
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

SKOÐANAKÖNNUN 40,1 prósent segj-
ast nú myndu kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn og myndi flokkurinn 
samkvæmt því fá 27 þingmenn 
kjörna. Flokkurinn bætir við sig 
þremur prósentustigum frá síð-
ustu könnun blaðsins sem gerð 
var 29. janúar. Fylgi við Sjálfstæðis-

flokkinn virðist því vera að aukast 
á ný eftir umræðu um stöðu flokks-
ins í Reykjavík. 

Samfylkingin heldur fylgisaukn-
ingu síðasta mánaðar og segjast nú 
35,2 prósent myndu kjósa flokkinn. 
Samkvæmt því myndi hann fá 23 
þingmenn.  

Vinstri græn halda sínu, bæði frá 
síðustu könnun sem og kosningum, 
og segjast nú 14,2 prósent myndu 
kjósa flokkinn, sem gæfi honum 
níu þingmenn. Fyrir mánuði mæld-
ist fylgi flokksins 15,4 prósent. 

Tveir flokkar hafa misst helm-
ing kjörfylgis síns; Framsóknar-
flokkur og Frjálslyndi flokkurinn. 
Engin breyting er á fylgi Frjáls-
lynda flokksins frá síðustu könn-
un og segjast 3,8 prósent myndu 
kjósa flokkinn nú, en 7,3 prósent 
kusu flokkinn í kosningunum fyrir 
ári síðan. 

5,9 prósent segjast hins vegar 
myndu kjósa Framsóknarflokk-
inn, sem er þremur prósentum 
minna en fyrir mánuði, og fengi 
flokkurinn fjóra þingmenn kjörna. 
Í síðustu kosningum greiddu 11,7 
prósent Framsóknarflokknum 
atkvæði sitt. 

Mikill meirihluti, eða 71,9 pró-
sent, segjast styðja ríkisstjórnina, 
sem er mjög svipað hlutfall og 
fyrir mánuði þegar 68,5 prósent 
studdu ríkisstjórnina.  - ss / sjá síðu 4
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Sjálfstæðisflokkur 
bætir við sig fylgi
Fylgi Sjálfstæðisflokks virðist vera að jafna sig eftir að fylgi hans dalaði veru-
lega í síðasta mánuði. Samfylking heldur í fylgisaukningu frá síðasta mánuði. 

FYLGI STJÓRNMÁLAFLOKKA
Hvaða lista myndir þú kjósa ef boðað 
yrði til kosninga nú?
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Skoðanakönnun Frétta-
blaðsins 23. feb. – fjöldi 
þingmanna og fylgi (%)
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BARNAVERND Breiðavíkurnefnd 
leggur fram tillögur að úrbótum í 
barnaverndarmálum samtímans í 
nýbirtri skýrslu um starfsemi 
Breiðavíkur. Meðal annars er lagt 
til að settar verði takmarkanir á 
fjölda barnaverndarmála sem 
hver sérfræðingur hefur til 
umfjöllunar. 

Á síðasta ári bárust barna-
verndar yfirvöldum yfir átta 
þúsund tilkynningar. Fjöldi 
barna verndarmála hefur tvöfaldast 
á síðustu fimm árum án þess að 
starfsmönnum hafi fjölgað í 
samræmi við það. Álag á hvern 
starfsmann hefur því stóraukist, að 
sögn forstjóra Barnaverndarstofu. 

Breiðavíkurnefndin leggur til að 
sveitar félög tryggi framboð af 
stuðningsúrræðum til að styrkja 
börn og fjölskyldur þeirra svo 
komast megi hjá vistun utan 
heimilis. Sé tekin ákvörðun um að 
vista barn utan heimilis megi að 
mati nefndarinnar styrkja 
núgildandi eftirlitskerfi. 
 - kdk / sjá síðu 8

Breiðavíkurnefnd og samtími:

Átta þúsund 
barnaverndar-
mál síðasta ár 

Da Silva illa meiddur
Eduardo da Silva hjá Arsenal verður frá langt fram á árið hið minnsta eftir 
að hafa fótbrotnað mjög illa eftir hrottalega áras í leik gegn Birmingham.
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Hægviðri um allt land -  Í dag 
verður frost víða um land en 
úrkomulítið, sérstaklega á Norður- 
og Austurlandi. Smá éljagangur 
sunnan- og vestanlands. Hægur 
vindur víðast hvar. 

VEÐUR 4

LJÓSMYNDUN Ljósmyndarar Fréttablaðsins, 
Valgarður Gíslason og Vilhelm Gunnarsson, 
voru á meðal þeirra sem fengu verðlaun 
fyrir ljósmyndir ársins við opnun sýningar 
blaðaljósmyndara í Gerðarsafni í gær.

Valgarður var verðlaunaður fyrir por-
trettmynd ársins en Vilhelm fyrir bestu 
myndina í flokknum Daglegt líf. Eggert 
Jóhannesson átti mynd ársins sem hann tók 
af Gunnari Birgissyni, bæjarstjóra í Kópa-
vogi, þegar hann hélt upp á sextugsafmæli 

sitt í september í Glaðheimum, reiðhöll 
Gusts í Kópavogi. 

Júlíus Sigurjónsson hlaut tvenn verðlaun 
og þeir Hörður Sveinsson, Kristinn Magnús-
son, Eyþór Árnason og Brynjar Gunnars-
son ein hver.   - fb / sjá nánar bls. 20

Tveir ljósmyndarar Fréttablaðsins hlutu ljósmyndaverðlaun í Gerðarsafni í gær:

Valli og Vilhelm verðlaunaðir

MYND ÁRSINS Eggert Jóhannesson tók 
mynd ársins af Gunnari Birgissyni.

MAMMA HUGGAR 
MIG ÞÁ BARA 
Benedikt Erlingsson og 
Brynja Benediktsdóttir 
ræða sambandið og 
samstarfið.

VIÐTAL 18

SÖNGVAKEPPNI Lagið Fullkomið líf 
sigraði í undankeppni Evrópu-
söngvakeppninnar sem fram fór í 
gær. Keppnin var sýnd í Sjón-
varpinu.  

Flytjendur lagsins eru Regína 
Ósk og Friðrik Ómar en höfundur 
þess er Örlygur Smári. 

Í öðru sæti var lagið Ho Ho Ho 
We Say Hey Hey Hey eftir Barða 
Jóhannsson í flutningi Merzedes 
Club en í þriðja sæti hafnaði 
Hvar ertu nú? eftir Dr. Gunna 
sem hljómsveitin Dr. Spock flutti.  

Það er því ljóst að Íslendingar 
bjóða upp á dynjandi evrópopp í 
undankeppni Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöða sem 
fram fer í Belgrad í Serbíu 22. 
maí.  - kdk 

Úrslit Laugardagslaganna:

Fullkomið líf 
fer til Serbíu

SIGURVEGARINN Lagið Fullkomið líf bar sigur úr býtum í undankeppni Evrópusöngvakeppninnar í gær og verður þar af leiðandi 
fulltrúi Íslands í lokakeppninni sem fram fer í Serbíu í maí.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Nóatúns
bayonneskinkaNóatún mælir með

835 kr.
kg.

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Gott á sunnudegi
50% afsláttur

SLYS Þrír voru fluttir á slysadeild 
eftir að bíll lenti á ljósastaur við 
gatnamót Kringlumýrabrautar og 
Listabrautar laust fyrir klukkan 
eitt í fyrrinótt. Farþegi í aftur-
sæti bílsins sem var ekki í bílbelti 
slasaðist meira en hinir.

Slysið vildi þannig til að bílinn 
ók norður eftir Kringlumýrabraut 
og hugðist bílstjórinn stöðva 
bílinn þegar hann nálgaðist 
gatnamótin enda logaði rautt ljós 
og tveir bílar þar kyrrstæðir. Við 
það rann bíllinn í hálku, sveigði 
frá og lenti á ljósastaurnum. 
Ökumaður bílsins var sautján ára 
piltur og voru farþegarnir á 
svipuðu reki.   - fb

Þrír fluttir á slysadeild:

Á ljósastaur á 
rauðu ljósi

STJÓRNMÁL Í ályktun sem 
samþykkt var á flokksráðsfundi 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs í gær 
segir að brýnt sé 
að stöðva 
álversáform á 
Bakka og í 
Helguvík í ljósi 
skuldbindinga 
Íslendinga í 
loftslagsmálum. 

Sex ályktanir 
voru samþykktar 
á fundinum. Í 
ályktun um 
heilbrigðisþjón-

ustu eru landsmenn hvattir til 
þess að „hrinda atlögu ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingar að almannaþjón-
ustunni“ og áform um einkavæð-
ingu eru sögð „alvarlegt tilræði 
við velferðarþjóðfélagið“.

Þá lýsti fundurinn þungum 
áhyggjum af stöðu efnahags-
mála. - þo

Flokksráðsfundur VG:

Brýnt að stöðva 
álversáform

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

SVEITARSTJÓRNIR Björn Ingi Hrafns-
son, sem sagði af sér sem borgar-
fulltrúi Framsóknarflokks á dög-
unum, var á fimmtudagskvöld 
kvaddur með hófi í Höfða.

Yfir áttatíu manns voru á gesta-
lista Ólafs F. Magnússonar borgar-
stjóra sem stóð fyrir kveðjuhóf-
inu. Regína Ásvaldsdóttir, 
skrif stofustjóri borgarstjóra, 
segir að við pöntun á veisluföng-
um hafi þó ekki verið gert ráð 
fyrir að nema um sextíu manns 
myndu mæta.

Á listanum voru meðal annars 
átján framsóknarmenn sem sitja í 
nefndum borgarinnar, borgarfull-
trúar og varaborgarfulltrúar, 
nokkrir fyrrverandi borgarfull-
trúar, tíu af nánustu samstarfs-
mönnum úr Ráðhúsinu, nítján 
embættismenn og nokkrir fulltrú-
ar frá Faxaflóahöfnum, íþrótta- og 
tómstundaráði og Orkuveitu 
Reykjavíkur. Björn Ingi sjálfur og 
eiginkona hans voru vitanlega 
heiðursgestir.

Að sögn Regínu var um að ræða 
mótttöku milli klukkan fimm og 
sjö. Hún segir borgina sjálfa hafa 
annast víninnkaup en að maturinn 
hafi verið keyptur frá Múlakaffi 
eftir að tilboða hafi verið aflað. 
Segir hún heildarkostnað ekki 
liggja fyrir á þessu stigi en telur 
öruggt að veitingarnar og aðkeypt 
þjónustufólk hafi ekki kostað 
meira en 200 þúsund  krónur.

Á matseðlinum var meðal ann-
ars grillaður humar, hægeldaður 
lax, eldgrillaður nautavöðvi og 
kóngarækjur. Einnig portóbello-
sveppir og geitaostur. Þessu gátu 
gestir skolað niður með rauðvíni, 

hvítvíni og bjór auk óáfengra 
drykkja sem Regína segir marga 
einmitt hafa nýtt sér.

Venja mun vera að kveðja með 
þessum hætti borgarfulltrúa sem 
gegna ábyrgðarstöðum og hætta 
áður en kjörtímabili lýkur. Regína 
segir það til dæmis hafa gilt um 
Árna Þór Sigurðsson, borgarfull-

trúa VG og fyrrverandi forseta 
borgarstjórnar, og Steinunni Val-
dísi Óskarsdóttur, fyrrverandi 
borgarstjóra úr Samfylkingunni.

Þess má geta að fjölmiðlum var 
neitað um aðgang að kveðjuboðinu 
fyrir Björn Inga þar sem um 
einkasamkvæmi væri að ræða.

    gar@frettabladid.is

Kvaddur með veislu 
í boði Reykvíkinga
Borgarstjóri bauð yfir áttatíu gestum í kveðjuveislu fyrir Björn Inga Hrafnsson í 
Höfða á fimmtudagskvöldið. Meðal annars var boðið upp á humar og nautafilé 
og vín og bjór. Heildarkostnaður er sagður nema um 200 þúsund krónum.

HÖFÐI Reykjavíkurborg 
heldur iðulega hóf í Höfða.

BJÖRN INGI HRAFNSSON Sagði 
af sér sem borgarfulltrúi eftir 
tæplega hálft kjörtímabil.

MATSEÐILLINN Boðið var upp á ýmsa 
smárétti í kveðjuhófinu.

Ók út af í Langadal 
Fólksbíl var ekið út af í Langadal um 
hádegisbilið í gær. Einn farþegi var í 
bílnum og slasaðist hvorki hann né 
ökumaðurinn, sem var piltur innan 
við tvítugt. Bíllinn var ekki illa farinn. 
Að sögn lögreglunnar á Blönduósi 
var bílnum ekið of hratt miðað við 
aðstæður, hálkublettir voru á vegin-
um.

FLUGSLYS Skipulagðri leit að 
bandarískri Piper Cherokee-
flugvél sem hefur verið leitað frá 
því á fimmtudag var hætt í gær, 
enda veður búið að vera ákaflega 
vont á svæðinu. Einn maður var 
um borð í vélinni.

Leitarsvæðið var afmarkað eftir 
útreikningum sérstaks leitarfor-
rits sem tekur mið af áætluðum 
lendingarstað vélarinnar á sjónum 
og mögulegu reki.

Eftirgrennslan heldur áfram og 
hefur þeim tilmælum verið beint 
til skipa sem leið eiga um svæðið 
að þau litist um eftir hverju því 
sem bent gæti til afdrifa vélar-
innar og flugmannsins.  - fb

Bandarísk flugvél í sjóinn:

Skipulagðri leit 
hætt í gær

Árekstur við Eyrarbakka 
Fjórir slösuðust lítillega þegar tveir 
bílar sem komu úr gagnstæðri átt 
skullu saman við Eyrarbakka rétt eftir 
miðnætti í fyrrinótt. Ökumenn beggja 
bílanna voru undir tvítugu. Þá var 
einn maður á þrítugsaldri handtek-
inn á Suðurlandsvegi í gærmorgun 
grunaður um akstur undir áhrifum 
fíkniefna.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Bubbi, ertu ekki fullur sektar-
kenndar?

„Sekur.“

Nokkrir gestir á tónleikum sem Bubbi 
Morthens stóð fyrir á miðvikudagskvöld 
voru sektaðir fyrir að leggja bílum sínum 
ólöglega fyrir utan Austurbæ.

LÖGREGLUMÁL Fíkniefnadeild 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu lagði hald á rúmlega hundrað 
e-töflur, 250 grömm af maríjúana 
og 50 grömm af mjög hreinu 
amfetamíni í fyrrakvöld og 
fyrrinótt við hefðbundið eftirlit 
með smásölum fíkniefna í 
miðborg Reykjavíkur. Grunur 
leikur á að efnin hafi verið ætluð 
til sölu. Auk þessa hafði lögregla 
afskipti af á annan tug manna 
sem voru með neysluskammta af 
fíkniefnum í fórum sínum. 

Allt voru þetta karlmenn á 
þrítugsaldri. Þeir voru handteknir 
og færðir á lögreglustöð en sleppt 
að loknum yfirheyrslum. - jss

Eftirlit í miðborginni:

Mikið magn 
fíkniefna tekið

Ók undir áhrifum fíkniefna
Nítján ára gamall piltur var hand-
tekinn á Glerárgötu á Akureyri í 
gærmorgun grunaður um akstur 
undir áhrifum fíkniefna. Ekið var á 
kyrrstæðan bíl á Norðurgötu en engin 
slys urðu á fólki. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

STJÓRNMÁL Flest bendir til þess að 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson muni 
kynna ákvörðun sína um framtíð 
hans innan borgarstjórnarflokks 
Sjálfstæðisflokksins í dag. 

Í gærkvöldi hafði ekki verið 
boðaður fundur hjá borgar-
stjórnarflokknum, en upphaflega 
stóð til að hann færi fram fyrir 
hádegi í dag. Heimildarmenn telja 
að af fundinum verði síðar í dag.

Vaxandi þrýstingur hefur verið 
frá hverfafélögum og frá félags-
mönnum um að Vilhjálmur taki 
ekki við borgarstjóraembættinu 
eftir ár. Er þar bæði litið til frétta 
af lóðabraski manna tengdra Vil-
hjálmi og eins til bréfs sem væntan-

legt er frá umboðsmanni Alþingis 
eftir helgi. 

Í dag er vika frá því að Geir H. 
Haarde, formaður Sjálfstæðis-
flokksins, sagði í Silfri Egils að 
Vilhjálmur hefði um eina viku til 
að taka ákvörðun. 

Geir hefur undanfarið rætt við 
fjölmarga borgar- og varaborgar-
fulltrúa flokksins. Heimildir 
herma að þar hafi hann sagt að á 
meðan borgarfulltrúarnir lýstu 
yfir stuðningi við Vilhjálm, eins 
og þeir hafa gert, geti hann ekki 
gripið inn í atburðarásina.

Ekki náðist í Vilhjálm í gær. 
Hanna Birna Kristjánsdóttir og 
Gísli Marteinn Baldursson, sem 

skipa annað og þriðja sætið á lista 
sjálfstæðismanna, vildu ekki tjá 
sig um málið í gær.  - bj / th

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fyrrverandi borgarstjóri, liggur enn undir feldi:

Líklegt að niðurstaðan komi í dag

UMHUGSUN Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
þarf að gera það upp við sig hvort hann 
hyggist halda fast við að verða borgar-
stjóri að ári liðnu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL „Áhrif svona langrar einangrunar-
vistar geta verið margvísleg, stundum mjög slæm,“ 
segir Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðingur Fangelsis-
málastofnunar, um mál Íslendingsins sem vistaður 
hefur verið í einangrun í Færeyjum í fjóra mánuði 
vegna Pólstjörnumálsins. 

Maðurinn var handtekinn 18. september og þá 
úrskurðaður í gæsluvarðhald og settur í einangrun. 
Í október var einangruninni aflétt og maðurinn var í 
opinni gæslu en um lok þess mánaðar var hann aftur 
settur í einangrun og er þar enn. Þórarinn segir að 
frá því hann hóf störf hjá Fangelsismálastofnun árið 
2002 muni hann ekki eftir að fangi hafi verið 
vistaður svo lengi í einangrun hér á landi. „Lengsta 
vist sem ég man eftir hér landi á hin síðari ár er 
einn og hálfur mánuður en hér erum við líka mjög 
passasöm á svona hluti,“ segir Þórarinn. Þá bendir 
hann á að sálfræðingar hér séu mjög vakandi fyrir 
líðan einangrunarfanga og að lögregla taki tillit til 
óska sálfræðinga og reyni að flýta rannsókn ef líðan 
fanga versnar.   

Þess má geta að Einar Bollason sat saklaus í 
einangrun í yfir þrjá mánuði við rannsókn Guð-

mundar- og Geirfinnsmálsins, eða í 104 daga. Lýsti 
hann því síðar að í lok vistarinnar hefði hann verið 
farinn að efast um sakleysi sitt en ofskynjanir eru 
meðal algengra afleiðinga langrar einangrunar. 
Íslendingurinn í Færeyjum hefur nú verið í einangr-
un í um 120 daga. Gæsluvarðhaldsvist hans rennur 
út 7. mars, að sögn saksóknara, en þá verður 
maðurinn leiddur fyrir dómara á nýjan leik. 
Málsmeðferð fyrir dómi hefst 7. apríl og gæti hann 
átti yfir höfði sér tíu ára fangelsisdóm. - kdk

Íslendingur hefur nú verið í einangrun í Færeyjum í um 120 daga:

Áhrif einangrunarinnar afar skaðleg 

FÆREYJAR Íslenskur maður hefur nú setið í einangrun í um 
120 daga í Færeyjum eða fjóra mánuði.  

FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐMUNDUR SIGURÐSSON

SPURNING DAGSINS
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

130,2087
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

66,76 67,08

131,22 131,86

98,99 99,55

13,277 13,355

12,544 12,618

10,636 10,698

0,6232 0,6268

106,05 106,69

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Í blaðinu í gær misritaðist tímasetn-
ing á útför Friðþjófs Þorkelssonar. 
Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
fimmtudaginn 28. febrúar klukkan 
15.00.

LEIÐRÉTTING

SKOÐANAKÖNNUN Tæplega 72 pró-
sent segjast nú styðja ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, 
sem er mjög áþekk niðurstaða og 
fyrir mánuði þegar 68,5 prósent 
sögðust styðja stjórnina. Fylgið er 
mest meðal kjósenda Sjálfstæðis-
flokks, 95,9 prósent, og kjósenda 
Samfylkingar, 87,1 prósent. Af 
þeim sem ekki gefa upp hvaða 
flokk þeir myndu kjósa segjast 
63,5 prósent styðja ríkisstjórnina. 

Ríkisstjórnarflokkarnir tveir 
eru þeir flokkar sem eru stærstir 
samkvæmt nýrri könnun Frétta-
blaðsins. 40,1 prósent styður Sjálf-
stæðisflokkinn og 35,2 prósent 
styðja Samfylkinguna. Sjálfstæðis-
flokkurinn mælist því aftur með 
sama fylgi og í september á síðasta 
ári, en fylgið hafði aðeins dalað í 
janúarmánuði. Nokkur munur er á 
fylgi Sjálfstæðisflokks eftir kyni 
og hefur fylgi flokksins aukist um 
fimm prósent meðal karla frá síð-
asta mánuði. 46,1 prósent karla og 
32,7 prósent kvenna styðja flokk-
inn nú.

Lítill munur er á fylgi Sjálfstæðis-
flokksins eftir búsetu; 40,8 prósent 
á höfuðborgarsvæðinu og 39,1 pró-
sent á landsbyggðinni. 

Þá er einnig lítill munur á fylgi 
Samfylkingar eftir búsetu, 36,0 
prósent á höfuðborgarsvæðinu og 
33,9 prósent á landsbyggðinni segj-
ast myndu kjósa flokkinn nú. 

Ef fylgi flokksins eftir kyni er 
skoðað segjast 32,9 prósent karla 
og 38,1 prósent kvenna styðja 
flokkinn. 

Taka verður þó tillit til þess að 
breytingar á fylgi allra flokka frá 
síðustu könnun eru innan skekkju-
marka. Þá er munur á fylgi Sjálf-

stæðisflokks og Samfylkingar 
einnig innan skekkjumarka. 

Munur á fylgi Framsóknarflokks 
og Frjálslynda flokksins er einnig 
innan skekkjumarka, en 5,9 pró-
sent segjast nú myndu kjósa Fram-
sóknarflokkinn og 3,8 prósent 
styðja Frjálslynda flokkinn. Lítið 
fylgi flokksins á landsbyggðinni 
vekur athygli, 8,3 prósent. Þá segj-
ast 4,5 prósent á höfuðborgarsvæð-
inu kjósa flokkinn. 7,5 prósent 
karla og 4,0 prósent kvenna styðja 
Framsóknarflokkinn. 

Lítill munur er á fylgi Frjáls-
lynda flokksins eftir búsetu og 
hefur flokkurinn 3,5 prósenta fylgi 
á höfuðborgarsvæðinu og 4,2 pró-
senta fylgi á landsbyggðinni. Þá 
segjast 4,3 prósent karla og 3,1 

prósent kvenna styðja flokkinn. 
Vinstri græn halda sínu frá kosn-

ingum og síðustu könnun en 14,2 
prósent segjast nú myndu kjósa 
flokkinn. Nánast enginn munur er 
á fylgi flokksins eftir búsetu, en 
kynjamunur er þó nokkur. 8,6 pró-
sent karla styðja Vinstri græn en 
21,2 prósent kvenna. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 23. febrúar, 
og skiptust svarendur jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu. 
Spurt var; Hvaða lista myndir þú 
kjósa ef boðað yrði til kosninga nú? 
og tóku 63,3 prósent afstöðu til 
spurningarinnar. Þá var spurt; 
Styður þú ríkisstjórnina? og tóku 
87,3 prósent afstöðu til þeirrar 
spurningar. svanborg@frettabladid.is

Helmingur kjörfylgis 
Framsóknarflokksins
Sex prósent segjast nú myndu kjósa Framsóknarflokkinn. Fylgi Framsóknar-
flokks og Frjálslynda flokksins hefur dregist saman um helming frá kosning-
um. Samfylking hefur á sama tíma bætt við sig átta prósentustigum.
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VINSTRI GRÆN

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
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FRAMSÓKNARFLOKKUR
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15,1%

13,2%
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FYLGI STJÓRNMÁLAFLOKKANNA
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins

36,7%

34,8%

15,4%

8,9%
3,6%

40,1%

35,2%

14,2%

5,9%

3,8%

SKOÐANAKÖNNUN „Mestu tíðindin í 
þessari könnun eru þau að sú 

neikvæða 
umræða sem 
hefur verið í 
kringum Sjálf-
stæðisflokkinn 
hefur ekki áhrif á 
fylgið. Það kemur 
verulega á óvart 
að þeir skuli 
mælast með 
meira fylgi nú en 
síðast,“ segir 
Guðjón Arnar 

Kristjánsson, formaður Frjáls-
lynda flokksins.

„Ég vildi gjarnan sjá okkur 
mælast með svipað fylgi og í 
kosningunum en því er ekki að 
leyna að við höfum alltaf komið 
betur út úr kosningum en 
skoðanakönnunum.“

Guðjón Arnar Kristjánsson:

Komum betur 
út í kosningum

SKOÐANAKÖNNUN „Framsóknar-
flokkurinn hefur orðið fyrir 
ýmsum áföllum á þessum vetri, 
ekki síst hér í Reykjavík, og sú 
umræða hefur eflaust áhrif á 
niðurstöðurnar. Ég geri mér hins 
vegar vonir um að erfiðleikarnir 
séu að baki og að okkar endur-
reisnarstaf fari að skila sér,“ 
segir Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins.

„Fylgi við stjórnarflokkana 
vekur undrun mína, ekki síst 
vegna spillingarumræðunnar sem 
verið hefur hávær undanfarið og 
eins vegna efnahagserfiðleika 
sem þeir bera að hluta til ábyrgð 
á.“ - þo

Guðni Ágústsson:

Slæm umræða 
hefur áhrif

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn
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London
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San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

Á MORGUN 
NV-átt 12-15 m/s, 

við suðurströndina.

MÁNUDAGUR
Norðaustlæg átt 

víða um land.
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HÆGVIÐRI UM 
ALLT LAND  
Veðurspáin lítur 
ágætlega út, og 
helst er frá því að 
segja að lægðirnar 
virðast fara suður 
fyrir landið næstu 
dagana, það þýðir 
yfi rleitt hægviðri 
og smávægilega 
úrkomu á öllu 
landinu.

Elín Björk
Jónsdóttir
Veður-
fræðingur

SKOÐANAKÖNNUN „Þetta eru mjög 
góð tíðindi fyrir Samfylkinguna 
enda höfum við stóraukið fylgi 
okkar síðan í kosningunum. 
Báðir ríkisstjórnarflokkarnir 
koma vel út úr þessari könnun 
enda hefur stjórnin verið að gera 
góða hluti. Þetta er vinsæl 
ríkisstjórn sem lætur verkin 
tala,“ segir Ágúst Ólafur 
Ágústsson, varaformaður 
Samfylkingarinnar. 

Hann segir að fylgi stjórnar-
andstöðuflokkanna komi ekki á 
óvart. „Þetta er áfellisdómur yfir 
stjórnarandstöðunni, sem nær 
engu flugi,“ segir Ágúst Ólafur.

  - þo

Ágúst Ólafur Ágústsson:

Stjórnarand- 
staðan veik

SKOÐANAKÖNNUN „Við getum vel 
unað við þessa niðurstöðu en það 
er ljóst að staðan innan stjórnar-
andstöðunnar er frekar döpur. 
Við erum eini flokkurinn sem 
heldur sjó og erum með svipað 
fylgi og í kosningunum. 

Mig grunar að Samfylkingin 
taki frá hinum stjórnarandstöðu-
flokkunum og eitthvað af fylgi 
Framsóknarflokksins hefur farið 
yfir til Sjálfstæðisflokksins,“ 
segir Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður VG. 

„Nú fer að reyna á ríkisstjórn-
ina. Mig grunar að þetta séu 
hæstu tölur sem við sjáum á 
kjörtímabilinu um fylgi ríkis-
stjórnarflokkanna.“  - þo

Steingrímur J. Sigfússon:

Eini flokkurinn 
sem heldur sjó

SKOÐANAKÖNNUN „Þetta hljóta að 
teljast góð tíðindi fyrir okkur og 
við fögnum því hversu vel við 
stöndum. Þetta sýnir að forysta 

okkar er sterk og 
við njótum mikils 
trausts,“ segir 
Arnbjörg 
Sveinsdóttir, 
þingflokksform-
aður Sjálfstæðis-
flokksins. Hún 
segir að umrótið 
í kringum 
borgarstjórnar-
málin sé farið að 
sjatna og það 

skili sér í auknu fylgi. „Niður-
stöður kjarasamninga sem 
ríkisstjórnin kom að hafa eflaust 
áhrif á þessar tölur. Fólk treystir 
Sjálfstæðisflokknum greinilega 
best til að stjórna skútunni,“ 
segir Arnbjörg.  - þo

Arnbjörg Sveinsdóttir:

Umrótið farið 
að sjatna

VERÐLAUN Breiðavíkurmálið var áberandi þegar 
Blaðamannaverðlaun ársins 2007 voru afhent í gær 
af Blaðamannafélagi Íslands. Ritstjórn DV deildi 
verðlaunum fyrir bestu rannsóknarblaðamennskuna 
með þeim Þóru Tómasdóttur og Sigmari Guðmunds-
syni úr Kastljósi fyrir umfjöllun sína um Breiða-
víkur málið. Þetta er í fyrsta sinn í fimm ára sögu 
verðlaunanna sem aðilar af tveimur ritstjórnum 
deila með sér verðlaununum.

Kristján Már Unnarsson, fréttamaður á frétta-
stofu Stöðvar 2, fékk blaðamannaverðlaun ársins 
2007. Í rökstuðningi dómnefndar segir að Kristján 
hafi fengið verðlaunin fyrir upplýsandi fréttir úr 
hversdagslífi á landsbyggðinni. Þar hafi hann á 
látlausan en áhrifaríkan hátt varpað ljósi á ýmsar 
þær þjóðfélagsbreytingar sem séu að verða á 
íslensku samfélagi. 

Jóhannes Kr. Kristjánsson og Kristinn Hrafnsson 
í þættinum Kompási á Stöð 2 fengu verðlaun fyrir 
bestu umfjöllun ársins.   -fb

Blaðamannaverðlaun ársins 2007 voru afhent í gær:

Breiðavíkurmálið áberandi

SIGURVEGARAR Sigurvegarnir stilltu sér glaðbeittir upp eftir 
afhendingu verðlaunanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ARNBJÖRG 
SVEINSDÓTTIR

GENGIÐ 22.02.2008
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á húsið að heita?

Vegleg verðlaun í boði fyrir áhugaverðustu tillögurnar. Öllum sem 
senda inn tillögur verður sýndur viðeigandi þakklætisvottur.

Vinsamlega sendið tillögur á netfangið nafn@portusgroup.is eða í 
pósti á Eignarhaldsfélagið Portus hf, PO 709, 150 Reykjavík fyrir 
laugardaginn 1. mars.

Heimsækið portusgroup.is til að fá innblástur.

Hvað

Bygging Tónlistar- og ráðstefnuhússins í Reykjavík gengur vel 
og er ráðgert að það verði opnað í desember 2009.

Við óskum nú eftir tillögum að nafni á húsið frá landsmönnum. 
Nafnið þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

1. Falla vel að íslenskri tungu.
2. Vera þjált á erlendum tungumálum.
3. Vera lýsandi fyrir starfsemi hússins, þ.e. tónlist og ráðstefnuhald.
4. Undirstrika að Tónlistar- og ráðstefnuhúsið er hús fólksins í landinu.
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Ferðaskrifstofa

RÍKISFJÁRMÁL Fjármálaráðherra 
hefur ekkert undanfæri í deilum 
sínum við Impregilo og ætti að 
gera dómsátt sem fyrst til að losna 
við gífurlegar dráttarvaxta-
greiðslur á kostnað skattgreið-
enda, að mati Steingríms J. Sig-
fússonar, formanns VG.

Á fimmtudag var greint frá því í 
Fréttablaðinu að dráttur á greiðslu 
skuldar vegna ofgreiddra skatta, 
frá ríkinu til Impregilo, kostaði 
rúma milljón króna í vexti á degi 
hverjum.  Hæstiréttur dæmdi ríkið 
til að greiða 1,2 milljarða í sept-
ember og er skuldin nú komin í 1,5 
milljarða. Impregilo hefur stefnt 
ríkinu til að greiða upphæðina.

Steingrímur rifjar upp að hann 
hafi í áraraðir bent á og spurt um 
ástand skatta- og fjármála við 
Kárahnjúka. „Og þau dásamlegu 
svör eru öll skjalfest í þingtíðind-
um. Fjármálaráðherra hélt því 
fram að á Kárahnjúkum væru 
engin sérstök vandamál umfram 
það sem vænta mætti! Síðan hefur 
komið í ljós að þar hefur allt verið 
í þvílíkum ólestri,“ segir Stein-
grímur. Gerð hafi verið mikil mis-
tök og í raun sé um hneyksli að 
ræða.

Steingrímur kveður byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar skólabókar-
dæmi um hvernig eigi ekki að 
framkvæma hlutina.    - kóþ

Steingrímur J. hefur lengi bent á að skattamál við Kárahnjúka væru í ólagi:

Sættist og losnið við vextina

STEINGRÍMUR JÓHANN SIGFÚSSON 
Segir fjármálaráðherra hafa haldið því 
fram opinberlega í áraraðir að engin 
sérstök vandamál væru á Kárahnjúkum. 
Annað hafi komið á daginn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Einn ökumaður var 
tekinn í Reykjanesbæ grunaður 
um að aka undir áhrifum 
fíkniefna á föstudagskvöld.  Þá 
fannst lítilræði af meintum 
kannabisefnum og tæki til 
fíkniefnaneyslu í bifreiðinni. 

Voru fjórir farþegar einnig 
handteknir og fluttir á lögreglu-
stöð til yfirheyrslu.  Þeim var 
öllum sleppt að lokinni yfir-
heyrslu.

Að auki var einn ökumaður 
kærður fyrir að virða ekki 
stöðunarskyldu í bænum, auk 
þess sem ökumaður var tekinn 
fyrir of hraðan akstur á Reykja-
nesbrautinni. - fb

Fimm teknir í Reykjanesbæ:

Kannabisefni 
og tæki fundust

TYRKLAND, AP Tveir tyrkneskir her-
menn og að minnsta kosti 35 liðs-
menn PKK, aðskilnaðarsamstaka 
Kúrda, féllu í bardögum í norður-
hluta Íraks í gær. Samkvæmt tyrk-
neska hernum hafa sjö hermenn og 
að minnsta kosti 79 uppreisnar-
menn dáið síðan Tyrkir gerðu inn-
rás í Írak seint á fimmtudag.

Íraskir og kúrdískir ráðamenn 
hafa lýst yfir óánægju sinni með 
innrásina. Ali al-Dabbagh, tals-
maður Íraksstjórnar, sagðist skilja 
að samtökin, sem hafa barist fyrir 
sjálfstæði Kúrda í fjölda ára, ógn-
uðu Tyrkjum en gagnrýndi samt 
ákvörðun Tyrkja. „Hernaðar-
aðgerðir munu ekki leysa vanda-
málið. Tyrkir hafa áður gripið til 
vopna og það hefur aldrei leitt gott 
af sér,“ sagði hann.

Sjónvarpsstöð í Tyrklandi hélt því 
fram að tíu þúsund hermenn taki 

þátt í innrásinni, en aðrar heimildir 
segja að einungis hluti þess liðs hafi 
verið notaður. Áður en landherinn 
hélt yfir landamærin voru gerðar 
loftárásir og flugskeytaárásir á 
skæruliða PKK í Írak.

Evrópusambandið hvetur Tyrki 
til að halda aðgerðum sínum í hófi. 
„Við skiljum þörf Tyrkja fyrir að 
vernda íbúa landsins fyrir hryðju-
verkum,“ sagði Krisztina Nagy, 
talsmaður framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, en sagði að 
Tyrkir ættu samt að „forðast óhóf-
legar hernaðaraðgerðir og bera 
virðingu fyrir mannréttindum og 
reglum réttarríkisins.“ 

Á fimmtudaginn ræddi Abdullah 
Gül, forseti Tyrklands, við Jalal 
Talabani, forseta Íraks, og skýrði 
honum frá markmiðum innrásar-
innar. Gül bauð Talabani einnig í 
heimsókn til Tyrklands. - gb

Innrás tyrkneska hersins í norðurhluta Íraks tekur sinn toll:

79 Kúrdar hafa fallið í átökum

TYRKNESKIR HERMENN Tyrkneski herinn 
hefur ráðist gegn aðskilnaðarsamtökum 
Kúrda í norðanverðu Írak.

Á ríkið að greiða Breiðavíkur-
drengjunum skaðabætur?
Já 80,7%
Nei 19,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú búinn að panta utan-
landsferð í sumarfríinu?

Segðu þína skoðun á visir.is

SJÁVARÚTVEGUR Hagsmunaaðilar í 
sjávarútvegi í Vestmannaeyjum 
krefjast þess að skip Hafrann-
sóknastofnunar haldi þegar af 
stað til loðnumælinga. Sjómenn í 
Eyjum segjast sjá mikla loðnu og 
hún virðist farin að þétta sig.

„Menn eru enn að halda í þá von 
að veiðar verði leyfðar að nýju. Í 
það minnsta þannig að það sé hægt 
að halda lágmarksumsvifum í 
gangi,“ segir Elliði Vignisson, 
bæjar stjóri í Vestmannaeyjum.

„Það eru allir að vona og ég held 
að flestir hinkri við bryggju í bili,“ 
segir Guðmundur Huginn Guð-
mundsson, skipstjóri á Hugin VE. 
Hann segir sjómenn binda vonir 
við að loðnumælingar haldi áfram 
eftir helgi og veiðar geti hafist á 
ný. „Ástandið á miðunum er síst 
verra en undanfarin fjögur eða 
fimm ár,“ segir Guðmundur. 

Hann segir hvern dag skipta 
máli, enda loðnan á leið vestur til 
að hrygna. „Loðnan bíður ekkert, 
það verður að grípa gæsina á 
meðan hún gefst.“

Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi í 
Eyjum boðuðu til fundar í gær til 
að ræða ástandið í loðnuveiðum. 
Þungt hljóð var í fundarmönnum, 
segir Elliði.

Á fundinum lýstu sjómenn því 
að þeir teldu meira af loðnu á mið-
unum nú en undanfarin þrjú ár, 
segir Elliði. Þá hafi þeir lýst 
áhyggjum af þeirri gjá sem virðist 
milli mælinga Hafrannsókna-
stofnunar og upplifunar sjó-
manna.

Í ályktun sem samþykkt var á 
fundinum er ríkisstjórnin hvött til 
þess að bæta fiskvinnslufólki 
tekjutap og fjárfesta í starfs- og 

endurmenntun starfsfólks í fisk-
vinnslu.

Fundarmenn töldu afar mikil-
vægt að gefinn yrði út lágmarks-
loðnukvóti á hvert skip sem alltaf 
megi veiða. Við það bætist breyti-
legur kvóti byggður á mælingum. 
Þetta segir Elliði að myndi gera 
útgerðum kleyft að halda áfram 

úti lágmarksstarfsemi þótt illa 
áraði.

Einar K. Guðfinnsson sjávar-
útvegsráðherra var væntanlegur á 
fund Eyjamanna í gær en komst ekki 
þar sem ófært var til Eyja. Hann 
mun vera væntanlegur á morgun til 
að ræða við hagsmuna aðila í sjávar-
útvegi. brjann@frettabladid.is

Loðnan farin að 
þétta sig við Eyjar
Sjómenn í Vestmannaeyjum segja loðnu um allan sjó. Þeir gagnrýna að skip 
Hafrannsóknastofnunar séu bundin við bryggju og vilja fá þau aftur til loðnu-
mælinga strax. Forstjóri stofnunarinnar segir skip fara til mælinga strax í dag.

Árni Friðriksson, rannsóknaskip 
Hafrannsóknastofnunarinnar, mun 
leggja úr höfn um hádegi í dag ef 
áætlanir ganga eftir og halda áfram 
loðnuleit, segir Jóhann Sigurjóns-
son, forstjóri stofnunarinnar. 

Bjarni Sæmundsson mun í 
kjölfarið fara vestur fyrir landið og 
leita loðnu áður en hann tekur þátt 
í togararalli.

„Það er engin ástæða til þess 
að gera því skóna að miklar líkur 
séu á því að það verði stórkostleg 

breyting á,“ segir Jóhann. „En það er 
þrátt fyrir það alveg jafn mikilvægt 
að fylgja þessu eftir og vera því 
viðbúinn að mæla eitthvað ef menn 
verða varir við eitthvað nýtt og 
meira.“

Jóhann segist ekki gera lítið úr því 
að mikil loðna finnist á ákveðnum 
svæðum en við vinnu sína verði 
stofnunini að notast við heildarmat 
á stærð loðnustofnsins á hverjum 
tíma og gildandi langtímanýtingar-
stefnu.

LOÐNULEIT HALDIÐ ÁFRAM Í DAG
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LOÐNUTORFA Guðmundur 
Huginn Guðmundsson sýnir 
mælingu á loðnutorfu sem 
tekin var rétt austan við 
Ingólfshöfða á miðvikudag. 
Torfan var afar þétt og 
talsvert stærri en Heimaey 
miðað við mælinguna.

KJÖRKASSINN
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Góð sjón er lykilatriði í umferðinni

SÉRÐU FRAM Á VEGINN?

SJÓNMÆLING OG UMGJÖRÐ
Ef þú ert með F plús fjölskyldutryggingu hjá VÍS færðu sjónmælingu og 

gleraugnaumgjörð endurgjaldslaust í verslunum Pro optik við kaup á 

sjónglerjum. Kynntu þér málið á www.vis.is eða á næstu þjónustuskrifstofu VÍS. 

Níu af hverjum tíu bílstjórum sem valda umferðaróhappi segja ástæðuna vera að þeir hafi ekki séð nógu vel. 

Ef þú notar gleraugu eða linsur þarftu að muna eftir þeim þegar þú keyrir og vera viss um að þau séu af 

réttum styrk. Þannig eflir þú öryggi í umferðinni.

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  www.vis.is

Elica háfar
glæsileg hönnun 

og fágað yfirbragð

VÍSINDI „Því hefur verið fleygt að 
meiri úrkoma sé hér í Mosfellsbæ 
en í Reykjavík,“ segir í erindi 
Jóhönnu Hansen bæjarverkfræð-
ings, sem leggur til við bæjarráð 
að keypt verði sjálfvirk veður-
athugunarstöð til að kanna málið.

„Sú hugmynd hefur komið upp 
að sett verði á laggirnar veður-
athugunarstöð í Mosfellsbæ. Sér-
staklega hefur verið þrýst á það í 
framhaldi af óveðrasömu tíðar-
fari undanfarna mánuði,“ segir 
Jóhanna.

Að því er kemur fram í erindi 
bæjarverkfræðingsins skiptist 
veður mjög eftir svæðum í Mos-
fellsbæ. „Þannig eru Teigarnir 

öðruvísi en svæðið um Lágafells-
skóla og síðan er talsvert meiri 
vindur neðst í Töngum, Holtum 
og í nýju íbúðarhverfi í Leir-
vogs tungu,“ segir Jóhanna, sem 
leggur til að sjálfvirkri veður-
athugunarstöð verði komið fyrir 
á áhaldahúsi bæjarins.

Upplýsingar frá stöðinni myndu 
verða tengdar inn á vef Mosfells-
bæjar. Það segir Jóhanna að 
myndi auka þjónustu við bæjar-
búa mikið. Svipaður háttur væri 
þegar hafður á í Garðabæ.

Veðurstöðin, sem kostar tæpar 
850 þúsund krónur, á að mæla 
vindátt, vindhraða, lofthita, 
loft raka, loftþrýsting, sólar-

geislun og regn. Bæjarráðið seg-
ist jákvætt fyrir málinu.  - gar

Bæjarverkfræðingur vill sjálfvirka veðurathugunarstöð ofan á áhaldahúsið:

Segir vætusamt í Mosfellsbæ

ÁHALDAHÚSIÐ Bæjarverkfræðingur í 
Mosfellsbæ segir að veðurathugunar-
stöð á áhaldahúsi bæjarins myndi gefa 
góða mynd af veðurfari í Teigahverfi.

VESTMANNAEYJAR Bæjarstjórn 
Vestmannaeyja leggst gegn því að 
heilbrigðisráðuneytið noti öryggi 
fólks sem skiptimynt í samning-
um um sjúkraflug og hvetur til 
þess að sjúkraflug úr Eyjum verði 
starfrækt áfram á sólarhrings-
vöktum, segir í ályktun bæjar-
stjórnar á fimmtudag.

Í útboði ráðuneytisins er sú 
nýlunda að falla frá þessari kröfu, 
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Vestmannaeyja.

„En í ljósi landfræðilegrar stöðu 
og atvinnulífs þarf hér að vera 
sjúkraflug allan sólarhringinn. 
Þetta eru einhverjir tugir skipta á 
ári sem við notum þessa þjón-
ustu,“ segir Elliði.

Bæjarstjóri telur það einnig ein-
kennilega mótvægisaðgerð að 
hækka álögur á þjóðveginn til 
Eyja. Eimskip hafi tilkynnt um 
væntanlega hækkun gjaldskrár 
sinnar um rúm átta prósent.

„Og Herjólfur er þjóðvegur,“ 
segir Elliði, sem hvetur ríkið til að 

hafa jafnræði í heiðri á þjóð vegum 
landsins; annað hvort að niður-
greiða Herjólf eða taka upp gjald-
töku á öðrum þjóðvegum.

Rétt sé að Eimskip hafi hækkað 
gjöldin en ekki ríkið, en „Eimskip 
hækkar af því að það fæst ekki 
aukið framlag frá ríkinu til að 
reka þjóðveginn“.   - kóþ

Dregið úr sjúkraflugi og rukkað meira í Herjólf:

Öryggi fólks nýtt 
sem skiptimynt

ELLIÐI 
VIGNISSON 
Bæjarstjórinn 
skorar á sam-
gönguráðherra 
og ráðherra 
Suðurlands að 
koma í veg fyrir 
auknar álögur á 
heimili í Eyjum, 
sem stafi af 
framkvæmd 
samnings Vega-
gerðarinnar við 
Eimskip. 
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BREIÐAVÍK Niðurstöður nefndarmanna sem fóru yfir 
starfsemi Breiðavíkur urðu til þess að lagðar voru 
fram tillögur við Barnaverndarstofu um hvernig 
betur mætti tryggja velferð barna í samtímanum. 

Meðal annars er lagt til að settar 
verði takmarkanir á þann fjölda 
barnaverndarmála sem hver 
sérfræðingur hafi til umfjöllunar. 
Fjöldi tilkynninga til barna verndar-
yfirvalda hefur tvöfaldast á 
síðustu fimm árum án þess að 
starfsmönnum hafi fjölgað í 
samræmi við það. Álag á hvern 
starfsmann hefur því vaxið mikið. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, tekur undir 
tillögur nefndarmanna og segir 
þær í takt við sínar hugmyndir. 

Hann segir fjölgun mála á hvern starfsmann hafa 
verið eitt helsta áhyggjuefni Barnaverndarstofu, 
þar sem við stóraukið álag aukist líkur á mistökum, 
en yfir átta þúsund barnaverndarmál voru tilkynnt á 
síðasta ári að sögn Braga. 

Bragi tekur þó fram að margar af tilkynningunum 
snúi að léttari málum en áður komu inn á borð 
barnaverndar. Þeim þurfi þó að sinna og það taki 
tíma frá vinnslu erfiðari mála. 

Breiðavíkurnefndin leggur einnig til að sveitar-
félög tryggi framboð af stuðningsúrræðum til að 
styrkja börn og fjölskyldur þeirra svo komast megi 
hjá vistun utan heimilis. Sé tekin ákvörðun um að 
vista barn utan heimilis megi að mati nefndarinnar 
styrkja núgildandi eftirlitskerfi, auka gæði þess 
starfs sem hér er unnið og bæta réttarstöðu barna á 
öllum stigum máls. Vinna á úrbótum á þessum 
þáttum innan Barnaverndarstofu hefur að sögn 
Braga staðið yfir í um ár og er búist við því að niður-
stöður verði lagðar fram innan tíðar. 

Bragi bendir þó á að neikvæð umræðu fjölmiðla 
um meðferðastofnanir undanfarin misseri, svo sem í 
tengslum við Breiðavík, Byrgið og gamla unglinga-
heimilið við Dalbraut, hafi reynt á starfsmenn og 
hafi líklega orðið til þess að draga úr trausti 
foreldra á meðferðarstofnunum. „Ég held að fólk 
geri sér ekki nægilega vel grein fyrir því að 
stofnanir samtímans, ætlaðar börnum, eiga lítið 
sameiginlegt með stofnunum eins og Breiðavík,“ 
segir Bragi og bætir við: „Foreldrar geta alveg 
treyst því að börnunum þeirra er ekki hætta búin 
inni á þessum stofnunum í dag og mikil vinna er 
lögð í að gæta að velferð þeirra.“ karen@frettabladid.is

Breiðavíkurnefndin 
lítur til samtímans 
Breiðavíkurnefnd leggur til að fjöldi mála sem sérfræðingar á sviði barna-
verndar vinni að sé takmarkaður. Yfir átta þúsund tilkynningar bárust til barna-
verndaryfirvalda á síðasta ári. Það er um tvöföldun frá því fyrir fimm árum. 

EKKI HÆTTA BÚIN Á MEÐFERÐARSTOFNUNUM Fjöldi tilkynn-
inga til barnaverndaryfirvalda hefur tvöfaldast á síðustu fimm 
árum án þess að starfsmönnum hafi fjölgað í samræmi við 
það. Álag á hvern starfsmann hefur því vaxið mikið og segir 
forstjóri Barnaverndarstofu að við stóraukið álag aukist líkur á 
því að mistök verði.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRAGI 
GUÐBRANDSSON
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS

Samfélagsverðlaunin
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða afhent á þriðjudag. Veitt verða verðlaun í fjórum flokkum og hafa fimm verið tilnefndir í 
hverjum flokki. Í dag eru kynnt þau félagasamtök sem tilnefnd eru fyrir framúrskarandi starf sitt í þágu mannúðarmála eða náttúru-
verndar og hafa lagt sitt af mörkum til að bæta íslenskt samfélag.

ABC barnahjálp var stofnuð fyrir tuttugu 
árum. Guðrún Margrét Pálsdóttir var ein af 
stofnendum en hún kynntist neyð barna í 
gegnum ferðir sínar um heiminn. ABC 
barnahjálp útvegar þurfandi börnum 
menntun, umönnun og framfærslu auk þess 
að byggja skóla og heimili sem börnin sækja 
og dvelja á. „Þegar ég var að byrja vorum 
við örfá sem störfuðum að þessu og vorum 
þá að styðja um 100 börn. Í dag eru virkir 
stuðningsfélagar um sex þúsund talsins og 
fjölgaði þeim hlutfallslega mest í fyrra. 
Bæði er það að fólk er orðið meðvitaðra um 
hvað þörfin fyrir hjálp er mikil og svo er 
heimasíðan okkar, www.abc.is orðin mjög 
aðgengileg þar sem fólk getur valið sér barn 
til að styðja,“ segir Guðrún. Félagið styrkir 
í dag börn á Indlandi, Filippseyjum, 

Pakistan, Úganda, Kenía og Senegal og í 
Líberíu er verið að undirbúa hjálparstarf og 
bygging heimavistarskóla er þar í fullum 
gangi. „Við erum einnig að undirbúa hjálp-
arstarf í fleiri löndum en börnin búa ýmist á 
barnaheimilum og heimavistum ABC eða 
eru hjá aðstandendum og sækja skólana. 
Þannig fá þau öll menntun.“ 

Guðrún segir tilnefningu til Samfélags-
verðlaunanna hafa mikla þýðingu. „Slíkt 
vekur athygli á starfinu en við erum með 
mörg börn sem vantar stuðning og þurfum 
sárlega á auknum liðsafla að halda. Stofnun 
ABC Barnahjálpar í Færeyjum var fyrsta 
skrefið stil að útvíkka starf ABC barna-
hjálpar á Vesturlöndum og nú erum við búin 
að skrá starf okkar einnig á Flórída og erum 
spennt að opna þar skrifstofu.“

Guðrún Margrét Pálsdóttir, formaður ABC barnahjálpar :

Virkir stuðningsfélagar 
um sex þúsund talsins 

Saman-hópurinn er frjáls félagasamtök 
ólíkra aðila sem vinna að sameiginlegu 
markmiði. Hópurinn vill með starfsemi 
sinni stuðla að samstarfi fólks sem vinnur 
að forvörnum, vekja athygli á þeirri ógn 
sem börnum og unglingum stafar af 
útbreiðslu áfengis og vímuefna í samfélag-
inu og síðast en ekki síst styrkja og styðja 
foreldra í uppeldishlutverkinu. Fjöldi aðila 
sem á einn eða annan hátt starfa með eða 
fyrir börn og unglinga eiga fulltrúa innan 
hópsins. Má til dæmis nefna sveitarfélög, 
Barnaheill, lögregluna á höfuðborgarsvæð-
inu og Rauða kross Íslands. 

Bergþóra Valsdóttir er fulltrúi SAMFOK 

í Saman-hópnum. Hún segir starfsemina 
hafa byrjað í kringum aldamótin síðustu. 
„Þá tók sig saman hópur fólks og fór af stað 
með herferð þar sem foreldrar voru hvattir 
til þess að fagna þessum tímamótum með 
börnunum sínum. Skilaboðunum var vel 
tekið; þau virtust bera árangur og því höfum 
við haldið starfinu áfram.“

Skilaboð Saman-hópsins beinast fyrst og 
fremst að foreldrum og forráðamönnum. 
„Við segjum stundum að foreldrar séu besta 
forvörnin. Við höfum aftur á móti forðast að 
predika varðandi uppeldi og reynum frekar 
að hafa jákvæða hvatningu og stuðning að 
leiðarljósi í starfi okkar,“ segir Bergþóra.

Saman-hópurinn stuðlar að samveru fjölskyldunnar:

Jákvæð og hvetjandi 
skilaboð frá foreldrum

VINNUHÓPUR SAMAN-HÓPSINS FUNDAR Guðbjörg S. Bergsdóttir frá Ríkislögreglustjóra, Eygló Rúnarsdóttir 
frá ÍTR og Sveinbjörn Kristjánsson frá lýðheilsustöð eru fulltrúar í Saman-hópnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GUÐRÚN MARGRÉT PÁLSDÓTTIR Hefur í tuttugu ár helgað krafta sína þurfandi börnum í heiminum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Helga Lára Hauksdóttir er annar 
tveggja framkvæmdastjóra lög-
fræðiaðstoðar Orators en frá árinu 
1981 hefur fólk getað hringt til 
hennar og fengið ókeypis lög-
fræðiráðgjöf og hefur fjöldi 
Íslendinga nýtt sér aðstoðina. „Við 
veitum alhliða lögfræðiaðstoð, 
aðstoðum og leiðbeinum með alls 
kyns mál, mikill hluti þeirra eru 
sifjamál, mál sem tengjast kröfu-
rétti og samningarétti. Þarna fær 
fólk kjörið tækifæri til að kanna 
réttarstöðu sína og getur þá áttað 
sig á því hver séu skynsamleg 
næstu skref. Fólk er líka oft bara 
að forvitnast, er ekki í vandræð-
um, en vill kannski athuga hvaða 
leið það getur farið ef svo ber 
undir,“ segir Helga Lára og bætir 
við að á símatíma rigni símtölum 
inn og oft komist færri að en vilja. 
„Símatíminn er milli hálfátta og 
tíu á fimmtudagskvöldum en við 
náum að sinna milli 15 til 20 manns 
á hverju kvöldi. Þörfin er alltaf 
mikil og hefur verið í öll þau ár 
sem lögfræðiaðstoðin hefur verið 
starfrækt.“ Helga Lára segir 
starfið vera mjög gefandi og þarna 
geti lögfræðingar framtíðarinnar 
fengið góða æfingu og veitt 
almenningi aðstoð um leið. „Það er 
mikill heiður fyrir starf Orators 
að vera tilnefnt til Samfélagsverð-
launanna og hvetjandi.“

Helga Lára Hauksdóttir, framkvæmdastjóri lögfræðiaðstoðar Orators:

Þörfin er alltaf mikil

HELGA LÁRA HAUKSDÓTTIR OG BARBARA INGA ALBERTSDÓTTIR  Lögfræðiaðstoð 
Orators hefur hjálpað Íslendingum í sautján ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Starfsemi Hjálpræðishersins á 
Íslandi hófst árið 1895 og hefur 
verið öflug allar götur síðan, þó 
að hún hafi eðlilega tekið nokkr-
um breytingum. Anne Marie 
Reinholdtsen majór er yfirfor-
ingi Hjálpræðishersins á Íslandi. 
Hún segir starfsemina hafa verið 
í sókn að undanförnu.

„Starfið felst að miklu leyti í 
að rétta bágstöddum hjálpar-
hönd, en við erum einnig með 
öflugt æskulýðsstarf, sérstak-
lega í Reykjavík og á Akureyri. Í 
nóvember síðastliðnum opnuð-
um við dagsetur úti á Granda 
sem býður upp á samastað og 
félagsskap yfir daginn. Að auki 
hófum við í fyrsta skipti starf-
semi í Reykjanesbæ nú í haust 
og því er nóg um að vera hjá 
okkur.“

Hjálpræðisherinn starfar eftir 
sömu kristilegu gildunum um 
allan heim. „Við reynum að 
hjálpa öllum sem þurfa á hjálp 
að halda, sama hverjar aðstæður 
þeirra eru. Við þurfum þó að 
setja vissar reglur, til dæmis um 

þá hegðun sem fólk sýnir á gisti-
heimilum. En oftast gengur 
hjálparstarfið vel,“ segir Anne.

Í starfi sínu með Hernum 
hefur Anne kynnst öllu litrófi 

mannlífsins. Hún segir starfið 
stundum reyna á. „Það koma 
vissulega erfiðar stundir en 
starfið er oftast afskaplega gef-
andi og skemmtilegt.“

Hjálpræðisherinn á Íslandi:

Erfitt en gefandi starf

ANNE MARIE REINHOLDTSEN MAJÓR OG ASLAUG LANGGÅRD Þær stöllur hafa 
lengi starfað á vegum Hjálpræðishersins á íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BAS-hópurinn er skipaður þeim 
Önnu Ingigerði Arnarsdóttur, 
Bríeti Birgisdóttur og Soffíu 
Eiríksdóttur, en þær eru allar 
hjúkrunarfræðingar. Þær vöktu 
mikla athygli síðastliðið sumar 
þegar þær skipulögðu vel sótta 
göngu gegn umferðarslysum. Upp-
haflega áttu þær von á að um 
hundrað manns tækju þátt í göng-
unni, en þegar upp var staðið 
reyndust þátttakendurnir um 
fimm þúsund.

„Við vorum að sjálfsögðu himin-
lifandi yfir því hvað þetta átak 
vakti mikil viðbrögð. Fólk úr þeim 
starfsstéttum sem koma að umferð-
arslysum, til að mynda sjúkraflutn-
ingamenn og slökkviliðsmenn, fjöl-
mennti í gönguna og almenningur 
einnig, enda láta alvarleg umferð-
arslys fáa ósnortna í svona litlu 
samfélagi,“ segir Soffía.

BAS-hópurinn hefur tekið þátt í 
fleiri göngum til góðs. „Við höfum 
allar unnið talsvert með krabba-
meinssjúklingum og okkur langaði 
til þess að safna peningum til þess 
að styrkja þann málsstað,“ segir 
Soffía. „Árið 2006 tókum við því 

þátt í Avon-göngunni í New York, 
en í henni söfnuðust í allt 9,7 millj-
ónir bandaríkjadala sem renna til 
meðferða og rannsókna á krabba-
meini.“

Þær stöllur í BAS-hópnum 
stefna að því að halda starfi sínu 
áfram og stefna að annarri göngu 
gegn umferðarslysum með vor-
inu.

BAS-hópurinn gengur til góðs:

Vekja athygli á slysum

BAS-HÓPURINN Bríet Birgisdóttir, Anna Ingigerður Arnarsdóttir og Soffía Eiríksdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Þ
rátt fyrir að fáir hafi dregið í efa frásögn vistmanna 
á Breiðavíkurheimilinu um ofbeldi og misnotkun 
sem þar viðgekkst upp úr miðri síðustu öld, var mik-
ilvægt að rannsaka málið opinberlega.

Skýrsla nefndar forsætisráðuneytisins sem nú 
liggur fyrir staðfestir það sem sagt hefur verið. Þar kemur 
fram að meiri líkur en minni séu á að vistmenn hafi verið 
beittir ofbeldi, ákvörðun um vistun á vegum ríkisins byggði 
oft á hæpnum forsendum og opinberu eftirliti með stofnun-
inni var ábótavant. Þetta eru alvarlegar niðurstöður.

Þrátt fyrir að langt sé um liðið er ekki hægt að slá því föstu 
að einstaklingar séu ekki lengur beittir óréttmætu ofbeldi af 
hálfu ríkisins. Gleymum því ekki að fjölmargir töldu eðlilegt 
að fulltrúar yfirvalda tækju börn frá foreldrum sínum af 
litlu tilefni fyrir rúmum fimmtíu árum. Því sem við teljum 
eðlilega valdbeitingu ríkisins í dag verður ef til vill lýst sem 
ósanngjörnu ofbeldi eftir fimmtíu ár. Við verðum því alltaf 
að efast um heimildir yfirvalda til að ráðskast með líf ein-
staklinganna og takmarka verulega valdheimildir ríkisins. 
Það á við um barnaverndarmál eins og önnur mál.

Viðbrögð Geirs H. Haarde forsætisráðherra sýna að hann 
áttar sig á alvarleika þessa máls. Því hefur hann falið nefnd-
inni sem rannsakaði Breiðavíkurmálið að halda starfi sínu 
áfram. Eiga nefndarmenn að fjalla um önnur vist- og með-
ferðarheimili ríkisins sem falla undir lög sem sett voru á síð-
asta ári.

Stjórnmálamenn brugðust við fréttum af Breiðavíkur-
heimilinu á síðasta ári af yfirvegun. Þeir slepptu því að fara 
í pólitískar skotgrafir. Málið er líka þess eðlis. Búast má við 
að samstaða náist um framhald málsins á Alþingi svo hægt 
verði að koma til móts við þá vistmenn sem enn eru á lífi.

Forsætisráðherra hefur boðað gerð lagafrumvarps til að 
gera stjórnvöldum kleift að greiða vistmönnum skaðabætur. 
Þrátt fyrir að skaðabótaskylda sé fyrnd samkvæmt lögum 
ber ríkið siðferðislega ábyrgð. Leiðin sem forsætisráðherra 
boðar losar hvern og einn fyrrverandi vistmann undan því 
að sækja málið sjálfur fyrir dómstólum. Það hlýtur að vera 
jákvætt fyrir þessa einstaklinga að þurfa ekki að standa í 
dýrum málaferlum þar sem lagagrundvöllur er óljós.

Auðvitað bæta peningar ekki tjón og missi sem mennirnir 
hafa orðið fyrir á lífsleiðinni. Því átta sig allir á eftir að hafa 
lesið um vist þeirra í fjölmiðlum og horft á heimildarmyndina 
Syndir feðranna, sem sýnd var í kvikmyndahúsum og Ríkis-
sjónvarpinu á síðasta ári. Margir voru sviptir barnæsku sinni 
og samveru með fjölskyldu, barðir, pyntaðir og svívirtir. Þeir 
fengu hvorki hvatningu né aðstöðu til að stunda nám.

Greiðsla skaðabóta er hins vegar táknræn viðurkenning á 
því að þeir voru beittir miklum órétti af hálfu stjórnvalda. 
Barátta þeirra minnkar líka líkur á að sama sagan endurtaki 
sig á öðrum stað á öðrum tíma. Skaðabætur eru viðurkenning 
á því að enginn dragi frásögn þeirra lengur í efa.

Nefnd skilar skýrslu um Breiðavíkurheimilið.

Breiðavíkurbætur
BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR

Hvar eru borgarfulltrúarnir?
Erfiðlega hefur gengið ná í Vilhjálm Þ. 
Vilhjálmsson, tilvonandi borgarstjóra 
undanfarna daga og vikur eða allt frá 
því hann hélt frábæran fréttamanna-
fund í Valhöll á dögunum. 
Einhverjir aðrir borgarfull-
trúar hafa nú tekið upp 
á því að nota helst ekki 
aðalinnganga og velja 
sér fáfarnari götur til 
ferðalaga milli lokaðra 
kontóra hvar þeir liggja 
undir feldi og íhuga 
pólitíska framtíð sína.

Nýtt spil í undir-
búningi
Óljósar fréttir berast nú af því að í 
undirbúningi sé nýtt spil sem komi 
á markað innan skamms. Vinnuheiti 

á spilinu er „Borgarstjórnarspilið“. Er 
það um margt hefðbundið borð-

leikjaspil en þar geta þátttakendur 
„lent í REI-málinu“ með 

tilheyrandi skömmum, 
„fengið viku hjá Geir til 
að íhuga mál sín“ eða 

„sloppið út um 
bakdyr frá erfiðum 
málum“.

Höfðareitur-
inn

Nokkra athygli 
vakti þegar Jórunn Frí-
mannsdóttir mætti í kveðju-
hóf Björns Inga í Höfða. 

Þótti það áhugavert í ljósi ummæla 
sem Jórunn lét falla við einhver meiri-
hlutaskiptin í borginni. Þar vandaði 
hún Birni Inga ekki kveðjurnar og 

sagðist „ekki sjá nokkurn skapaðan 
hlut á eftir honum“. Því mun víst einn 
reitur Borgarstjórnarspilsins heita 
„Höfðareitur“ en þar 
eru haldin pólitísk 
kveðjuhóf þar 
sem menn geta 
átt á hættu að 
pólitískir and-
stæðingar og 
fyrrverandi 
samherjar 
mæti þótt 
þeir sjái sko 
ekkert eftir 
manni.

olav@

frettabla-

did.is

Lífskjör kunna að versna
Það besta við kjarasamningana sem voru undirrit-

aðir á dögunum er að þeir byggja á þeirri hugsun 
að reyna að hækka við þá sem lægst hafa launin, án 
þess að sú hækkun hlaupi upp allan launastigann. 
Vonandi er að sá vilji gangi eftir. Ríkisstjórnin setti 
út mikla fjármuni til að liðka fyrir samningunum og 
nauðsynlegt að hafa í huga að ríkisútgjöld voru 
einnig aukin mjög vegna ársins 2008. Allir lögðu sig 
fram um að samningar næðust og vissulega er mikið 
unnið með því að draga úr óvissu í hagkerfinu og 
auka jöfnuð.

Mismunandi áhrif
En það eru nokkur atriði sem munu skipta miklu 
máli á næstu mánuðum og misserum. Þar ber fyrst 
að nefna að það er auðvitað hætta á því að launa-
hækkunin hlaupi upp launastigann og til þeirra sem 
samningsaðilar höfðu orðið ásáttir um að ekki ættu 
að fá hækkun. Ef forsvarsmenn þeirra fyrirtækja 
sem launahækkanirnar ná ekki til, láta undan 
kröfum starfsmanna sinna um launahækkanir, mun 
kostnaðurinn rjúka upp fyrir allt atvinnulífið. Í öðru 
lagi leggjast þessir kjarasamningar með mismiklum 
þunga á einstakar atvinnugreinar. Mat manna er að 
sjávarútvegurinn komi einna verst út úr þessu og 
hafa tölur um 12% hækkun launakostnaðar verið 
nefndar. Í ljósi niðurskurðar í þorskveiðum og 
yfirvofandi loðnubrests má ljóst vera að geta 
greinarinnar til að greiða hærri laun er vart til 
staðar. Smásöluverslunin mun einnig þurfa að búa 
við hækkun umfram aðra, en væntanlega mun sú 
kostnaðarhækkun velta af nokkrum þunga út í 
verðlagið.

Hvernig dreifist kjararýrnunin?
Vandinn er auðvitað sá að hagkerfið er að kólna 
mjög hratt núna. Líkur eru á því að hagvöxtur verði 
mjög lítill, jafnvel enginn og ef á versta veg fer 
gætum við verið á leið inn í kreppu. Við þessar 
aðstæður munu fyrirtækin gera annað hvort, velta 
hækkunum út í verðlagið eða, ef það er ekki hægt, 
segja upp fólki. Ég tel reyndar að þrýstingur á gengi 
krónunnar muni heldur vaxa á næstunni. Hækkun á 
allri hrávöru á alþjóðlegum mörkuðum, hækkun á 
olíu og nú innlendar kostnaðarhækkanir m.a. vegna 
kjarasamninga, munu setja verulegan þrýsting á öll 
verðbólguviðmið. Í ljósi þessa alls er valið sem 
Seðlabankinn stendur frammi fyrir hvort hann 
reynir að halda genginu uppi með vöxtum og kalla 
þannig fram atvinnuleysi eða hvort hann leyfir 
genginu að falla með tilheyrandi verðbólguskoti. Sé 
fyrri leiðin valin, munu þeir sem missa atvinnuna 
bera meginþungann af lífskjaraskerðingunni, sé 
seinni leiðin farin mun hún dreifast á fleiri. Því 
miður verður þessi lífskjaraskerðing vart umflúin, 
það er bara spurning hvernig henni verður dreift. 
Vonandi kemur til skjalanna ný og kröftug innspýt-
ing í hagkerfið sem hjálpar okkur í gegnum erfið-
asta skaflinn, en það versta sem við gætum gert er 
að reyna að bæta kjörin með því að greiða hærri 
laun en atvinnulífið getur staðið undir. Af þeirri 
hringavitleysu höfum við bitra og slæma reynslu.

Gott meginstef
Það er gríðarlega mikilvægt við kjarasamninga 

almennt að stuðla að því að draga úr launamun. 
Oftast hefur það verið gert með því að einblína á 
hækkanir lægstu launa og er það vel. Launaskriðið 
og sérstaklega hjá þeim sem nóg hafa fyrir hefur 
hins vegar verið svo gríðarlegt að viðfangsefni 
kjarasamninga með aðkomu ríkisstjórnarinnar ætti 
fyrst og fremst að fela í sér mjög róttækar aðgerðir 
til kjarajöfnunar. Þar er átt við sérstakt skattþrep 
fyrir lægstu laun, verulegar hækkanir elli- og 
örorkubóta og róttækar aðgerðir í húsnæðismálum, 
aukna aðkomu ríkisins að húsaleigubótum, vaxtabót-
um og hækkanir á barnabótum. En fyrst og fremst 
var komið að því að setja punkt aftan við þá forsmán 
að fólki sé boðið upp á að vinna fullan vinnudag 
fyrir laun sem ekki duga fyrir framfærslu. Það er 
ástand sem ekki sæmir ríkri þjóð. Og það er ástand 
sem Jafnaðarmannaflokkur Íslands getur ekki 
státað af.

Meginstefið í samningunum er gott. Það er gott og 
rétt að reyna eftir megni að hækka lægstu laun og 
að draga úr misvægi í samfélaginu. Hins vegar 
verðum við að vera minnug þess að samningar 
fjölmennra hópa eru enn eftir, þeirra hópa sem 
tilheyra umönnunar- og uppeldisstéttum og þar þarf 
að gera mun betur til að koma í veg fyrir aukinn og 
áframhaldandi flótta úr þeim stéttum sem sjá um að 
halda hjólum velferðarkerfisins gangandi.

Áherslur Sjálfstæðisflokksins
Það eru viss vonbrigði að ríkisstjórnin skuli ekki 
koma til móts við samningana með myndarlegri 
hætti en raun ber vitni. Raunar er gengið ótrúlega 
skammt þar í ýmsum greinum. Athygli vekur að 
ríflegasta framlagið er í þágu fyrirtækjanna þar 
sem skatturinn lækkar á einu bretti úr 18% í 15%. 
Þar blasir við að skattapólitík Sjálfstæðisflokksins 
ræður för en ekki hugsjónir um jöfnuð og réttlæti. 
Hugmyndir um sérstakt skattþrep á lægstu laun 
voru jafnframt slegnar út af borðinu.

Launaleynd hafnað
Það hlýtur að vera mesta áskorun kjarasamninga 
næstu mánaða og missera að útrýma kynbundnum 
launamun. Því er brýnt að hafna launaleynd og 
afnema hana með öllu svo hægt sé að beita beinum 
aðgerðum til kjarajöfnunar milli kynja þar sem 
launamunurinn er til staðar. Jafnframt verður að 
horfast í augu við þá staðreynd að ríkið verður að 
koma til móts við sveitarfélögin úti um land allt til 
að þau geti staðið undir eðlilegri og sjálfsagðri 
velferðarþjónustu og verið samkeppnisfær um 
starfsfólkið.

Stjórnvöld sem sætta sig við ójöfnuð valda ekki 
sínu mikilvægasta hlutverki sem er að stuðla að sátt 
og eindrægni í samfélaginu.

Voru kjarasamningarnir 
skynsamlegir?

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

BITBEIN Svandís Svavarsdóttir spyr:







Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nýtt langdrægt GSM kerfi

Vodafone er með stærsta GSM þjónustusvæðið á Íslandi. Það er staðreynd. 
Uppbyggingin heldur áfram. Skiptu yfir til Vodafone, án þess að skipta um 
símanúmer, með einu símtali í 1414 – strax í dag.

Stærsta GSM 
þjónustusvæðið
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Minnisvarði um Sveinbjörn Eg-
ilsson, rektor og skáld, var af-
hjúpaður á æskuslóðum hans í 
Innri-Njarðvík þegar 200 ár voru 
liðin frá fæðingu hans. Svein-
björn er best þekktur sem fyrsti 
rektor Lærða skólans í Reykja-
vík en hann var guðfræðing-
ur, kennari, þýðandi og skáld 
og þýddi meðal annars Hómers-
kviður. Foreldrar Sveinbjörns 
voru efnaðir bændur og nam 
Sveinbjörn guðfræði við Hafnar-
háskóla og fékk kennarastöðu 
við Bessastaðaskóla þegar heim 
kom. Skólinn var svo fluttur til 
Reykjavíkur og varð Sveinbjörn 
þá rektor. Hann vann að ýmiss 
konar þýðingum fyrir skólann og tók saman 

orðabók yfir íslenskt skáldamál 
sem varð síðar uppsláttarrit fyrir 
rannsóknir á fornum íslenskum 
kveðskap. Sveinbjörn samdi 
nokkuð af ljóðum og sálmum, 
meðal annars Heims um ból. 

Veturinn 1849-50 kom upp 
svokallað Pereat-mál við Lærða 
skólann en það hófst með því 
að Sveinbjörn skikkaði nemend-
ur skólans til að vera í bindindis-
félagi og voru þeir ósáttir við það. 
Nemendurnir gengu úr félaginu 
og við það reiddist Sveinbjörn og 
las þeim skammarræðu sem þeir 
svöruðu með því að hrópa „per-
eat“ eða niður með hann.

Sveinbjörn lét af störfum ári 
síðar og lést stuttu seinna.

ÞETTA GERÐIST 24. FEBRÚAR 1991: 

Minnisvarði um Sveinbjörn
ELTON JOHN FÉKK NAFNBÓTINA 

SIR ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1998

„Ég er heimsins frægasti 
hommi.“

Tónlistarmaðurinn Elton John 
kom út úr skápnum sem tví-

kynhneigður árið 1976 en tók 
það til baka nokkrum árum 

seinna og kom út úr skápnum 
sem samkynhneigður.

MERKISATBURÐIR:
1630  Þrettán hús og önnur 

verðmæti brenna til kaldra 
kola á Skálholtsstað.

1821  Mexíkó öðlast sjálfstæði 
frá Spáni.

1863  Forngripasafn Íslands 
stofnað.

1917  Bylting brýst út í Rússlandi.
1918  Eistland lýsir yfir sjálfstæði 

frá Rússum.
1924  Íhaldsflokkurinn stofnaður. 

Fimm árum síðar samein-
ast hann Frjálslyndaflokkn-
um undir nafninu Sjálf-
stæðisflokkur.

1924  Stytta af Ingólfi Arnarsyni 
afhjúpuð á Arnarhóli.

1957  Sjómannasamband ís-
lands stofnað.

1984  Írak hefur loftárásir á Íran.
1998  Elton John sleginn til ridd-

ara.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
systir og frænka,

Svandís Júlíusdóttir
Skúlagötu 78, 105 Reykjavík,

Lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, mánu-
daginn 18. febrúar. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík, þriðjudaginn 26. febrúar kl. 13.00.

Karl Valur Guðjónsson Díana Björnsdóttir
Brynja Guðjónsdóttir Sveinn Þór Hallgrímsson
Júlíus Kristinsson Lotte Knudsen 
Kristján Kristinsson   
Egill Kristinsson Hafdís Ósk Gísladóttir
barnabörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Jónína Hannesdóttir
Skálagerði 15, Reykjavík,

áður til heimilis að Kolbeinsgötu 6, Vopnafirði, sem 
lést á Vífilsstöðum 14. febrúar, verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju mánudaginn 25. febrúar kl.13.00.

Hólmfríður Kjartansdóttir Sigurður Adolfsson
Inga Hanna Kjartansdóttir
Kjartan Þórir Kjartansson Áshildur Kristjánsdóttir
Baldur Kjartansson Hrönn Róbertsdóttir
Erla Kjartansdóttir Ágúst Borgþór Sverrisson
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar og tengdamóðir,

Arnóra Friðrikka Salóme 
Guðjónsdóttir 
síðast til heimilis að Sléttuvegi 13 
Reykjavík, 

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Skjóli sunnudaginn 
17. febrúar sl. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 26. febrúar nk. kl. 14.00.

Eiríkur Valdimarsson
Arnfríður H. Valdimarsdóttir Ólafur Árnason
Magnúsína G. Valdimarsdóttir Þór G. Þórarinsson
Sigurjóna Valdimarsdóttir Kristjón Sigurðsson
Arnór V. Valdimarsson Guðlaug Jónsdóttir
Páll G. Valdimarsson Soffía Gísladóttir
Sigurborg Valdimarsdóttir Jón Egilsson
Guðjón Valdimarsson Ólafía G. Einarsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Eitt af þeim verkefnum sem hlaut 
styrk í úthlutun Félags- og trygginga-
málaráðherra til atvinnumála kvenna 
nýverið var Sjóræningjahúsið á 
Patreksfirði. Alda Davíðsdóttir er for-
stöðukona sýningarinnar og höfundur 
að verkefninu. Hún hefur nýlokið BA-
námi í ferðamálafræðum frá Háskól-
anum á Hólum og dreif sig strax að 
því loknu í mastersnám í menningar-
stjórnun við Háskólann á Bifröst. 

„Þetta kom allt saman til þegar ég 
var að ljúka námi í ferðamálafræði 
við Háskólann á Hólum og vissi það 
að ég þyrfti að gera eitthvað þegar 
ég kæmi heim,“ segir Alda en hún 
er fædd og uppalin á Patreksfirði. 
„Ég var orðin leið á því að vera í ein-
hverri vinnu sem ég hafði enga sér-
staka ánægju af. Ferðamálafræði er 
eitthvað sem maður getur notað hvar 
sem er á landinu og námið á Hólum 
miðar að ferðaþjónustu í dreifbýli 
svo það hentaði einstaklega vel. Sjó-
ræningjahúsið verður sýning sem 
byggir á frásögnum sem ég hef fund-
ið í bókum um komu strandræningja á 
svæðið seinni hluta sextándu aldar og 
fyrrihluta þeirrar sautjándu. Sýningin 
sjálf verður trú sögunni og sannleik-

anum og mun sýna þetta eins og við 
teljum að hafi verið réttast. Svo verð-
ur líka útisvæði þar sem við munum 
leika okkur með sjóræningjaþemað og 
þá horfum við frekar til krakkanna og 
kvikmyndasjóræningja eins og Jack 
Sparrow. Hugmyndin hjá okkur er að 
það megi fikta og koma við og fólk geti 
sjálft tekið þátt. “

Alda segir margvísleg tækifæri 
liggja í ferðamannaiðnaðinum um allt 
land og spurningin sé bara að útfæra 
hugmyndirnar svo þær verði aðdráttar-
afl fyrir staðina.

„Það helsta sem vantar fyrir ferða-
menn er afþreying. Það er mikill fjöldi 
ferðafólks sem fer hér út á Látrabjarg 
á hverju sumri og okkur vantar ein-
hvern sterkan segul til að toga það 
hingað inn í bæinn. Ég er að vona að 
Sjóræningjahúsið skili því. Núna erum 
við að vinna í heimildarhlutanum  en 
það fer mikill tími í undirbúning og 
fjáröflun. Nú erum við þó komin með 
húsnæði í gamalli smiðju sem sveitar-
félagið á og fáum leiguna á henni í 
nokkur ár sem styrk. Það þarf að gera 
mikið við húsið en við byrjum þá bara 
með litla sýningu í vor og hluta af úti-
svæðinu en við reiknum með að opna í 

kringum sjómannadaginn sem er mikil 
hátíð hérna í bænum.“

Alda segist vona að verkefnið verði 
til frekari atvinnusköpunar í byggðar-
laginu og er í viðræðum við sveitunga 
sína um að búa til minjagripi til sölu 
á sýninguna og er vongóð á að líflegri 
sýningu eins og Sjóræningjahúsinu 
verði vel tekið.

„Ég held að við getum alveg leyft 
okkur að vera með vandaða sýningu 
en sprella svolítið líka. Það þarf ekki 
allt að vera alvarlegt. Byggðasöfn-
in eru kafli út af fyrir sig og nú hafa 
opnað þessar upplifunarsýningar eins 
og draugasetur og galdrasýning sem 
byggja svolítið á öðru þannig að ég 
held að það sé að verða eitthvað nýtt 
til í þessum geira. Allstaðar um land-
ið eru einhverjar spennandi sögur sem 
hægt er að grafa í og þetta er bara 
spurning um að láta sér detta eitthvað 
í hug og útfæra það. Nú eru Bílddæl-
ingar til dæmis að fara af stað með 
sitt skrímslasetur og þetta hangir allt 
skemmtilega saman. Ég sé Vestfirðina 
fyrir mér sem spennandi og dramat-
ískt ferðasvæði fyrir fjölskyldufólk að 
heimsækja.“

heida@frettabladid.is

ALDA DAVÍÐSDÓTTIR:  STOFNAR SJÓRÆNINGJASAFN

Kafteinn Jack Sparrow á Patró

ALDA DAVÍÐSDÓTTIR Setur upp sjóræningjasýningu í gamalli smiðju á Patreksfirði. MYND/BRÍET ARNARDÓTTIR

Samnorræn ráðstefna um kennara-
menntun og skólaþróun verður styrkt 
af Landsbankanum. Elín Sigfús dóttir, 
framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs 
Landsbankans, og Ólafur Proppé, 
rektor Kennaraháskóla Íslands, undir-
rituðu samninginn. 

Á ráðstefnunni verður fjallað um 
samstarf skóla og stofnana sem annast 
kennaramenntun. Þema ráðstefnunnar 
eru tengsl kennaramenntunar og skóla-
þróunar og hvernig skólarnir geta haft 
áhrif á kennaramenntunina. Kennara-

háskóli Íslands vill efla vettvangsnám 
kennaranema vegna mikilvægi þess í 
menntun kennara. Ráðstefnan er opin 
öllum þeim sem starfa að kennara-
menntun hérlendis og á Norðurlönd-
unum. Hún verður haldin í Kennara-
háskólanum 21.-24. maí næstkomandi. 

Samnorræn ráðstefna fær styrk

VIÐ UNDIRRITUN SAMNINGS Frá vinstri: Kristín 
Jónsdóttir, lektor og formaður undirbúnings-

nefndar ráðstefnunnar, Ólafur Proppé, Elín 
Sigfúsdóttir og Viggó Ásgeirsson, forstöðu-

maður markaðs- og vefdeildar Landsbankans. 



TAKK FYRIR OG VERÐI YKKUR AÐ GÓÐU
Food & Fun hátíðinni lauk í gærkvöld með glæsilegum kvöldverði, verðlaunaafhendingu og fjörugum 
dansleik. Þessi fjögurra daga matarveisla hefur aldrei verið stærri og aldrei jafn eftirminnileg.
Þeir sem standa að Food & Fun hátíðinni færa innilegar þakkir til matreiðslumeistara, þátttakenda, 
15 veitingastaða, Norræna hússins og allra hinna fjölmörgu gesta fyrir sælkeraupplifun á heims-
mælikvarða og góða skemmtun.

ENN ER TÆKIFÆRI TIL 2. MARS
Flestir veitingastaðir hafa Food & Fun matseðla á boðstólum til og með sunnudeginum 2. mars. 

+ Sjá nánar á www.foodandfun.is

I’VE BEEN 
ON A DIET 
FOR TWO WEEKS
AND ALL 
I’VE LOST 
IS TWO WEEKS.
TOTIE FIELDS

REYKJAVÍK  20.–24. FEBRÚAR
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Þ
að er sólarhringur í frumsýn-
ingu og hægara sagt en gert að 
stefna þeim mæðginum 
saman. Benedikt á æfingum 
og Brynja að búa um hnútana 
áður en hún fer til útlanda og 

snýr ekki aftur fyrr en í apríl. Þau finna sér 
þó glufu og mæla sér mót við blaðamann á 
heimili Brynju – æskuheimili Benedikts – 
við Laufásveg. 

Leikritið Sólarferð eftir Guðmund Steins-
son fór fyrst á fjalirnar árið 1976 og sló 
rækilega í gegn, um 40 þúsund manns sáu 
það þá. „Það gerði ekki lítið fyrir Þjóðleik-
húsið á sínum tíma,“ segir Brynja. Fram að 
því höfðu íslensk verk sjaldan hlotið  mikla 
aðsókn nema Hart í bak Jökuls Jakobs sonar. 
En var sýndur í Iðnó þar sem miklu færri 
komust að. Í Þjóðleikhúsið komu 6.600 
manns á kvöldi og þetta verk var mikil upp-
lyfting fyrir leikhúsið.“ 

Samviskubit 
Benedikt var aðeins átta ára en man eftir 
glefsum úr verkinu. „Mínar fyrstu minn-
ingar úr leikhúsinu eru frá þessu ári. Ég lék 
lítið hlutverk í tveimur leikritum sama 
vetur og Sólarferð var sýnd þannig að ég 
var þarna eins og grár köttur. Ég man óljóst 
eftir sýningunni, þá sérstaklega frægri sól-
baðssenu sem flestir sem sáu leikritið muna 
eftir og þótti mjög framúrstefnuleg.“ 

Brynja segist alltaf fá samviskubit þegar 
hún rifjar upp árið sem hún setti Sólarferð. 
„Hver  ól upp barnið 1976 og ‘77?“ segir hún 
og horfir á son sinn. „Erlingur var á fullu að 
leika og ég að ferðast út um allan heim. 
Hafði verið í Suður-Ameríku, Júgóslavíu og 
Hollandi, kem heim um haustið og fer að 
undirbúa Sólarferð. Hver var að passa 
drenginn?“  

„Ég get alveg sagt þér það,“ segir Bene-
dikt. „Þetta ár var ég að leika. Ég var blóð-
nýttur í leikhúsinu þar sem ég lék vannært 
hungrað barn í Góðu sálinni frá Sesúan og 
látið barn sem er orðið engill í Gullna hlið-
inu, þar sem pabbi lék andskotann. Og ég 
fór með eina línu: „Við bíðum þín innan við 
hliðið, mamma. Ég var sem sagt móðurlaust 
barn í tveimur sýningum!“ Hann snýr að 
blaðamanni. „Þú heyrir hvað þetta er allt 
saman drekkhlaðið af undirtexta. Svo er 
Sólarferð auðvitað ópera hjónabandsins. Ég 
er 38 ára gamall maður og er kominn á þann 
stað í lífinu að ég þarf að skoða hjónabandið 
í allri sinni dýpt. Þannig að þetta er mjög 
margrætt og djúpar forsendur fyrir öllu 
sem tengist þessu verki,“ segir hann og 
glottir.

 
Fortíðarhyggja
Sólarferð er fyrsta leikstjórnarverkefni 
Benedikts í Þjóðleikhúsinu. Óhjákvæmi-
lega vaknar sú spurning hvort það sé til 
heiðurs móður hans sem hann setur þetta 
verk upp. „Nei, nei, nei,“ er Brynja fljót að 
segja. „Jú, jú, jú,“ grípur Benedikt fram í. 
Það eru í rauninni margar ástæður fyrir 
því að ég kaus þetta verk. Í fyrsta lagi er 
þetta verk í mínu huga sérstök perla. En 
þegar ég var beðinn um að leikstýra í Þjóð-
leikhúsinu fannst mér það líka við hæfi að 
ég fengi að fljóta þangað undir væng móður 
minnar á einhvern hátt. Það er liggur líka 
ákveðin fortíðarhyggja að baki hjá mér, 
þess vegna ákváðum við Ragnar Kjartans-
son leikmyndahönnuður að staðfæra það 
ekki. Ég hef ákveðnar persónulegar ástæð-
ur sem liggja í efni verksins og líka koma 
minningar um Þjóðleikhúsið frá þessum 
tíma; lyktin af teppinu og baksviðinu. Það 
er alveg óhætt að segja að ég og Ragnar 
Kjartansson, sem hannar leikmyndina, 
höfum verið á algjöru fortíðarflippi undan-
farið ár.“

Brynja bætir við að verkið þarfnist ekki 
staðfæringar. „Leikritið snýst um mannleg 
samskipti og það vill bara svo til að fólkið er 
á þessum stað og stund. Guðmundur hafði 
verið fararstjóri á Spáni og þekkti vel þenn-
an draum að allt væri betra annars staðar. 
Fólk fór oft út til að reyna bjarga hjóna-
bandinu, að finna sína paradís, en rak sig á 
að vandamálin hurfu ekki þótt þau færu 
annað.“ 

„Það hefur í rauninni ekkert breyst,“ 
bætir Benedikt við. „Það eina sem hefur 
bæst við síðan á áttunda áratugnum eru 
GSM-símar og netið. Það hefði verið mjög 
auðvelt að staðfæra en okkur fannst það 
þjóna boðskapnum að láta verkið gerast 
1976. Á þessum tíma var líka það sama uppi 
á teningnum og núna – velmegun og útrás.“ 

Verð að vera móðurbetr-
ungur
Benedikt brosir þegar hann er 
spurður hvort hann finni fyrir 
þrýstingi um að slá móður 
sinni við. „Já, ég verð að vera 
móðurbetrungur,“ segir hann 
og lítur á Brynju. „Það er kall-
að Ödipusarduld þegar drengir 
vilja drepa föður sinn og sam-
einast móður sinni. Svo var 
annar prins sem hét Órestes 
sem drap móður sína til að 
hefna föður síns. Um þetta 
hafa verið skrifuð mörg leik-
rit. Svo spurningin er ekki út í 
hött.“

„Þetta er eiginlega í fyrsta 
sinn sem við ræðum þetta 
verk,“ segir Brynja en sonur 
hennar segir að það sé ekki 
alveg rétt. „Þú hefur lagt mér 
línurnar og sagt mér hverju ég 
á að passa mig á. Það eru marg-
ar gildrur í þessu verki. Text-
inn er svo hárfínn, auðvelt að 
detta í karikatúr. Þetta krefst 
mikillar ögunar, hæfileika og 
æðruleysis í leikstíl.“ 

„Það eina sem ég sagði við 
hann er að trufla ekki leikar-
ana,“ segir Brynja. „Nema þeir 
séu byrjaður að ofleika. Það 
má ekki ýkja og undirstrika 
neitt. Þetta snýst allt um undir-
textann.“ Benedikt segist líka 

hafa lært það af móður sinni að 
vinna náið með leikmynda-
hönnuðum. „Ég hef líklega 
verið ein af þeim fyrstu á 
Íslandi til að gera það,“ segir 
hún. „Upphaflega var leik-
myndahönnuðurinn í aukahlut-
verki, nánast eins og smiður út 
í bæ sem kom og negldi saman 
leikmyndina. Við Sigurjón 
Jóhannsson, leikmyndahönn-
uður Sólarferðar, vorum hins 
vegar í heimspekilegum 
umræðum, þar sem við reynd-
um að kryfja verkið til mer-
gjar.“ „Þarna verður dúóið til í 
íslenska leikhúsinu,“ segir 
Benedikt. „Ég legg líka á það 
áherslu að Ragnar Kjartansson 
er vinstra heilahvelið í þessari 
sýningu. Auk þess sem ég er 
umkringdur úrvalsleikurum 
sem ég hef alveg látið í friði.“ 

Brynja segist alls ekki kvíð-
in fyrir að sjá verkið í meðför-
um sonar síns. „Iss, nei. Það 
þýðir ekkert. Ég treysti barn-
inu. Og ef þetta lukkast ekki þá 
er það bara lærdómur.“ „Þá 
huggarðu mig bara,“ segir 
Benedikt.  

Prinsinn í Þingholtunum
Spurður hvernig það sé að vera 
sonur Brynju og Erlings Gísla-
sonar leikara segist Benedikt 

ekki geta kvartað. „Ég þekki ekki annað og 
hef engan samanburð. En uppeldið tókst nú 
svo vel að einu sinni var ég valinn Maður 
vikunnar í Fréttablaðinu.“ 

Brynja og Erlingur voru bæði áberandi í 
íslensku leikhúslífi og Benedikt játar að 
stundum hafi sér verið strítt og kallaður 
litli prinsinn í Þingholtunum. „Þegar ég 
missti vinnuna í Þjóðleikhúsinu,“ bætir 
Brynja við, „á hápunkti ferils míns, byggði 
ég mér leikhús í garðinum. Það héldu allir 
að ég hefði byggt það fyrir Benna í ferm-
ingargjöf.“

„Já, mér var strítt á því að ég hefði fengið 
leikhús í fermingargjöf,“ segir Benedikt. 
„Reyndar var ég orðinn 26 ára þegar 
skemmtihúsið reis. En það má líka segja að 
það sé ábyrgðarhluti að vera fæddur með 
silfurskeið í munninum. Maður verður að 
standa undir því. Mér hefur verið mikið 
gefið.“ 

Ætlaði að verða bóndi
Þótt hann væri alinn upp á leikhúsheimili lá 
þó alls ekki beint við að Benedikt fetaði í 
fótspor foreldra sinna. Brynja og Erlingur 
héldu til dæmis að hann yrði annað hvort 
náttúrufræðingur eða bóndi og höfðu ekki 
hugmynd um að hann hefði sótt um í Leik-
listarskólann. „Við fréttum það bara úti í 
bæ að hann hefði komist inn og urðum mjög 
hissa. Erlingur var líka svolítið sár yfir að 
Benedikt leitaði ekki til hans til að æfa sig 
fyrir prófið.“ 

„Mér fannst ekki flott að feta í fótspor 
foreldra minna,“ segir Benedikt, „og tók til 
dæmis mjög lítið þátt í leiklistarstarfi í MH 
því mér fannst einhvern veginn búist við 
því af mér.“ 

„Þetta var kannski líka okkur að kenna,“ 
segir Brynja. „Við Erlingur höfðum verið 
dómarar við leiklistarskólann og venjulega 
óskað þeim til hamingju sem féllu með að 
losna undan þessu fargi.“ 

En Benedikt segir að vissulega hafi það 
komið til greina að verða bóndi – hann hafi 
meira að segja farið í starfskynningu á 
Hvanneyri. „Og ég hef ekki látið af bónda-
draumnum. En mér fannst praktískara að 
byrja að vera leikari og svo bóndi frekar en 
öfugt.“  

Skapgóð og fífldjörf
Mæðginin segjast ekki geta sagt með góðu 
hvað þau eiga sameiginlegt sem listamenn. 
„Ég hef ekki hugmynd um það,“ segir 
Brynja. „Ætli við séum ekki… ja, ætli við 
séum eitthvað lík?“ „Ætli við séum ekki jafn 
skapgóð?“ spyr Benedikt á móti.  „Jú, ætli 
það ekki, og fífldjörf,“ svarar Brynja. 

Benedikt segir að ein lexían sem hann 
hafi lært af móður sinni sé mikilvægi þess 
að halda hlut íslenskra leikskálda á lofti 
sem oft á tíðum hafa verið lítils metin. „Þau 
urðu hreinlega fyrir fordómum,“ segir 
Brynja. „En kannski opnaði þessi leiksýn-
ing mín á sínum tíma fyrir það að ný íslensk 
verk gætu orðið kassastykki.“ „Þetta var 
mjög mikilvæg menningarpólitík sem 
mamma stóð fyrir og ég hef reynt að til-
einka mér. 

Þetta er tímabil í leiklistarsögu okkar 
sem elur af sér höfunda á borð við Jökul 
Jakobsson, Guðmund Steinsson, Odd 
Björnsson, Birgi Sigurðsson og Kjartan 
Ragnarsson. Við búum við þá kröfu núna að 
ryðja brautina fyrir ný leikskáld. Eru ein-
hverjir Jöklar eða Steinssynir að skrifa 
fyrir leikhúsið í dag? Leikhúsin ættu að 
dæla peningum í leikskáldin og gefa þeim 
fría skrifstofu með ókeypis nettengingu.“

Er að safna í leikfélag
Þau segja ekki bera mikið á listrænum 
ágreiningi þeirra á milli og eru sammála 
um að helsti hæfileiki leikstjóra felist í að 
geta skipulagt stóran hóp af fólki sem þarf 
að vinna að sama marki. „Hann þarf að vera 
verkstjóri, heimspekingur og kennari,“ 
segir Benedikt. „Og geðlæknir,“ botnar 
Brynja. 

Spurð hvort þau hafi einhvern tímann 
rætt að vinna saman svara þau neitandi. En 
það sé ekki galin hugmynd. „Ég er smám 
saman að safna í leikfélag,“ segir Brynja 
hlæjandi. „Bóndinn, sonurinn og tengda-
dóttirin eru öll faglærðir leikarar. Ef barna-
börnin slást í hópinn væri hægt að setja upp 
áhugaverða sýningu.“ Benedikt hefur meiri 
áhuga á að gera bíó. „Eða kannski ætti ég að 
gera sjö þátta sjónvarpsseríu,“ segir hann 
og setur sig í stellingar, „sem bara fjallaði 
um þig og héti: Mamma.“  

Þegar ég 
missti vinn-
una í Þjóð-
leikhúsinu 
á hápunkti 
ferils míns 
byggði ég mér 
leikhús í garð-
inum. Það 
héldu allir að 
ég hefði byggt 
það fyrir 
Benna í ferm-
ingargjöf.

Mamma huggar mig þá bara 
Ein af fyrstu minningum Benedikts Erlingssonar úr leikhúsinu er þegar hann sá Sólarferð átta ára gamall  í leikstjórn móður 
sinnar, Brynju Benediktsdóttur. Rúmum þrjátíu árum síðar fetar hann í fótspor móður sinnar á stóra sviði Þjóðleikhússins. 
Bergsteinn Sigurðsson komst að því hvers vegna Brynja fær samviskubit þegar hún rifjar upp veturinn sem hún setti Sólarferð á 
fjalirnar og hvers vegna Benedikt sagði foreldrum sínum ekki frá því þegar hann sótti um í Leiklistarskólanum.

BRYNJA OG BENEDIKT Telja sig líklega eiga það sameiginlegt að vera skapgóðir og fífldjarfir leikstjórar. Að 
þeirra mati þarf leikstjóri að vera verkstjóri, kennari, heimspekingur og geðlæknir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

Hótelið er hannað af hinum heimsþekkta ítalska arkitekt Claudio Nardi 
sem hefur gert það gott í heimalandinu en þó ekki síður víðs vegar 
um heiminn – allt frá einkahúsum í Dubai til listasafna í Póllandi, en 
á síðasta ári vann tillaga hans fyrstu verðlaun í samkeppni um nýja 
byggingu Nýlistasafnsins í Kraká. En aftur að aðalmálinu – hótelinu 
Riva Lofts sem tímaritið Wallpaper útnefndi það besta í heiminum nú 
í janúar síðastliðnum. Hótelið er lúxussveitahótel í Flórens sem gæti 
verið sniðugt að bóka með dágóðum fyrirvara því á því eru aðeins svít-
ur og það aðeins níu talsins. Hver svíta hefur sérinngang, átta þeirra 
eru með eldhúsi og eru þær allt frá þrjátíu fermetrum að stærð upp í 
100. Sumar eru með litlum einkagarði til að sóla sig í og aðrar opnast 
út í sameiginlegan garð. Innanstokksmunir eru allir hágæða hönnun og 
listmunir umkringja gesti en þeir hafa einnig aðgang að sameiginlegri 
lesstofu þar sem arineldur kraumar og sundlaug úr hvítum sandsteini. 
Þeim sem vilja vita meir er bent á síðuna www.rivalofts.com. - jma
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Þ
etta undurfagra hótel er 
hannað af arkitektinum Frank 
Gehry sem einnig hannaði 
Guggenheim-safnið í Bilbao. 

Byggingin er eins og listaverk og skartar 
silfurlituðum og fjólubláum „málmöld-
um“ og er staðsett í miðri Marques de 
Riscal-vínekrunni á Spáni en hún gefur 
af sér eitt frægasta vín héraðsins. Her-
bergin á hótelinu eru einnig afar svöl 

með viðarpanelum og marmara á gólfum 
og svo er hægt að baða sig í sólinni uppi 
á þaki þar sem einnig er að finna bar. 
Auðvitað er kjörið að drekka rauðvín 
allan liðlangan daginn, en það er meira 
að segja hægt að leyfa líkamanum að 
njóta góðs af andoxunarefnum rauðvíns 
með því að fara í svokallað „Vino-
therapie“ spa á hótelinu en þar eru allar 
húðsnyrtivörur framleiddar úr vínberj-

um og meira að segja hægt að baða sig í 
víni. 

Veitingastaður hótelsins er frábær en 
þar eldar Michelin-stjörnukokkurinn 
Francis Paniegu baskamat. Svo er auð-
vitað bráðnauðsynlegt að skreppa í vín-
smökkunarferð um héraðið og til borg-
arinnar Elciego sem er konfekt fyrir öll 
skynfærin. Skál!  - amb

www.starwoodhotels.com

RAUÐVÍN, DEKUR & 
AVANT-GARDE ARKITEKTÚR
Marqués de Riscal-hótelið í Rioja-héraðinu er hannað af Frank Gehry

WALLPAPER* TILNEFNIR 
BESTA HÓTELIÐ
Riva Lofts í Flórens

F
erðalög eru þetta sinn tileinkuð veitingastöð-
um og öldurhúsum í nokkrum helstu 
stórborgum heims. Hluti af því að kynnast 
nýrri menningu er að bragða á þjóðarréttum 

hennar, og svo er engin betri leið til þess að upplifa 
stórborg en að tylla sér á dásamlegum veitingastað, 
gæða sér á mat og drykk og skoða fólkið í kringum 
sig. Matur skilur eftir svo margar minningar. Ég er 
viss um að helstu minningar okkar af áfangastöðum 
séu tengdar matnum sem við borðuðum. Til dæmis 
hugsa ég aldrei um Skotland án þess að minnast þess 
að hafa leitað skjóls undan kulda Edinborgar inni á 
ævafornum pöbb og teygað dökkbrúnan Guinness og 
borðað haggis og rófustöppu. Tókýó er auðvitað ekki 
Tókýó án japansks matar, og morgunverður klukkan 
6 á fiskmarkaðnum þegar sushi-ið var næstum 
spriklandi er mér ferskur í minni. Steak tartar og 
rauðvínsglas á Brasserie d’Île Saint-Louis í París 
klikkar aldrei, né góður kebab í Berlín. Vondur matur 
getur líka haft sín áhrif: Ég fékk til dæmis nóg af 
moussaka á Grikklandi fyrir lífstíð og djúpsteikt 
Mars-súkkulaði í Norður-Englandi (steikt í sömu olíu 
og fiskur og franskar) er með því versta sem ég hef 
bragðað. 

Þegar haldið er í helgarferðir til líflegra vestrænna 
borga er um að gera að vera upplýstur um bestu 
veitingastaðina og jafnvel bóka þá tímanlega. Það er 
tilgangslaust að fara til dæmis til London og enda á 
einhverjum vondum pastastað þegar maður hefur 
aðeins þrjú kvöld til stefnu. Vefir eins og Time Out, 
og dagblöð eins og Sunday Times og New York 
Times, eru með frábæra matargagnrýni og auðvelt að 
verða sér úti um upplýsingar um sniðugustu staðina. 
Eins verður maður að sníða ferðina að sjálfum sér, ef 
þú ert ekki týpan sem nennir að hanga á fínum 
stöðum eins og 101 og fílar artí staði eins og Sirkus 
og Boston þá ertu væntanlega ekki týpan heldur til að 
drekka Cosmopolitan á Hudson-hótelinu í New York. 
Þegar maður hefur stuttan tíma fram undan er gott 
að vera vel skipulagður og svo klikkar aldrei að fá 
góð ráð frá heimamönnum. Og þrátt fyrir að Andy 
Warhol hafi sagt „McDonald’s er það fallegasta við 
Stokkhólm,“ erum við honum ósammála í þetta sinn. Í 
útlöndum er um að gera að breyta út frá vananum og 
prófa eitthvað sem þú hefur aldrei prófað áður. 

SAMA HVAÐ WARHOL SAGÐI
skrifar Anna Margrét Björnsson

ferðalög kemur út mánaðarlega 
með sunnudagsblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumyndina tók Silja Magg af Lauren á 
veitingastaðnum Yaffa í New York
Penni Júlía Margrét Alexandersdóttir
Ljósmyndir  Yvan Rodic, Silja Magg
Auglýsingar Stefan P. Jones stefan@365.is
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ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Töfralandið Tyrkland verður stöðugt vinsælli 
áfangastaður fyrir ævintýraþyrsta Íslend-
inga sem vilja hafa það náðugt á fallegum 
ströndum, leika sér í sjónum eða kynnast 
dulúðarfullri menningarsögu landsins.  
Marmaris er paradís Miðjarðarhafsins yfir 
sumartímann og smábærinn Içmeler hefur 
slegið í gegn með fegurð sinni og þjónustu 
við ferðamenn. Gist er á fyrsta flokks hótel-
um, loftið er hreint og stöðugur andvari frá 
sjónum kælir sólunnendur í hitanum.  Komdu 
til Tyrklands og sjáðu sólina í nýju ljósi.

Forum Residence - Marmaris Grand Azur - Marmaris

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu. 
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verðdæmi: 65.972,-

Nýtt og glæsilegt íbúðahótel með stórum og björtum íbúðum, 
vel staðsett við aðalgötuna í Marmaris. Ströndin er í göngufæri 
og stutt í verslanir og veitingastaði.

Klassískt, virðulegt og vandað hótel í Marmaris. Stendur alveg 
við ströndina, í glæsilegum garði. Heilsulind er á hótelinu og tveir 
glæsilegir veitingastaðir. Falleg herbergi með loftkælingu.

Verðdæmi: 92.205,-
Verð á mann m.v. 2 fullorðna, 25. ágúst.á mann m.v. 2 með 2 börn í 2 vikur, 25. ágúst.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna 78.275 Ódýrustu sætin bókast fyrst!
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Marokkóskur matur er með þvi vinsælasta 
í matargerð í dag og hvernig væri að slá í 
gegn í næsta matarklúbbi með því að læra 
að búa til alvöru „tagine“ í Marrakesh? Nú er 
hægt að sækja frábæran alþjóðlegan matar-
gerðarskóla rétt fyrir utan Marrakesh í Villa Dar Liqama, 
fögru húsi sem er umkringt pálmatrjám. Skólinn er einn 
af mörgum sem tilheyra The Rhode School of Cuisine  
sem einnig er með útibú í Frakklandi og Bretlandi. Hægt 
er að fara í viku kúrs eða lengri þar sem farið er yfir 
helstu grundvallaratriði marokkóskrar matargerðar og 
svo eru herlegheitin auðvitað snædd með eðalvínum. 
Skólinn er eins og fínasta hótel með fallegum svítum, 
sundlaug og hammam-gufubaði og á þakinu eru stórar 
svalir þar sem hægt er að setjast með drykk á síðkvöld-
um undir stjörnubjörtum Afríkuhimni.  - amb

www.rhodeschoolofcuisine.com

TÆLANDI TAGINE
Lærðu að elda í Marrakesh

F
rægustu veitingahúsarýnar heims mega 
ekki vatni halda þessa stundina yfir mat 
sem þeir segja þann besta í heimi og 
fæst á veitingahúsinu El Bulli á Costa 

Brava. Kokkurinn Ferrán Adriá hefur þar skapað 
fæði sem þeir kalla „ Nirvana matargerðarlistarinn-
ar“. En það sem færri vita er að þessir mataráhuga-
menn flykkjast allir til Grand Hotel Central í 
Barcelona þar sem Adriá sjálfur snæðir reglulega og 
halda svo þaðan í pílagrímaför til El Bulli, sem tekur 
um tvo tíma. Hótelið er glæsilegt og er staðsett í 

gotneska hverfi Barcelona. Það er fallega 
hannað í dempuðum litum og uppi á þaki er 
frábær sundlaug. Hverfið er frægt fyrir tapas-
bari eins og til dæmis Inopia í Barrio Sant 

Antoni og svo hefur Ferrán Adria opnað  Fast Good í 
grenndinni sem er nýr og trendí hamborgarastaður. 
Þeir sem vilja svo prufa dásemdir El Bulli þurfa að 
bóka borð allt að ár fram í tímann til þess að geta 
gætt sér á hinum þrjátíu rétta smakkseðli sem 
skartar réttum eins og stökkum kanínueyrum og 
blöðrum fylltum af lofti með sítrónubragði. - amb

BESTI MATUR Í HEIMI?
Gran Hotel Central í Barcelona

 WWW.GRANHOTELCENTRAL.COM SÍMI 00 34 93 295 7900

NEW YORK
AUKAFERÐ

VERÐ 106.900 KR. 
Á MANN Í TVÍBÝLI.
22.–26. MAÍ

Fararstjóri: 
Hallfríður Þórarinsdóttir.

Örfá sæti laus.
Færri komust að en vildu

í síðustu ferð.
Gist á góðu 4ra stjörnu hóteli

við Times Square.

+ Nánari upplýsingar
eru á www.icelandair.is

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 4 nætur á Millennium Broadway ****, 
   rútuferðir til og frá flugvelli erlendis, íslensk fararstjórn.
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Njóttu ferðamátans!

smyril-line.is

DANMÖRK

29.400,-
Miðað við einn sem ferðast með 

mótorhjól  til Danmerkur og til baka.  

Gist í svefnpokaplássi og ferðast á lágannatímabili.

Verð frá kr.

DANMÖRK

25.300,-
Verð frá kr. 25.300 pr.mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og bíl.

Siglt til Danmerkur og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á 

lágannatímabili. 

Verð frá kr.

FÆREYJAR

17.950,-
Verð frá kr. 17.950 pr. mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og 

bíl. Siglt til Færeyja og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á 

lágannatímabili. 

Verð frá kr.

NOREGUR

25.300,-Verð frá kr.

Verð frá kr. 25.300 pr. mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og 

bíl. Siglt til Noregs og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á 

lágannatímabili.

Færeyjar
 Danmörk 

Noregur
Skotland

Fjölskyldan getur sparað allt að kr. 70.500 á Danmerkurferð.

Tilboðið gildir aðeins fyrir þá sem ferðast 3 eða fleiri saman. 

Gildir á græna og appelsínugula tímabilinu skv. tímatöflu

Verðdæmi: Fjórir sem ferðast saman með húsbíl allt að 7 m langan, gista í 4m. klefa inn og 

sigla til Danmerkur á græna tímabilinu og heim á appelsínugula tímabilinu.

Verð á mann miðað við fjóra kr. 27.375 en fullt verð er kr. 45.000 á mann. 

Heildarsparnaður miðað við fjóra er kr. 70.500.

Fjölskyldutilboð
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H
elsinki er borg umkringd vatni, 
enda staðsett á skaga sem 
teygir sig út í Eystrasalt. Hún á 
sér 450 ára sögu þar sem Svíar 

og Rússar börðust um sjóleiðir hennar og 
áhrif þessara tveggja nágranna eru 
bersýnileg. Rómantískur arkitektúr og 
kommúnistabyggingar raðast hlið við hlið 
og sameina slavneska melankólíu og skand-
ínavíska frjálshyggju. Helsinki liggur 
vestur eftir breiðgötunum Pohjoisesplan-
adi og Eteläesplanadi norður eftir Manner-
heimintie þar sem er að finna stór söfn og 

lestarstöðina sem er byggð í art nouveau-
stíl. Hönnun er kennimerki Helsinki-
borgar og þar er að finna stórfenglegar 
byggingar eins og óperuhúsið og Kiasma-
nýlistasafnið, og svo hannaði Alvar Aalto 
margar af 20. aldar byggingum borgarinn-
ar eins og til dæmis Finlandia Hall. Þegar 
maður skreppur til höfuðborgar Finnlands 
er nauðsynlegt að bregða sér í sánu, fara á 
söfn og kíkja í hönnunarbúðir, og gæða sér 
á mat á hinum frábæru veitingastöðum 
sem er að finna í borginni. 

HIPP & KÚL 
HELSINKI
Slavnesk melankólía mætir sænskri frjálshyggju. Tískuljósmyndarinn 
Yvan Rodic myndar uppáhaldsstaðina sína í höfuðborg Finnlands.

YRJÖNKATU-SUNDLAUGIN  Slakaðu á í elstu sánu borgarinnar sem 
var opnuð árið 1928. Hér geturðu sprangað um nakinn í æðislegu 
gamaldags umhverfi.    ( Yrjönkatu 21b) 

HELSINKI 10  Mikilvægasta „konsept“-búðin í Helsinki þar sem hægt er að finna bæði 
finnska og alþjóðlega hluti, allt frá fatnaði og bókum upp í tónlist og húsbúnað.   
  (Eerikinkatu 3)

EROTTAJA BAR  Lítill og svalur bar með frábæru andrúmslofti. Sóttur 
af listatýpum og fjölmiðlafólki.   (Erottajankatu 15-17)

WE GOT BEEF  Þessi staður verður að vera síðasti áfangastaður 
næturinnar í Helsinki. Um klukkan tvö að næturlagi fara allir sem 
eru eitthvað á þennan svakalega smart næturklúbb.
  (21 Iso Roobertinkatu)

DESIGN FORUM FINLAND  Gallerí og verslun þar sem þú getur skoðað 
eða keypt frægustu hönnunarverk Finna.   (Erottajankatu 7)

HOTELLI SEURAHUONE  Þetta hótel hefur verið einn frægasti staður Finnlands allt frá opnun 
þess árið 1833. Hér er að finna dásamlegt, virðulegt andrúmsloft og sérlega góða þjónustu.
  (Kaivokatu 12)

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐURINN?  
Sticks´n´Sushi finnst mér alltaf bestur. Ég 
elska sushi-ið þar, alltaf jafn ljúffengt. Hann 
er á mörgum stöðum um borgina. Ekkert 
sérstaklega barnvænn þegar líða tekur 
á kvöldið en það er hægt að leysa með 
Sticks´n´Sushi take-away. www.sushi.dk

HVAR ER BEST AÐ FÁ SÉR ÖL?  Á Charlie´s 
Bar hjá snillingnum Emil bruggara. Þar eru 
yfir 100 tegundir af bjór og 10 dælur í gangi 
með nýrri tegund af bjór hvern dag. Charli-
e´s Bar er (Pilestræde 33, 1112 KBH) niðri í 
bæ, mitt í verslunarparadísinni.

FLOTTASTI BARINN?  Karrier Bar er aðal 
„hittið“ þessa dagana. Hann er í gömlu 
sláturhúsi á Flæsketorvet og er rosalega artí. 

Mjög hrár staður með hrika-
lega flottum listaverkum. Þar 
er meðal annars rosalega 
flott ljós eftir Ólaf Elíasson 
og verk eftir marga af bestu 
ungu listamönnunum í dag.

www.karrierebar.com

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN? 
 Arna vinkona mín færði 
mér lítinn sætan kassa með 8 stykkjum af 
„Flødeboller“ frá Magasin. Ég er ekki búin 
að hugsa um annað síðan þær kláruðust.

BESTU GÖTURNAR TIL AÐ KAUPA FÖT?  
Það er mjög þægilegt að fara í Gallery K 
(Antonigade 2), þar er Designers Remix, 
Day, Malene Birger, Evisum, stór H&M og 

Mood sem selur æðislega 
hluti fyrir heimilið. Mér finnst 
Østerbrogade og allar litlu 
göturnar út frá henni alltaf 
æði. Þar eru m.a. Moshi 
Moshi-búðirnar þrjár, Lola 
Pagola sem er geggjuð skó-
búð, Norman Copenhagen og 
fullt af litlum sætum búðum 

með barnafötum.

BESTI STAÐURINN TIL AÐ VERA MEÐ 
BÖRN?  Frederiksberg-dýragarðurinn er 
yndislegur staður fyrir börn. Hann er opinn 
allt árið og algert möst. Þar er einnig góður 
og barnvænn veitingastaður. Fyrir fólk sem 
er með ungbarn og á bæjarrölti er mjög 

þægilegt og gott að fara og fá sér að borða 
á efstu hæðinni í Illum, þar sem er sérstakt 
barnasvæði.

RÓMANTÍSKASTI GÖNGUTÚRINN?  Mér 
finnst Kaupmannahöfn mjög rómantísk í 
heild sinni, sérstaklega þegar fer að hlýna. 
Það er svo mikið líf alls staðar og allir garðar 
fullir af fólki með nestiskörfur og börnum að 
leika sér.

HEIMAMAÐURINN  Kaupmannahöfn
HELGA ÓLAFSDÓTTIR, FATAHÖNNUÐUR

www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim
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LONDON
BORÐAÐ… 
Lounge Lover
1 WHITBY STREET, LONDON, E2 
7DP 

 +44 (0) 207 012 1234

 Ótrúlega svalur veitingastaður og 
bar (svo svalur að sjálf Madonna 
hélt upp á afmælið sitt þar fyrir 
nokkru) í hjarta Austur-London. 
Dýrindis matur er borinn fram í 
kínverskum „takeout“-boxum. (Við 
fengum okkur rækjur og litla kjöt-
bita í boxi og kampavín). Umhverfið 
er skemmtileg blanda af lúxus og 
hrárri götustemningu en gestir sitja 
ýmist í djúpum rauðum flauelssóf-
um, dyngjum og antíkhúsgögnum 
og allt er í bland – kristalsljósakrón-
ur og járnborð. Ekki svo dýr matur 
en ljúffengur er hann. 

Texture Restaurant
34 PORTMAN STREET, LONDON, 
W1H 7BY 

 +44 (0) 207 224 0028

 Það er eiginlega skylda hvers 
Íslendings að heimsækja þennan 
besta nýja veitingastað ársins 2007 
(að mati Independent) þar sem 
kokkurinn er Íslandsbarn, Agnar 
Sverrisson, en staðurinn er hug-
arfóstur hans og Frakkans Xavier. 
Matreiðsla Agnars hefur verið 
rómuð af matargagnrýnendum í 
blöðum allt síðasta ár og umhverf-
ið er stórkostlega fagurt, fágað 
og klassískt en þeir sem sækja 
staðinn segja að það sé ekki síður 
þess virði að fara þangað vegna 
kampavínsbarsins. Þar er að finna 
mikið úrval kampavíns – 88 teg-
undir. Evrópskur matur og ýmislegt 
óvænt íslenskt dúkkar upp – eins 
og kartöfluflögur úr þorskroði og 
Erró á veggjum. 

Amaya
HALKIN ARCADE, MOTCOMB 
STREET, LONDON, SW1X 8JT 

 +44 (0) 207 823 1166

 Þessi indverski veitingastaður sem 
var opnaður fyrir um einu og hálfu 
ári þykir bjóða upp á svo góðan 
mat að einn matargagnrýnandinn 
sagði að það tæki nokkra daga að 
hætta að hugsa um matinn. Ekki 
eru það þó síður innréttingarnar 
sem henta sælkeranum en matar-
lystin á einnig hreinlega að aukast 
í umhverfi Amaya segja matar-
skríbentar. Borðin eru úr rósaviði, 
ítalskt leður á stólum, klassískir 
hlutir í bland við aðra framandi 
og óvænta, svo sem indverska 
nútímalist. Eldhúsið er opið og þar 
má sjá flottustu indversku mat-
reiðsluaðferðirnar fyrr og síðar. Lýs-
ingin á staðnum þykir afar falleg. 
Á daginn fær dagsbirtan að njóta 
sín í gegnum glerþak staðarins og 
á kvöldin er afar skemmtileg og 
dramatísk lýsing framkölluð með 
sérstaklega fallegum ljósakrónum. 

DRUKKIÐ…
The Club Bar and Dining
21 WARWICK STREET, SOHO, 
LONDON, W1B 5NF 

 +44 (0) 207 734 1002

 Margir segja að sú háannatíð sem 
hefur verið í drykkjumenningunni 
á Soho undanfarið sé að mörgu 
leyti að þakka The Club Bar and 
Dining, sem þar var opnaður fyrir 
um einu og hálfu ári. Í fyrra var 
staðurinn valinn besti nýi bar ársins 
af The Brahma London Club and 
Bar Awards en einnig er hægt að 
snæða á staðnum. Á jarðhæð er 
bar og léttar veitingar en í kjallara 
er æðislegur kokkteilbar, mun 
íburðarmeiri en afslappað and-
rúmsloftið á efri hæðinni, og þaðan 
fer enginn nema að fá sér einn 
Clubtini!

OG DANSAÐ… 
Crystal Club 
78 WELLS STREET, MARYLEBONE,
LONDON, W1T 3QL

 +44 (0) 871 971 5006

 Viljirðu enda vel heppnað kvöld í 
London með stæl er um að gera að 
reyna að komast inn á Crystal Club 
(þarft örugglega helst að ljúga því 
að þú sért sonur eða dóttir forseta 
Íslands til að vera öruggur um 
aðgang) en á síðasta ári hreiðraði 
allt aðallið Lundúna þar um sig. 
Enda er skemmtanastjórinn, Jacobi 
Anstruther-Gough-Cal thorpe, 
besti vinur Vilhjálms prins og þeir 
prinsarnir báðir, Vilhjálmur og 
Harrý, þar fastagestir og Björk 
hefur víst einnig sést skemmta sér 
þar. Biðin gæti verið löng utan við 
staðinn en þegar inn er komið er 
þó ekkert meira vesen og engin 
sérstök „VIP-svæði“ sem þér er 
meinaður aðgangur að. Eins og 
nafn staðarins gefur til kynna 
gegnir kristall veigamiklu hlutverki í 
hönnun staðarins og ljósahönnunin 
er einstök. 

STOKK-
HÓLMUR
BORÐAÐ...
Mattias Dahlgren
GRAND HOTEL STOCKHOLM,
SÖDRA BLASIEHOLMSHAMNEN 6,
BOX 16424, S-103 27 STOCKHOLM

 +46 867 935 84

 Svíinn Mattias Dahlgren er eitt 
þekktasta nafnið í veitingarekstri 
Svía, en áður rak hann veitinga-
húsið Bon Lloc í Stokkhólmi sem 
vann sér það til frægðar að vinna 
sér inn Michelin-stjörnu á sínum 
tíma. Dahlgren er einnig eini 
Svíinn sem unnið hefur Bocuse 
d´Or-verðlaunin. Nú á síðasta ári 
opnaði Dahlgren nýjan veitingastað 
undir eigin nafni á Grand Hotel í 
Stokkhólmi en þar er það ekki síður 
umhverfi staðarins en maturinn 

sem vakið hefur athygli. Nú í janúar 
síðastliðnum vann staðurinn The 
Wallpaper Design Awards 2008 
fyrir bestu hönnunina en hún er í 
höndum engrar annarrar en Ilse 
Crawford. 

Le Rouge 
BRUNNSGRÄND 2-4, 
111 30 STOCKHOLM

  +46 850 524 430 

 Í október síðastliðnum opnaði 
sænsk-franska kokkateymið Dany-
el Couet og Melker Anderson, sem 
undanfarin ár hefur opnað hvern 
afburðaveitingastaðinn á fætur 
öðrum, æðislegt franskt eldhús í 
stórkostlegu umhverfi. Veitinga-
staðurinn er á frábærum stað og 
innanhúss minnir hann einna helst 
á 19. aldar háklassa franskt hóru-
hús.Veggir eru klæddir rauðu velúr 
og á gólfum eru þykk rauð teppi 
– en eins og nafn staðarins gefur 
til kynna er rauði liturinn í aðalhlut-
verki. Sænskt eðalhráefni og frönsk 
matreiðsla gera svo frábæra hluti 
fyrir bragðlaukana. 

Carl Michael
ALLMÄNNA GRÄND 6 115 21 
STOCKHOLM

 +46 866 745 96

 Viljirðu bragða þjóðlegan sænsk-
an hádegisverð eða kvöldmat er 
Carl Michael einn sá besti þeirrar 
tegundar en þar finnurðu alla 
klassísku sænsku réttina, eldaða úr 
fyrsta flokks hráefni. Staðurinn sló 
í gegn á síðasta ári og var valinn 
besti sænski veitingastaðurinn af 
sænska tímaritinu Nöjesguiden. 
Það var Joakim Persson sem 
sá um hönnunina innanhúss en 
andrúmsloftið færir þig aftur til 18. 
aldar. Þjóðlegt og klassískt. 

DRUKKIÐ…
Akkurat
HORNSGATAN 18, 11820 STOCK-
HOLM, SWEDEN 

 +46 864 400 15

 Stór og líflegur bar með næstum 
sérkennilega mikið úrval af bjór-
tegundum og þar á meðal má finna 
alls kyns „retró“ bjórtegundir sem 
einhverjir gætu ætlað að væri hætt 
að framleiða fyrir minnst fjörutíu 
árum. Hægt er að eyða kvöldinu 
í að kaupa sér alls kyns flöskur 
og smakka á hinum og þessum 
drykkjum – sumum afar sjaldgæf-
um. Frábært stopp áður en haldið 
er á vit næturævintýranna. 

OG DANSAÐ…
Café Opera
KUNGSTRÄDGÅRDEN SE-111 86
STOCKHOLM, 11186 

 +46 8 676 58 07

 Í um tuttugu ár hefur Café Opera 
verið þéttsetinn þotuliði hvað-
an æva að úr heiminum og eru 
gestir þar allt frá því að vera 
heimsþekktir rokkarar, fyrirsætur og 

fyrirfólk. Og engir hálffrægir eða eitt 
sinn frægir heldur fólk eins og Mick 
Jagger og Cindy Crawford. Stað-
urinn heldur sínum vinsældum og 
er einhverra hluta vegna alltaf jafn 
vinsæll hvort sem það er glæsi-
legu umhverfinu eða þakka eða 
andrúmsloftinu en gestir staðarins 
segja að þótt drykkirnir séu frekar 
dýrir sé heimsóknin þess virði þar 
sem allt er fyrsta flokks. 

NEW YORK
BORÐAÐ...
Bar Fry
50 CARMINE ST. Á MILLI BEDFORD 
STREET OG BLEECKER STREET 

 +1 212.929.5050

 Einstaklega skemmtilegur og ein-
faldur matsölustaður eða „Eatery“ 
eins og þeir kalla það í New York. 
Bar Fry býður eins og nafnið gefur 
til kynna aðeins upp á djúpsteiktan 
mat og þá að japönskum hætti. Hér 
er hægt að fá alls kyns tempura, 
kjöt, fisk, sjávarrétti, grænmeti 
og jafnvel ávexti með ljúffengum 
ídýfusósum. Meðlæti er engifer, 
hrátt saxað grænmeti, hrísgrjón og 
steiktur laukur og svo er hægt að fá 
heimalagaðan ís í eftirrétt. Dekóið 
er einfalt með stórri krítartöflu á 
öðrum endanum og stóru barborði, 
og með matnum er boðið upp á 
ýmiss konar bjóra og sake-vín. 

Bar Boulud
1900 BROADWAY Á MILLI 
63. OG 64. GÖTU 

 +1 212.595.0303
 Franski kokkurinn Daniel Boulud er 
hér með veitingastað með áherslu 

á kjötrétti í pottum (terrine)og þá 
erum við að tala um allt frá kæfum 
og pottréttum eins og coq au vin 
upp í blóðpylsu og snigla. Bouloud 
er ættaður frá Lyon í Frakklandi og 
vildi rifja upp æskuminningar af 
pylsum og rauðvíni og á veit-
ingahúsinu er að finna gnægð af 
hvoru tveggja. Í forrétt er hægt að 
fá alls kyns dásamlegar franskar 
pylsur og hráskinkur og vínkjall-
arinn geymir geysilega góð vín frá 
Búrgúndí og Rhône-dalnum. Á 
meðal rétta er frábær marokkósk-
ur lambapottréttur, foie gras með 
púrtvíni og trufflum og kanínu-
glás með pístasíuhnetum. Meðal 
eftirrétta eru gamaldags franskar 
bökur með ýmiss konar ávöxtum 
og rjómabollur með súkkulaðibráð. 
Einnig er hægt að setjast niður á 
veitingahúsinu bara til þess að fá 
sér vínglas. 

The Waverley Inn
Í HJARTA WEST VILLAGE, RÉTT 
HJÁ VEITINGASTAÐNUM SPOT-
TED PIG

 Þessi staður er svo töff að það er 
ekkert heimilisfang gefið upp. Það 
er ekki einu sinni hægt að hringja 
og panta borð. Allar stjörnurnar 
fara hingað, þetta var uppáhalds-
staður Heaths Ledger sáluga og 
Gwyneth Paltrow er fastagestur. 
Maður verður eiginlega bara að 
setja upp sitt svalasta púss og 
labba hnarreistur inn og athuga 
upp á von og óvon hvort það geng-
ur. Maturinn þykir guðdómlegur og 
í versta falli er hægt að setjast við 
barinn ef maður fær inngöngu en 
ekkert borð. 

ET, DREKK OG VER GLAÐUR!
Það er ekki sjálfgefi ð að þú rambir inn á réttu staðina þótt þú sért kominn í draumaborgina þína og um að gera að vera búinn að kynna 
sér aðeins áður hvar þú átt að eyða dýrmætu kvöldunum þínum þremur eða fjórum í helgarferðinni þinni. Ferðalög héldu á vit veitinga-
staða og næturlífs og bjuggu til lista yfi r staði sem það myndi heimsækja væri það statt í London, París, New York eða Stokkhólmi. 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Metnaðarfullt og framsækið 
vefteymi leitar að snillingi með 
framtíðarsamband í huga.

365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg 
verkefni.

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu 
og reynslu í:
    •  forritun í .NET umhverfinu
    •  Web 2.0, css, html, xhtml, xml, 
       javascript, ajax og fleiri skemmtilegum 
       .net skammstöfunum
    •  gagnagrunnstengingum (SQL), 
       álitlegur kostur en ekki skilyrði
    •  Menntun í ofangreindu er æskileg en                     
       ekki skilyrði ef reynsla er fyrir hendi

Viðkomandi þarf einnig að 
hafa til að bera:
    •  Brennandi áhuga á vefnum, 
       framtíðinni og fjölmiðlum 
    •  Vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, 
       úrræðagóður og skemmtilegur.

Vefdeild 365 er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður, skipaður ungu fagfólki. 
Teymið vinnur að verkefnum sem móta framtíð vefmiðlunar og sér um rekstur vefja og 
vefsamfélaga sem eru meðal þeirra stærstu á landinu s.s. Vísir.is og blogcentral.is, gras.
is, Plúsinn og fleiri.

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu upplýsingar um 
menntun, aldur og fyrri störf á netfangið thorlaug@365.is eða hafðu samband í síma 
6969170/512 5775.
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Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri einstak-
linga  sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn.

Starfsmenn óskast
 Starfsmenn óskast til vetrar- og sumarafl eysinga

 í umönnun, vinnustofu, ræstingu og eldhús. 
Sveigjanlegur vinnutími. 

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.
Lengd vakta getur verið frá 4 klukkustundum

 í 8,5 klukkustundir allt eftir samkomulagi.

Upplýsingar um umönnun, vinnustofu og ræstingu gefur 
hjúkrunarforstjóri Jónbjörg Sigurjónsdóttir í síma 

510-2101 / 898-5207 jonbjorg@skogar.is
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Á ekki að þéna vel í sumar?
Norðurál á Grundartanga óskar að ráða metnaðarfullt og duglegt fólk af báðum kynjum í sumarafl eysingar sem getur unnið 

samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð. Unnið er 4-5 daga í senn, síðan er 4-5 daga frí. Lágmarksaldur er 18 ár. 

Aðrar hæfniskröfur: Stundvísi • Heiðarleiki • Góð samskiptahæfni • Sjálfstæði í vinnubrögðum. Hvernig sækir þú um?

Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 14. mars. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 

á netfangið umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: Sumarstarf.

Nánari upplýsingar veita:
 Ragnheiður Gísladóttir og Helga Björg Hafþórsdóttir,
  fulltrúar á starfsmannasviði, og Rakel Heiðmarsdóttir,  
   framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, 
  í síma 430 1000.

Mánaðarlaun
miðað við 12 tíma vaktavinnu:

Grunnlaun: 161.530

Vaktaálag: 60.768

Föst unnin næturvinna (26 klst/mán): 47.878

Ferðapeningar: 20.887

Alls: 291.062

       Í boði eru fríar ferðir til og frá 
Akranesi og víða af Vesturlandi og af höfuðborgarsvæðinu.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Mælingamenn
ÍAV óskar eftir mælingamönnum til starfa. Mælingarmenn 
annast allar útsetningar á byggingarstöðum og aðrar 
mælingar við verklegar framkvæmdir auk þess að annast 
uppgjörsmælingar eftir að framkvæmdum lýkur. 

Æskilegar hæfniskröfur:

•   Tæknimenntun
•   Góð tölvukunnátta (AutoCad og Excel)
•   Reynsla í mælingum

Upplýsingar veitir Jón Indriðason mælingamaður í síma 
530-4200. Umsóknir berist í gegnum heimasíðu ÍAV 
www.iav.is fyrir 2. mars 2008.

Við leitum að 
aðstoðarversl-
unarstjóra í Zöru 
Kringlunni. 
Starfslýsingin er eftirfarandi 

Ber ábyrgð á daglegum rekstri verslun-
arinnar með tilliti til rekstrarkostnaðar, 
vöruinnkaupa, sölu, útlits, hreinlætis og 
mönnunar .

Viðkomandi þarf að vera stundvís, 
reglusamur, skipulagður, búa yfi r hæfi  í 
mannlegum samskiptum, vera leiðtogi 
ásamt því að hafa mikla þjónustulund.

Góð enskukunnátta er skilyrði 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 
sem fyrst 

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008
 

Umsóknir sendist á eyrun@zara.is

nánari upplýsingar veitir Eyrún D. 
Jónsdóttir í síma 693-8002.
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Skartgripaverslun í Reykjavík 
Glæsileg skartgripaverslun við Laugaveg er að fara að bæta 
við sig nýjum liðsmanni. Við leitum að kraftmiklum og 
heiðarlegum einstaklingi til að takast á við fjölbreytt og 
skemmtilegt starf við sölu og ráðgjöf á skartgripum. Leitað 
er eftir jákvæðum einstaklingi með framúrskarandi samskip-
tahæfi leika sem hefur metnað til að standa vel í starfi . Boðið 
er upp á sveigjanlegan vinnutíma fyrir réttan aðila. 

Í boði er áhugavert starf hjá ört vaxandi og markaðssæknu 
fyrirtæki. Mikið er lagt upp úr skemmtilegu starfsumhverfi  og 
góðri vinnuaðstöðu. 

Umsóknir skal senda á netfangið: box@frett.is merkt “skart”   
Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008. 

- vi› rá›um

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

Hugbúna›arsérfræ›ingur / Software Engineer

SimDex leitar a› hugbúna›arsérfræ›ingi til a› vinna vi› högun og flróun
hugbúna›ar félagsins.

SimDex ehf. er öflugt fljónustufyrirtæki á svi›i
uppl‡singatækni, sem fljónar fyrirtækjum bæ›i
erlendis og hér heima.  Fyrirtæki› sérhæfir sig
í hönnun og innlei›ingu vi›skiptalausna sem
byggja á rafrænum samskiptum um sölu á
fljónustu e›a vörum á rafrænu formi.  Helstu
vi›skiptavinir eru farsímafélög og önnur stór
fljónustufyrirtæki.  SimDex er ungt fyrirtæki og
eitt af dótturfyrirtækjum N‡herja hf.  Hjá
fyrirtækinu starfar öflugur hópur me› fjölbreytta
reynslu og háskólamenntun.  Vegna n‡rra
vi›skiptatækifæra óskar Simdex ehf. eftir a›
bæta vi› sig starfsmanni.

www.simdex.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
3. mars nk.

Uppl‡singar um starfi› veita Elísabet
S. Arndal, netfang:
elisabetsa@hagvangur.is og Inga
Steinunn Arnardóttir, netfang:
inga@hagvangur.is

Further information provided by
Elísabet S. Arndal, email:
elisabetsa@hagvangur.is and Inga
Steinunn Arnardóttir, email:
inga@hagvangur.is

Deadline for applications is before
March 3rd.

Starfssvi›
Högun á stórum og smærri hugbúna›ar-
kerfum í J2EE umhverfi.
- Útbúa kerfishögun fyrir n‡ja virkni.
- Vi›halda högun núverandi kerfa.
Hönnun og flróun veflausna og bakenda-
virkni, auk hugbúna›ar fyrir ja›artæki.
Kynna sér og hagn‡ta bestu tækni sem
hentar vi› flróun og innlei›ingu hug-
búna›arins.

Hæfniskröfur og eiginleikar
Háskólamenntun í tölvunarfræ›i e›a
sambærileg menntun.
3-5 ára reynsla vi› hönnun og flróun Java
veflausna. Lágmark 1 árs reynsla af högun
hugbúna›ar.
fiekking og reynsla af Java, J2EE, SQL og
Windows er nau›synleg.
fiekking á DB2, WebSphere, C++, J2ME,
Struts, Rational Application Developer,
posaflróun, JUnit og ö›rum Java verkfærum
er kostur.
Frumkvæ›i, skipulagshæfileikar og sjálfstæ›i
í vinnubrög›um.

SimDex is looking for a software engineer to work as a system architect and
key implementer on its commercial enterprise application.

Responsibility
Overall system architecture for large and
small software applications in a J2EE
environment.
- Create system architectures as necessary
  for new functionality.
- Maintain existing system architectures of
  large software application.
Design and implement web applications,
business logic and client software.
Research and apply best technologies to
suit development needs of the software
application.

Requirements and Experience
B.S. or higher degree in Computer Science
or equivalent experience.
At least 3-5 years in designing and
implementing Java web applications.  At
least 1 year experience as a system architect.
Skills are required in Java, J2EE, SQL, and
Windows.
Skills in DB2, WebSphere, C++, J2ME,
Struts, Rational Application Developer, POS
development, JUnit and other Java tools are
a plus.
Proactive, organized and independent.

- vi› rá›um
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Fjármálastjóri

Sveitarfélagi› Álftanes augl‡sir laust til umsóknar starf fjármálastjóra.

Sveitarfélagi› Álftanes er framsæki› sveitarfélag
í örum vexti flar sem búa 2400 íbúar. Gó›
fljónusta er í bænum, fl.á. m. gó›ur grunn- og
leikskóli, tónlistarskóli og íflróttaa›sta›a.
Spennandi framkvæmdir eru á döfinni og mikil
uppbygging er fyrirsjáanleg á næstu árum.
Frekari uppl‡singar um sveitarfélagi› má nálgast
á www.alftanes.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
10. mars nk.

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg.
Netfang: ari@hagvangur.isMeginverkefni fjármálastjóra

Dagleg stjórnun fjárhagslegs skrifstofuhalds.
Ger› fjárhagsáætlana, uppgjörsvinna og
ársreikningager›.
Umsjón bókhalds og fjárrei›a.
Frágangur bókhalds til endursko›unar.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í vi›skiptafræ›i af
fjármálasvi›i e›a sambærileg menntun.
Reynsla af sveitarstjórnarmálum er æskileg.
Skipulagshæfileikar og nákvæmni í störfum.
Afar gó›ir samskiptahæfileikar.

Fjármálastjóri á samstarf vi› alla starfsmenn og stjórnendur bæjarins og einnig eru mikil samskipti
vi› íbúana. Starfi› hentar jafnt konum sem körlum. Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem
fyrst. Næsti yfirma›ur fjármálastjóra er bæjarstjóri.

Öllum umsóknum ver›ur svara› flegar ákvör›un hefur veri› tekin um rá›ningu í starfi›.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2519

Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

- við ráðum

4



ATVINNA
SUNNUDAGUR  24. febrúar 2008 13

- vi› rá›um
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Framkvæmdastjóri

Atvinnuflróunarfélag Su›urlands augl‡sir eftir
framkvæmdastjóra, me› a›setur á Su›urlandi.

Atvinnuflróunarfélag Su›urlands var stofna› 1980
og er í eigu sveitarfélaga á Su›urlandi. Hlutverk
félagsins er a› sty›ja vi› verkefni sem lei›a til eflingar
atvinnulífs á Su›urlandi. Til a› rækta hlutverk sitt
veitir félagi› rá›gjöf og fjárhagslega styrki til
áhugaver›ra verkefna. Jafnframt hefur félagi›
frumkvæ›i a› flví a› skilgreina og leita a› n‡jum
atvinnutækifærum. Félagi› leggur áherslu á hra›a,
gæ›i og vöndu› vinnubrög› vi› úrlausn verkefna
og a› veita vi›skiptavinum félagsins og samfélaginu
fyrirmyndarfljónustu. Félagi› rækir hlutverk sitt í
samstarfi vi› einstaklinga, fyrirtæki, opinbera a›ila
og erlenda a›ila á svi›i atvinnumála.  AfiS fer me›
framkvæmd Vaxtarsamnings Su›urlands og
Vestmannaeyja.

Áhugasömum er bent á heimasí›u félagsins
www.sudur.is til frekari uppl‡singa.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
3. mars nk.

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg.
Netfang:ari@hagvangur.is

Helstu verkefni eru
Forsta›a og skipulag rá›gjafar og annarrar
fljónustu sem félagi› veitir hverju sinni
Vinna vi› almenna rá›gjöf
fiátttaka í flróunarverkefnum me› innlendum
og erlendum a›ilum
Umsjón fjármála og reikningsskila
Starfsmannastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
Stjórnunar-, rekstrar- e›a vi›skipta-
menntun á háskólastigi
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af rekstri æskileg
Frumkvæ›i, frams‡ni og metna›ur
Hæfni í mannlegum samskiptum og
sjálfstæ›i í vinnubrög›um
Færni í a› tjá sig í ræ›u og riti

Í bo›i er
Samkeppnishæf laun
Áhugavert og hvetjandi starfsumhverfi

Framkvæmdastjóri flarf a› geta hafi› störf sem
fyrst. Sta›gó› flekking á Su›urlandi er æskileg.
Mjög æskilegt er a› starfsma›urinn hafi búsetu
á starfssvæ›i félagsins. Konur jafnt sem karlar
eru hvattar til a› sækja um stö›una.

- vi› rá›um
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Verkefnastjóri á kjarasvi›i

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar óskar eftir a› rá›a
verkefnastjóra á kjarasvi›.

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar var stofna›
1926. Félagsmenn eru um fjögur flúsund.
Hlutverk félagsins er a› berjast fyrir bættum
kjörum og atvinnuöryggi.

www.strv.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
4. mars nk.

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

Starfssvi›
Túlkun og a›sto› vi› ger› kjarasamninga
Uppl‡singagjöf til félagsmanna
Samskipti vi› stofnanir
Önnur verkefni er snúa a› samningsumhverfi
félagsmanna

Hæfniskröfur
Háskólamenntun æskileg
fiekking á störfum stéttarfélaga æskileg
Gott vald á íslensku í ræ›u og riti
Gó› kunnátta í ensku og einu 
Nor›urlandamáli
Gó› kunnátta á Excel

- vi› rá›um

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

Starfsfljálfun

firóunarsamvinnustofnun Íslands augl‡sir eftir ungu háskólafólki sem hefur áhuga
á fimm mána›a starfsfljálfun í tengslum vi› verkefni á svi›i flróunarsamvinnu í
samstarfslöndum stofnunarinnar. Starfstími er frá 1. júlí til 30. nóvember.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 26. mars nk.

Uppl‡singar veitir Albert Arnarson.
Netfang: albert@hagvangur.is

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa loki› grunnnámi í háskóla á›ur en starfstími hefst (BA, BSc e›a sambærileg
grá›a) og ekki vera eldri en 32 ára. Mjög gó› enskukunnátta er skilyr›i, svo og gó› tölvukunnátta,
sjálfstæ› vinnubrög›, flolinmæ›i og lipur› í mannlegum samskiptum. fiekking á flróunarmálum og
flróunarstörfum sem og menningu flróunarlanda er ákjósanleg.

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Malaví
Úrvinnsla rannsóknargagna sem fyrirliggja í
verkefnum stofnunarinnar auk annarra tilfallandi
verkefna og ums‡slu á skrifstofu. Leita› er a›
umsækjanda me› menntun á svi›i félagsvísinda
me› gó›a flekkingu á a›fer›afræ›i rannsókna.
Starfi› felur í sér búsetu í dreifb‡li vi› erfi› skilyr›i.

Mósambík
Söfnun og úrvinnsla gagna í tengslum vi› verkefni
stofnunarinnar, einkum á svi›i fiskimála.
Frágangur skjala auk annarra tilfallandi verkefna
á skrifstofu. Leita› er a› umsækjanda me›
menntun á svi›i raun- e›a félagsvísinda.
Portúgalska er kostur.

Níkaragva
Tilfallandi verkefni á skrifstofu stofnunarinnar og
vi› flróunarverkefni hennar sem eru annars vegar
á svi›i jar›hita og hins vegar á svi›i félagsmála,
svo sem heilbrig›is- og menntamála. Leita› er
a› umsækjanda me› menntun á svi›i raun- e›a
félagsvísinda. Mjög gó› spænska er skilyr›i.

Úganda
Uppl‡singaöflun og samantekt á helstu a›fer›um
flróunarsamvinnu í Úganda flar me› tali› stefnu
stjórnvalda og helstu samstarfsríkja Íslands á
svi›i flóunarmála. Leita› er a› umsækjanda me›
menntun á svi›i hagfræ›i, flróunarfræ›i e›a
flróunarhagfræ›i.

Namibía
Tilfallandi verkefni á skrifstofu stofnunarinnar og
í tengslum vi› flróunarverkefni hennar sem eru
á svi›i félags-, mennta- og vatnsmála. Leita› er
a› umsækjanda me› menntun á svi›i raun-,
mennta- e›a félagsvísinda.

5
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www.marelfoodsystems.com

Launafulltrúi
Marel óskar að ráða launafulltrúa. Um er að ræða fullt starf þar sem megin starfssvið felst í 
almennri launavinnslu auk starfa í bókhaldi:

Starfssvið:

• skráning launa, launaútreikningar, breytingar á launaupplýsingum 
• upplýsingagjöf til starfsmanna um laun, orlof og önnur launatengd réttindi
• umsjón og leiðrétting á tímaskráningu 
• önnur tilfallandi verkefni s.s. skýrslugerð og launayfirlit 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• góð reynsla af launavinnslu og launauppgjöri er skilyrði
• góð þekking á uppbyggingu launa og innsýn í vinnutengd réttindi er skilyrði
• reynsla af vinnu í H3-Launum eða öðru launakerfi er skilyrði
• góð kunnátta í bókhaldskerfi, s.s. Axapta eða sambærilegu er æskileg
• góð kunnátta í Excel er mjög mikilvæg
• góð enskukunnátta er nauðsynleg

Frekari upplýsingar um starf launafulltrúa veitir Kristín Ragnarsdóttir, kristin@marel.is í síma 563-8128.  

Sækja skal um störfin á heimasíðu Marel, www.marel.is.  Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 
2008. Fullum trúnaði er heitið gagnvart umsækjendum. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum,  þar af um 370 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Leikskólakennari
Leikskólakennari óskast til starfa við leikskólann Hlíð, Mosfellsbæ, 
sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi í fullt starf. Til greina 
kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun og reynslu.

Áherslur í leikskólastarfi  eru: Skapandi starf og listmenning.

Kjör leikskólakennara eru samkvæmt kjarasamningi
F.L. og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veita: Jóhanna S. Hermannsdóttir s: 566 7375 
/ 861  2957 og Ása Jakobsdóttir s: 566 7375

Laust er til umsóknar starf 
skólastjóra við Tónlistarskólann 
á Akureyri.

Í Tónlistarskólanum á Akureyri er unnið metnaðar-
fullt starf. Skólinn hefur ávallt leitast við að vera í 
fararbroddi hvað kennsluhætti varðar, innra skipu-
lag og hljómsveitarstarf.
Tónlistarskólinn mun fl ytja í nýtt og glæsilegt 
húsnæði í Hofi , nýju menningarhúsi Akureyrarbæj-
ar, haustið 2009. Við þennan fl utning skapast ný 
tækifæri til að efl a enn frekar faglegt og listrænt 
starf skólans sem mikilvægt er að nýta vel.

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á 
starfi  skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu 
um mótun listrænnar og faglegrar stefnu.  

Menntunarkröfur:
•  Háskólamenntun á sviði tónlistar.
•  Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg.
•  Menntun á sviði reksturs æskileg.

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og samstarfsvilji.
•  Góðir skipulagshæfi leikar.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í 
  skólastarfi .
•  Hafi  áhuga og reynslu til að leiða þróunarstarf.
•  Reynsla af kennslu í tónlistarskóla.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs   
  æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og 
hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og 
varpað geta ljósi á færni hans til að sinna skóla-
stjórastarfi . Þá er æskilegt að umsókninni fylgi 
greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfi ð 
og þær áherslur sem hann vill leggja í starf Tónlist-
arskólans til framtíðar.

Frekari upplýsingar um starfi ð og skólann veitir 
Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460-1456 
eða 892-1453 og Helgi Þ. Svavarsson, skólastjóri, í 
síma 462-1788 og 893-1788. 
Frekari upplýsingar um skólann má einnig nálgast á 
heimasíðu skólans:  www.tonak.is.

Tekið verður tillit til samþykkta bæjarstjórnar Akur-
eyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi LN við Félag tónlist-
arkennara og FÍH 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1000.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum 
á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.
is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 14. mars 2008
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• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR. www.or.is
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Rafvirkjar
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða 
öflugt fólk til starfa. Meginverkefni Framkvæmdadeildar 
eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk 
smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Um er að ræða 2 – 3 störf við rafdreifikerfi OR. 
Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, þá átt þú 
erindi við okkur. Orkuveitan mun sjá um nauðsynlega 
þjálfun þína á sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Við leitum að duglegum og samviskusömum 
einstaklingum með færni í mannlegum samskiptum. 
Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur 
orðið um framtíðarráðningu að ræða. Æskilegt er, en þó 
ekki skilyrði, að viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi 
réttindum/reynslu:
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Reynslu af rafvirkjastörfum
• Sambærilega menntun eða reynslu

Sérfræðingur í landupplýsingum
Meginverkefni deildarinnar eru uppbygging og rekstur 
landupplýsingakerfis Orkuveitunnar (LUKOR) er varða 
gögn og hugbúnað.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Innfærsla, yfirferð og breytingar á landupplýsinga-  
 gögnum í öllum veitum og á öllu veitusvæði OR 
• Ábyrgð á landupplýsingagögnum fyrir einstök 
 framkvæmdaverk OR
• Umsjón með gæðaskjölum deildarinnar
• Kortagerð og önnur úrvinnsla gagna
• Þjónusta og fræðsla til notenda LUKOR

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi 

(t.d. landafræði, verk- eða tæknifræði)
• Góð íslenskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð 
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 

(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. Umsækjendur eru 

vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi
og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og 
fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna 
Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- 
og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Afgreiðslustarf
Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu um helgar á 

Laugaveginum.

Stundvísi,reglusemi,áræðanleiki og 
enskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar í síma 822 9104.

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólastjóri
• Starf leikskólastjóra í Hvarfi við Álfkonu-

hvarf er laust til umsóknar.
-

Hvarf er 6 deilda leikskóli fyrir um 120 börn. 
Í leikskólum Kópavogs er starfað í samræmi 
við metnaðarfulla stefnumótun bæjarins í leik-
skólamálum og námsskrá leikskóla Kópavogs.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leikskólakennaramenntun skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Víðtæk reynsla af leikskólastarfi
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.  
Nánari upplýsingar gefa Sesselja Hauksdóttir, 
leikskólafulltrúi og Gerður Guðmundsdóttir, leik-
skólaráðgjafi í síma 570-1600.

Umsóknarfrestur er til 12. mars. Umsóknum skal 
skilað til Fræðsluskrifstofu Kópavogs, Fannborg 
2.  Einnig er hægt að sækja um starfið á job.is.

Laun skv. kjarasamningi FL og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um starfið.
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar
Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325

Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  
Um er að ræða 60 og 100% stöður.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. 
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Helstu verkefni
 Tæknileg stýring á rekstri kera
 Greining og úrvinnsla framleiðsluupplýsinga
 Gerð verkferla fyrir framleiðsludeild
 Umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar
 Virk þátttaka í sameiginlegum verkefnum 

 milli deilda

Aðrar hæfniskröfur
 Frumkvæði og sjálfstæði í starfsháttum
 Skipulögð vinnubrögð
 Metnaður
 Góð samskipta- og samstarfshæfni
 Góð enskukunnátta, bæði á töluðu og 

 rituðu máli

Nánari upplýsingar veita Gauti Höskuldsson, 
yfi rverkfræðingur á framleiðslusviði, og 
Rakel Heiðmarsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
14. mars n.k. Þú getur sótt um á vef fyrir-
tækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 
á netfangið umsokn@nordural.is eða póstlagt 
umsóknina merkta: 
Verkfræðingur á framleiðslusviði.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Verkfræðingar

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fi mmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. 
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafeindavirkjar, rafvirkjar, 

vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.  

Vegna aukinna umsvifa óskum við að ráða tvo verkfræðinga 
á framleiðslusvið Norðuráls á Grundartanga. Um ný störf er að ræða.

Gröfumaður
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars óskar eftir 

að ráða mann á gröfu. Æskilegt að viðkomandi 
geti hafi ð störf fl jótlega

Nánari upplýsingar veitir Jón Hákon 
í síma 693-7319

Okkar þekking nýtist þér ...

Um er að ræða sölu á  ýmsum 
kæli- og frystitækjum s.s:
* Verslunarkælum
* Hraðkælum og frystum
* Kæli- frystiskápum
* Matvinnsluvélum
* Kæli- og frystiklefum
* Afgreiðsluborðum 
* Ofl.

Starfið:
* Sala og þjónusta
* Öflun viðskiptavina og sam-

skipti við núverandi.
* Tilboðsgerð og eftir fylgni
* Samskipti við erlenda birgja
* Söluferðir

      Kælitækni Rauðagerði 25 • 108 Reykjavík • Sími 440 1800 • Fax 440 1801 • cooltech@cooltech.is

Hæfniskröfur:
* Reynsla af sölustörfum  
* Sjálfstæð vinnubrögð
* Enskukunnátta
* Samskiptahæfni
* Frumkvæði
* Markaðshugsun

Skriflegar umsóknir óskast sendar 
til Kælitækni ehf. Rauðagerði 25 
108 Reyjavík eða á netfangið 
cooltech@cooltech.is fyrir 1. mars.
Nánari upplýsingar gefur 
sölu og markaðsstjóri

Söluráðgjafi
Vegna aukinna umsvifa óskar Kælitækni ehf. 
eftir að ráða öflugan söluráðgjafa til að sinna 
verslana, veitinga og matvinnslu markaðnum. 

www.kælitækni.is og/eða www.kaelitaekni.is
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www.radning.is
Ertu að leita?

Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700

Spennandi starf hjá 
Frístundamiðstöðinni Frostaskjóli

Rekstrarstjóri

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Helsta starfssvið rekstrarstjóra er umsjón með daglegum rekstri
frístundamiðstöðvarinnar og starfseiningum hennar

Ábyrgðarsvið:

• Fjárhagsáætlunargerð

• Umsjón og eftirlit með mánaðarlegum launaskilum

• Uppgjör og eftirlit með kostnaði

• Rekstur og viðhald skrifstofu, mannvirkja og tækja

• Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags

• Að veita almennar upplýsingar um starfsemi Frostaskjóls

• Ýmis sérverkefni

• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Frostaskjóls

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf eða sambærileg menntun

• Menntun og/eða reynsla á sviði viðskipta

• Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri

• Þekking á frístundastarfi

• Skipulögð og fagleg vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði

• Færni í mannlegum samskiptum

FROSTASKJÓL
frístundamiðstöð

Æskilegt að hafa bíl til umráða.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Kaldal forstöðumaður Frostaskjóls

í síma 411 5700, netfang gudrun.kaldal@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2008.

Umsækjandi verður að geta hafið störf eigi síðar en 1. apríl.

Hægt er að sækja um rafrænt á www.itr.is eða til Íþrótta- og tómstundasviðs 

að Bæjarhálsi 1, merkt „Rekstrarstjóri – Frostaskjóli“.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.
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365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

Fréttastofa Stöðvar 2 leitar að fréttamönnum til afleysinga allt árið. 
Einnig vantar fréttamenn til afleysinga í sumar.

Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga 

á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera öruggir í framkomu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi

Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið inn umsókn gegnum vef 
www.365midlar.is - Um 365 – Störf hjá 365 – Fréttamenn

Heilsugæslan í Salahverfi  óskar eftir að ráða 

hjúkrunarfræðing
 í fullt starf.

Um er að ræða fjölbreytt starf við ungbarnaeftirlit, skóla-
heilsugæslu og hjúkrunarmóttöku á heilsugæslustöð.

Staðan er laus frá l. ágúst eða eftir nánara samkomulagi.
Reynsla af heilsugæslu æskileg. Starfskjör taka mið af kjaras-

amningi FÍH. Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir,hjúkrunarforstjóri 

Netfang:hjordis@salus.is
Sími:590-3900.

Umsóknarfrestur er til 17.mars.n.k.
Umsókn sendist til: Heilsugæslunnar Salavegi.

B.t. Hjördís Birgisdóttir.Hjúkrunarforstjóri.Salavegi 2
201 Kópavogi.

-

Starf bókara hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar 
- Borgarbókhaldi, er auglýst laust til umsóknar.

Um þessar mundir erum við að endurskipuleggja alla starf-
semi fjármálaskrifstofu með það að markmiði að veita yfi r-
stjórn borgarinnar framúrskarandi þjónustu með gagnsæjum 
og tímanlegum uppgjörum.  Við erum m.a. að endurskoða 
verklagsreglur og verkferla við afstemmingar og uppgjör, að 
uppfæra fjárhagsbókhaldskerfi  okkar til að hagnýta bestu 
leiðir, að efl a rafræna reikningagerð og að efl a innra rekstrar-
eftirlit. Við stefnum að því að veita mjög góða og samkeppn-
ishæfa þjónustu.

Við viljum fá til liðs við okkur einstakling sem býr yfi r mikilli 
samskiptahæfni, er nákvæmur og samviskusamur, sýnir 
metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
teymisvinnu.  Reynsla og þekking á bókarastörfum er vita-
skuld æskileg. 

Helstu verkefni 
o Móttökuskráning og lyklun 
o Bókun millifærslna og yfi rferð
o Upplýsingagjöf til innri og ytri viðskiptavina
o Önnur tilfallandi störf

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008.

Við bjóðum uppá krefjandi störf í metnaðarfullu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín. Við 
bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna, 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Sigríður Björk Gunnars-
dóttir, deildarstjóri (sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.
is) í síma 411-3701 eða Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari 
í síma 411-3706. Umsóknir skulu sendar rafrænt til deildar-
stjóra á netfangið sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is og 
verður móttaka umsókna staðfest.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Fjármálaskrifstofa

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar - Borgarbókhald

Helstu verkefni

• Framfylgja stefnumörkun stjórnar félagsins

• Umsjón með daglegum rekstri

• Gerð rekstrar- og viðburðaáætlunar

• Umsjón með fjárreiðum og bókhaldi

• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

• Umsjón með starfsemi faghópa félagsins

• Halda yfirlit yfir atburði á sviði upplýsingatækni 

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldbær bókhaldsreynsla nauðsynleg

• Stjórnendareynsla

• Metnaður og árangursdrifni í starfi

• Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum

Framkvæmdastjóri
Skýrslutæknifélag Íslands leitar eftir kraftmiklum framkvæmdastjóra til að stýra 

daglegri starfsemi félagsins. Leitað er að skipulögðum og töluglöggum einstaklingi 

sem hefur brennandi áhuga á framgangi upplýsingatækni á Íslandi.

Ský er þverfaglegt félag fólks með áhuga á framgangi og hagnýtingu upplýsingatækni á Íslandi. Félagið fagnar nú 

40 ára afmæli sínu og er leiðandi vettvangur um framgang upplýsingatækni. Félagið gefur út tímaritið Tölvumál, 

heldur úti lifandi vefsíðu um tæknimál og stendur fyrir reglulegum ráðstefnum og fundum. Félagsmenn eru 900 talsins 

úr öllum geirum atvinnulífsins og í vaxandi mæli eru konur að koma inn sem félagar. 

Nánari upplýsingar um félagið á www.sky.is 

Starfsumsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir fimmtudaginn 6. mars á rafrænu formi til Hólmfríðar Arnardóttur á netfangið 

holmfridur@sky.is - Nánari upplýsingar um starfið gefur Magnús Hafliðason stjórnarformaður Ský í síma 8967316.

Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starf með einhverfum dreng
 • Aðstoð við heimilisstörf
Félagsmiðstöðvar ÍTK:
 • Störf í Ekkó, Kársnesskóla

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hörðuvallaskóli:
 • Þroskaþjálfi skólaárið 2008-2009
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% 
Snælandsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi. 

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfaheiði:  564 2520
 • Leikskólakennari
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari í stuðning
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólastjóri
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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SUMARSTÖRF HJÁ IGS 2008
VIÐ BJÓÐUM FJÖLBREYTILEG OG SKEMMTILEG STÖRF 
Í SPENNANDI UMHVERFI FLUGHEIMSINS

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
UM ALDURSTAKMARK OG HÆFNISKRÖFUR:

 CATERING
Starfið felst m.a. í útkeyrslu á matföngum og annarri tengdri  þjónustu. 
Aldurstakmark er 20 ára, almennra ökuréttinda krafist, vinnuvélaréttindi 
æskileg, enskukunnátta.

 FRÍLAGER
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.

 ELDHÚS
Lágmarksaldur 18 ár, íslensku- og/eða enskukunnátta.

 VEITINGADEILD
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta. 

 FRAKTMIÐSTÖÐ
Lágmarksaldur 19 ár, tölvukunnátta, almenn ökuréttindi, vinnuvélaréttindi 
æskileg, enskukunnátta.

 FARÞEGAAFGREIÐSLA
Starfið felst m.a. í innritun farþega og annarri tengdri þjónustu við þá.
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, góð tungumála- 
og tölvukunnátta. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið.

 HLAÐDEILD
Lágmarksaldur 19 ár, almenn ökuréttindi, vinnuvélaréttindi æskileg, 
enskukunnátta.

 RÆSTING FLUGVÉLA
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

 HLEÐSLUEFTIRLIT
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt, góð tungumálakunnátta, 
góð tölvukunnátta, nauðsynlegt að umsækjendur séu talnaglöggir.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar: 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI EHF  I  2. HÆÐ I  FRAKTMIÐSTÖÐ IGS 
BYGGING 11  I  235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

EINNIG ER HÆGT AÐ SÆKJA UM STÖRF Á VEFSÍÐU IGS  I  WWW.IGS.IS

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. 
(IGS) leitar að öflugum einstakl-
ingum í fjölbreytileg og skemmtileg 
störf hjá fyrirtækinu. Um er að ræða 
störf í flugeldhúsi, catering, 
farþegaafgreiðslu, frílager, 
fraktmiðstöð, veitingadeild, 
hlaðdeild, ræstingu flugvéla og 
hleðslueftirlit. Mikil áhersla er lögð á 
þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni. Unnið er á breytilegum 
vöktum og vaktaskrá birt fyrir einn 
mánuð í senn. Umsækjendur þurfa 
að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið, og í sumum 
tilfellum standast próf, áður en til 
ráðningar kemur. 

Boðið verður upp á sætaferðir 
frá fyrirfram ákveðnum stöðum í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.

Vantar þig aukatekjur?
Gætir þú hugsað þér hlutastarf sem gefur

þér tekjur á meðan þú sefur?

Leitum að dugmiklu fólki sem er tilbúið
að fara nýjar leiðir í tekjuöflun!

GB Global
„Lærum – gerum – kennum“

Áhugasamir hafi samband í síma: 7705775
eða sendi tölvupóst á gbglobal@gmail.com
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Álfaskeið 48
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning

Stærð: 207,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 24.470.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.800.000

RE/MAX Borg kynnir 5 herbergja íbúð á góðum og mjög fjölskylduvænum stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Um er að
ræða eign á tveimur hæðum,bílskúr og góðum garði. Alls 207,2 fermetrar. Nánari lýsing: Gengið er upp stiga á
aðra hæð sem er sérinngangur. Komið er inní hol og er þaðan gengt frá gangi í samliggjandi stofu og borðstofu.
Stofan er rúmgóð og eru svalir þar sem gengt er niður í góðan garð.  Á hæðinni er einnig eitt herbergi sem er nú
nýtt sem sjónvarpsherbergi. Öll þessi rými eru lögð parketi. Eldhús er flísalagt og hefur ágætt pláss og er þaðan
stigahús sem áður var gegnt á neðri hæð en er núna notað sem góð geymsla.  Teppalagður stigi liggur uppá efri
hæð sem er einnig með teppum á gangi. Þar eru tvær geymslur sem eru nýttar sem fataherbergi annars vegar og
köld  geymsla  hins  vegar.   Hjónaherbergi  er  parketlagt,  með  nýsteyptum  svölum  og  nýlega  var  skipt  um  gler  í
gluggum.  Barnaherbergin eru af góðri stærð og eru dúkalögð.  Einnig er þvottahús á hæð með öllum tengjum
fyrir  þvottavél og þurrkara.  31,7 fm bílskúr fylgir eignini og er hann óeinangraður. Rafmagn er tengt í  bílskúrinn
sem er afar rúmgóður

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl.17:30 og 18:00

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

699 7372

844 8005

Skarðsbraut 17
300 Akranes
Mikið endurnýjuð

Stærð: 110,10 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.200.000
Um  er  að  ræða  110.1  fm  bjarta  íbúð  í  mikið  endurnýjuðu  fjölbýlishúsi.  Íbúðin  er  mikið  endurnýjuð.  Allar
innréttingar  nema  eldhúsinnréttingin,  eru  frá  HTH  og  allar  innihurðar  eru  gegnheilar  eikarhurðar  frá  Agli
Árnasyni.  Borðstofa  er  samliggjandi  með stofu  og er  mjög stórt  og opið  rými.  Stórir  gluggar  sem snúa í
suður  gera  íbúðina  mjög  bjarta.  Stofa,  borðstofa  gangur  og  bæði  herbergi  eru  parketlögð.  Blokkin  var
klædd fyrir um 4 árum og þak er nýlegt. Öll helsta þjónusta nálægt.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

699 7372

844 8005

Birkiás 17
210 Garðabær
Frábær staðsetning!

Stærð: 152,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.685.000
Bílskúr: Já

Verð: 50.000.000
Miðraðhús á þremur pöllum á besta stað í Garðabæ með aukaíbúð á fyrstu hæð með sér aðgengi. Komið
er inn í flísalagða forstofu með fatahengi. Svefnherb. á vinstri hönd, náttúruflísar á gólfi. Eldhúsgólf flísalagt
náttúruflísum  og  nýleg  L-eldhúsinnrétting  úr  beiki.  Á  efstu  hæð  er  barnaherb.  og  svefnherb.  með  góðu
skápaplássi,  parket  á  gólfi.  Á  fyrstu  hæð er  rúmgóð  stofa  með  parket  á  gólfi  ásamt  stórum og  björtum
gluggum. Útgengi úr stofu út á geysistóra verönd. Mjög vandað hús á eftirsóttum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 16.30-17.00

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

659 7569

GAUKSRIMI 4
800 Selfoss
EINBÝLISHÚS Á GÓÐU VERÐI

Stærð: 211,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 27.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.600.000
Glæsilegt  211,6  fm  einbýlishús  með  tvöföldum  bílskúr  í  grónu  hverfi,  fallegur  garður  og  heitur  pottur  á
verönd. Flísalagt anddyri. Rúmgott forstofuherbergi og gestasnyrting. Stór og björt stofa, borðstofa, stórt
eldhús,  búr  og  þvottahús.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegri  ljósri  viðarinnréttingu,  flísalagt  með  fallegum
flísum á gólfi og milli skápa, borðkrókur og gott vinnupláss. Á efri hæð eru 3 rúmgóð svefnherbergi. Garður
er gróinn og snyrtilegur, heitur pottur á verönd.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 16:00 OG 16:30

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

821 0808

Fossagata 13
101 Reykjavík
Einbýlishús með 2 útleiguíbúðum

Stærð: 225 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 30.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.900.000

Sjarmerandi 225 fm. einbýlishús innst í botlanga ásamt 26 fm. bílskúr á vinsælum stað í Skerjafirðinum. Kjallarinn
er  steyptur  og  húsið  er  úr  timbri.  Eignin  skiptist  í  3  hæðir  kjallara  /  jarðhæð,  miðhæð,  ris  og  bílskúr.
Jarðhæð/kjallari 66.9 fm. skiptist í fjögur rúmgóð svefnherbergi, rúmgott hol og þvottahús. Miðhæðin ( aðalhæð )
77,5 fm. skiptist í rúmgott anddyri með stiga upp í ris. Forstofa með stiga niður í kjallara. Eldhús með sprautaðri
innréttingu, gaseldavél og flísum á milli skápa. Rúmgóð borðstofa og stofa. Í risi 55,1 fm. er 3ja herbergja íbúð í
útleigu  og  skiptist  í  2  svefnherbergi,  eldhús,  stofu  með  útgengi  út  á  stórar  suður  svalir  og  baðherbergi.  Í
bílskúrnum  er  búið  að  útbúa  stúdíóíbúð  með  eldhúskrók,  baðherbergi  og  opnu  rými.  Mikið  rými  er  undir
bílskúrnum sem ekki eru skráðir fm. Garðurinn er fallegur og gróin og búið með palli. Eignin lítur vel út í alla staði.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

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

698 87 33

Rauðalækur 18
105 Reykjavík
3-4ra herbergja þakíbúð

Stærð: 83,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 12.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Snyrtileg  3-4  herbergja  íbúð  á  3ju  hæð  í  góðu  steyptu  húsi  í  Laugarneshverfinu.  Eldhús  með  eldri
innréttingu og borðkrók. Tvær stofur þ.e. borðsofa og stofa með útgengi ú á suður svalir.  Hjónaherbergi
með skáp. Barnaherbergi með skáp. Baðherhergi með sturtuklefa. Þvottahús og geymsla í sameign. Búið
er  að  endurnýja  rafmagn  í  íbúðinni.  Húsið  var  málað  og  múrviðgert  2006.  Stigagangur  málaður  og
teppalagður 2007. Íbúð og hús í verulega góðu ástandi.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30 - 17:00

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

698 87 33



Laugavegur 85, 101 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir í miðbænum
Fullbúnar með öllu. 

Stærð: 87-100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 44-45.500.000.

Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við Laugaveg þar sem að ekkert hefur verið til sparað
varðandi  val  á  efni  og  hönnun.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  með  fallegum gólfefnum og  glæsilegum innréttingum.
Tæki í eldhúsi frá Eyrvík. Ísskápur og uppþvottavél fylgja í öllum ibúðum. Fallegur ljósabúnaður fylgir.Baðherbergin
sérlega glæsilega með nuddbaðkari og fallegri innréttingu. Granít á borðum eldhúsa og baðherbergja.  Íbúðirnar
eru frá 86,6 fm til 100,8 fm. Lyfta er í húsinu. Stór sérgeymsla og þvottahús í kjallara fyrir hverja íbúð. Þakíbúðirnar
eru með tvennum svölum og glæsilegu útsýni.  Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins www.ibyggd.com og
hjá  sölufulltrúa.    Einstakt  tækifæri  í  hjarta  borgarinnar.  MÖGULEIKI  Á  HAGSTÆÐRI  FJÁRMÖGNUN.
AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING. KOMDU Í HEIMSÓKN.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá Kl. 16:00-17:00

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

8228283

692 3344

Skipalón 21
Glæsilegar 3ja-5 herbergja íbúðir
í fallegu lyftuhúsi. Bílageymsla

Stærð: 100-134 fm
Fjöldi herbergja: 3-5

Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27.9 -37.9 milljó

RE/MAX Þing kynnir 3-5 herbergja 100-134 fm² íbúðir í fallegu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta í húsi og
sér inngangur af svölum. Komið er inn í snyrtilega sameign með lyftu. Í forstofu eru rúmgóðir skápar úr ljóstóna
eik. Eldhús er með inngreyptum höldum og viðnámssleðum í skúffubrautum og hurðalokunum skápa, val er um
eikarinnréttingu  eða  sprautulakkaða  innréttingu  háglans.  Borðplata  er  70  cm  á  dýpt  úr  graníti.  Elhúsvaskur  er
felldur  í  borðplötu  ásamt  helluborði.  Öll  tæki  eru  frá  Miele,  Eirvík  (bakaraofn,  helluborð  og  uppþvottavél)  Í
barnaherbergjum  og  hjónaherbergi  eru  skápar  úr  ljóstónaðri  eik.  Þvottahús  er  með  plastlagðri  plötu  ásamt
skolvask,  tengingar  eru  klárar  fyrir  þvottavél.  Baðherbergi  flísalögð  með ljósum flísum.  Á  gólfum eru  30x60  cm
dökkar  flísar  og  innrétting  er  hvít  háglans,  með  spegli  og  lýsingu.  Öll  hreinlætistæki  og  blöndunartæki  eru  af
vandaðri  gerð  og  wc  kassar  innbyggðir  og  skál  vegghengd.  Sérlega  fallegar  og  vandaðar  íbúðir  sem  verða
fullbúnar  án  gólfefna,  fyrir  nýja  eigendur.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  hverri  íbúð.  MÖGULEIKI  Á  HAGSTÆÐRI
FJÁRMÖGNUN.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

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

8228283

692 3344

Gefjunarbrunnur 10 
Glæsilegt 6 herberja einbýlishús
á útsýnisstað í Úlfarsfelli.

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 62.000.000
Sérlega  glæsilegt  300fm  einbýlishús,  á  tveimur  hæðum.  Húsið  sem  er  hannað  af  Guðmundi  Jónssyni
arkitekt er allt hið glæsilegasta í hönnun. Húsið skilast á fokheldisstigi en möguleiki að fá það lengra komið.
Jarðhæð;anddyri,  eldhús,  borðstofu,  stofu  með  mikilli  lofthæð,  sjónvarpsstofu,herbergi,   baðherbergi,
þvottahús  og  geymslu.  Gert  er  ráð  fyrir  stórri  verönverönd  sem  snýr  til  suðurs.Efri  hæð;  Þrjú  rúmgóð
barnaherbergi, baðherbergi,sjónvarpshol, stórt hjónaherbergi,sér bað og fataherbergi.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

TEIKNINGAR Á SKRIFSTOFU

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

8228283

Engjasel 86, 109 Reykjavík
Góð fyrstu kaup-Laus fljótlega
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Komið er inní falleg forstofu með ljósum skápum og parketi á gólfi. Eldhús er snyrtilegt með upprunalegri
innréttingu sem hefur  fengið andlitslyftingu.  Mjög falleg ofnastæða frá Eirvík  og keramik hellur.  Mjög gott
þvottahús er  innaf  eldhúsi.  Borðstofa  og stofa  með útgengi  út  á  rúmgóðar  svalir.  Lítið  barnaherbergi  og
rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi og parketi á gólfi. Mjög snyrtilegt baðherbergi. Góð geymsla
í sameign. Sér stæði er í bílakjallara. Afar falleg íbúð í góðu fjölbýli.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.14:00- 14:30

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

692 3344

8228283

Leirutangi 13a
270 Mosfellsbær
Góð 3ja herbergja

Stærð: 92,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Mjög falleg íbúð á jarðhæð með sér inngangi við Leirutanga í Mosfellsbæ. Komið er inn um sér inngang í
ágæta  forstofu  með  flísum  á  gólfi.Eldhús  er  með  fallegri  kirsuberjainnréttingu.  Góð  tæki.  Parket  á
gólfi.Rúmgóð og afar  björt  stofa  með parketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í  góðan sér  garð.  Svefnherbergin  eru
þrjú.  2 eru gluggalaus en með góðri  loftræstingu.  Flísar  á  gólfi.  Hitt  er  rúmgott  með glugga og parketi  á
gólfi. Baðherbergið er snyrtilegt með fallegri innréttingu.  Frábær fyrstu kaup !

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

692 3344

8228283

Mávahlíð 4
105 Reykjavík
Falleg hæð-laus við kaupsamning

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið  er  inn  í  góða  forstofu  með  steinateppi  á  gólfi.  Þegar  komið  er  inn  í  íbúðina  er  stórt  hol  þar  sem
gengið  er  inn  í  rými  íbúðinnar.  Parket  á  allri  íbúð.  Eldhús  er  allt  nýtt,  tveir  ofnar,  stálháfur,  keramikhellur.
Falleg  hvítháglans  innrétting.  Stofa  og  borðstofa  liggja  saman,  mjög  rúmgóðar  með  stórum
gluggum.Útgengt er frá borðstofu út á rúmgóðar svalir.  Bæði herbergin eru stór,  hjónah. er með góðum
skápum. Baðherb allt nýtekið í gegn. Flísar í hólf og gólf. Baðkar. Einstaklega falleg eign!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergrunbra@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

692 3344

698 7352



Frostafold 10 112 Rvk
Falleg þriggja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinngangi.

Stærð: 82,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Flísalögð forstofa með fatahengi. Eldhúsið er með snyrtilegri innréttingu og góðu skápaplássi. Inn af eldhúsi
er  þvottahús.  Barnaherbergi  og  hjónaherbergi  eru  parketlögð  og  eru  skápar  í  hjónaherberginu.
Baðherbergið er flísalagt með sturtu og fallegri innréttingu. Stofan er rúmgóð og björt með parketi á gólfi.
Útgengt er úr stofu út í garð. Sér geymsla er í sameign. Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30

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

693 4085

861 9300

Furuás 45, 221 Hafnarfirði
Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
PANORAMA ÚTSÝNI

Stærð: 310,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 67.000.000
REMAX LIND kynnir sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið afhendist  tilbúið til innréttinga að
innan, fullbúið að utan. Húsið er steypt upp á hefðbundin hátt , einangrað að utan og múrhúðað. Gólfhiti er
í húsinu og er lagt fyrir Instabus-kerfi sem er stýrikerfi fyrir ljós hita og gardínur. Allar hurðir og gluggar eru
úr harðviði. Möguleiki er að gera íbúð með sérinngangi á neðri hæð. Sjón er sögu ríkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í síma 861-9300

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

693 4085

861 9300

Sigluvogur 7 104 Rvk
Mikið endurnýjuð eign með 
möguleika á leigutekjum

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.310.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000
RE/MAX  Lind  kynnir:  Glæsilega  4  herbergja  íbúð  við  Sigluvog  7.  Íbúðin  er  mikið  endurnýjuð  risíbúð  í
tvíbýlishúsi  ásamt  bílskúr.  Bílskúrinn  er  innréttaður  sem  stúdíóíbúið  sem  gefur  mikla  möguleika  á
leigutekjum.  Fallegur  sér  garður  með  sólpalli,  skjólgirðingu  og  garðhýsi  Gengið  er  inn  í  íbúðina  beint  af
götuhæð. Allar frekari upplysingar veitir Páll s. 8619300

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur kl 14-14.30

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

693 4085

861 9300

Byggðarendi 8
108 Reykjavík
Glæsileg hæð á góðum stað

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 23.690.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

RE/MAX LIND KYNNIR:  MJÖG FALLEG 4 HERB. EFRI HÆÐ Í GRÓNU HVERFI Í FOSSVOGI ÁSAMT BÍLSKÚR.
VEL  BÚIÐ  OG  SMEKKLEGA  INNRÉTTUÐ.  MIKIÐ  LAGT  Í  LÝSINGU,  GÓLFEFNI  OG  INNRÉTTINGAR.
ENDURNÝJAÐ  ÞAK,  GLER  OG  RAFMAGN.   Nánari  lýsing:  Mjög  falleg  efri  sérhæð  í  fossvogi.  Mattlakkað
eikarparket á öllum gólfum ásamt flísum. Stórar 42 fm svalir.  Allt  endurnýjað, gólf,  innréttingar, rafmagn, ljós og
þak. Bílskúrinn er nýflísalagður og 3 bílastæði fylgja.  Forstofa: Er með flísum (náttúrustein) á gólfi ásamt góðum
fataskápum.  Eldhús:  Er  opið  að  hluta.  Nýleg  hvít  innrétting  með  eyju.  Gaseldavél  og  uppþvottavél  fylgir.
Þvottahús: Er innaf eldhúsi, flísar á gólfi. Lítil geymsla þar innaf. Baðherbergi:  Er rúmgott og með náttúrustein á
gólfi.  Hvítar flísar á veggjum og lofti,  baðkar og sturta. Stofan: Er rúmgóð og björt með stórum gluggum. Arinn.
Borðstofan  er  með  útgengi  á  stórar  svalir  (42  fm).  Hjónaberbergið:   Rúmgott  með  góðum  fataskápum  með
útgengi út á svalir. Barnaherbergi:  Tvö ágætis barnaherbergi. Bókið skoðun eða leitið frekari upplýsinga: Hannes
Steind.  S:  699-5008   -   hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

dagmar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 24/02 KL.14:00-14:30

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

864 9209

699 5008

Brekkustígur 14
101 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 94,10 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Komið er inn í anddyri með fatahengi. Góður breiður gangur með parketi á gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf og baðkar með sturtu. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum sem ná upp í loft og parketi á gólfi.
Mjög  fínt  barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Mjög  gott  eldhús  með  góðri  innréttingu  og  tengi  fyrir
uppþvottavél.  Stór  borðkrókur  og  góður  gluggi.  Björt  og  góð  stofa  með  parketi  á  gólfi.  Mjög  rúmgott
sameiginlegt þvottahús. Góð geymsla fylgir. Stutt er í alla helstu þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

dagmar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN 24. FEB KL. 15 - 15:30

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

864 9209

699 5008

Öldutún 10
220 Hafnarfjörður
Björt og falleg hæð

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Flísalögð  forstofa.  Bjart  og  rúmgott  hol.  Rúmgott  eldhús  með  góðri  innréttingu,  borðkrók  og  tengi  fyrir
uppþvottavél.  Flísalagt  baðherbergi,  bað með sturtu.  Rúmgóð stofa með dúk á gólfi.  Gott  hjónaherbergi
dúkalagt með skáp. Barnaherbergi dúkalagt. Gott þvottahús með útgengi á stóran pall. Enginn hússjóður.
Stutt  er  í  leikskóla,  skóla og alla aðra þjónustu.  Rólegt og skemmtilegt hverfi.  Þak yfirfarið og hús málað
árið 2005. Skólp undir húsi og út í götu hefur verið endurnýjað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

dagmar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN 24. FEB KL. 14 - 14:30

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

864 9209

699 5008

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Góð eign á frábærum stað

Stærð: 127,10 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Forstofa  er  með  flísum  á  gólfi,  góðum  skápum  og  skóskáp.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegum  ljósum
innréttingum en þaðan er útgengt út á góða verönd sem leiðir svo út í garðinn. Hjónaherbergi er rúmgott
með góðum skápum og parketi á gólfi. Barnaherbergi snýr út að bakgarði og er með parketi á gólfi. Stofa
er  með  parketi  á  gólfi.  Úr  stofu  er  útgengt  út  á  svalir.  Neðri  hæð:  Sjónvarpshol  er  mjög  rúmgott  með
parketi. Barnaherbergi er gott og með plastparketi á gólfi. Geymsla er á neðri hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699-5008

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

699 5008

690 2708



Marteinslaug 8 
113 Reykjavík
Falleg og vönduð eign með útsýni.

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

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
REMAX LIND KYNNIR: Fallega og bjarta 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð. Glæsilegt útsýni. Komið inní
anddyri  með skápum og stórum spegli.  Stofan er björt með útgengi á svalir  í  suður. Eldhús er opið inn í
borðstofu.  Falleg  eikarinnrétting  er  í  eldhúsi,  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Tvö  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  skápum  upp  í  loft.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  eikarinnrétting  og
baðkar með sturtu. Þvottahús í íbúð. Yfirbyggt stæði fylgir. Vönduð og falleg eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

valdimarorn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD.24/02  KL: 17-17:30

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

699 5008

823 2217

Sogavegur 148
108 Reykjavík
GOTT LÁN GETUR FYLGT

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

Brunabótamat: 18.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Forstofa með fataskáp. Tvö stór forstofuherbergi. Rúmgott hol. Úr holi er stigi upp á háaloft sem er ca.40
fm rými, ( 40 fm eru ekki inni í fm -  tölu íbúðar.)Geymsla. Stofa og borðstofa liggja saman og er það mjög
bjart  og rúmgott.  Eldhús er nýuppgert  með fallegum innréttingum. .  Hjónaherbergi  er  bjart  og stórt.  Lítið
barnaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  m/  sturtu  og  skápainnréttingu.
Sameiginlegt þvottahús með þurraðstöðu. Stór bílskúr 30,6 fm.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

valdimarorn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 24/02 KL 17 - 17:30

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

699 5008

823 2217

Sólheimar 27
104 Reykjavík
Flott eign á góðum stað

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum á  gólfum og  fataskápum.  2  góð  herbergi  með  kókósteppi  á  gólfi  og
góðum fataskápum. Mjög fallegt baðherbergi með steyptum sturtuklefa og flísalagt í hólf og gólf. Mjög flott
innrétting með góðum skápum. Eldhúsið er með Merbó parketi á gólfi og hvítri sprautulakkaðri innréttingu.
Stofan og borðstofan eru bjartar og opnar með Merbó parketi á gólfum. Stórir gluggar eru á íbúðinni. Stutt
í alla þjónustu og laugardalurinn í næsta nágrenni. Bókasafn í göngufæri.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 20/01 KL.16-16:30

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

698 8080

699 5008

Skrauthólar 3
116 Kjalarnes
Einbýli á tveimur hæðum

Stærð: 138,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.900.000
Eignin  skiptist  í  3  svefnherbergi,  2  stofur,  borðstofu,  eldhús,  baðherbergi,  gestasalerni,  geymslu  og
þvottahús. Glæsilegar innréttingar. Stór eignalóð. Góður pallur og skjólveggur. Lóðin í kringum húsið er öll
nýlega tekin í gengn. Leyfi til að byggja bílskúr eða hesthús ( sem hæfir stærð eignar ) liggur fyrir. Skólabíll
kemur og sækir börn í skóla. Leikskóli, grunnskóli og sundlaug í næsta nágrenni. Þar sem efri hæð er undir
súð er eignin í raun stærri en fm fjöldin segir til um.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 24/02 KL.15-15:30

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

698 8080

699 5008

Ugluhólar 12
112 Reykjavík
Laus fljótlega

Stærð: 63,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 9.560.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Rúmgóð 2ja herbergi íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýlishúsi við Ugluhóla í Breiðholti. Íbúðin sem er 63,4 fm
skiptist  í  rúmgóða  stofu  og  borðstofu  með  útgengi  á  flísalagðar  suð-austur  svalir.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu. Baðherbergi með upphaflegri innréttingu. Svefnherbergi með háum skápum. Forstofugeymsla,
sameiginlegt þvottahús í sameign ásamt hjólageymslu. Húsið er vel staðsett, stutt í skóla og aðra þjónustu.
Ásamt því að stutt er í óspillta náttúruna við Elliðaárnar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Margeir Kúld
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

margeir@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN 24. FEB KL. 16 - 16:30

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

898 0502

699 5008

Blikastígur 18
225 Álftanes
Fallegt einbýli á frábærum stað

Stærð: 193,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 24.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.000.000
Fallegt  tvílyft  timburhús  á  frábærum stað  á  Álftanesi.  Húsið  stendur  á  1150  fm.  sjávarlóð,  innst  í  lokaðri
götu.  Stórkostlegt  útsýni!!  Húsið  skiptist  í  forstofu,  hjónaherbergi,  tvö  barnaherbergi,  baðherbergi,
gestasnyrtingu,  eldhús,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpsrými,  þvottahús og bílskúr.  Stofa  og borðstofa  í  opnu
rými.  Útgengt  á  verönd  úr  stofu.  Eldhús  mjög  rúmgott.  Baðherbergi  er  nýlega  endurnýjað.  Stórar  svalir
með stórkostlegu útsýni. Þetta er kjörin eign fyrir útivistarfólk.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Viðar
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vidar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.17:00-17:30

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

899 4193

699 5008

Núpalind 6
201 Kópavogur
Glæsileg eign á eftirsóttum stað

Stærð: 209,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 36.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000
Glæsileg  penthouse  íbúð  á  8.  hæð  við  Núpalind  ásamt  tveimur  stæðum  í  bílageymslu.  Forstofa  með
góðum skáp. Gangur með innfelldri lýsingu. Öll herbergin eru rúmgóð. Hjónaherbergi með fataherbergi inn
af.  Stofa  og  borðstofa  í  opnu  rými.  Útgengt  á  svalir  úr  stofu.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðri  innréttingu.
Baðherbergi er rúmgott með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gesta wc með upphengdu salerni. Hátt er til
lofts í íbúðinni. Hjólastólaaðgengi er í íbúðinni sem og í sameign. Stutt í alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Viðar
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vidar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

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

899 4193

699 5008

Reyrengi 36
112 Reykjavík
Falleg eign á eftirsóttum stað

Stærð: 137,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 23.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Mjög fallegt endaraðhús í spænskum stíl á einni hæð ásamt bílskúr. Forstofa með flísum á gólfi. Stofa og
borðstofa  í  opnu  rými  og  með  parketi  á  gólfi.  Útgengt  úr  stofu  á  stóra  verönd.  Eldhús  er  með  góðri
innréttingu  og  parketi  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  bjart  og  rúmgott  með parketi  á  gólfi.  Barnaherbergin  eru
tvö, bæði með plastparketi  á gólfi.  Baðherbergið er mjög rúmgott.  Þvottahús inn af íbúð. Bílskúr er með
manngengu geymslulofti. Húsið stendur við lokaða götu á rólegum stað í Grafarvogi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Viðar
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vidar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.15:00-15:30

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

899 4193

699 5008



Suðurbraut 5
200 Kópavogur
Góð hæð með 3 svefnherbergjum

Stærð: 79 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 11.350.000

Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg  þriggja  herbergja  sérhæð  í  tvíbýli  með  aukaherbergi  í  risi.  Skráð  stærð  er  79m2  en  grunnflötur
íbúðarinnar er mun stærri. Sérinngangur er inn í íbúðina og gengið inn í forstofu.  Gegið er upp stiga upp á
hæðina og við tekur rúmgóð stofa með Pergo eikarparketi. Tvö góð svefnherbergi eru á hæðinni og eitt í
risi,  samtals  þrjú  svefnherbergi.  Eldhúsið  er  stórt  með  nýlegum  skápum  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.
Baðherbergi er með baðkari og sturtu. Sérlega stór, fallegur og gróinn garður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

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

669 1005

Aratún 7
210 Garðabær
Fallegt einbýli á einni hæð

Stærð: 137,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 55.900.000
Einbýlishús við Aratún í Garðabæ, teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið var mikið endurnýjað fyrir tæpum
tveimur  árum  og  voru  þá  meðal  annars  öll  gólfefni  endurnýjuð,skipt  um  ofna  og  ofnalagnir,dregið  í  nýtt
rafmagn,baðherbergi  endurnýjuð  og  eldhús  endurnýjað  að  hluta.  Einnig  er  glerið  nýlegt  í  öllu  húsinu.
Garðurinn  sem  snýr  í  suður  er  verðlaunagarður.  Herbergin  í  húsinu  eru  3  auðvelt  er  að  breyta  í  4.
Baðherbergin eru 2,annað er gestasalerni staðsett í forstofu. Húsið var málað að utan 2007.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

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

699-4407

822 3702

Rauðamýri 1
270 Mosfellsbær
Glæsileg íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi

Stærð: 98,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 18.955.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Forstofa með skápum og flísum á gólfi. Hol með parketi á gólfi. 2 rúmgóð svefnherbergi með skápum og
parketi á gólfi. Baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu,góðu skápaplássi og sturtu. Opið
eldhús  með  fallegri  innréttingu,  vönduðum  tækjum,eldunareyju  með  góðu  borðplássi  og  parketi  á  gólf.
Stofa með mikilli lofthæð, glugga frá lofti til gólfs,parketi á gólfi og útgengi út á vestur svalir með glæsilegu
útsýni. Þvottahús með flísum á gólfi er innan íbúðar. Stæði í bílageymslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 25.feb kl.18:00-18:30

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

699-4407

822 3702

Þverbrekka 6
200 Kópavogur
Laus við kaupsamning

Stærð: 91,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Mjög  góð  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  við  Þverbrekku  í  Kópavogi.  Eignin  skiptist  í  rúmgóða  flísalagða
forstofu. Tvö góð parketlögð svefnherbergi,  annað með skápum. Gott flísalagt eldhús með borðkrók. Ný
uppgert flísalagt baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa
með útgengi í sérgarð. Sérgeymsla fylgir eigninni. Stutt er í skóla, leikskóla og verslun.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

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

699-4407

822 3702

Rjúpufell 31
111 Reykjavík
Mjög falleg og nýstandsett íbúð

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

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Mjög  falleg  íbúð  sem  var  nýlega  tekin  í  gegn.   Glæsilegt  eldhús  og  bað.   Húsið  er  klætt  viðhaldslítilli
klæðningu og þ.a.l. lítið viðhald næstu árin.  Eignin getur verið laus fljótlega.  Hagstætt áhvílandi lán upp á
ca. 15 milljónir er yfirtakanlegt.  Kíkið í sölusýningu á mánudaginn og sjáið þessa fallegu íbúð!!

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.25.feb. kl.18:30-19:00

896 2312

822 3702

Háaleitisbraut 54
108 Reykjavík
Endurnýjuð íbúð ásamt bílskúr

Stærð: 127,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Íbúð:107fm.  Stofan  er  rúmgóð,rúmar  gott  borðstofuborð,parketlögð  með  stórum gluggum og  útgangi  á
vestur-svalir. Eldhús einnig parketlagt og opið inn í stofu með fallegri hvítri innréttingu, góðu vinnuplássi og
gashellum.  Svefnherbergis  gangur  er  einnig  parketlagður.  Þar  eru  3  svefnherbergi,baðherbergi  og
geymsla. Baðherbergi er flísalagt á gólfi með hvítri innréttingu. Hjónaherbergið er parketlagt,með útgangi á
svalirnar og nokkuð rúmgott. Barnaherbergin eru með korki á gólfi og bæði rúmgóð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

824 3934

822 3702

Jörfagrund 40
116 Kjalarnes
JARÐHÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI 

Stærð: 90,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.300.000
Skemmtileg 90,4 fm 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Sérafnotaréttur  er á 29
fm timburverönd  fyrir  framan stofu.  Forstofan  með flísum á  gólfi  og  með fataskáp.  Svefnherbergin  bæði
með  plastparketi  á  gólfum  og  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt,  með  baðkari  og  góðri  innréttingu.
Eldhúsið  er  rúmgott  með  fallegri  innréttingu,  á  gólfi  er  plastparket.  Stofan  er  björt,  með  plastparketi.  Úr
henni er gengið út á afgirta timburverönd.Geymsla og þvottahús eru innan íbúðar.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 15.00 og 15.30

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

892 7556

898 0419

Esjugrund 12
116 Kjalarnes
FALLEGT PARHÚS VIÐ ESJURÆTUR

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 21.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.700.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Glæsilegt 153 fm, 4ra herbergja tveggja hæða parhús að Esjugrund 12 á
Kjalarnesi. Fallegur nýr og stór afgirtur sólpallur og góður afgirtur garður. Húsið er allt hið glæsilegasta með
stórum  björtum  svefnherbergjum,  rúmgóðu  baðherbergi  með  nuddbaðkari  og  sturtu.  Fallegum
innréttingum í eldhúsi. Stutt í skóla og leikskóla og alla útiveru. Sjón er sögu ríkari. Allar nánari upplýsingar
um eignina veita Bergur í síma 898-0419 og Ásbjörg í síma 892-7556

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli 16:00 og 16:30 í dag

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

898 0419

892 7556



GOÐHEIMAR 13
SÉRHÆÐ m/ SÉRINNGANGI

Stærð: 131 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 19.550.000

Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
STÓRSKEMMTILEG  BJÖRT  GLÆSIHÆÐ  M/2  SVÖLUM  í  yndislegu  grónu  hverfi  á  besta  stað.  Örstutt  í
allar áttir. Góð forstofa m/forstofuherbergi. Hol m/innb. skápum. 2 fallegar stofur m/útgengi á svalir, stórir
gluggar, parket. 2 mjög stór herbergi m/innb. skápum annað með svölum, parket. Baðherbergi m/ nýjum
græjum,  engin  innrétting,  flotgólf.  Upprunalegt  Fönkis  eldhús,  2  gluggar,  borðkrókur,  gas  og  rafmagns
helluborð,veggháfur,uppvöskunarvél fylgir, flotgólf. Þvottahús,hjólageymsla, sérgeymsla.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00- 16:30

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

894 5401

KRÍUHÓLAR 4, 3 HÆÐ
GLÆSILEG -NÝUPPGERÐ
fjölskylduvæn eign

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 18.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
FRÁBÆR  BJÖRT  OG  FALLEG  NÝUPPGERÐ  EIGN:  Hol  opið  með  góðum  skápum.  Nýtt  hvítt  háglans
eldhús frá KVIK allt útdraganlegt, eldunargræjur frá SIEMENS, viftuháfur. AXIS fataskápar úr MAHOGONY.
Glæsilegt baðherbergi m/rennihurð, flísalagt hólf í gólf, nudd-hornbaðkar, sturta. Þvottahús og geymsla. 2
björt  herb.  Einstaklega  rúmgott  hjónaherberi  með  skápavegg.  Auðvelt  að  útbúa  4  herbergið.  L-laga
stofa/borðstofa/sjónvarpsrými, nýtt tarket á gólfum. Stórar sv-svalir. Hús og sameign til fyrirmyndar.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00- 15:30

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

894 5401

NAUSTAHLEIN 12
f/60 ára og eldri
SANNKÖLLUÐ PERLA

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000
YNDISLEGT,  BJART  77,5fm  ENDA-RAÐHÚS MEÐ SÉR  BÍLASTÆÐI,  VERÖND,  GARÐI  og  SÓLSKÁLA,
v/Hrafnistu í Hafnarfirði- hér má hreiðra vel um sig. Allt sérlega rúmgott og haganlegt: Stórt opið alrými sem
skiptist í stofu, borðstofu og hol, hátt til lofts. Sólskáli úr stofu sem hægt er að ylja sér í á sólardögum með
kaffibolla og góða bók. Gott herbergi með skápum. Stórt baðherbergi með sturtu flísalagt hólf í gólf. Bjart
eldhús með borðkrók. Geymsla og þvottahús innaf góðri forstofu. ALGJÖR GULLMOLI

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið hús í dag þ. 24/2 kl: 17:00-17:30

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

894 5401

SPÓAHÖFÐI 26
v/golfvöllinn
PANORAMA-ÚTSÝNI

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 16.700.000

Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Stórfalleg  nýleg  eign  með  óviðjafnanlegu  sjávar-útsýni  og  yndislegu  útivistarsvæði.  Glæsilegt  hús,
sérinngangur,  köld  útigeymsla.  Forstofa,  þvottahús/geymsla.  Hol/sjónvarpsrými.  Smekklegt  baðherbergi,
sturta,  baðkar,  mahogony  innrétting,  mosaikflísar.  Stórt  hjónaherbergi,  skápar,  útgengi  á  góðan  pall  og
sérgarð. Minna vinnuherbergi. Eldhúsið stórt, borðkrókur, kirsuberja-innrétting, fínar eldunargræjur. L-laga
stofa/borðstofa, síðir gluggar. Mahogony innihurðir og gluggakistur, halogenlýsing.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag, 24/2, kl: 14:00-14:30

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

894 5401

Andrésbrunnur 3
113 Reykjavík
Sérstök 3ja herbergja m/bílskýli

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

Brunabótamat: 16.850.002
Bílskúr: Já

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

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

698 7695

Ásakór 11
201 Kópavogur
Glæný, stór og flott!

Stærð: 156,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 26.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.900.000
LAUS STRAX TIL AFHENDINGAR ÁN GÓLFEFNA. Stór, vel skipulögð og glæsileg fjögurra herbergja íbúð í
nýja Kórahverfinu í Kópavogi. Næstum alveg ferkantað rými (mjög gott Feng Shui) sem deilist niður í þrjú
rúmgóð  svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús  og  síðan  stórt  opið  rými  sem  er  eldhús  og
stofur/sjónvarpsherbergi.  Eikarinnréttingar  frá  HTH og AEG-tæki.  Þetta  er  glæsileg íbúð með stóru opnu
rými sem kallar á sköpun, fallega hönnun og góðan smekk. Áskorun???

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

698 7695

Asparholt 7
225 Álftanes
Endaraðhús/bílskúr og stórum garði

Stærð: 181,7 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 30.280.000

Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000
Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á góðum stað á Álftanesinu. Stór garður
með  sólpalli.  Á  neðri  hæð  er  herbergi,  gestasnyrting,  eldhús/stofa/borðstofa  m/útgengi  út  í  garð.  Á  efri
hæð  er  sjónvarpsstofa,  rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  upphengdri  sturtu,  tvö
svefnherbergi og geymsla. Tvennar svalir. Parket á gólfum og kókosteppi á stiga. Þetta er glæsilegt raðhús
sem hentar vel barnafólki, enda skóli, leikskóli, sundlaug og íþróttavöllur handan götunnar.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

698 7695

Furugerði 11
108 Reykjavík
Fín tveggja herbergja í Gerðunum

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

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Gengið  er  inn  í  opið  andyri  með  fataskáp.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  baðkari  og  upphengdri  sturtu.
Eldhús er að hluta opið inn í stofu og er þar dökk viðarinnrétting. Innaf eldhúsi er þvottaherbergi og búr. Úr
stofunni er útgengt út í garð sem er hellulagður að hluta. Svefnherbergið er ágætlega rúmgott með skáp.
Ljóst parket er á öllum gólfum nema á baðherbergi. Í sameign, sem nýverið hefur öll verið tekin í gegn, er
sérgeymsla og þurrkherbergi. Þetta er fín íbúð á vinsælum stað í borginni.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

698 7695



Hafnarstræti 100
Akureyri
Penthouse í miðbænum

Stærð: 94,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.300.000
RE/MAX  Miðlun  kynnir  glæsilega  94,7fm,  þriggja  herbergja  þakhúsíbúð á  tveimur  hæðum í  Miðbæ
Akureyrar.  Eignin skiptist í: forstofu/hol, tvö svefnherbergi ,tvö baðherbergi, eldhús og rúmgóða stofu með
góðri lofthæð.  Tvennar svalir eru á íbúð.  Húsið var mikið endurnýjað fyrir um 10 árum Einkar vel staðsett
íbúð í hjarta bæjarins. Upplýsingar veita Ingi Þór s:698-4450 eða Gunnar s:662-2939

Miðlun

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Þór
Sölufulltrúi

arnarg@remax.is

ingi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gunni@remax.is

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

660-2950

698 4450

662-2939

Hella - Þineyjarsveit
Laugar í Reykjadal
Orlofs/Einbýlishús með sundlaug

Stærð: 181,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 35.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
RE/MAX Miðlun 412-1600 kynnir fallegt 181,6 fm. einbýli með bílskúr, sundlaug og heitum potti á Laugum
í Reykjadal,  Þingeyjarsveit.  Eignin skiptist í  forstofu, hol,  gang, stofu, eldhús, tvö baðherbergi,  þvottahús,
þrjú svefnherbergi, bílskúr ,44fm sundlaug og heitann pott.  Upplýsingar veita Gunnar s:662-2939 eða Ingi
Þór s:698-4450

Miðlun

Ingi Þór
Sölufulltrúi

ingi@remax.is

Opið hús?..

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

698 4450

Fléttuvellir 20
221 Hafnarfjörður
Einbýli á 1 hæð m. stórum bílskúr

Stærð: 230,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.500.000
Glæsilegt  einbýlishús  á  einni  hæð  með  stórum  innbyggðum  bílskúr,  staðsett  á  fallegri  hornlóð  að
Fléttuvöllum.  Húsið  er  framleitt  úr  forsteyptum  húseiningum  en  arkitekt  þess  er  Kristinn  Ragnarsson.
Afhendist fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð en fokhelt að innan.  Milliveggi vantar enn sem gefur mikla
möguleika hvað varðar skipulag hússins. Lofthæð er að hluta til 3,5 metrar. Skv. fyrirliggjandi teikningum er
gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Hringdu og fáðu nánari upplýsingar

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

616-6642

Norðurbyggð
815 Þorlákshöfn
Falleg raðhús með bílskúr

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: frá 21 millj.
Um  er  að  ræða  3  ný  raðhús  með  bílskúr  á  góðum  stað  í  Þorlákshöfn,  teiknuð  af  Kristni  Ragnarssyni,
arkitekt. Húsin eru mjög falleg, byggð úr forsteyptum húseiningum og því viðhaldsfrí. Afhendast tilbúin að
utan með grófjafnaðri  lóð en fokheld að innan og tilbúin fyrir  milliveggi.  Gluggar eru úr  timbri  og glerjaðir
með tvöföldu K-gleri. Við hvert raðhús er gert ráð fyrir 2 bílastæðum og 4 gestabílastæðum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Hringdu og fáðu nánari upplýsingar

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

616-6642

Álakvísl 36
110 Reykjavík
Fjögurra herb. íbúð með bílskýli

Stærð: 137,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 16.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Falleg 106,5 fm íbúð með bílskýli.  Í  forstofu  er  stór  fataskápur,  náttúruflísar  á  gólfi.  Innaf  er  gestasalerni.
Eldhús  með  kirsuberjainnréttingu,  stáltækjum  frá  Blomberg,  innbyggðum  ískáp,  tengi  fyrir  uppþvottavél.
Náttúruflísar á gólfi. Stofa með gegnheilu kirsuberjaparketi, útgengi út á svalir. Viðarstigi upp á lítið hol með
vinnuaðstöðu.  Stórt  geymsluloft,  ekki  inn  í  heildarfm.  Þrjú  svefnherbergi  með  skápum.  Efri  hæð  með
plastparketi. Baðherbergi tekið í gegn 2007. Sérgeymsla í bílskýli.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

898 3326

Álfhólsvegur 19
200 Kópavogur
Þriggja herb. með sér inngangi

Stærð: 84,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Komið er inn í forstofu með ljósum flísum, innbyggður fataskápur. Stofa með plastparketi og útgengi út á
fallega verönd í suðvestur.  Barnaherbergi  með plastparketi og fatahengi.  Baðherbergi  flísalagt í hólf og
gólf  með  sturtuklefa,  hvítum  tækjum  og  hvítsprautuðum  skápum.   Gengið  er  inn  flísalagðan  gang  inn  í
eldhús.  Innrétting er  úr  dökkum við,  góður borðkrókur.   Innaf  er  rúmgott  hjónaherbergi  með skápum og
sérgeymsla með hillum.  Sameiginlegt þvottahús með útgengi út í garð. Sér bílastæði.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

898 3326

Sporhamrar 6
112 Reykjavík
Rúmgóð 3ja herb. íbúð með bílskúr

Stærð: 139,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 17.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Komið er inn á rúmgott hol með fataskáp. Flísar á gólfi. Eldhús með nýlegri innréttingu frá KVIK, hvít AEG
tæki og tengi f. uppþvottavél.  Borðkrókur við glugga. Stofa rúmgóð með nýlegu eikarplastparketi, útgengi
út á 43 fm sólpall frá 2007. Hjónaherbergi er með nýlegum skápum og eikarplastparketi. Baðherbergi tekið
i  gegn  2006  með  sturtu  og  baðkari.  Upphengt  salerni,  hvítsprautuð  innrétting,  flísalögð  sturta.
Barnaherbergi með eikarplastparketi. Þvottahús með glugga og geymsla er innan íbúðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

898 3326

Þrastarhöfði 3
270 Mosfellsbær
Göngufæri á golfvöllinn!

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Vönduð rúmgóð íbúð með göngufæri á 18 holu golfvöll, í glæsilega sundlaug og líkamsrækt. Forstofa með
steinflísum og fataskáp. Stofa björt með útgengi út á verönd. Eldhús opið við stofu með innréttingu úr eik,
borðplata úr ljósum pressuðum steini. Símens stáltæki með spanhelluborði. Steinflísar á gólfi. Baðherbergi
flísalagt  með  eikarinnréttingu  og  einstaklega  rúmri  sturtuaðstöðu.  Þrjú  herbergi  með  góðum  skápum.
Þvottahús með innréttingu. Sérgeymsla á jarðhæð og bílastæði í bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl.17:00-17:30

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

898 3326



Ásbúðartröð 15
220 Hafnarfjörður
3ja herbergja sérhæð með bílskúr.

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 15.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Falleg og töluvert mikið endurnýjuð neðri sérhæð með bílskúr. Sérinngangur er í íbúðina. Eldhúsið er með
nýlegri eikarinnréttingu á tvo veggi, efri og neðri skápar. Laus færanleg eyja er í stíl við innréttinguna með
gas  helluborði.  Borðkrókur  er  í  eldhúsinu.  Stofa  er  samliggjandi  við  eldhúsið  með  fallegu  parketi  á  gólfi.
Bæði  svefnherbergin  eru  parketlögð  með  góðum  fataskápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  hvítri
innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Örstutt er m.a. í verslun og sundlaug.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

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

694 4000

895 6107

Gaukshólar 2
111 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja.

Stærð: 80,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.800.000
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 7.hæð í lyftu húsi ( tvær lyftur á ganginum). Eldhúsið var endurnýjað árið
2004 og er með glæsilegri innréttingu á tvo veggi teiknaða af Pétri H. Birgiss, vönduðum AEG stáltækjum
og innbyggðri uppþvottavél og ísskáp sem munu fylgja. Svefnherbergin eru tvö bæði góðum fataskápum.
Baðherbergið var einnig endurnýjað árið 2005. Á baði er fallegur gler sturtuklefi og handklæðaofn. Stofan
er góð með útgengi á suður svalir og glæsilegu útsýni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

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

694 4000

895 6107

Hagamelur 28
107 Reykjavík
Stór hæð með sérinngangi! 

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Stór  og  vel  skipulögð  5  herb.neðri  sérhæð  í  fallegu  húsi  sem  nýlega  hefur  verið  standsett  að  utan  á
þessum  vinsæla  stað  í  Vesturbænum.  Eignin  er  með  sérinngangi  og  tvennum  svölum.  Húsið  er  nýlega
standsett  að  utan  m.a.  málað  og  múrviðgert,  skipt  um  niðurfallsrör  og  rennur.  Skolp  endurnýjað  fyrir
nokkrum árum. Glæsileg girðing var endursteypt og aðkoman að húsinu er falleg og góð. Svefnherbergin
eru 3 og möguleiki á því 4. Örstutt er í  háskólann, Vesturbæjarlaug, Melabúðina og ýmsa aðra þjónustu

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

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

694 4000

895 6107

Hamravík 16
112 Reykjavík
Björt 3ja herbergja, sérinngangur!

Stærð: 104,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.400.000
Björt  og  falleg  3ja  herbergja  íbúð með sérinngangi  af  svölum.  Forstofa  er  rúmgóð með flísum á  gólfi  og
góðum fataskáp. Inn af  forstofunni  er  þvottaherbergi.  Opið er  á milli  stofu og borðstofu og borðstofu og
eldhúss. Hlynparket er á gólfi. Eldhúsinnrétting er á tvo veggi, efri skápar ná alveg upp í loft og flísar eru á
milli efri og neðri skápa. Fallegur ölur er í innréttingunum. Svefnherbergin eru tvö bæði með hlynparketi og
skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og glugga.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

694 4000

895 6107

Kjartansgata 9
105 Reykjavík
Góð sérhæð með stórum bílskúr!

Stærð: 158,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 18.570.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.500.000
Falleg  4ra  herb.  sérhæð  með  bílskúr  á  þessum  eftirsótta  stað.  Eldhúsið  er  með  stórum  borðkrók.
Innréttingin er með efri og neðri skápum. Inn af eldhúsi er herbergi með parketi á gólfi. Hjónaherbergið er
mjög stórt með góðum fataskáp. Stofurnar eru tvær. Opið er á milli þeirra að stórum hluta. Ljósar flísar eru
á gólfi og hægt væri að breyta annarri í gott auka svefnherbergi. Bílskúrinn er mjög stór 41.3 fm. Þægileg
aðkoma er að húsinu og bílastæði í innkeyrslu tilheyra íbúðinni einni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

694 4000

895 6107

Lækjasmári 6
201 Kópavogur
Björt og falleg íbúð á 5.hæð.

Stærð: 110,3 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 18.150.000

Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Falleg  3ja-4ra  herbergja  íbúð  á  5.hæð  í  góðu  fjölbýlishúsi  með  einstaklega  fallegum  og  snyrtilegum
stigagangi. Tvær lyftur eru í  húsinu og örstutt er í  alla helstu þjónustu. Íbúðin var upphaflega skipulögð á
teikningum sem 4ra herbergja en stofan var stækkuð og annað barnaherbergjanna sleppt í staðin. Fallegt
eikar  parket  er  á  gólfum  í  íbúðinni  nema  baðherbergi  og  þvottahús  eru  flísalögð.  Innréttingar  eru  úr
fallegum kirsuberjavið. Svalirnar eru stórar hluti yfirbyggður og hluti utandyra.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

694 4000

895 6107

Lómasalir 14-16
201 Kópavogur
Glæsilegt útsýni af svölum!!

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.285.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000
Glæsileg  3ja  herb.  íbúð  í  lyftuhúsi  með  sérinngangi  af  svölum og  stæði  í  bílageymslu.  Rúmgóð forstofa.
Eldhúsið  með fallegri hnotu innréttingu, innbyggð uppþvottavél fylgir. Stofa og borðstofa eru samliggjandi
með  eikarparketi  á  gólfi.  Útgengi  á  rúmgóðar  suð-vestur  svalir  frá  stofunni  með  einstöku  útsýni.
Svefnherbergin eru tvö með parketi á gólfi. Baðherbergið er glæsilegt og rúmgott með baðkari, stórri sturtu
með glerhurð og fallegri hnotu innréttingu. Innfelld lýsing er í kringum baðkar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

694 4000

895 6107

Skúlagata 42
101 Reykjavík
Laus við kaupsamning !

Stærð: 76,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  5  hæð  í  góðu  lyftuhúsi  með  sjávarútsýni.  Forstofa  með  fataskáp,  stofan  er
rúmgóð með útgengi á svalir. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, stór gluggi frá lofti  niður á gólf setur
skemmtilegan  svip  á  eignina.  Baðherbergi  er  með  flísalögðu  gólfi  og  vegg  að  hluta,  baðkari  með
sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél. Herbergin eru tvö bæði með fataskápum. Sér geymsla er í sameign
og sameiginlegt þvottahús ásamt stæði í bílskýli. Þetta er góð eign í miðborg Reykjavíkur

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

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

694 4000

895 6107



Arnartangi 14
Mosfellsbær
Glæsilegt einbýli á besta stað!

Stærð: 219,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 31.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000
Fallegt einbýlishús, staðsett í  lokuðum botlanga á besta stað í  Mosfellsbænum. Forstofa er með flísum á
gólfi.  Nýuppgert  eldhús  með  innréttingum  og  tækjum  frá  Kvikk.  Úr  borðstofu  er  gengið  út  í  glæsilegan
garðskála  með  upphituðu  Bommanite  gólfi.  4  góð  svefnherbergi.  Rúmgott  baðherbergi  með  nýlegum
innréttingum.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt.  Nýleg  viðbygging  er  úr  stofu  þar  sem  hiti  er  í  gólfum.  38  m2
bílskúr. Húsið er mikið endurnýjað, svo sem nýr þakkantur, ofnar, vatns- og raflagnir og gólfefni.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 16:00 til 16:30

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

893 0082

Klapparhlíð 30
Mosfellsbær
Flott eign á jarðhæð.

Stærð: 66 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Falleg íbúð á jarðhæð í  fjölbýli  í  Klapparhlíð í  Mosfellsbæ. Forstofa er með flísum á gólfi  og góðri  fataslá.
Eldhúsið er rúmgott með góðum tækjum og innréttingu. Gengið út á verönd úr borðstofu. Góð björt stofa
með stórum gluggum. Mjög gott herbergi með góðum skápum, sem ná alveg upp í loft. Gluggi sem snýr í
norðvestur.  Baðherbergið  er  rúmgott  með  sturtu  og  fallegri  innréttingu.  Flísar  á  gólfum.  Inn  af  er  gott
þvottahús. Parket á öllum gólfum nema bað- og þvottaherbergi. Frábær fyrsta eign

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag milli 15:00 og 15:30

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

893 0082

Stóriteigur 21
Mosfellsbær
Fallegt raðhús í rólegu hverfi

Stærð: 146 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 22.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Mikið endurnýjað raðahús við Stórateig í  Mosfellsbæ. Komið er  inn í  forstofu þar  sem er  gestasalerni  og
herbergi með parketi á gólfi. Úr stofu er útgengi út á pall og garð sem snýr í austur. Nýjar innréttingar og
tæki í eldhúsi. Náttúruflísar á gólfi í eldhúsi og forstofu.  Barnaherbergi er rúmgott parket á gólfi. Rúmgott
hjónaherbergi  með  góðum  skápum.  Baðherbergi  er  flísalagt  upp  á  miðja  veggi.  Baðkar  og  snyrtileg
innrétting. Undir íbúðinni er 60 fm rými sem er ekki inn í fermetratölu íbúðar.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunndag milli 17:00 og 17:30

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

893 0082

Gunnarssund 3
220 Hafnarfjörður
Sjarmerandi einbýli á besta stað.

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1912
Brunabótamat: 17.000.000

Bílskúr: Nei

Verð: 32.400.000

* LAUST TIL AFHENDINGAR* *HÚSIÐ ALLT NÝMÁLAÐ OG YFIRFARIÐ AÐ INNAN.* REMAX Þing kynnir: Fallegt
einbýli á besta stað í gamla miðbænum, Gunnarssund 3. 220 Hafnarfirði. 127 fm á þremur hæðum. Nánari lýsing:
Komið er inn í flísalagða forstofu. Þar á hægri hönd er gengið inn í eldhús, borðstofu og  er opið inn í stofu.Innaf
forstofu er gengið upp stiga á efri hæð, eru þar tvö rúmgóð svefnherbergi, einnig baðherbergi með sturtu. Á efri
hæð  er  gengið  út  á  suður  svalir.  Innaf  forstofu  er  gengið  niður  stiga  á  neðri  hæð  og  er  þar:  þvottaaðstaða,
sturtuaðstaða, stórt  gott herbergi  og geymsla með útgengi í  garð. Einnig er stórt  geymsluloft  á efstu hæð (ekki
inní  fm  stærð  )  Húsið  er  mjög  sjarmerandi  STEINHÚS  á  frábærum  stað.  Garðurinn  býður  uppá  skemmtilega
möguleika.Grindverk og hellulagt plan fyrir framan inngang.Þetta er sjarmerandi eign á besta stað sem vert er að
skoða.ATH lækkað verð.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud 24. Feb kl: 16:00-16:30

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

865 6565

Birkimelur 6A
101 Reykjavík

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 12.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
RE/MAX Stjarnan  Bæjarhrauni 6 sími 51-remax = 51-73629 kynnir:  Íbúð sem er á fyrstu hæð og er 3ja
herbergja.Hún er skráð 77,7 fm samkvæmt fmr Herbergi í risi og sér geymsla niðri er ekki skráð á fmr eins
og tíðkast í dag  þannig að íbúðin er í raun stærri en fmr gefur til kynna Herbergi í risi tilheyrir íbúðinni og er
í útleigu í dag. Í kjallara er sérgeymsla og sameiginlegt stórt þvottahús.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

haukur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 14:00 til 16:00

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

517 3629

699 4431

866-9954

Eyrarholt 20
Hafnarfjörður
per ferm = 209,5 !!

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 21.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.700.000
Remax  Skeifan  kynnir:4  herbergja  íbúð  í  holtunum  í  Hafnafirði.  Komið  inná  parketlagt  hol,  fataskápur.
Hjónaherbergið er með góðum skápum  Og útgengi á svalir í norður tvö barnaherbergi bæði með skápum.
Baðherbergið  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  vaskur  feldur  í  innréttingu,   Baðherbergið  nýlega  tekið  í
gegn.Stofa og eldhús mynda eitt rími(í dag er skilrúm á milli) Útgengi er í garð út úr stofu,að sögn eiganda
er leifi fyrir að smíða pall fyrir framan stofuna. Bílskúr er nýlega tekinn í gegn

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  milli kl. 14 og 14,30

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

895 5643 

Reykás 45
Reykjavík
Laus fljótlega.

Stærð: 164,8 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 22.430.000

Bílskúr: Já

Verð: 36.000.000
Remax Skeifan kynnir:Bjarta og fallega 4 herbergja íbúð á tveimur hæðum með bílskúr og miklu útsýni á
góðum  stað  í  Árbænum.  Nánari  lýsing:  Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  góður  fataskápur.  Parketlagt
stofugólf, svalir í suður með miklu útsýni til bláfjalla. Eldhús, flísalagt gólf,innrétting hvítsprautulökkuð með
bláum skúfum.(ískápur getur fylgt ef kaupendur vilja) Þvottahús með glugga er innaf eldhúsi.Baðherbergið
er flísalagt í hólf og gólf bæði með baðkari og sturtu. Rúmgott hjónaherbergi

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 13 og 13,30 

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

895 5643 



Litlikriki 31
270 Mosfellsbær
Stórt einbýli með aukaíbúð

Stærð: 341,9 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Stærri íbúðin er 246,9 fm á tveimur hæðum auk 35 fm bílskúrs. Skipulag skv teikningu: Efri hæð. Anddyri,
þvottahús, gestasnyrting, eldhús, tvö svefnherb, sjónvarpsherb og stofa auk 28 fm svala og bílskúr. Neðri
hæð:  Hjónaherb með fataherb, stórt baðherb, sauna, geymsla inn af baðherb. Tvö herb til viðbótar á neðri
hæðinni. Minni íbúðin er 60 fm og skiptist skv. teikningu í: anddyri, herb, baðherb, þvottahús, snyrtingu og
stofu. Ásett verð miðast við rúmlega fokhelt. Skilalýsing á staðnum.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

8648090

Frostaskjól 49
107 Reykjavík
Fallegt raðhús í Vesturbænum

Stærð: 215,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 29.300.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

Til  sölu fallegt 215,4fm raðhús við KR völlinn                          Neðri  hæð:  Flísalögð forstofa með fataskáp.
Flísalagt  gestasalerni.  Stórt  eldhús  með  borðkrók.   Stór  og  opin  stofa  og  borðstofa,   arinn  í   stofu,   parket  á
gólfum.   Lokaður  garður/sólpallur  með  heitum  potti.    Efri  hæð:   3  rúmgóð  svefnherbergi,   rúmgott  flísalagt
baðherbergi  með  sturtu  og  baðkari,  þvottaherbergi,   sjónvarpshol.   Öll  hæðin  nýlega  parketlögð.
Ris:  Stórt herbergi með geymslurými í súð.  Bílskúr ca. 20fm.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl:16:00-16:30

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

615-1153

Spítalastígur 2a
101 Reykjavík
3 herbergja íbúð á frábærum stað

Stærð: 55,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 8.460.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
RE/MAX Esja kynnir sjarmerandi 3ja herbergja íbúð eða sérbýli við Spítalastíg í Þingholtunum. Íbúðin er á
tveimur  hæðum  og  skiptist  þannig:  Eldhús,  baðherbergi  og  eitt  svefnh.  á  1  hæð.  Efri  hæð:  svefnh.  og
stofa. Öll heimilistæki fylgja með í kaupum. Mjög hagstætt ca. 10 milljón kr. lán getur fylgt með eigninni á
4,95 prós. vöxtum. Allar nánari upplýsingar veitir Emilía í síma 820-7663 eða emilia@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Emilía Rigensborg
Sölufulltrúi

tp@remax.is

emilia@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

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

820-7663

ÁLFABAKKI 14A
109 Reykjavík
VERSLUNAR OG LAGERHÚSNÆÐI.

Stærð: 400 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 63.300
Bílskúr: Nei

Verð: 95.000.000
Um er að ræða Verslunar og Lagerhúsnæði á besta stað í Mjóddinni. Verslunarhæð 183,7 Fm. Lager 190
Fm. Sameign 26,3 Fm. Samtals 400 Fm. Á 1. hæð er verslunarrými sem nær í gegnum húsið og er með
inngang bæði frá Álfabakka og Göngugötu. Einnig er smá starfsmanna aðstaða, salerni  og geymsurými.
Kjallari er með góðum vörurekkum, stór hurð fyrir vörumóttöku, aðkeyrsla í kjallara frá Þönglabakka. Í dag
er kvennfataverslun á 1. hæð. Upplýsingar veitir Þorkell sölufulltrúi RE/MAX Mjódd í Síma 898-4596

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

EIGN Á GÓÐUM STAÐ Í MJÓDDINNI.

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

898 4596

KLAPPARBERG 23
111 Reykjavík
FRÁBÆR STAÐSETNING.

Stærð: 151 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 23.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.500.000
EINBÝLISHÚS  Á  EINNI  HÆÐ  122,9  FM  ÁSAMT  28,1  FM  BÍLSKÚR.  SAMTALS  151  FM.  FRÁBÆR
STAÐSETNING. ENDALÓÐ VIÐ ELLIÐAÁRDALINN. GOTT ÚTSÝNI. Forstofa með góðum skápum. Eldhús
með  harðviðar  innréttingu.  Stofa,  Borðstofa  og  Gangur  með  flísum  á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðum
skápum.  Þrjú  barnaherbergi.  Baðherbergi  með  sturtuklefa  og  baðkari.  Þvottahús  og  geymsla.  Timbur
verönd meðfram norður og austur hlið og gervihnattadiskur  Afgirt verönd í suður með heitum potti. Örstutt
í náttúruna í Elliðaárdal.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 til 15:30

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

898 4596

Álfheimar 70
104 Reykjavík
Laus strax

Stærð: 96,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Góð 3ja hb. nýuppgerð íbúð á 3.hæð. Laus strax. Skiptist í flísalagt anddyri með nýlegum skápum, flísalagt
eldhús með nýmálaðri innréttingu, flísalagða borðstofu m. hurð út á suðursvalir, stóra og bjarta parketlagða
stofu,  rúmgott  parketlagt  svefnherbergi  með  miklum  skápum,  lítið  parketlagt  barnaherbergi,  og
baðherbergi  sem  verður  skilað  flísalögðu  með  öllum  tækjum  nýjum.  Íbúðin  er  öll  nýmáluð.  Geymsla  í
kjallara. Húsið er næst Glæsibæ. Öll þjónusta, verslanir, skólar í næsta nágrenni.

Senter

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

bjarni@remax.is

Opið
Hús

í dag kl. 15:30 - 16:00

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

821 0654

Laugavegur 103
101 Reykjavík
Ný íbúð í 101 - Laus strax

Stærð: 64,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 19.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.600.000
Falleg  fullbúin  íbúð  í  ný  endurgerðu  húsi.  Komið  er  í  anddyri,  flísalagt  bað  m.  innréttingu  og  sturtuklefa,
þvottavél og þurrkara, svefnherbergi með skápum og góðum glugga, og eldhús/stofa með gluggum í golf.
Litlar  svalir  til  suðurs  m.  rennihurrðum  með  tvöföldu  gleri.  Innfeld  lýsing.  Parketi  úr  hlyni,  nema  á  baði.
Húsið  er  algjörlega  endurgert  innan  sem utan.  Ný  lyfta,  teppalagður  stigagangur,  brunavarnir,  geymsla  í
kjallara. Laus strax.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Pantið söluskoðun

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

821 0654



Hringbraut 107
107 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup!

Stærð: 53 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 7.640.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Blokkin var öll steinuð að utan sumarið 2006 og bætt við svölum út úr stofu. Gluggar voru endurnýjaðir og
gluggapóstar  að  hluta.  Komið  er  inn  í  parketlagða  forstofu  með  fatahengi.  Eldhúsið  er  með  hvítri  eldri
innréttingu  og  flísum  á  gólfi.  Smá  borðkrókur  er  í  eldhúsi.  Herbergið  er  parketlagt  og  með  góðu
skápaplássi. Stofa og borðstofa eru eitt rými, parket á gólfi. Úr stofu er útgengt á nýjar svalir. Baðherbergið
er með flísum á gólfi, sturtu og hvítri léttri innréttingu. Geymsla í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

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

895 8525

823-5050

Marteinslaug 3-5
113 Reykjavík
90@  fjármögnun möguleg!

Stærð: 98-108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Fallegar 3ja herbergja íbúðir í glænýju fjölbýlishúsi í Grafarholti. Íbúðirnar eru allar mjög rúmgóðar, stærðir
frá  98  fm  upp  í  108  fm  og  fylgja  öllum  þeirra  bílastæði  í  bílageymslu.  Verð  á  íbúðum  er  25.900.000  -
28.900.000  Innréttingar  úr  spónlagðri  eik  frá  GKS.  Í  eldhúsi  eru  fallegar  eikarinnréttingar,  raftæki  frá
Siemens,  uppþvottavél  fylgir.  Gott  stofurými.  Herbergin  eru  með  skápum.  Baðherbergi  eru  flísalögð.
Baðkar á baðherbergjum. Afhendast án gólfefna. Geymsla í sameign. Lyfta.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

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

895 8525

823-5050

Asparholt 5
Álftanes
Falleg eign sem vert er að skoða

Stærð: 116,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Rúmgóð forstofa með tvöföldum fataskáp og náttúruflísum á gólfi. Geymsla með glugga er inn af forstofu.
Eldhúsið er glæsilegt með miklu skápaplássi. Búið er að taka loftið niður í eldhúsi á mjög smekklegan hátt
og  koma  fyrir  innbyggðri  lýsingu.  Björt  og  góð  stofa  er  samliggjandi  eldhúsi  og  borðstofu.  Baðkar  og
sturtuklefi  eru  á  baðherbergi  ásamt  góðu  skápaplássi.  Herbergi  eru  rúmgóð.  Olíuborið  eikarparket  er  á
herbergjum og á stofugólfi. Gott þvottahús í íbúðinni. Sérmerkt bílastæði.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Díana Björk
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

dianabjork@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17

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

868 5635

Hverfisgata 39
101 Reykjavík
Nýuppgerð - laus við kaupsamning

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

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Hringdu núna og pantaðu tíma í skoðun 

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

663 3219

Kjarrhólmi 30
200 Kópavogur
Frábær staðsetning !

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
89,5 fm íbúð ásamt ca 12 fm geymslu sem er ekki inní fermetrafjölda. 4ra herbergja íbúð í mjög rólegu og
barnvænu hverfi.  Alrými með eikar skápum, parket. Eldhús með hvítri innréttingu, borðkrókur, innaf er lítið
búr. Tvö góð barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi með eikar skápum, útgengi á svalir. Baðherbergi
með beiki  innréttingu, flísar, bað. þvottahús innann íbúðar. Góð stofa, eikar parket. Nýleg leiktæki í  garði
fyrir börnin. Hjólageymsla í sameign og sér geymsla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

15:00-15:30

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

663 3219

Tröllakór 5-7
203 Kópavogur
Gott fermetra verð !

Stærð: 142,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 33.200.000
4ra herbergja endaíbúð í  nýju fjölbýli  með sé inngangi á svölum, ásamt stæði í  bílageymslu. Einungis ein
íbúð eftir ! Hægt er að velja um þrjár tegundir viðartegunda í innréttingar og skápa. Vönduð tæki og góður
frágangur. Hringdu núna og fáðu nánari upplýsingar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Aðeins 1 íbúð eftir !

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

663 3219

Veghús 15
112 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup.

Stærð: 60,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 9.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Flísalögð forstofa með góðu skápaplássi. Björt og rúmgóð stofa með plastparket á gólfi. Útgengt úr stofu í
sér garðreit. Í eldhúsi eru hvítar innréttingar með góðu skápaplássi og tengi fyrir uppþvottavél. Þvottahús er
inn  af  eldhúsi  með  hillum  og  þvottasnúrum.  Svefnherbergi  með  plastparket  á  gólfi  og  lausum  fataskáp.
Flísalagt  baðherbergi  með  léttri  innréttingu  og  baðkari  með  sturtuaðstöðu.  Afgirtur  sameiginlegur
bakgarður með leiktækjum. Sér geymsla í sameign. Stutt í alla þjónustu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

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

823-5050

895 8525

Laufengi 14
112 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 111,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Falleg og vel skipulögð 4 herbergja íbúð með stæði í  opinni bílageymslu í litlu fjölbýlishúsi. Komið er inn í
flísalagða forstofu með skáp, stofan er björt með fallegu parketi. Falleg innrétting í eldhúsi með borðkrók,
Þrjú rúmgóð svefnherbergi  með skápum. Baðherbergið er  flísalagt í  hólf  og gólf,  baðkar,  Sturtuklefi  með
fallegri hvítri innréttingu. Sameigni er öll mjög snyrtileg. Sér geymsla í sameign og hjólageymsla. Stutt er í
allar helstu þjónustu, skóla og leikskóla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Svava Júlía
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

svava@remax.is

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

nanna@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 14:00-14:30

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

8983023

899-9493
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Saumastofa ÖBÍ
Forstöðumaður

Vinnustaðir ÖBÍ óska eftir forstöðumanni
 fyrir Saumastofu ÖBÍ.

Forstöðumaður þarf að vera fagmaður í saumaskap, 
hafa menntun á því sviði og/eða mikla starfsreynslu. 
Forstöðumaður annast samskipti við viðskiptavini, 
niðurröðun verkefna og verkstjórn. Nokkur tölvu-
kunnátta er áskilin en ekki skilyrði.
Hjá Saumastofu ÖBÍ í Hátúni 10, vinna 14 starfs-
menn, fatlaðir og ófatlaðir, við framleiðslu á léttum 
vinnufatnaði ofl. þar sem lögð er áhersla á vandaða 
vöru og góða þjónustu við viðskiptavinina. Sauma-
stofan er vel búin tækjum. Húsnæði og öll aðstaða 
er mjög góð.
Áhugasamir sendi tölvupóst á vinnustadir@obi.is 
eða hringi í síma 552 6800/4  (Þorsteinn).

Óskum eftir 
starfsfólki í 
fullt starf 

í Zöru Smáralind og  

Zöru Kringlunni

Þarf að vera stundvís, vinnusamur, sýna 
frumkvæði, hafa góðan þjónustulund, 
geta unnið vel í hóp

18 ára aldurstakmark.

Umsóknir berist í verslanir eða á 
viðeigandi netföng:

Zara Smáralind zara1@zara.is

Zara Kringlunni kringlan@zara.is

Minjasafn Reykjavíkur óskar að ráða verkefnastjóra skjala-
stjórnunar og upplýsingamála. Verkefnisstjóri hefur umsjón 
með skjala- og bókasafni, vefsíðu og upplýsingaþjónustu 
Minjasafns Reykjavíkur. Um er að ræða 70% starf. Starfsstaður 
er á skrifstofu Minjasafns Reykjavíkur í Árbæjarsafni. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Skjalastjórnun, skráning, frágangur og varðveisla skjala og 
  heimildasafna. 
• Ritstjórn vefsíðu Minjasafns Reykjavíkur. 
• Umsjón með starfsmannabókasafni; innkaup og skráning 
  safnkosts. 
• Upplýsingaþjónusta; afgreiðsla erinda og fyrirspurna.
• Umsjón með útgáfum safnsins. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði. 
• Reynsla af vinnu við skjalastjórnun er nauðsynleg, þekking á  
   go-pro skjalavistunarkerfi nu er kostur svo og reynsla af vinnu við  
  upplýsingaþjónustu.
• Reynsla af vefsíðugerð er nauðsynleg.
• Góð þekking á tölvumálum nauðsynleg; ritvinnslu, Lotus Notes,  
  gagnagrunnunm, vefumsjónarkerfum og myndvinnslu. 

•  Mjög góð færni í  íslensku, töluðu og rituðu máli, er skilyrði.
•  Góð færni í ensku er nauðsynleg. Færni í einu norrænu tungu     
   máli æskileg og þekking á þriðja erlenda tungumáli er     
   enn frekari kostur. 
•  Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Stjórnunar- og skipulagshæfi leikar. Reynsla af verkefnastjórnun  
   er æskileg.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Nánari upplýsingar veitir Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgar-
minjavörður, á netfanginu gudny.gerdur.gunnarsdottir@reykjavik.
is, eða í síma 411 6304. 
Upplýsingar um Minjasafn Reykjavíkur og starfsemi þess má fi nna 
á vefnum www.minjasafnreykjavikur.is

Æskilegt er að umsækjandi geti hafi ð störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt  kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skal skila í síðasta lagi mánudag 10. mars 2008, til Minjasafns 
Reykjavíkur, Kistuhyl 4, 110 Reykjavik, eða rafrænt á netfangið 
minjasafn@reykjavik.is.  

Minjasafn Reykjavíkur  

Verkefnastjóri skjalastjórnunar og upplýsingamála

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Reykjavíkurborg – símaver 4 11 11 11 – netfang upplýsingar@reykjavik.is

INS er framsækið, kraftmikið og leiðandi fyrirtæki í 
ýmiskonar fjarskiptatækni.

Við óskum eftir góðum rafvirkjum og rafvirkjanemum í 
hefðbundar rafl agnir, auk ýmiskonar vinnu við fjarskipta 
og tölvulagnir.

Í boði eru góð starfskjör, góð starfsaðstaða og miklir 
möguleikar til að tileinka sér nýjustu tækni.

Áhugasamir sendi umsóknir á hilmar@ins.is
Uppl. um störfi n veitir Hilmar í síma 770-8700

Hefur þú áhuga á tísku?
Óskum eftir sölufulltrúa í fullt starf í Oasis.

Starfssvið:
• Þjónusta
• Aðstoð við framsetningu
• Vörumóttaka

Æskilegir eiginleikar:
• Rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Brennandi áhugi á tísku
• Jákvæðni

Æskilegt er að umsækjendur séu 18 og eldri.

Umsóknir berist til: Sigrúnar Kristinsdóttur - sk@hbu.is
Í verslanir okkar eða til Íshafnar, Hagasmára 1

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com

Fjármála- og tryggingará›gjöf
Allianz óskar eftir rá›gjöfum til starfa vi› fjármála- og tryggingará›gjöf. Miklir tekjumöguleikar fyrir 

duglega, metna›arfulla og áreiðanlega einstaklinga me› mikinn áhuga á rá›gjöf og sölumennsku.

Árið 1890 var Allianz stofnað og er í dag eitt stærsta trygginga- og fjármálafyrirtæki heims, með yfir 

60 milljónir viðskiptavina og 180 þúsund starfsmenn.

Umsóknir sendist til Allianz, Laugavegi 176, 105 Reykjavík merkt „Rá›gjafi 08“ fyrir 1. mars.

Góðar tekjur fyrir duglega og metna›arfulla einstaklinga.

Ráðgjafi
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- tryggir þína framtíð

Allianz | Laugavegi 176 | 105 Reykjavík | sími 595 3300 | fax 595 3350 | BYR er eigandi Allianz á Íslandi

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
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Viltu starfa hjá traustu fyrirtæki?

Tveir lyftaramenn/lagermenn óskast

Við leitum að tveimur samviskusömum einstaklingum til starfa á
lagernum okkar í Korngörðum. 
Mikil verkefni framundan með góðum hópi hjá traustu fyrirtæki.

Fóðurblandan hf.  var stofnuð árið 1960 og hefur um áratuga skeið verið 

leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og sölu á kjarnfóðri fyrir íslenskt búfé. Á 

síðustu árum hefur fyrirtækið fært út kvíarnar og flytur nú einnig inn 

ýmsar rekstrarvörur fyrir landbúnað, og auk þess áburð sem er seldur 

undir merkjum Áburðarverksmiðjunnar. Höfuðstöðvar Fóðurblöndunnar 

eru við Korngarða í Reykjavík en á landsbyggðinni rekur fyrirtækið fjórar 

verslanir sem sérhæfa sig í sölu á vörum fyrir búrekstur.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Baldursson í síma 896-3769 eða 570-9817. 

Umsóknir sendist á sverrir@fodur.is eða til Fóðurblöndunnar, Korngörðum 12, 104 Reykjavík.

Við erum að leita að starfsfólki

Óskum eftir starfsmönnum í ræstingu í stöð okkar á 
Seltjarnarnesi

Okkur vantar starfsfólk í eftirfarandi stöður:
100% staða í vaktavinnu 

Hlutastarf - aðra hverja helgi
Umsjón með ráðningu hefur 

Sonja Bergmann, sonja@worldclass.is

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

The job offers only shift-work and it would be great 
if applicants could start working soon.
For further information please contact 
Sonja Bergmann, sonja@worldclass.is 

Rafeindavirki óskast
Stjörnu-Oddi óskar eftir að ráða rafeindavirkja 
í framleiðslu og prófanir, unnið er við mjög 
fíngerða rafeindaíhluti í spennandi umhverfi . 
Kröfur eru að viðkomandi sé nákvæmur, 
vandvirkur og samviskusamur.

Hjá Stjörnu-Odda starfar samstilltur hópur starfs-
manna, fyrirtækið á sér mikla framtíðarmöguleika. 
Stjörnu-Oddi framleiðir mælitæki til umhver-
fi svöktunar. Vörur félagsins eru seldar um allan 
heim, aðallega til umhverfi srannsókna og til 
merkinga á dýrum/fi skum, einnig til iðnaðar.

Umsóknin sendist með tölvupóst 
“star-oddi@star-oddi.com” eða bréfl ega til 
Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 104 - Reykjavík, 
merkt “rafeindavirki”. Frekari upplýsingar veitir 
Sigmar Guðbjörnsson, heimasíða Stjörnu-Odda 
er www.star-oddi.com.

Starfsmaður á bar / aðstoð í móttöku á Fosshóteli 
Baron hlutastarf:

•  Verður að vera drífandi, vingjarnlegur og íslensku og ensku-
   mælandi; önnur tungumál kostur en ekki skilyrði
•  Vinnutími 17:00 - 23:00 önnur hver helgi.
•  Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Kjerúlf hótelstjóri í síma 562-3204 
eða á netfanginu sigridur@fosshotel.is

Starfsmaður í móttöku á Flóka Inn; framtíðarstarf
Starfsmann vantar á næturvaktir í móttöku á Flóki Inn frá 1. maí 2008

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af móttökustörfum æskileg
•  Reynsla af hótelbókunarkerfi nu Cenium / Navision æskileg
•  Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
•  Samskiptahæfi leikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
•  Vingjarnleiki, þjónustulund og gestrisni

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is 
Nánari upplýsingar veitir Branislav Bédi rekstrarstjóri í síma 552-1155 
eða á netfanginu branislav@fosshotel.is

Sumarstörf á aðalskrifstofu í Reykjavík:

Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. mars og fram í september
Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. júní og fram í ágúst
Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. mars til ágústloka (50% starf í mars 
og apríl en 100% í maí, júní, júlí og ágúst)
Framtíðarstarf á aðalskrifstofu í Reykjavík:
Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. mars 

Sumarstörf á eftirtöldum stöðum:
Suðurgötu (Reykjavík), Lind (Reykjavík), Barón (Reykjavík), Reykholti 
(Borgarfi rði), Húsavík, Áningu (Sauðárkróki), Laugum (S-Þing.), 
Hallormsstað, Skaftafelli, Vatnajökli (Höfn), Mosfelli (Hellu), Nesbúð 
(Nesjavöllum)  Flóka Inn (Reykjavík), Skaftafelli, Dalvík og Garði Inn 
(Reykjavík) 

Almenn störf (herbergisþrif, þjónusta í veitingasal, 
þvottahús og aðstoð í eldhúsi):

Hæfniskröfur:
•  Þjónustulund og umhyggjusemi
•  Gestrisni og sveigjanleiki
•  Áhugi og dugnaður
•  Vingjarnleiki
•  18 ára lágmarksaldur

Gestamóttaka:

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af svipuðu starfi  æskileg
•  Samskiptahæfi leikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
•  Þjónustulund og gestrisni
•  Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
•  Vingjarnleiki
•  20 ára lágmarksaldur fyrir dagvakt en 22 ára fyrir næturvakt

Matreiðsla á eftirtöldum stöðum; sumarstarf:
Laugum, Hallormsstað, Skaftafelli, Nesbúð, Dalvík og Vatnajökli

Hæfniskröfur:
•  Hæfni til að elda bragðgóðan mat 
•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar
•  Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starfi 
•  Reynsla af innkaupum æskileg
•  Vingjarnleiki

Hótelstjórastaða á eftirtöldum sumarhótelum:
Suðurgötu, Mosfelli, Dalvík og Vatnajökli

Hæfniskröfur:
•  Gott vald á íslensku og ensku;  öll frekari tungumálakunnátta 
   er kostur
•  Stjórnunar- og skipulagshæfi leikar
•  Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
•  Rík þjónustulund, sveigjanleiki og geta til að starfa undir álagi
•  Útsjónarsemi, viðskiptavit og metnaður
•  Menntun og / eða starfsreynsla í ferðaþjónustu og veitingarekstri

Fosshótel ehf. auglýsa eftir 
gestrisnu fólki til starfa  

Eftirtalin störf eru í boði:

Fæði og húsnæði er  í boði á Reykholti, Laugum, Áningu, Húsavík, Skaftafelli, Dalvík, Hallormsstað og Vatnajökli. Umsóknareyðublöð má nálgast á 
www.fosshotel.is Umsóknarfrestur er til 1. mars 2008. Umsækjendur eru sérstaklega beðnir um að tilgreina hvaða starf þeir sækja um og á hvaða 
starfsstöð. Nánari upplýsingar veitir Lára Sigríður Haraldsdóttir, gæðastjóri og leiðbeinandi,  í síma 562-4000 eða á netfanginu  lara@fosshotel.is

Stýrimaður óskast
1. Stýrimaður óskast á skuttogara hjá Brim hf. 

Upplýsingar  í síma 580-4224.

Tæknimaður/kona
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum 

tæknimanni til starfa í Norðurturn Smáralind

Starfssvið:
• Verkefnastýring
• Áætlunargerð 
• Gerð kostnaðaráætlana einstakra verkþátta og kostnaðareftirlit
• Skipting verkefna á verkstjóra og samskipti við þá vegna verka.
• Vera staðgengill verkefnisstjóra
• Önnur tengd verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði bygginga
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af áætlunargerð
Góðir samskiptahæfi leika
Góð tölvukunnátta 
Góð tungumála kunnátta

Umsóknir ásamt ferillskrá sendist til Guðmundar Þórs Sigurðssonar 
sviðsstjóra starfsmannasviðs Borgartún 31,105 Reykjavík eða á 
netfangið gts@bygg.is.  

Við hvetjum konur til að sækja um!

Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Þór Sigurðsson í síma 693-7306
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Vantar þig pípara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000

BÍLSTJÓRI / AÐSTOÐARMAÐUR

A. Smith ehf óskar eftir bílstjóra.
Upplýsingar gefur Björn í s. 899 5968

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Vilt þú vinna í fjölbreyttu, skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? 
Á meðal verkefna eru myndavélakerfi, innbrota- og brunaviðvörunar-
kerfi og aðgangsstýri- og hússtjórnarkerfi, ásamt því að aðstoða 
viðskiptavini og tæknimenn í þjónustuveri. Athugið að við getum 
einnig bætt við okkur fagnemum. 

Hæfniskröfur
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun eða símsmíði

Almenn tölvukunnátta

Enskukunnátta

Þjónustulund og ánægja af samvinnu

Áhugi á aukinni þekkingu í starfi

RAFIÐNAÐARMAÐUR / STARFSNEMI 

Nánari upplýsingar veitir Baldur Þór Gunnarsson þjónustustjóri. 
Umsækjendur fylli út umsóknir á heimasíðu fyrirtækisins 
www.securitas.is eða sendi fyrirspurn á netfangið baldur@securitas.is.
Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008.

Í bo›i eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu og 
framsæknu fyrirtæki með samhentan hóp starfsmanna. Lögð er 
áhersla á góð starfsskilyrði og möguleika starfsmanna til að vaxa 
og dafna með fyrirtækinu.

SECURITAS ÓSKAR 
EFTIR STARFSFÓLKI

Securitas óskar eftir að ráða öfluga sölumenn til starfa 
á einstaklingsmarkaði. Starfið felst í sölu á vörum og þjónustu 
Securitas og hentar jafnt báðum kynjum. 

Hæfniskröfur
Reynsla af sölustörfum

Hæfni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og drifkraftur

Metnaður

SÖLUMENN

Nánari upplýsingar veitir Örn Helgason, framkvæmdastjóri markaðs- 
og sölusviðs. Umsækjendur fylli út umsóknir á heimasíðu fyrirtæki-
sins www.securitas.is eða sendi umsóknir á netfangið 
orn.helgason@securitas.is. Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008.
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Framkvæmdastjóri
Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ) auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra SHÍ fyrir starfsárið 2008-2009 lausa 
til umsóknar. Framkvæmdastjóri skal hafa yfi rumsjón 
með bókhaldi og fjármálum ráðsins ásamt daglegum 
rekstri skrifstofu SHÍ auk annarra tilfallandi starfa í 
samráði við formann. 

Æskilegt er að framkvæmdastjóri SHÍ uppfylli eftifarandi hæfnisskilyrði: 

•  Góð þekking, innsýn og áhugi á SHÍ og málefnum stúdenta. 
•  Þekking á málefnum Lánasjóðs íslenskra námsmanna. 
•  Þekking og reynsla á fjármálum og bókhaldi.
•  Hæfi leiki til að vinna með Stúdentaráðsliðum og öðrum 
   hagsmunaaðilum ráðsins. 
•  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
•  Sköpunargáfa og frjótt ímyndunarafl . 

Framkvæmdastjóri SHÍ er ráðinn í 100% stöðu til eins árs 
í senn. Laun hans fara eftir kjarasamningum VR og SA um 
skrifstofufólk eftir 3. ár í starfsgrein. 

Nánari upplýsingar um starfi ð má fá hjá formanni SHÍ í síma 570-0850. 

Umsókn skal skila skrifl ega ásamt ítarlegri ferilskrá 
merkt ,,Framkvæmdastjóri 2008-2009“ til: 

Stúdentaráðs Háskóla Íslands
Háskólatorgi. 
101 Reykjavík

eða í tölvupósti á netfang ráðsins: shi@hi.is 

Umsóknafrestur er til og með 9. mars 2008. 

Mobile handset developer
Responsibilities: 
•  The Mobile handset development expert is to be involved  
   in all aspects of software development on mobile handset  
   platforms
•  To be involved in design of the company’s future mobile      
   platforms
•  To analyze and design software solutions based on business    
   requirements 
•  To work with the companies various mobile development     
   teams 

Requirements:
•  BSc or MSc degree in IT or Engineering fi eld
•  3+ years experience in software development for mobile     
   platforms (J2ME, Windows Mobile, Symbian)
•  Experience in software project management and design
•  Experience in other web and/or telecoms software 
   development
•  Excellent English written and verbal communication skills
•  Excellent time management prioritization/organizational     
   skills 

Java software engineer
Responsibilities: 
•  The Java Developer is to be responsible for programming    
   and project management for Vyke.
•  To analyze and design software solutions based on business  
   requirements 
•  To work with the companies various mobile development      
   teams 

Requirements:
•  BSc or MSc degree in IT or Engineering fi eld
•  3+ years experience in Java programming and/or telecoms  
  software development
•  Experience in software project management and design
•  Experience in other web and/or telecoms software 
   development
•  Excellent English written and verbal communication skills
•  Excellent time management prioritization/organizational      
    skills 
•  Experience using JSF, Spring Framework and openCMS a big  
   advantage

Interested candidates are invited to e-mail with a comprehensive resume not later than March 8th 2007 to: hr@vyke.com
For more information, please visit www.vyke.com or www.vykecorporate.com

                       Communications PLC (VYKE.L) is a fast growing company, publicly listed in London UK. Vyke offi ces
 and subsidiaries around the world include its headquarters in Oslo Norway, KL Malaysia, Austin and Irving Texas USA 
and Reykjavík Iceland.

Formed in 2004 and expanding via organic and acquisition-based growth, Vyke’s key competitive edge is based on the following 
technology and expertise: 

• VoIP based communication systems 
• Mobile handset technology 
• Wholesale carrier network management
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F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Endurgerð lóðar við leikskólann Hlíðarborg.
Útboðsgögn fást afhent á disklingi í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. mars 2008 kl 14:15, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12093
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

Borgarbókhald leitar að öfl ugum liðsmanni til starfa við 
afstemmingar og undirbúning uppgjöra

Um þessar mundir erum við að endurskipuleggja alla starf-
semi fjármálaskrifstofu með það að markmiði að veita yfi r-
stjórn borgarinnar framúrskarandi þjónustu með gagnsæjum 
og tímanlegum uppgjörum.  Við erum m.a. að endurskoða 
verklagsreglur og verkferla við afstemmingar og uppgjör, að 
uppfæra fjárhagsbókhaldskerfi  okkar til að hagnýta bestu 
leiðir, að efl a rafræna reikningagerð og að efl a innra rekstrar-
eftirlit. Við stefnum að því að veita mjög góða og samkeppn-
ishæfa þjónustu.

Við viljum fá til liðs við okkur einstakling sem býr yfi r mikilli 
samskiptahæfni, er nákvæmur og samviskusamur, sýnir 
metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
teymisvinnu.  Reynsla og þekking á afstemmingum og upp-
gjörum er vitaskuld æskileg. 

Helstu verkefni 
o Afstemmingar í bókhaldi
o Reikningagerð
o Þátttaka í innra eftirliti
o Samstarf við starfsstaði Reykjavíkurborgar o.fl .

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008.

Við bjóðum uppá krefjandi störf í metnaðarfullu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín. Við 
bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna, 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Sigríður Björk Gunnars-
dóttir, deildarstjóri (sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.
is) í síma 411-3701 eða Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari 
í síma 411-3706. Umsóknir skulu sendar rafrænt til deildar-
stjóra á netfangið sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is og 
verður móttaka umsókna staðfest.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli 
það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Fjármálaskrifstofa

Bókhaldsfulltrúi hjá Fjármálaskrifstofu Vinnís stúdentaverðlaun til 
háskólanema

Vinnís stúdentaverðlaun verða veitt í fyrsta skipti 1. maí nk fyrir 
verkefni sem hefur vinnuvistfræðilegt gildi og þykir skara fram úr 
öðrum á því sviði. Allir nemar, íslenskir og erlendir, í íslenskum 
háskólum og íslenskir háskólanemar í erlendum háskólum geta 
keppt um Vinnís stúdentaverðlaunin.

Markmið Vinnís er að hvetja nemendur til að hafa í huga mikilvægi 
þverfaglegrar hugsunar og vinnu til að auka gæði hönnunar, 
vinnuskipulags og líðanar í vinnu og leik. 

Fyrstu verðlaun eru 100.000 kr. Vinningshafi  verður fulltrúi Vinnís 
í samkeppni um norræn stúdentaverðlaun sem veitt verða á 40. 
ráðstefnu norrænu vinnuvistfræðisamtakanna, NES2008 og sækir 
ráðstefnuna í boði Vinnís.

Umsókn með 400-800 orða útdrætti skal senda inn fyrir 31. mars 
2008 til formanns Vinnís, Berglindar Helgadóttur, 
( berglind.helgadottir@simnet.is)  Nánari upplýsingar á 
www.vinnis.is
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW.HAGVANGUR.IS

- við ráðum

Auglýsingasími

– Mest lesið
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F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Endurgerð lóðar við Hólabrekkuskóla.
Útboðsgögn fást afhent á disklingi í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. mars 2008 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12092
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Dúkalögn  í ýmsum fasteignum 
Reykjavíkurborgar - 2008.
Útboðsgögn eru seld á kr. 3.000, í síma- og upplýsingaþjón-
ustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 26. febrúar 2007.
Opnun tilboða: 13. mars 2007 kl 10:30, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12091 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Útboð skila árangri!

14421 -  Akureyrarfl ugvöllur 
- Lenging fl ugbrautar - Jarðvinna 

Ríkiskaup fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir tilboð-
um í verkið: Akureyrarfl ugvöllur - Lenging fl ugbrautar 
- Jarðvinna.   

Lauslegt yfi rlit yfi r verkið: 
Verktaki skal jarðvegsskipta í suðurenda brautar, á um 600 m 
löngu svæði, á um 150 m á norðurenda og styrkja axlir meðfram 
eldri fl ugbraut. Breidd fl ugbrautar með öxlum verður 60 m. 
Einnig skal verktaki koma fyrir ídráttarörum, köplum, brunnum, 
tengiboxum og undirstöðum ljósa í og við braut ásamt vegar-
slóða og aðfl ugsljósum um 900 m suður af fl ugbraut. Jafna skal 
öryggissvæði að norðan og rofverja. Öryggissvæði að sunnan 
eru styrkt með malarfl eyg fyrir moldarjöfnun. 
Sunnan Leiruvegar skal koma fyrir rofvarinni fyllingu og sökklum 
undir stefnuvita og aðkomuvegi þaðan að norðurhluta vinnu-
svæðis. Aðkomuvegur að suðurenda skal gerður rétt norðan 
aðkomu að Kjarnaskógi. 
Austan fl ugbrautar, á suðurhluta, skal jarðvegsskipta undir plan 
og steypa undirstöður aðfl ugshallasendis. 

Verktaki færir Brunná suðurfyrir fl ugvöll og rofver nýjan farveg 
að hluta, kemur upp öryggisgirðingu og hliðum, undirstöðum 
undir loftnet, meðhöndlar eldri strengi á svæðinu og sáir að 
lokum í öryggissvæði. 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Gröftur                                 um 100,000 m³. 
Undirbygging og fyllingar       um 180,000 m³. 
Efraburðarlag                        um 16.000 m³ 
Lagnaskurðir                         um   7.000 m 
Brunnar                                            45 stk 
Ljósakollur                                     140 stk 
Ídráttur kapla                                  33.000 m 

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 12. mars 2008 kl. 
13.00. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. frá og með miðvikudeginum 27. 
febrúar n.k. kl. 12:00.
Tilboð verða opnuð þann 8. apríl 2008 kl. 14.00  hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

TSmálning ehf.

Öll almenn húsamálun og sandspörtlun.

Vönduð vinna á góðu verði.

Getum bætt við okkur verkum fyrir jól.

Gerum tilboð þér að kostnaðarlausu.

Helgi Gunnlaugsson, löggiltur málarameistari. 
gsm. 663 3393      helgi@tshus.is

Síðumúla 1  108 Reykjavík   s. 567 6161

Styrktarfélag 
vangefi nna

Aðalfundur 
félagsins verður haldinn í Gullteigi B, Grand Hóteli 

miðvikudaginn 12. mars og hefst kl. 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Á dagskrá verður breyting á lögum félagsins. 
Samkvæmt 18. grein laga þess liggur 

breytingartillagan frammi á skrifstofu félagsins, 
Skipholti 50c.

Kaffi veitingar.

Félagar fjölmennið.
Stjórnin.
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Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness

Innritun fyrir skólaárið
2008-2009

Til foreldra 6 ára barna og nemenda sem flytjast til
Seltjarnarness frá öðrum sveitarfélögum

Innritun barna sem fædd eru árið 2002 og
eiga að hefja skólagöngu haustið 2008 fer
fram vikuna 25. til 29. febrúar n.k. Sömu
daga fer fram innritun skólaskyldra barna
og unglinga sem flytjast til Seltjarnarness
eða koma úr einkaskólum. Innritun í Grunn-
skólann fer fram í gegnum vefgátt bæjarins,
Rafrænt Seltjarnarnes, á slóðinni
www.seltjarnarnes.is.

Nánari upplýsingar og aðstoð veitir starfsfólk
Grunnskóla Seltjarnarness í síma 5959200.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir í tölvu-
pósti á netfangið myrarhus@seltjarnarnes.is

Útboð
Leikskólinn við Ketilsfl öt - 

Lóðarfrágangur.

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í útboðsverkið 
“Leikskólinn við Ketilsfl öt - Lóðarfrágangur.”
Verkið fellst í fullnaðarfrágangi lóðar við skólann.

Helstu magntölur eru:
Grúsarfylling      2.300  m³
Hellulögn           950  m²
Malbik       2.450  m²
Grasþakning      2.500  m²
Gróðurbeð             760  m²
Snjóbræðsla            430  m²

Uppsetning á búnaði eins og girðingum, leiktækjum og 
lýsingu.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski á skrifstofu tækni-og 
umhverfi ssviðs, Dalbraut 8 Akranesi f.o.m. mánudeginum 
25. febrúar 2008 og eru þau endurgjaldslaus. Hægt er að 
fá gögnin útprentuð gegn gjaldi, kr 3.000.-

Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu tækni-og umhver-
fi ssviðs að Dalbraut 8 Akranesi,  þriðjudaginn 11. mars 
2008 kl. 11:00 í viðurvist þeirra sem þess óska. 

Verkefnastjóri 
tækni-og umhverfi ssviðs

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200iav.is

Loftræsiverktakar í Tónlistar-  
og ráðstefnuhúsið
Íslenskir aðalverktakar óska eftir loftræsi-
ver ktökum til að taka þátt í forvali fyrir 
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík.

Heiti útboðs:
„Ventilation work in the CCC  
 – PREQUALIFICATION“

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef 
ÍAV á slóðinni http://www.iav.is/utbodsvefur/. 

Allar nánari upplýsingar veita 
Anna María Einarsdóttir í innkaupadeild 
ÍAV í síma 530-4200, innkaup@iav.is eða 
Jónas Halldórsson í síma 693-4272, jh@iav.is.

Skil á forvalsgögnum er fyrir kl. 12.00, 
föstudaginn 7. mars 2008 á skrifstofu ÍAV, 
Höfðabakka 9, 4. hæð.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

SUZUKI SWIFT. Árg. 2006, ek. 15 
þ.km, BENSÍN, Sjálfs. V. 1.590 þús. 
Rnr.240208.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf 
Kletthálsi 2 s.562-1717. Sjá fleiri myndir 
www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Hyundai Santa Fe 4x4 nýskr 5/2005 
sjálfskiptur ekinn 60 þ km áhv lán 
2.400.000- ásett 2.690.000- ath skipti 
upplí síma 898-8858

Toyota Rav4 árg 2003 silfur, sjálfskiptur, 
ekinn 90 þús. krókur, ný dekk, þverbog-
ar. Gott lán áhv ath skipti upplí síma 
898-8858

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Toyota Land Cruiser 100, árg. 1998, 
ek.157.þús.km, Beinsk. 38“ Breyttur, 
DVD, Filmur, Viper Þjófavörn og fl, Dísel, 
Verð 3690þús.kr. Glæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Ákvílandi 4.5 
mill. Verð 4.990 mill. Uppl. í s.822 
8166.

Til sölu Ford Econoline ‘98, sjsk, 
7manna, TV, vhs, leður ,31“ fallegur bíll. 
Áhvíl. 1,1 m. + 400 þ. Tilboð. Uppl. í s. 
662 2452.

Opel Astra ekinn aðeins 65 þúsund!!! 3 
dyra , 5 gíra , árg. ‘01, gangverð 550 þús. 
en þessi fæst á 450 þús.!!! Áhvílandi 
230 þús. Uppl. í s. 662 8290.

Tilboð óskast í Hondu CRV ‘98 ek. 
160 þ. bíll í mjög góðu ástandi, vegna 
flutninga erlendis. Endilega sendið póst: 
hreinsinn@gmail.com eða s. 825 3067

ATH SKIPTI!!
Geðveikur BMW M5 árg. 2001 - Facelift. 
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og 
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heil-
sársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur 
filmaður, lúga,svart leður, TV & DVD, 
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynj-
un, ofl.ofl. Nýskoðaður ‘09, ekinn 117. 
Nýskveraður. Skoða ýmis skipti td bíl, 
hjóli, sleða ofl. Skiptiverð 3990 þús. 
Gott stgr. verð í boði. Áhvílandi 3 milj. 
afb 50þús. Uppl í s. 867 8797.

Til sölu götuskráð fjórhjól skráð 2ja 
manna árg. ‘07 lítið ekið og sem nýtt 
stór taska fylgir. Uppl. í s. 551 9801 & 
860 9801, Þorkell.

MMC Montero ‘03 ek. 85 þ.km 7 manna 
með öllum búnaði, ljóst leður. Ásett v. 
2.350 þ. Skoða skipti. S. 821 4940.

M.benz 220E 10/92 ekinn 288 þ km 
sjálfskiptur álfelgur Verð 390.000kr 
upplí síma 847 6131

Hyundai getz, ‘05, 5 dyra, beinsk, skoð-
aður 2010, fæst gegn yfirtöku á láni, 
afborgun ca. 16.500 á mán., uppl. 860 
0990.

BMW 545(M5), SMG-(M5) skipting, 19“ 
M5. felgur, 17“ vetrar, M5 stýri, sport-
fjöðrun, shadowline og allir aukahlutir + 
sími/bluetooth. Glæsilegur bíll, þjónu-
staður af B&L. Umboðsbíll. Áhv.lán. S. 
858 6709.

Land Cr. 120GX 03/’06 33 þ.km diesel, 
ssk., krókur. V. 4790 þ. S. 691 1849.

Toyota Yaris árg. ‘06 1300. Ek. 18 þ. V. 
1200 þ. S. 696 1597.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Tilboð óskast. 
Áhvílandi 2.800 þús. Afb. Ca 50 þús. 
Mjög sparneytinn og skemmtilegur bíll. 
S. 820 1125.

Renault Mégane Station árg.’01. ekinn 
135 þús. km. Fæst gegn yfirtöku á láni 
plús 200 þús. út. Eftirstöðvar af láni er 
c.a 300 þús. Mjög fínn fjölskyldubíll. 
Uppl. gefur Kristinn í gsm 860 8822

Subaru WRX ‘06 Fæst á yfirtöku 46þ.á 
mán. áhvíl. 2.7 mill. Er í 100% ábyrgð. 
Sími 862 8668

Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll, 
þarfnast lagfæringar. verð 150 þús. S. 
659 3459.

VW Passart árg.’00. Ek. 119 þús. 
Topplúga, álfelgur, cd, sumar og vetr-
ardekk. Verð 690 þús. Uppl. í s. 861 
6898.

Aðeins 99.000. -
Saab 9000 2.3 vél árg. ‘93 ekinn 228 
þ. km 5 gíra, sk. ‘09, rafm í rúðum. 
Verð aðeins 99.000. - Uppl. í síma 
847 6652.

Til sölu 2 Toyotur árg. ‘94. Seljast ódýrt. 
Uppl. í s. 897 6066.

 0-250 þús.

Lapplander árg. ‘81 35“ dekk V6 chevr-
olet vél vel gangfær uppl.: 8694146

Til sölu Nissan Primera árg. 1998 ek. 
113.000. Þarfnast lagfæringar á pústi 
og kúplingu einnig lítils háttar ákoma 
að framan. Ásett verð 150.000 Uppl. í 
síma 899-6100

Opel Frontera árg 98. Ekinn 135þús. 
Nýskoðaður 09. Bíll í mjög góðu ástandi. 
Uppl í síma 6994064

 500-999 þús.

Yfirtaka á láni 790 þús. + 50.000 í pen. 
Toyota Yaris 2005, ek. 80 þús. 2 dyra. 
Afborgun ca. 17 þús. á mán. Uppl í síma 
690 2540.

Ford Focus 1,6. 1999 og blár. Ekinn 
146þús og nýbúið að skipta um tíma-
reim. Smurbók fylgir, Toppeintak! Verð 
550þús. Uppl. í síma 6962230

 1-2 milljónir

til sölu M.BENZ E240 árg 2000 ekinn 
150þús sjálfsk,4dyra,leður,rafm í öllu, 
verð 1850þús ákvilandi 600þús.sími 
8480709

 2 milljónir +

Toyota Land Cruser 120 ‘06. Ek. 80 þ. 
8 manna. Áhv. 4.350 þ. Yfirtaka. Uppl. 
í s. 867 9121.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum, skoðuðum bíl. V. 50-
120 þús. Uppl. í s. 699 4686.

 Jeppar

Hyundai Santa Fe 4x4 nýskr 5/2005 
sjálfskiptur ekinn 60 þ km áhv lán 
2.400.000- ásett 2.690.000- ath skipti 
upplí síma 898-8858

Toyota Hilux 12/06 35“ breittur. Ek. 
15 þ. Heilsársdekk. Intercooler. s. 898 
1180.

Volvo XC 90 NÝR Ekinn 0 km. svartur, 
sjálfsk, Hlaðin aukabúnaði, leður, hiti, 
rafmagn í öllu, sóllúga, 7 manna, drátt-
arb.ofl. Verð 6.290. þús uppl. 895-5201

Nissan Patrol árg. 08/1998, ek. 213 þús. 
35“ dekk, auka 32“ dekk á álfelgum. Ný 
kúpling, nýskoð. Smurbók. V. 1 millj. 
stgr. Uppl. í s. 822 4401.

 Húsbílar

Rimor NG 10 árg. ‘05, lágþekja, Ford 
2,4d., afturhjóladrifinn, ek. 16 þús. 6 í 
sæti, 4 svefnr.f.fullorðn., margv. auka-
búnaður s.s. bakkmyndavél og markísa. 
Rúmgóður, kraftmikill og skemmtilegur 
bíll. v. 4,5 millj. S. 821 9266.

 Fjórhjól

Polaris Predator 500. Árgerð 2007. Verð 
790 þús. Yfir 100 notuð hjól til sölu, 
sjá www.motorhjol.net uppl. í s. 824 
6600.

 Kerrur

Kerrur - Vélsleðakerrur, íslenskar og 
þrælsterkar www.kjalfell.is runar@kjal-
fell.is S. 452 4545.

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

 Fellihýsi

Rockwood Freedom Runner árg. 1999 
8 feta langt gasmiðstöð vaskur vel með 
farið fellihýsi í góðu lagi möguleiki 
á 100% vísa láni verð 440.000 kr. S. 
863 0149.

 Vinnuvélar

Til sölu JCB 8052 2000, ný belti, nýr 
mótor. Ekinn 4 tima. Gott eintak og vél 
í topplagi. Uppl. í s. 662 2452.

 Bátar

Plastbátur óskast til kaups eða leigu 
helst Skel80 eða svipaður bátur. S. 568 
6861 & 868 6354.

 Hjólbarðar

33x12,5R15
Gróf negld BF Goodrich 33“ dekk til 
sölu, lítið slitin. V. 30 þús. Uppl. í s. 
698 4715.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Vantar þig fagmann í garðinn? Klippingar 
- Grisjun ofl. Hringdu í s. 691 2104. 

 Bókhald

Bókhald - Skattskýrslur - Laun - Stofnun 
Ehf - ofl. S. 699 7371, G.Ráðgjöf ehf.

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta. Tilboð. Uppl. 
í s. 698 8629 & 662 5322.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Trégaur ehf
Á að setja upp innréttingar fyrir páska? 
Setjum upp innréttingar og parket. 
Tökum líka niður innréttingar, vanir 
Íslenskir smiðir. Atli, sími 898 6248.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Getum bætt við okkur flísalögnum bæði 
smá og stór verkefni. Tímav eða föst 
verð tilboð. S. 426 8010. Gsm. 897 8070 
& 895 2446. mail: info@multikerfi.com 
www.Multikerfi.com.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl.í s. 894 0031.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Parketlagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
parketlögnum. Reynsla og vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 661 3344.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 

Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Trésmíði

E Sigurðsson ehf
Húsfélag, einstaklingar og fyrirtæki! Get 
bætt við mig smíðaverkefnum. Uppl. í 
s. 691 8842.

Vantar þig smið. Get bætt við mig 
verkum. Vanur í innrétt., parket og líka 
málningavinnu. Uppl. í s. 694 7991.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Paradise Passion ræktun er með 
frábæra smáa Silky hvolpa. Verða 
afhendir fljótlega með ættbók frá 
Hundaræktunarfélagi Íslands, bólusettir 
og örmerktir með sjúkd/líf trygg. frá Vís. 
Áhugasamir hringi í s.6636342. www.
basset.is

Prentsmiðja
Til sölu lítil prentsmiðja. Uppl. í s. 875 
9109.

 Heimilið

Til sölu flott koja, 2 hillur, ísskápur, nýleg 
uppþvottavél. S 690 0706.

Til sölu ísskápur og þvottavél. Uppl. í 
s. 821 0800.

Rúm með nýlegum dýnum. 160x210, 
með botni sem hægt er að stilla hjá 
höfði og fótum. Uppl. í s. 699 1667.

 Ýmislegt

185 stk hægt að nota í veitinga, ráð-
stefnusali eða hóteherb. Seljast ódýrt. 
Uppl. í s. 896 3090 & 892 2799.

Hestakerra óskast 4-6 hesta toppeintak, 
S. 892 2090.

Veitingarstaðir - söluturn-
ar athugið!!

Til sölu eru 25 barstólar og 3 borð í sixt-
ies stíl & stór háfur yfir pönnu. Greiða 
má með Viðskiptanetinu. S. 892 0807.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

Óska eftir vinnuskúr með rafmagns-
töflu. Sími 825-8103 Haukur.

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

—5-7kíló á 9 dögum— 9 daga hreinsikúr 
frá Aloe Vera, 14.690kr S. 6978928 
Sigga

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

LR kúrinn er frábær. 10 kíló á 8 vikum-
ótrúlega auðvelt. www.naeringogheilsa.
is

LR Henningskúrinn. Frábær árangur! 
Uppl. hjá Önnu í s. 699 7379 & 662 
5599.

Vitu komast í form fyrir sumarið? 52 kg. 
farin! LR-kúrinn er ótrúlega hraðvirkur 
og auðveldur. Hentar öllum. Uppl. í s. 
891 6264 & allax@simnet.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S: 435-1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

Nokkrir íslenskir karlmenn sem greinst 
hafa með krabbamein í blöðruhálskirtli 
hafa leitað lækninga í Svíþjóð.Aðgerðin 
felst í því að litlum geislavirkum fleygum 
er komið fyrir í kirtlinum og er þeim 
ætlað að eyða meininu.Ég þarf að taka 
ákvörðun bráðlega og vildi því heyra 
reynslusögu manna sem hafa farið í 
slíka aðgerð.Þeir sem sjá sér fært vin-
samlega hafið samband við G.Á í síma 
8920394. Takk fyrir hjálpina.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA FYRIR 
ÚTLENDINGA: Start 3/3, 31/3: Level 
I; 4 weeks; Mnd-Frd;18-19:30. Level 
II: 7 weeks: Mnd/Wdn/Frd; 20-21:30.
Start: 25/2, 14/4. Level III:10 weeks: 
Tuesd/Thurd; 20-21:30. Start 18/3, 
27/5. Ármúli 5. s.5881169, www.icetr-
ans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Antík á Selfossi! Koppar og kirnur, kíkið 
í búðina og á netið:www.maddom-
urnar.com

2 mánaða,hvítur,2-3 sæta sófi til sölu.
Eins og nýr. 12000 kr. s: 6989290

Mjög vel með farið svart leðursófasett 
3+1+1 selst á ca. 50-60 þ. Uppl. í s. 564 
6326 & 897 7756.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

SUMARHÚS / LÓÐIR
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Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma 
615 5000.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Heilsufarsskoð., örm. og með ættbók 
frá Íshundum. Tilbúnir til afhend. Uppl. í 
s. 863 0474. www.123.is/manaskin

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi í 101!
Til leigu 4 fullbúin herbergi 
í 101 m/aðgangi að eldhúsi 
og baði, laus strax í 3 mán. 

Frábært fyrir einstaklinga eða 
pör, á besta stað í bænum!

Upplýsingar í síma 661 7015 og 
898 8681.

Frábært sumarhús í La Marina á Spáni 
til leigu í allt sumar. Svefnpláss fyrir 5 
manns. 35 þús. vikan (adsl og loftkæl-
ing). www.lamarina.draumaeign.com 
eða 770 4077 Óðinn.

3 herb. 113 fm íbúð í Hfj. laus 1 mars. 
Leiga 145 þ. með öllu á mán. S. 661 
8902.

Garðabær
150 fm glæsileg ný efri hæð með 
stæði í bílahúsi. 2 rúmgóð svefnher-
bergi, stórar stofur, sér þvottahús. Upp. 
í s. 821 0700

Herbergi til leigu frá 1. mars. 
Fyrirspurnum svarað á ekas@simnet.is

Höfum til leigu frábærar íbúðir og hús á 
besta stað á Spáni, Torrevieja-svæðinu. 
Allar upplýsingar á www.alltaspani.is

 Húsnæði óskast

Stúdíó íbúð / 2 her-
bergja íbúð óskast

Óska eftir að taka á leigu stúd-
íóíbúð/2 herbergja íbúð sem 
fyrst. Er reglusöm og róleg. 

Skilvísum greiðslum heitið. Er 
í traustri vinnu. Greiðslugeta 

60-80 þús.
Upplýsingar í síma 697 3386

- 3 herb. íbúð óskast -
Ung hjón óska eftir 3 herb. 

íbúð. Reglusöm, reyklaus, skil-
vísar greiðslur. Góð meðmæli ef 
óskað er. Greiðslugeta 95-110 þ. 
Get boðið upp á heimilishjálp 

ef óskast, er vön.
Uppl. í s. 692 1681, Sandra.

Óska eftir 3 herb. íbúð til leigu helst í 
Breiðholti samt ekk nauðsynlegt frá og 
með 15 mars. Greiðslugeta 60-100 þ. á 
mán. Uppl. gefur Bergur í s. 845 2341 
e. kl. 13.30.

Óska eftir 2 herb. íbúð til leigu sem 
fyrst, helst m. húsgögnum. Er þýskur, 
reglusamur, ungur maður í fastri vinnu. 
S. 857 9499.

32 ára gamall karlmaður, háskóla-
menntaður, í fullri vinnu, reykir ekki, er 
að leita að lítilli íbúð eða herbergi helst 
með húsgögnum nálægt miðbænum 
frá 1. júni. kantofalis@hotmail.com

Feðgar óska eftir húsnæði í Hfj. Uppl. í 
s.848 8842

Óska eftir 2-3herb íbúð á höfuðborgar-
svæðinu. Greiðslugeta 80þ kr. Er reyk-
laus, reglusamur, skilvís og heiðarlegur. 
Brynjar S:8988060

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir atvinnuhúsnæði eða bílskúr 
30-120 fm. Uppl. í s. 847 1350.

 Bílskúr

Óskum eftir ca 30-40 fm bílskúr fyrir 
lager og léttar viðgerðir. S 664 3177, 
Leifur.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næt-

urstarfa frá 23:00 til 08:00 
Vinna er í boði allar nætur, 
einnig um helgar eða auka-

vaktir í boði. Starfið felur í sér 
m.a. áfyllingu 30%, Þjónustu & 
Gæslu 70%. Viðkomandi þarf 
að hafa góða þjónustulund 
og jákvætt hugarfar. Hreint 

Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda 

er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu 

Öryggisgæslunnar ehf. 
Auðbrekku 6, 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-16 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 856-5031

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Sölu-og kynningarstarf!
Vegna aukinna verkefna vantar okkur 
framúrskarandi sölu og kynningarfólk 
til starfa á höfuðborgarsvæðinu. Um 
hlutastarf er að ræða. Vinnutíminn er 
frá 15-19 virka daga og um helgar. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Helstu hæfn-
iskröfur eru: Viðkomandi hafi ánægju af 
mannlegum samskiptum. Góða fram-
komu. Sé glaðvær, brosmildur, áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska 
og lífsgleði er áskilin. Fólk á aldrinum 
25 ára og eldri sérstaklega velkomið. 
Áhugasamir hafi samband í s. 586 
9000. Einnig má senda umsóknir á 
kynning@kynning.is

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 

vaktir í mánuði, vaktstjóra og 
fólk í kvöld og helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8870 
og einnig inn á www.nings.is

Kornið auglýsir
Kornið auglýsir eftir helgarstarfsfólki í 
eftirfarandi búðir: Spöng, Langarima 
Borgartún og Hjallabrekku. Umsækjandi 
má ekki vera yngri enn 16 ára. Uppl. í s. 
864 1593, Ella.

Bettís Kópavogi
Starfskfraftur ekki yngri en 18 
ára óskast eitt kvöld í viku og 

aðra hvora helgi.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf óskar eftir að ráða rafvirkja til 
almennrar rafvirkjavinnu og stjórnunar-
starfa. Leitað er eftir öflugum, jákvæð-
um og stundvísum starfsmönnum. 
Upplýsingar í síma 824 0420 Sigsteinn 
og 892 2071, Einar.

Trésmiður óskast til vinnu í Noregi 
vanur innréttingum. Þarf að geta unnið 
sjálfstætt. Uppl. í s. 0047 90573383.

Ísbúð Vesturbæjar óskar eftir starfsfólki. 
Vinnutími 14-18 virka daga. Uppl í s 
8995504
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HJ húsverk ehf óskar að ráða smið eða 
mann vanan smíðavinnu til starfa. Góð 
verkefnastaða framundan Upplýsingar 
gefur Hörður í síma 8922588

AU PAIR Í NOREGI Íslensk/norsk fjöl-
skylda búsett í Moss í Noregi óskar eftir 
au pair. Á heimilinu eru 2 börn, 9 og 5 
ára. Óskað er eftir barngóðri, reyklausri 
manneskju með reynslu af barnapöss-
un sem jafnframt tekur að sér létt heim-
ilsstörf. Möguleiki á norskunámi. Í boði 
er herbergi með sér aðstöðu. Óskir eftir 
nánari upplýsingum og umsóknir send-
ist á netfangið annavefur@gmail.com

Vantar þig ábyrgan flutn-
ingsaðila?

Erum með almenna flutninga á vörum, 
búslóðum o.f.l. Erum einnig með burð-
armenn ef þess þarf.Keyrum aðallega á 
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum 
en gefum líka tilboð á aðra staði.Hringið 
í síma 892-6212 og fáið tilboð og upp-
lýsingar hjá Magga.

Vanur silki/pad prentari óskast til starfa. 
Getur hafið störf strax. Áhugasamir 
hringið í 898 9128 eða 698 1292.

Sjálfstæður og framsækinn sölumaður 
óskast í skemmtilegt söluverkefni. Uppl. 
í s. 699 0911.

Vantar strax!!
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu, 
17 ára og eldri með bílpróf. Stundvísi og 
áreiðanleiki skilyrði. Umsóknir í s. 899 
6151, gardlist@gardlist.is

Vantar Garðyrkjumann til starfa í klipp-
ingar og aðra garðyrkju vinnu. Sækið 
um á gardlist.is eða í síma 899 6151.

Bílamálari Langar þig að flytja út á land 
? Kjalfell ehf á Blönduósi óskar eftir 
bílamálara. Skilyrði er að umsækjandi 
sé með reynslu í bílamálun. Nánari 
upplýsingar gefur Rúnar í síma 695-
3363. www.kjalfell.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, fiskvinnslu-
fólk o.fl. S.8457158

Rafvirki óskar eftir atvinnu á höfuðborg-
arsvæðinu. Uppl. í s. 770 7026.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Skyggnilýsing
Mánudaginn 25. feb. kl. 20.00 
verður Skúli Lórenzson með 

skyggnilýsingu í Kærleikssetrinu 
Álfabakka 12. Húsið opnar kl. 

19.30.
Nánari uppl. í síma 567 5088 
og www.kaerleikssetrid.is.

 Einkamál

60 ára maður óskast eftir að kynnast 
konu á aldrinum 50-65 ára. Svar sendist 
FBL merkt „vinur“

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

20 ÍBÚÐIR
✔ 3 bílskúrar 
✔ Stór sérafnotaréttur fylgir íbúðun-

um á jarðhæðum
✔ Frábært útsýni 
✔ Vandaðar innréttingar frá Axis 
✔ Vönduð heimilstæki frá Hus-

asmiðjunni
✔ Vönduð hreinlætistæki
✔ Granít á eldhúsborðum
✔ Flísalagt þvottaherbergi og bað-

herbergi
✔ Lyfta
✔ Afhending er áætluð 

í maí-júní 2008

VERÐ
✔ 2ja herb. íbúðir frá 18,9 millj.
✔ 3ja herb. íbúði frá kr. 21,8 millj. 
✔ 4ra herb. íbúðir frá 27,1 millj.
✔ Bílskúrar 30-37 fm verð 3,5 millj.

og 4 millj.
✔ Verkataki er tilbúinn að lána 

allt að 90%.

KVISTAVELLIR 44 — HF. NÝTT Í SÖLU

Glæsilegar íbúðir í lyftufjölbýli við Kvistavelli í Vallarhverfi

Fr
u

m

90% lán

FASTEIGNIRFUNDIR / MANNFAGNAÐIR
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Auglýsingasími

– Mest lesið



hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

Fífulind 2 – 201 Kóp.
OPIÐ HÚS í DAG KL. 15.00-15:30

4ra herb. endaíbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli.
Samtals109,3 fm. Eldhús með rúmgóðri innréttingu. Parket á
gólfum og flísar. Snyrtilegt baðherbergi. Þrjú svefnherbergi.
Góð eign í barnvænu hverfi, stutt í leikskóla og skóla.
Ásett verð 29,9 millj.

Velkomin í opið hús í dag.

Fr
u

m
Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

KVISTAVELLIR 9 - HFJ. Fal-
legt 163 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð 33,5
millj. 6745

FURUÁS 2 og 4 HFJ. Falleg
240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁ-
BÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Mögu-
leg 6 sv.herb. Möguleg aukaíbúð.
Fullbúin að utan og fokheld að
innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í
glæsilegu lyftuhúsi á frábærum
stað í miðbæ Hfj. GLÆSILEGAR
SÝNIGARÍBÚÐIR.   6928 

KVISTAVELLIR 56-64 -
SKIPTI MÖGULEG  -  AFH.
TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU
Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og tilbúin til málningar að innan.
Hérna verður rafmagn, pípulögn
og smíðavinna búin og komið að
handlögnum heimilisfaðir.  Verð
40 millj. 6616

GLITVELLIR 43 - HFJ. Fallegt
178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afh. fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð 33,0 millj.
7030

KVISTAVELLIR - HFJ. Sér-
lega fallegt og vandað 212 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist
fullbúið að utan og tilb. til innr. að
innan. Verð 49,8 millj.  6994 

DREKAVELLIR 11 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum.
Tvennar svalir í suður og norður á
2. og 3. hæð. Fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð frá 31,0
millj.  7123 

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ.
Falleg 246 fm raðh. m/bílsk. 4
sv.herb. Afh. fullb. að utan og fokh.
að innan.  Verð frá 35,9 millj.  7235 

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bíl-
skúr á 916 fm eignarlóð á  frábær-
um stað í jaðri byggðar. Fullbúið
að utan og tilb. til innréttingar að
innan. Verð 53,0 millj.  7245 

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. Verð frá
27,9 millj.  6411 

URÐARBRUNNUR - PAR-
HÚS Tvö glæsileg parhús á tveim
hæðum annað er 202 fm og hitt er
211 fm, verð 44,3 millj. og 46
millj..  Afhendist fullbúin að utan
og rúmlega fokhelt að innan þ.e.
búið einangra og setja lagnir í út-
veggi.  Stutt verður í margskonar
þjónustu, s.s. skóla, leikskóla,
verslunarmiðstöð, vatnaparadís
og íþróttaaðstöðu.  Afhending vor
2008.  7286

NORÐURBAKKI - 1 OG 3 
- HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
6649

SKIPALÓN 4-8 HFJ.
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúð-
ir í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á
góðum útsýnisstað á Hvaleyrar-
holti. Verð frá 18,5 millj. 7133

KVISTAVELLIR 44 -  AFH. MAÍ-JÚNÍ
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og

þrír bílskúrar í nýju 4ra hæða lyftu-

húsi. Fullbúnar að utan og innan

en án gólfefna. Afh. í maí-júní

2008. Verð frá 18,9 millj. 7080

NÝBYGGINGAR

90% lán

90% lán

90% lán

90% lán

EIGNAVAL

NESVEGUR 2-3JA HERB. ÍBÚÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 585 9999

Glæsileg 2-3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
í Vesturbænum.

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 16 • 108 Reykjavík
Sími 585 9999 • Fax 585 9998 • www.EIGNAVAL.IS • 108 Reykjavík

RE/MAX Torg :: Garðatorgi 5 :: 210 Garðabær :: Sími: 520 9595 :: Fax:  520 9599Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

KRAFTUR : :  TRAUST : :  ÁRANGUR

Settu þína eign í sölumeðferð 
hjá þeim sem skila mestum árangri!

Hafdís og Berglind Hólm
eru söluhæstu sölufulltrúarnir 
hjá RE/MAX á Íslandi árið 2007

Berglind Hólm Birgisdóttir

Sölufulltrúi

berglind@remax.is

694 4000

Hafdís Rafnsdóttir

Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

895 6107

Bergsteinn Gunnarsson

Löggiltur Fasteignasali

Í fasteignaviðskiptum í dag skiptir máli að hafa þá bestu sem 
á markaðnum starfa til að starfa fyrir þig!

Hafdís og Berglind veita topp þjónustu við sölu á fasteignum 
og hafa árangurinn því til sönnunar, í fyrsta og öðru sæti yfir 
söluhæstu sölufulltrúa RE/MAX á íslandi árið 2007.

Auktu líkurnar á góðri  og skjótri sölu á þinni fasteign með 
því að koma með hana til þeirra.

Hafdís
895 6107

HRINGDU NÚNA!
Berglind Hólm
694 4000

FRÍTTSÖLUVERÐMAT



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Glæsileg algerlega endurnýjuð sérhæð í góðu steinsteyptu húsi.
Sérstæður bílsk. Stærð 134,3 fm. Ný gólfefni og innihurðar.
Nýjar vatns- og frárennslislagnir. Allt nýtt í eldh. og baði. Tvö
rúmgóð herb. og tvær og rúmgóðar stofur. FRÁBÆR STAÐ-
SETNING MEÐ MIKLU SJÁVAR ÚTSÝNI. LAUS STRAX.
VERÐ 49,0 MILLJ. 

Sölumaður Kjöreignar tekur á móti áhugasömum 
í dag milli kl. 17 og 18

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 17 – 18

SÖRLASKJÓL 94 - VESTURBÆR

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Rúmgóð 3ja - 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja
hæða fjölbýlishúsi. Aðeins eru fjórar íbúðir í stigahús-
inu. Mjög gott ástand á húsi og íbúð. Stórar suð-vest-
ur svalir. Parket og flísar á gólfum og góðar innrétt-
ingar. STÆRÐ 121,6 fm. VERÐ 25.9 MILLJ. 

EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16 - 17. 

HRAUNBÆR 102 G - EFRI HÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 16 - 17

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 14.00 til 16.00.
Sérlega fallega íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað í Hafnarfirði.
Sérinngangur á svölum. Íbúðin er 86,2 fm og bílskúrinn 23,8 fm, sam-
tals 110 fm. Íbúðin er á efstu hæð. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol,
eldh. með borðkróki, gangur, 2 svefnherb., baðherbergi, geymsla og
svalir. Mikið endurnýjuð eign sem vert er að skoða. V. 21 millj.

Kristín og Gísli s.699-0755 bjóða ykkur velkomin. 

ÁLFASKEIÐ 94 - 96, HF. 3JA HERB.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Mjög góð 98 fm 3ja-4ra herb.
íbúð á frábærum stað í Norður-
mýrinni í Rvík. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð á mjög smekk-
legan hátt þar sem upphaflegt
skipulag eignarinnar er látið
halda sér. Sam. Inng. m/efri hæð.
Sam. forstofa. Gott forst.herb.
m/skáp. Frá forst. er gengið inn í
stórt gott hol. Eldhús með snyrti-
legri innréttingu og borðkrók. Frá
holi er gengið inn í stofu og borð-

stofu. Opið er frá stofu inn í setustofu. Þar er útg. út á svalir og þaðan niður
steyptan stiga á hellulagða verönd. Frá holi er gengið inn á nýstandsett flísalagt
baðherb. m/upphengdu salerni, baðkari og sturtuklefa, falleg innrétting á baði.
Gott herb. m/góðum skápum. Gólfefni eru parket og flísar. Geymsla í kjallara
ásamt sam. þv.húsi og geymslu.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi í GSM 896 0058.

HREFNUGATA - RVÍK. 4RA HERB.

Fr
um

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Norðurhella - Hfj
Glæsilegt 1440 fm iðnaðarhús. Húsið er límtréshús og 
er 1.240 fm að grunnfleti ásamt 200 fm. millilofti, klætt 
utan með liggjandi málmklæðningu. Á framhlið hússins 
eru 4 innkeyrsludyr 4,5 m á hæð, auk þess eru tvær 
gluggaeiningar, og milliloft, 2x100 fm eða 4x50 fm. Á 
bakhlið eru 4 innk.dyr 3,5 m. Mikið er lagt upp úr útliti 
hússins. Lóð verður frágengin og malbikuð.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Höfðatorg - Rvk
Glæsileg byggð með fjölda fyrirtækja og stofnana, 
fjölbreyttri þjónustustarfsemi, veitingastöðum og opnum 
svæðum sem tengja gamla Laugaveginn og fjármálahverfi 
við Borgartún. Höfðatorg mun gegna lykilhlutverki í 
Reykjavík framtíðarinnar. Allar nánari upplýsingar veitir 
Halldór.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Selhella - Hfj
Glæsileg 2348 fm vel staðsett, atvinnuhús í Hafnarfirði. 
Húsið liggur vel við umferð, malbikuð lóð með mikið af 
bílastæðum. Lofthæð er 7,5 metrar, á húsinu verða 10 
innkeyrsludyr, sex þeirra eru 4 metrar á hæð og fjórar 2,5 
metrar á hæð.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Skeifan - Rvk
Til leigu 250 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð Húsnæðið býður 
uppá mikla möguleika. Hentar vel undir léttan iðnað 
en mætti innrétta sem skrifstofuhúsnæði. Skiptist í opið 
rými u.þ.b. 140 fm. Ágætlega stór skrifstofa með útsýni til 
norðurs. Kaffistofa og tvö salerni ásamt geymslurými. Laust 
strax og hagstæð leiga. 

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Ögurhvarf - 203 Kóp
Til leigu atvinnuhúsnæði að Ögurhvarfi í Kópavogi. 
Húsnæðið er fullbúið að utan með frágengri lóð, malbikuð 
bílastæði og hiti í stéttum. Um er að ræða 2 bil sem eru 241 
fm hvort um sig. Möguleiki að leigja sem eina heild. Frábær 
staðsetning

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Víkurhvarf 7, 110 Reykjavík
Verð frá 27.300.000 kr.

STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ !

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu er einbýl-
ishúsið Austur-
holt, sögufrægt
hús á horni Fram-
nesvegar og Lág-
holtsvegar. Húsið
er mjög snyrti-
legt og þónokk-
uð endurnýjað.
Húsið er á þremur
hæðum og skipt-
ist í kjallara, mið-
hæð og ris. Á mið-
hæð er eldhús,

stofa, borðstofa, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Í kjallara eru tvö
svefnherbergi, þvottahús, geymslur og sérinngangur. Í risi er opið
rými sem hægt væri að nota sem barnaherbergi eða vinnustofu.
Húsið er staðsett á mjög góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. 

Anna og Gestur sýna húsið í dag á milli kl. 14 og 16

Fr
um

Framnesvegur 64 - Einbýli
Opið hús í dag á milli 14 og 16

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsilegt einbýl-
ishús/tengihús
staðsett við opið
svæði, skógi
vaxið með útsýni
yfir Fossvogsda-
linn og til sjávar.
Húsið er um
380,0 fm þ.m.t.
30,7 fm bílskúr,
kj. og tvær hæð-
ir, innréttað á

vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í 4 glæsi-
legar stofur, tvær garðstofur, eldhús með ljósum innrétting-
um, 5 góð herb. auk líkamsræktarherb. og fataherb. og tvö
baðherb. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og  granít,
parket og flísar á gólfum. Suðursvalir út af efri hæð. Rækt-
uð lóð með fallegu holtagrjóti og timburverönd með skjól-
veggjum. Verðtilboð.

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

Fr
u

m

Kjarrvegur 2
Glæsilegt einbýlishús í Fossvogsdalnum við opið svæði

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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DRUKKIÐ…
Hudson Bar
HUDSON HOTEL, 356 WEST 58TH 
STREET NEW YORK
 Þetta ofurhannaða hótel hefur 
verið einn vinsælasti næturstaður 
borgarinnar síðan það var opnað 
og er sannkölluð veisla fyrir augun. 
Gólfið er úr gleri og loftið er málað 
af listamanninum Francesco Clem-
ente, en húsgögnin eru eins konar 
sambland af Loðvíki fimmtánda og 
2001: A Space Odyssey. Frábær 
staður til að setjast með drykk og 
spjalla við vini, eða bara að horfa á 
fólkið í kring og njóta þess að vera 
í New York.

OG DANSAÐ…
(eða strippað)

The Box 
189 CHRYSTIE STREET
NEW YORK, NY 10002. 

 +1 212.982.9301
 Geggjaður neðanjarðar nætur-
klúbbur, svo „neðanjarðar“ að hann 
er aldrei auglýstur og allir reykja 
þar inni þrátt fyrir reykingabannið. 
Hann er innréttaður eins og gamalt 
leikhús og býður upp á alls kyns 
djarfar karnival-sýningar þar sem 
þú getur setið í stúku, drukkið 
kampavín og horft á klæðskipt-
inga, karla í kjólum með brjóst sem 
afklæðast og spranga um sviðið 

og dverga leika kúnstir. Eins og 
að vera staddur inni í miðri David 
Lynch-mynd. Og það er yndislegt. 

PARÍS
BORÐAÐ...
Le Jules Verne
TOUR EIFFEL, 75017 PARÍS

  +33 01 45 55 61 44

 Frakkinn Alain Ducasse er eflaust 

frægasti kokkur í heimi og hefur 

heilar fimmtán Michelin-stjörnur á 

kokkahúfunni. Hann rekur fjölda 

veitingastaða og hótela um heim 

allan en í París eru það tveir sem 

eru frægastir, veitingastaður í Plaza 

Athénée-hótelinu og nú hefur hann 

opnað stórfenglegan stað í Eiffel-

turninum sjálfum. Eftir tveggja ára 

framkvæmdir verður Jules Verne-

veitingahúsið opnað aftur á annarri 

hæð hins fræga turns og nú undir 

handleiðslu Ducasse sem segir: „Ef 

þú færð þér eina máltíð í París þá 

verður hún að vera hér.“ Ein máltíð 

er ekki ódýr á þessum stað en mun 

væntanlega verða ógleymanleg, 

bæði vegna hins dásamlega matar 

og útsýnisins yfir borg ljósanna. 

Meðal rétta á matseðlinum eru 

graskersfrauð með svörtum 

trufflum, „fricassé“ með kjúklingi 

frá Bresse og humar og hinn frægi 

„L‘écrou“, eftirréttur sem er kúla 

fyllt af bráðnu súkkulaði. 

Hôtel Plaza Athénée
25 AVENUE MONTAIGNE, 
75008 PARÍS

 Og hér er hinn klassíski Ducasse-
veitingastaður sem er sveipaður 
sannkölluðum töfraljóma. Salurinn 
er dekkaður upp í appelsínugulu og 
hvítu litaþema og tíu þúsund krist-
alskrónur hanga í loftinu. Ducasse 
býður gestum sínum upp á franskan 
mat með nútímalegu ívafi og leggur 
mikið upp úr bragði sérhvers hrá-
efnis. Á meðal þeirra dásemda sem 
hægt er að leggja sér til munns er 
humar í forrétt með sítrónurjóma og 
kavíarslettu, fiskur í epla- og krydd-
vínslegi og „rum baba“ í eftirrétt. 
Gestir geta einnig sett saman eigin 
matseðil úr úrvali rétta frá ýmsum 
héruðum Frakklands. 

DRUKKIÐ…
Hôtel Costes
239 RUE ST-HONORÉ, 75001 
PARÍS

 Ef þú vilt vera svalur og sjá aðra þá 
er barinn á Hotel Costes klassískur 
kostur. Þetta musteri kúlsins í Par-
ísarborg er munúðarfullur staður í 
rauðum blæbrigðum með gamal-
dags sófum og arineldi. Hér muntu 
örugglega rekast á franska leikara, 
hipp og kúl stúlkur eins og Clém-
ence Poésy og Charlotte Birkin og 
jafnvel syni Sarkozys forseta. Einn-
ig hægt að borða á veitingahúsinu 
á sama hóteli og þeir alsvölustu 
panta sér herbergi. 

OG DANSAÐ… 

Le Paris Paris
5 AVENUE OPÉRA, 75001 PARIS 
 Geysilega vinsæll næturklúbbur 
meðal smartsettsins í París. Ansi 
erfitt að komast inn, raðir geta 
verið langar og fastagestir eru það 
sem Frakkar kalla „bobo“ – fallegt 
og frægt fólk. Besta tónlistin er á 
þriðjudagskvöldum. Samkvæmt 
facebook-prófílnum er ekkert víst 
að þú komist inn „af því þú ert 
rokkstjarna, faðir einhvers, sonur 
einhvers, ríkur eða þjóðhetja“. Þú 
kemst bara inn ef dyraverðinum líst 
á þig.    -amb/jma

Le Rouge er nýr og ævintýralegur veitingastaður í Stokkhólmi en matreiðslan þar og umhverfið er franskættað.

9

EINSTAKT GOLFÆVINTÝRI Á NÝJUM OG 
SPENNANDI SLÓÐUM

Gist í tvær nætur á hinu glæsilega hóteli Lord 
Nelson**** í Halifax þar sem spilað verður á Glen 
Arbour golfvellinum (www.glenarbour.com) í tvo 
daga. Síðan er gist í tvær nætur á hinu frábæra 
golfhóteli Digby Pines Golf Resort and Spa**** 
og spilað golf í tvo daga (www.digbypines.ca).

Auk þess að spila golf á Digby Pines Golf Resort 
má einnig gera ýmislegt fleira sér til skemmtunar 
og heilsubótar.

Golfkennari frá Pro Golf verður fararstjóri og einnig 
til taks fyrir þá sem þurfa á leiðbeiningum að halda.

+ Nánari upplýsingar um þessa spennandi ferð á   
    www.icelandairgolfers.is
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GOLFFERÐ
TIL HALIFAX

VERÐ 99.900 KR. 
Á MANN Í TVÍBÝLI
15.–19. MAÍ



Svir River

Volgo-baltic

Canal

Vo

Moscow
Volga 
Canal

ST. PETERSBURG

MOSCOW

ZAGORSK

UGLICH

IRMA

GORITSY

KIZHI

VALAAM

PUSHKIN

YARO

MANDROGA

PETROZAVODSK



Ferðakynning
verður laugardag 
1. mars, kl. 15:00 
í MÍR salnum, 
Hverfisgötu 105, 
Rvk. Allir velkomnir. 
Kaffiveitingar.
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Þ
essar myndir eru glefsur, bland í 
poka af um tuttugu stöðum sem ég 
heimsótt til að skrásetja heims-
minjar UNESCO. Titillinn á sýn-

ingunni er í raun einfaldur, þetta eru árin 
sem ég hef unnið við ljósmyndun, + líf, - ár, 
seinna á árinu.“ Páll, sem er einnig mynd-
ritstjóri hjá tímaritunum Iceland Review 
og Atlantica hefur starfað sem ljósmyndari 
frá árinu 1981. Auk þess að fljúga um heim 
allan fyrir UNESCO og flugvélablaðið Atl-
antica hefur hann einnig fundið tíma til að 
mynda fyrir nýja ljósmyndabók sem er 
væntanleg á næsta ári. „ Það verður bók til-
einkuð fótboltamenningunni í Afríku og 
kemur út hjá PHK. Hún mun sýna hvernig 

fótboltinn sameinar fólk í gleði þrátt fyrir 
erfitt líf í þessari fallegu heimsálfu.“ Páll 
segir í inngangsorðum að sýningunni að 
hann haldi alltaf niðri í sér andanum þegar 
hann tekur mynd og það sé tuttugu og fimm 
ára vani. „Ég býst við að myndin verði 
skarpari þannig.“  Afríka er uppáhaldsvið-
fangsefni Páls þessa dagana sem segist 
aldrei þreytast á að heimsækja álfuna. 
„Skrítnasta atvik á ferðum mínum um Afr-
íku er meðal annars að hafa verið reiddur á 
reiðhjóli sjö kílómetra leið út á flugvöll í 
Malí með allt mitt hafurtask og hjólið var 
bæði gíralaust og vindlaust. Svo svaf ég líka 
á eldgamalli dýnu upp á húsþaki eina nótt-
ina í Dogon í Mali.“  - amb

BLAND Í POKA
Ljósmyndarinn Páll Stefánsson hefur  verið á ferð og fl ugi um heim 
allan undanfarin tvö ár til að mynda heimsminjar UNESCO. Um 
helgina opnaði sýningin XXVx 2 í Gerðarsafni með svipmyndum úr 
ferðunum.

Askia, Mali.  í baksýn má sjá mosku frá 11. öld sem er á heimsminja-
skrá Unesco. Fyrir framan hana stendur farandsali með tösku fulla 
af kínversku plastglingri. 

Frankfurt  Hjarta þýskalands. Þangað kemur maður. Og fer. 

Kínamúrinn  Myndin 
er tekin af vestasta 
hluta múrsins, 
þar sem hann nær 
lengst inn í landið. 

Île de Gorée, Senegal  Þessi staður er frægur vegna þrælasölunn-
ar sem átti sér stað. Húsið heitir Maison des Esclaves eða Hús 
þrælanna. 

Pechersk Lavra, Úkranía  Þetta miðaldaklaustur er lifandi safn ortódox-kirkjunnar eftir fall kommúnismans.

Djenné, Mali  Þessi 
risavaxni markaður 
er alveg ótrúlegur. 
Allt iðandi af fólki 
og enginn tók eftir  
mér að mynda. 

PÁLL STEFÁNSSON LJÓSMYNDARI
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KAUPIR ÞÚ FERÐIR 
AF FAGAÐILUM?

Fer›askrifstofum og fer›askipuleggjendum er skylt a› nota 
sérstakt au›kenni (sjá a› ofan) Fer›amálastofu í hvers kyns augl‡singum 
um fljónustu sína sem beinast a› neytendum og á heimasí›u sinni, 
svo neytendur geti gengi› úr skugga um a› tilskilin leyfi séu fyrir hendi.

Au›kenni flessi sta›festa a› fer›askrifstofur og fer›askipuleggjendur 
sem selja fljónustu sína, innan lands jafnt sem utan, fullnægja kröfum 
laga nr. 73/2005 um skipan fer›amála. Gef›u fleim gaum!

Lækjargata 3  |  101 Reykjavík  |  Sími 535 5500  |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is

Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is  

– gefðu þá þessum merkjum gaum

Upplýsingar um leyfishafa Ferðamálastofu 
er að finna á vefnum 



BYLGJAN
Í FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 12-54 ára 4.-10. febrúar 2008.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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MISSA AF 
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38   FERÐALÖG

BERLÍN
RE-IMAGINING ASIA  Sýning með 
samtímalist frá Asíu. Haus der Kulturen 
der Welt. 

DANI KARAVAN  Yfirlitssýning með verkum 
þessa ísraelska málara í tilefni af 60 ára 
afmæli Ísraelsríkis. Martin-Gropius-Bau. 

MATTHIAS GRÜNEWALD  Teikningar og mál-
verk eftir þennan þýska listmálara sem var 
uppi á fimmtándu öld. Kupferstichkabinett. 

DUBLIN
JACK PIERSON  Ljósmyndir, teikningar og 
innsetningar eftir þennan bandaríska lista-
mann. Irish Museum of Modern Art. 

HELSINKI
JULIAN SCHNABEL  Stór yfirlitssýning með 
verkum þessa bandaríska listamanns og 
kvikmyndagerðarmanns með verkum frá 

byrjun níunda áratugarins til dagsins í 
dag. Kiasma. 

LONDON
CHINA DESIGN NOW  Yfirlitssýning um 
hönnun í Kína með sérstakri áherslu á Pek-
ing, Shanghai og Shenzhen. Victoria&Albert 
Museum. 

NEW YORK
COLOR CHART  Litir frá 1950 til dagsins 
í dag. Verk 40 listamanna, meðal annars 
Ellsworths Kelly, Gerhards Richter, Sherr-
ie Levine og Damiens Hirst. Museum of 
Modern Art.

WHITNEY BIENNALE 2008  Hinn 74 ára gamli 
tvíæringur sem sýnir verk eftir 81 samtíma-
listamann. Whitney Museum of Modern Art.  

PARÍS  
LOUISE BOURGEOIS  Sýning á rúmlega 200 
verkum hins franska myndhöggvara. Centre 
Pompidou. 

BABYLON  Munir frá 2. öld f.Kr. til dagsins í 
dag endurskapa sögu og goðsögn Babýlon. 
Louvre-safnið. 

GELITIN  Innsetningar gerðar af hópi austur-
rískra listamanna, þeim Wolfgang Ganther, 

Florian Reither, Tobias 
Urban og Ali Janka. 
Musée d‘Art Moderne 
de la Ville de Paris.

SALZBURG
A GUEST OF HON-
OUR  Francis Bacon 
og umhverfi hans. 
Málverk hins enska 
listamanns meðal annars af Leon Kossoff 
og David Hockney. Museum der Moderne- 
Mönchsberg. 

VÍN
MATTHEW BARNEY  Drawing Restraint. 
Ævintýraleg sýning hins bandaríska lista-
manns og kvikmyndin Drawing Restraint 16 
er einnig sýnd. Kunsthalle. 

TUT-ANK-AMON OG HEIMUR FARAÓANNA   
Stórfengleg sýning á minjum þeim sem 
fundust í gröf egypska faraósins Tut-ank-
amons í byrjun tuttugustu aldar. Museum für 
Völkerkunde.

FYLGSTU MEÐ...
Hvaða listsýningar eru í gangi í mars? Ferðalög eru með puttann á púlsinum

Louise BourgeoisJulian Schnabel

Francis Bacon

Listahópurinn Gelitin   

Tut-ank-amon

Drawing Restraint – Matthew Barney
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Ógleymanleg ævintýri
LIVERPOOLLAND
10. - 17. maí

KILIMANJARO 
7. - 22. júní

ELBRUS
14. - 22. júní 

Mt. BLANC
21. -29. júní

UMHVERFIS Mt. BLANC
1. - 9. júlí

SUÐUR GRÆNLAND
18. - 25. júlí 
25. júlí - 1. ágúst   örfá sæti laus
1. - 8. ágúst

AMMASSALIK-EYJA
15 - 21. ágúst

MAROKKÓ
6. - 13. september

TENERIFE
7. - 14. október
18. - 25. nóvember

NEPAL
18. október - 10. nóvember

ACONCAGUA
10. janúar - 2. febrúar 2009
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ferðalög
MARS 2008

I
ngveldur er 
tóm. Tóm í 
sálinni. Tóm í 
hjartanu. 

Árið hefur farið 
skelfilega af stað 
sökum áfalla á 
fjármálamark-
aðnum og slæms gengis strákanna 
okkar í handboltanum. Og þar með 
eru upp talin hennar tvö helstu 
áhugamál, peningar og menn. Hún 
þarf að fylla í tómarúmið. Hún þarf 
ást. Og hvar er meiri ást en í New 
York? 

Sálfræðingar hafa sannað að 
Retail Therapy hefur hjálpað fólki 
að komast yfir áföll á borð við 
skilnaði, áfengissýki og forræðis-
deilur. Það er engin tilviljun að 
Britney og Lindsay fara varla út úr 
húsi án þess að koma við í Versace, 
Chanel og á einstaka bensínstöðv-
um. Neyslan græðir og læknar öll 
sár. En Ingveldur finnur að hún 
þarf eitthvað meira en nýja tösku 
eða skó. Hún þarf mat. Og hann 
amerískan. Það er kominn tími á 
átferð til New York.

Ingveldur vill ekki koma heim 
frá New York bólgin eins og hinir 
sem fara í gúffferðir. Maður þarf 
að vinna sér inn fyrir gúffi hugsar 
hún enda finnst henni fitukeppirn-
ir sem fara samferða henni í flug-
vélinni ekki eiga þetta skilið. Hún 
hallar sér aftur í flugsætið og 
minnist Möggu, fyrrverandi mág-
konu, sem fór í sínar árlegur 
átferðir til Ítalíu til þess eins að 
koma aftur heim bólgin af kolvetn-
um og samviskubiti. En Ingveldur, 
hún fer út eftir tíu daga hreinsun 
og detox. Þegar Ingveldur borðar 
er hún líka ein. Enda finnst henni 
afskaplega ósmart að standa á 
blístri innan um annað fólk. Í brúð-
kaupum og kokteilboðum liðinna 
ára hefur Ingveldur ekki sést með 
höfuðið ofan í pinnafati eða rækju-
kokteil, hún felur vínglasið í 
myndatökum og reykir ekki opin-
berlega. Ingveldur er aldrei ólekk-
er og fer því til útlanda til að gera 
það sem hún þarf að gera og innan 
um fólk sem mun aldrei sjá hana 
aftur. 

Þegar hún lendir á JFK er stefn-
an tekin á Litlu-Ítalíu. Eftir tösku-
kaup á Canal Street beygir hún upp 
Mulberry Street sem er hjarta 
hverfisins. Útihátíð hjá heima-
mönnum og básar ramma inn göt-
una með dýrindis ítölskum karl-
mönnum sem standa og djúpsteikja 
allt á milli himins og jarðar. Ítalski 
fáninn, sverir upphandleggir, dökk 
augu, svitaperlur, breiðir hálsar og 
steiktar kjötsamlokur umlykja 
Ingveldi. Sushi hvað? Í augnablik 
svimar hana en hún rankar við sér 
í tæka tíð áður en hún líður út af. 
Hún er komin til himna. Hún setur 
upp svört sólgleraugu og brettir 
upp ermarnar. Nú verður gúffað í 
þögn. New York-leyndarmálið er 
óhult með henni einni og djúp-
steiktu pylsusamlokunni... Sálin er 
barmafull. Af ást. 

UNGFRÚ 
INGVELDUR...
Fær sér pylsu í New York

Fótboltaáhugamenn hafa verið 
duglegir í vetur að fjölmenna á 
leiki í ensku deildinni og enn 
eru um þrír mánuðir eftir af 
veislunni svo það er ekki úr 
vegi að skella sér á leik nú 
þegar vorar og hlýnar hið ytra. 
Express ferðir eru með sér-
stakan fótboltaklúbb sem snið-

ugt er að ganga í til að fá alls 
kyns tilboð og upplýsingar um 
nýjustu ferðirnar og íþrótta-
deild Úrval Útsýn hefur í mörg 
ár verið dugleg að bjóða upp á 
skemmtilegar ferðir til Eng-
lands, bæði nokkrar stórar 
hópferðir og svo sérferðir 
fyrir minni hópa. IT ferðir 

bjóða einnig upp á ferðir til 
Englands sem og á ferðir til að 
horfa á spænska boltann og að 
síðustu má ekki gleyma Evr-
ópumótinu í fótbolta sem má 
fara að hlakka til og skipu-
leggja ferðir á bráðum en 
mótið hefst 7. júní og lýkur 29. 
sama mánaðar.  

FULLT AF FÓTBOLTA framundan
- og Evrópumótið sjálft í júní  

   

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

17,4 millj.
3
84,1 fm
1993
Áhvílandi 
hagstætt lá

111 Reykjavík

Gyðufell
Góð eign með 2 rúmgóðum svefnherbergjum, hjónaherbergið 
með góðum nýlegum skápum. Stofan er rúmgóð og björt með  
útgengi  út á yfirbyggðar svalir. Húsið er klætt að utan með 
viðhaldslítilli klæðningu. Sameign er mikið endurnýjuð. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00–15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

27,8 millj.
4
110,5 fm
1982
 Bílskúr

210 Garðabæ

Lyngmóar 1 
Björt og rúmgóð 4ra herbergja 93,7 fm íbúð ásamt 16,8 
fm bílskúr. Vel staðsett íbúð í Garðabæ með fallegu útsýni.
Rólegt og gott hverfi, stutt í alla almenna þjónustu.

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi
throstur@domus.is
sími 664 6030

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

25,5millj.
4
106,2 fm
1959
Lítið fjölbýli

112 Reykjavík

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

Vallengi 7 
Björt og vel skipulögð 4ja herbergja 106,2 fm hæð og ris í 
fallegu húsi með sér inngangi á besta stað í Grafarvogi. Frábært 
útsýni.

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:30-15:00

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

33,5 millj.
5
133,8 fm
1959
Frábært útsýni

200 Kópavogur

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Nýbýlavegur 86 
Falleg sérhæð með bílskúrsrétti og hita í bílaplani. 4 góð svefnh. 
Eldhúsið er opið inn í stofu með nýl. innrétt. Mikið og fallegt 
útsýni frá eldhúsi. Baðh. nýl. tekið í gegn með hita í gólfi. 

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16:00-16:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

72,6 millj.
5
206,7 fm
1999
Raðhús

201 Kópavogur

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

Haukalind 26 
Glæsilegt raðhús með bílskúr á besta stað í Lindahverfinu. Mjög 
bjart og rúmgott með stórum palli, góðum svölum og sér garði. 
Frábært útsýni.

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:30-16:00

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

24,9millj.
2-3
81,1 fm
1885
Sér bílastæði

101 Reykjavík

Mjóstræti
Einstök eign á jarðhæð í þessu fallega 124 ára gömlu húsi 
í Grjótaþorpinu. Hús mjög vel við haldið og hefur fengið 
að halda sínum upprunalega anda. Frábært tækifæri til að 
eignast íbúð á þessum einstaka stað.

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

46,9 millj.
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

112 Reykjavík

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Vættaborgir
Glæsilegt parhús með bílskúr á besta stað í Grafarvogi. Húsið er 
á 2 hæðum og er allt hið vandaðasta, svalir á efri hæð, stór og 
fallegur sólpallur framan við húsið. Spöngin verslunarmiðstöð 
Grafarvogs í göngufæri, stutt í skóla og leikskóla.  

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

27,9 millj.
4
93,6 fm
1929
 Frábær 
staðsetning

101 Reykjavík

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Brávallagata
Gullfalleg íbúð á besta stað miðsvæðis í Reykjavík. 3 rúmgóð 
herbergi. Eldhúsið er opið inn í stofu með fallegri innréttingu. 
Eikarparket á stofu, eldhúsi og herbergjum. Baðherb. er nýlega 
uppgert. Nýlega búið að taka garðinn í gegn fyrir framan húsið.  
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V
egleg bók með myndum úr sýn-
ingunni lítur dagsins ljós um helg-
ina hjá útgáfufyrirtæki Kristjáns 
B. Jónassonar og Snæbjörns Arn-
grímssonar sem nefnist Crymog-

ea. Auk myndanna er í bókinni að finna tvær 
innblásnar greinar eftir Þorvald Örn Krist-
mundsson ljósmyndara og Jón Kaldal, rit-
stjóra Fréttablaðsins, um stöðu fréttaljós-
myndunar. Þeir eru hvor með 
sitt sjónarmiðið; sá fyrrnefndi 
segir að fréttaljósmynun sé dauð 
og íslensk blöð metnaðarlaus en 
sá síðarnefndi að myndavéla-
væðing heimsins muni gjör-
breyta stöðu fréttaljósmyndun-
ar. 

„Fréttaljósmyndin á hins 
vegar erfitt uppdráttar. Ekki 
bara nú síðustu misserin, heldur 
hefur hún verið í kreppu undan-
farin ár. Hvað veldur? Sparnað-
ur á fjölmiðlum er einn þáttur. 
Það þykir full boðlegt að bjarga 

sér með ódýrum og afspyrnulélegum mynd-
um sem standa hvarvetna til boða. Ekki virð-
ist skipta máli að vera á staðnum enda gæti 
það kostað of mikið. Það er ekki lengur mikil-
vægt að ná flottri fréttamynd, mynd sem 
grípur áhorfandann, fangar augnablikið, fær 
fólk til að staldra við. Það er ekki nokkurra 
þúsundkalla virði,“ skrifar Þorvaldur Örn 
Kristmundsson ljósmyndari. 

„Það er í þessu samhengi sem 
myndavélavæðing heimsins hefur 
búið til keppinauta sem fréttaljós-
myndarar okkar tíma eru dæmdir 
til að tapa fyrir, að minnsta kosti 
við ákveðnar aðstæður. Þegar 
fyrsta verk fórnarlamba hryðju-
verkaárásar er að grípa úr vasan-
um myndavélasíma og taka mynd-
ir af því sem fyrir augu ber, þarf 
ekki að fjölyrða um að enginn 
fréttaljósmyndari getur fangað 
angist og ógn slíkrar nálægðar í 
tíma og rúmi,“ skrifar Jón Kaldal, 
ritstjóri Fréttablaðsins.

Að fanga eitt augnablik
Árleg ljósmyndasýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands var opnuð í Gerðarsafni í gær og veitt voru 
verðlaun fyrir blaðamyndir ársins. Hér má sjá framlag Fréttablaðsins í ár. 

HÆTTI SÉR OF NÁLÆGT Kvenkyns býfluga ræðst hér á 
geitung sem hætti sér of nálægt hunangsbúi hennar í 
Húsdýragarðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

LIPRAR Í LOFTINU Útskriftarnemar í Klassíska listdansskólanum í loftinu, en þetta var hluti af útskriftarverki þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEIMSMET Í VATNSBYSSUSTRÍÐI Mynd Vilhelms Gunnarssonar varð hlutskörpust í flokknum Daglegt líf. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HVAÐ Á SVO AÐ GERA?Elín Hanna 
Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur útskýrir 
fyrir unglingunum hvernig annast eigi 
raunveruleikabarn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KANNSKI EKKI MARGIR, EN TRYGGIR 
Áhangendur Fjölnis fögnuðu ákaft þegar 
lið þeirra tryggði sér sæti í Landsbanka-
deildinni með því að sigra lið Þórs frá 
Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á INNILEGRI STUND Það fór vel á með 
þeim Geir H. Haarde og Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur þegar verið var að 
mynda núverandi ríkisstjórn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SIGURÐUR ÁRNI MYNDLISTARMAÐUR 
Mynd Valgarðs Gíslasonar vann í flokkn-
um Portrettmynd ársins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stangarhyl 5, sími 567 0765 
Ítarlegar upplýsingar um 
eignirnar á www.motas.is

www.motas.is

Sími 565 5522   |   www.fasteignastofan.is
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08 Söluaðili:

Sjón er sögu ríkari! 
Sýningaríbúð á staðnum 
Skoðið frágang á íbúðum hjá okkur og berið saman

> Yfir 20 ára reynsla
> Traustur byggingaraðili

• Innangengt úr bílskýli að lyftu.

• Glæsilegt útsýni.

• Granít á borðum og sólbekkjum.

• Ísskápur og uppþvottavél fylgja.

• Hús einangrað og klætt að utan
 með álklæðningu.

• Íbúðir með sérinngangi af 
 svölum, ekki gengið framhjá 
 svefnherbergi.

 • Eikar- eða hnotuspónn í inn-
 réttingum. 

3ja herb. íbúðir 
með allt að 100% fjármögnun!

Glæsilegur frágangur - Hagstætt verð

Skipalón 25 - 27, Hvaleyrarholti, Hafnarfirði

Til afhendingar núna!

Verð frá 26.000.000 kr.
3ja herb. 101.6 m2 íbúð ásamt bílgeymslu 

Verð íbúðar:

Lán Íbúðalánasj.

Lán Mótás hf

Afborgun

Vaxtabætur

Mánaðarleg greiðsla

 26.000.000 kr.               Afb. pr. Mán 

18.000.000 kr. 40 ár  5,5% 92.914 kr.*

  8.000.000 kr. 20 ár 6,3% 58.868 kr.*

        
                                151.782 kr. 

            -   23.364 kr.**

              128.418 kr.*

  * án tillits til verðbólgu.
** Vaxtabætur, 297.194 kr. pr ár, miðast við hjón/sambúð.
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Þ
ó Valdimar sé fæddur 
og uppalinn á bænum 
Litlu-Heiði í Mýr-
dalnum er miðborg 
Reykjavíkur hans 
staður. Hlemmur, 

Laugavegur, Lækjartorg. Hann fer 
rösklega yfir, jafnan með tösku 
sem í eru gersemar. Valdimar 
setur svip á miðborgina og er einn 
þeirra sem glæða hana lífi.

„Ég var alltaf mikill búskussi,“ 
segir Valdimar um æskuárin á 
Litlu-Heiði. „Ég gekk bara sveim-
huga um jörðina, horfði út í áttirn-
ar og taldi fugla himins og strá 
jarðar.“

Sextán ára hélt Valdimar til 
menntaskólanáms í Reykjavík en 
skólagangan varð styttri en ráð-
gert var. Að eigin sögn hraktist 
hann úr námi með skömm og nið-
urlægingu. „Það bar mikið á floga-
veiki og lystarstoli svo ég var 
þróttlítill og árangurinn í náminu 
eftir því,“ segir Valdimar sem 
vann í pylsuvagninum í Austur-
stræti meðfram námi. Að vori fór 
hann heim í Mýrdalinn og varði 
þar sumrinu en kom aftur í bæinn 
um haustið og þar hefur hann verið 
síðan. Eftir stuttan stans á póst-
húsi tók Valdimar til við pylsusöl-
una á ný. „Ég vann í pylsuvagnin-
um í mörg ár með öðrum störfum 
eins og bóksölu, afgreiðslu og ána-

maðkaheildsölu,“ segir Valdimar. 
Enn er hægt að fá eina með öllu 
hjá honum, nú í sjoppunni í strætó-
stöðinni á Lækjartorgi. 

Ljóð eru meðal
Gersemarnar í töskunni − sem 
Valdimar kallar skjóðu − eru ljóða-
bækur. Þær ber hann með sér 
hvert sem hann fer. „Ég fór að 
sveima um fornbókasölurnar og 
hændist að þjóðlegum fróðleik,“ 
svarar Valdimar spurður hvenær 
hann fór að kynna sér ljóðlist. „Svo 
fjaraði þetta út og ég fór meira 
yfir á skáldskaparsviðið og þá 
einkanlega ljóðlistina. Hún hentar 
vel þessu flöktandi lífi, það er allt-
af hægt að hafa í skjóðu sinni ljóða-
bók og grípa í við hvaða tækifæri 
sem er.“

Og tækifærin sem Valdimar 
nefnir − þau eru ekki bara dauðar 
stundir í amstri dagsins. Þegar 
kólgubakkar hrannast upp finnur 
hann frið í ljóðunum. „Þau eru 
mikil huggun harmi gegn og færa 
manni bæði geðró og gleði. Það er 
sama hvaða raunir dynja á manni, 
hægt er að sefa sig með fallegum 
stefjum og hendingum úr ljóðum. 
Þetta er mjög vanmetið geðlyf sem 
hefur engar aukaverkanir,“ segir 
hann.

Í fyrstu var Valdimar ákafur 
hatursmaður nútímaljóða og leit á 

þau sem sjúk fræði, að eigin sögn. 
„Ég reigði nefið hátt á móti þessari 
úrkynjun og vildi ekkert af henni 
vita en las rímur og hefðbundinn 
skáldskap. En svo um nítján ára 
aldurinn sá ég að ég gat ekki dæmt 
það sem ég þekkti ekki og fór að 
viða að mér hinum og þessum höf-
undum, byrjaði líklega á fyrstu 
bók Jóns Óskars og las svo atóm-
skáldin hvert af öðru; Hannes Pét-
ursson, Þorstein frá Hamri og Vil-
borgu svona svo ég nefni einhver. 
Það var afskaplega ánægjulegt að 
sjá á bak þessari heimsku því ver-
öldin stækkaði við þetta.“

Bækurnar hrannast upp
Valdimari nægir ekki að lesa ljóða-
bækur. Hann þarf að eiga þær. Og 
með árunum hefur hann komið sér 
upp góðu safni um tvö þúsund 
ljóðabóka sem þekja veggina á 
heimili hans við Rauðarárstíg. „Ég 
vil geta gengið að þessu. Ljóð eru 
ekki eins og skáldsögur sem maður 
les einu sinni og svo kannski ekki 
aftur fyrr en áratugum seinna. 
Ljóðabækur eru lesnar í pörtum. 
Maður tekur mola og mola en 
aldrei brauðsneiðina í heilu lagi.“

Sjálfur hefur Valdimar dundað 
sér við að yrkja og á síðasta ári 
kom út bókin Enn sefur vatnið. 
Hann hefur líka þýtt ljóð annarra, 
einkum norrænna höfunda, og 

Ljóð um dauðann eftir Inger Chris-
tensen kom út í þýðingu hans fyrir 
tveimur árum.

Valdimar veit sitthvað um líf 
skáldanna sem hann hefur dálæti á 
og segir það bábilju að bestu ljóð-
skáldin hafi jafnan verið svöng og 
drykkfelld. Sum hafi verið af 
góðum ættum og ágætlega stæð. 
„Sultarvísindin eru svolítið þreyt-
andi. Maður hefur sjálfur átt tíma-
bil sem voru mögur og ekki varð 
ég var við að andagiftin væri 
meiri.“ Já, Valdimar veit hvernig 
er að vera blankur. Þeir dagar 
komu sem hann hafði ekki ráð á að 
kaupa sér mat. „Þegar fjárráðin 
voru sem naumust var ég svo 
heppinn að vera með lystarstol. 
Mér var því sama hvort ég borðaði 
eða ekki,“ segir hann og bætir við 
að líðanin hafi nú ekki verið svo 
sérlega slæm þó oft hafi hann 
verið máttlítill og vegmóður. „Það 
komu tímabil þar sem ég vann en 
erfitt var með heimtur. En þá bank-
aði maður upp á hjá góðu fólki og 
fékk mjólkurglas og brauðsneið. 
Annars hugsaði ég alltaf lítið um 
að næra mig, ég var nefnilega upp-
tekinn við að lesa bækur og rabba 
við skáld og sérvitringa.“

Ekki öld of seinn
Orðfæri Valdimars er öðruvísi en 
flestra annarra 36 ára gamalla 
manna. Alveg eins og áhugamálin. 
Á stundum virðist hann vera 19. 
aldar maður í hugsun og tali. Til 
dæmis á hann til að svara mönnum 
í bundnu máli. „Ég umgekkst fólk 
fætt um og fyrir aldamótin nítján 
hundruð, hlustaði á það og mótaðist 
af orðafari þess og hugsunarhætti. 
Síðan fer ég lesa texta sem er klass-
ískur og fagurfræðilegur. Þetta 
hefur mótað mig,“ segir Valdimar 
og bætir við að öfugt við það sem 
tíðkist í samfélaginu í dag reyni 
hann að hugsa áður en hann talar. 
„Hraðinn er svo mikill að fólk talar 
áður en það hugsar. Svoleiðis skilur 
lítið eftir sig.“

Valdimar segist ekkert hafa á 
móti samfélaginu eins og það er en 
hann sjái ekki ástæðu til að taka 
þátt í hlaupunum og hraðanum. 
Hann hafnar því hins vegar að hann 
sé öld of seint á ferðinni. „Við sjáum 
bara það góða sem þá var en höfum 
gleymt vesöldinni, hungrinu og 
umkomuleysinu. Ég hugsa að fyrir 
einni öld hefði ég verið sálsjúkur 
bóndasonur og drepist fyrir aldur 
fram af vannæringu og vesöld.“

Ljóð eru geðlyf án aukaverkana 

HEIMA Valdimar Tóm-
asson á um tvö þúsund 
ljóðabækur og gluggar 
í þær til að sefa sig. 
Hann veit líka sitthvað 
um skáldin og segir það 
bábilju að þau bestu hafi 
ort sín kvæði við sult og í 
áfengisvímu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í vettling manns  
eftir Baldur Óskarsson
Minnisbók 
 eftir Sigurð Pálsson
Vetrarmyndin  
eftir Þorstein frá Hamri
Rómaveldi  
eftir Will Durant
Fyrir kvölddyrum  
eftir Hannes Pétursson

Fjöllin verða að duga
  eftir Þórarin Eldjarn
Ljóðhús  
eftir Þorstein Þorsteinssson
Biblían

Sögur Einars H. Kvaran 

Minningar 
Guðrúnar Borgfjörð

Tíu bækur sem Valdimar er að lesa 
eða hefur nýlokið við

Þegar eitthvað bjátar á í lífi Valdimars Tómassonar sækir hann sér 
geðró og gleði í ljóð. Í samtali við Björn Þór Sigbjörnsson lýsir hann ferða-
lagi sínu frá túninu heima til óvenju veglegs ljóðasafns við Rauðarárstíg. 
Valdimar rifjar meðal annars upp þann kafla í lífi sínu þegar hann var 
svo upptekinn við að lesa bækur og rabba við rithöfunda og sérvitringa 
að hann gleymdi að borða.

Hraðinn er 
svo mikill 
að fólk talar 
áður en það 
hugsar. Svo-
leiðis skilur 
lítið eftir sig
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S
igurganga Bónuss virðist seint 

ætla að taka enda. Bónus er það

fyrirtæki sem langflestir nefna 

þegar spurt er hvaða fyrirtæki 

menn hafi jákvætt viðhorf til. 

Vinsældir fyrirtækisins eru meiri en nokkru

sinni fyrr, en einn af hverjum þremur nefnir

fyrirtækið þegar spurt er um fyrirtæki sem 

fólk hefur jákvætt viðhorf til.

Halda má því fram að Bónus sé eina fyrir-

tækið í úrvalsdeild en það er eina fyrirtækið

sem fleiri en 30% nefna; forystan er svo 

afgerandi. Næst á eftir koma stóru bankarnir

með 7 til 11%.  
Skoðanakönnunin var gerð dagana 3.-5. 

febrúar. Alls svöruðu 729 eftirfarandi spurn-

ingum: 1) „Vildir þú nefna 1 til 3 íslensk fyr-

irtæki sem þú hefur jákvætt viðhorf til?” og

2) „Vildir þá nefna 1 til 2 íslensk fyrirtæki 

sem þú hefur neikvætt viðhorf til?”

Þetta eru því þau fyrirtæki sem koma 

fyrst í hugann þegar fólk er spurt. Fyrirtækin 

eru ekki fyrst nefnd á nafn og síðan spurt

hvaða viðhorf fólk hafi til þeirra og þjónustu 

þeirra.
Eins og í fyrri könnunum voru miklu 

færri sem nefndu fyrirtæki sem þeir höfðu

neikvætt viðhorf til en jákvætt. 

TEXTI: BENEDIKT JÓHANNESSON • MYNDIR: GEIR ÓLAFSSON
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vá! Hvað 
er þetta?

Ég veit 
það vel.

Hún stjórnar 
þættinum 

„Góðan dag-
inn, Ísland!“

Hún er 
sjónvarps-

stjarna! 

Palli, mér þykir leitt 
að þurfa að segja þér 
þetta, en þú átt ekki 
séns í Sesselju Fróða!

Takk... Ég 
reyni!

En þetta 
bragðast meira 
að segja betur! 

Þú ert góð!

Því skal 
ég trúa!

Jú, jú... Gömlu pitsu-
sneiðarnar sem ég 
finn stundum aftast 

í ísskápnum eru 
yfirleitt grænar!

Og við hittum 
meira að segja 
á nokkra fæðu-

flokka með 
þessu! Ertu ekki 
vanur að borða 
svolítið grænt?

Ja hér! 
Ég hefði 
aldrei 

trúað því 
að græn-
meti gæti 
bragðast 
svona vel!

Wokað 
grænmeti með 

núðlum!

Hún tilheyrir 
ekki einu sinni 
sömu tegund 
og mamma!

Hún er á 
sama aldri 
og mamma 

þín!

Ég horfi 
oft á það. Passaðu 

þig nú!

Ooo - gætirðu 
fundið hana fyrir 

mig?

Ég var að lesa 
rosa goða 
uppskrift 

að mjólk og 
kökum.

Flott hjá þér. Hún er 
akkúrat þar sem þú vilt 

hafa hana.

Ekkert mál, ég 
merkti síðuna.

Undanfarið hafa 
margir pistlahöf-
undar í flestum 
blöðum keppst 
við að segja skoð-
anir sínar á Val-

entínusardeginum 
sem hefur verið 
gerður að holdgerv-

ingi bandarísks kap-
ítalisma. Það þykir greinilega ekki 
töff á meðal pistlahöfunda að 
halda þann dag hátíðlegan. Ég er 
svo sem ekkert öðruvísi í þeim 
efnum, hef aldrei séð nokkra 
ástæðu til að fagna þeim degi. Að 
miklu leyti er ég sammála mörg-
um þeirra sem hafa tjáð sig um 
þennan dag ástarinnar. Það á svo 
sem ekkert að vera einhver einn 

dagur þar sem haldið er upp á ást-
ina − hún er nú frekar þess eðlis 
að haldið sé upp á hana á hverjum 
einasta degi.

Svo eru samt sumir sem þurfa 
bara svona daga til þess að minna 
sig á að vera góðir við konur eða 
menn. Þá finnst mér gáfulegra að 
halda í gamlar íslenskar hefðir í 
þessum málum. Dæmi um þær 
eru auðvitað bóndadagurinn og 
konudagurinn, sem er í dag. Gaml-
ir og góðir íslenskir dagar þar sem 
bæði kynin fá sinn dag. Og það er 
enn betra að þeir dagar eru ekki 
afmarkaðir bara fyrir ástfangna, 
eins og umræddur Valentínusar-
dagur. Það er til dæmis hverjum 
sem er velkomið að óska mér til 
hamingju með daginn í dag.

En það eru fleiri dagar sem væri 
hægt að halda hátíðlega í þessu 
samhengi. Af hverju auglýsa til 
dæmis blómabúðir og veitinga-
staðir aldrei neitt fyrir kvenrétt-
indadaginn 19. júní eða kvennafrí-
daginn 24. október? Það væri 
svolítið gaman að fá blóm með 
hamingjuóskum á kvenréttinda-
daginn. Þannig væri hægt að fagna 
því hversu lengi konur á Íslandi 
hafa haft kosningarétt en minnast 
þess um leið að því er ekki eins 
farið alls staðar.  Svo myndi ég 
alveg vilja fara út að borða á 
kvennafrídaginn. Ég myndi samt 
ekkert vilja láta bjóða mér heldur 
myndi ég borga sjálf. Þannig gæti 
ég fagnað því að ég er sjálfstæð og 
vinnandi. Það er nógu að fagna.

STUÐ MILLI STRÍÐA Fleiri og fjölbreyttari hátíðisdagar
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR VILL HALDA FLEIRI KONUDAGA

Þú veist ekki hvað 
það er erfitt að 
raka sig þegar 

maður hefur enga 
spegilmynd!

 
er íbúð með aðgengi að vinnuaðstöðu, sem ætluð er til dvalar 

fyrir íslenska listamenn.  Stofan er í eigu Reykjavíkurborgar, 
menntamálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands og er stað-
sett í miðborg Parísar, skammt frá Notre Dame dómkirkjunni. 

Þeir sem í stofunni dvelja greiða dvalargjöld sem ákveðin eru 
af stjórn Cité Internationale des Arts er rekur stofuna, ásamt 
fl eiri listamannaíbúðum og miðast við kostnað af rekstri hen-
nar.  Þessi gjöld eru lægri en almenn leiga í París og á árinu 
2008 verða þau 330 evrur á mánuði fyrir einstakling en 420 
evrur á mánuði fyrir tvo. Úthlutun er lágmark tveir mánuðir í 

senn skv. reglum Cité en vegna fjölda umsókna undanfarin ár 
hefur dvalartími að jafnaði verið 2 mánuðir. 

Dvalargestir skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité Internation-
ale des Arts varðandi afnot af húsnæði og vinnuaðstöðu, þ.á 
m. er ætlast til að þeir nýti stofuna allan úthlutunartíma sinn. 

Hér með auglýst eftir umsóknum um afnot Kjarvalsstofu 
tímabilið 1. ágúst 2008 til 31. júlí 2009. 

Umsóknareyðublöð fást á Rafrænni Reykjavík á 
www.reykjavik.is og á vef Menningar- og ferðamálasviðs, 

www.reykjavik.is/menningogferdamal. Einnig má nálgast 
umsóknareyðublöð, ásamt reglum sem gilda um afnot af 
Kjarvalsstofu, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 

Umsóknir skulu stílaðar á stjórnarnefnd Kjarvalsstofu, 
Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, Ingólfsnausti 

- Vesturgötu 1, 101 Reykjavík.   

Fyrri umsóknir þarf að endurnýja, eigi þær að koma til greina 
við þessa úthlutun. 

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi þriðjudaginn
 25. mars 2008. 

Stjórnarnefnd Kjarvalsstofu 

KJARVALSSTOFA Í PARÍS

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars
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Vel ber í veiði fyrir unnendur 
sönglistar í kvöld en þá fer fram 
dagskrá helguð sænska tenór-
söngvaranum Jussi Björling í 
Salnum í Kópavogi.

Salurinn hefur boðið hinu 
sænska Jussi Björling-félagi að 
flytja einstæða dagskrá, sem hlot-
ið hefur heitið „A Golden Evening 
with Jussi Björling“ í Tíbrá-tón-
leikaröðinni. Með hljóðritunum, 
orðum og ljósmyndum er dregin 
upp mynd af goðsögninni um hinn 
þjóðsagnakennda tenór sem hóf 
söngferil sinn aðeins fjögurra ára 
gamall og söng fram til dauðadags 
árið 1960, en þá var Björling 
aðeins 49 ára.

Hágæðahljóðritanir með söng 
Björlings munu óma um tónleika-
salinn á milli þess sem Bertil 
Bengtsson, einn helsti Björling-
sérfræðingur heimsins í dag, leið-
ir tónleikagesti í gegnum líf og list 
Jussi Björling í máli og myndum. 
Á meðal þess sem gestir fá að 
heyra Björling flytja er mögnuð 
upptaka af aríunni Nessun dorma 
úr óperunni Turandot eftir Pucc-
ini sem var bjargað úr sænsku 
safni fyrir aðeins örfáum árum og 
endurunnin af mikilli natni.

Jussi Björling-félagið hefur 
sannreynt þessa hugmynd við 

góðan orðstír í tónlistarsölum í 
stærri borgum Svíþjóðar. Svipað-
ur árangur hefur náðst í tónleika-
sölum í Bandaríkjunum, Englandi 
og Noregi þar sem dagskráin 
hefur vakið mikla eftirtekt og 
lukku.

Hinn heimsþekkti sænski tenór-
söngvari Jussi Björling kom í sína 
fyrstu og einu heimsókn til Íslands 
í nóvember árið 1952. Hann dvaldi 
hér í vikutíma, hélt tónleika við 
mikla hrifningu allra viðstaddra 
og var sæmdur Riddarakrossi 
hinnar íslensku Fálkaorðu.

Tónleikarnir hefjast kl. 20. Miða 
má nálgast í miðasölu Salarins. - vþ

Goðsögnin Jussi 
Björling í Salnum

Margir hafa mikið dálæti á tón-
smíðum Vivaldis, enda ærin 
ástæða til. Þeir sem tilheyra þess-
um hópi ættu að fjölmenna í Lang-
holtskirkju í kvöld kl. 20 vegna 
þess að þá flytur Gradualekór 
kirkjunnar eitt af þekktustu verk-
um tónskáldsins, Gloriu. Með 
kórnum leikur kammersveit sem 
er að hluta skipuð fyrrverandi 
meðlimum kórsins.

Gloria og Árstíðirnar eru þau 
verk sem „Rauðhærði prestur-
inn,“ Vivaldi, er þekktastur fyrir 
og oftast eru flutt. Gloria er samin 
fyrir blandaðan kór og hefur 
margsinnis verið flutt hérlendis. 
Það er sjaldgæfara að heyra verk-
ið í flutningi barnakórs, en útsetn-
ingin er eftir Louis Pichierri sem 
var tónlistarskólastjóri og hljóm-
sveitarstjóri í New Hampshire. 

Í fyrri hluta tónleikanna á 
sunnudag mun Gradualekórinn 
flytja nokkur verk að auki, meðal 
annars þrjú lög úr frönsku mynd-
inni „Les Choristes“ eftir Christ-
ophe Barratier og Bruno Colais, 
Carmen fratrum arvalium sem 
Hildigunnur Rúnarsdóttir samdi 
fyrir kórinn síðastliðið vor og 
Gloriu eftir danska tónskáldið 
Michael Bojesen.

Gradualekór Langholtskirkju er 
skipaður 30 stúlkum á aldrinum 
14–18 ára sem flestar hafa alist 
upp í öflugu tónlistarstarfi Kór-
skóla Langholtskirkju og sumar 
sungið í kór í tíu ár. Þær eru allar í 
tónlistarnámi. Konsertmeistari á 
tónleikunum er Joaquin Páll Pal-
omares sem er að ljúka námi frá 
Listaháskóla Íslands. Stjórnandi 
er Jón Stefánsson. -vþ

Barnakór flytur 
Gloriu Vivaldis

GRADUALEKÓR LANGHOLTSKIRKJU Flytur Gloriu eftir Vivaldi á tónleikum á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JUSSI 
BJÖRLING 
Ein skær-

asta stjarna 
óperu-

heimsins 
fyrr og síðar.

Píanóleikarinn Helga Bryndís Magnúsdóttir leikur 
á tónleikum í Laugarborg í Eyjafjarðarsveit í dag 
kl. 15. Á efnisskránni eru nokkur af öndvegisverk-
um píanóbókmenntanna eftir þá J.S. Bach, L.v. 
Beethoven, S. Rachmaninoff og F. Chopin.

Helga Bryndís lauk kennara- og einleikaraprófi 
frá Tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1987 þar 
sem Jónas Ingimundarson var hennar helsti 
kennari. Hún stundaði framhaldsnám í píanóleik 
við Tónlistarskólann í Vínarborg og við Sibeliusar-
akademíuna í Helsinki. Helga hefur haldið fjölda 
einleikstónleika og leikið með hljómsveitum, 
einsöngvurum, kammersveitum og kórum, meðal 
annars með Sinfóníuhljómsveit Íslands, Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands og Caput-hópnum. Á 
næstunni má heyra Helgu Bryndísi leika einleik á 
Listahátíð í Reykjavík vorið 2008. Helga hefur 
starfað við Tónlistarskóla Akureyrar frá árinu 
1992. Hún hlaut starfslaun listamanna árið 2003 og 
aftur árið 2007.

Tónleikarnir eru liður í vetrardagskrá Laugar-
borgar. Miðaverð er 2000 kr.

Öndvegisverk píanóbók-
menntanna fá að hljóma

HELGA BRYNDÍS MAGNÚSDÓTTIR PÍANÓLEIKARI Leikur á 
tónleikum í Laugarborg í dag.

         GAMANÓPERAN

SÍGAUNABARÓNINN
EFTIR JOHANN STRAUSS - Íslensk þýðing: Egill Bjarnason og Þorsteinn Gylfason

Í GAMLA MJÓLKURSAMLAGINU BORGARNESI

Miðapantanir 437 1598 • tskb@simnet.is • Uppl.: www.borgarbyggd.is

Su. 24. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Þr. 26. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Síðustu sýningar:

La. 1. mars kl. 20.00 - LAUS SÆTI
Su. 2. mars kl. 20.00 - LAUS SÆTI
Þr. 4. mars kl. 20.00 - LAUS SÆTI

Félagið Heyrnarhjálp
Texti er okkar tromp

Málþing um aðgengismál
Heyrnarhjálp býður til málþings

um aðgengi fólks með heyrnarfötlun

Grand Hótel við Sigtún 1. hæð 3. mars 2008 kl. 16-19.30

Efni málþings:
Fjallað verður um aðgengismálin í víðum skilningi, s.s. um textun á íslensku efni í sjónvarpi, myndböndum og 
kvikmyndum, hvað gerir tónmöskvi og hvar á hann að vera, rittúlkun/táknmálstúlkun og réttur einstaklinga til
 túlkunar. Einnig er fjallað um  heyrnarskerðinguna og áhrif hennar,  tæknina, skólakerfi ð og vinnumarkaðinn.

Sýning og kynning verður á  heyrnar-og hjálpartækjum og öðrum sérútbúnaði.
Sýningin opnar kl. 15.30

Markhópur:
Heyrnarskertir/lausir, aðstandendur þeirra og ekki síður fagfólk, samstarfsmenn, vinnuveitendur 

og embættismenn sem tengjast málafl okkunum í starfi .

Aðgengi fyrir alla. Tónmöskvi, rittúlkur, táknmálstúlkur

Kaffi veitingar-námskeiðsgögn

Húsið opnar 15.30. Verð 1000 krónur
Fólk er hvatt til að skrá sig á netinu: heyrnarhjalp@centrum.is

Heyrnarhjálp, félag heyrnarskertra á Íslandi.  Langholtsvegur 111. 104 Reykjavík. 
Sími: 5515895 Fax: 5515835. Veffang: heyrnarhjalp.is
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Frá framleiðendum Frá framleiðendum
The Devil Wears PradaThe Devil Wears Prada

Skemmtilegasta rómantíska Skemmtilegasta rómantíska
gamanmynd ársins með gamanmynd ársins með

Katherine Heigl úr Knocked Katherine Heigl úr Knocked
up og Greys Anatomy í up og Greys Anatomy í

fantaformi.fantaformi.

Frá framleiðendum 
The Devil Wears Prada

Skemmtilegasta rómantíska 
gamanmynd ársins með 

Katherine Heigl úr Knocked 
up og Greys Anatomy í 

fantaformi.

FÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTAÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLUSEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!KALLAST STÖKKVARAR!

FÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!

NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

14
7

16
7
14
7

27 DRESSES kl. 8 - 10
RAMBO kl. 5.50
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl.1.30 - 3.40 - 5.50 ÍSL. TAL

BRÚÐGUMINN     kl. 2 - 4 - 8
JUMPER      kl. 10

16

7
12

12
16

27 DRESSES     kl.3 - 6 - 8.20 - 10.30
JUMPER      kl.3 - 6 - 8.30 - 10.30
BEFORE THE DEVIL KNOWS    kl.3 - 5.30 - 8 - 10.20
MEET THE SPARTANS      kl.3 - 6 - 8 -10

27 DRESSES kl. 5.30 - 8 - 10.30
27 DRESSES LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
JUMPER kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
MEET THE SPARTANS kl. 2- 4 - 6 - 8
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1 - 3.15 ÍSLENSKT TAL 

CLOVERFIELD kl. 10
BRÚÐGUMINN kl. 1.30 -3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 1.40 ÍSLENSKT TAL 

THERE WILL BE BLOOD kl.2.45 - 5.50 - 9 
INTO THE WILD kl.3 - 6 - 9 
ATONEMENT kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

5%

5%

5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

STÓRKOSTLEG MYND Í LEIKSTJÓRN SEAN PENN.

S.V. - MBL.B.B - 24 STUNDIR

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

8 til Óskarsverðlauna
tilnefningar

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

STEP UP 2                    kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 7

THERE WILL BE BLOOD kl. 5:15 - 8:30 - 10:10 16

THERE WILL BE BLOOD kl. 2 - 5:15 - 8:30 VIP
NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

MR. MAGORIUMS... kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

P.S. I LOVE YOU kl. 8 L

SWEENEY TODD kl. 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 8 16

DEATH AT A FUNERAL kl. 2 - 4 - 6 7

THE GAME PLAN kl. 1:10 - 3:20 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1 - 3 L

STEP UP 2 kl. 4 - 6:10 - 8:20 -10:30 7

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10 L

JUMPER kl. 8 - 10:30 12

MR. MAGORIUMS kl. 2 - 4 - 6 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2D -3:30 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

STEP UP 2                      kl. 5:50 - 8 - 10:10 7

JUMPER kl. 8 - 10:10 12

BRÚÐGUMINN kl. 5:50 7

MR. MAGORIUMS kl. 1:40 - 3:50 L

ALVIN OG ÍK... M/- ÍSL TAL kl. 1:40 L

THE GAME PLAN kl. 3:40 L

STEP UP 2: THE STREETS kl.5:50-8-10:10 7

RAMBO kl. 8 16

MEET THE SPARTANS kl. 4 7

ÁSTRÍKUR M/ÍSL TALI kl. 1:30 L

ALVIN OG ÍK... M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 L

CHARLIE WILSONS WAR kl. 6 12

NO COUNTRY FOR... kl. 10 16

STEP UP 2 kl.  4 -6 -8 - 10 7

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 2 L

MR. MAGORIUMS kl. 2 - 4 L

MEET THE SPARTANS kl.  6 7

P.S. I LOVE YOU kl.  8 L

UNTRACEBLE kl.  10:30 16

SparBíó 450kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

SparBíó 450kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
27 DRESSES kl. 5.50, 8 og 10.10 L
RAMBO kl. 6.15, 8 og 10-P 16
JUMPER kl. 8 og 10 12
LOVEWRECKED kl. 2, 4 og 6 L
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1.45 og 4 ÍSL TAL L
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 og 4 ÍSL TAL L

2
- 24. Stundir

- V.J.V., Topp5.is

Bandarískir veðbankar telja lík-
legast að spennumynd Coen-
bræðra, No Country for Old Men, 
hreppi Óskarsverðlaunin aðfara-
nótt mánudags sem besta mynd-
in. Líkurnar eru einn á móti þrem-
ur, sem kemur ekki á óvart miðað 
við þann fjölda verðlauna sem 
hún hefur fengið að undanförnu.

No Country for Old Men fjallar 
um náunga sem finnur tösku fulla 
af peningum og vandræði sem 
fylgja í kjölfarið. „Fjölmargir í 
Hollywood hafa það á tilfinning-
unni að þetta verði ár Coen-
bræðra,“ sagði gagnrýnandi hjá 
dagblaðinu Los Angleles Times. 

Í öðru sæti hjá veðbönkum er 
mynd Paul Thomas Anderson, 
There Will Be Blood, með líkurn-
ar einn á móti fjórum. Þykir Dani-
el Day-Lewis sýna stórleik í 

myndinni og eiga Óskarinn vís-
ann.

Ein mynd, sem margir telja að 
geti komið verulega á óvart á hátíð-
inni, er gamanmyndin Juno sem 
fjallar um táningsstúlku sem verð-
ur ófrísk. Myndin kostaði aðeins 
tæpar 170 milljónir króna í fram-
leiðslu en hefur náð inn tæplega 
8,4 milljörðum króna í miðasöl-
unni. „Handritið er virkilega gott 
og það gæti fengið verðlaun,“ sagði 
gagnrýnandi hjá Movies.com. 

Coen-bræður taldir líklegastir

NO COUNTRY FOR OLD MEN Javier 
Bardem er tilnefndur til Óskarsins fyrir 
aukahlutverk sitt nýjustu Coen-mynd-
inni.

LÍKUR HJÁ VEÐBÖNKUM
1/3 - No Country for Old Men
4/1 - There Will Be Blood
6/1 -  Atonement
14/1 - Juno
33/1 - Michael Clayton

Næstu plötu Garðars Thors Cortes hefur verið frestað 
um óákveðinn tíma. Umboðsmaður hans, Einar 
Bárðarson, segir að þetta sé vegna landvinninga í 
nýjum löndum, svo sem í Asíu og Mið-Evrópu. „Platan 
hans er að koma út í Þýskalandi, Austurríki og 
löndunum þar í kring í maí og svo í Asíu þannig að við 
vildum ekki vera að rugla fólk með gömlu og svo nýju 
plötunni,“ segir Einar. Hann bætir því þó við að platan 
komi væntanlega út hér á landi á þessu ári en ekki sé 
víst með Bretlandsmarkað.

„Menn eru að velta því fyrir sér hvort næsta haust 
sé heppilegur tími og það verður bara að koma í ljós,“ 
segir Einar en Garðar vakti mikla athygli hjá 
Englendingum og söng meðal annars við vígslu 
skemmtiferðaskips sem sjálf Camilla Parker-Bowles 
vígði.

Einar tekur hins vegar skýrt fram að undirbúning-
urinn sé hafinn og að búið sé að setja niður efnisvalið. 
Hins vegar eigi eftir að ganga frá því hverjir verði 
með Garðari á plötunni en markið sé sett hátt í þeim 
efnum. Stefnt er að því að fá einhverja stórstjörnu til 
vekja enn meiri athygli á tenórnum og afurð hans. - fgg

Plötu Garðars Cortes frestað

SMÁTÖF Næstu plötu Garðars Thors Cortes hefur verið frestað 
um óákveðinn tíma.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

23. og 24. feb.

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

TÖFRABÚÐIN (ENSKT TAL)
KL. 1:30 í ÁLFAB., 2 í KRINGLU 
OG AK. KL. 1:40 Á SELFOSSI

GAME PLAN KL. 1:10 Í ÁLFABAKKADEATH AT A FUNERAL
KL. 2 Í ÁLFABAKKA

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSLENSKU  
TALI KL. 1 Í ÁLFABAKKA, OG 2 Í 
KRINGLUNNI

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI 
KL. 1:30 Í KRINGLUNNI OG 2 Á 
AKUREYRI
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Þrjár myndir verða frumsýndar 
hjá kvikmyndaklúbbnum 
Fjalakettinum í kvöld og annað 
kvöld. Í kvöld verður sýndur 
viðskiptatryllirinn Yella, sem 
hefur hlotið mikið lof gagnrýn-
enda. Fékk aðalleikkonan Nina 
Hoss til að mynda Silfurbjörninn 
í Berlín fyrir frammistöðu sína. 

Annað kvöld verður síðan 
frumsýnd ljóðræna heimildar-
myndin Menneskens Land – min 
film om Grønland þar sem 
nútímasamfélag Grænlendinga er 
krufið til mergjar. Einnig verður 
frumsýnd annað kvöld myndin 
Requiem eftir Hans-Christian 
Schmid sem byggir á raunveru-
legum atburðum þegar ung 
kaþólsk kona lét lífið eftir að 
reynt var að særa úr henni illa 
anda. Nánari upplýsingar um 
Fjalaköttinn má finna á www.
filmfest.is.

Þrjár myndir 
frumsýndar

YELLA Nina Hoss fékk Silfurbjörninn í 
Berlín fyrir frammistöðu sína í Yella.

Úrslit í Eurovision-forvali 
Íslands réðust loksins, 
loksins, í gærkvöldi, þegar 
síðustu átta lögin börðust 
á banaspjótum í beinni frá 
Smáralind. Þetta var búin 
að vera einhver lengsta 
sönglagakeppni í veraldar-
sögunni, rúmlega fimm 
mánuða törn; fyrsta undan-
undanúrslitakvöldið fór 
fram 6. október. 

Flytjendur og höfundar úrslitalag-
anna átta voru misjafnlega æstir í 
að koma sér og sínu lagi á fram-
færi. Þannig virtist sem Merzedes 
Club með sitt Ho Ho Ho og Euro-
bandið með sitt Fullkomna líf 
legðu allt í sölurnar, á meðan aðrir 
keppendur voru minna að stressa 
sig yfir fjölmiðlaathyglinni fyrir 
keppniskvöldið og treystu fremur 
á frammistöðu sína á sviðinu. 

Það voru þeir Valli sport og Páll 
Óskar sem voru klappstjórar æst-
ustu liðanna tveggja. Valli sport 
vann með Barða Jóhannssyni að 
kynningu að öllum lögunum hans 
þremur í keppninni. Valli var gríð-
arlega uppfinningasamur þegar 

kom að því að fá umfjöllun um sitt 
fólk í fjölmiðlum og ekki skemmdi 
fyrir að hann var með gott efni í 
höndunum; fáránlega grípandi 
lag, fjóra hressa próteinhlunka og 
limafagra en laglausa söngkonu. 
Eftir því var þó tekið hve höfund-
ur lagsins var lítið að trana sér 
fram við fjölmiðla. 

Í vikunni fram að keppni fóðr-
aði Valli Sport blaðamenn á hverri 
stórfréttinni á eftir annarri; plata 
var í vinnslu með Merzedes Club, 
samningur við Cod var kominn í 
höfn og viðræður hafnar við EMI 
og hinn útdottni Haffi Haff hafði 
tekið að sér förðun og greiðslu. 
Valli seildist meira að segja svo 
langt að fara að fletta ættfræði-
skrám og kom þaðan með þau stór-
tíðindi að afi beljakans Gaz-mans 
hefði samið Öxar við ána. Þá 
skellti Valli saman „Úr að ofan“ 
keppni í MR og lét Merzedes-
klúbbinn dæma og opnuauglýsing-
ar í blöðum blöstu við fólki þegar 
nær dró. Þá voru frægðarmenni 
eins og Logi Bergmann, Pétur 
Jóhann og Sveppi dregnir á flot til 
að lýsa stuðningi við lagið.

Það var sjálf stórstjarnan Páll 
Óskar sem plöggaði fyrir Friðrik 
Ómar og Regínu Ósk. Bæði höfðu 
orðið í öðru sæti (Regína 2006, 
Friðrik í fyrra), svo það var þeim 

mikið kappsmál að fara alla leið í 
ár. Páll Óskar er þaulvanur í að 
snúa blaðamönnum um fingur sér 
og laumaði því fljótlega inn að ný 
ensk útgáfa af laginu væri alveg 

rosaleg. Skömmu síðar 
lét hann það svo 
koma fram að enski 
textinn væri eftir 
hann sjálfan. Þá 
benti Páll á að lagið 
væri orðið gríðar-
vinsælt á Euro-
vision-síðum og á 
YouTube, væri þar 

jafnvel vinsælla en 
sjálfur Grammy-
konsert Amy Wine-

house.
Þriðji mega-

plöggar-

inn lét svo til sín taka á síðustu 
metrunum. Tónleikahaldarinn 
Kári Sturluson sendi fjölmiðlum 
skilaboð um gríðarlegan áhuga 
austur-evrópskra útgáfufyrir-
tækja á lagi Dr. Spock, Hvar ertu 
nú? Að auki var því stungið að fjöl-
miðlum að Hairdoctor myndi 
greiða sveitarmeðlimum, sérhann-
aður gúmmíhanskaþjarki myndi 
koma fram með hljómsveitinni í 
Smáralind og Ellý Ármanns tók 
sveitarmeðlimi í kennslustund í að 
skrifa ástarbréf.

Nú liggja úrslitin fyrir og í ljósi 
þeirra getur fólk metið hvort sé 
vænlegra til sigurs að vera músin 
sem læðist eða músin sem hringir 
fimm sinnum á dag í blaðamenn 
með æsandi tíðindi af vænlegum 
Eurovision-förum.

Barátta á bak við tjöldin í Laugardagslögunum

FÓR HAMFÖRUM Í PLÖGGI Á 
MERZEDES CLUB Valli Sport 
vann fyrir kaupinu sínu.

FÓR FÍNLEGA Í AÐ KYNNA 
EUROBANDIÐ Páll Óskar 

læddi inn fréttum af vinum 
sínum.

KOM INN Á SÍÐUSTU METRUNUM
Kári Sturluson plöggaði fyrir Dr. Spock.

Rúnar Sigurbjörnsson opnar 
ljósmyndasýninguna Doors á 
Næsta bar í kvöld klukkan 18. 
Sýningin samanstendur af 
myndum af hurðum í borginni 
Xiamen í Kína þar sem Rúnar og 
kona hans Elín Jónína Ólafsdóttir 
hafa dvalið síðastliðin ár. 

Sýningin var opnuð í Kína í 
fyrra en er nú komin til Íslands. 
Rúnar og Elín ætla við opnunina 
að flytja frumsamin lög af 
plötunni The Long Road Home 
sem kemur út á Íslandi og í Kína 
á þessu ári. 

Ljósmyndir 
af hurðum

RÚNAR OG ELÍN Rúnar og Elín spila lög 
af væntanlegri plötu sinni The Long 
Road Home við opnun sýningarinnar.
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Að fylgjast með framgöngu 
Handknattleikssambands síðustu 
daga og vikur er eins og að fylgj-
ast með hádramatískum harm-
leik. Það er fyrir löngu orðið 
átakanlegt að fylgjast með 
klaufagangnum í kringum ráðn-
ingu landsliðsþjálfara og sér ekki 
fyrir endann á þeirri vitleysu. 
Steininn hefur síðan algjörlega 
tekið úr síðustu daga og verður 
ekki lengur orða bundist. 

Þorbergur Aðalsteinsson, 
stjórnarmaður HSÍ, varð sjálfum 
sér og handknattleiksforystunni 
til háborinnar skammar í þættin-
um Utan vallar á Sýn. Fyrir það 
fyrsta var maðurinn í mjög 
annarlegu ástandi og alls ekki í 
því ástandi sem menn eiga að 
vera þegar þeir fara í sjónvarps-
viðtöl fyrir hönd handknattleiks-
forystunnar. Maðurinn var 
ölvaður. Það getur undirritaður 

staðfest enda var hann á staðn-
um. Það geta fleiri einnig stað-
fest sem voru á staðnum.

Hegðun hans í þættinum er 
síðan kapitúli út af fyrir sig. Þar 
ræðst Þorbergur mjög ómaklega 
að sumum af bestu drengjum 
handboltans. Þess utan braut 
hann trúnað við stjórn sem og þá 
þjálfara sem hafa verið í viðræð-
um við HSÍ. Það er háalvarlegt.

Neita að axla ábyrgð
Stjórn HSÍ beit síðan höfuðið af 
skömminni með því að taka ekki 
föstum tökum á málinu á neyðar-
fundi síðasta föstudag. Þess í stað 
var ákveðið að stinga höfðinu í 
sandinn. 

Þorbergur sjálfur hefði þess 
utan átt að sjá sóma sinn í því að 
stíga til hliðar. Með því hefði 
hann séð til þess að HSÍ héldi ein-
hverjum trúverðugleika en 

niðurstaðan er álitshnekkir fyrir 
sambandið, sem er nú rúið öllum 
trúverðugleika. 

Handknattleiksforystan sýndi 
svo um munaði með viðbrögðum 
sínum að hún er ekki starfi sínu 
vaxin. Þær útskýringar að Þor-
bergur hefði verið þarna sem 
persónan Þorbergur en ekki 
stjórnarmaðurinn Þorbergur 
halda engu vatni og eru í raun 
svo barnalegar að það tekur engu 
tali. 

Ef Þorbergur hefði eingöngu 
tjáð sig um sinn landsliðsþjálfara-
feril og handboltann almennt 
hefði þessi afsökun gengið. Hann 
talaði aftur á móti um nánast ekk-
ert annað en málefni HSÍ. Ekki 
bara innri málefni sambandsins 
heldur þau allra innstu. Þessi 
málsvörn HSÍ er líklega sú slak-
asta síðan Maradona sagði hendi 
Guðs hafa skorað frægt mark 

gegn Englendingum á HM 1986.
Þorbergur segir að HSÍ hefði 

orðið við öllum kröfum þeirra 
Dags og Arons en þeir hafi samt 
sagt nei. Það skilur hann ekki. 

Hann gleymir því aftur á móti 
að þegar menn ákveða að þiggja 
störf skoða þeir einnig vinnu-
umhverfið og ekki síst þá ein-
staklinga sem þeir þurfa að vinna 
með. Má segja að ástandið innan 
herbúða HSÍ hafi kristallast í 
hegðun Þorbergs og stjórnar-
innar síðustu daga og ég lái þess-
um mönnum ekki að hafna starf-
inu. 

Hver vill vinna með einstakl-
ingum sem koma svona fram og 
öðrum sem leggja blessun sína 
yfir slíka framkomu? Þessi fram-
koma er á allan hátt óverjanleg 
og til háborinnar skammar. HSÍ 
stendur nú eftir án þjálfara, trú-
verðugleika og virðingar.

UTAN VALLAR HENRY BIRGIR GUNNARSSON SEGIR SÍNA SKOÐUN

Harmleikur handknattleikssambandsins

Fram og Haukar mætast í toppbaráttuleik N1-deildar karla í 
handbolta í Framhúsinu í Safamýri kl. 16 í dag. Liðin skildu 
jöfn 29-29 í Framhúsinu í lok september og Haukarnir 
unnu 26-20 tæpum mánuði síðar að Ásvöllum í 
N1-deildinni fyrr í vetur. 

Gunnar Berg Viktorsson, fyrrverandi leik-
maður Fram og núverandi leikmaður Hauka, 
telur leikinn afar mikilvægan fyrir bæði lið. 

„Eins og þetta er að spilast er þetta 
bara einn af úrslitaleikjum N1-deildar-

innar, það er nokkuð ljóst. Við erum 
búnir að tapa þremur stigum upp á 
síðkastið og gerum okkur fyllilega 
grein fyrir því hversu mikilvægur 
þessi leikur er upp á framhaldið. 
Ef við vinnum komum við okkur 
aftur í þægilega stöðu til að 
anda aðeins og við stefnum 
að sjálfsögðu að sigri eins og 

alltaf,“ sagði Gunnar Berg, sem telur Haukaliðið ekki endilega vera að 
koma á óvart með því að sitja á toppi deildarinnar. 

„Við stefndum alltaf að því að vera í toppbaráttunni og það er eitt 
af því sem þjálfarinn Aron Kristjánsson kom með inn í Haukaliðið, 
það er þessi sigurvilji og þetta sigurhugarfar,“ sagði Gunnar Berg 
og Andri Berg Haraldsson, leikmaður Fram, er ekki síður hrifinn af 
áhrifum þjálfara síns Ferenc Antal Buday á Fram-liðið. 

„Ég er gríðarlega ánægður með Ferenc og hann er að 
koma með nýjar æfingar inn í þetta og jafnvel æfingar 
sem maður hefur ekki kynnst áður á Íslandi,“ sagði Andri 
Berg, sem er gamall FH-ingur og á því ekki í miklum 
erfiðleikum með að gíra sig upp í leikinn gegn Haukum. 
„Ég hef nú reyndar ekki verið mjög sigursæll gegn 

Haukaliðinu í gegnum tíðina og hef fulla löngun til að 
breyta því með Fram í framtíðinni. Bæði við og Haukar 

höfum verið að spila fastan varnarleik og fínan 
sóknarleik í deildinni og ég held að þessi leikur 
verði klárlega einn af leikjum ársins,“ sagði Andri 
Berg að lokum. 

GUNNAR BERG ÚR HAUKUM OG ANDRI BERG ÚR FRAM:  VERÐA Í ELDLÍNUNNI Í STÓRLEIK Í FRAMHÚSINU Í DAG 

Klárlega einn af leikjum ársins í N1-deildinni

Enska úrvalsdeildin:
BIRMINGHAM CITY - ARSENAL 2-2
1-0 James McFadden (28.), 1-1 Theo Walcott 
(49.), 1-2 Walcott (55.), 2-2 McFadden, víti (95.).
FULHAM - WEST HAM UNITED 0-1
0-1 Nolberto Solano (87.).
LIVERPOOL - MIDDLESBROUGH 3-2
0-1 Tuncay Sanli (9.), 1-1 Fernando Torres (28.), 
2-1 Fernando Torres (29.), 3-1 Fernando Torres 
(61.), 3-2 Stewart Downing (83.).
PORTSMOUTH - SUNDERLAND 1-0
1-0 Jermain Defoe (69.).
WIGAN ATHLETIC - DERBY COUNTY 2-0
1-0 P. Scharner (60.), 2-0 Antonio Valencia (84.)
NEWCASTLE - MAN. UTD 1-5
0-1 Wayne Rooney (25.), 0-2 Cristiano Ronaldo 
(45.), 0-3 Cristiano Ronaldo (56.), 1-3 Diagne 
Faye (78.), 1-4 Wayne Rooney (80.), 1-5 Louis 
Saha (90+1).
STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Arsenal 27 19 7 1 56-20 64
Man. Utd 27 19 4 4 55-15 61
Chelsea 26 16 7 3 38-17 55
Liverpool 26 12 11 3 43-19 47
Everton 26 14 5 7 41-23 47
------------------------------------------------------------
Bolton  26 6 7 13 26-35 25
Birmingham  27 5 8 14 27-40 23
Reading 26 6 4 16 30-53 22
Fulham 27 3 10 14 25-45 19
Derby County 27 1 6 20 13-57 9

ÚRSLIT

> Eggert tryggði Hearts sigur

Landsliðsmaðurinn Eggert Gunnþór Jónsson tryggði 
skoska úrvalsdeildarliðinu Hearts 1-0 sigur á einu af 
toppliðum deildarinnar, Motherwell. Eggert átti langskot 
að marki sem fór í Stephen Craigan, fyrirliða 
Motherwell, og í markið. Markið var skrifað 
á Craigan. Hearts fór fyrir vikið í sjöunda 
sæti deildarinnar en sex efstu liðin komast 
í keppni um skoska titilinn á meðan þau sex 
neðstu keppa um að sleppa við fallið.

HANDBOLTI Þorbergur Aðalsteins-
son sendi frá sér yfirlýsingu í 
gær þar sem hann biðst afsökun-
ar á því að hafa brotið trúnað við 
HSÍ og þá Dag Sigurðsson, Geir 
Sveinsson og Aron Kristjánsson 
með orðum sínum í þættinum 
Utan vallar á Sýn. Hann biður 
Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóra HSÍ, einnig 
afsökunar vegna orða um 
samskipti Einars og Ólafs 
Stefánssonar.

Þorbergur ítrekar í yfirlýsing-
unni að hann hafi mætt í þáttinn 
sem áhugamaður um handbolta 
en ekki sem stjórnarmaður HSÍ 
sem hann er.   - hbg

Yfirlýsing frá Þorbergi:

Biður menn 
afsökunar

FÓTBOLTI Man. Utd minnkaði for-
skot Arsenal á toppi úrvalsdeildar-
innar í þrjú stig í gær. Þá lagði 
United lið Newcastle, 1-5, á St. 
James‘s Park á meðan Arsenal 
varð að sætta sig við jafntefli, 2-2, 
gegn Birmingham. Fernando 
Torres fór svo á kostum með Liver-
pool gegn Middlesbrough þar sem 
hann skoraði þrennu í 3-2 sigri.

Það hreinlega rauk úr Arsene 
Wenger, stjóra Arsenal, eftir leik-
inn í gær. Martin Taylor braut 
hrottalega á Eduardo da Silva eftir 
aðeins þrjár mínútur. Framherj-
inn brotnaði svo illa að ekki var 
hægt að sýna í sjónvarpi. Hann 
spilar ekki meira á leiktíðinni og 
kemur líklega ekki til baka fyrr en 
seint á þessu ári.

„Þessi maður ætti aldrei aftur 
að spila fótbolta. Hvað er hann 
eiginlega að gera á fótboltavelli? 
Ég hef lengi sagt að lið líti svo á að 
þau þurfi að sparka okkur niður til 
að eiga möguleika og því kemur 
þetta mér ekki á óvart,“ sagði 
Wenger alveg brjálaður.

Alex McLeish, stjóri Birming-
ham, sagði að Taylor væri með 
böggum hildar vegna atviksins. 
„Drengurinn er í molum yfir 
þessu. Það er ekki í eðli hans að 
meiða leikmenn,“ sagði McLeish.

Leikurinn var annars dramat-
ískur en jöfnunarmark Birming-
ham kom úr vítaspyrnu þegar 
rúmar fjórar mínútur voru komn-
ar fram yfir venjulegan leiktíma.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, var eðlilega himinlifandi með 
frammistöðu sinna manna. „Miðj-
an var fersk hjá okkur en hæfi-
leikar framherjanna sáu um þenn-
an leik fyrir okkur enda voru 
framherjarnir stórkostlegir. Við 
hefðum getað skorað fleiri mörk. 
Ég er mjög sáttur enda aldrei auð-

velt að koma hingað,“ sagði Fergu-
son kátur.

Fernando Torres sá til þess að 
Liverpool komst aftur í fjórða 
sæti deildarinnar með þrennunni 
sem hann skoraði gegn Middles-
brough. Hann hefur nú skorað 21 
mark í deildinni en þetta er í fyrsta 
skipti í fimm ár sem framherji 
Liverpool skorar yfir tuttugu 

mörk á tímabili. „Það er ekki auð-
velt fyrir erlenda leikmenn að 
aðlagast ensku deildinni hratt og 
örugglega en Torres hefur gert 
það frábærlega. Hann hefur kraft 
og getur gengið frá hvaða varnar-
manni sem er með hraða sínum,“ 
sagði Rafa Benitez, stjóri Liver-
pool, um stjörnuframherjann sinn.
 henry@frettabladid.is

Wenger vill lífstíðarbann
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, vill að Martin Taylor, leikmaður Birmingham, 
verði settur í lífstíðarbann eftir ruddatæklingu hans sem mölbraut fót Eduardos 
da Silva. Arsenal gerði jafntefli í leiknum. Man. Utd minnkaði forskotið.

Í LOSTI Cesc Fabregas sá manna fyrstur hversu illa Eduardo var meiddur og hann 
greip fyrir andlit sér og gat ekki horft á. Leikmenn Arsenal voru hreinlega í losti 
næstu mínútur eftir meiðslin hræðilegu. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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KÖRFUBOLTI 39. bikarúrslitaleikur 
karla sem fer fram klukkan 16 í 
Laugardalshöllinni í dag verður 
sögulegur því eftir hann verður 
nýtt nafn skrifað á bikarinn. 
Úrslitaliðin Snæfell og Fjölnir 
hafa ekki unnið bikarinn áður. 
Snæfell er sex sætum og 12 stig-
um fyrir ofan Fjölni í deildinni en 
Fjölnir vann hins vegar eina leik 
liðanna í vetur með 14 stigum í 
Hólminum.

Það er ekki hægt að segja að 
félögin sem mætast í dag hafi 
góðar minningar frá bikarúrslita-
leikjum því þau hafa tapað öllum 
þremur úrslitaleikjum sínum með 
29,7 stigum að meðaltali og eru öll 
töpin meðal þeirra fimm stærstu í 
sögu bikaúrslitaleikja karla. Snæ-
fell tapaði með 39 stigum fyrir 
Keflavík 1993 og svo aftur með 24 
stigum fyrir Keflavík tíu árum 
síðar en Fjölnir tapaði með 26 stig-

um fyrir Njarðvík í eina úrslita-
leik sínum fyrir þremur árum. 
Hólmarar og Grafarvogsfólk verð-
ur hins vegar fljótt að gleyma 
þessum úrslitaleikjum vinnist bik-
arinn loksins í dag. 

Enginn af spekingum Frétta-
blaðsins býst við að Fjölnismenn 
vinni bikarinn í dag (sjá til hliðar) 
en það voru heldur ekki margir 
sem spáðu þeim sigri á Skalla-
grími í Borgarnesi í undanúrslita-
leiknum á dögunum. Grafarvogs-
liðið er búið að tapa öllum þremur 
leikjum sínum frá því að það 
tryggði sér sætið í úrslitaleiknum, 
þar af með 45 stiga mun á heima-
velli gegn ÍR. 

Það er allt annað uppi á teningn-
um hjá Snæfellingum, sem hafa 

unnið sex deildar- og bikarleiki í 
röð og aðeins tapað 2 af 10 leikjum 
á þessu ári, sem var mikil framför 
frá lokum síðasta árs þegar liðið 
tapaði 3 af síðustu 4 leikjum 
sínum. 

Bárður Eyþórsson, þjálfari 
Fjölnis, mætir þarna sínu uppeldis-
félagi en hann hefur bæði farið í 
bikaúrslitaleik með Snæfelli sem 
leikmaður (skoraði 29 stig í 76-115 
tapi fyrir Keflavík 1993) og sem 
þjálfari (71-95 tap fyrir Keflavík 
2003). Þetta verður fjórði leikur-
inn sem Bárður stjórnar gegn 
Snæfelli en hann hefur tapað 
báðum leikjum sínum fyrir sunn-
an en vann hins vegar eina leikinn 
sem hann hefur stjórnað í Hólmin-
um. ooj@frettabladid.is

Fyrsti bikartitillinn í boði
Snæfell og Fjölnir hafa aldrei orðið bikarmeistarar í körfubolta en fá frábært 
tækifæri til að bæta úr því þegar liðin mætast í úrslitaleik Lýsingarbikarsins í 
Laugardalshöllinni. Snæfell þykir sigurstranglegra.

FYRIRLIÐARNIR Hlynur Bæringsson, fyrirliði Snæfells, og Hjalti Þór Vilhjálmsson, 
fyrirliði Fjölnis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HVERNIG FER LEIKURINN OG-
HVER VERÐUR MAÐUR LEIKSINS?
Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR: 
Snæfell vinnur með 2 stigum. Hlynur 
Bæringsson.
Magnús Þór Gunnarsson, fyrirliði 
Keflavíkur: Snæfell vinnur með 20 
stigum. Hlynur Bæringsson.
Páll Axel Vilbergsson, fyrirliði 
Grindavíkur: Snæfell vinnur með 17 
stigum. Justin Shouse.
Hafþór Ingi Gunnarsson, leikmaður 
Skallagríms: Snæfell með 15-20 stig-
um. Hlynur Bæringsson.
Sverrir Þór Sverrisson, fyrirliði 
Njarðvíkur: Snæfell vinnur með 10 
stigum. Hlynur Bæringsson og Justin 
Shouse.

KÖRFUBOLTI Geof Kotila, þjálfari 
Snæfells, er kominn með sitt lið í 
bikarúrslitaleik í fimmta sinn á 
sex árum því undir hans stjórn 

fór Bakken Bears í 
úrslitaleik 
danska bikarsins 
fjögur ár í röð 
frá 2003 til 2006. 

Bakken Bears 
varð bikarmeist-
ari 2004 og 2005 
en tapaði 
úrslitaleiknum 
bæði 2003 og 
2006. Á þessum 
fjórum árum 
vann liðið 20 af 

22 bikarleikjum 
undir stjórn 
Kotila.  - óój

Geof Kotila, þjálfari Snæfells:

Fimmti leikur-
inn á sex árum

KÖRFUBOLTI Sigurður Þorvaldsson, 
leikmaður Snæfells, er eini 
leikmaðurinn í úrslitaleik karla í 
dag sem hefur orðið bikarmeist-
ari en hann vann titilinn með ÍR-
ingum árið 2001 og var þá með 12 
stig og 10 fráköst í úrslitaleikn-
um. 

Sigurður hefur líka unnið alla 
fimm leiki sína í Laugardalshöll-
inni, úrslitaleikinn með ÍR fyrir 
sjö árum og svo tvo leiki með 
Snæfelli á úrslitahelgi Powerade-
bikarsins bæði 2004 og 2007. Sjö 
aðrir leikmenn hafa komist í 
Höllina en tapað bikarúrslitaleik, 

Hlynur Bæringsson og Jón 
Ólafur Jónsson (báðir með 
Snæfelli 2003), Magni Hafsteins-
son (með KR 2002) og svo 
Fjölnismennirnir Árni Þór 
Jónsson, Helgi Hrafn Þorláksson 
og Hjalti Þór Vilhjálmsson sem 
voru allir með Fjölni 2005 þegar 
liðið tapaði fyrir Njarðvík. Í liði 
Fjölnis þá var einnig Guðni 
Valentínusarson sem spilar nú 
með Snæfelli. - óój

Sigurður Þorvaldsson:

Hefur aldrei 
tapað í Höllinni

FIMM-NÚLL Sigurður Þorvaldsson, 
leikmaður Snæfells. VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

KÖRFUBOLTI Fjölnismenn ætla að 
halda mikla körfuboltahátið í 
aðdraganda bikarúrslitaleiksins 
en hún hefst klukkan 14 í 
Íþróttamiðstöðinni í Dalhúsum í 
dag. 

Fjölnismenn mæta Snæfelling-
um klukkan 16 í Laugardalshöll-
inni. Á hátíðina mætir troðslu-
meistari Íslands, Ólafur Ólafsson 
frá Grindavík, og verður með 
troðslusýningu ásamt öðrum 
háloftafuglum en auk þess verður 
rúlluboltakeppni, skotkeppni og 
Fjölnisfólkið getur fengið 
andlitsmálun og Fjölnis húðflúr. 

Stuðningsmannahópurinn Kári 
mætir og tekur Fjölnislagið og 
það verða síðan rútuferðir í 
Höllina klukkan 15.20 í boði 
Hópbíla. - óój

Körfuboltahátíð í Grafarvogi:

Troðslumeistar-
inn mætir
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Golf með
Express ferðum

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Tilvalin gjöf á 
konudaginn!
Golfkennsla á Alicante fyrir 
byrjendur og lengra komna. Í boði 
er einkakennsla og hópkennsla, 
stakir tímar og þátttaka í golf- 
skóla alla vikuna, allt eftir þörfum 
hvers og eins!
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, gisting í 7 nætur á 5* hóteli með 
morgunverði, 5 golfhringir m/golfbíl á 
Alicante Golf, fríir æfingarboltar, akstur til 
og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.

2.–9. apríl og 9.–16. apríl
Golfkennsla: Jón Karlsson

105.700 kr.
Verð á mann í tvíbýli

KÖRFUBOLTI Bikarmeistarar Hauka 
og Grindavík mætast í Laugardals-
höllinni klukkan tvö í dag í úrslita-
leik Lýsingarbikars kvenna og 
getur Grindavík þar unnið sinn 
fyrsta bikarúrslitaleik en Haukarn-
ir geta hins vegar unnið hann annað 
árið í röð. 

Haukastelpur hafa unnið bikar-
inn tvisvar á síðustu þremur árum 
auk þess að vinna þrjá síðustu 
bikar úrslitaleiki sína í Höllinni. Á 
sama tíma hafa Grindavíkurkonur 
farið þrisvar sinnum heim með 
silfrið. Það er því óhætt að segja að 
þessi félög eigi ólíkar minningar 
úr Laugardalshöllinni síðustu árin.

Grindavík hefur farið illa með 
Haukaliðið í síðustu tveimur leikj-
um, vann með 19 stigum á Ásvöll-
um í desember og svo með 14 stig-
um í Grindavík í janúar í síðasta 
leik liðanna. Haukarnir hafa lítið 
ráðið við Tiffany Roberson í þess-
sum leikjum en hún hefur skorað 
57 stig, tekið 29 fráköst og hitt úr 
22 af 31 skoti sínum í þeim. Grinda-
vík hefur einnig þegar slegið 
Haukana út úr bikarnum því 

Grindavík vann b-lið Hauka, 55-94, 
í sextán liða úrslitunum en í síð-
ustu tveimur leikjum hafa Grinda-
víkurstelpurnar slegið út tvö af 
efstu liðum deildarinnar, KR og 
Keflavík.

Kristrún Sigurjónsdóttir, fyrir-
liði Hauka, er eini leikmaður 
Haukanna sem hefur spilað í 
báðum úrslitaleikjunum sem liðið 
hefur unnið síðustu þremur árum 
en Svanhvít Skjaldardóttir var í 
hópnum í báðum leikjum. Unnur 
Tara Jónsdóttir, Bára Fanney Hálf-
danardóttir, Guðbjörg Sverrisdóttir 

og Ragna Margrét Brynjars dóttir 
spiluðu allar með í fyrra.

Grindvíkingarnir Ólöf Helga 
Pálsdóttir og Jovana Lilja Stefáns-
dóttir eru einu leikmenn Grinda-
víkur sem spiluðu í úrslitaleikjum 
liðsins 2005 og 2006. Petrúnella 
Skúladóttir og Alma Rut Garðars-
dóttir spiluðu báðar í leiknum fyrir 
tveimur árum.

Fréttablaðið heyrði í nokkrum 
leikmönnum í deildinni og þær 
voru allar á því að Grindavík myndi 
vinna leikinn og að Tiffany Rober-
son yrði maður leiksins. - óój

Ólíkt gengi hjá Haukum og Grindavík í bikarúrslitaleikjum kvenna síðustu árin:

Spá allar Grindavík titlinum

FYRIRLIÐARNIR Kristrún Sigurjónsdóttir, fyrirliði Hauka og Jovana Lilja Stefánsdóttir, 
fyrirliði Grindavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HVERNIG FER LEIKURINN?             
HVER VERÐUR MAÐUR
LEIKSINS?
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir, fyrir-
liði Keflavíkur: Grindavík vinnur með 
1 stigi. Tiffany Roberson.
Hildur Sigurðardóttir, fyrirliði KR: 
Grindavík vinnur með  12 stigum. Tiff-
any Roberson.  
Signý Hermannsdóttir leikmaður 
Vals: Grindavík vinnur með  5 stigum. 
Tiffany Roberson.  
Gréta María Grétarsdóttir, spilandi 
þjálfari Fjölnis: Grindavík vinnur með  
15 stigum. Tiffany Roberson.
Fanney Lind Guðmundsdóttir leik-
maður Hamars: Grindavík vinnur með  
3-4 stigum. Tiffany Roberson.

KÖRFUBOLTI Fimm af síðustu sex 
úrslitaleikjum hafa annað 
hvort farið í framlengingu 
eða unnist með þremur stig-
um eða minna. 

Leikirnir 2002 og 2003 
fóru alla leið í fram-
lengingu en 
Haukakonur hafa 
unnið sína tvo 
titla á undanförn-
um þremur árum 
með naumum mun. 
Haukaliðið vann 
Grindavík 72-
69 árið 2005 
og Keflavík 

með aðeins einu stigi í fyrra, 
78-77. 

Keflavík vann síðan KR 
með þremur stigum 2004, 
72-69, en eini leikurinn sem 
hefur ekki ráðist á loka-
sekúndunum er þegar ÍS 
vann 15 stiga sigur á 
Grindavík, 88-73, fyrir 
tveimur árum. - óój

Bikarúrslitaleikir kvenna hafa verið fjörugir:

Búist við spennuleik

DRAMATÍK Haukar 
unnu Keflavík með 

aðeins einu stigi í 
fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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EKKI MISSA AF SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00 Morgunstundin okkar   Í nætur-
garði, Brummi, Kóalabræður, Landið mitt.

09.00 Disneystundin   Herkúles 

09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Fínni kostur 
09.52 Fræknir ferðalangar 
10.22 Sigga ligga lá 
10.35 Konráð og Baldur 
10.50 Laugardagslögin
12.30 Silfur Egils
13.50 Bikarkeppni kvenna í körfu-
bolta  Bein útsending frá úrslitaleik Hauka 
og Grindavíkinga í bikarkeppni KKÍ í kvenna-
flokki.

15.50 Bikarkeppni karla í körfubolta  
Bein útsending frá úrslitaleik Snæfells og 
Fjölnis í bikarkeppni KKÍ í karlaflokki.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu 

20.20 Glæpurinn  (19:20) (Forbrydel-
sen: Historien om et mord)

21.20 Sunnudagsbíó - Uppgjörið  Þýsk 
bíómynd frá 2002 um tvo unga Austur-
Þjóðverja og breytingarnar sem urðu á lífi 
þeirra þegar múrinn hrundi og Þýskaland 
sameinaðist í eitt ríki árið 1989. 

23.05 Silfur Egils
00.20 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.00 Vörutorg
12.00 World Cup of Pool 2007 
12.50 Professional Poker Tour  (e)

14.25 Rachael Ray  (e)

15.10 Bullrun  (e)

16.00 Canada’s Next Top Model  (e)

16.50 Innlit / útlit  (e)

17.45 The Bachelor  (e)

19.10 The Office  (e)

19.40 Top Gear  Vinsælasti bílaþátt-
ur Bretlands, enda með vandaða og óháða 
gagnrýni um allt tengt bílum og öðrum öku-
tækjum, skemmtilega dagskrárliði og áhuga-
verða umfjöllun.

20.30 Psych  Bandarísk gamansería um 
mann með einstaka athyglisgáfu sem þyk-
ist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við 
að leysa flókin sakamál. Bíl Lassiter lögreglu-
manns er stolið fyrir framan lögreglustöðina 
og Shawn leysir málið á augabragði. En ekk-
ert er svona einfalt og hann áttar sig á því 
að það liggur meira að baki bílstuldinum. 
Hann kallar á Gus heim úr fríi til að kafa 
dýpra í málið.

21.30 Boston Legal  Denny bregður í 
brún þegar gamall vinur hans, hörkutól úr 
hernum, leitar lögfræðiaðstoðar vegna þess 
að hann má ekki vera opinberlega samkyn-
hneigður í bandaríska hernum. Alan bull-
ar bara þegar Lorraine er nálægt og nýr lög-
fræðingur, Whitney Rome, kemur til starfa 
og fær strax snúið mál í hendurnar.

22.30 Dexter  Bandarísk þáttaröð um dag-
farsprúða morðingjann Dexter sem vinnur 
fyrir lögregluna í Miami. Hann er sjálfskipað-
ur böðull sem myrðir bara þá sem eiga það 
skilið. Dexter er í vondum málum. Nú þarf 
hann að komast yfir myndband sem gæti 
komið upp um hann. Dexter kemst einn-
ig að því að hann á keppinaut, hermi kráku 
sem þykist vera hinn frægi böðull sem 
myrðir þá sem eiga það skilið.

23.25 C.S.I. New York (e)
00.20 C.S.I. Miami (e)
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney og 
vinir, Krakkarnir í næsta húsi, Þorlákur.

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon garðálfur, Refurinn Pablo og marg-
ar fleiri.

12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours
12.45 Neighbours
13.05 Neighbours
13.25 Neighbours
13.45 Neighbours
14.10 Bandið hans Bubba
16.00 Logi í beinni
16.55 60 mínútur
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Mannamál 
19.50 Sjálfstætt fólk   Jón Ársæll Þórðar-
son snýr aftur með viðtalsþátt sinn sem er 
margfaldur Edduverðlaunahafi. 

20.25 Pushing Daisies   Ævintýri um 
ungan mann sem allt frá barnsaldri hefur 
búið yfir þeirri einstöku náðargáfu að geta 
vakið fólk til lífs með snertingunni einni. 
Vandinn er að vilji þeir sem hann lífgar við 
halda lífi, þá þarf að fórna öðru lífi á móti. 

21.10 Cold Case  Lily Rush og félag-
ar halda þar uppteknum hætti við að rann-
saka óupplýst sakamál sem safnað hafa ryki 
í skjalaskápum lögreglunnar. 

21.55 Prison Break  Í lok síðustu þátta-
raðar lentu  flóttamennirnir í klóm lag-
anna varða í Panama og hafa nú verið lok-
aðir inni í skelfilegasta fangelsi Panama og 
þótt víðar væri leitað. Það þýðir aðeins eittt; 
hefja þarf nýja flóttatilraun. 

22.40 Corkscrewed  Stórskemmtilegur 
þáttur fyrir alla sanna áhugamenn um vín 
og vínrækt. 

23.05 Bandið hans Bubba
01.00 Óskarsverðlaunin 2008 - Rauði 
Dregillinn  Bein útsending frá forsmekkn-
um af Óskarsverðlaunahátíðinni 2008, þar 
sem fylgst verður grannt með helstu stjörn-
um kvikmyndaheimsins koma til Kodak-leik-
hússins og ganga eftir rauða dreglinum í 
sínu fínasta pússi.

01.30 Cold Case 
02.15 Til Death 
02.40 Fréttir
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.15 Bewitched
08.00 Big Momma´s House 2
10.00 Miss Congeniality 2. Armed and 
Fabulous
12.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory
14.00 Bewitched
16.00 Big Momma´s House 2
18.00 Miss Congeniality 2. Armed and 
Fabulous

20.00 Charlie and the Chocolate 
Factory 
22.00 The Pilot´s Wife
00.00 Kill Bill. Vol. 2
04.00 The Pilot´s Wife

07.15 Fulham - West Ham  Útsending frá 
leik Fulham og West Ham

08.55 Premier League World
09.25 Portsmouth - Sunderland  Út-
sending frá leik Portsmouth og Sunderland 

11.05 4 4 2  
12.25 Reading - Aston Villa  Útsending 
frá leik Reading og Aston Villa 

14.30 PL Classic Matches 
14.50 Blackburn - Bolton  Bein útsend-
ing frá leik Blackburn og Bolton í ensku úr-
valsdeildinni.

16.55 Newcastle - Man. Utd.  Útsending 
frá leik Newcastle og Man. Utd 

18.35 Birmingham - Arsenal  Útsending 
frá leik Birmingham og Arsenal

20.15 1001 Goals
21.05 PL Classic Matches
21.35 4 4 2
23.00 Liverpool - Middlesbrough  Út-
sending frá leik Liverpool og Middlesbrough 

> Johnny Depp
„Ég er feiminn, kvíðinn, 
taugaóstyrkur og allt sem 
ykkur getur dottið í hug. Ég 
hata frægðina, og ég hef 
gert allt til þess að sleppa 
við athygli,“ segir hinn 
heimsfrægi leikari Johnny 
Depp sem leikur í Charlie 
and the Chocolate Factory 
sem er sýnd kl. 20.00 í 
kvöld á Stöð2Bíó.

19.40 Top Gear   SKJÁREINN

20.00 Charlie and the Cho-
colate Factory   STÖÐ2BÍÓ

20.20 Forbrydelsen
   SJÓNVARPIÐ

20.25 Pushing Daisies   STÖÐ2

22.00 X - Files   SIRKUS

▼

▼
▼

▼

09.15 Spænski boltinn  (Sevilla - Zara-
goza) Útsending frá leik Sevilla og Zaragoza 
í spænska boltanum.

10.55 Box  Wladimir Klitschko - Sultan 
Ibragimov

12.25 Meistaradeild Evrópu  (Lyon - 
Man. Utd.) Útsending frá leik Lyon og Man. 
Utd í Meistaradeild Evrópu.

14.05 Meistaradeildin
14.45 Tottenham - Chelsea  (Enski deild-
arbikarinn) Bein útsending frá úrslitaleik Tot-
tenham og Chelsea í enska deildarbikarn-
um.

17.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evr-
ópu 
17.50 Spænski boltinn  (Barcelona - Le-
vante) Bein útsending frá leik Barcelona og 
Levante í spænska boltanum.

19.50 World Golf Championship 2007  
Bein útsending frá PGA mótaröðinni en 
Accenture Match Play Championship-mótið 
fer fram í Tucson Arizona.

23.00 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Getafe) e.

00.40 Tottenham - Chelsea  (Enski 
deildarbikarinn) Útsending frá úrslitaleik 
Tottenham og Chelsea í enska deildarbik-
arnum.

Lögreglu- og lögmannaþættir eru fastir liðir 
eins og venjulega í íslensku sjónvarpi. Hrjúfu 
rannsóknarlögreglumennirnir í Law and order 
hlaupa á eftir vitnum milli þess sem þeir 
slengja fram kaldhæðnu gríni um þann myrta. 
Láta síðan málið í hendur á harðsvíruðum og 
réttsýnum saksóknurum sem virðast yfirleitt 
sjá allt í svörtu og hvítu.
Þættirnir CSI eru löngu orðnir þreyttir í öllum 
þeim borgum sem þeir eru teknir upp í. 
Besserwisserinn Grissom í Las Vegas finnst 
mér ekki lengur trúverðugur þrátt fyrir alla 
kunnáttu sína í pöddufræðum, Horatio Caine 
í Miami er með óþolandi töffarastæla og talar 
alltaf í sama tóni, hvort sem hann er að ræða 
við samstarfsfélaga, yfirheyra vitni eða hóta 
glæpamönnum. Svo er það hópurinn í New 

York leiddur af Mac Taylor og Stellu Bonasera 
sem eru alltaf fín og strokin. Hvernig glæpa-
rannsóknarfólk getur verið í háum hælum með 
slegið hár á morðstað þar sem hver þráður og 
svitadropi geta leitt málið til lykta er mér hulið.
Þá mæli ég heldur með þáttunum The Closer á 
Stöð 2. Kyra Sedgwick nær að glæða rann-
sóknalögreglukonuna Brendu Leigh Johnson lífi 
og gerir hana yndislega mannlega. Hún er langt 
í frá fullkomin þrátt fyrir fullkomnunaráráttu. 
Hún er fíkill í sykur, á tíðum sveimhugi og getur 
bæði fengið menn upp á móti sér eða í lið með 
sér með krassandi suðurríkjahreim.  

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR VILL ÓFULLKOMNAR KONUR

Kúl karlar og svalar gellur

THE CLOSER Kyra Sedgwick sem Brenda Leigh 
Johnson.
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16.00 Hollyoaks  (126:260)

16.25 Hollyoaks  (127:260)

16.50 Hollyoaks  (128:260)

17.15 Hollyoaks  (129:260)

17.40 Hollyoaks  (130:260)

18.05 Hollywood Uncensored 
18.30 Falcon Beach  Paige, Lane og Erin 
eru öll í fríi á Falcon Beach. Paige er ung 
og snobbuð dekurrófa sem vill frekar vinna 
í fyrirtækinu hjá pabba sínum heldur en 
hanga á ströndinni með mömmu sinni 
en þegar hún hittir Jason, aðaltöffarann í 
bænum fara málin að flækjast.

19.15 The George Lopez Show
19.40 Sjáðu 
20.05 Comedy Inc.  Sprenghlægileg-
ur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum 
öðrum við.

20.30 Special Unit 2 
21.15 Extreme: Life Through a Lens  
Hér eru sagðar sögur stjarnanna í Holly-
wood í gegnum myndir sem hafa birst í 
stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf 
þeirra og feril.

22.00 X-Files  Fox Mulder trúir en Dana 
Scully efast er þau rannsaka yfirnáttúruleg 
mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að hindra 

leit þeirra að sannleikanum.

23.00 2008 Academy Awards: The 
Arrivals 
01.00 Falcon Beach
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.15 Af sagnameistaranum Knut Hamsun
11.00 Guðsþjónusta í Áskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Útvarpsleikhúsið: Nornirnar
15.35 Sírenur
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Úr tónlistarlífinu

17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.00 Fréttir
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

10.00 EastEnders 10.30 EastEnders 11.00 Amazon 
- Truth & Myth 11.30 Amazon Abyss 12.00 Tribe 
13.00 The Dobsons of Duncraig 13.30 Mad 
About Alice 14.00 The Aristocrats 15.00 Doctor 
Who 15.45 Doctor Who Confidential 16.00 My 
Hero 16.30 My Hero 17.00 EastEnders 17.30 
EastEnders 18.00 Space Race 18.50 Days that 
Shook the World 19.50 The Ship 20.40 I’ll Show 
Them Who’s Boss 21.20 I’ll Show Them Who’s 
Boss 22.00 Around the World in 80 Days 23.00 
EastEnders 23.30 EastEnders 0.00 Space Race 
1.00 Days that Shook the World 2.00 Around the 
World in 80 Days

11.00 TV Avisen 11.10 Boxen 11.25 OBS 11.30 
SPAM 12.00 SKUM TV 12.15 Flemmings Helte 
De Luxe 12.35 Family Guy 13.00 Gudstjeneste i 
DR Kirken 13.45 Sommer 14.45 HåndboldS¢ndag 
16.30 Emil fra L¢nneberg 17.00 Chimpanserne 
fra Gombe 17.30 TV Avisen med Sport 18.10 
Landsbyhospitalet 19.00 Sommer 20.00 21 
S¢ndag 20.40 S¢ndagsSporten 20.50 Napoleon 
22.20 Höök 23.20 Mahmouds hus

10.00 NRKs sportss¢ndag 10.50 V-cup langrenn: 
Stafett 4x5 km kvinner 12.05 Sport i dag 12.30 VM 
skiflyging 2008 14.30 V-cup langrenn: Stafett 4x10 
km menn 15.30 V-cup kombinert: 7,5 km langrenn 
15.55 V-cup sk¢yter 16.30 Åpen himmel 17.00 
Kalle og Molo 17.20 Sola er en gul sjiraff 17.30 
Newton 18.00 S¢ndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 
19.15 Reinlykke 19.55 Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu 20.25 Hvem var Jason Bourne? 
22.20 Kveldsnytt 22.35 Ny vår for kjernekraft 
23.30 Juristane 0.10 Terjes sesongkort: Gr¢nland 
0.35 Norsk på norsk jukeboks

10.05 Debatt 11.05 Grosvold 11.50 Beckman, 
Ohlson & Can 12.20 Dokument inifrån: Bäst barn 
vinner! 13.20 Miss Gulag 14.25 I love språk 15.25 
Världen 16.25 De kastlösa 16.55 Anslagstavlan 
17.00 BoliBompa 17.30 Skärgårdsdoktorn 18.30 
Rapport 19.00 Andra Avenyn 19.30 Sportspegeln 
20.15 Agenda 21.10 Genusmaskineriet 21.40 Sjuk 
i själen 22.10 Rapport 22.20 Alpint: Världscupen 
23.10 Tv-stjärnan

Bein útsending frá Óskarsverð-
launahátíðinni hefst kl. eitt eftir 
miðnætti.  Við fylgjumst með á 
rauða dreglinum þegar helstu 
stjörnur kvikmyndanna renna í 
hlað Kodak-leikhússins.  Strax  
á eftir hefst svo afhendingin 
á þessum líklega eftirsóttustu 
verðlaunum í heimi kvikmynda-
iðnaðarins.  Á þriðjudag kl. 
20.15 verður svo sýnd sérstök 
samantekt með öllu því helsta 
sem gerðist á Óskarsverðlauna-
hátíðinni.

STÖÐ 2 KL. 01.00

Óskarsverðlaunahátíðin

Viðmælandi Jóns Ársæls í Sjálfstæðu 
fólki að þessu sinni er stórsöngvarinn 
og lífskúnstnerinn Bergþór Pálsson. 
Bergþór talar opinskátt um einstakt
lífshlaup sitt þar sem skipst hafa á 
skin og skúrir. En ávallt hefur hann 
borið höfuðið hátt og litið björtum 
augum á lífið og náungann. Bergþór 
ræðir þessa jákvæðu lífsýn sína, 
ástina og sönginn.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Sjálfstætt Fólk
Stöð2 kl. 19.50

▼

SJÁLFSTÆTT FÓLK - kl. 19:50 COLD CASE - kl. 21:10 PRISON BREAK - kl. 21:55

Pushing Daisies - Í kvöld kl. 20:25

ÓTRÚLEG VERÖLD

30%
aukaafsláttur af fyrsta

mánuðinum ef þú kaupir

áskriftina á stod2.is

m.v. 12 mánaða 

skuldbindingu

Frá leikstjóra Men in Black og Addams Family kemur ein ótrúlegasta 
veröld sem orðið hefur til í sjónvarpi. Ævintýri um ungan mann sem allt 
frá barnsaldri hefur búið yfir þeirri einstöku náðargáfu að geta vakið fólk 
til lífs með snertingunni einni.

„Besti nýi þáttur vetrarins“
Chicago Sun-Times

 
„Kraftaverk í sjónvarpi“

Detroit Free Press
 

„Pushing Daisies er fullkominn“
New York Daily News

 
„Skíragull frá upphafi til enda“

USA Today
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Bubbi Morthens hefur vaðið fyrir neðan sig. 
Hann er með þeim fyrstu til að bóka tónleika í 
nýja tónlistar- og ráðstefnuhúsinu sem nú rís á 
hafnarbakkanum í Reykjavík. Hið glæsilega 
mannvirki verður tekið í notkun í desember 
árið 2009 og Bubbi er þegar búinn að bóka sína 
árlegu Þorkláksmessutónleika í stóra sal húss-
ins það ár og síðan næstu Þorkláksmessur á 
eftir.

Í húsinu verða fjórir salir. Sá stærsti tekur 
1.800 manns í sæti og þar ætlar Bubbi að spila. 
Hann vonast því klárlega eftir fleiri gestum en 
á fyrri Þorláksmessutónleika því bæði Hótel 
Borg og Nasa, þar sem Bubbi hefur spilað til 
þessa á Þorláksmessu, taka meira en helmingi 
færri. Aðrir salir í nýja húsinu eru ráðstefnu-
salurinn, sem tekur 750 manns í sæti, æfinga-
salurinn sem tekur 450 manns í sæti, og minnsti 
salurinn, sem tekur 200 manns í sæti. Portus 
group sér um pantanir og þótt Bubbi hafi ekki 
verið sá fyrsti til að bóka er hann sá fyrsti til 
að bóka mörg ár í röð fram í tímann. 

Það er annars að frétta af Bubba að nýja 
platan hans, sem ber vinnuheitið Fjórir naglar, 
mun koma út 6. júní, á 52 ára afmælisdegi 
Kóngsins. Platan er sú fyrsta með frumsömdu 
efni síðan skilnaðarplötutvennan Ást og Í 6 

skrefa fjarlægð frá Paradís kom út um sumarið 
2005. Nýju plötuna gerði Bubbi með Pétri Ben 
sem sá um upptökur og hljómsveit sinni Stríð 
og friður. Bubbi skrifar á aðdáendasíðu sína, 
bubbi.is, að þrettán lög hafi verið tekin upp og 
að þessi plata „eigi eftir að koma mönnum á 
óvart“. - glh

Bubbi bókar nýja tónlistarhúsið

HÉR VERÐUR BUBBI Á ÞORLÁKSMESSU 2009 Tölvu-
teikning sýnir útlit stóra salarins.

Herranótt sýnir nú verkið Nosfer-
atu – í skugga vampírunnar í 
Tjarnarbíói, þar sem gerviblóðið 
flýtur um sviðið. Ólafur S. Þor-
valdz, sem jafnframt leikstýrir 
uppsetningunni, vann leikgerðina 
upp úr bíómyndinni Shadow of the 
Vampire frá árinu 2001. Hún er 
hins vegar byggð á upprunalegu 
Nosferatu-myndinni frá árinu 
1922. „Sagan okkar er sú að leik-
stjórinn, Murnau, hafi ráðið alvöru 
vampíru til að leika Nosferatu, 
gegn því að hún fái eitthvað fyrir 
sinn snúð,“ útskýrir Ólafur íbygg-
inn. 

Það er Ásta Fanney Sigurðar-
dóttir, sem er á þriðja ári við MR, 
sem bregður sér í gervi vampír-
unnar í uppsetningunni. Hún hefur 
áður leikið skipstjóra og hermann 
í uppsetningu Herranætur á Birt-
íngi árið 2006. „Nú er ég hokin 900 

ára gömul karlkyns vampíra,“ 
segir Ásta, sem eins og við má 
búast leitar ekki mikið í eigin 
reynslubanka við túlkunina. „Ég 
er samt búin að finna eitt sem við 
eigum sameiginlegt. Ég er svo 
hvít á hörund að ég má eiginlega 
ekki sjá sól, þá fæ ég sólarexem,“ 
segir hún og hlær við. 

Ásta fær, eins og gefur að skilja, 
sinn skerf af því blóði sem flýtur 
um sviðið á sýningum. „Ég spýti 
blóði, drekk blóð og slefa blóði 
allan tímann,“ segir hún. „Ég er 
alltaf að ljúga því að fólki að þetta 
sé svínablóð, en þetta er í alvörunni 
síróp, vatn, matarlitur og kakó. 

Þetta er mjög sætt og ekkert rosa-
lega gott á bragðið, en mun skárra 
en einhver tómatsósublanda sem 
var prófuð fyrst. Hún var ógeð,“ 
segir Ásta.

Magnús Örn Sigurðsson, sem 
leikur leikstjórann, er blessunar-
lega laus við blóðbaðið, fyrir utan 
stöku slettur. Hann er einnig á 
þriðja ári við MR, og hefur tekið 
þátt í Herranótt frá því að hann 
hóf nám við skólann. „Fyrst lék ég 
franskan náunga í Birtíngi, og í 
fyrra lék ég krimmavin aðalpers-
ónunnar í DJ Lilli. Nú er ég orðinn 
snarklikkaður leikstjóri,“ útskýrir 
Magnús, sem segir uppfærsluna 

afar skemmtilega. „Þetta er líka 
svo magnað gervi sem Ásta 
Fanney er í, hún líkist helst 
skrímsli. Það tók mig tíma að venj-
ast henni,“ segir hann brosandi. 

Magnús hefur horft á uppruna-
legu Nosferatu-myndina, en hefur 
hins vegar verið bannað að horfa á 
Shadow of the Vampire til að hún 
hafi ekki of mikil áhrif á leikinn. 
„Ég er orðinn mjög spenntur að 
horfa á hana þegar við erum hætt 
að sýna,“ segir hann.

Leikstjóri er Ólafur S. Þorvaldz, 
en hljómsveitin Rökkurró sér um 
tónlist. 
 sunna@frettabladid.is

ÁSTA FANNEY SIGURÐARDÓTTIR: LEIKUR AÐALHLUTVERKIÐ Í SÝNINGU HERRANÆTUR Í MR

Blóðugir menntskælingar á leiksviði

Í SKUGGA VAMPÍRUNNAR Ásta Fanney 
Sigurðardóttir leikur vampíru og spýtir 
og slefar blóði mestalla sýninguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BÍÓ/LEIKHÚS Leikgerðin er unnin upp 
úr bíómyndinni Shadow of the Vampire, 
sem fjallar um gerð kvikmyndarinnar 
Nosferatu, frá árinu 1922.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BLÓÐI DRIFIÐ MR Þáttakendur í uppsetningu Herranætur kynntu leikritð á föstudag með því að liggja blóði drifnir vítt og breitt á 
skólasvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Hann Axel er skemmtilegur og 
góður strákur og það gætu allar 
mömmu verið stoltar af því að 
eiga svona strák fyrir son. Hann 
er duglegur að læra og maður 
þarf eiginlega aldrei að hafa 
neinar áhyggjur af honum.“

Sigurbjörg Sigurðardóttir er mamma 
Axels Kristinssonar sem vann Úr að ofan-
keppnina í MR á dögunum.

„Með barnaskákmótinu viljum 
við heiðra Guðfríði Lilju, sem 
gegnt hefur embætti forseta 
Skáksambands Íslands með 
glæsibrag síðustu árin. Hún hefur 
því miður lýst því yfir að hún ætli 
að hætta í vor og er þá skarð fyrir 
skildi,“ segir Hrafn Jökulsson 
rithöfundur og skákfrömuður.

Hrafn brunaði á mölina nú 
fyrir helgi en hann er búsettur 
norður við Íshaf, í Trékyllisvík, 
þar sem hann sinnir ritstörfum 
með meiru. En hann hefur annað 
augað á framgangi skákar og nú 
liggur mikið við. Guðfríður Lilja 
Grétarsdóttir þingmaður dregur 
sig nú í hlé sem formaður 
Skáksambands Íslands. Hún mun 
setja barnaskákmót sem haldið 
verður í Ráðhúsinu og hefst það 
klukkan tvö í dag. Júlíus Vífill 
Ingvarsson, formaður mennta-
ráðs borgarinnar, leikur fyrsta 
leikinn.

Þótt Hrafn sé fjarri sollinum 
heldur hann við skákvakningunni 
sem við hann og skákfélagið 
Hrókinn má kenna. „Öll börn eru 
velkomin á mótið en einmitt nú í 
vikunni er tveimur námskeiðum 
Hróksins í Vesturbæjar- og 
Austurbæjarskóla að ljúka. Í 
vikunni ætla ég að sækja heim 
skóla í Reykjavík og Kópavogi, og 
færa börnum „Skák og mát“ frá 
Hróknum og Eddu. Alls hafa 
verið gefnar 25 þúsund bækur til 
verkefnisins. Efalítið er það 
stærsta bókagjöf seinni ára 
hérlendis.“ - jbg

Guðfríður 
Lilja kvödd

GUÐFRÍÐUR LILJA 
Lætur nú af embætti 
forseta Skáksam-
bandsins en til 

heiðurs henni er 
efnt til mikils 
skákmóts í 
Ráðhúsinu í 
dag.

HRAFN JÖKULSSON 
Þótt búsettur sé 
norður við íshaf 
stuðlar hann 
sem fyrr að 
framgangi 
skákarinnar.

EKKI RÁÐ NEMA Í TÍMA 
SÉ TEKIÐ Þorláksmessur 
Bubba frá og með 2009 

komnar á hreint.

Hvað er að frétta? Það er bara allt gott að frétta.
Augnlitur: Blár.
Starf: Sellóleikari.
Fjölskylduhagir: Á lausu.
Hvaðan ertu? Góð spurning. Ég fæddist í Reykjavík 
en mamma og pabbi eru að norðan.
Ertu hjátrúarfull? Nei, alls ekki.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Project Runway.
Uppáhaldsmatur: Ég fékk mjög góða fiskisúpu hjá 
frænku minni um daginn.
Fallegasti staðurinn: Eyjafjörður.
iPod eða geislaspilari: iPod.
Hvað er skemmtilegast? Að spila kammermúsík.
Hvað er leiðinlegast? Að rífast.
Helsti veikleiki: Óþolinmæðin.
Helsti kostur: Það sem kallað er á frönsku: joi de 
vivre.

Helsta afrek: Að skipuleggja þessa kvartett-tón-
leikaferð til Íslands.
Mestu vonbrigðin: Ég held ég sé of ung til að 
hafa orðið fyrir alvöru vonbrigðum.
Hver er draumurinn? Að geta spilað tónlist 
allt mitt líf.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Margaret 
Cho. Snillingur.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? 
Margt fer í taugarnar á mér en það er 
oftast út af því að ég er ekki sátt við 
sjálfa mig.
Hvað er mikilvægast? Að vera 
opin fyrir möguleikum í lífinu.

HIN HLIÐIN SÆUNN ÞORSTEINSDÓTTIR SELLÓLEIKARI

Skemmtilegast að spila kammermúsík

16.04.
1984





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

Forval fyrir forsetakosningar í 
Bandaríkjunum jafngildir jól-

unum fyrir áhugamenn um kosn-
ingar. Og nú er allt eins og það á að 
vera, ótrúleg spenna hjá demókröt-
um en minni hjá repúblikönum sem 
krydda þó baráttuna með klassísk-
um framhjáhaldsskandal. Gamla 
stríðshetjan McCain er greinilega 
ekki jafngamall og hann sýnist, 
blessaður.

ROSALEG stemning fylgir fram-
boði Obama og hann virðist ætla að 
fara langt á því að kunna að byggja 
upp góðan stíganda í ræðu. Ein-
hvern veginn finnst manni nú samt 
blasa við að þarna er tiltölulega 
óþekktur og óreyndur maður að 
keppa við frambjóðanda sem hefur 
allt með sér, reynslu, rökfestu, getu 
og pólitískt bakland til að ná fram 
stefnumálum. Það þarf nefnilega 
að fylgja líka. Hillary er sterkari í 
utanríkismálum, heilbrigðismálum 
og menntamálum en keppinautur-
inn Obama.

WASHINGTON-TENGSL þykja 
ekki af hinu góða og menn keppast 
við að sverja af sér tengsl við valda-
blokkir í höfuðborginni og vilja 
geta sagst engum háðir. Þetta sagði 
Bush í kosningabaráttunni á sínum 
tíma og lofaði að byggja brýr á milli 
repúblikana og demókrata. Hann 
verður ekki vændur um að hafa 
staðið við það loforð. Og Obama 
hamrar á þessu líka.

REYNDAR held ég að þáttur Bush 
sé mun sterkari varðandi það hvað 
Obama vegnar vel, en það hvernig 
andstæðingur Hillary er. Banda-
ríkjamenn eru langþreyttir á pín-
legum ræðum og meinlegum vill-
um forsetans í ræðustól og þjóðin 
þráir – og reyndar heimurinn allur 
– að forseti Bandaríkjanna sé þess 
umkominn að orða hugsanir sínar 
þannig að þær skiljist. Og kannski 
ekki síður að hann skilji sjálfur 
hvað hann segir. Þá kemur Obama 
eins og kallaður. Hann birtist sem 
blanda af King og Kennedy, er 
myndarlegur og skörulegur ræðu-
maður sem höfðar sterkt til tilfinn-
inga fólks.

KOSNINGARNAR eru sagðar 
sögulegar því nú eigast við tveir 
fulltrúar „minnihlutahópa“, svart-
ur maður og kona, eins broslegt og 
það nú hljómar. Til þess að greina 
það hversu mikið kynferði hefur að 
segja í þessu sambandi er ágætt að 
gera sér í hugarlund hverjir mögu-
leikar svartrar konu væru, sem 
væri fremur óþekkt og áberandi 
reynsluminni en keppinautur henn-
ar, en hefði það helst að vopni að 
flytja hjartnæmar ræður með boð-
skapnum: „Yes, we can.“

ÉG held að Obama geti fyrst og 
fremst þakkað Bush fyrir það ef 
hann verður forsetaframbjóðandi 
demókrata. Bush vilja menn ekki, 
andstæðan við hann er Obama.

Yes, we can

5.000 

Á miðvikudaginn verður Iceland Express fimm ára og af því tilefni 

ætlum við að bjóða 5.000 flugsæti til fimm áfangastaða okkar á 

aðeins 6.995 kr.*

Sala hefst kl. 12.00 á afmælisdaginn, 27. febrúar, og lýkur            

kl. 17.00 á fimmtudag, 28. febrúar.

Sölutímabil: Frá hádegi 27. febrúar til kl. 17.00, 28. febrúar

Ferðatímabil: 1. mars –15. maí

Áfangastaðir: Kaupmannahöfn, London, Berlín, Barcelona og 

Alicante

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

með ánægju
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Fimm ára afmæli
Iceland Express! 

á 6.995 kr.*
f lugsæti 

8.55 13.41 18.28
8.45 13.26 18.08

Í dag er sunnudagurinn 
24. febrúar, 55. dagur ársins.


