ LANDSINS NYTI
SÅN ENDA AUGLJËSLEGA
TIL ÖESS FALLINN AÈ
SL¹ Å GEGN

En annað kom
nú á daginn því
auglýsingin er á
fermingaraldri, var tekin árið
1993 á Þingvöllum, í Biskupstungum og á Mýrdalssandi. Magnús
Ólafsson sagði í samtali við Fréttablaðið að sennilega væri þetta erfiðasta hlutverk sem hann hefði
nokkurn tímann tekið að sér og að
þeir félagar hefðu verið nær dauða
en lífi sökum kulda
og
trekks. Auglýsingin hefur hins vegar
aldrei verið notuð
af Nike og má varla
segja að þeir Magnúsar hafi haft erindi
sem erfiði.

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA !LLT FÅNT ,ÅFIÈ ER
UNDIRLAGT VEISLUSTJËRNUN OG SKEMMTUN
UM SEM ER TÅMAFREKT EN ROSA GAMAN
3VO ERUM VIÈ ®RN RNASON AÈ SETJA UPP
JËLA¾VINTÕRI Å 6ETRARGARÈI 3M¹RALINDAR
!UGNLITUR 'R¹BL¹R
3TARF ,EIKARI OG SKEMMTIKRAFTUR
&JÎLSKYLDUHAGIR  KONU OG SEX ¹RA
DËTTUR
(VAÈAN ERTU 2EYKJAVÅK
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR *¹ MÅN HJ¹TRÒ
TENGIST HELST N¾RBUXUM ¡G FER Å SÁR
STAKAR SKEMMTANAN¾RBUXUR FYRIR HVERJA
SKEMMTUN EF ÁG ¹ ERFIÈAN DAG Å V¾ND
UM ERU ÖAÈ N¾RBUXUR Å HERNAÈARLITUM
OG ÖAR FRAM EFTIR GÎTUNUM
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN !F
ERLENDUM Ö¹TTUM ER *AY ,ENO BESTUR EN

AF INNLENDUM KEMUR .¾TURVAKTIN STERK
INN 3PAUGSTOFAN ER KLASSÅK OG 3IGTIÈ ER
ËTRÒLEGA FYNDINN Ö¹TTUR SEM OF LÅTIÈ ER
TALAÈ UM
5PP¹HALDSMATUR 'AMLA GËÈA PIZZAN
&ALLEGASTI STAÈURINN (RAFNTINNUSKER
OG 3EYÈISFJÎRÈUR !F HEIMSBORGUNUM ER
,ONDON Å UPP¹HALDI
I0OD EÈA GEISLASPILARI I0OD
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È EIGA RËLEG
HEITAKVÎLD MEÈ FJÎLSKYLDU EÈA VINUM
¶AÈ ER GOTT MËTV¾GI VIÈ FJÎRIÈ Å VINNUNNI
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST -ÁR FINNST AFAR
ERFITT AÈ KOMA MÁR AF STAÈ Å TILTEKT
(ELSTI VEIKLEIKI (VAÈ ÁG ER ËAGAÈUR OG
LENGI AÈ KOMA VINNUNNI Å GANG
(ELSTI KOSTUR TLI ÁG SÁ EKKI ËSKÎP
LJÒFUR Å SAMSKIPTUM OG FRAMKOMU

(ELSTA AFREK 6INNULEGA SÁÈ ER HELSTA
AFREKIÈ AÈ VINNA MEÈ #LINT %ASTWOOD
-ESTU VONBRIGÈIN ®LL VONBRIGÈI Å LÅFINU
HAFA SNÒIST UPP Å EITTHVAÈ BETRA
(VER ER DRAUMURINN !È SETJA UPP RISA
SÎNGLEIK HÁR HEIMA EÈA KOMAST Å EINN
ERLENDIS
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
%DDA "JÎRGVINS AÈ SJ¹LFSÎGÈU
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹
ÖÁR ¶AÈ BREYTIST NÒ FR¹ DEGI TIL
DAGS EN ÁG GET ORÈIÈ PIRRAÈUR
EF HLUTIRNIR ERU EKKI ALVEG EINS
OG ÁG VIL HAFA Ö¹
(VAÈ ER MIKILV¾GAST !È VERA
ANDLEGA TENGDUR ¶ANNIG TEKST
MAÈUR ¹ VIÈ ALLA GLEÈI OG VONBRIGÈI
Å LÅFINU
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'ERIR MYND UM ¾VINTÕRAFÎR Å .EPAL
Kvikmyndagerðarmaðurinn
Ingvar Ágúst Þórisson er nýsnúinn heim úr ævintýraför til Nepal
þar sem hann kleif fjallið Ama
Dablam, sem er 6.856 metra hátt.
Ingvar hélt utan í samfloti við
fleira fólk, þar á meðal myndlistarmanninn Tolla, en endaði á að klífa
Ama Dablam ásamt Bretanum
Simon Yates og tveimur sjerpum.
Hann er nú með heimildarmynd
um förina í smíðum.
Eftir að hafa gengið um Khumbudalinn héldu Ingvar og Viðar
Helgason til Ama Dablam, þar sem
þeir hittu Simon. Sá varð heimsfrægur vegna hrakfara sinna og
félagans Joe Simpson á fjallinu
Siula Grande fyrir nokkrum árum.
Myndin Touching the Void, um
ótrúlega hörku þeirra félaga, vakti
heimsathygli. „Hann rekur fyrir-

tæki og veitir leiðsögn úti um allt,“
útskýrir Ingvar. „Hann er alveg
frábær náungi, mjög viðkunnanlegur og góður fjallamaður,“ bætir
Ingvar við.
Eftir hæðaraðlögun í fjallinu lá
leið Ingvars, Viðars, Simons og
sjerpanna Padawa og Norbu í
grunnbúðir eitt í 5.800 metra hæð.
Þar vildi svo illa til að Viðar varð
hæðarveikinni að bráð, og hætti
því við áframhaldandi för. Ingvar
hélt þó ótrauður áfram með Simon
og sjerpunum.
Þó að mynd Ingvars, sem heitir
Ama Dablam – móðir og hálsfesti,
eftir nafni fjallsins, verði varla
jafn dramatísk og Touching the
Void segir Ingvar þó ýmislegt hafa
á daga þeirra drifið. „Í búðum þrjú
varð slys í fyrra, þegar hrundi úr
skriðjöklinum fyrir ofan og sex
%2&)¨5345 $!'!2 ,¥&3).3 )NGVAR HEFUR ¹ÈUR KLIFIÈ -ONT "LANC OG %LBRUS Å 2ÒSSLANDI
EN SEGIR AÈALGÎNGUDAGANA ¹ !MA $ABLAM HAFA VERIÈ Ö¹ ERFIÈUSTU Å LÅFI SÅNU
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52
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 4/00.5- !MA $ABLAM FARAR ¹ TINDINUM &R¹ VINSTRI 0ADAWA 3IMON )NGVAR OG

.ORBU

manns létust. Einn sjerpanna sem
dó var góðvinur okkar sjerpa, svo
þeir vildu alls ekki vera á þessum
stað og fundu okkur stað aðeins
neðar. Þegar við vöknuðum svo
daginn eftir og gengum upp í búðir
þrjú voru allir farnir þaðan, því að
fjögur snjóflóð höfðu fallið um
nóttina. Eitt stærðar ísstykki endaði rétt við hliðina á einu tjaldinu,
svo það mátti ekki miklu muna,“
segir Ingvar.
Þeir héldu þá áfram á tindinn,
þar sem þeir náðu frábæru útsýni.
„Þetta var alveg magnað. Maður
hafði frábært útsýni á öll hæstu
fjöll jarðar þarna allt í kring,“ segir
Ingvar. Eftir stopp á toppnum lá
leiðin aftur niður, og alla leið niður
í búðir eitt. „Þetta voru tveir erfið-

ustu dagar sem ég hef lifað,“ segir
Ingvar. „Simon er náttúrlega
hörkunagli og sjerparnir tveir
æddu bara á undan, en þetta var
mikið álag,“ segir hann.
Að fjallaklifri loknu lagði Ingvar
leið sína í þorp þar sem Unicef
rekur skóla og aðra góðgerðastarfsemi. „Þeir eru aðallega að kenna
fólki hreinlæti. Það er allt mjög
frumstætt þarna og fólk býr í leirkofum með stráþökum,“ útskýrir
Ingvar.
Ingvar, sem rekur fyrirtækið
Hugó film, vinnur nú að því að
klippa saman myndina, og miðar
að því að senda hana á fjallamyndahátíðir. Hún verður þar að
auki tekin til sýninga á RÚV.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Stjörnufans á Eddunni í kvöld

RÝMINGARSALA
FRÁBÆRAR JÓLAGJAFIR
50-70% AFSLÁTTUR
Skólavörðustíg 18

Sannkallaður stjörnufloti mun
"/2'!234*«2).. $AGUR " %GGERTS
afhenda sigurvegurum Eddunnar
SON AFHENDIR %DDU ANNAÈ KVÎLD OG
styttuna góðu á Hilton-hótelinu
NÕTUR LIÈSTYRKS FR¹ %INARI "¹RÈARSYNI
annað kvöld. Það verður því ekki
síður mikill stjörnufans uppi
á sviði en úti í sal. Veðramót leiðir kapphlaupið
með ellefu tilnefningar og
það verður forvitnilegt að
sjá hvort henni takist að
verða sigursælasta kvikmynd
Íslands, fyrr og síðar.
Forseti
Íslands,
Ólafur
Ragnar Grímsson, veitir heiðursverðalaun
sjónvarps-og
kvikmyndaakademíunnar eins og undanfarin ár. Baltasar Kormákur
og Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir sjá
svo um bestu
kvikmyndina
en þau verðlaun eru án
34!.$! 5.$)2 .!&.)
nokkurs vafa
"RYNHILDUR 'UÈJËNSDËTTIR
þau stærstu á
OG !TLI 2AFN AFHENDA
hátíðinni.
VERÈLAUN FYRIR BESTU STUTT
Önnur
verðOG HEIMILDARMYNDINA
launapör eru
Friðrik
Þór

Friðriksson og Kastljóskonan
Jóhanna Vilhjálmsdóttir en dagskrárstjóri Ríkisútvarpsins, Þórhallur Gunnarsson, mun afhenda
fagverðlaunin ásamt Sigríði
Arnadóttur, betur þekktri
sem Sirrý.
Skötuhjúin Atli Rafn og
Brynhildur Guðjónsdóttir
standa undir nafni og
afhenda Edduna fyrir
bestu stutt- og heimildarmyndina og þá munu þeir
Einar Bárðarson og Dagur B.
Eggertsson einnig fá að
afhenda eina styttu þegar líður
á kvöldið. Eins og Fréttablaðið
hefur greint frá verður Þorsteinn Guðmundsson
kynnir en honum
til halds og
traust
er
Ólafía
Hrönn,
sem verður
víst
með „one
man
band“ á
sviðinu
FGG
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Stöð 2 og Coca-Cola kynna
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Glæsilegustu jólatónleikar
sem haldnir hafa verið hérlendis
Bjarni Arason
Eyjólfur Kristjánsson
Friðrik Ómar
Helgi Björnsson
Ragnar Bjarnason

staplata
Ný Jólagenó
vember.

væntanleg í
jár fyrri
Auk þess verða þr
fáanlegar
r
na
ur
öt
Jólagestapl
ningi.
bú
ar
tíð
saman í há

Stefán Hilmarsson
Svala Björgvinsdóttir
Sigga Beinteins
og ﬂeiri
frábærir gestir

Ásamt stórhljómsveit, strengjasveit og kórum
undir stjórn Þóris Baldurssonar. Sviðsetningu annast Björn G. Björnsson.

Tvöföld MasterCard forsala hefst 14. nóvember
Almenn sala hefst 15. nóvember

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar
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Óendanlegur
ósennileiki
tilverunnar
4),6)34 Guðs verður hvorki sönn-

uð né afsönnuð með rökum. Það er
fullreynt. Sannfærðustu trúmenn
hafa ekki getað kveðið efasemdarraddir endanlega í kútinn og hörðustu trúleysingjar hafa þurft að
sætta sig við þá niðurstöðu að Guð
sé „kannski til“. Að vísu kjósa þeir
yfirleitt orðalagið að hann sé
„næstum því örugglega ekki til“,
sem er auðvitað það sama. Tilvist
Guðs brýtur m. ö. o. ekki í bága við
grundvallarlögmál rökfræðinnar,
hún er bara óendanlega ósennileg.

!..!¨ sem er óendanlega
ósennilegt er heimurinn. Alheimsfræðingar ná eiginlega ekki upp í
það hve ólíklegt það er að miklihvellur skyldi leiða hann af sér.
Væri þyngdaraflið brotabroti meira
hefði allt hrunið saman aftur á
augabragði, brotabroti minna og
enginn samruni efnis hefði getað
átt sér stað. Fleiri breytur þurfa að
vera svo hárréttar að ekki má
skeika nema brotabroti af hundraðshluta til að grunnforsendur efnisheimsins bresti.
3®-5,%)¨)3 er lífið á jörðinni
óendanlega ósennilegt. Til að geta
fóstrað líf þarf reikistjarna að vera
í hárréttri fjarlægð frá hárréttri
tegund af stjörnu. Ef við værum
ögn nær sólinni eða fjær væri jörðin lífvana auðn, annað hvort heit
sem víti eða helfrosin. Jörðin sjálf
þarf ennfremur að vera af hárréttri
gerð, bráðin að innan til að tryggja
lofthjúp sem vörn gegn bráðdrepandi geimgeislun, og úr hárréttum
efnum í hárréttum hlutföllum. Jafnvel tunglið þarf að vera af hárréttri
stærð og massa til að tryggja stöðugan möndulsnúning. Enn höfum
við ekki fundið aðra reikistjörnu
sem uppfyllir þessi skilyrði. Ekkert
annað en gríðarlöng halarófa
fjarskalega ósennilegra tilviljana í
heims- og jarðsögunni gerir tilvist
okkar mögulega. Þessu má líkja við
að kasta upp teningi með milljörðum milljarða hliða, veðja aleigunni
á að ein ákveðin komi upp og
vinna!
¥ raun er lífið, alheimurinn og það
allt svo óendanlega ósennilegt að
hver röklega þenkjandi maður
myndi afskrifa þann möguleika
samstundis ef hann væri ekki svo
óheppinn að vakna á hverjum
morgni til þessa raunveruleika,
umvafinn af og órjúfanlega innifalinn í þessum efnisheimi. Það er því
ekki laust við að maður fái það á tilfinninguna að einhver hafi haft
hönd í bagga, að útkoman sé „fixuð“.
Hver gæti staðið fyrir slíku?

15 áfangastaðir í Evrópu

Sumarið 2008
Verð frá:

Börn:

7.995 kr. 50%
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með
fullorðnum, fá helmingsafslátt af
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.
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