ALLA SUNNUDAGA
MARGRÉT GUÐRÚNARDÓTTIR SYNGUR BLÚS MEÐ PABBA

Stuðmannabörnin stíga
fram í sviðsljósið

9. mars 2008 — 68. tölublað — 8. árgangur

SUNNUDAGUR

34

16
SÍÐUR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Landsvirkjun græddi meira
en borgin fékk fyrir hlutinn
Hagnaður Landsvirkjunar árið 2007 er hærri en kaupverð ríkisins á tæplega helmingshlut Reykjavíkurborgar í fyrirtækinu. Dagur B. Eggertsson segir nú staðfest að um „smánarverð“ hafi verið að ræða.

ÓREIÐA Í VENESÚELA

Baldur Þórhallsson
vandar Hugo Chavez
ekki kveðjurnar.
VIÐTAL 20

LANDSVIRKJUN Hagnaður af rekstri Landsvirkjunar árið 2007 var einum og hálfum milljarði hærri en ríkið greiddi fyrir 45 prósenta
hlut Reykjavíkurborgar í fyrirtækinu í nóvember árið 2006. Ríkið greiddi Reykjavíkurborg
rúmlega 27 milljarða króna en salan var harðlega gagnrýnd af minnihluta borgarstjórnar.
Heildarverðmæti Landsvirkjunar við söluna í byrjun nóvember 2006 var metið á tæplega 61 milljarð. Akureyrarbær átti fimm
prósenta hlut í Landsvirkjun, Reykjavíkurborg 45 prósent og ríkið helmingshlut.
Dagur B. Eggertsson, oddviti Samfylkingarinnar, segir að illa hafi verið haldið á hagsmunum borgarbúa í viðræðum við ríkið um

söluna á fyrirtækinu á sínum tíma. Á það hafi
verið ítrekað bent að verðmatið á Landsvirkjun
væri allt of lágt. Það hafi raunar borgarfulltrúar
allra flokka verið sammála um stuttu áður en
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, þáverandi borgarstjóri, undirritaði sölusamninginn, án samþykkis
borgarráðs. „Þetta er staðfesting á því að greitt
var smánarverð fyrir hlutinn í Landsvirkjun á
sínum tíma. Þessar tölur tala sínu máli. Þetta er
vægast sagt alvarlegt mál.“
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir verðið hafa verið ákveðið
eftir ítarlega úttekt og fjölmargar forsendur
hafi legið fyrir verðmatinu. Hann telur ekki að
Reykjavíkurborg hafi fengið of lágt verð fyrir

hlut sinn í fyrirtækinu. „Þetta var niðurstaða
hlutlausra aðila sem valdir voru sameiginlega af
ríki og borg. Við fengum reyndar hærra verð en
þeir lögðu til.“ Vilhjálmur telur ómögulegt að
meta hvort söluverðið hafi verið of lágt út frá
afkomutölum eins árs. „Þetta getur sveiflast á
milli ára og fróðlegt að vita hver hagnaðurinn
verður á þessu ári miðað við þær breytingar
sem eru að eiga sér stað í þjóðfélaginu. Það
verður líka á horfa á skuldir fyrirtækisins sem
eru töluverðar.“
Hagnaður af rekstri samstæðu Landsvirkjunar
nam 28,5 milljörðum króna á síðasta ári samanborið við ellefu milljarða árið 2006 og er að langmestu leyti vegna gengishagnaðar.
- shá
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FISKELDI Þorskafurðir hafa hækkað
mikið í verði á helstu mörkuðum í
Evrópu vegna minna framboðs í
kjölfar
minnkandi
Þorskeldi getur bjargað mörkuðum
veiði í NAtlantshafi.
Þorskeldismenn telja
mikil tækifæri
liggja í
sveltum
mörkuðum en
ýmsar hættur
geta einnig
leynst í því að
lítið framboð
er af þorski.
Tvær hvítfisktegundir eru taldar
líklegar til að geta tekið yfir
þorskmarkaði, aukist ekki framboð.
Annars vegar vatnasteinbítur frá
Víetnam, en 400 þúsund tonn af
honum seljast í Evrópu á hverju
ári, og hins vegar beitarfiskur, sem
kallaður er „kjúklingur hafsins“
vegna vinsælda á meðal neytenda
um allan heim.
- shá / sjá síðu 14
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Fréttaskýring: Þorskurinn er næsta eldisævintýri

4. hluti

Íslendingar veiða aðeins 130 þúsund tonn af þorski á þessu fiskveiðiári. Dýrmætir markaðir geta tapast ef útflutningur á þorskafurðum
eykst ekki. Aðrar hvítfisktegundir fylla skarð þorsksins á mörkuðum. Norðmenn ætla að ná markaðsráðandi stöðu með þorskeldi upp á
hundruð þúsunda tonna. Kína, Chile og Víetnam taka risaskref í fiskeldi og selja afurðir sínar að hluta á mörkuðum í Evrópu. Íslenskir
eldismenn og sjávarútvegsráðherra telja að þorskeldi á Íslandi verði að auka strax ef Íslendingar ætla ekki að missa af lestinni.

Páskar

FYLGIR Í DAG

Fiskeldi í heiminum

Villtir fiskstofnar

Heimsviðskipti með sjávarafurðir og
eldisfisk námu alls 71,5 milljörðum
Bandaríkjadala árið 2006. Hefur
veltan aldrei verið meiri og aukningin
frá árinu 2000 er 23 prósent.
Gríðarlegur vöxtur hefur verið í fiskeldi
í heiminum hin síðari ár og er áætlað
að 60 milljónir tonna af eldisfiski og
sjávardýrum úr eldi séu nú framleidd
árlega. Á árinu 1990 stóð fiskeldið fyrir
níu prósentum af þeim afurðum sem
fóru til manneldis en nú er hlutfallið
komið upp í 43 prósent. Heildarmagn
af sjávarafurðum og afurðum úr eldi
í fyrra er talið hafa numið um 150
milljónum tonna. Þetta svarar til þess
að um þriðjungur alls sjávarfangs og
fiskmetis komi frá fiskeldi.

Flestir helstu nytjastofnar heims eru
fullnýttir eða ofveiddir og því ljóst
að veiði mun ekki aukast meira en
komið er. Fólksfjöldi í heiminum
hefur á síðustu árum aukist hraðar
en framboð á fiski og hefur meðalfiskneysla í heiminum því heldur
minnkað á heimsvísu. FAO, Matvælaog landbúnaðarstofnun Sameinuðu
þjóðanna, spáir því að eftirspurn
eftir matfiski muni aukast um 20-30
milljónir tonna á næstu 10 árum og
telur einnig að sú neysla muni að öllu
óbreyttu koma úr fiskeldi svo og betri
nýtingu á þeim sjávarafla sem nú er
veiddur. Árið 2030 verði eldisfiskur
meirihlutinn af fiskneyslu jarðarbúa.

Markmið Kanadamanna í þorskeldi er
að ná 33 þúsund tonna framleiðslu
á árinu 2013 og framleiðslu á 9,5
milljónum seiða árlega. Horft er til
Bandaríkjamarkaðar þar sem meiri
kaupgeta er en annars staðar í heiminum. Neysla þorsks þar er um 150
þúsund tonn á ári og fer minnkandi.
Beitarfiskur hefur tekið yfir hluta
markaðarins þess vegna.
Engin þjóð getur afgreitt eldisfisk
hraðar inn á markaðinn og tryggt
þannig gæði.

VEÐRIÐ Í DAG

Markaðir fyrir íslenskan
ferskan þorsk:
3%
7%

Noregur

85%

Markaðir fyrir norskan
eldisþorsk:
6%
8%

Nýfundnaland

Bretland

Ef spár ganga eftir munu
Kínverjar framleiða um 70
milljónir tonna af eldisfiski árið
2030.
Fiskneysla í heiminum óx
um 21 prósent á tímabilinu
1992-2002, eða úr 13,1 kg á ári
á hvern íbúa árið 1992 í 16,2
kg á árið 2002. Þessi aukning
kemur nánast öll frá Kína.
Ef Kína er undanskilið þá
stendur fiskneysla í heiminum í
stað þessi ár og er að meðaltali
13,2 kg/ári árið 2002.

Bandaríkin

Sex milljónir tonna
af sjávarfangi eru
seldar í USA á ári.
27% fleiri borða fisk
en fyrir fimm árum
59% borða fisk 1-2
í viku
74% líta á fisk sem
heilsufæði

Santiago

Brasilía

Útflutningur frá Víetnam til Evrópu

Mikil uppbygging á sér
stað í fiskeldi í Brasilíu og
þar í landi veðja stjórnvöld á að beitarfiskurinn
geti orðið þeirra helsta
útflutningsafurð á sviði
sjávarútvegs.

Víetnam

Vatnasteinbítur er eldisfiskur
sem aðallega berst inn á evrópska markaðinn frá Víetnam.
Víetnam er talinn stærsti
innflytjandinn á hvítfiski á Evrópumarkaðinn með um 600
þúsund tonn á ári. Framboð af
þorskflökum frá öllum þjóðum
á sama markaði er um 400
þúsund tonn.
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Beitarfiskur

Í Chile sé verið að athuga með möguleika eldis á Atlantshafsþorski en þar eru taldar hinar ákjósanlegustu aðstæður fyrir
þorskeldi í sjókvíum.
Eftir mikinn vöxt í laxeldi í Chile stóðu framleiðendur þar í
landi fyrir 38 prósentum af heimsframboðinu af eldislaxi og
eldissilungi árið 2006. Aðeins Norðmenn stóðu þeim þá framar.
Heildarframleiðsla af Atlantshafslaxi í Chile er rúmlega 400
þúsund tonn. Í Chile standa eldislax og -silungur fyrir 25 prósentum af útflutningsverðmætum allra matvæla.

Þorskafli i N-Atlantshafi 1986 - 2007

* Estimat * Estimate

2004

2000

Fiskeldi
Veiðar

1990

1600

120

x 1000 tonn

140

2007

kíló af eldislaxi þá þarf átta kíló af grasi til
þess að framleiða hvert kíló af beitarfiski.
Fiskurinn er hlýsjávarfiskur og hann vex
mjög hratt við rétt skilyrði. Hann þolir vel
súrefnissnautt vatn. Það opnar möguleikana
fyrir gríðarlegt eldi við skilyrði sem ekki væri
hægt að bjóða nokkurri annarri fisktegund í eldi.
Til marks um aðlögunarhæfni beitarfisksins má
nefna að hann hefur verið sendur út í geiminn og
þreifst þar vel þrátt fyrir þröngan kost.

Beitarfiskur gæti í framtíðinni reynst skeinuhættur keppinautur eldisfisks á Evrópumarkaðnum og víðar. Nú
er farið að tala um beitarfiskinn sem ,,kjúkling
hafsins”.
Beitarfiskur er sú fisktegund sem mest er
framleidd af í fiskeldi í heiminum í dag. Mest
er framleitt í Kína og Egyptalandi.
Beitarfiskur borðar gras en ekki aðra
fiska. Á meðan það þarf fjögur kíló af
uppsjávarfiskum til þess að framleiða hvert

Chile

160

1200

100

SVAVAR HÁVARÐSSON

traustið á dómskerfinu mælst undir
50 prósentum og fór lægst í 29 prósent í febrúar í fyrra. „Ég lít svo á
að það ætti að vera grundvallaratriði í upplýstu þjóðfélagi að fólk
þekki meginsjónarmið þeirra sem
fara með dómsvald. Eins og
þjóðfélag okkar er í dag þá getur
traust og virðing ekki byggst á fjarlægð og þekkingarleysi á störfum
dómstóla.“
- mh /sjá síðu 16
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2007*

vegna tiltekinn brotamaður fær
ekki þyngri refsingu en raun ber
vitni og fjölmiðlar eru oft fljótir
til að taka undir slík sjónarmið.
Það koma síðan engin andsvör eða
skýringar. Þetta er til þess fallið
að grafa undan traustinu,“ segir
Jón Steinar.
Traust almennings á dómskerfinu
mældist 39 prósent í nýlegri könnun
Capacent. Frá því árið 2002 hefur

2006*

N-Ameríka

Þögnin grefur undan trausti
að þögn og fjarlægð skapi traust og
virðingu. Ég held að þetta sé misskilningur,“ segir Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari í ítarlegu viðtali við Fréttablaðið í dag.
Hann telur dómara mega tjá sig
meira um dómarastörfin á opinberum vettvangi til þess að fólk
skilji betur störf þeirra. „Stundum
áttar fólk sig ekki á því hvers
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Jón Steinar Gunnlaugsson segir fjarlægð ekki skapa virðingu fyrir dómstólum:

DÓMSMÁL „Gamla hugmyndin er sú

FRÉTTASKÝRING
svavar@frettabladid.is
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FRAMTÍÐARFLUGMAÐUR Jóhannes Sveinn og Kristján Hróar fylgdust spenntir með sýningu þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar í
gær á skrúfudeginum sem er árlegur opinn dagur í Fjöltækniskólanum. Þá gefst almenningi kostur á að kynna sér nám og starfsemi skólans og skoða húsa- og tækjakost hans. Tvær þyrlur gæslunnar, TF-Líf og „Steinríkur“, tóku þátt í sýningunni en Kristjáni
Hróari þótti þyrlurnar stórar og heyrast hátt í þeim.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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325 tegundir fiska eru aldar í
heiminum. Yfir milljón tonna er
framleidd af 14 tegundum. Innan
við 1.000 tonn eru framleidd af
helmingi þessara tegunda.
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Heimsafli og heildarframleiðsla úr fiskeldi
í milljónum tonna á
tímabilinu 1950-2005
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Aðrir

Á morgun:
Þorskeldi með augum sjávarútvegsráðherra Noregs og Íslands

GRAFÍK / JÓNAS UNNARSSON
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Kína

Í Bretlandi eru þrjár seiðaeldisstöðvar sem framleiða seiði fyrir
matfiskaeldi.
Framleiðslan var um tvær milljónir seiða árið 2005.
Stærsta fyrirtækið, Johnsons
Seafarms á Hjaltlandseyjum, sem
hefur verið leiðandi í matfiskaeldi á
þorski, er nú í miklum erfiðleikum
sem hefur áhrif á áætlanir Breta.
Í Bretlandi öllu voru uppi
áætlanir um að framleiðslan yrði
innan 20 ára komin upp í 30
þúsund tonn.

St. John´s

CHILE

-1

verða norðaustan 5-10 m/s á
Vestfjörðum, annars hæg breytileg
átt. Skýjað með köflum suðaustan
til, annars fremur skýjað og víða él
á stangli. Hiti nálægt frostmarki.
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SPURNING DAGSINS

Kiddi, hefur einhver gaukað
að þér hugmyndum um nafn?
„Já, það hafa margir furðufuglar
komist á flug við nafngiftina.“
Tónleikastaðurinn fornfrægi, Gaukur á
Stöng, mun skipta um nafn þegar honum
verður breytt í dansklúbb á næstunni.
Kristján „Kiddi Bigfoot“ Jónsson er
eigandi Gauksins.

Ný skýrsla frá OECD:

Loftslagshlýnun
krefst aðgerða
ÓSLÓ, AP Þjóðir heims verða að
bregðast við loftslagsvandanum
núna, eða súpa seyðið af aðgerðaleysi síðar meir. Þetta segir í
niðurstöðum nýrrar skýrslu
Efnahags- og samvinnustofnunarinnar, OECD, um umhverfismál.
Verði ekkert að gert gæti
hlýnun loftslags valdið því að
eftir tvo áratugi hefði helmingur
mannkyns ekki viðunandi aðgang
að drykkjarvatni, að því er Angel
Gurria, framkvæmdastjóri OECD,
tjáði blaðamönnum á kynningarfundi i Ósló. Nýja skýrslan fjallar
um horfur í umhverfismálum
fram til ársins 2030.
- aa

Kosningar í Malasíu:

Stjórnarflokkur
missir fylgi
KUALA LUMPUR, AP Kosningar til

þings og til fylkisstjórna voru
haldnar samdægurs í Malasíu í
gær. Stjórnarflokkur Abdullah
Ahmad Badawi, forsætisráðherra Malasíu, beið þar óvæntan
ósigur í Penang-fylki. Þrátt fyrir
þetta er gert ráð fyrir að
flokkurinn haldi naumlega
meirihluta sínum á þingi.
Stjórnarflokkurinn sigraði með
yfirburðum í kosningum árið
2004 og hlaut 91 prósent þingsæta. Vinsældir flokksins hafa þó
dvínað undanfarin ár í kjölfar
verðhækkana á öllum neysluvörum, spillingarmála og
aukinnar glæpatíðni í landinu. - vþ

LÖGREGLUFRÉTTIR
Bíll brann á Bogagranda
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var
kallað að Bogagranda um klukkan
hálftvö í gær vegna elds í bifreið. Talið
er að eldsupptök megi rekja til bilunar í bílnum sem stóð nærri íbúðarhúsi og skapað það nokkra hættu.
Vel gekk að slökkva eldinn. Engin slys
urðu á fólki en bifreiðin er ónýt.
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Boris Spassky, fyrrverandi heimsmeistari í skák, lenti á Keflavíkurflugvelli í gær:

Var hætt kominn í Stórahelli:

Hress þrátt fyrir augnaðgerð

Björguðu manni
úr sjálfheldu

SKÁK Boris Spassky, fyrrverandi
heimsmeistari í skák, er kominn
til landsins í tilefni af Alþjóðlegri skákhátíð í minningu
Bobbys Fischers, mannsins sem
sigraði hann í einvígi um heimsmeistaratitilinn. Kona hans,
Marina Spassky, er með honum í
för, en þau dvelja á landinu fram
á fimmtudag.
„Það var virkilega gaman að
hitta hann og hann var bara
hress,“ segir Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir, forseti Skáksambands Íslands. „Hann er reyndar nýbúinn að fara í augnaðgerð
og var því með dökk sólgleraugu.“

Til landsins eru einnig komnir
stórmeistararnir Vlastimil Hort
frá Tékklandi, Lajos Portisch og
Pal Benko frá Ungverjalandi og
William Lombardy frá Bandaríkjunum. Þeir munu taka þátt í
fjölbreyttri dagskrá næstu daga
í minningu Fischers, sem hefst
með hátíðardagskrá í Þjóðmenningarhúsinu klukkan tvö í dag. Í
dag eru 65 ár liðin frá fæðingu
Fischers.
Stórmeistararnir munu allir
fara að leiði Fischers á meðan
heimsókninni stendur. „Ég held
að það hafi fengið dálítið á þá alla
þegar Fischer dó,“ segir Guðfríður Lilja.
- sgj

KOMINN TIL LANDSINS Spassky notar
svört sólgleraugu vegna augnaðgerðar
sem hann fór í nýverið. MYND/VÍKURFRÉTTIR

Segja 200 milljónir
vanta á Suðurnesin
Lögreglan á Suðurnesjum áætlar 200 milljóna króna útgjöld á árinu umfram
heimildir fjárlaga. Lögreglumönnum og tollvörðum hefur fækkað síðustu ár.
Án frekari fjármuna er hætta á áframhaldandi fækkun og þjónustuskerðingu.
STJÓRNSÝSLA Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum gerir ráð
fyrir ríflega 200 milljóna króna
útgjöldum á árinu umfram heimildir fjárlaga, til að viðhalda
núverandi þjónustustigi. Rekstraráætlun embættisins kom fram
eftir að fjárlög höfðu verið samþykkt, samkvæmt tilkynningu frá
dómsmálaráðuneytinu.
Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir
að embættinu beri skylda til að
fara ekki fram úr fjárlögum.
„Þetta er mjög flókið viðfangsefni, en við erum í góðri samvinnu við dómsmálaráðuneytið
um að leita leiða til lausna.“ Fundað verður um málið í dómsmálaráðuneytinu á morgun.
„Ráðuneytið óskar eftir tillögu,
sem byggist á virðingu fyrir fjárlögum,“ segir Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra. „Ráðuneytið
hefur ekki fengið nýja tillögu
embættisins, en viðbrögð ráðuneytisins munu byggjast á henni.“
Á fjárlögum ársins 2008 er ekki
um að ræða niðurskurð á fjárheimildum til embættisins frá
fyrri árum, að sögn ráðuneytisins.
Mikill meirihluti útgjalda lögregluembættisins er launakostnaður,
samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins. Fjárskortur kemur
því helst niður á getu embættisins
til að viðhalda sama fjölda starfsfólks.
Hjá embættinu starfa nú 240
manns, en lögreglumönnum og
tollvörðum hefur fækkað á undanförnum árum, þrátt fyrir umfangsmikla starfsemi flugvallarins.

Austurlensk

fjölskylduveisla fyrir

4 tilbúnir austurlenskir réttir,
hrísgrjón og gos aðeins kr.

Veikindi Margaret Thatcher:

Útskrifuð eftir
rannsóknir
LONDON Margaret Thatcher,

fyrrverandi forsætisráðherra
Breta, var útskrifuð af sjúkrahúsi í London í gær. Ítarlegar
læknisrannsóknir leiddu
ekkert
óvanalegt í
ljós eftir því
sem fram
kemur á
fréttavef BBC.
Thatcher
var lögð inn á
föstudagsMARGARET
kvöld eftir að
THATCHER
hún hneig
niður í
kvöldverðarboði á vegum
Lávarðadeildar breska þingsins.
Thatcher, sem er 82 ára, fékk
nokkur smávægileg heilablóðföll
árið 2002 og ráðlögðu læknar
henni í kjölfarið að draga
verulega úr ræðuhöldum og
öðrum skuldbindingum.
- vþ

Framhaldsskólanemar:

Fulltrúar allra
skóla funduðu
LÖGREGLUMENN AÐ STÖRFUM Umdæmi lögreglunnar á Suðurnesjum þekur fimm
þéttbýlissvæði og Keflarvíkurflugvöll. Starfsemi flugstöðvarinnar eykst ár frá ári.

Flugumferð eykst um 12 til 18 prósent á hverju ári og hefur umfang
flugfragtar margfaldast síðustu
ár.
Miklar breytingar hafa orðið í
löggæslu á Suðurnesjum undanfarin misseri, en í upphafi árs
2007 voru öll lögregluembætti á
Suðurnesjum sameinuð. Á sama
tíma var embættið á Keflavíkurflugvelli
fært
frá
utanríkisráðuneytinu til dómsmálaráðuneytisins. Í upphafi
þessa árs tók svo samgöngumálaráðuneytið yfir málefni Keflavíkurflugvallar og flugstöðvarinnar.
steindor@frettabladid.is

BJÖRN
BJARNASON

JÓHANN R.
BENEDIKTSSON

MENNTAMÁL Nýtt framhaldsskólafrumvarp, fjármál nemendafélaga og landsmálapólitík í
skólum, voru meðal umræðuefna
á fulltrúafundi Sambands
íslenskra framhaldsskólanema,
sem fram fór í gær.
Fundinn sátu fulltrúar allra
nemendafélaga í framhaldsskólum landsins. Fundarmenn
ræddu um aðkomu nemenda að
stjórnun skólanna, hvernig megi
bæta keppnir eins og Gettu betur
og Morfís, mataræði í skólum og
slæma umfjöllun í þjóðfélaginu
um skólaböll.
Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
fulltrúi menntamálanefndar
Alþingis, hlýddi á niðurstöður
umræðna að fundi loknum.
- sgj

Friðrik Pálsson býður Sigurlínu Árnadóttur að gista í svítu Hótels Rangár:

4

1.990.-

noatun.is
noatun
is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

BJÖRGUN Félagar í björgunarsveitinni Ingunni á Laugarvatni komu
manni til bjargar í gær sem var í
sjálfheldu í Stórahelli í Laugarvatnsfjalli. Maðurinn var fremstur
í hópi sem hugðist klifra upp í
hellinn. Festing fyrir keðju sem
notuð er til að komast upp í hellinn
gaf sig. Bjarni Daníelsson,
formaður Ingunnar, segir keðjuna
áratuga gamla. Um þrettán metrar
eru upp í munnann og hefði maðurinn stórslasast hefði hann fallið.
„Þetta er vanur klifurstrákur.
Við komum til hans línu og svo
gat hann dregið upp siglínu.“
Maðurinn gat því sigið sjálfur
niður úr hellinum.
- ovd

Vonar að Línu dreymi vel
FÓLK Friðrik Pálsson, framkvæmdastjóri Hótels
Rangár, hefur boðið Sigurlínu Árnadóttur, eða Línu í
Túni eins og hún er kölluð í Heimaey, að gista í svítu
hótelsins.
Fréttablaðið greindi frá því fyrir skömmu að
Línu dreymdi fyrir því að rætast myndi úr
loðnuvertíðinni þó að veiðibann hefði verið sett á
um tíma. Sagði hún Einari K. Guðfinnssyni
sjávarútvegsráðherra frá draumi sínum þegar
ástandið var hvað svartast en skömmu síðar réðst
draumurinn. Í kjölfarið nefndi hún það við
yfirmenn sína á Vinnslustöðinni í hálfkæringi að
þeir leigðu fyrir hana svítu svo hana gæti dreymt
fyrir betri tímum.
„Það blæs nú ekki byrlega í íslensku efnahagslífi
þannig að það minnsta sem ég get gert er að athuga
hvort Línu geti ekki dreymt fyrir betri tímum á
þeim vettvangi. Þannig að það er bara svíta á
Línuna,“ segir Friðrik kankvís. „Hún er líkleg til
þess þar sem hún bjargaði nú vertíðinni,“ bætir
hann við.
Enginn sérstakur tímarammi er á tilboði Friðriks.
„Hún má koma hvenær sem hún er upplögð til
draumfara,“ segir hann.

LÍNA FER Í DRAUMASTARFIÐ Þór Vilhjálmsson afhenti Sigurlínu
bréfið frá framkvæmdastjóra Hótels Rangár þar sem henni er
boðin gisting í svítunni.
MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Þór Vilhjálmsson, starfsmannastjóri Vinnslustöðvarinnar, afhenti Línu bréfið frá Friðriki en þar
segir að séð verði til þess að hún gangi ekki svöng til
hvílu og fái að snæða það sem hún telji að hjálpi henni
helst til að ná fullum afköstum í draumum sínum.
„Ég er alveg klumsa,“ segir Lína sem segist þó
ekki komast í þetta draumastarf fyrr en að lokinni
loðnuvertíð.
- jse

DÝRMÆTAR
SEKÚNDUR
dinga, þeir vinna vel og
í Happdrætti
?

lar líkur eru á að
nningshafa í
ði eiri á þessu ári.

asta ári, og 35.695
st rólegri og bíða
r þú einn af þeim?
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

67,83

68,15

Sterlingspund

136,49

137,15

Evra

104,47

105,05

Dönsk króna

14,012

14,094

Norsk króna

13,223

13,301

Sænsk króna

11,121

11,187

Japanskt jen

0,6647

0,6685

SDR

110,21

110,87

135,993
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Flutningur Lögregluskólans:

ALÞINGI Forvígismenn Lögreglu-

Bush samþykkir ekki ný lög

Vill leyfa pyntingar áfram
WASHINGTON, AP George W. Bush

Bandaríkjaforseti neitaði í gær að
samþykkja lög sem hefðu bannað
CIA að nota
pyntingar við
fangayfirheyrslur.
Bush
útskýrði
ákvörðun sína
með því að
aðferðir á
borð við
vatnspyntingar hafi reynst
áhrifaríkar og
George Bush
leitt til þess
að hægt hafi verið að koma í veg
fyrir hryðjuverk. Hann sagði að
hryðjuverkastríðið væri enn í
fullum gangi og því væri engin
ástæða til þess að snúa baki við
BLADAAUGLPDF

aðferðum sem
hefðu gefið jafn
góða raun.
- vþ

Mikið annríki hjá lögreglunni:

VG harmar skólasameiningu

Þrjú bílslys á
skömmum tíma

RÆTT UM IÐNSKÓLANN Þorgerður Katrín

Gunnarsdóttir hlýðir á ræðu Kolbrúnar
Halldórsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kolbrún sagði Iðnskólann hafa
verið einkavæddan án samráðs
við starfsfólk og nemendur, án

almennrar umræðu og án aðkomu
Alþingis. Þá hafi ekki verið
kannað hvort aðrir en Menntafélagið
vildu
koma
að
rekstrinum.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra
hafnaði
öllum ummælum Kolbrúnar. Sagði
hún skólann ekki hafa verið einkavæddan heldur verði hann einkarekinn og vísaði ásökunum um
skort á samráði og upplýsingum á
bug. Kvað hún VG alltaf fara með
sömu rulluna; kvarta yfir að ónógu
samráði, of skömmum aðdraganda
og að hlutirnir séu ekki rétt gerðir.
Ekkert efnisinnihald væri í málflutningi flokksmanna.
- bþs

SAUÐÁRKRÓKUR Lögreglan á
Sauðárkróki hafði í nógu að
snúast í gærmorgun. Um
sexleytið var tilkynnt um bílveltu
við bæinn Grófargil á Sauðárkróksbraut. Tveir voru í bílnum
og hlutu þeir minni háttar meiðsl.
Bíllinn er mikið skemmdur.
Þremur mínútum síðar varð
útafakstur við Miklabæ. Engin
slys urðu á fólki en ökumaður er
grunaður um ölvunarakstur.
Laust eftir klukkan tíu keyrði bíll
útaf við Stapa á Héraðsdalsvegi í
Lýtingsstaðahreppi. Þar skarst
ökumaður, sem var einn í bílnum,
á höfði. Er hann grunaður um
ölvunarakstur.
- ovd

Mátti byggja sólstofu
þótt forseti andmælti

Stjórnendur á
móti flutningi

- bþs

Segir fjársveltistefnu viðhafða til að koma Iðnskólanum í hendur einkaaðila:

ALÞINGI „Iðnskólinn hefur átt í
áralangri baráttu við skilningssljóa menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins sem hafa markvisst fjársvelt skólann - ég leyfi
mér að fullyrða - með það að
markmiði að koma honum í
hendur einkaaðila.“
Svo mælti Kolbrún Halldórsdóttir VG í utandagskrárumræðu
um einkavæðingu Iðnskólans í
Reykjavík.
Á dögunum var Iðnskólinn
sameinaður
Fjöltækniskóla
Íslands sem Menntafélagið ehf.
rekur en að því standa Landssamband íslenskra útvegsmanna
og Samtök iðnaðarins.

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

skólans hafa tekið dræmt í
hugmyndir um flutning skólans á
fyrrum varnarsvæðið á
Keflavíkurflugvelli.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra greindi frá þessu á Alþingi
í liðinni viku þegar Björk
Guðjónsdóttir Sjálfstæðisflokki
spurði hann hvort nýr löggæsluskóli verði staðsettur á Keflavíkurflugvelli. Björn sagðist sjálfur
áhugasamur um slíkan flutning
en forvígismenn Lögregluskóla
ríkisins væru ánægðir með
núverandi húsnæði á Krókhálsi.

9. mars 2008 SUNNUDAGUR

VOJISLAV KOSTUNICA Stjórnarsamstarf

Ákvörðun borgarinnar um að neita íbúa sem býr í nágrenni gestabústaðar forsetans við Laufásveg um að reisa sólstofu hefur verið ógilt af úrskurðarnefnd.
Þetta er í annað skipti sem synjun um byggingarleyfi á svæðinu er ógilt.
STJÓRNSÝSLA Borgaryfirvöld máttu
ekki synja húseiganda sem býr við
hlið forsetabústaðarins á Laufásvegi um að byggja sólstofu á grundvelli þess að ríkislögreglustjóri
segði öryggi gesta í bústaðnum
vera ógnað.
Synjun borgarinnar á leyfi til
handa eiganda Laufásvegar 74 um
að byggja sólstofuna er annað tilvikið á stuttum tíma þar sem
úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála ógildir ákvörðun um
veita ekki húseigendum í nágrenni
forsetabústaðarins
heimild
til
framkvæmda á lóðum sínum.
Einar Eiríksson, eigandi Laufásvegar 74, sótti um það í mars í fyrra
að fá að reisa sólstofu í garði sínum,
sem liggur að garði gestahúss forsetans á númer 72.
Forsætisráðuneytið og forsetaembættið mótmæltu því að deiliskipulagi yrði breytt til að Einar
fengi sólstofuna. Sagt var að sólstofan myndi hafa áhrif á friðhelgi forsetahússins og gesta þess þar sem
bein sjónlína yrði frá glerhýsinu í
vistarverur gestahússins. Einnig
var skírskotað til öryggishagsmuna
vegna hlutverks gestabústaðarins
við móttöku og dvöl erlendra tignargesta og vísað til faglegs mats ríkislögreglustjóra þar að lútandi.
Borgaryfirvöld ákváðu síðan á
grundvelli umsagnar ríkislögreglu
stjóra að heimila Einari ekki að
byggja sólstofuna. „Mér fannst

slitnaði vegna ósættis um sjálfstæði
Kosovo.

Sviptingar í Serbíu:

Ríkisstjórnarsamstarfi slitið

BELGRAD, AP Vojislav Kostunica,
forsætisráðherra Serbíu, sleit í
gær tveggja flokka ríkisstjórnarsamstarfi og boðaði til nýrra
kosninga í maí. Ríkisstjórnin, sem
samstóð af íhaldssömum flokki
Kostunica og flokki frjálslyndra
Evrópusinna, hóf starfsemi sína í
kjölfar kosninga í janúar í fyrra
en klofnaði vegna ósættis um
viðhorf til sjálfstæðis Kosovo og
deilna um aðild að Evrópusambandinu.
Kostunica sagði að ríkisstjórn
sem ekki geti myndað samstöðu
um mikilvæg mál geti ekki
starfað og því hafi ekki verið
önnur leið fær en samstarfsslit.

Á LAUFÁSVEGI 74 Einar Eiríksson vildi í fyrra reisa nýja sólstofu úr gleri en fékk ekki

því það væri ógn við gesti í húsi forsetaembættisins sem sést í handan við laufþykknið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þetta öryggisdæmi alltaf vera tylliástæða en hvað mönnum gengur
raunverulega til er mér hulið. En ég
er feginn að jafnvel hinir háu herrar
geti ekki stöðvað eðlilega framþróun í íbúðarhverfum borgarinnar. Nú
fer ég að panta efni í skálann og
hlakka til að reisa hann með vorinu,“ segir Einar.
Líkt og í nýlegu máli vegna
synjunar á byggingarleyfi á Laufásvegi 73 segir úrskurðarnefndin að á
grundvelli
umsagnar
ríkislögreglustjóra einnar hafi ekki að
átt að hafna Einari um leyfi. Ekkert
í gildandi deiliskipulagi leggi á
kvaðir með tilliti til öryggishagsmuna í tengslum við dvöl opinberra
gesta í forsetahúsinu. Sértækir

Synjun Reykjavíkurborgar um byggingarleyfi fyrir bílskúr á Laufásvegi felld úr gildi af úrskurðarnefnd:

Öryggi gesta forsetans ekki haldbær rök
SKIPULAGSMÁL Öryggiskröfur við
gestabústað forseta Íslands á
Laufásvegi 72 duga ekki til að
synja nágranna hans um byggingarleyfi fyrir breytingu á húsi sínu.
Þetta segir úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála.
Eigandi Laufásvegar 73, sem
stendur andspænis gestabústaðnum, er Þorsteinn Jónsson,
stjórnarformaður Vífilfells.
Þorsteinn vildi fá að rífa bílskúr og reisa í staðinn tvöfaldan bílskúr annars staðar á
lóð sinni. Einnig stækka kjallara og anddyri, byggja jarðhýsi, útbúa svalir og verönd og
bæta við tveimur kvistum.

Embætti forsetans lýsti sig andvígt framkvæmdunum og
vísaði til álits ríkislögreglustjóra um öryggi
gesta í húsi embættisins. Á þeirri forsendu synjuðu bogaryfirvöld í fyrrasumar
Þorsteini um leyfið.
Í kæru Þorsteins
til
úrskurðarnefndarinnar
sagði að ríkisvaldið
ætti
ekki að geta
ÞORSTEINN
JÓNSSON

stöðvað alla framþróun í íbúðarhverfi vegna þess eins að
þar sé hús, sem ríkið
noti endrum og sinnum fyrir stórmenni
sem þurfi hámarksöryggisgæslu. Gengið væri á stjórnarskrárvarinn
eignarétt hans
auk þess sem
jafnræðisregla
væri
brotin
með því að
aðrir við LaufÓLAFUR RAGNAR
GRÍMSSON

ásveg hefðu fengið ýmsar framkvæmdir samþykktar.
Úrskurðarnefndin segir afstöðu
borgaryfirvalda einungis reista á
öryggishagsmunum eins nágranna
Þorsteins. „Slíkir sértækir hagsmunir eins fasteignareiganda, þótt
mikilvægir kunni að vera, verða
ekki taldir viðhlítandi stoð
fyrir takmörkun á venjulegri nýtingu fasteignar á
skilgreindu íbúðarsvæði,“
segir nefndin. Synjunin
á leyfinu til Þorsteins
væri þannig „ekki
studd
haldbærum
rökum“ og því felld
úr gildi.
- gar

- vþ

LÖGREGLUFRÉTTIR
Brotnar tennur í slagsmálum

FRÉTTABLAÐIÐ Sagt var frá því 28. febrúar

Karlmaður var sleginn í andlitið á
Neskaupstað um klukkan þrjú í fyrrinótt. Brotnuðu tennur í manninum
og var farið með hann á sjúkrahúsið
á Neskaupstað til aðhlynningar. Málið
er í rannsókn.

að ákvörðun borgarinnar um að synja um
byggingarleyfi fyrir framkvæmdum gegnt
forsetahúsinu hefði verið ógilt.

hagsmunir eins og öryggismál geti á
íbúðarsvæði ekki takmarkað nýtingu eigna nágrannanna. „Þykir
hinni kærðu ákvörðun því svo áfátt
að ekki verði hjá því komist að
ógilda hana,“ segir úrskurðarnefnd
um ákvörðun borgaryfirvalda.

Hraðakstur við Hvolsvöll
Lögreglan á Hvolsvelli tók tíu ökumenn fyrir hraðakstur í umdæmi
sínu í gær. Þar af óku þrír á um 120
kílómetra hraða á klukkustund.

gar@frettabladid.is
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RÓLEGT YFIR
KORTUNUM
Sé litið til næstu
daga eru horfur
á rólegaheitarveðri víðast hvar
á landinu. Hitinn
verður ekki fjarri
frostmarki og mjög
víða má búast við
dálitlum éljum. Á
hinn bóginn getur
víðasta hvar orðið
þokkalega bjart
-1
á milli éljanna,
sérstaklega þó á
landinu suðaustanverðu.
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8°

Billund

6°

Ósló

2°

Stokkhólmur

5°

Gautaborg

7°

London

9°

París

8°

Frankfurt

8°

Friedrichshafen

8°

Berlín
Alicante

-1

-2

0
Á MORGUN
Hæg, breytileg átt.

8

-1

veðurfræðingur

1

0

Kaupmannahöfn

1
2
ÞRIÐJUDAGUR
Hæg, austlæg átt.
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Trúir þú að hægt sé að leiðrétta
launamun kynjanna?
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Hefur þú trú á framtíð þorskeldis við Ísland?
Segðu skoðun þína á vísir.is
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Austurþing Framtíðarlandsins og Nýheima fór fram á Höfn í gær:

Heilbrigðisráðherra veitir styrki:

Vantar ekki peninga heldur fólk

Hvatning á
sviði gæðamála

SAMFÉLAGSMÁL „Við erum með þau
tæki og tól sem þarf til að takast á
við framtíðina. Okkur vantar ekki
peningana, heldur fólkið,“ segir
Eyjólfur Guðmundsson skólastjóri framhaldsskólans í AusturSkaftafellsýslu.
Eyjólfur ávarpaði Austurþing,
ráðstefnu Framtíðarlandsins og
þekkingarsetursins Nýheima, á
Höfn í Hornafirði í gær.
Bjartsýni einkenndi þingið og
hafði framtíðarfólkið að sunnan
orð á krafti heimamanna. Eyjólfur
vísaði til þess að á Höfn eru í boði
mörg sérhæfð störf, mörg þeirra
sem hafa orðið til vegna
Nýheima.

AKRANES

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fótbrotnaði á mótorhjóli

Mótmæla leikskólastjóra

Ökumaður torfærumótorhjóls fótbrotnaði þegar hann missti hjólið yfir
sig í fjörunni við Húsavík um fimmleytið á föstudaginn. Var hann fluttur
á sjúkrahúsið á Akureyri þar sem gert
var að sárum hans.

Félag leikskólakennara og leikskólakennarar í Garðaseli á Akranesi hafa
mótmælt þeirri ákvörðun bæjaryfirvalda að ráða leikskólastjóra við nýjan
leikskóla „án auglýsingar og eðlilegs
ráðningarferils“. Meirihluti bæjarráðs
segir eðlilega staðið að ráðningunni.

HÖFN Bjartsýni einkenndi þing Framtíð-

arlandsins og Nýheima sem fram fór á
Hornafirði í gær.

Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri Hafnar, stillti upp skammtíma- og langtímamarkmiðum
næstum sem andstæðum.
„Við þurfum að taka okkur út úr

myndinni og hugsa um börnin.
Hvernig sköpum við samfélag,
sem þau vilja búa í að loknu námi?
Það gerum við ekki með stóriðju,“
sagði hann og uppskar lófatak úr
sal.
Við Nýheima starfa um fjörutíu
manns, flestir þeirra háskólagengnir. Bæjarstjóri bendir á setrið sem dæmi um langtímafjárfestingu sem fór hægt af stað en skilar
hægt og bítandi jákvæðum samfélagslegum áhrifum.
„Á sínum tíma þurftu Hornfirðingar að velja hvort þeir byggðu
Nýheima eða sundlaug,“ segir
bæjarstjórinn. Hann sér ekki eftir
valinu.
- kóþ

HEILBRIGÐISMÁL Guðlaugur Þór

Þórðarsson veitti á föstudag
fjórtán gæðastyrki sem ætlað er
að hvetja heilbrigðisstarfsmenn
til dáða á sviði gæðamála.
Styrkirnir voru veittir við athöfn
í Ráðherrabústaðnum við
Tjarnargötu og nam styrksupphæðin þremur milljónum króna.
Heilbrigðisráðuneytinu bárust að
þessu sinni 55 styrkbeiðnir alls
staðar af að landinu til þess að
sinna fjölbreyttum gæðaverkefnum á flestum sviðum
heilbrigðisþjónustunnar. Styrkirnir eru þannig beinn stuðningur
við tiltekin gæðaverkefni
heilbrigðisstarfsmanna.
- vþ

Þurfum að efla tengsl
við Evrópuþingið
Íslendingar verða að efla tengsl við Evrópuþingið ef þeir vilja viðhalda áhrifamöguleikum sínum á nýjar EES-gerðir. Þetta kom fram á ráðstefnu í Reykjavík.
EVRÓPUMÁL EFTA-ríkin í EES, það
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Nútímaleg samkeppni um
stefnumótun og hönnun skóla
Morgunverðarfundur um hugmyndafræði,
hönnun og byggingu nýs barnaskóla
Í tilefni 50 ára afmælis VSÓ ráðgjafar býður fyrirtækið til morgunverðarfundar miðvikudaginn 12. mars kl. 8:30 til 10:00 í Gullteig A á Grand
Hótel. Á fundinum verður fjallað um hvernig sveitarfélög geta sótt
ferskar hugmyndir til skólafólks og hönnuða úti í samfélaginu um
byggingu nýrra skóla.
Í Mosfellsbæ ríkir metnaðarfull og framsækin stefna í skólamálum og
skólastarfi. Bæjarstjórnin ákvað að sækja nýjustu hugmyndir um
uppbyggingu nýs skóla fyrir 1 til 9 ára börn með athyglisverðri
samkeppni. Með þessari nútímaaðferð verður nýjum leik- og
grunnskóla blandað saman.
Efnt var til samkeppni meðal hönnuða og skólaráðgjafa um nýja
skólann. Tvær athyglisverðar nýjungar í samkeppninni verða kynntar:
Sagt verður frá samkeppni þar sem verkkaupi og keppendur áttu
gagnkvæm samskipti á keppnistímanum.
Greint verður frá samstarfi skólaráðgjafa í hugmyndafræði, kennslu og
uppeldismálum, arkitekta og verkfræðinga sem unnu saman í einum
hópi þar sem hugmyndafræðin hafði sama vægi og arkitektúrinn.
Um þessa nýju aðferðarfræði, sem skilaði mjög jákvæðum árangri,
verður fjallað á afmælisfundi VSÓ ráðgjafar.

Dagskrá:

Dagskrá

Aðferðarfræði samkeppninnar,
Þorbergur Karlsson, verkfræðingur hjá VSÓ

Athyglisverð uppbygging skóla í Mosfellsbæ,
Jóhanna Björg Hansen, bæjarverkfræðingur
Að bræða saman hugmyndafræðina, arkitektúr og verkfræði
Helgi Grímsson, skólastjóri Sjálandsskóla
og Steffan Iwersen arkitekt
Umræður, spurningar og svör

Fundurinn er ætlaður: Skólastjórnendum, fræðslustjórum og fræðslunefndarfólki,
arkitektum, verk- og tæknifræðingum og öðru áhugafólki um skólamál.

Aðgangur er í boði VSÓ.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir 11. mars nk. til: bergny@vso.is
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er Ísland, Noregur og Liechtenstein, eiga mikla hagsmuni undir
því komna að koma á virkum
tengslum milli þjóðþinga sinna
og Evrópuþingsins. Þetta kom
fram á ráðstefnu sem haldin var í
Reykjavík á föstudag um nýjustu
uppfærslu stofnsáttmála Evrópusambandsins, sem kenndur er við
Lissabon og gengur væntanlega í
gildi á næsta ári, og væntanleg
áhrif hans á starf evrópskra þjóðþinga og Evrópuþingsins.
„Mikilvægasta breytingin eru
þau auknu áhrif sem Evrópuþingið
fær. Og við það höfum við engin
formleg tengsl í gegnum EESsamstarfið. Okkur er því nauðsyn
að stofna til tengsla við Evrópuþingið ef við eigum að geta haldið
í áhrifamöguleika okkar á nýja
Evrópulöggjöf sem við síðan erum
skuldbundnir til að taka upp í
gegnum EES-samninginn,“ segir
Svein Roald Hansen, þingmaður
fyrir
Verkamannaflokkinn
á
norska Stórþinginu, í samtali við
Fréttablaðið, en hann var meðal
frummælenda á ráðstefnunni sem
haldin var í samstarfi Alþingis og
fastanefndar
framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins
gagnvart Íslandi og Noregi.
Hansen segir að sinn þingflokkur á Stórþinginu hafi þegar
stofnað til nýrra tengsla við Evrópuþingið með því að semja við
systurflokkinn þar, PES, um að
mega sitja þing- og nefndafundi.
Hann tekur hins vegar fram að
hversu vel sem nýjar leiðir til að
leita áhrifa á löggjafarferli ESB
utan frá reynast þá muni þær
aldrei jafnast á við þá áhrifamöguleika sem full aðild myndi
gefa.

EVRÓPUÞINGIÐ Svein Roald Hansen segir leiðir til áhrifa á ESB-löggjöf aldrei jafnast
á við áhrifamöguleika aðildar.
NORDICPHOTOS/AFP

Skyldu Íslendingar taka
stefnuna á ESB-aðild yrðu
Norðmenn að taka nýja umræðu
um Evrópumálin...
SVEIN ROALD HANSEN
ÞINGMAÐUR NORSKA
VERKAMANNAFLOKKSINS

Hansen er jafnframt forystumaður í Evrópusamtökunum í
Noregi, Já-hreyfingarinnar svonefndu. Hann var því einnig
spurður hvort hann teldi að sú
þróun sem er að verða í Evrópumálunum á Íslandi kynni að hafa

áhrif á þróunina í Noregi.
„Skyldu Íslendingar taka stefnuna á ESB-aðild yrðu Norðmenn að
taka nýja umræðu um Evrópumálin, því það myndi vekja vafa um að
það yrði yfirleitt mögulegt að reka
EES-samninginn áfram,“ svarar
Hansen og bætir við: „Ég ætti líka
von á því að útgerðarmenn í Noregi
myndu þrýsta á um að það væri
skoðað vandlega hvort ekki væri
skynsamlegt fyrir Norðmenn að
stefna líka á ESB-aðild í félagi við
Íslendinga, með það þá að markmiði að freista þess að tryggja hagsmuni Norðmanna í sjávarútvegsmálunum.“
audunn@frettabladid.is

Framkvæmdastýra UNIFEM á Íslandi segir fiðrildavikuna vel heppnað átak:

Síminn hefur vart stoppað
FÉLAGSMÁL Fiðrildaviku UNIFEM á Íslandi lauk í
gær. Átakinu var ætlað að vekja landsmenn til
vitundar um stöðu kvenna í þróunarlöndunum og í
stríðshrjáðum ríkjum. Á föstudagskvöld var haldið
uppboð á hekluðum brjóstum og er talið að tæplega
300 manns hafi mætt og keypt brjóst fyrir um eina
milljón króna.
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, framkvæmdastýra UNIFEM á Íslandi, segir átakið hafa gert
mikið til að vekja athygli á starfsemi samtakanna
hér á landi. „Við höfum fengið afar jákvæð viðbrögð
og síminn hefur vart stoppað hér á skrifstofunni hjá
okkur nú í vikunni. Fólk hefur hringt til að þakka
okkur fyrir og því er ljóst að kynbundið ofbeldi
snertir líf margra.“
Enn er ekki búið að reikna saman þá upphæð sem
safnaðist á fjáröflunarviðburðum átaksins, en
peningarnir munu renna óskiptir í styrktarsjóð
UNIFEM til afnáms ofbeldi gegn konum. „Við
verðum komin með endanlega upphæð nú eftir
helgi,“ segir Steinunn. „Almenningur hefur verið
mjög duglegur að taka þátt í fjáröfluninni og
jafnframt hafa mörg fyrirtæki lagt okkur lið.“
- vþ

BLAÐAMANNAFUNDUR Í LOK FIÐRILDAVIKU Joanna Sandler,
aðalframkvæmdastýra UNIFEM í New York, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra, og Olubanke King-Akerele,
utanríkisráðherra Líberíu, sátu fyrir svörum á blaðamannafundi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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HINIR LÁTNU SYRGÐIR Ísraelar jarðsungu í gær átta nemendur á aldrinum 15 til 26
ára, sem létu lífið í árásinni á fimmtudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Mannskæð skotárás í Jerúsalem hefur ekki áhrif:

Ísraelar vilja halda
viðræðum áfram

Auglýsingasími
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– Mest lesið

GAZA, AP Ísraelsk stjórnvöld sögð-

ust á föstudag ætla að halda áfram
friðarviðræðum við Palestínumenn, þrátt fyrir mannskæða
skotárás í Jerúsalem á fimmtudag, „til þess að refsa ekki hófsömum Palestínumönnum fyrir
verknað fólks sem eru ekki aðeins
okkar óvinir heldur einnig þeirra,“
eins og ísraelskur embættismaður
orðaði það.
Átta manns létu lífið þegar Ala
Abu Dhaim, arabískur bifreiðastjóri búsettur í Austur-Jerúsalem,
réðst inn í virtan trúarháskóla í
borginni á fimmtudag. Fjölskylda
árásarmannsins segir að hann hafi
um skeið starfað sem bifreiða-

stjóri fyrir skólann. Að minnsta
kosti níu aðrir særðust, þar af þrír
alvarlega.
Hamas-samtökin hafa lýst yfir
ábyrgð á árásinni, en drógu síðan
þá yfirlýsingu til baka og sögðust
ekki viss um hvort þau gætu
„eignað sér heiðurinn strax“.
Mahmoud
Abbas,
forseti
Palestínustjórnar, frestaði þátttöku í öllum friðarviðræðum við
Ísraelsmenn eftir harðvítugar
árásir Ísraela á byggðir Palestínumanna á norðanverðri Gazaströnd
í vikunni. Þær árásir, sem bitnuðu
harðast á bænum Jebaliya, kostuðu meira en 120 manns lífið.
- gb
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Norðmenn vísa veginn, við þurfum að fylgja.

Heimaalinn
þorskur
JÓN KALDAL SKRIFAR

Á

ætlanir Norðmanna um stórfellt þorskeldi eru ævintýralegar. Innan tiltölulega fárra ára stefna þeir að því að
framleiða allt að tvöhundruð þúsund tonn af eldisþorski
á ári. Til að setja þá tölu í samhengi er það um sjötíu
þúsund tonnum meira en Íslendingar ætla að veiða af
villtum þorski á þessu fiskveiðiári. Þetta er meðal þess sem kemur
fram í stórmerkilegri fréttaskýringaröð Svavars Hávarðssonar
um þorskeldi, sem birst hefur í Fréttablaðinu undanfarna daga og
lýkur á morgun með viðtölum við sjávarútvegsráðherra Noregs
og Íslands.
Á sama tíma og veiðar á þorski í Norður-Atlantshafi hafa dregist
saman um hundruð þúsunda tonna undanfarin ár hafa Norðmenn
ekki setið með hendur í skauti sér. Þeir eru komnir á fleygiferð
í þorskeldinu og hafa náð hraustlegu forskoti á aðrar þjóðir.
Auðvitað eru mörg ljón á veginum og aflinn langt í frá kominn á
land. En eins og Guðbergur Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fiskeldisstöðva á Íslandi, bendir á eru Norðmenn fullir sjálfstrausts eftir afbragðs árangur í eldi og markaðssetningu á laxi. Af
þeirri skepnu framleiddu Norðmenn og seldu ríflega sjöhundruð
þúsund tonn á síðasta ári og skilaði það þeim jafnvirði 190 milljarða
íslenskra króna í tekjur.
Á þessu ári verða tekjur Norðmanna af fiskeldinu enn þá hærri
því verð á hráefnismörkuðum heimsins stefnir aðeins upp á við.
Sama staða er með matvæli og eldsneyti. Heimsframleiðslan
annar ekki vaxandi eftirspurn sem stafar af því að fjölmennar
þjóðir hafa efnast og teygja sig samhliða því eftir meiri lífsgæðum
en áður. Náttúruauðlindir jarðar eru ekki ótæmandi og við því er
verið að bregðast um allan heim. Þannig eru til dæmis stærstu
olíufyrirtæki heims í fararbroddi við þróun nýrra orkugjafa.
Stefnumörkun og staðfesta Norðmanna í fiskeldinu er byggð
á köldu raunsæi og yfirvegun. Það er algerlega ljóst að veiðar á
villtum þorski munu ekki í fyrirsjáanlegri framtíð, ef nokkurn
tíma aftur, nálgast aflatölur undanfarinna ára, svo ekki sé talað
um tölur fyrri áratuga.
Á Íslandsmiðum hefur aldrei áður hefur verið gert ráð fyrir
jafn litlum þorskafla og á þessu fiskveiðiári. Og lítill þorskkvóti
er sá raunveruleiki sem við munum búa við á næstu árum, eins
og Björn Ævarr Steinarsson, sviðstjóri veiðiráðgjafarsviðs Hafrannsóknastofnunar hefur staðfest í Fréttablaðinu. Það er hárrétt
mat hjá Einari K. Guðfinnssyni sjávarútvegsráðherra að nú sé
komið að ögurstund í þorskeldi hér á landi.
Í fréttaskýringaröð Fréttablaðsins kemur fram að Norðmenn
eru fúsir til samstarfs og vilja miðla af þekkingu sinni. Nú þarf að
spýta í lófana og taka því boði. Það hlýtur að standa upp á stærstu
útgerðafyrirtæki landsins að taka forystu í málinu. Auðvitað er
alls ekki víst að þorskeldisævintýri Norðmanna fái góðan endi, en
ekki dugar að sitja aðgerðalaus hjá og sjá hvað setur. Þeir fiska
sem róa.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu,
Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni.
Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871

Sex kaupskip þingmannsins
Bjarni Harðarson, þingmaður Framsóknarflokksins, gerir athugasemd við
auglýsingu tryggingafélagsins Allianz
þar sem evru og krónu er stillt upp
hlið við hlið sem samkeppnisaðila
og eftir því sem Bjarni segir „krónan
gerð þar í senn brosleg
og eymdarleg“. Er
Bjarni ósáttur við að
tryggingafélagið leyfi
sér að blanda sér í
íslensk stjórnmál þar
sem þessa dagana fari
fram mjög mikilvæg og
um leið viðkvæm
umræða um
íslensku krónuna
og stöðu hennar
til framtíðar. Það

sé ekki hlutverk alþjóðlegra fyrirtækja
sem hér starfa að taka pólitíska stöðu
í þeirri umræðu. Margt hefur áður
verið gert til að takmarka áhrif erlendis frá en spurning er hvort Bjarni vilji
stíga enn lengra til baka og takmarka
áhrifin við sex kaupskip á ári.

Út á réttum tíma
Enn kemur í ljós hversu snjall
stjórnmálamaður Björn Ingi
Hrafnsson er/var. Eins og sagt var
frá á þessum stað í gær telur innri
endurskoðun Reykjavíkurborgar
að fulltrúar borgarinnar í
byggingarnefnd nýju
stúkunnar við
Laugardalsvöll
hafi

brugðist. Byggingarnefnd hélt aðeins
tvo fundi á fyrsta ári framkvæmdanna
og einn kynningarfund í lok þeirra.
Björn Ingi Hrafnsson tók sæti Dags B.
Eggertssonar í september 2006. Þá
hafði verið ljóst í nokkra mánuði að
kostnaður væri kominn fram úr áætlun
en samt sem áður var enginn fundur
boðaður. Líklega væri farið að
volgna rækilega undir Birni Inga
ef hann væri enn í stjórnmálum.
En hann hætti í janúar og þarf
ekki að svara fyrir neitt. Þetta
heitir fyrirhyggja.
olav@frettabladid.is
bergsteinn@frettabladid.is

Á öfugum enda
I

ndriði H. Þorláksson, fyrrverandi ríkisskattstjóri, er andlegur
leiðtogi þeirra, sem ekkert hafa
séð jákvætt við hagkerfisbreytinguna frá 1991, þegar skattar voru
einfaldaðir og lækkaðir öllum til
hagsbóta.
Það er opinbert leyndarmál, að
Indriði reiknaði út þær tölur um
ójafnari tekjuskiptingu vegna
skattabreytinga, sem minni
spámenn ruku með í fjölmiðla
haustið 2006 og reyndust síðan
rangar. Ég fór yfir ýmsar hæpnar
hugmyndir Indriða um skattamál í
síðasta hefti vefritsins Stjórnmála
og stjórnsýslu, meðal annars kröfu
hans um stighækkandi tekjuskatt.
Hér ætla ég hins vegar að ræða
stuttlega nýjustu grein Indriða,
sem vakið hefur athygli. Hún er
um það, að Íslendingar geymi
verulegt fé, á að giska 500
milljarða króna, í Hollandi og
Lúxemborg, en einnig í skattaskjólum eins og á Ermasundseyjum, Jersey og Guernsey, og
eyjum í Karíbahafi. Ríkið verði að
komast í þetta fé.

Röng nálgun
Indriði byrjar á öfugum enda.
Hann spyr: Hvers vegna geyma
Íslendingar stórfé erlendis? Hann
ætti frekar að spyrja: Hvers vegna
geyma útlendingar ekki stórfé
hér? Hvað getum við gert til að
laða að fé frá útlöndum? Hvernig
eigum við að keppa við Holland,
Lúxemborg og önnur lönd?
Svarið er einfalt: Með því að
gera skattaumhverfi fyrirtækja og
fjármagnseigenda eins hagstætt
og það í þessum löndum. Þá þurfa
íslenskir fjármagnseigendur ekki
að geyma fé sitt erlendis, og þá sjá
erlendir fjármagnseigendur sér
hag í að geyma fé sitt hér. Til
dæmis er söluhagnaður fyrirtækja
af hlutabréfum ekki skattskyldur í
Hollandi. Indriði lætur líka í ljós
áhyggjur af því, að íslenska
útrásin hafi ekki skilað íslenska
ríkinu verulegum skatttekjum. Það
er rétt, en hitt hefur skilað

tækni er fjármagnið afar kvikt.
Það fer á svipstundu þangað, sem
það ávaxtast best. Verkefnið er
þess vegna að bjóða eigendum
þess sem hagstæðust kjör.

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Skattar
stórkostlegum skatttekjum, að
bankarnir eru komnir úr greipum
ríkisins. Skattgreiðslur þeirra voru
áður nánast engar, af því að þeir
voru jafnan reknir með tapi, en
nema nú tugum milljarða króna á
ári.
Indriði er bersýnilega haldinn
tveimur algengum meinlokum um
skattamál. Önnur er, að skattstofnar séu nánast óbreytilegir að

Indriði er bersýnilega haldinn
tveimur algengum meinlokum
um skattamál. Önnur er,
að skattstofnar séu nánast
óbreytilegir að stærð, og
verkefnið sé aðeins að afla
skatttekna af þeim með góðu
eða illu.
stærð, og verkefnið sé aðeins að
afla skatttekna af þeim með góðu
eða illu. En skattstofnar eru
einmitt mjög breytilegir að stærð.
Fleiri vinna til dæmis meira, ef
þeir fá sjálfir í sinn hlut mestallar
þær tekjur, sem vinnan skapar, í
stað þess að ríkið hirði slíkar
viðbótartekjur nær óskiptar, eins
og Nóbelsverðlaunahafinn
Edward Prescott bendir á
nýútkominni bók, Cutting Taxes to
Increase Prosperity. Hin meinlokan er, að fjármagnið, sem á að
skattleggja, sé óhreyfanlegt. Það
bíði skattheimtumannanna
sallarólegt eins og sauðfé eftir
slátrurum. En í heimi hnattvæðingar og sífellt betri fjarskipta-

Skattasamkeppni til góðs
Aukin skattasamkeppni milli ríkja
veldur því, að jaðarskattur
einstaklinga (skatturinn sem
greiddur er af hæstu viðbótartekjum) hefur í iðnríkjunum
lækkað að meðaltali úr 67% árið
1980 í 40%. Á sama tíma hefur
tekjuskattur fyrirtækja lækkað að
meðaltali í sömu ríkjum úr um
50% í 27%. Slík skattasamkeppni
heldur ekki aðeins fjárfrekum
stjórnmálamönnum í skefjum,
heldur auðveldar hún skynsamlegar fjárfestingar einkaaðila og
er þannig öllum í hag, þegar til
lengdar lætur, eins og breski
hagfræðingurinn Richard Teather
benti á í erindi á skattadegi
Deloitte í janúar síðastliðnum.
Um þessar mundir er Evrópusambandið með háskattalöndin
Þýskaland og Frakkland í broddi
fylkingar að reyna að torvelda
skattasamkeppni. Írar hafa verið
ávítaðir fyrir að bjóða fyrirtækjum lága skatta, og Lúxemborg sér
fram á að verða að herða reglur
um fjármálastofnanir. Þetta veitir
Íslendingum, sem eru utan
Evrópusambandsins og óbundnir
af skattareglum þess, einstakt
tækifæri til að bjóða fyrirtækjum
og fjármagnseigendum hagstætt
skattaumhverfi.
Geir H. Haarde forsætisráðherra setti þegar árið 1979 fram
hugmynd um þetta í bókinni
Uppreisn frjálshyggjunnar, og
nefnd undir forsæti Sigurðar
Einarssonar í Kaupþingi skilaði
vandaðri skýrslu um málið í
árslok 2006. Hugmyndin er ekki
að veita illa fengnu fé skjól,
heldur að bjóða fjármagni án
skýrs heimilisfangs svo hagstæð
kjör, að það finni sér hér
bólfestu. Ísland getur orðið
Sviss norðursins.

Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn,
sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar
fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, umræða,
blogg og VefTV – allt er þetta aðgengilegt á einum stað í
einfaldri umgjörð og með skýrri framsetningu. Notendur vita
að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja vísi.

...ég sá það á visir.is
sir.is
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Útflutningur á óunnum fiski - ávísun á atvinnuleysi
V

instrihreyfingin – grænt framboð hefur mörg undangengin
þing, síðast á yfirstandandi þingi,
flutt þingsályktunartillögur um að
sjávarútvegsráðherra
kanni
orsakir mikils útflutnings á óunnum fiski og mögulegar leiðir til að
auka í staðinn fullvinnslu innanlands. Útflutningur á óunnum fiski
í gámum á fiskmarkaði erlendis
nam 50.977 tonnum árið 2007 og
þar af nam magn óvigtaðs afla
33.286 tonnum eða 65,3%.
Þetta hlutfall fer hækkandi því
árið 2006 nam það 59,4% og var
54,6% árið 2005. Í svari við fyrirspurn minni á Alþingi 27. febrúar
sl. upplýsti sjávarútvegsráðherra
jafnframt að útflutningur á óunnum fiski hefði aukist í heildina
fyrstu fimm mánuði nýs fiskveiðiárs, sem hófst 1. september 2007
eða um 2.288 tonn milli ára. Munar
þar mest um aukinn útflutning á
ýsu, 1.901 tonn og 193 tonn af
þorski. Þessi útflutningur hefur
haft verulega neikvæð áhrif á
þjóðarbúið.

Af hverju leggur ríkisstjórnin
blessun sína yfir það í verki
að útlendingum sé seldur stór
hluti af sameiginlegri auðlind
okkar og hleypir þeim bakdyramegin inn í fiskveiðilögsöguna
okkar?
Hagkvæmara að verka hér á landi
Það er staðreynd að auka mætti
útflutningsverðmæti þessa afla
umtalsvert ef hann væri unninn
innanlands. Hráefnisskortur er
viðvarandi vandamál í íslenskri
fiskvinnslu, ekki síst hjá fyrirtækjum sem reka fiskvinnslu án
útgerðar. Þegar fiskur er fluttur
óunninn á fiskmarkaði erlendis
gefst íslenskum fiskverkendum
ekki kostur á að bjóða í aflann á
móti erlendum fiskverkendum.
Innlendir fiskverkendur biðja
aðeins um það að sitja við sama
borð og erlendir fiskverkendur en
þeir fyrrnefndu eru, eins og staðan
er í dag, hreinlega útilokaðir frá
samkeppni og frá því að bjóða í
þennan afla.
Ég verð að halda þeirri staðreynd til haga í þessu samhengi,
að virðisauki í vinnslu sjávarafurða hefur verið með mesta
móti hjá þeim fyrirtækjum sem
stunda fiskvinnslu hér á landi án
útgerðar og reiða sig á hráefniskaup á fiskmörkuðum. Þessi fyrirtæki hafa verið í fararbroddi við
að vinna nýja markaði fyrir
hágæða íslenskan fisk í hæsta
verðflokki og eru frumkvöðla- og
sprotafyrirtæki í vinnslu sjávarafurða. Sú hætta blasir við að
mörg þessara fyrirtækja verði að
leggja upp laupana og að dýrmætir
markaðir erlendis tapist.
Íslenskur fiskmarkaður hefur
verið í mikilli framþróun á síðustu
árum. Með upptöku fullkomins
uppboðskerfis er unnt að stunda
viðskipti með afla gegnum Netið
hvar sem er í heiminum og jafnvel
með beinum samskiptum við fiskiskip á hafi úti. Þannig geta kaupendur innanlands sem erlendis
setið við sama borð þegar uppboð
fara fram hér á landi. Það er
ekkert því til fyrirstöðu að allur
fiskur sem nú er fluttur óunninn á
erlenda fiskmarkaði og fiskur sem
ekki er verkaður af þeim sem
veiðarnar stunda sé boðinn upp á
innlendum fiskmörkuðum. Með
því fyrirkomulagi ætti að fást

hæsta mögulega verð
fyrir aflann. Það hlýtur að
vera kappsmál útgerðarmanna ef allt er með
felldu.

ríkisstjórnin gert illt verra
með því að fella niður svonefnt
útflutningsálag
haustið 2007 sem meðal
annars hefur leitt til aukins
útflutnings.
Ríkisstjórnin bætir gráu
Málið er grafalvarlegt.
ofan á svart
Það sýna best ummæli
Gunnars
Braga
GuðRíkisstjórnin hefur sýnt
mundssonar,
formanns
af sér fullkomið ábyrgðarSamtaka fiskframleiðenda
leysi þessu máli sem er ATLI GÍSLASON
og útflytjenda. Hann hefur
ófyrirgefanlegt í ljósi
sagt opinberlega að það séu stórafleiðinga niðurskurðar þorskafla
merkileg tíðindi að á sama tíma
á þessu fiskveiðiári og fjöldauppog þorskkvótinn hefur verið skorsagna fiskverkafólks. Stjórninn niður um þrjátíu prósent og
völdum bar að leita allra leiða til
fiskvinnslur segja upp fólki um
að auka fullvinnslu hér heima
allt land vegna hráefnisskorts,
fyrir þegar fyrir lá að skera þurfti
séu menn að flytja út meira af ýsu
þorskaflaheimildir
niður
um
og þorski en í fyrra. Enn fremur
þriðjung. Ef eitthvað er hefur

að staðan sé nú verri en verstu
spár hafi gert ráð fyrir. Útlendingar geti nú keypt fisk án kvótaálags og gengið beint í ýsuna og
aukið innflutning sinn um rúm
þrjátíu prósent úr afla sem menn
vonuðu að mundi vega upp kvótaskerðinguna. Gunnar Bragi bendir
enn fremur á að afli rýrni á leiðinni á markað erlendis og það sé
hugsanlega ástæða þess að menn
kjósi að senda aflann óvigtaðan úr
landi.
Er mál að linni og að sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórnin öll
hætti að búa til atvinnuleysi og
snúi sér að alvöru aðgerðum til að
mæta niðurskurði í þorskafla. Til
að koma í veg fyrir uppsagnir
fiskverkafólks
og
stórfellda

erfiðleika í sjávarbyggðum um
land allt hefði ríkisstjórnin átt að
tryggja eins og kostur er fullvinnslu alls sjávarafla hér á landi.
Af hverju grípur ríkisstjórnin
ekki til þeirrar mótvægisaðgerðar
sem bætir í raun upp niðurskurð
þorskafla og gagnast sjávarbyggðunum langbest? Af hverju leggur
ríkisstjórnin blessun sína yfir það
í verki að útlendingum sé seldur
stór hluti af sameiginlegri auðlind
okkar og hleypir þeim bakdyramegin inn í fiskveiðilögsöguna
okkar? Mér finnst ríkisstjórnin
vera veruleikafirrt í þessu máli.
Höfundur er alþingismaður.
Vinstri grænna.
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ÞETTA GERÐIST: 9.MARS 1959
CHARLES BUKOWSKI
RITHÖFUNDUR LÉST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1994.

Móðir mín kær,

Rigmor S. Hanson
dans- og tungumálakennari,

lést þann 24. febrúar síðastliðinn. Rigmor var jarðsungin í kyrrþey.

Barbí lítur dagsins ljós

„Slæmur smekkur hefur
leitt af sér mun fleiri
milljónamæringa en góður
smekkur.“
Bukowski var drykkfelldur
bandarískur rithöfundur sem
fjallaði mest um sína eigin
ógæfu í ritverkum sínum.

Svava Sigurjónsdóttir og fjölskylda.

timamot@frettabladid.is

andi leikfang fyrir litlar
stúlkur. Sérstaklega í
ljósi þróunar á útlitsdýrkun og sjúkdóma
á borð við átröskun.
Upp á síðkastið
hefur þó Barbí breyst.
Hún verður sífellt
líkari venjulegum
konum. Mittismálið hefur breikkað
og nú er meira
segja hægt að
fá dúkkur í flatbotna skóm og
í Kung Fu galla
undir prinsessukjólnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þökkum af alhug öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát
og útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Barbí-dúkkan er eitt
best selda leikfang
í heimi. Hún leit
dagsins ljós þennan dag árið 1959.
Ruth Handler, sem
bjó til dúkkuna, sótti
innblástur frá þýsku
dúkkuna Bild Lilli
og dúkkulísum
dóttur sinnar, en
Barbie heitir eftir
henni. Mótmælendur hafa talið
dúkkuna minna á
ímyndir úr klámiðnaðinum og
þess vegna ekki
vera viðeig-

Jónasar Reynis Jónssonar
frá Melum, Sólheimum 23, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjartadeildar 14G
Landspítalanum og líknardeildar á Landakoti.
Elín Þórdís Þórhallsdóttir
Elsa Jónasdóttir
Ína H. Jónasdóttir
Þóra Jónasdóttir
Birna Jónasdóttir
barnabörn og fjölskyldur.

Gunnar Guðjónsson
Eggert Sv. Jónsson
Gunnar F. Vignisson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

J. Sigurður Gunnsteinsson
fyrrverandi starfsmaður Loftleiða/
Flugleiða

sem bráðkvaddur var á heimili sínu Vogatungu 45,
Kópavogi laugardaginn 1. mars, verður jarðsunginn
frá Digraneskirkju, Kópavogi, miðvikudaginn
12. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Hjartavernd.
Margrét Anna Jónsdóttir
Gunnsteinn Sigurðsson
Þorgerður Ester Sigurðardóttir
Jón Grétar Sigurðsson
Anna Sigríður Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Dýrleif Egilsdóttir
Einar Ólafsson
Sveinbjörg Eggertsdóttir
Guðni Einarsson

Ástkær eiginmaður minn og vinur, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og bróðir,

Kristinn Sigurðsson

Ástkær eiginmaður
minn og vinur, faðir okkar,
Þórufelli 18, Reykjavík,
tengdafaðir, afi og bróðir
verður jarðsunginn frá Áskirkju miðvikudaginn
12. mars Kristinn
kl. 15.00.
Sigurðsson
Jóhanna Antonía Sigsteinsdóttir
18, Reykjavík, Halla Pálsdóttir
Sigsteinn Þórufelli
Sigurðsson
Sigríður Sara Sigurðardóttir
Guðmundur Björnsson
Herdís Elísabet Kristinsdóttir
Sveinn Ingi Steinþórsson
Helena Kristinsdóttir
Sverrir Kári Karlsson
Halldór Sigurðsson
verður jarðsunginn frá Áskirkju miðvikudagHaraldur inn
Sigurðsson
12. mars kl. 15.00.
Dagný Karlsen
barnabörn
og aðrirAntonía
aðstandendur.
Jóhanna
Sigsteinsdóttir

HJÁLPARSNÚÐUR Hér stendur Jóhannes Felixson bakarameistari með nýbakaða, ilmandi og fagurskreytta hjálparsnúða, en af hverjum seldum
snúð renna 15 krónur til þurfandi barna í Pakistan.

LANDSSAMBAND BAKARAMEISTARA: BAKA SNÚÐA FYRIR ABC BARNAHJÁLP

Hjálparsnúðar gegn hungri
Um helgina eru landsmenn hvattir til
að bjóða ástvinum í kaffi, með fagurskreytta og ljúffenga hjálparsnúða
til meðlætis með molasopanum, en
hjálparsnúðurinn verður sérstaklega
bakaður til styrktar ABC Barnahjálp
þessa fyrstu helgi marsmánaðar, í
langflestum bakaríum landsins.
„Við félagar í Landssambandi bakarameistara höfum setið á rökstólum
hin síðari ár og hugleitt hvernig við
getum látið gott af okkur leiða. Hugmyndin að hjálparsnúðnum kviknaði
svo fyrir um ári og er loks orðin að
ánægjulegum veruleika,“ segir bakarameistarinn Jóhannes Felixson þar sem
hann hann rúllar upp hjálparsnúðum
við ofna sína Hjá Jóa Fel.
„Hjálparsnúðurinn verður héðan
í frá árvisst bakkelsi, bakað til góðgerðamála og ávallt til sölu fyrstu
helgina í mars. Við ákváðum að byrja
á stuðningi við ABC Barnahjálp sem
á síðustu misserum hefur byggt fjóra
barnaskóla í Pakistan og komið á fót
fjórum öðrum, en samtals eru í þessum

átta skólum um 1.800 börn. Þar kostar
kjarngóð skólamáltíð aðeins 15 krónur á dag og því fannst okkur tilvalið
að gefa 15 krónur af hverjum seldum
hjálparsnúð til barnanna í Pakistan og
vonumst til að selja 100 þúsund snúða
nú um helgina,“ segir Jóhannes og er
bjartsýnn á að það rætist.
„Hundrað
þúsund
hjálparsnúðar er raunhæft markmið þegar við í
samanburði seljum þjóðinni hálfa milljón rjómabolla yfir bolludagshelgina.
Við höfum fulla trú á að Íslendingar
vilji styrkja svo gott málefni og teljum að þessi nýja og fallega hefð muni
fljótt komast inn í vitund fólks og það
hlakki til að fá hjálparsnúðinn að ári,“
segir Jóhannes brosmildur og hvetur
alla sem vettlingi geta valdið að bjóða
heim í kaffi og hjálparsnúð í dag.
„Við viljum að allir gæði sér á að
minnsta kosti einum hjálparsnúð um
helgina og segi börnum sínum frá því
hvað miðinn sem skreytir hjálparsnúðinn táknar. Á þessum merkimiða
er mynd af barni sem segir Takk! og

mikilvægt að fólk sé meðvitað um að
vanti miðann er það ekki að styrkja
börnin í Pakistan,“ segir Jóhannes um
leið og hann dregur úr ofninum bökunarplötu með girnilega útlítandi
hjálparsnúðum og freistandi angan.
„Hjálparsnúðurinn er á stærð við
gamaldags kanilsnúð og er um fjórar
tegundir að ræða; til dæmis konfektsnúð, pistasíusnúð og fleiri mjúka og
unaðsljúfa snúða. Og til gamans má
labba á milli bakaría og finna mismunandi útgáfu hvers bakara, því hvergi
fæst alveg sami snúðurinn,“ segir
Jóhannes, en þeir félagar hans í Landssambandi bakara hafa að markmiði að
selja 300 þúsund hjálparsnúða fyrstu
helgarnar í hverjum marsmánuði; einn
á hvern Íslending.
„Ef við náum að selja 100 þúsund
snúða um helgina höfum við tryggt
börnunum í Pakistan fullt fæði næstu
tvö árin. Þessi bakstur er hreint ótrúlega gefandi og við bakarar einhuga og
spenntir yfir hjálparsnúðnum.“
thordis@frettabladid.is

afi og
Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Júlíus Rafnkell Einarsson
verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju 11. mars
kl. 11.00.
María Guðrún Ögmundsdóttir
Ástríður Júlíusdóttir
Samúel Ingimarsson
Guðrún Júlíusdóttir
Ingibergur Þór Kristinsson
Einar Júlíusson
Lára Brynjarsdóttir
Ragnheiður Júlíusdóttir
Rúnar Oddur Guðbrandsson
Ásdís Júlíusdóttir
Jónas Guðbjörn Þorsteinsson
Sigrún Júlíusdóttir
Sigurður I. Hreinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts
elskulegs föður míns, bróður okkar og
mágs

Kristins Kristjánssonar
Miklubraut 88, Reykjavík.
Vilberg Kristinsson
Ása Kristjánsdóttir
Margrét Kristjánsdóttir
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Símon Kristjánsson

Sigurður Hauksson
Þorsteinn J. Stefánsson
Sverrir Ingólfsson
Sigríður Guðbergsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jens Pétursson
Grettisgötu 72, Reykjavík,

lést föstudaginn 7. mars. Jarðarförin auglýst síðar.
Þröstur Jensson
Stefanía Jensdóttir
Gíslína Jensdóttir
Svava Jensdóttir
Höskuldur Jensson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hanna Kr. Hallgrímsdóttir
Geir Garðarsson
Sigurður Einarsson
Kristófer Pálsson
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Fréttaskýring: Þorskurinn er næsta eldisævintýri

4. hluti

Þorskeldi getur bjargað mörkuðum
Íslendingar veiða aðeins 130 þúsund tonn af þorski á þessu fiskveiðiári. Dýrmætir markaðir geta tapast ef útflutningur á þorskafurðum
eykst ekki. Aðrar hvítfisktegundir fylla skarð þorsksins á mörkuðum. Norðmenn ætla að ná markaðsráðandi stöðu með þorskeldi upp á
hundruð þúsunda tonna. Kína, Chile og Víetnam taka risaskref í fiskeldi og selja afurðir sínar að hluta á mörkuðum í Evrópu. Íslenskir
eldismenn og sjávarútvegsráðherra telja að þorskeldi á Íslandi verði að auka strax ef Íslendingar ætla ekki að missa af lestinni.

Fiskeldi í heiminum

Villtir fiskstofnar

Heimsviðskipti með sjávarafurðir og
eldisfisk námu alls 71,5 milljörðum
Bandaríkjadala árið 2006. Hefur
veltan aldrei verið meiri og aukningin
frá árinu 2000 er 23 prósent.
Gríðarlegur vöxtur hefur verið í fiskeldi
í heiminum hin síðari ár og er áætlað
að 60 milljónir tonna af eldisfiski og
sjávardýrum úr eldi séu nú framleidd
árlega. Á árinu 1990 stóð fiskeldið fyrir
níu prósentum af þeim afurðum sem
fóru til manneldis en nú er hlutfallið
komið upp í 43 prósent. Heildarmagn
af sjávarafurðum og afurðum úr eldi
í fyrra er talið hafa numið um 150
milljónum tonna. Þetta svarar til þess
að um þriðjungur alls sjávarfangs og
fiskmetis komi frá fiskeldi.

Flestir helstu nytjastofnar heims eru
fullnýttir eða ofveiddir og því ljóst
að veiði mun ekki aukast meira en
komið er. Fólksfjöldi í heiminum
hefur á síðustu árum aukist hraðar
en framboð á fiski og hefur meðalfiskneysla í heiminum því heldur
minnkað á heimsvísu. FAO, Matvælaog landbúnaðarstofnun Sameinuðu
þjóðanna, spáir því að eftirspurn
eftir matfiski muni aukast um 20-30
milljónir tonna á næstu 10 árum og
telur einnig að sú neysla muni að öllu
óbreyttu koma úr fiskeldi svo og betri
nýtingu á þeim sjávarafla sem nú er
veiddur. Árið 2030 verði eldisfiskur
meirihlutinn af fiskneyslu jarðarbúa.

Markmið Kanadamanna í þorskeldi er
að ná 33 þúsund tonna framleiðslu
á árinu 2013 og framleiðslu á 9,5
milljónum seiða árlega. Horft er til
Bandaríkjamarkaðar þar sem meiri
kaupgeta er en annars staðar í heiminum. Neysla þorsks þar er um 150
þúsund tonn á ári og fer minnkandi.
Beitarfiskur hefur tekið yfir hluta
markaðarins þess vegna.
Engin þjóð getur afgreitt eldisfisk
hraðar inn á markaðinn og tryggt
þannig gæði.

Markaðir fyrir íslenskan
ferskan þorsk:
3%
7%

Noregur

5%

Ísland
85%

Markaðir fyrir norskan
eldisþorsk:

Frakkland
Danmörk
Spánn
Belgía
Bretland
Holland
Önnur ríki

6%
8%

11%
31%

11%
18%

15%

KANADA
Nýfundnaland

Bretland

Kína

Í Bretlandi eru þrjár seiðaeldisstöðvar sem framleiða seiði fyrir
matfiskaeldi.
Framleiðslan var um tvær milljónir seiða árið 2005.
Stærsta fyrirtækið, Johnsons
Seafarms á Hjaltlandseyjum, sem
hefur verið leiðandi í matfiskaeldi á
þorski, er nú í miklum erfiðleikum
sem hefur áhrif á áætlanir Breta.
Í Bretlandi öllu voru uppi
áætlanir um að framleiðslan yrði
innan 20 ára komin upp í 30
þúsund tonn.

St. John´s

Ef spár ganga eftir munu
Kínverjar framleiða um 70
milljónir tonna af eldisfiski árið
2030.
Fiskneysla í heiminum óx
um 21 prósent á tímabilinu
1992-2002, eða úr 13,1 kg á ári
á hvern íbúa árið 1992 í 16,2
kg á árið 2002. Þessi aukning
kemur nánast öll frá Kína.
Ef Kína er undanskilið þá
stendur fiskneysla í heiminum í
stað þessi ár og er að meðaltali
13,2 kg/ári árið 2002.

Bandaríkin

Sex milljónir tonna
af sjávarfangi eru
seldar í USA á ári.
27% fleiri borða fisk
en fyrir fimm árum
59% borða fisk 1-2
í viku
74% líta á fisk sem
heilsufæði
Santiago

Brasilía

Útflutningur frá Víetnam til Evrópu

Mikil uppbygging á sér
stað í fiskeldi í Brasilíu og
þar í landi veðja stjórnvöld á að beitarfiskurinn
geti orðið þeirra helsta
útflutningsafurð á sviði
sjávarútvegs.

Vatnasteinbítur er eldisfiskur
sem aðallega berst inn á evrópska markaðinn frá Víetnam.
Víetnam er talinn stærsti
innflytjandinn á hvítfiski á Evrópumarkaðinn með um 600
þúsund tonn á ári. Framboð af
þorskflökum frá öllum þjóðum
á sama markaði er um 400
þúsund tonn.

350
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CHILE
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Beitarfiskur

kíló af eldislaxi þá þarf átta kíló af grasi til
þess að framleiða hvert kíló af beitarfiski.
Fiskurinn er hlýsjávarfiskur og hann vex
mjög hratt við rétt skilyrði. Hann þolir vel
súrefnissnautt vatn. Það opnar möguleikana
fyrir gríðarlegt eldi við skilyrði sem ekki væri
hægt að bjóða nokkurri annarri fisktegund í eldi.
Til marks um aðlögunarhæfni beitarfisksins má
nefna að hann hefur verið sendur út í geiminn og
þreifst þar vel þrátt fyrir þröngan kost.

Beitarfiskur gæti í framtíðinni reynst skeinuhættur keppinautur eldisfisks á Evrópumarkaðnum og víðar. Nú
er farið að tala um beitarfiskinn sem ,,kjúkling
hafsins”.
Beitarfiskur er sú fisktegund sem mest er
framleidd af í fiskeldi í heiminum í dag. Mest
er framleitt í Kína og Egyptalandi.
Beitarfiskur borðar gras en ekki aðra
fiska. Á meðan það þarf fjögur kíló af
uppsjávarfiskum til þess að framleiða hvert

Chile

Í Chile sé verið að athuga með möguleika eldis á Atlantshafsþorski en þar eru taldar hinar ákjósanlegustu aðstæður fyrir
þorskeldi í sjókvíum.
Eftir mikinn vöxt í laxeldi í Chile stóðu framleiðendur þar í
landi fyrir 38 prósentum af heimsframboðinu af eldislaxi og
eldissilungi árið 2006. Aðeins Norðmenn stóðu þeim þá framar.
Heildarframleiðsla af Atlantshafslaxi í Chile er rúmlega 400
þúsund tonn. Í Chile standa eldislax og -silungur fyrir 25 prósentum af útflutningsverðmætum allra matvæla.
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Þorskafli i N-Atlantshafi 1986 - 2007
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Þorskeldi með augum sjávarútvegsráðherra Noregs og Íslands

GRAFÍK / JÓNAS UNNARSSON

60

800

1986

(HEIMILD: FISHSTAT PLUS, FAO)

80

325 tegundir fiska eru aldar í
heiminum. Yfir milljón tonna er
framleidd af 14 tegundum. Innan
við 1.000 tonn eru framleidd af
helmingi þessara tegunda.
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Í HÆSTARÉTTI Starf hæstaréttardómara krefst einbeitni og aga. Jón Steinar segir að það erfiðasta við starfið sé að hlusta.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Erfiðara að hlusta en að tala
Starfandi dómarar við dómstóla landsins hafa um árabil forðast viðtöl við fjölmiðla. Störf þeirra eru oft umdeild og umræða um
þau tilfinningaþrungin. Traust á dómstólum hefur lengi mælst lágt en um 39 prósent landsmanna segjast treysta dómskerfinu.
Magnús Halldórsson tók Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómara tali og spurði hann út í dómarastarfið, sýn hans á lögin
og hvernig auka má trausta á dómskerfinu.

G

amla hugmyndin er
sú að þögn og fjarlægð skapi traust
og virðingu. Ég
held að þetta sé
misskilningur,“
segir Jón Steinar Gunnlaugsson
hæstaréttardómari.
Hann segir dómara mega gera
meira af því að fjalla almennt um
lögfræði á opinberum vettvangi.
„Ég hef þá sýn að dómarar á Íslandi
megi tjá sig meira en þeir gera um
dómsýsluna. Auðvitað gengur það
ekki að dómarar séu eftir á að fjalla
um einstök dómsmál. En það sjá
allir að dómsvaldið er þýðingarmikið þjóðfélagslegt vald sem
dómarar fara með. Það varðar
fólkið í landinu miklu að vel takist
til við meðferð á þessu valdi. Það á
að vera sjálfsagður hlutur að fólk
þekki til þeirra sem með dómsvaldið fara og viti eitthvað um
grundvallarhugmyndir þeirra um
starfið sem þeir eru að sinna.“
Jón Steinar var skipaður hæstaréttardómari 15. október 2004.
Mikið fjaðrafok var í kringum

skipunina þar sem áratuga langur
vinskapur hans við Davíð Oddsson,
þáverandi forsætisráðherra, var
að mörgum talinn skipta sköpum
um það að hann fékk starfið. „Þetta
hefur ekki haft mikil áhrif á mig.
Kannski er ég svona einfaldur
maður. Það sem skiptir mig meira
máli er vissa um að ég geti sinnt
mínu starfi vel og tilfinningin fyrir
því að það sé ég að gera eftir bestu
getu. Athugasemdir pólitískra andstæðinga Davíðs vinar míns um að
skipun mín í dómarastarf sé óverðskulduð eiga að mínum dómi aðeins
rót að rekja til löngunar þeirra til
að koma á hann höggi. Slíkt hreyfir
ekki mikið við mér,“ segir Jón
Steinar.
Hann segist þó viðurkenna að
stundum geti umræða um hann
verið særandi. „Ég geri mér fyrirfram hugmynd um hvernig ég vil
vinna þau störf sem mér er trúað
fyrir og síðan er það markmið mitt
að uppfylla þá kröfu sem í þeirri
hugmynd felst. Ég reyni að leiða
orðagjálfur hjá mér, þó að því sé
stundum beint að persónu minni.

En auðvitað er maður aldrei ósnortinn af slíku. Til dæmis fannst mér
sumt af því sem var talað um þegar
ég varð dómari ósanngjarnt og
ósmekklegt. Það var allt í einu
orðið eins og það væri eitthvert
aðalatriði í mínu lífi að ég hefði
verið í áratugi góður vinur Davíðs
Oddssonar, sem þá var forsætisráðherra. Það kom lífsstarfi mínu
sem lögfræðingur og síðan skipun í
embætti dómara ekkert við. Menn
geta haft þá skoðun að það hafi
verið rangt að skipa mig sem dómara en ég hlýt þá fyrst og fremst að
verða dæmdur af verkum mínum
en ekki öðru. Það er hægt að skoða
þau og ég vona að ég þoli þá skoðun
ágætlega.“
Hvað er það fyrsta sem dómari
þarf að hafa í huga í starfi sínu?
„Það fyrsta sem dómarinn þarf
að hafa í huga er að vald hans er
takmarkað. Verkefni dómarans er
að dæma eftir lögunum og því
þarf hann að gæta sín á því að falla
ekki í þá freistni að búa til nýjar
reglur með dómum sínum, eins og

➜ GÓÐUR ÁRANGUR NÁÐST EN MIKIÐ ÁLAG
„Ég hef alltaf reynt að hafa það sem lífsmottó að hugsa
um það á akademískum forsendum hvernig ég vil leysa
af hendi störf þau sem mér hafa verið falin,“ segir Jón
Steinar. „Síðan reyni ég að uppfylla þá kröfu.“
Mikið álag getur fylgt starfi dómara í Hæstarétti eins og
gefur að skilja. Jón Steinar telur mjög mikilvægt að dómurum sé búið starfsumhverfi sem tryggi góð vinnubrögð
við meðferð mála. „Það eru tvær deildir hér innanhúss,
dagslega kallaðar A- og B-deild. Yngri dómararnir eru í Bdeildinni. Málunum er svo skipt upp á milli deilda. Þetta
gengur allt saman nokkuð vel,“ segir Jón Steinar.
Hann telur fjölda mála sem fara í gegnum Hæstarétt
benda til þess að hugsanlega sé álagið of mikið. „Á árinu

2007 voru dæmd 590 mál í Hæstarétti. Þetta er of mikið
miðað við fjölda dómara og aðstoðarmanna þeirra. Nærri
lætur að hver dómari dæmi í 250 málum yfir árið. Það
sér hver maður að hættan á því að mönnum verði eitthvað á er meiri heldur en ef menn hefðu rýmri tíma. Þótt
hér sitji hæft fólk sem hefur vanist vinnu undir álagi held
ég að æskilegt sé að bæta hér úr.“
Uppi eru hugmyndir innan dómskerfisins að koma
upp millidómstigi þar sem leyst verði úr ýmsum málum í
flokki sakamála. Unnið er að þessu á vettvangi dómsmálaráðuneytisins. Jón Steinar segir þetta geta hjálpað
mikið. „Þetta dómstig gæti eflt dómstólana nokkuð og
tryggt styttri málsmeðferð,“ segir Jón Steinar.

oft getur verið tækifæri til. Dómarar standa oft frammi fyrir því
að dæma í málum þar sem settar
lagareglur eru ekki fyrir hendi. Þá
er svonefndum réttlægri réttarheimildum beitt þar sem kannski
þarf að lesa meginreglur út úr
lögunum í heild eða beita því sem
lögfræðingar kalla eðli máls. Í
þeim tilfellum tel ég sérstaklega
brýnt að dómarar séu sér þess
meðvitaðir að þeirra hlutverk er
ekki að búa til reglur heldur að
leita þeirra. Þetta finnst mér vera
grundvallaratriði dómarastarfsins sem mönnum tekst kannski
ekki alltaf nógu vel upp með. Við
höfum dæmi um það bæði hér á
landi og erlendis. Það eru átök um
þetta, hvert raunverulegt hlutverk dómstólanna á að vera. Ég er
mjög andvígur því sjónarmiði að
það sé hlutverk dómstólanna að
setja reglur.“
Er réttlætanlegt að refsingar í
fíkniefnamálum séu þyngri en refsingar í grófum líkamsárásarmálum?
„Oft eru dómar í sakamálum í
kastljósi fjölmiðla. Það er eðlilegt
í sjálfu sér enda geta miklar tilfinningar fylgt dómsniðurstöðum
í slíkum málum. Fólk áttar sig oft
ekki á því hvaða þættir það eru
sem dómarar þurfa að gæta að
þegar þeir eru að ákvarða mönnum refsingar. Það fyrsta sem dómarar þurfa að hafa í huga í sakamálum er að greina skýrt á milli
þess hvort sekt telst sönnuð, og
síðan hver eigi að verða refsingin
ef sektin telst sönnuð. Dómari má
ekki leyfa sér að sakfella sakborning þar sem sönnun er veik eða
ekki fyrir hendi, og ætla síðan að
ná því með einhverjum hætti til
baka með því að milda refsinguna.

Þetta eru tvö aðskilin viðfangsefni
dómarastarfsins. Þetta þarf fólk
að skilja.
Dómarar geta ekki leyft sér að
breyta
refsiákvörðunum
í
skyndingu eftir því hvernig vindar blása í þjóðfélaginu á hverjum
tíma. Þeir sem vilja að dómarar
taki ákvarðanir eftir slíkum viðhorfum eru í raun að segja að tveir
menn sem drýgja sama afbrotið
eigi að sæta mismunandi refsingu,
bara af því að annar þeirra er svo
óheppinn að það er einhver fjölmiðlabylgja í gangi sem hefur
áhrif á almenningsálitið á þeim
tíma sem dæmt er í hans máli.
Margir skynja það að refsingar
í fíkniefnamálum hafi verið mjög
þungar. Eitt það vandasamasta við
refsiákvarðanir er samhengið á
milli mismunandi brotaflokka.
Mér finnst það til að mynda ekkert
álitamál að líkamsárás þar sem
einn maður tekur sér vald yfir líkama annars manns með árás, hvort
sem það er nauðgun eða annað
líkamlegt ofbeldi, verðskuldar
fyllilega þunga refsingu. Kannski
er alls ekki einfalt að átta sig á því
hvers vegna refsingar eru þyngri
í fíkniefnamálum en í líkamsárásamálum. Ég tek alveg undir
sjónarmið um að þar megi huga
betur að málum. En það er erfiðleikum bundið fyrir dómstóla að
gera hraðar breytingar á þessu.
Við erum með ákveðna dómasögu
að baki refsiákvörðunum í einstökum málaflokkum sem verður
að taka tillit til, því samræmi verður að vera í þessum ákvörðunum.
Stundum finnst manni gagnrýni,
sem oft er áberandi í fjölmiðlum
og ekki síst á netinu, vera illa
ígrunduð. Stundum er því hreinlega haldið fram að dómararnir
séu hálfgerð illmenni. Því fer
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UM JÓN STEINAR GUNNLAUGSSON
■ Fæddur 27. september 1947 í Reykjavík.
■ Foreldar Gunnlaugur Ólafsson leigubílstjóri og Ingibjörg Margrét Jónsdóttir bókavörður.
■ Stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík 1967 með 1. einkunn, 7,83.
Embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 1973 með 1. einkunn,
13,32 af fimmtán mögulegum.
■ Starfaði sem þingfréttaritari á Morgunblaðinu 1973 til 1974. Framkvæmdastjóri listahátíðar í Reykjavík 1974. Fulltrúi á lögmannsstofu
1974 til 1977. Sjálfstætt starfandi málflutningsmaður frá 1977 til 2004,
þegar hann var skipaður hæstaréttardómari. Prófessor við Háskólann í
Reykjavík frá 2002 til 2004.
■ Sat í stjórn Heimdalls, félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík,
1968 til 1969. Í stjórn ungra sjálfstæðismanna 1969 til 1971. Fulltrúi stúdenta í háskólaráði Háskóla Íslands 1970 til 1972. Formaður
Orators 1971 til 1972. Í stjórn Lögfræðingafélags Íslands 1974 til 1979.
Í stjórn Lögmannafélags Íslands 1981 til 1986, formaður 1983 til 1986
og í kjaranefnd félagsins 1979 til 1980. Formaður yfirkjörstjórnar við
alþingiskosningar í Reykjavík 1995 til 2000. Í yfirkjörstjórn við borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík 1994 (formaður) og 1998.
■ Formaður starfshóps sem fjallaði um hvernig bæri að bregðast við
dómi Hæstaréttar 19. desember 2000 í öryrkjamálinu svokallaða.
fjarri að svo sé. Menn eru bara að
reyna að sinna starfi sínu af samviskusemi og taka tillit til alls þess
sem máli skiptir samkvæmt
lögum.“

Lítið traust á dómskerfinu

Traust á íslensku dómskerfi hefur
mælst lítið í könnunum Capacent
að undanförnu. Í nýjustu könnuninni báru 39 prósent landsmanna
traust til dómskerfisins sem er
með allra lægsta móti í samanburði við opinberar stofnanir og
opinber
embætti.
Lögreglan
mældist með 80 prósenta traust,
heilbrigðiskerfið með 68 prósent
og umboðsmaður Alþingis með 62
prósent svo dæmi séu tekin.
Í könnunum Capacent hefur
traust landsmanna á dómskerfinu
mælst undir fimmtíu prósentum
frá því árið 2002 og fór meðal
annars niður í 29 prósent í febrúar
í fyrra.
Hvernig er hægt að fá fleiri Íslendinga til þessa að treysta dómskerfinu?
„Það á að vera sjálfsagður hlutur
að fólk þekki til þeirra sem með
dómsvaldið fara og viti eitthvað
um grundvallarhugmyndir þeirra
um starfið sem þeir eru að sinna.
Til dæmis ef spurt er; hafa dómarar
vald til þess að setja lagareglur?
Vilja menn ekki vita hvort dómari
við æðsta dómstól þjóðarinnar
telur sig hafa vald til þess setja
lagareglur, eða hvort valdið sé takmarkað við að finna reglur sem
þegar eru til staðar, eins og ég tel?
Ég lít svo á að það ætti að vera
grundvallaratriði í upplýstu þjóðfélagi að fólk þekki meginsjónarmið þeirra sem fara með dómsvald.
Eins og þjóðfélag okkar er í dag þá
getur traust og virðing ekki byggst
á fjarlægð og þekkingarleysi á
störfum dómstóla. Fyrst og fremst
hlýtur traustið að þurfa að byggjast á þekkingu á því starfi sem
unnið er og þá líka því að fólk fái að
kynnast grunnviðhorfum dómara
til starfs síns. Það má vera að einhvern tíma hafi fjarlægð og
ókunnugleiki skapað virðingu en
það er ekki þannig lengur.
Við höfum séð að traust almennings til dómstóla landsins mælist
lágt. Það er kannski vegna þess að
það er mikið skrifað í fjölmiðlum
um dómaraverkin án þess að jafnframt birtist hlutlausar skýringar
á forsendum þeirra. Þá vilja
umræðurnar verða svolítið einhliða. Stundum áttar fólk sig ekki á
því hvers vegna tiltekinn brotamaður fær ekki þyngri refsingu en
raun ber vitni og fjölmiðlar eru oft
fljótir til að taka undir slík sjónarmið. Það koma síðan engin andsvör
eða skýringar. Þetta er til þess fallið að grafa undan traustinu. Ég
held að það sé almennt talað gott
fyrir samfélagið að fólk viti hver
viðhorf dómara eru. Víða erlendis
er ekki sama þögn frá dómurum
eins og er hér hefur verið. Dómarar í Danmörku tjá sig til dæmis
mun meira um dómarastörfin heldur en hér. Þá er það vel þekkt í
Bandaríkjunum að þar koma dómarar í Hæstarétti einatt fram á
fundum og í málstofum, þar sem
þeir eru jafnvel að takast á innbyrðis í rökræðum um eitthvert
tiltekið álitamál í lögfræði. Salur-

inn er oft fullur af fólki, blaðamönnum og öðrum. Þetta gerir
gagn og ég held að það sé betra
fyrir dómstólana að fólk fái að sjá
dómarana og kynnast viðhorfum
þeirra. Þetta séu ekki bara nafnlausir menn inni í lokuðu dómhúsinu sem enginn þekkir.“
Dómarar eru æviskipaðir. Finnið
þið fyrir því að ykkur sé veitt
nægilegt aðhald í starfi?
„Í lagadeildum háskólanna er
fjallað um verk dómaranna. Það er
vitaskuld gert með öðrum hætti en
í fjölmiðlum. Það er eðlilegt og
nauðsynlegt að verkin séu gagnrýnd og þau skoðuð gaumgæfilega.
Dómarar eru æviskipaðir, þeir
verða ekki settir af. Eina aðhaldið
sem fólkið í landinu getur veitt
þeim sem með dómsvaldið fara er
að fjalla um verk þeirra. Það er
eðlilegt að það sé gert. Sumir hafa
sagt það há akademískri umræðu
um lögfræði hér á landi að prófessorar við háskóla eru varadómarar í Hæstarétti. Þeir eru þá oft
kallaðir inn, þegar reglulegir dómarar verða vanhæfir til meðferðar
máli. Það hefur verið sagt að þetta
geti dregið úr hvatanum til að gagnrýna störf dómara þar sem prófessorar eiga þar þýðingarmiklu
hlutverki að gegna. Ég held að það
sé nokkuð til í þessu.“

VIÐURKENNING

FRÁ ÞEIM SEM
ÞEKKJA LEIKINN
Glitnir skarar fram úr í
markaðsmálum að mati markaðsfólks
Glitnir þótti skara fram úr í markaðsmálum árið 2007 í könnun sem
Capacent gerði meðal markaðsstjóra 400 stærstu auglýsenda
landsins*. Þetta er annað árið í röð sem markaðsstarfsemi Glitnis
nýtur þessarar viðurkenningar meðal fagfólks.
Glitnir þakkar þeim hrósið.

Hvað er það erfiðasta við dómarastarfið?
„Það er að hlusta. Ég hef nú alla
tíð verið svolítill prédikari í mér og
því á ég auðvelt með að tala sjálfur.
Það halda margir að það sé auðveldara að hlusta en að tala í dómsal. Það er misskilningur. Það
krefst mikils aga að hlusta af einbeitingu á málflutning og mér
finnst það mun erfiðara en að flytja
mál sjálfur. Stundum er um að
ræða þriggja klukkutíma samfelldan málflutning um flókin álitamál. Það er auðvitað krefjandi en
getur verið bæði gefandi og
skemmtilegt ef málflutningur er
góður.“
Skipanir á dómurum hafa verið
umdeildar undanfarin ár og finnst
mörgum sem að breyta þurfi verklagi við skipanir. Hvað finnst þér?
„Samkvæmt lögum á Hæstiréttur að gefa umsögn um umsækjendur um dómarastarf við réttinn.
Ég hef í ræðu og riti gagnrýnt
þetta. Mér finnst það ekki geta
gengið að Hæstiréttur sjálfur velji
nýja menn inn í dómarahópinn.
Dómarar hafa oft skoðun á því
hverja þeir vilja fá og er ekkert
óeðlilegt við það. En þeir eiga þá
ekki að vera umsagnaraðili um
dómaraefni. Það getur til dæmis
verið að tiltekinn umsækjandi eigi
ekki upp á pallborð dómaranna af
einhverjum allt öðrum ástæðum
en þeim sem varða hæfni hans. Þá
getur það gerst og hefur gerst að
slíkur umsækjandi fái verri
umsögn en aðrir fyrir vikið. Ég tel
að það eigi ekki að leggja þetta á
dóminn. Til dæmis tel ég mig ekki
hafa notið sannmælis hjá dómstólnum í umsögn um mig þegar ég
sótti um á árinu 2004. Það hefur
samt ekki haft nein áhrif á samstarf mitt við aðra dómara síðan ég
hóf hér störf. Það hefur gengið
vel.“

*Síma- og netkönnun gerð 4.–26. febrúar 2008
af Capacent í samvinnu við ÍMARK og SÍA.
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Bestu rithöfundar þjóðarinnar
Að mati almennings er Arnaldur Indriðason langbesti rithöfundur þjóðarinnar. Þetta kemur fram í nýrri könnun. Jakob Bjarnar
Grétarsson rýndi í könnunina og ræddi niðurstöður hennar við fólk sem veit sínu viti þegar bækur og bókamarkaður er annars vegar.

É

g er auðvitað mjög ánægður
með að fólk skuli taka svona
vel undir það sem ég hef verið
að gera,“ segir Arnaldur
Indriðason rithöfundur. Og leggur á
það áherslu að hann hafi jafnan skrifað fyrir íslenska lesendur.
Þó umdeilanlegt sé hvort yfirleitt
megi keppa í listum, og má flokka
könnunina sem hér er til grundvallar
sem léttan samkvæmisleik öðrum
þræði, lýsir hún ákveðnum tíðaranda.
Óhætt að segja að Arnaldur beri höfuð
og herðar yfir aðra rithöfunda á
Íslandi. Er þá ekki bara verið að vísa í
sölutölur en nýjasta bók Arnaldar,
Harðskafi, var prentuð í hátt í 30
þúsund eintökum.
Í könnun Fréttablaðsins sem gerð
var 23. febrúar var einfaldlega spurt:
„Hvern telur þú vera besta núlifandi
rithöfund landsins?“ Hringt var í 800
manns á kosningaaldri sem skiptist
jafnt á eftir kyni og hlutfallslega eftir
búsetu. Svarhlutfall var 62 prósent og
niðurstaðan er afgerandi.

en alls nefndu 38,7 prósent þeirra sem
afstöðu tóku Arnald sem besta rithöfund þjóðarinnar. Vinsældir hans
deilast nokkuð jafnt sé litið til þess
hvaða stjórnmálaflokka svarendur
styðja. En heldur á hann meira inni hjá
konum en körlum því tæp 42 prósent
kvenna nefna Arnald en um 35 prósent
karla.
Kristján Bjarki Jónasson er formaður Félags íslenskra bókaútgefenda. Honum kemur þessi niðurstaða
ekki á óvart. „Ef ég yrði spurður þessarar spurningar óundirbúinn myndi
mér vefjast tunga um tönn. Auðvitað
kemur upp í hugann höfundur sem
maður hefur lesið nýlega og líkað vel.
Þetta er eðlileg niðurstaða ef hún er
sett í samhengi við upplagstölur,“
segir Kristján og bendir á að bækur
Arnaldar séu um þessar mundir meira
í umferð en bækur annarra höfunda.

Yfirburðir Arnaldar skiljanlegir
Arnaldur nýtur fáheyrðra yfirburða

Einararnir traustir
Númer tvö á topp tíu lista er Einar
Már Guðmundsson en hann nefna 7,7
prósent. Í þriðja sæti kemur svo Einar
Kárason með 6,3 prósent. Mun fleiri
karlar telja Einar Kárason bestan eða

VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR

ÞRÁINN BERTELSSON
ARNALDUR INDRIÐASON

➜ BESTU HÖFUNDARNIR
BESTU HÖFUNDARNIR
Sæti

Höfundur

Karlar

Konur

Samtals

35,4

41,7

38,7

9,3

6,2

7,7

10,5

2,3

6,3

1.

Arnaldur Indriðason

2.

Einar Már Guðmundsson

3.

Einar Kárason

4.

Hallgrímur Helgason

7,2

2,3

4,6

5.-6.

Kristín Marja Baldursdóttir

1,3

6,6

4

5.-6.

Þráinn Bertelsson

3

5

4

7.-9.

Jón Kalmann Stefánsson

0,8

4,6

2,8

7.-9.

Vigdís Grímsdóttir

1,3

4,2

2,8

7.-9.

Yrsa Sigurðardóttir

3

2,7

2,8

10.-11.

Andri Snær Magnason

2,1

2,3

2,2

1 0.-11.

Guðrún Helgadóttir

0,4

3,9

2,2

EGILL HELGASON
Segir könnunin vissulega
athyglisverða og ef greina
megi einhverja strauma
þá séu þeir helstir að fólk
sé að snobba niður á við
með svörum sínum.

Hvort bókmenntastofnunin
sé að missa
átorítet?
Getur vel
verið. Veit
ekki. En
könnunin
er óneitanlega athyglisverð.
EGILL HELGASON
SJÓNVARPSMAÐUR

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
Fólk svarar greinilega
eftir hjartanu. Ef Katrín
hefði verið spurð hefði
hún nefnt Guðberg. Sem
er á pari við Þorgrím
Þráinsson. Sem Katrín
segir fyndið.

10 prósent aðspurða en aðeins tvö prósent kvenna. Bæði Einar Már og Kárason voru með bækur í síðustu jólabókavertíð.
Sem
gerir
árangur
Hallgríms Helgasonar eftirtektarverðan. Hann var ekki með bók á síðasta ári en nær fjórða sætinu nokkuð
örugglega. Hann er vinsælli meðal
karla en kvenna en það er Kristín
Marja ekki. Hún nær vart tali meðal
karla en skorar hátt meðal kvenna sem
og Jón Kalmann. Guðrún Helgadóttir
er, líkt og Kristín Marja, miklum mun
vinsælli meðal karla en kvenna sem og
Vigdís Grímsdóttir. Aðrir þeir ellefu
sem ná á topplistann, Andri Snær, Yrsa
Sigurðardóttir og Þráinn Bertelsson,
sækja nokkuð jöfnum höndum fylgi
meðal karla sem kvenna.

Karlar áberandi
Löngum er vitnað til orða útgefandans
Jóhanns Páls Valdimarssonar þess
efnis að konur stýri menningarneyslunni og þar með bóksölu. En í þessari
könnun er ekki spurt um það. Af þeim
56 rithöfundum sem nefndir eru á nafn
eru aðeins 13 konur. Og í flestum tilvikum er það svo að þær eru nefndar
til sögunnar af konum. Katrín Jakobsdóttir alþingismaður og bókmenntafræðingur, segir þetta ekki þurfa að
koma svo mjög á óvart og líklega sé

KRISTJÁN B. JÓNASSON
Krimmahöfundar eru
dæmdir af ritdómurum
sem fjalla um þá af
fullkominni virðingu þó
leggja megi það gildismat
á krimma að þeir uppfylli
ekki lágmarks skilyrði um
stíl og persónusköpun.

þetta að einhverju leyti í samræmi við
útgefna titla. Og þá ekki síður að þeir
höfundar sem ná inn á topp tíu lista
könnunarinnar séu augljóslega epískir
höfundar. Eins og þeir fimm efstu eru
án nokkurs vafa. Sögumenn. Ljóðskáld
og barnabækur hafi greinilega ekki
komið svo mjög upp í huga aðspurðra.
„Þetta er svo ríkt í Íslendingum. Fólk
er að velja góða sögumenn. Og þegar
rithöfundur er nefndur sjá menn fyrir
sér sagnamenn fremur en ljóðskáld
sem eru flokkuð öðruvísi. Hvað þá
barnabókahöfundar en þar eru konur í
miklum meirihluta,“ segir Katrín.

Umdeilanlegt vægi bókmenntaverðlauna
Sé könnunin skoðuð nánar virðist sem
almenningur gefi lítið fyrir álit bókmenntaelítunnar, ef svo má að orði
komast, og standi með sér og smekk
sínum. Þannig vermir Sigurður Pálsson, sem sæmdur var Íslensku bókmenntaverðlaununum í síðasta mánuði
neðsta sætið ásamt reyndar fleiri höfundum með 0,2 prósent. Harðskafi var
ekki svo mikið sem tilnefndur. Eini
höfundurinn sem tilnefndur var til
verðlaunanna og nýtur jafnframt
þeirrar virðingar meðal almennings að
komast á topp tíu lista er Vigdís Grímsdóttir og svo reyndar Einar Már.
Kristján Bjarki segir algerlega fráleitt að draga þá ályktun út frá þessari
könnun að almenningur gefi lítið fyrir
hin Íslensku bókmenntaverðlaun.
„Flestir þeir sem eru á topp tíu hafa
verið margtilnefndir til þeirra í gegnum tíðina og/eða eru handhafar. Síðustu verðlaun segja ekkert til um það.
Þar eru bara einhverjir þrír lesendur
valdir af handahófi og þeir hafa sínar
hugmyndir um hvernig landslagið er,“
segir Kristján og varar við því að líta
einungis til síðustu tilnefninga og verðlaunaafhendingar.

Matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Mars 2008

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir

Eftirréttur sem enginn
fær staðist
Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Páskabrauð – þrungin
merkingu og táknum
Súkkulaði á fóðraðan maga

Nokkrir góðir réttir
á dögurðarborðið

Páskar

Þrenns konar súkkulaðipáskaegg
Heimagerð páskaegg Sollu, sælkeraegg Haﬂiða og
norræn hefð í páskaeggjum.

EGG UNDIRSTAÐA Í FJÖLBREYTTRI MATARGERÐ INNBAKAÐUR HÉRI
FALLEGA SKREYTT PÁSKABORÐ KOKTEILLINN JAPÖNSK ÁSTRÍÐA
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Kakan er blaut
og alveg ekta
súkkulaðikaka

LJÚFAR STUNDIR
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir skrifar

SÚKKULAÐIKAKA
3 egg
3 dl sykur
1 1/2 dl hveiti
1 1/2 tsk. vanilludropar (má nota
vanillusykur)
4 msk. dökkt kakó
100 g dökkt súkkulaði
110 g smjör

H

vað er það allra besta í heimi? Það sem lífið
snýst um og miðar að hverja vökustund?
Nautnafólkið segði hiklaust matartíminn.
Hinir vansvefta háttatíminn. Frídagar, segðu margir.
Og fjölskyldan, fyrst og fremst, segðu flestir.
Vegna alls þessa eru páskar svo fallegir. Því þeir
sameina þetta allt: Veislulega matartíma mörgum
sinnum á dag. Súkkulaði, súkkulaði og súkkulaði.
Háttatíma og útsofelsi, rólega letitíð og föstudaginn
laaaanga. Fimm frjálsa frídaga sem lausir eru við
annríki jólanna, og ég sakna sárt hátíðlegri páskadaga
þegar umferðin þagnaði, búðardyr skullu í lás og
afþreying reyndi á færni hvers og eins að
heimaföndra með ástvinum í inni- eða útiveru. Það
er nefnilega synd hve margir þurfa að þjóna til
óþurftar þeim heppnu sem fá frí á heilögum páskum
nútímans.
Og svo er það fjölskyldan; þessi fallegi klettur
sem nærir og gleður hjartað, róar það og sefar, og
gefur daglegu annríki merkingu og tilgang.
Fjölskyldan getur verið samofin blóðböndum,
mynduð af stjúptengslum, nánum vinum eða bara
ókunnugum, en það er samveran sem er svo dýrmæt
og fær sitt stóra tækifæri á páskum; hvort sem það
er í páskaeggjaleit, matarboðum heima, í guðshúsi
eða í þröngum fjallakofum íslenskrar náttúru. Því
þegar lífsreikningurinn uppgreiðist skiptir varinn
tími með ástvinum þungan sess.
Þetta vissi maður páskanna; Frelsarinn sjálfur.
Hans fjölskylda vorum við öll; tengd blóðböndum
eða ekki; kunnugir jafnt sem ókunnugir. Jesús gaf
okkur tíma sinn og líf, og er enn í stysta kallfæri;
hann minnti okkur á kærleikann, það sem skiptir
máli á lífstöltinu og tók á sig syndir okkar um
páska.
Reyndar eru páskar enn afar freistandi með tilliti
til synda; með græðgi, ofáti, ágirnd, öfund, hroka,
reiði og hverskyns munúðarlífi. Og auðvitað er engin
dauðasynd að borða dálítið yfir sig af páskaeggjum
og liggja verðskuldað mikið í leti, en vitaskuld miklu
flottara lífsmottó og meira viðeigandi að hafa
höfuðdyggðirnar sjö að leiðarljósi: hófstillingu,
hugrekki, visku, réttlæti, trú, von og kærleika.
Gleðilega páska! Njótum þess að borða á okkur
súkkulaðigat, kyssast og gefa hvert öðru gaum.
SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

A

Aðalréttur

E

Til hátíðabrigða

Eftirréttur

S

Smáréttir

Hvunndags og
til hátíðabrigða

Sætindi
Annað kjöt
en fuglakjöt

matur kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Arnþór Birkisson Pennar:
Gunnþóra Gunnarsdóttir, Mikael M. Rivera, Ragnheiður
Tryggvadóttir, Roald Eyvindsson, Rut Hermannsdóttir, Vera
Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Stefán P. Jones spj@frettabladid.is

HEIT SÚKKULAÐIKAKA MEÐ
HEIMATILBÚNUM ÍS OG
JARÐARBERJASÓSU

Sósan ljúffengt

MÓTVÆGI

Fréttakonan Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir töfrar fram súkkulaðiköku
með jarðarberjasósu og heimatilbúnum ís.

J

óhanna Vigdís er flestum
kunn af skjánum og
Nammi
margir vita eflaust af
namm! brennandi mataráhuga hennar enda hefur hún gefið út
tvær matreiðslubækur. „Mataráhuginn hefur fylgt mér allt frá því að ég
man eftir mér,“ segir Jóhanna Vigdís sem
hefur meira gaman af matargerð en bakstri
en lumar þó á ljúffengum eftirréttauppskriftum.
„Ég geri til dæmis heita súkkulaðiköku
með heimatilbúnum ís og jarðarberjasósu.
Þetta er ein af þessum ekta með smjöri og
dökku súkkulaði. Kakan er dálítið blaut og
ísinn og sósan eru ljúffengt mótvægi. Það
má þó eins nota bláber, krækiber eða bara
þau ber sem manni þykir góð. Ísuppskriftin
er svo frá mömmu en hún hefur fylgt mér
alla tíð,“ segir hún og ábyrgist að enginn
verði svikinn af þessum eftirrétti.
- ve

Þeytið vel saman sykri og eggjum í
hrærivél svo úr verði þykk freyðandi blanda. Blandið hveiti,
vanilludropum og kakói saman við.
Bræðið súkkulaðið og bætið því út
í. Bræðið loks smjörið og blandið
saman við. Bakið í hringlaga formi
við 150 gráðu hita (án blásturs) í
um það bil 25 til 30 mín. Berið
kökuna fram heita með ís og
berjasósu.

HEIMATILBÚINN ÍS
1/2 l rjómi
6 egg
6 msk. sykur
Þeytið rjómann og setjið hann í
skál. Þeytið egg og sykur vel
saman. Blandið þeyttum rjóma og
eggjablöndunni varlega saman,
setjið í álform og inn í frysti.
JARÐARBERJASÓSA
3 bollar jarðarber (mega vera
hvaða ber sem er)
2 1/2 bolli sykur
Saxið jarðarberin smátt og setjið í
pott. Hellið sykrinum yfir og hitið í
pottinum. Hrærið vel allan tímann
svo úr verði þykk og sæt sósa.

Erlendur sonur Jóhönnu Vigdísar fær hér væna
sneið af súkkulaðiköku með jarðaberjasósu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skerið sneið af heitri köku, setjið
ísinn til hliðar og hellið síðan
sósunni yfir.

VERSLUN SÆLKERANS

MATREIÐSLUBÓKIN

Tertur sem hæfa
vel á hátíðaborði
Eins og nafnið bendir til birtir bókin Tertur uppskriftir að tertum og leiðbeiningar um bakstur
þeirra og samsetningu. Sumar terturnar eru þunnar
og nettar en aðrar efnismeiri – sannkallaðar hnallþórur. Allar eiga það
sameiginlegt
að
hæfa vel á hátíðaborði. Glæsilegar og
gómsætar slá tertur
oftast í gegn, hvort
sem það er í fermingarveislum, páskakaffi, afmælum eða
af öðru tilefni.
Í bókinni eru uppskriftir að 50 tertum,
bæði hefðbundnum
og nýstárlegum og
allar
eiga
þær
uppruna sinn hjá
þýskum meisturum.
Þó ætti gerð þeirra að vera á færi flestra ef þeir á
annað borð fylgja forskriftinni. Litríkar myndir
segja líka sögu. Bókin kom út hjá PP forlagi árið
2004.

Vínberið

Í Vínberinu við Laugaveg er eitt mesta úrval af
gæðasúkkulaði og sætindum á landinu. Þar
svigna hillurnar undan konfektkössum,
súkkulaðiöskjum, brjóstsykrum og öðrum
sætindum. Eigandinn, Logi Helgason, hefur
rekið verslunina síðastliðna þrjá áratugi. Fyrstu
tvo áratugina var þar matvöruverslun en
síðastliðin tíu hefur ár hefur hann nær alfarið
boðið upp á konfekt, súkkulaði og sætindi.
„Súkkulaðiúrvalið hefur aukist gífurlega á
undanförnum árum og áhuginn samhliða,“ segir
Logi. „Ég er með allt upp í 99 prósent súkkulaði
og þó að mér finnist það persónulega óætt þá
eru margir sem kaupa það,“ bætir hann við.
Hann segir boðið upp á alls kyns nýjungar
eins og súkkulaði með engifer, sólberjum,
kirsuberjum, sítrónum, kaffi, apríkósum,
appelsínuberki og kanil. „Svo er líka hægt að fá
súkkulaði með chilipipar, lavender og timjan
svo eitthvað sé nefnt. Það hljómar eflaust
undarlega en fólki finnst það áhugavert.“
Frekari nýjunga er að vænta og nefnir Logi að bráðlega verði hægt að fá súkkulaði þar sem jurtir, ávextir, krydd
og berkir stingast út úr því líkt og fólk á að venjast með hnetur, rúsínur, lakkrís og hrískúlur svo dæmi sé tekið.
Í búðinni er einnig boðið upp á konfekt í borði auk þess sem þar er veglegur sælgætisbar. Logi segir Íslendinga þó
trega til að kaupa konfekt í borði og að það taki frekar með sér plötur og kassa. „Hér ríkir önnur hefð en til dæmis í
Belgíu þar sem fólk stendur í biðröðum til að ná sér í mola. Hér kaupir fólk þá aðallega einn og einn til eigin brúks en
kassana í gjafir.“

INNRÉTTINGAR
Aftur við Grensásveg

. . .
.

Grensásvegi 8 108 Reykjavík

s. 553 6400

f. 553 6403

alno@alno.is

http://www.alno.is
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1

Egg

LEYNIVOPNIÐ

2

1. Hænur voru fyrst tamdar á Indlandi fyrir þúsundum ára og hafa hænuegg síðan verið algengustsu eggin sem menn leggja sér til munns.
2. Andarungi nýsloppinn úr eggi.
3. Það hefur engin áhrif á bragð eggja hvort þau
eru brún en hvít. En skemmtilegust eru þau auðvitað marglit.
Bókin góða sem inniheldur allt til sem getur leiðrétt mistök í eldhúsinu.

3

Mistökin leiðrétt
Birna Hjaltadóttir, uppeldis- og meðferðarfulltrúi hjá
Reykjavíkurborg, á sér skemmtilegt leynivopn í eldhúsinu. Leynivopnið er kafli í uppskriftabók eftir systur Birnu sem gefur henni góð ráð til að leiðrétta mistök
sem verða í eldhúsinu. „Í kaflanum eru skrifuð niður
ráð ef maður hefur til dæmis ofsaltað mat eða ef maturinn er of sætur, eða eitthvað brennur við eða önnur mistök sem við koma matargerð. Þessi kafli er mjög hentugur fyrir mig því ég er mjög slæm í því að fara eftir
uppskriftum. Ég fer alltaf mínar eigin leiðir í matargerð og því getur komið sér vel að eiga svona kafla
þegar maturinn bragðast ekki eins og hann á að gera.
Útkoman úr matargerð minni hefur oft verið ansi
áhugaverð,“ lýsir Birna sem getur alltaf leiðrétt mistökin með hjálp bókarinnar góðu.
Kaflinn í bókinni inniheldur einnig gömul húsráð
fyrir eldhúsið til dæmis hvernig gott er að geyma ýmsa
matvöru en það getur komið sér vel.
„Eitt skipti þegar ég var að elda lasagna þá brann
hakkið við og ég fletti upp í bókinni og bætti við chilli og
þá hvarf allt brunabragðið,“ segir Birna.
Aðspurð hvort hún ætli að fara huga betur að því að
fara eftir uppskriftum svarar hún. „Nei ég hef ekki trú
á því, enda er þessi bók allt sem ég þarf. Maður lærir
vissulega af mistökunum en það er líka hægt að bæta
mistökin án þess að henda réttinum sem er eldaður.“

Kokteillinn

JAPÖNSK ÁSTRÍÐA
2 cl Smirnoff Orange ● 1 cl Sake ● 2 cl
Yuzu safi (Yuzu, japanskur sítrusávöxtur)
● 6 cl ananassafi ● Fyllt upp með Moet &
Mhandon kampavíni
Kokteilglas kælt með klaka. Vodki,
sake, yuzu-safinn og
ananassafi sett í
hristara og blandað.
Drykkurinn settur í
glasið ásamt muldum ís
og fyllt upp með
kampavíni.
Skreytt með ananas,
myntu & lime.

HRÁEFNIÐ: Egg

Undirstaða í fjölbreyttri
matargerð og bakstri
M

aðurinn hefur frá örófi alda tínt
egg villtra fugla sér til matar.
Hænur voru fyrst tamdar á
Indlandi fyrir þúsundum ára og
hafa hænuegg upp frá því verið
langalgengustu eggin sem
menn leggja sér til munns.
Þau
eru
yfirleitt
ófrjóvguð en þó er hægt
að borða frjóvguð egg
sem hafa verið geymd í
kæli því kælingin kemur í
veg fyrir að úr verði ungi.
Hænuegg eru mjög prótínrík og auk þess full af vítamínum og steinefnum. Flest næringarefnin er að finna í rauðunni. Þar er einnig
talsverð fita og kólesteról. Í 100 grömmum
af eggjum eru tíu grömm fita.

Egg eru mikið notuð í bakstur
og aðra matargerð en einnig
borðuð ein og sér. Þau eru undirstaða í fjölbreyttri matargerð heimshorna á milli.
Egg geymast í allt upp
undir mánuð í kæli en eru
best tiltölulega fersk.
Aldur eggja má ráða af
því hvort rauðan helst í
miðri hvítunni þegar
þau eru brotin. Geri
hún það er eggið ferskt.
Eggjarauður geymast í
um sólarhring í kæli og hvíturnar í hálfan.
Það hefur engin áhrif á bragð eða
næringargildi eggja hvort þau séu brún
eða hvít. Þá má kanna hvort egg sé harð-

eða linsoðið, án þess að fjarlægja skurnina, með því að láta það snúast á sléttum
fleti. Harðsoðið egg snýst í marga hringi
en linsoðið stöðvast fljótt.
Stífþeyttar eggjahvítur eru til dæmis
notaðar í marens en það vefst fyrir
mörgum að fá rétta áferð sem er vissulega ákveðin kúnst. Þess ber fyrst að
gæta að ekki sé vottur af fitu eða eggjarauðu í skálinni því þá þeytast þær ekki.
Ef sykri er bætt út í er best að gera það
þegar hvíturnar eru byrjaðar að freyða.
Ekki má þeyta þær of lengi því þá er
hætta á að þær hjaðni. Sé stífþeyttu
hvítunum bætt út í annað deig er best
að setja fyrst nokkrar matskeiðar út í
deigið en þá er auðveldara að blanda
afganginum út í án þess að hvíturnar
hjaðni mikið.

FÁAR HÆNUR Á ÍSLANDI
Flest borðum við yfir okkur af súkkulaðieggjum yfir
páskana og höfum gert frá því við munum eftir
okkur. Sú hefð að borða egg og skreyta með eggjum
á páskum er þó ekki svo ýkja löng hér á landi en á
sér lengri sögu í Evrópu.
Í Evrópu á miðöldum þurftu leiguliðar að
gjalda landeigendum skatt. Um páskaleytið voru
hænurnar nýbyrjaðar að verpa eftir veturinn.
Því var skatturinn í formi eggja fyrir páska
en aðra tíma ársins í formi einhverra annarra
afurða frá búunum. Landeigendurnir gáfu
svo fimmtung af eggjaskattinum til bágstaddra og er sá siður að gefa börnum
páskaegg dreginn af þeirri hefð. Seinna var
svo farið að blása úr eggjunum og mála þau
og skreyta til gjafa og á barokktímanum
gaf yfirstéttarfólk hvert öðru skreytt egg,
oft með litlu spakmæli eða ljóði á miða inni í
egginu.
Páskaegg náðu ekki til Íslands fyrr en í
kringum 1920. Ástæðan er sennilega sú að hér
voru fáar hænur og engin hefð fyrir eggjaskatti
í landinu en ekki fór mikið fyrir hænsnarækt
fyrr en um 1930.
Fróðleiksmolar fengnir af vísindavef
háskóla Íslands.
- rat

KitchenAid ofnar
KJÖLFESTA Á HEIMILUM

ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

KitchenAid kynnir hágæða heimilistæki svo sem ofna,
helluborð, háfa, uppþvottavélar og kæliskápa. Tækin eru
í hæsta gæðaflokki með öllu því besta sem völ er á til að
fullkomna eldhúsið. Kynnið ykkur málið í verslun okkar.



6

matur

GRÆN TAUSERVÍETTA
fer vel í gulum sérvíettuhring
úr filti. Sérvíettan kostar 560
krónur í Kokku og servíettuhringurinn, sem einnig er hægt að nota
sem diskamottu, kostar 350 krónur.

FALLEGT ER AÐ BERA
FRAM VÍN eða jafnvel
kaffi í þessari karöflu frá
Eva Zolo en hún er
klædd í gula og
páskalega hosu
með rennilás sem
heldur annaðhvort heitu eða
köldu. Karaflan
fæst í Kúnigúnd
á 4.760 krónur.

Í ELDHÚSKRÓKNUM

ILMANDI KAFFIÐ
á páskadagsmorgun
smakkast vel úr gulum
bolla. Settið af bolla
og undirskál frá Te
og kaffi á
Laugavegi
kostar
1.595
krónur.

PÁSKASKRAUTIÐ frá
Georg Jensen er hægt að
hengja í glugga eða nota
sem servíettuhring utan
um fallega munnþurrku í
lit. Gyllti skjöldurinn
með páskahéranum
kostar 1.490
krónur í
Kúnígúnd. Grænröndótt
viskustykki úr
Kokku á 650
krónur.

Hvítlauksristaðir
sveppir og
konfekttómatar,
bornir fram á teini.

Uhmm! Hver fær ekki vatn í munninn yfir
tilhugsuninni um þennan morgunmat? Frumlegur
en umfram allt staðgóður og hollur dögurður, með
skyrdrykk, eggjaköku, grænmeti og ávöxtum. Allar
uppskriftir eru fyrir fjóra.

Súkkulaði í

fóðraðan maga
Margir sofa ekki nóttina fyrir páskadag vegna tilhlökkunar. Til að skara fram úr
í páskaeggjaleit og hafa ósvikna lyst á fullu húsi sælgætis er skynsamlegt að
byrja daginn á vel útilátnum og saðsömum dögurði. Meistarakokkarnir á Silfri
gefa hugmyndir að dýrðarkrásum páskadagsmorguns.

S
Hafþór Sveinsson matreiðslumeistari í óðaönn að undirbúa morgunverð að hætti
Silfurs. Hér hellir hann skyrdrykknum í glös.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NOKKRIR GÓÐIR RÉTTIR Á DÖGURÐARBORÐIÐ
EGGJAKAKA MEÐ SPÍNATI, CHILI OG KARTÖFLUM

Blandarinn sem allir eru
að tala um!

4 heil egg
¼ lítri fjörmjólk
1 stk. bökunarkartafla,
skræld og skorin í teninga
1 chilipipar, fræhreinsaður og
fíntsaxaður
200 g spínat

Mylur alla ávexti, grænmeti klaka
og nánast hvað sem er
Hnoðar deig
Býr til heita súpu og ís
Hraðastillir

Lífstíðareign!

Kartöfluteningar steiktir á
pönnu þar til þeir verða mjúkir.
Spínati bætt út á ásamt
chilipipar. Egg og fjörmjólk
pískað saman og hellt yfir
pönnuna. Eldað í ofni við
180°C í átta mínútur. Salt og
pipar eftir smekk, og gott er
að setja ost yfir.

BEIKONVAFÐAR DÖÐLUR
1 pakki beikon
1 pakki döðlur
yg

S. 440-1800 www.kælitækni.is

Okkar þekking nýtist þér ...

Skerið beikon í tvennt og

vefjið utan um döðlurnar.
Festið með tannstöngli og
steikið á pönnu eða eldið í ofni
við 180°C, þar til beikonið er
stökkt.

HVÍTLAUKSRISTAÐIR
SVEPPIR OG KONFEKTTÓMATAR
1 box sveppir
1 box konfekttómatar
2 hvítlauksgeirar
1 dl ólífuolía
½ búnt steinselja
Steikið sveppina í helmingnum
af ólífuolíunni þar til þeir eru
gullinbrúnir á lit. Setjið í
eldfast mót ásamt tómötum og
rest af ólífuolíu, fínt söxuðum
hvítlauk og fínt saxaðri
steinselju. Bakið við 180°C í 6
til 8 mínútur. Salt og pipar eftir
smekk.

BLÁBERJA OG MANGÓ
SMOOTHIE
1 dós vanilluskyr
1 askja bláber
½ mangó, vel þroskað
¼ lítri fjörmjólk
Allt sett í matvinnsluvél og
maukað í 2 mínútur.

TÓMATSÚPA
1 dós niðursoðnir tómatar,
maukaðir
1 laukur
2 hvítlauksgeirar
½ búnt ferskt basil
¼ lítri vatn
1 tsk. grænmetiskraftur
1 tsk. tómatpurré
Saxið lauk, hvítlauk og basil og
mýkið í olíu í potti. Bætið
tómötum, vatni og tómatpurré
saman við og sjóðið í 10
mínútur. Þá er grænmetiskrafti
bætt út í og soðið í 2 mínútur.

8

matur

Páskaegg

GLAÐNINGUR FYRIR ÖLL SKILNINGARVIT

Leitin að egginu

Súkkulaðið leikur í
höndum Hafliða.
Súkkulaði-Búdda sem
gætir páskaeggjanna í
Mosfellsbakarí við
Háaleitisbraut.

samnorræn hefð
Páskarnir í Skandinavíu hafa allir sín sérkenni. Sameiginlega eiga
löndin þar þó eggjaleitina. Þá þeysast börnin um bæði úti og inni
og finna loksins fjársjóðinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

N

Dýrlegir molar
fyrir páskana

Súkkulaðimeistarinn Hafliði Ragnarsson hjá Mosfellsbakaríi gerir
listilega falleg egg úr dýrindis súkkulaði-villibaunum.

S

íðastliðin þrjú ár hefur súkkulaðimeistarinn
Hafliði Ragnarsson, hjá Mosfellsbakaríi, boðið
upp á dýrleg páskaegg. Þau eru fagurlega
skreytt í ýmsum útfærslum og hráefnið er dýrindis
súkkulaði-villibaunir frá Bólivíu. Súkkulaðimeistarinn hefur ekki undan við að steypa eggin sem
urðu fimm hundruð talsins í fyrra. Í ár býst hann
við að þau verði enn fleiri. Hér býður Hafliði upp á
góða og einfalda páskamola. Trufflur, sem er hægt
er að setja í nammiskálina, inn í heimatilbúið páskaegg eða á koddann hjá elskunni að morgni.

E

orðmenn fara nánast
allir til fjalla og á skíði
um páska. Mjög margir í Noregi eiga fjallakofa
sem hafa verið í ættinni
lengi og þar láta frændur
okkar fara vel um sig yfir
hátíðirnar. Síðan er farið á
gönguskíði alla daga og er
efnt til skíðakeppni í fjölskyldunni. Þá bregðum við
okkur meira að segja í búninga eða tínum til eitthvað
sniðugt úr bústaðnum. Ég
man eftir páskum þar sem
pabbi var í einhverju fiskineti og
ég hef skíðað með gúmmíhanska
á hausnum,“ segir Ellen Marie
Fodstad, verkefnastjóri í Norræna húsinu.
Þessi hátíð er mikilvæg fyrir
Norðmenn að sögn Ellenar, sem er
búsett hérlendis. Páskar séu helsta
hátíð fjölskyldunnar og og eru notaðir til
útivist í hennar heimalandi. „Þótt flestir fari
til fjalla eru líka sumir sem vilja vera í borginni eða bænum og njóta rólegheitanna. Fara
á tónleika og sækja menningarviðburði,“
segir Ellen sem nefnir einnig glæpsamlegan
sið sem sé órjúfanlegur hluti norskra páska.
„Páskakrimminn er ómissandi. Bæði í sjónvarpi og síðan lesum við alltaf reyfara um
páskana. Allar lestir og flugvélar eru troðfullar af fólki með glæpareyfara í hönd og eins

bústaðirnir,“ segir Ellen. Hápunktur hátíðarinnar er eins og á Íslandi eggið. „Eggið
er úr pappa, troðfullt af sælgæti, helst
súkkulaði og marsipan. Krakkarnir
leita að því eins og á Íslandi, en í
minni fjölskyldu er það á laugardag fyrir páska,“ segir
Ellen sem heldur heim
til Noregs um þessa
páska.
Sænsku
páskarnir eru að
mörgu leyti líkir
þeim norsku en
þar
klæða
krakkar
sig
eins og litlar
nornir
og
hlaupa um með
kústa og betla
sælgæti. Í Finnlandi
er hefð fyrir ákveðnu páskabrauði sem er einskonar sætt
rúgbrauð og í Danmörku borgar
sig að vera með athyglina í lagi þegar
páska ber að garði. „Danir senda leynileg bréf
með þrautum fyrir páska. Þeir sem geta ráðið
gátuna fá páskaegg að launum. Þeir sem ekki
geta ráðið gátuna þurfa hins vegar að gefa
sendanda páskaegg,“ útskýrir Ellen sem segir
hin Norðurlöndin öll vera með pappírsegg í
stað hins íslenska súkkulaðieggs. Einnig er
siður á Norðurlöndunum að mála á venjuleg
hænuegg fyrir páska sem síðan eru hengd í
trjágreinar ásamt litskrúðugum fjöðrum.

Ellen Marie Fodstad
hlakkar til að njóta
páskanna í heimalandi
sínu Noregi. Að þessu
sinni fyllti hún sígilt
litskrúðugt norskt
egg með íslensku
sælgæti.

Hafliði galdraði fram fimm hundruð
egg í fyrra. Hann hefur ekki undan
og býst við að gera enn fleiri í ár.

PÁSKA-TRUFFLUR FYRIR ELSKUNA
200 g smjör (mjúkt)
500 g hvítt súkkulaði
Súkkulaðispænir
Cointreau líkjör u.þ.b. 50 g (eða eftir
smekk)
Mýkið smjörið í hrærivél og bræðið
súkkulaðið í örbylgju eða yfir vatnsbaði.
Látið það ekki hitna of mikið. Hellið
súkkulaðinu varlega saman við smjörið og
gætið þess að skafa niður í köntunum svo
ekki myndist kekkir. Þegar blandan er
orðin jöfn setjið þið líkjörinn út í og hrærið
blönduna þar til hún er orðin hæfilega
þykk. Setjið í sprautupoka með sléttri
tjullu og sprautið á bökunarplötu með
smjörpappír. Leyfið molunum að stífna í
ca 1 -2 klst. Dýfið því næst í hvítt súkkulaði og veltið upp úr súkkulaðispæni.
Þessa uppskrift er auðvelt að leika sér
með og gera önnur tilbrigði. Til dæmis
með að skipta um súkkulaði og líkjör eða

sleppa honum. Til dæmis má nota 250 g
dökkt súkkulaði og 300 g rjómasúkkulaði.
Svo má velta molunum upp úr mismunandi muldum hnetum. Tildæmis ristuðum
heslihnetum. Muldum ristuðum möndlum, pistasíum eða ristuðum kókos. Þegar
heilar möndlur og heslihnetur eru
ristaðar er best að rista þær á lágum hita,
10°c, þar til þær eru fallega gylltar og
ekki hráar í miðju þegar þær eru muldar.

SÚKKULAÐI-TRUFFLA
500 g dökkt súkkulaði
250 g rjómi
500 g dökkt súkkulaði til að hjúpa
Hitið súkkulaðið varlega upp í örbylgjuofni án þess að fara yfir 30°C. Hitið
rjómann aðeins upp að 30°c og blandið
svo saman við súkkulaðið. Notið
töfrasprotann til að vinna innihaldið vel
saman. Sprautið í litlar kúlur og kælið.
Dýfið því næst í súkkulaði og veltið svo
upp úr góðu kakói.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

COINTREAU -TRUFFLA

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ

Kampur
Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun.
Á þetta við um þig?

Hefurðu áhuga á faglegu starfi
á vettvangi frítímans?
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5441
S. 512 5426

hrannar@365.is
vip@365.is

Verkfræðistofa á
höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir duglegum og metnaðarfullum
einstaklingi til vinnu við landmælingar.

Umsjónarmaður óskast á frístundaheimilið Hlíðaskjól í Hlíðaskóla. Helsta starfssvið
umsjónarmanns er umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri Hlíðaskjóls.
Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis
fyrir börn á aldrinum 6-9 ára
• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og
aðra samstarfsaðila innan hverfisins
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Kamps
• Umsjón með starfsmannamálum

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarin
skilyrði:
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Stúdentspróf eða sambærileg
menntun
• Góðir samskiptahæﬁleikar
• Almenn tölvuþekking
• Stundvísi
• Reyklaus
Viðkomandi getur haﬁð störf strax.
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir
á box@frett.is

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða
sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Áhugi á frístundastarfi
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Færni í mannlegum samskiptum
• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
• Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Snorradóttir,
deildarstjóri barnasviðs Kamps, í síma 411-5563, netfang gudrun.margret.snorradottir@reykjavik.is
og Árni Jónsson, forstöðumaður Kamps, í síma 411-5560, netfang arni.jonsson@reykjavík.is.
Umsóknarfrestur er til 26. mars 2008.
Umsækjandi verður að geta hafið störf eigi síðar en 1. maí.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.itr.is eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt „Umsjónarmaður – Hlíðaskjól“.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

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

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við
ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bregðumst ﬂjótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á
að ﬂýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

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

9. mars 2008 SUNNUDAGUR

2
10

ATVINNA

SUNNUDAGUR 9. mars 2008

11
3

ATVINNA

9. mars 2008 SUNNUDAGUR

4
12

ATVINNA

<Âhig[WdÂ^
G6;K>G@>!G6;:>C96K>G@>:Á6KwAK>G@>
AZ^iVÂZgVÂYj\aZ\jbd\gh`jbZ^chiV`a^c\^
hZb\Zijg]V[^Âhig[hZb[nghi#¡h`^aZ\iZg
VÂk^Â`dbVcY^]V[^gZnchajV[k^Â\ZgÂjb{
higZaY]hi¨`_jbZÂVa¨`c^c\Vi¨`_jb#
G`Ä_cjhijajcYZgcVjÂhncaZ\jg`dhijg#

Skrifstofustarf
Bónus óskar að ráða starfsmann á skrifstofu.
Um er að ræða almenn skrifstofustörf en helstu verkefnin eru eftirfarandi:
Símavarsla.
Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina.
Almenn skrifstofustörf og önnur tilfallandi verkefni.
Leitað er að einstaklingi með góða tölvukunnáttu og lögð er áhersla
á sjálfstæð vinnubrögð og þjónustulund. Um er að ræða fullt starf.
Umsóknir með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf skal senda í
tölvupósti til: skrifstofa@bonus.is Upplýsingar ekki veittar í síma.
Feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson opnuðu fyrstu Bónusverslunina í 400 fermetra húsnæði við Skútuvog laugardaginn 8. apríl 1989.
Salan varð strax þrefalt meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og um mitt sumar
1989 var ráðist í að opna aðra Bónusverslun, í Faxafeni 14. Ári síðar, 1990,
var svo þriðja verslunin opnuð á Reykjavíkurvegi 72 í Hafnarrði og enn ári

síðar sú fjórða, á Smiðjuvegi í Kópavogi. Verslanirnar eru í dag 16 á höfuðborgarsvæðinu og 9 á landsbyggðinnni. Starfsmenn Bónuss eru nú í mars 2008
um 850 talsins, fjórum sinnum eiri en fyrir 7 árum. Tímaritið Frjáls verslun
útnefndi Bónus „Vinsælasta fyrirtæki ársins 2008“ í febrúar sl.
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INS er framsækið, kraftmikið og leiðandi fyrirtæki í
ýmiskonar fjarskiptatækni.

Vanur bókari óskast

Við óskum eftir góðum rafvirkjum og rafvirkjanemum í
hefðbundar raﬂagnir, 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 störﬁn veitir Hilmar í síma 770-8700

Netbókhald.is er hugbúnaðarfyrirtæki sem leigir út
bókhaldskerﬁ á netinu og veitir viðskiptavinum sínum
margvíslega þjónustu.
Starﬁð felst m.a. í umsjón með bókhaldi fyrirtækisins
og að leiðbeina notendum kerﬁsins, annars vegar með
leiðbeiningum í síma og hins vegar með kennslu á
námskeiðum.
Þar sem starﬁð krefst töluverðrar bókhaldskunnáttu væri
gott að viðkomandi hefði reynslu af uppgjöri og gerð
ársreikninga. Áríðandi er að viðkomandi haﬁ góða
þjónustulund og hæﬁleika til að miðla upplýsingum.
Þetta er skemmtilegt og fjölbreytt starf í góðum og
samhentum starfsmannahóp.
Áhugasamir haﬁ samband við Guðmund í síma 533-2090
eða á netfangið gk@netbokhald.is

Sumarið er tíminn
ÍSETNINGAR Á
Eimskip leitar að hressu og
duglegu ungu fólki í vinnu í
sumar. Í boði eru fjölbreytt
störf í Vöruhóteli, á hafnarsvæði, við akstur og á skrifstofu. Sláðu til og komdu í
hóp öﬂugra og skemmtilegra
starfsmanna á traustum og
góðum vinnustað.

Lítill heimur
– hugsum stórt
Eimskip er alþjóðlegt
ﬂutningafyrirtæki
með starfsemi um
allan heim.
Þjónustunet fyrirtækisins teygir sig um
Evrópu, N-Ameríku,
S-Ameríku, Eyjaálfu
og Asíu.

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og
dugmikinn starfsmann til starfa á þjónustuverkstæði félagsins að Funahöfða, Reykjavík
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur
º 18 ára eða eldri
º Hreint sakavottorð
º Þjónustuvilji og jákvæðni

s  STARFSMENN
s  STARFSSTÚVAR Ó
UM  LÚNDUM
s  SKIP
s  mUTNINGABÓLAR
og tengivagnar
s  KLI OG
frystigeymslur

Tekið er á móti umsóknum
á heimasíðu okkar,
www.eimskip.is, og hvetjum
við alla áhugasama til að
sækja um.

%IMSKIP BâUR
starfsfólki sínu upp á
SPENNANDI
OG FJÚLBREYTT
vinnuumhverﬁ.

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar
í bifreiðar

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar
í bifreiðar
Þjónustulund og samskiptahæfni
Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Nákvæmni og stundvísi

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Bjarni Finnbogason,
í síma 535-9110. Áhugasamir sæki um starﬁð á
www.n1.is.

N1 BÍLAÞJÓNUSTA
Korngörðum 2

104 Reykjavík

Sími 525 7000

Fax 525 7009

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

www.eimskip.is

WWW.N1.IS

Meiraprófsbílstjóri

Vinnutími er 8:00-18:30 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta
hafið störf fljótlega.

Hæfniskröfur
Þekking á götum Reykjavíkur og nágrenni kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og sjálfstæði í starfi
Reglusemi, heiðarleiki og stundvísi
Gilt meirapróf

80529
•

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

SÍA

Starfssvið
Akstur að mestu á höfuðborgarsvæðinu

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk.
Upphaf starfs er samkomulagsatriði.

Umsjón með starfinu hefur Elva Tryggvadóttir, elva@radning.is
Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS, www.virtus.is

Laugavegi170 • 105 Reykjavík • Sími 588 7700 • radning@radning.is • www.radning.is

•

Þekkt flutningsfyrirtæki leitar að traustum starfsmanni til starfa
við akstur. Fyrirtækið er með fjölbreytta starfsemi þar sem
starfsmenn geta í mörgum tilfellum farið á milli starfa.

P I PAR

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA - 9080347

RAFEINDABÚNAÐI
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Velferðasvið

Þjónustufulltrúi
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hliða óskar eftir að ráða
þjónustufulltrúa í 50 % starf eftir hádegi.
Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð fjölmenningar og
margbreytileika.
Helstu verkefni eru:
• Móttaka og símsvörun
• Skráning og afgreiðsla umsókna
• Almenn upplýsingagjöf um starfsemi Reykjavíkurborgar
Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun sem nýtist í starﬁ
• Góð tölvu-og tungumálakunnátta
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Þekking og/eða reynsla í móttöku og símsvörun æskileg
• Nákvæmni og sjálfstæði í starﬁ
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Rún Jóhannsdóttir í síma 411
1600, netfang: harpa.run.johannsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Miðborgar og
Hlíða, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík fyrir 19. mars nk. eða á
netfangið: harpa.run.johannsdottir@reykjavik.is

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.

Leikskólasvið

Skapandi störf með skapandi fólki
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

Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Leikskólasérkennari /þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860

Aðstoðarmaður í eldhús

Deildarstjórar

Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440. Um er að ræða
hlutastarf.

Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360.
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

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

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560

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
viðkomandi 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.

Aðalbókari/launafulltrúi
100 % starfshlutfall

Starfssvið:
• Færsla, afstemmingar og önnur úrvinnsla
fjárhagsbókhalds
• Gerð rekstraryﬁrlita og önnur skýrslugerð
• Aðstoð við fjárhagsáætlunargerð og gerð
ársreiknings
• Umsjón með innheimtu á kröfum
• Skráning launaupplýsinga, launavinnsla og
önnur úrvinnsla launa
• Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna launamála
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði viðskipta- og/eða
rekstrarfræða æskileg
• Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði
• Þekking og/eða reynsla af launavinnslu
• Þekking á kjarasamningum og réttindamálum
• Nákvæmni í starﬁ og góð tölvukunnátta
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starﬁ
Umsóknareyðublað má nálgast á www.hvalfjardarsveit.is og óskast umsóknir sendar til oddvita
sveitarfélagsins, Hallfreðs Vilhjálmssonar, Innrimel 3,
Hvalfjarðarsveit, 301 Akranes, fyrir 28. mars 2008.
Allar upplýsingar um starﬁð veitir oddviti, Hallfreður Vilhjálmsson, í síma 433-8500 eða 864-7628.
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Vantar þig málara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!
Sverrir@Proventus.is
Hringdu núna S. 661-7000

Bifreiðasmiður
óskast
Óska eftir bifreiðasmiði/réttingamanni,
einnig kemur nemi til greina.
Upplýsingar á staðnum,
Dalvegi 16a í Kópavogi.

FORSTÖÐUMAÐUR
FJÁRMÁLASVIÐS
IGS leitar að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi
starf forstöðumanns fjármálasviðs. Helstu viðskiptavinir IGS
eru íslensk og erlend flugfélög. Staðan heyrir beint undir
framkvæmdastjóra.

Garðyrkjufélag Íslands
www.gardurinn.is

Starfsmaður á skrifstofu GÍ
Garðyrkjufélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmann á
skrifstofu félagins. Starﬁð felst meðal annars í
almennum skrifstofustörfum, samskiptum við félagsmenn og kynningu á félaginu út á við. Um hlutastarf er
að ræða til að byrja með en möguleiki á að starfshlutfall
aukist þegar frá líður. Umsækjandi þarf að geta haﬁð
störf sem allra fyrst
• Umsækjandi haﬁ menntun sem nýtist vel í starﬁ,
t.d. garðyrkjufræðingsmenntun.
• Umsækjandi haﬁ mikinn áhuga og góða þekkingu á
gróðri og ræktun.
• Umsækjandi þarf að hafa góða almenna tölvuþekkingu.
• Áhersla er lögð á vandvirkni, skipulagshæfni, frumkvæði
og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
Umsóknarfrestur er til 17. mars. Umsóknum skal skilað á
skrifstofu Garðyrkjufélags Íslands á Frakkastíg 9 eða á
gardurinn@gardurinn.is.
Upplýsingar um starﬁð eru veittar á skrifstofu félagins í
síma 552 7721.

IGS býður viðskiptavinum sínum,
íslenskum og erlendum flugfélögum,
upp á alla flugtengda flugvallarþjónustu við flugfélög og farþega á
Keflavíkurflugvelli. Félagið er eitt af
dótturfélögum Icelandair Group. Hjá
fyrirtækinu starfa að jafnaði um 500
starfsmenn og þar er rekin markviss
starfsþróunar- og símenntunarstefna.

HELSTU VERKEFNI
Almennt kostnaðareftirlit og eftirfylgni
Umsjón með bókhaldi og fjármögnun félagsins
Umsjón með fjárhagsuppgjörum í samvinnu við endurskoðanda
Umsjón með rekstraráætlanagerð í samvinnu við framkvæmdastjóra
og forstöðumenn félagsins
Ábyrgð og eftirlit með innheimtu
Viðhalda góðum samskiptum við viðskiptavini og birgja
Áhættustýring í samvinnu við áhættustýringu Icelandair Group
Samningagerð og stefnumótun í fjármálum og rekstri félagsins

Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS fyrir 19. mars:
FRAKTMIÐSTÖÐ IGS I 2. HÆÐ I BYGGING 11
235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI
EÐA SENDIÐ FERILSKRÁ Á: SVALA@IGS.IS

ÍSLENSKA SIA.IS IGS 41450 03/08

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Háskólapróf í viðskipta-, rekstrar- og/eða hagfræði
Reynsla af bókhaldi og/eða fjármálaumsýslu skilyrði
Reynsla af fjármálastjórnun kostur
Frumkvæði og kraftur til þess að hrinda nýjum verkefnum í framkvæmd
Metnaður, sjálfstæði, skipulagshæfni og samviskusemi í starfi
Góð íslensku- og enskukunnátta
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Menntasvið

Skólaliði í Norðlingaskóla
Skólaliði óskast í Norðlingaskóla. Um er að ræða
hlutastarf frá 25. mars.
Upplýsingar veita Sif Vigþórsdóttir skólastjóri
(sif@nordlingaskoli.is) og Ágúst Ólason aðstoðarskólastjóri
(agust@nordlingaskoli.is) í síma 411 7640.
Umsóknarfrestur er til 18. mars.
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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Stuðningur til
sjálfshjálpar
Kvöld- og helgarþjónusta
Starfsfólk félagslegar heimaþjónustu veitir
stuðning til sjálshjálpar með það að markmiði að fólk geti sem lengst búið með reisn
á eigin heimili þrátt fyrir heilsubrest og/eða
færnisskerðingu. Við hjá Þjónustumiðstöð
Laugardals og Háaleitis óskum eftir að ráða
gott starfsfólk til að vinna að þessu verkefni
með okkur í kvöld - og helgarþjónustu í
Laugardalshverﬁ.

Eg^bZgVIgVkZa<gdjeZgZ^\cVg]VaYh[aV\!]^ÂÄg^Â_Vhi¨ghiV
[ZgÂVh`g^[hid[jhiVg[hZb^{CdgÂjgacYjb!bZÂgZ`hijg{ÏhaVcY^!
HkÄ_Â!CdgZ\^!9Vcbg`j!;^ccaVcY^!:^hiaVcY^d\ÏgaVcY^#
;aV\^Âh`VgZ[i^gVÂg{ÂVhiVg[hbVccZ[i^g[VgVcY^hiVg[/

;dghijbVjg]V\YZ^aYVg"Eg^bZgVIgVkZa<gdje
=ZahijkZg`Z[c^d\{Wng\Â

BZccijcVg"d\]¨[c^`g[jg

HVbhi¨jjee\_g[aV\h^ch
>ccaZ^^c\hVbhi¨jjee\_gh`Zg[^h
HVbg¨b^c\gZ^`c^c\hh`^aV
 Yiijg[aV\Vd\hVbhi¨j
>ccaZ^^c\>;GH{hVbi
 ZcYjgh`dVcYV[aV\h^ch
B^aa^[aV\hkZgaV\c^c\IgVch[Zg
 Eg^X^c\d\^ccg^k^h`^ei^[aV\V
 hVbhi¨jccVg
G{\_[d\Vhidi^a[_{gb{aVhi_gV
 Yiijg[aV\V
H`ghaj\Zgd\\gZ^c^c\Vg{gZ`hig^
 Yiijg[aV\V
;na\_VhibZ^ccgVZ[i^ga^i^
 Yiijg[aV\Vd\hi_gcjcVg]{iijb
 ^ccVcZ^chiV`gVYiijg[ng^gi¨`_V
GVcchV`Vi^aiZ`^ck^[Vc\hZ[c^!
 kZg`Z[c^ZVkZg`aV\d\`dbVbZ
 {WZcY^c\Vgd\g{\_[jbjbW¨ijg
 d\^ccaZ^^c\j Z^ggV
K^ccVk^[_{g]V\h{¨iaVcV\Zg
HVbh`^ei^k^ZcYjgh`dZcYjg

A\\^aijgZcYjgh`dVcY^ZV]{h`aVbZccijc
 {hk^^k^h`^eiV[g¨^bZ{]Zghaj{

 [_{gb{a!ZcYjgh`djcZVgZ^`c^c\hh`^a
HiVg[hgZnchaVbZ{]Zghaj{W`]VaY!
 hVbhi¨jgZ^`c^c\hh`^ad\{¨iaVcV\Zgh`^ang^
HiVg[hgZnchaVV[ZcYjgh`djcVgh`g^[hid[j
 ¨h`^aZ\
< Z``^c\{jeeah^c\Vi¨`c^d\]V\ci^c\j
 ]ZccVg
=¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
;gjb`k¨^hiVg[^

Helstu verkefni:
Aðstoð við fólk í heimahúsum í samvinnu við
heimahjúkrun, ásamt félagslegum stuðningi
og hvatningu.
Samráð og upplýsingagjöf.

ÏhiVg[h[Zg^ah`g{kZgjgV
`dbV[gVb[ngg^gZnchaVd\
bZccijc#

Hæfniskröfur:
Félagliðamenntun æskileg og/eða reynsla af
umönnunar- eða heimaþjónustustörfum.
Sveiganleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og skipulagshæﬁleikar.

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a
&-#bVgh#
K^chVbaZ\VhihZcYVjbh`c^g
bZg`iVgÈ;dghijbVjg
]V\YZ^aYVg¸i^a

Boðið er upp á :
Fræðslu, handleiðslu og stuðning í starﬁ.
Fjölbreytt starf.

Eg^bZgVIgVkZa<gdje
H`\Vg]a&&%*GZn`_Vk`
ZÂVbZÂiakjehi^{
^c[d5eg^bZgV\gdje#Xdb

Áhugasamir haﬁ samband við Maríu Þórarinsdóttur deildarstjóra í síma 411 2500 eða í
tölvupósti: maria.thorarinsdottir@reykjavik.is
eða Guðbjörgu Vignisdóttur forstöðumann
síma 411 2500 eða í tölvupósti: gudbjorg.
vignisdottir@reykjavik.is.

;Vg^kZgjgbZVaaVg
jbh`c^ghZbigcVVgb{a#

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Eﬂingar stéttarfélags.
Umsóknum skal skilað á Dalbraut 27, 105
Reykjavík fyrir 19. mars n.k.

C¨hi^n[^gbVjgZg[gVb`k¨bYVhi_g^
[_{gb{aVhk^hEg^bZgVIgVkZa<gdje#

Velferðarsvið

Framkvæmdastjóri
Brynja – Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins óskar
eftir a› rá›a framkvæmdastjóra.
Starfssvi›
Brynja - Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins, er
sjálfseignarstofnun, stofna›ur 22. febrúar 1966.
Hlutverk sjó›sins er a› eiga og reka íbú›ir fyrir
öryrkja. Tilgangi sínum nær sjó›urinn me› ﬂví a›
kaupa og byggja leiguíbú›ir.

www.obi.is

Hæfniskröfur

Yfirumsjón me› rekstri og leigu fasteigna
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› leigjendur, húsfélög,
fasteignasala, svæ›isskrifstofur og opinbera
a›ila
Önnur verkefni í samrá›i vi› formann og stjórn

Háskólapróf e›a tilsvarandi menntun til
starfsins
Reynsla af stjórnunarstörfum
Lipur› í mannlegum samskiptum
Frumkvæ›i og ögu› vinnubrög›
Samviskusemi og traust
Áhugi á málefnum fatla›ra

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
15. mars nk.
Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
ﬁórir ﬁorvar›arson.
Netfang: thorir@hagvangur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til sækja um starfi›.
- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Viltu vinna mikilvægt starf
Verslunin Hobby Room auglýsir eftir
starfsfólki í aukavinnu.

heima hjá þér?

Umsóknir sendist á
hobbyroom@hobbyroom.is

Velkomin í hópinn!
Grunnnámskeið (70 klst.) fyrir verðandi dagforeldra hefst hjá Miðstöð
símenntunar í Hafnarfirði 26. mars 2008. Umsóknareyðublað og
nánari upplýsingar fást hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar,
· Vesturgarði, þjónustumiðstöð Vesturbæjar Hjarðarhaga 45–47,
sími 411-1700
· Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða Skúlagötu 21,
sími 411-1600

Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir kennurum
til starfa veturinn 2008-2009

· Þjónustumiðstöð Laugardals- og Háaleitis Síðumúla 39,
sími 411-1500
· Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness
Langarima 21, sími 411-1400
· Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakka 12, sími 411-1300
· Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts Bæjarhálsi 1,
sími 411-1200
Leikskólasvið Reykjavíkurborgar veitir leyfi til daggæslu í heimahúsum.
Daggæsluráðgjafar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur veita foreldrum
upplýsingar og dagforeldrum ráðgjöf og stuðning.
Þjónustusími Reykjavíkurborgar er 411 1111.

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf og nýbreytni í starfsháttum
auglýsir eftir kennurum til starfa
Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi næsta
haust. Skólinn var stofnaður haustið 2004 og mun vaxa um einn
árgang á ári næstu ár. Skólaárið 2008-2009 verða um 400
nemendur í skólanum í 1. - 8. bekk.

Nánari upplýsingar um tímasetningar grunnnámskeiðsins
fást í s. 585 5860.

www.rvk.is

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarﬁnu koma.
Umsjónarkennara vantar á yngsta, mið- og elsta stig. Einnig
vantar sérkennara og kennara til að kenna tónmennt, heimilisfræði, íþróttir, sund, dans og smíðar. Þá vantar dönsku- og
enskukennara. Ýmist getur verið um heilar stöður eða
hlutastörf að ræða. Ný staða deildarstjóra er einnig laus til
umsóknar.

ARE YOU OUR NEXT
DIRECTOR IN LANDIC PROPERTY’S
TREASURY DEPARTMENT?

Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða skipulagshæﬁleika og
mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og
áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.

Kringlunni 4–12 103 Reykjavík

www.landicproperty.com

Applications are now invited for a senior position at Landic Property hf. The position in question is Director of
the company’s Treasury department, situated in Reykjavík, Iceland.
The Treasury department has the following main responsibilities:
Financing | Cash management | Financial risk management | Capital structure management
Development of financing structures and models

Vallaskóli Selfossi
Skólaárið 2008 - 2009 vantar kennara til starfa. Meðal kennslugreina eru: Danskennsla, smíðakennsla, tónmenntakennsla, kennsla
í leikrænni tjáningu og almenn kennsla. Einnig vantar menntaða
sérkennara við skólann.

JOB DESCRIPTION
The Director oversees the financing of property acquisitions in Iceland, and orchestrates negotiations with
financial institutions.
He/she conducts ongoing negotiations with lenders in order to optimise co-operation and
portfolio management.
The Director is part of the Treasury team led by Head of Treasury located in Denmark, and fully
participates in broader projects with the rest of the team.
He participates in developing finance models and their subsequent implementation.
The director is responsible for loan administration and for maintaining information in the treasury
management system.
Furthermore, the Director is responsible for flow of information, making certain everyone gets relevant
information.

QUALIFICATIONS

Barnaskólinn á Eyrarbakka
og Stokkseyri
Í Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri vantar kennara til að
annast almenna bekkjarkennslu næsta vetur.
Óskað er eftir umsækjendum sem hafa góða skipulagshæfni og færni
í mannlegum samskiptum.

The applicant must have a University degree in finance or similar, and at least three years of relevant work experience in an international company or bank.
The applicant must be a strong individual with an analytical mind. He must have thorough knowledge of financing, financial markets, and loan documentation. He must be proficient in English and be strong in negotiations.
Further, the applicant must be:
a team player
an experienced project manager
pro-active and result oriented
focused on quality
responsible

Nánari upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla. Eyjólfur
Sturlaugsson í síma 480 5800 eða netfangið eyjolfur@vallaskoli.is
vegna Vallaskóla, Birgir Edwald í síma 480 5400 eða netfangið
birgir@sunnulaek.is. vegna Sunnulækjarskóla og
Daði Viktor Ingimundarson í síma 4803200 eða netfangið
dadi@barnaskolinn.is

To apply and for further information, please visit www.hagvangur.is or contact Ari Eyberg (ari@hagvangur.is)
or Inga Steinunn Arnardottir (inga@hagvangur.is).

Einnig er hægt að fá nánari upplýsingar á heimasíðum viðkomandi
skóla þ.e. www.vallaskoli.is, www.sunnulaekjarskoli.is og
www.barnaskolinn.is

APPLICATION DEADLINE: 24.03.2008

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist Eyjólﬁ Sturlaugsyni, skólastjóra,
eyjolfur@vallaskoli.is ef sótt er um starf í Vallaskóla, Birgi Edwald,
skólastjóra, birgir@sunnulaekjarskoli.is ef sótt er um starf í Sunnulækjarskóla og Daða Ingimundsyni, skólastjóra, dadi@barnaskolinn.is ef
sótt er um starf við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri.
Einnig er hægt að senda umsóknir á heimilisfang

Application and CV, with picture, should be in English.
Please return application to: Hagvangur, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík.

LANDIC PROPERTY
Landic Property is one of the largest and fastest growing property companies in the Nordic countries. The total rental floorspace
is approx. 2.7 million square metres, and the total number of tenants is more than 3,800.
Landic Property has more than 270 employees in Iceland, Denmark, Sweden and Finland. Landic Property's total assets amounted
to approx. €4.8 billion by the end of June 2007.
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KÓPAVOGSBÆR
Sérfræðingur á vinnumiðlunarsviði
Þjónustuskrifstofa Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu
leitar eftir sérfræðingi til starfa á vinnumiðlunarsviði.

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði vinnumiðlunar sem m.a. felur í
sér þjónustu við atvinnurekendur og umsækjendur.

Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
gtv@gtv.is - www.gtv.is

Verkstæðismaður
Óskum eftir að ráða vanann verkstæðismann með reynslu
af mannastjórnun sem og af viðgerðum á vörubifreiðum
og vinnuvélum. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
og stjórnað öðrum starfsmönnum á verkstæði.
Upplýsingar veitir Gísli í síma 896-3840

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám sem nýtist í starﬁ
• þekking á íslenskum vinnumarkaði
• þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• góð tölvuþekking
• frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
• gott vald á íslensku og ensku
• frekari tungumálakunnátta er æskileg
Laun eru greidd samkvæmt launakerﬁ starfsmanna ríkisins. Um er að
ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á vefnum
www.vinnumálastofnun.is
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Hugrún Jóhannesdóttir, í síma
515-4850 eða hugrun.johannesdottir@vmst.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist
Vinnumálastofnun, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík fyrir
17. mars nk. merkt Hugrúnu B. Haﬂiðadóttur, starfsmannastjóra eða á
netfangið hugrun.haﬂidadottir@vmst.is

Frá Lindaskóla
Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Heimasíða skólans er www.lindaskoli.is.

Laus störf skólaárið 2008-2009:
•
•
•
•
•

Óskum eftir starfsfólki í verslun Just4Kids.
Vinnutími: 9-19 alla virka daga
og annan hvern laugardag.
Umsóknir sendist á just4kids@just4kids.is

Heimilisfræðikennari
Kennari í upplýsingatækni
Íslenskukennari í 8.-10. bekk
Náttúrufræðikennari í 8.-10. bekk
Umsjónarkennarar á yngsta, mið- og elsta stig

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn Sigurðsson í síma 554 3900og 861 7100.
Hvetjum karla jafnt
sem konur til að sækja
um störfin.
Umsóknarfrestur er
til 27. mars 2008.

www.kopavogur.is - www.job.is

Hegas ehf.
óskar að ráða starfsmann.

Menntasvið

Störf í grunnskólum
Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Stuðningsfulltrúi í 70 - 80% starf. Laust nú þegar.
Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Húsvörður. Laust nú þegar.

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll
laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.menntasvid.is.
Þar er einnig að ﬁnna frekari upplýsingar um hverja stöðu og
umsóknarfresti.
Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Norðlingaskóli, v/Árvað, sími 411 7640
• Skólaliði í hlutastarf frá 25. mars.

Við leitum að fjölhæfum og áhugasömum framtíðar
starfsmanni til vinnu við lakkdeild fyrirtækisins og á lager.
Starfssvið:
1. Afgreiðsla og tiltekt lakkefna.
2. Litablöndun og bæsblöndun
3. Pantanir á lakkefnum frá erlendum birgjum
4. Umsjón lakkdeildar
5. Önnur lagerstörf.
Þekking og reynsla af lökkun er kostur svo og önnur
þekking af húsgagnaiðnaði.
Óskum einnig eftir starfsmanni á lager og útkeyrslu.

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.

Starfssvið:
1. Tiltekt pantana
2. Útkeyrsla
Umsóknir sendist til fyrirtækisins í pósti eða á maili
hegas@hegas.is

VATNAJÖKULSÞJÓÐ GARÐUR
SUMARSTÖRF 2008

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem á næstunni tekur við rekstri
landssvæða sem mynda munu Vatnajökulsþjóðgarð. Þjóðgarðurinn mun
ná yﬁr u.þ.b. 13.000 km2, þar á meðal Skaftafell og Jökulsárgljúfur.
Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða starfsfólk í störf á eftirtöldum stöðum:
• Skaftafell: Landverðir, starfsfólk í móttöku og
upplýsingagjöf, á tjaldsvæði, í ræstingu og
almenn störf.
• Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í móttöku
og upplýsingagjöf, starfsfólk á tjaldsvæði,
í ræstingu og almenn störf.
• Herðubreiðarlindir og Dreki: Landverðir og
skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag Akureyrar.
• Hvannalindir, Kverkfjöll og Snæfell: Landverðir
og skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag
Fljótsdalshéraðs.

Almennar kröfur eru að viðkomandi haﬁ ökuréttindi,
haﬁ ríka þjónustulund, sé jákvæður, sýni lipurð í
mannlegum samskiptum og geti unnið undir álagi.
Staðarþekking er einnig æskileg.

Við bjóðum:

Starfsfólk lýtur stjórn þjóðgarðsvarðar á viðkomandi
rekstrarsvæði.

Frekari upplýsingar má fá með því að senda
tölvupóst á annað hvort reginah@ust.is eða
stella@ust.is svo og í síma 575 8400.

Starfstími ofangreindra starfa er almennt frá byrjun
júní til loka ágúst, í einhverjum tilvikum er byrjað í maí
og sum störﬁn krefjast viðveru fram í september. Laun
eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Starfsgreinasambandsins. Bæði konur og karlar eru
hvött til að sækja um.

VerkfræðingarTæknifræðingar
Fjölhönnun ehf óskar eftir að ráða verkfræðinga
og tæknifræðinga í neðangreind störf.

• Nýidalur: Landvörður.

• Hrauneyjar: Landvörður.

Hegas ehf.
Smiðjuvegi 1, 200 Kópavogur
Sími 567 0010, fax 5670032
póstfang: hegas@hegas.is

Varðandi landvarðastöður og starf í móttöku og
upplýsingagjöf er haft til viðmiðunar að umsækjendur
séu 20 ára og haﬁ lokið landvarðanámskeiði eða
haﬁ reynslu af landvörslu eða sambærilegu.
Einnig er gerð krafa um gott vald á íslensku svo og
enskukunnáttu. Frekari tungumálakunnátta
er kostur t.d. Norðurlandamál, þýska, franska,
spænska, ítalska.

Æskilegast er að umsóknum sé skilað á sérstökum
umsóknareyðublöðum fyrir störﬁn, sem hægt er að
nálgast á heimasíðu umhverﬁsráðuneytisins
www.umhverﬁsraduneyti.is

• Lón: Landvörður.

Hegas ehf. er 20 ára gömul heildverslun, sem sérhæfir sig í
vörum fyrir byggingariðnaðinn. Hegas býður upp á góða
vinnuaðstöðu og gott og líflegt starfsumhverfi.

• Hönnuðir burðarvirkja.
• Hönnuðir lagnakerfa.
• Hönnuðir gatna og vega.
• Umsjónar- og eftirlitsmenn með framkvæmdum.
Við leitum að verk- og tæknifræðingum til framtíðarstarfa
með reynslu af ofangreindum störfum, hver á sínu sviði.

• Gott starfsumhverﬁ.
• Góð laun í samræmi við menntun, reynslu og ábyrgð.
• Áhugaverð og krefjandi verkefni.
• Símenntun og starfsþróun.
• Þátttöku í metnaðarfullri uppbyggingu á ört vaxandi verkfræðistofu.
Umsóknir um ofangreint starf sendist á Guðna Eiríksson,
netfang gudni@fjolhonnun.is eða á skrifstofu Fjölhönnunar
að Stórhöfða 27, 110 Reykjavík. Nánari upplýsingar í síma
5250307.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k.
og skulu umsóknir sendar á netfangið:
umsoknir@vatnajokulsthjodgardur.is , eða í pósti á:
Vatnajökulsþjóðgarður, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.
Fjölhönnun ehf er fjölhæf verkfræðistofa á sviði mannvirkjagerðar, eftirlits
og verkefnisstjórnunar sem hefur verið starfrækt frá árinu 1970.Starfsmenn
eru 25 og er fyrirtækið staðsett að Stórhöfða 27 í Reykjavík. Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Fjölhonnunar ehf, http://www.fjolhonnun.is
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KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
Íþróttamiðstöðin Versalir
• Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna
• Afgr. baðvarsla kvenna, 100% vaktavinna
Skólahljómsveit Kópavogs:
• Ræsting frá 1. apríl nk.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Þroskaþjálfi
• Umsjónark. á mið- og yngsta stig
• Sérkennari
• Textilkennari
• Smíðakennari
• Íþróttakennari
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Námsráðgjafi í eitt ár v/leyfis
Kópavogsskóli:
• Stuðningsfulltrúi 70% í apríl v/forfalla
Lindaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í upplýsingatækni
• Íslenskukennari 8.-10. bekk
• Náttúrufræðikennari 8.-10. bekk
• Umsjónarkennari á yngsta, mið- og
elsta stig
Salaskóli:
• Skólaliði II, 100%
• Starfsmaður í eldhús 50%
Smáraskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarmaður sérkennslu
• Sérkennari
• Tónmenntakennari
• Íþrótta- og sundkennari
• Þroskaþjálfi
• Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í
launamálum leikskóla í Kópavogi.
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún: 564 6266
• Leikskólakennari
• Matráður 100%
LEIKSKÓLI: 570 4350
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Leikskólakennarar
Dalur: 554 5740
• Stuðningur/leikskólakennari/leiðbeinandi
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
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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Hvað ert þú að gera í sumar.....
okkur vantar ennþá nokkra fararstjóra
Alþjóðlegar sumarbúðir barna á Íslandi auglýsa eftir fararstjórum fyrir sumarið 2008. Um er að ræða 4 vikna sumarbúðir með 11 ára börn til Noregs, Bandaríkjanna, Brasilíu
og Filipseyja, 3 vikna unglingabúðir til Portúgals með 14 ára
unglinga og 4 vikna unglingaskipti með 13 ára unglinga í
Kanada og á Íslandi.
Umsækjendur þurfa að vera orðnir 21 árs, hafa gaman að
vinna með börnum og vera með hreint sakavottorð.
CISV eru sjálfboðaliðasamtök, en fararstjórar
borga engan kostnað við ferðirnar.
Nánari upplýsingar veitir Halla í síma 692 6846.

FRÆÐSLUSVIÐ
HAFNARFJARÐAR

LAUSAR STÖÐUR
Í LEIK- OG GRUNNSKÓLUM
LEIKSKÓLAR
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús, f. hádegi
Álfaberg (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskóli fyrir 5 ára börn
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Stuðningsfulltrúi
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Starfsfólk vantar í aﬂeysingar. Starfsreynsla æskileg.
Hlíðarberg (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

TrackWell Forðastýring

Starfsfólk óskast

Hraunvallaskóli (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Stekkjarás (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Starfsmann til að sinna 100% stuðningi við fatlað barn
Staða deildarstjóra
Leikskólakennara eða annað uppeldismenntað fólk til að sinna
kennslustörfum. Um er að ræða heilsdagsstörf og hlutastörf eftir
hádegi.
Starfsfólk í aﬂeysingar
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóra

GRUNNSKÓLAR

Forritari
Starfssvið

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Skólaliði

Hæfniskröfur

Hvaleyrarskóli ( 565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
Náttúrufræðikennsla á unglingstigi
Bókasafnsfræðingur
Stuðningsfulltrúi (70%)
Skólaliðar

Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu
á .NET og reynslu í því umhverfi. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á C/C++ og einu eða fleiri
skriftarmálum.

Hraunvallaskóli ( 590 2800 agusta@hraunvallaskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Stuðningsfulltrúi

Þróun á hugbúnaðarlausnum. Aðstoð við þarfagreiningu fyrir viðskiptavini TrackWell og ábyrgð á
afhendingu lausna.

Umsjón og eftirlit með forðastýringalausnum TrackWell, samskipti við viðskiptavini og sölustarfsemi.

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Skólaliði í mötuneyti nemenda
Kennari/þroskaþjálﬁ/uppeldismenntaður starfsmaður vegna
lengdrar viðveru nemenda með þroskaraskanir í 5.-8. bekk
Stuðningsfulltrúi í lengda viðveru

Hæfniskröfur

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
Skólaliði

Þjónustufulltrúi
Starfssvið

Umsækjandi þarf að hafa mikla þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum, góða íslensku- og
enskukunnátta og góða almenn tölvukunnátta. Reynsla af tækniþjónustu er kostur.

Allir umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði og verða að geta unnið sjálfstætt, agað og eiga auðvelt
með samskipti við aðra. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að vinna í tæknilega krefjandi umhverfi
og læra nýja hluti.
Nánari upplýsingar má fá hjá TrackWell í síma 5100600. Tekið er á móti ferilskrám á
job@trackwell.com eða á skrifstofu félagsins. Umsóknir skulu berast fyrir 14. mars.

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Skólaliði
Allar upplýsingar um störﬁn gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá einnig nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Fasteignablað 16
bls.
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Allar

fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

16
söluskrifstofur

Miðlun

Skeifan

Spítalastígur 2a
101 Reykjavík
3 herb. Ath! lækkað verð!!

Stærð: 55,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 8.460.000
Bílskúr: Nei

Háteigsvegur 52
Esja

105 Reykjavík
4ra herbergja á frábærum stað

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Emilía Rigensborg
Sölufulltrúi
820-7663

Skúli
Sölufulltrúi
699 1214

emilia@remax.is

skulih@remax.is

OPIÐ HÚS kl. 15:00-15:30
Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

201 Kópavogur
Glæný, stór og flott!

Stærð: 156,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 26.400.000
Bílskúr: Nei

Skálaheiði 3
Mjódd

tp@remax.is

200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð m/sérinngangi

Stærð: 75,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 9.570.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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???

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Verð: 21.900.000

Lítið niðurgrafin kjallaraíbúð á Háteigsvegi. Íbúðin skiptist í forstofu og gang, eldhús, stofu, 3 herbergi og
baðherbergi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Stofugólfið er parketlagt, stórum gluggum sem hleypa
inn mikilli birtu. Hjónaherbergið er bjart og parketlagt. Perlufylling á veggjum, stór gluggi og góður
innbyggður fataskápur. Eldhúsið er flísalagt með upprunalegri innréttingu. Annað svefnherbergi er rúmgott
og bjart. Barnaherbergi er með parket á gólfum.

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

Ásakór 11

Esja

Opið
Hús

Verð: 19.800.000

RE/MAX Esja kynnir sjarmerandi 3ja herbergja íbúð eða sérbýli við Spítalastíg í Þingholtunum. ATH! MJÖG
GOTT LÁN MEÐ FÖSTUM 4,95@ VÖXTUM GETUR FYLGT..ENGIN STIMPILGJÖLD!!.Íbúðin er á tveimur
hæðum og skiptist þannig: Eldhús, baðherbergi og eitt herbergi á 1 hæð. Efri hæð: svefnh. og stofa. ÖLL
HEIMILISTÆKI FYLGJA. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð. Allar nánari upplýsingar veitir Emilía í síma
820-7663 eða emilia@remax.is

Stærð: 82,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 11.650.000
Bílskúr: Nei

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 21.900.000

Falleg þriggja herbergja íbúð með sérinngangi og stórum, sameiginlegum garði á frábærum stað í
Kópavogi, rétt við skóla og aðra þjónustu. Íbúðin er skemmtilega endurnýjuð í rómantískum frönskum stíl. Í
forstofu eru nýjar flísar (en líta út sem gamlar) og á öllum öðrum gólfum er skemmtilega gamaldags en nýtt
plastparket og í eldhúsi hefur innréttingin verið máluð og settir panelar á veggi. Þetta er sérlega skemmtileg
íbúð fyrir þá sem vilja fallegan, rómantískan stíl.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

Mjódd

Opið
Hús

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695
jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Torfufell 25
111 Reykjavík
ÁHUGAVERÐ EIGN

Stærð: 80,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 11.500.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi
899 6966
ajul@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Verð: 17.800.000

Falleg og björt 3ja herberga íbúð á 2 hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a gluggar, gólf,
eldhúsinnrétting og bað. Komið er inn í gott hol með stórum skáp. Parket er á holi, eldhúsi og stofu en
fallegur dúkur á svefnherberjum, flísar á baði. Útgengt er á suðvestur svalir úr stofu. Falleg innrétting í
eldhúsi. Góður skápur í hjónaherbergi. Sameiginleg þvotta og þurk aðstaða í kjallara. Gervihnattadiskur.
Sér 6 fm geymsla í kjallara. Eign sem vert er að skoða.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Engjasel 84
109 Reykjavík
4. herb. á 1. hæð í fjölbýli

Stærð: 138,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

GARÐAFLÖT 25, EINBÝLI
Mjódd

210 Garðabær
Spennandi hús m/bílskúr

Stærð: 242 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 28.080.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Mjódd

Opið
Hús

Björn Benedikts
Sölufulltrúi
820 5520
brb@remax.is

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Verð: 23.900.000

Falleg 4.herb. íbúð á 1.hæð. Forstofa með parketi og góðum skápum. Stofa og borðstofa parketlagðar og
bjartar með stórum gluggum. Eldhús með parketi, nýleg blöndunartæki, borðplata og eldavél. Baðherbergi
með nýlegum flísum, baðkar með sturtu. Sjónvarpshol parketlagt. Svefnherbergi eru rúmgóð með kork á
gólfi. Þvottahús er í íbúðinni. Í sameign er sérgeymsla. Stæði í bílageymslu fylgir. Gott lán frá ÍLS að
upphæð 15,5 millj. með 4.6@ vöxtum getur fylgt með.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

NAUSTAHLEIN 12, 210
f/60 ára og eldri
SANNKÖLLUÐ PERLA

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið hús dags. milli kl. 12:30- 13:30

Verð: 56.900.000

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

MIKLIR MÖGULEIKAR: MIKIÐ UPPRUNALEGT STÓRSKEMMTILEGT OG SMART EINBÝLI M/NÝLEGRI
VIÐÐBYGGINGU,VINNUSTOFU OG SÉRSTÆÐUM BÍSKÚR. SKJÓLGÓÐUR GARÐUR,VERÖND. HÚSIÐ ER
HANNAÐ AF HRAFNKELI THORLACIUS. ÞAÐ ER ALLUR BURÐUR Í STEYPTUM ÚTVEGGJUNUM OG
SÚLUM-INNIVEGGIR LÉTTIR- HÆGT AÐ SNÚA OG BREYTA AÐ VILD Á EINFALDAN HÁTT. Forstofa með
snyrtingu innaf og forstofuherbergi með glugga. Glæsilegar stofur með síðum gluggum. Stórt
bóka/sjónvarpsherbergi. Viðbyggingin er með mikilli lofthæð - tengir saman stofurými og eldhús á skemmtilegan
hátt með birtunni sem streymir í gegn. Eldhúsið er rúmgott og bjart. Óvenju stórt þvottahús og búr innaf eldhúsinu
með útgengi. Frábært til að taka inn skítuga skó og heimilisdýr. Svefnherbergisgangur með 2 stórum herbergjum
með innbyggðum skápum, gluggar. Einnig forstofuherbergið innaðgengt. Aðalbaðherbergið rúmgott með góðum
innbyggðum skápum, sturtuklefi. Hér er sannarlega hægt að láta stórfjölskylduna hreiðra vel um sig og jafnvel
hafa vinnuaðstöðuna heima ef vill. Þetta er eign með karakter. Húsið getur losnað mjög fljótlega.

gully@remax.is

Opið hús í dag kl: 14:00-14:30

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 SÆLUREITUR

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

Mjódd

LAUS V/KAUPSAMNING
FRÁBÆRT VERÐ

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

gully@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00 - 16:30
Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 66 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 9.060.000
Bílskúr: Nei

Grettisgata 13C, efsta hæð
Mjódd

Bakhús gengið inn garðmegin
í HJARTANU, 101 RVK.

Opið
Hús

Mjódd

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

gully@remax.is

Opið hús dags. milli kl. 18:00-18:30

Verð: 20.900.000

RE/MAX Mjódd kynnir: Rúmgóð 4 herbergja íbúð í vel umhugsuðu húsi á grónum og rólegum stað í
Fellunum. Komið í opið hol með skápum og fatahengi. Eldhúsið óvenju stórt með borðkrók, síðum
gluggum,upprunaleg hvít innrétting, flísar milli skápa. Innaf eldhúsi er gott þvottahús og geymsla. Stofa,
borðstofa með síðum gluggum og útgengi á frábærar v/svalir sem liggja eftir endilöngu. 3 herbergi öll með
glugga og fataskáp. Baðherbergi með baðkari. Fín sameign einungis 2 íb. á hæð. Miklir Möguleikar

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Unufell 21, 2 hæð. 111 RVK

Opið hús í dag. kl: 17:00-17:30

Verð: 14.300.000

FÍN FYRTU KAUP. Sæt, rúmgóð 2 herb. íbúð á 4 hæð (efstu), með stórum v/svölum (FRÁBÆRT
F/GRILLIÐ). Íbúðin snýr inn í garð rólegt og gott. Stór, björt Stofa m/útgengi á svalir, síðir gluggar.
Rúmgott svefnherbergi, fataskápur. Baðherbergi með sturtu. Krúttlegt Eldhús, harðplast innrétting, flísar
milli skápa, veggfast morgunverðarborð. Gervihnatta-diskur fylgir. Gæludýr leyfð. FRÁBÆR
STAÐSETNING MEÐ ALLA SKÓLA, SAMGÖNGUR,VERSLANIR OG ÞJÓNUSTU Í GÖNGUFÆRI. GÓÐ
EIGN Á GÓÐU VERÐI.

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

Stór 4 herb.fjölskylduíbúð
Bílskúrsteikningar fylgja

Mjódd

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

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.

Stærð: 57,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 8.110.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00- 15:30

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

Torfufell 21, rúmgóð 2 herb.

GOÐHEIMAR 13, 104 RVK.
Falleg fjölskylduíbúð!
SÉRHÆÐ m/ SÉRINNGANGI

gully@remax.is

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

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

Stærð: 131 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 19.900.000

TÖFF OG ÖÐRUVÍSI ÍBÚÐ-MIKIÐ UPPGERÐ Á FLOTTAN MÁTA. LOFTHÆÐ 2,75M. sem gefur mikla
rýmistilfinningu, ný tvöföld svalahurð og svalir. Eldhúsið nýtt að hluta með eyju. Glæsilegt
baðherbergi,flísalagt á flottan máta, gert ráð fyrir þvottavél og þurrkara. Æðislegir stórir og fallegir skápar.
Stórt og gott herbergi. Sérgeymsla. Gengið inn í ævintýralegan bakgarð sem er sameiginlegur. Þetta er
mjög spennandi björt og falleg eign í reisulegu bak-húsi. ATH: Inngangur úr garðinum hjá bláa húsinu.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Eyrarholt 20
Hafnarfjörður
per ferm = 209,5 !!

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 21.220.000
Bílskúr: Já

Stærð: 164,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: Já

Reykás 45
Skeifan

Reykjavík
Getur losnað fljót

Opið
Hús

Skeifan

Opið
Hús

Pálmi Þór
Sölufulltrúi
895 5643
palmi@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16 og 16,30

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

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Vallarás 3
Árbær (selás)
Getur losnað fljót

Stærð: 41,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 7.070.000
Bílskúr: Nei

Skeifan

Opið hús dags. milli kl. 17 og 17,30

Verð: 0

Opið
Hús

Pálmi Þór
Sölufulltrúi
895 5643
palmi@remax.is

Opið hús dags. milli kl. 18 og 18,30

Verð: 13.300.000

Falleg stúdíó íbúð í Selásnum. Lýsing: Eignin er á annarihæð. Komið inná parketlagt anddyri, með
fataskáp. Baðherberbergi er með baðkari. Stofa og eldhús mynda eitt rými, útgengi á sólpall er út úr stofu.
Lítið herbergi innaf stofu. Ljósar innréttingar í eldhúsi, nýleg eldavél Sér geymsla er með íbúðinni.
Sameiginlegt þvottahús og þar eru 2 nýlegar þvottavélar og 1 þurrkarar sem sameignin á.
Gervihnattamóttakari er á húsinu sem er innifalinn í hússjóð.

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

Garðabær
Frábært tækifæri!

Stærð: 218 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 30.050.000
Bílskúr: Já

Pálmi Þór
Sölufulltrúi
895 5643
palmi@remax.is

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is
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Dalsbyggð 7

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 er með litlu fataherbergi, parket á gólfi og svalir í norðvestur.
Barnaherbergið er mjög rúmgott, plastparket á gólfi. Á efrihæð er 37,7fm herbergi samkvæmt fmr. En er um 50fm
gólfflötur, notast í dag sem sjónvarpsherbergi en er hægt að skipta niður í a.m.k. tvöherbergi. Bílskúr er með
eigninni og er hann með sjálfvirkum hurðaopnara, heitu og kölduvatni. Rafmagnleiðslur voru nýlega endurnýjaðar í
íbúðinni. Móða er á milli á þremur rúðum og mun seljandi skipta þeim út fyrir nýjar rúður. Húsið var nýlega málað
og skipt var um þakkant nú í sumar og stigagangur tekin í gegn. Þetta er fín og vel með farin eign á góðum stað.

Breiðavík 11
Skeifan

112 Reykjavík
3ja herb. jarðhæð með sér garði

Stærð: 94,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Skeifan

Opið
Hús

Opið
Hús

Sigrún Jónsdóttir
Sölufulltrúi
864 2599
sigrunjons@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 24.900.000

3ja herbergja jarðhæð með sér garði í barnvænu umhverfi og í næsta nágrenni við skóla og leikskóla.
Íbúðin er öll hin syrtilegasta, parket á öllum gólfum flísar á baði og forstofu, sprautulökkuð hvít
eldhúsinnrétting, fataskápar í hjónaherbergi og forstofu. Baðherbergi nýlega tekið í gegn. Geymsla og
þvottahús innan íbúðar. Nánari upplýsingar veitir Sigrún í síma 8642599.

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Kirkjustétt 20 - 113 rvk
Opið hús í dag 9 mars milli kl. 15 og 16

Verð: 63.000.000

Falleg eign á skemmtilegum stað
leik-og grunnskóli í göngufæri

Stærð: 191,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 31.060.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Fasteignir
Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi
896 4146
jrj@remax.is

* * LÆKKAÐ VERÐ * * FRÁBÆRT TÆKIFÆRI * * Fallegt og gott heimili á 1032fm lóð. Réttur til að stækka um
170fm til viðbótar ef vill. 50 metra frá helsta íþróttasvæði Garðabæjar, barnaskóla og fjölbrautarskóla. Fallegur
sólpallur og heitur pottur. Fataskápar í herbergjum. Gegnheilt parket á stofu borðstofu og gangi frá Agli Árnasyni.
Ég mæli með að þessi eign sé skoðuð!

Ellý Steinsdóttir
Sölufulltrúi
8487060

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

elly@remax.is

bka@remax.is

í dag, sunnudag, milli 15:30-16:00
Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Verð: 53.900.000

MJÖG FALLEGT 2JA HÆÐA, 191,6 FM, 4 HERBERGJA RAÐHÚS. nánari lýsing: falleg forstofa sem er
með gráum flísum á gólfi, rúmgóður fataskápur fyrir yfirhafnir. Gólfhiti er í forstofu og einnig er gólfhiti á
baðherb. Þegar komið er úr forstofu blasir við mikið alrými, þar sem eldhús, borðstofa og stofa eru.
Eldhúsið er stórt og rúmgott með fallegri innréttingu. Mikið skápapláss. Baðherbergið er mjög stórt,
upphengdu WC, nuddbaðkari og stórri tvöfaldri sturtu. Svefnherb eru öll rúmgóð.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Fífusel 12
109 Reykjavík
Falleg íbúð í Seljahverfi!

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús á milli 15:00 og 15:30 í dag!

Esjugrund 51
Fasteignir

Opið hús í dag frá 15.00-15.30

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

bergur@remax.is

asbjorg@remax.is

Opið hús í dag á milli 15.00 og 15.30
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stærð: 106,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

112 Reykjavík
Glæsilegt parhús í Hamrahverfinu

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Jörfagrund 40
Fasteignir

116 Kjalarnes
JARÐHÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI

Stærð: 90,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Fasteignir
Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

bergur@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

asbjorg@remax.is

asbjorg@remax.is

Opið hús í dag á milli 16.00 og 16.30

Verð: 31.400.000
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Leiðhamrar 27

Verð: 39.000.000

Einbýlishús á sjávarlóð. Komið er inn í forstofu með fataskáp. Út af forstofu er eitt svefnherbergi og
gestasalerni. Úr forstofu er komið inn í borðstofu og stofu með fallegu útsýni út á sjó. Í suðurenda hússins
er svefnherbergisgangur. Þar eru þrjú herbergi. Á ganginum er einnig baðherbergi sem er með sturtuklefa
og barðkari. Eldhúsið er með snyrtilegri innréttingu. Inn af eldhúsi er búr og þvottahús. Bílskúrnum hefur
verið breytt í tvö herbergi og lítið baðherbergi.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Björt og falleg 107 fm. íbúð á 2. hæð í 5 íbúða fjölbýli í Lindahverfi Kópavogi. Góð eign á vinsælum stað
með góðu útsýni. Stutt í alla verslun og þjónustu! Forstofa með flísum og fataskáp. Sjónvarpshol með
fallegu parketi. Eldhús með fallegri eikarinnréttingu og góðum borðkrók. Þvottahús með flísum og hillum.
Stofan er björt og opin með parketi og útgengi á suðvestur svalir. Herbergin eru með parketi og góðum
skápum. Baðherbergið er flísalagt, með baðkari, sturtuklefa og hvítri innréttingu.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419
bergur@remax.is

Verð: 23.900.000

Opið
Hús

Fasteignir

asbjorg@remax.is

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

201 Kópavogur
FALLEG ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Opið
Hús

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Falleg og björt 4ra herbergja 103.3 fm íbúð á annarri hæð að Fífuseli í
Seljahverfi Reykjavík. Stofan/borðstofa er björt og rúmgóð með plastparketi og útgengi út á flísalagðar
svalir.Eldhúsið er með hvítum flísum á gólfi og nýrri hvítri eldhúsinnréttingu. Falleg eign á besta stað í
Seljahverfinu. Góð fyrsta íbúð!Allar nánari upplýsingar gefur Bergur í síma 898-0419 bergur@remax.is og
Ásbjörg í síma 892-7556

Galtalind 2

116 Kjalarnes
LAUST VIÐ KAUPSAMNING

Stærð: 187,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: Já

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.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Fullbúið drauma heimili !!!
Fasteignir

Eins og þú vilt hafa það !!
Á verðinu sem þú vildir !

Stærð: 2-400 fm
Fjöldi herbergja: 5-10
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Fasteignir

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 16.00-16.30

Glæsilegt 133,5 fm parhús með bílskúr, innst í botnlanga að Leiðhömrum í Grafarvogi! Fallegur sólpallur í hásuður
með frábæru útsýni yfir höfuðborgina. Góð lofthæð er í öllu húsinu. Komið er inn í flísalagt anddyri með góðum
skápum. Herbergin eru þrjú öll með parketi á gólfum og tvö með skápum. Rúmgott hol er í miðju húsinu með
parketi á gólfi. Úr holi er gengið inn í allar vistarverur hússins. Eldhúsið er með parketi, fallegri viðarinnréttingu með
flísum á milli skápa , innfelldri uppþvottavél, háf og góðum borðkrók. Stofan/borðstofan er björt og rúmgóð með
parketi á gólfi og mikilli lofthæð. Gengið er niður tröppur í bjarta sólstofu úr henni er gengið út á skjólgóðan
sólpall sem snýr í hásuður með fallegu útsýni. Baðherbergið er flísalagt, með baðkari og sturtuklefa og fallegri
viðarinnréttingu. Þvottahúsið er rúmgott með flísum á gólfi. Bílskúrinn er upphitaður, með heitu og köldu vatni og
geymslulofti! Hiti er í bílaplani. Fallegur snyrtilegur garður fylgir eigninni! Stutt er í alla verslun og þjónustu. Falleg
eign á besta stað í Hamrahverfinu. Eign sem vert er að skoða!

Verð: 44.600.000

Kíktu á sýnishorn á www.canicam.com

Verð: 15-. 30.000.000.-

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

bergur@remax.is

asbjorg@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556
asbjorg@remax.is

RE/MAX Fasteignir í samstarfi við Canicam kynna hágæða Kanadísk heimili frá þekktu fyritæki sem hefur framleitt
heimili í yfir 55 ár og byggt hús í fjórum heimsálfum. Hægt er að velja úr fjölda teikninga sem sjá má inni á
www.canicam.com. Breyta má þeim á alla kannta og stækka eða minnka eftir þínum þörfum. Canicam býður
einnig uppá að byggja hús eftir teikningum frá viðskiptavinum. Heimili frá Nelson Homes geta komið á ýmsum
byggingastigum allt frá því að vera tilbúin til innréttinga og uppí að vera fullbúin með gólfefnum, heimilistækjum og
öllu tilheyrandi. Hafðu samband við okkur og sjáðu hvort við getum ekki skapað drauma heimilið þitt!

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is
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Tunguvegur 88
108 Reykjavík
Góð íbúð - leigutekjur

Stærð: 130,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Nei

Kleppsvegur 132
Bær

104 Reykjavík
Rúmgóð íbúð

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

Kristján Helgi
Sölufulltrúi
615-1153

ss@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið hús í dag kl:17:00-17:30

112 Reykjavík
Falleg efri sérhæð og ris

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Stærð: 126,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

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

Engihjalli 17
Bær

200 Kópavogur
Rúmgóð eign í lyftuhúsi

107 Reykjavík
Frábært tækifæri

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

binni@remax.is

binni@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00-16.30
Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001
beggi@remax.is

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1935
Brunabótamat: 19.820.000
Bílskúr: Já

Njálsgata 92
Bær

112 Reykjavík
4ra herb. með stæði í bílageymslu

105 Reykjavík
Íbúð með auka leigurými

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Bær

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

oskar@remax.is

oskar@remax.is

Í dag milli 14:00-14:30

Verð: 21.500.000

Íbúðin er á 2. hæð í góðu fjölbýli. Skráð stærð er 77,4 en þar af er íbúð 62,4 og er því íbúð í risi uþb 15 fm
þótt gólfflötur sé stærri. Húsið er í góðu ástandi að utan. Íbúðin sjálf er að miklu leiti upprunaleg og býður
hún upp á frábæra möguleika fyrir duglegt fólk, en íbúðin er þannig upp sett að tvær bjartar og stórar
stofur eru í henni ásamt rúmgóðu svefnherbergi, baðherbergi og eldhúsi. Endurnýja þarf öll gólfefni í
eigninni og nýtur kaupandi sérkjara á þeim í gegnum fasteignasöluna.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Ljósalind 4
Lind

201 Kópavogur
Falleg eign í Lindunum

Stærð: 97,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Verð: 29.900.000

Forstofa með skáp og parketi á gólfi. Gangur með parketi á gólfi og möguleika á því að nýta ganginn sem
sjónvarpsrými. Þrjú góð svefnherbergi,öll með skápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er allt flísalagt og
með innréttingu og baðkeri með sturtuaðstöðu. Samliggjandi stofa og borðstofa með parketi á gólfi og
útgengi út á svalir. Eldhús með innréttingu,góðu skápaplássi,borðkrók og parketi á gólfi. Innaf eldhúsi er
þvottahús með flísum á gólfi og hillum á vegg. Stæði í bílageymslu fylgir.

Stærð: 77,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427

Stærð: 119,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

beggi@remax.is

Opið
Hús

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

Barðastaðir 11

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
893-6001

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

Verð: 58.900.000

Frábær möguleiki á leigutekjum. Hægt er að búa á staðnum og leigja rest út og láta það borga af lánunum.
Um er að ræða hæð, sem búið er að skipta upp í studioherbergi sem eru öll í leigu, ris sem er innréttað
sem íbúð og fullkomið æfingastudio sem gefur frábæra möguleika á útleigutekjum Sjá betur á
www.reykjavikstudio.com. Áhvílandi eru rúmar 37 milljónir í yfirtakanlegum lánum og er hægt að fá eignina
afhenta á skömmum tíma og taka við leigutekjunum. Ekki láta þetta tækifæri frá þér fara.

Verð: 22.500.000

Anddyri með fataskáp og flísum á gólfi. Eldhús með góðum borðkrók og góðri upprunalegri innréttingu,
uppþvottavél fylgir. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir. Þrjú svefnherbergi, tvö þeirra með fataskápum.
Útgengi er á svalir úr hjónaherberginu. Baðherbergi með snyrtilegri innréttingu og baðkari m/sturtuhengi,
flísalagt í hólf og gólf. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni. Sérgeymsla í sameign sem og hjóla- og
vagnageymsla. Húsið er í góðu viðhaldi og stutt er í alla þjónustu.

Opið
Hús

Í dag milli 16:00-16:30

Bær

Brynjólfur
Sölufulltrúi
820-8080

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

Fálkagata 32

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 14.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 29.400.000

Falleg efri sérhæð og ris með sérinngangi, aukaherbergi á háalofti. Forstofa flísalögð. Þvottahús og
geymsla með góðu hilluplássi. Rúmgott hol samtengt tvöfaldri stofu, útgengi á svalir. Eldhús með borðkrók
og snyrtilegri eikarinnréttingu. Nýtt eikarparket. Gestasnyrting er til móts við forstofu. Á efri hæð eru tvö
barnaherbergi og hjónaherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi með snyrtilegri innréttingu, baðkari og
sturtu. Á háalofti er vinnu-/leikherbergi. Eigninni fylgja tvö merkt bilastæði

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 19.700.000

REMAX BÆR kynnir.3. herb. íbúð á fyrstu hæð við Kleppsveg 132. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, tvö
herbergi, stofu, og baðherbergi. Góð lán áhvílandi. Herbergi eru mjög rúmgóð með fataskápum.
Baðherbergi er allt uppgert og flísalagt í hólf og gólf. Stofa er björt og góðar suðursvalir. Eldhús með
borðkrók, uppþvottavél og ískápur getur fylgt með.

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

Vallarhús 47

Bær

Opið
Hús

Verð: 32.400.000

Íbúð á þremur hæðum í raðhúsi sem er nýlega tekið í gegn að utan. Skolplagnir endurnýjaðar og ný
rafmagnstafla í íbúðinni. Hver hæð er skráð 43,5 fm. Efri hæð: þrjú herbergi, baðherbergi með baðkari með
sturtuaðstöðu og gangur. Jarðhæð: Forstofa, eldhús og stofa, útgengt í garð. Kjallari: Tvö herbergi, annað
með eldhúsaðstöðu, þvottahús og salerni. Kjallari hefur verið í útleigu fyrir 75 þús á mánuði. Ljósleiðari er
kominn í íbúðina. Góð eign á góðu verði.

Stærð: 86,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 12.850.000
Bílskúr: Nei

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

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

Verð: 25.900.000

Forstofu með skápum og flísum á gólfi. Stofu með parketi á gólfi og útgengi út á suð-vestur svalir.
Eldhúsið er með fallegri innréttingu úr Kirsjuberjavið með miklu skápaplássi,parketi á gólfi og stórum
borðkrók. Þvottahús með flísum á gólfi,skápum og vaski er innaf eldhúsi. Tvö góð svefnherbergi með
parketi á gólfum,annað með skápum. Geymsla sem hægt er að nota sem vinnuherbergi/svefnherbergi
með parketi á gólfi er innan íbúðar. Baðherbergi er flísalagt,með ljósri innréttingu og baðkari.

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

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

Stærð: 92,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Engjasel 29
109 Reykjavík
3ja herbergja m/útsýni

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Stærð: 147,4 fm

Straumsalir - 4 herb. m/bílsk.Fjöldi herbergja: 4
Lind

Stórglæsileg eign á góðu verði
3ja herb, ljósar innréttingar

Opið hús í dag milli kl. 14:00 & 14:30

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi
663 3300

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi
663 3300

sb@remax.is

sb@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Fallegt 3ja hæða einbýlishús
Mikið endurnýjað, frábær staðs.

Þórufell 10 - 111 RVK
Lind

Opið hús í dag milli kl. 15:00 & 15:30

Opið hús í dag milli kl 17:00 & 17:30

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 15:00 & 15:30

Verð: 17.900.000

Komið er inn í anddyri og er skápur að hægri hönd. Stofa er stór og björt, útgengt út á góðar svalir, gott
útsýni er af svölum. Baðherbergi er upprunalegt, tengi fyrir þvottavél, baðkar. Eldhús er með snyrtilegri
hvítri innréttingu og góðum borðkrók, gott skápapláss. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni með góðum
fataskápum. Slitsterkur dúkur er á allri íbúðinni. Sameign er öll hin snyrtilegasta, í nóvember 2007 var lagt
nýtt teppi og málað. Geymsla er á jarðhæð ásamt vagna og hjólageymslu.

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Stærð: 191,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 27.720.000
Bílskúr: Já

Bjargartangi 5 - 270 Mosó
Lind

Stórglæsilegt endurbætt einbýli
4 svefnherb. tvöfaldur bílskúr

Opið
Hús

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi
661 7788

Lind
Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

benolafs@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16.00 - 16:30

Verð: 51.400.000

Stór forstofa með skápum, gestaklósett og svefnherbergi við forstofu. Stofa er rúmgóð með eikarplanka
plastparket á gólfi. Eldhús með fallegri nýuppgerðri eldhúsinnréttingu flísum á gólfi þar innaf er stórt og gott
þvottarhús með stóru og góðu skápaplássi útgengt út í bílskúr. Hjónaherbergi er rúmgott með nýlegum
skápum, tvö barnaherbergi. Fallega flísalagt baðherbergi með sturtu og baðkari. Tvöfaldur bílskúr og
velræktaður garður með stórum upplýstum palli.

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

Stærð: 43,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 6.810.000
Bílskúr: Nei

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Þverholt 28 - 105 Rvk
Lind

Glæsileg 3ja herbergja íbúð
Stæði í bílskýli

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi
661 7788

Lind
Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

benolafs@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 18:00 - 18:30

Verð: 15.600.000

Komið er inn í gang með skáp ljóst plastparket þar eldhhús snoturt með svölum baðherbergi með baði
flísar á gólfi. Svefnherbergi er rúmgott með góðuskápaplássi ljóst plastparket stofan góð og björt stofa
með ljóst plastparket á gólfi. Sameignlegt þvottahús. Verið velkomin í opið hús í dag.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Laugavegur 141 - 101 RVK

Opið
Hús

Lind

benolafs@remax.is
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Frábær fyrstu kaup
Verið velkomin í opið hús í dag

thorarinn@remax.is

Stærð: 78,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 40.800.000

Hér er um að ræða sjarmerandi eign í gamla bænum. Húsið er mikið endurnýjað að innan jafnt að utan.
Sjón er sögu ríkari. Á jarðhæð er hjónasvíta með fallegri kamínu flísar á gólfi, útgengt út í garð þar sem er
heitur pottur. Á fyrstu hæð er fín forstofa, fallegt eldhús og opið inn í stóra stofu. Baðherbergi er einkar
glæsilegt, uppáhengt klósett, stór sturta. Í risi eru tvö kósý barnaherbergi og lítið sjónvarpshol. þvottahús í
kjallara. Stór og góður garður, sólpallur og heitur pottur.

Frábær fyrstu kaup
Tvö góð svefnherbergi, útsýni

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi
661 7788

Stærð: 137 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Vesturbraut 8 - 220 Hfj

Verð: 37.900.000

Glæsileg 124,1 m2 íbúð á 2. hæð (götuhæð) með sérinngangi ásamt 23,3 m2 bílskúr í litlu 6 íbúða fjölbýli á
frábærum stað í Salahverfi. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, þvottahús,
baðherbergi og bílskúr. Einnig er sérgeymsla. Allar innréttingar eru úr Alder við frá Axis. Parket og innihurðir
úr eik. Hiti er í bílastæði. Garður er mjög fallegur og afgirtur með rólum og sandkassa. Stutt í skóla,
sundlaug, íþróttahús, verslanir og alla þjónustu. Mjög vel staðsett eign.

Verð: 23.500.000

Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð. Góðir gluggar á þrjá vegu með góðu útsýni. Komið inn í gott
anddyri með fataskáp. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp, parket á gólfi. Barnaherbergi með fataskáp
og parket á gólfi. Fallegt eldhús með ljósri viðarinnréttingu, gott pláss. Stofa og borðstofa er björt og
rúmgóð. Baðherbergi er með snyrtilegri innréttingu, flísar á gólfi og á veggjum, baðkar með sturtu, gluggi á
baði. þvottahús inn af íbúð. Verið velkomin á opið hús í dag.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Stærð: 91,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind

hj@remax.is
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Burknavellir 1a - 221 Hfj

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 22.480.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

Verð: 19.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á góðum stað í Seljahverfi með stórkostlegu útsýni. Anddyri/gangur flísalagður
með góðum skápum. Stofa er rúmgóð með plastparketi á gólfum, útgengt á stórar svalir með frábæru
útsýni. Eldhúsið er með eldri innréttingu og flísum á gólfi. Hjónaherbergi með góðum fataskápum, parket á
gólfi. Barnaherbergi með skáp og plastparket á gólfi. Baðherbergi með dúk á gólfi og nýlegri innréttingu,
baðkar með sturtuaðstöðu, tengi fyrir þvottavél. Geymsla í sameign. Hús klætt að utan.

201 Kópavogur
Glæsieign á góðum stað.

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

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

Verð: 29.700.000

Forstofan er flísalögð með góðum skáp, parketlagt hol. Baðherbergið er flísalagt með sturtu og góðri
innréttingu. Stofan er björt og parketlögð. Eldhús er með góðri viðarinnréttingu og nýlegum tækjum
innbyggður ísskápur og uppþvottavél sem fylgja, inn af eldhúsi er þvottahús. Hjónaherbergið er með
góðum skáp parketlagt gólf.Barnaherbergi parketlagt. Sér góð geymsla í sameign og sameiginleg vagna
og hjólageymsla. Innangengt er í bílskýlið. Snyrtileg sameign bæði úti og inni. Íbúð er laus.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Erlutjörn 6
260 Reykjanesbær
Glæsilegt einbýli. Laust strax!

Stærð: 224,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 36.260.000
Bílskúr: Já

Þrastarhöfði 1-3
270 Mosfellsbær
Falleg 4-5 herb í Mosfellsbæ

Lind

Stærð: 122,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.800.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Lind
Svavar Friðriksson
Sölufulltrúi
698 1834
svavar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

OPIÐ HÚS SUN 9. Mars. KL 15-15:30

Verð: 33.900.000

Björt og falleg 4ra herb endaíbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað í Mosfellsbænum. Sérinngangur.
Flísalögð forstofa með góðum skáp og hillum. Þvottahús innan íbúðar. Stór geymsla í íbúðinni með
hillukerfi. Er hægt að nýta sem vinnuaðstöðu. Rúmgóð og björt stofa ásamt borðstofu. Gengið út á
hellulagða verönd. Garðreitur sem hægt er að girða af. Flísalagt eldhús. Góð innrétting með miklu
skápaplássi, helluborð og háfur. Stæði í bílageymslu. Stutt í leik- og grunnskóla, sund og líkamsrækt.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Veghús 1
112 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.MARS KL.13-13:30

Verð: 48.700.000

Opið
Hús

Svavar Friðriksson
Sölufulltrúi
698 1834

Stórglæsilegt 5 herbergja einbýlishús með bílskúr í Njarðvíkum. Samtals 224,4fm. Forstofa. Stór stofa,
sjónvarpshol. Hjónaherbergi með fataherbergi. 2 barnaherbergi. Sjónvarps, síma og tölvutengi í hverju herbergi.
Stórt eldhús með hvítum HTH innréttingum og AEG tækjum. Gengið út í garð úr eldhúsi. Baðherbergin eru tvö og
eru þau flísalögð í hólf og gólf með fallegum flísum frá Agli Árnasyni. Handlaugar og borðplötur sérsmíðaðar úr
Corian og upphengd salerni. Baðkar á öðru en sturta í hinu. Mikil lofthæð. Innfeld halogenlýsing í lofti. Fallegt
Hnotuparket á gólfum. Gólfhiti er með hitastýringu. Allar hurðir sérsmíðaðar. Bílskúrinn er 32,1fm og inn af honum
er rúmgott þvottahús. Eignin er flísalögð að utan og því mjög viðhaldslítil. Stórt bílaplan fyrir framan húsið sem
rúmar 4-5 bíla. Stutt í leikskóla, skóla og alla aðra helstu þjónustu. Þetta er eign fyrir vandláta. Möguleiki er á að
setja ódýrari eign upp í.

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Sunnud. 9 Mars milli kl 15-15:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

210 Garðabær

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.620.000
Bílskúr: Nei

Strandvegur 15

Verð: 22.900.000

Falleg 2ja herbergja 60,2 fm íbúð á jarðhæð með afmörkuðum garði ásamt 18,5 fm bílskúr. Stutt í leik- og
grunnskóla, sund, íþróttasvæði útivistarsvæði og alla helstu þjónustu. Íbúðin er nýmáluð og uppþvottavél í
eldhúsi fylgir. Stofa: Rúmgóð með útgengi út á pall plastparket á gólfi. Eldhús: ljós innrétting, t.f.
uppþvottavél. Hvítar flisar á gólfi. Hjónaherbergi: mjög rúmgott með plastparketi á gólfi. Baðherbergi:
flísalagt í hólf og gólf með baðkari. Þvottahús/geymsla: er innan íbúðar.

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

Opið
Hús

Verð: 47.900.000

Design útsýnisíbúð
Stórglæsileg Design og útsýnisíbúð sem vakið hefur verðskuldaða athygli.
Ekkert hefur verið til sparað við hönnun íbúðarinnar og er hún hreint konfekt fyrir
augað! Ótrúlegt útsýni er úr íbúðinni alveg í sjávarborðinu í nýja Sjálandshverfinu
í Garðabænum. Íbúðin er einstaklega björt á 3 hæð í lyftuhúsi, með bílastæði í
rúmgóðum bílakjallara og góðri geymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð af Valgerði
Matthíasdóttur arkitekt og ekkert til sparað. Eignin skiptist í:
Anddyri:
Fataskápar með flottum glerhurðum á stálbrautum. Þvottaherbergi:
Sandsteinsflísar á gólfi og er ljósnemi í gólfinu. Eldhús: Hálfopið inní borðstofuna
og stofuna en sérsmíðað borð er í kringum eyjuna. Borðstofa og stofa:
Risastórir gluggar út að sjónum með útsýni sem er engu líkt og útgengt á svalir.
Hjónaherbergi: Fataherbergi og skápasamstæða með hvítlökkuðum hurðum
hurðum, hönnuð af Valgerði og Ólöfu Örvarsóttur arkitekt. Baðherbergi:
sérhannað vaskborð úr hvítu Corian og sprautulakkaðir skápar. Hvíttað
plankaparket á öllum gólfum nema baði og þvottaherbergi. Lýsing frá Lumex og
Funk Bus fjarstýring á ljósum.

Lind

svavar@remax.is

thorarinn@remax.is

OPIÐ HÚS SUN 9. MARS KL. 16:00 - 16:30

Stærð: 78,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 11.200.000
Bílskúr: Já

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

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

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

Lind

Fífulind 2
201 Kópavogur
Laus við Kaupsamning

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

MELABRAUT 17
Lind

220 Hafnarfjörður
100 PRÓSENT FJÁRMÖGNUN

Lind

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 823 2217.

Stærð: 1318 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 99.300.000
Bílskúr: Nei

Lind

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Margeir Kúld
Sölufulltrúi
898 0502
margeir@remax.is

Opið hús..sunnud 09 Mars kl16:00-16:30 Verð: 29.900.000
Glæsileg 4ja herbergja íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi.Nánari lýsing komið er inní flísalagt hol með
háum skápum barnaherbergin eru tvö og er annað þeirra með háum skápum, hjónaherbergi með stórum
háum skápum,öll herbergin eru með parketti á gólfum, baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með
sturtuklefa og baðkari,stofa og borðstofa er með parketti á gólfi þaðan er útgengt á stórar suður
svalir,rúmgott eldhús með flísum á gólfi og flísar á milli skápa,innaf eldhúsi er þvottahús

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

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

Hvannhólmi 12
Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 258,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 33.650.000
Bílskúr: Já

Verð: frá.66.900.000

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Frábært tækifæri. 100 prósent fjármögnun frá eiganda. Mjög góð kjör. Þrjár einingar sem skiptast eftirfarandi:
457 fm húsnæði (aðkoma frá Suðurbraut) þar sem er góð lofthæð. Ný aksturshurð. Góð aðstaða sem skiptist í 2
skrifstofur og 2 snyrtingar. Er eitt stórt rými í dag, en má auðveldlega skipta í nokkur minni rými. Hentar undir
margvíslega starfssemi. Endalausir möguleikar. Gott útsýni. Mikið endurnýjað t.d. gluggar, gler og rafmagn.
Húsnæðið er laust og tilbúið til afhendingar. Verð: 90.900.000,- 521 fm húsnæði með góðri lofthæð. Að mestu
einn salur sem auðvelt er að breyta á margvíslegan hátt. Miklir möguleika og getur hentar undir flesta atvinnu og
iðnaðartengda starfssemi. Stór og ný aksturshurð. Góð aðkoma og staðsetning. Búið að bæta við gluggum sem
gefa góða birtu inn. Húsnæðið er laust. Verð: 102.900.000,- 340 fm húsnæði þar sem lofthæð er góð, ein
aksturshurð, mögulegt að bæta við annari hurð. Húsnæðinu má hægleg skipta í 2 - 3 rými eða hafa sem eitt opið
svæði. Nýjar aksturshurðir í húsinu. Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust. Verð: 66.900.000,-

Valdimar Örn
Sölufulltrúi
823 2217
valdimarorn@remax.is

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

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

Sjávargrund 6a
Opið hús Sunnudaginn 9. Mars milli kl 16-16:30

Verð: 64.900.000

210 Garðabær
Frábær fjölskyldueign

Stærð: 167 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 24.850.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið
Hús

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Komið er inn í forstofu á neðri hæð með svörtum Mustang náttúruflísum á gólfi. Þaðan er gengið inn í stórt hol. Á
neðri hæðinni er rúmgott þvottahús og innangengt úr því inn í gluggalaust herbergi . Baðherbergið er nýlega
tekið í gegn. Svartar Mustang náttúruflísar á gólfi, smart eikarinnrétting með svörtum vask ofaná, sturta, upphengt
salerni með eikarsetu, svartar flísar til hálfs upp á vegginn og hvítmálað fyrir ofan það. Rúmgott sjónvarpsherbergi
og herbergi. Lítil geymsla er við hliðina á stiganum upp á aðra hæð. Öll neðri hæðin er parketlögð með fljótandi
eikarparketi. Innangengt er í bílskúrinn af neðri hæðinni. Efri hæð; HÁTT TIL LOFTS, Eldhús er með hvítri
innréttingu með mjög góðu skápaplássi, Mustang flísar á gólfi. Stofan er rúmgóð með góðum gluggum, lítið
sjónvarpsskot með arin innaf stofu. Baðherbergið er með nýjum flísum á gólfi, upphengdu salerni, sturtu,
innréttingu og smart vask, flísar á vegg. Tvö rúmgóð barnaherbergi með skápum, tengi fyrir sjónvarp í báðum
herbergjum. Þriðja herbergið er mjög stórt, var áður tvö herbergi er í dag nýtt sem hjónaherbergi. Öll hæðin er
parketlögð með eikarparketi.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

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

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

Kársnesbraut 92
Kópavogur
Einbýli með auka íbúð

Stærð: 264 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 30.950.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Stjarnan

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 17:00 - 17:30

Verð: 38.900.000

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi
866-9954
haukur@remax.is

Opið hús í Dag frá 15:00 til 16:00

Verð: 59.900.000

Á efri hæð eigarinnar er fljótandi plastparket. Eldhús er með fallegri eldhúsinnréttingu og hægt væri að
opna það inn í stofu. Stofan er rúmgóð og björt með glæsilegu útsýni til norðurs og vesturs. Rúmgott
sjónvarpshol er framan við eldhús og stofu.þaðan er gengið inn herbergisgang, þar er fyrst á vinstr hönd
baðherbergið sem er flísalagt í hólf og gólf.Tvö barnaherbergi eru að auki rúmgott hjónaherbergið . Neðri
hæðin er í dag notuð sem tveggja herbergja íbúð.

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

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

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með stæði í lokaðri bílageymslu á góðum stað í Garðabæ. Húsið er mjög
skemmtilega byggt í hring með lokuðum garði. Komið er inn í rúmgott anddyri með góðum fataskáp sem nær
upp í loft og flísum á gólfi. Stofa og eldhús mynda eitt opið rými með flísum á gólfi. Stofa/borðstofa er mjög björt
með stórum gluggum. Eldhús er bjart með fallegri ljósri innréttingu og flísum milli skápa. Við enda innréttingar er
góður borðkrókur. Ofn, helluborð og háfur eru frá AEG. Úr eldhúsi er hægt að ganga út á afgirta verönd.
Baðherbergi er mjög fallegt með flísum í hólf og gólf, baðkari, sturtu og góðri innréttingu. Hjónaherbergi er
rúmgott með góðum skápum og parketi. Úr hjónaherbergi er einnig hægt að ganga út á verönd. Barnaherbergi er
með skáp og parketi á gólfi. Gengið er niður flísalagðar tröppur í kjallara, þar er þvottahús, geymsla og stórt og
gott rými sem hægt er að nýta sem svefnherbergi eða sjónvarpsherbergi. Þvotthús er flísalagt með innréttingu,
wc og vaski. Geymsla er mjög rúmgóð. Úr kjallara er gengið beint inn í lokaða bílageymslu. Stór og góður lokaður
garður. Eign á góðum stað og stutt í alla þjónustu

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi
616-6642
katrin@remax.is

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

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

Þrastarhöfði 3
Torg

270 Mosfellsbær
Göngufæri á golfvöllinn!

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is

dorothea@remax.is

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

110 Reykjavík
Fjögurra herb. íbúð með bílskýli

Stærð: 137,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 16.160.000
Bílskúr: Já

Álfhólsvegur 19
Torg

200 Kópavogur
Þriggja herb. með sér inngangi

111 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja.

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is

dorothea@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Ásbúðartröð 15
Torg

201 Kópavogur
Glæsilegt útsýni af svölum!!

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Kjartansgata 9
Torg

105 Reykjavík
Góð sérhæð með stórum bílskúr!

Stærð: 158,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 18.570.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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.

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 15.730.000
Bílskúr: Já

hafdis@remax.is

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 17.285.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

220 Hafnarfjörður
3ja herbergja sérhæð með bílskúr.

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

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

Lómasalir 14-16

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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.

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 80,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 10.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Torg

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

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

Gaukshólar 2

Stærð: 84,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Verð: 36.900.000

Vönduð rúmgóð íbúð, sér inngangur, göngufæri á golfvöllinn, 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.

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

Álakvísl 36

Torg

Opið
Hús

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.

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 22.600.000
Bílskúr: Já

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Burknavellir 14
221 Hafnarfjörður
Frábært skipulag á hæðunum!

Stærð: 199 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 33.390.000
Bílskúr: Já

Lækjarhjalli 24
Torg

200 Kópavogur
Frábært skipulag!

Verð: 44.900.000

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

Verð: 69.900.000
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með mjög rúmgóðum bílskúr ( 38,4 fm). Frábært skipulag er í eigninni. Örstutt
er bæði í skóla og leikskóla, ekki þarf að fara yfir neina götu. Ofan á bílskúrsþakinu er möguleiki á að gera um 50
fm svalir, hurðin út er nú þegar komin þannig að aðeins á eftir að setja handrið og helluleggja. Skiptingin á
hæðunum er einstaklega góð. Neðri hæðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, gestasalerni, geymslu og
vinnuherbergi. Á efri hæðinni eru svo öll svefnherbergin þrjú, sjónvarpshol og aðalbaðherbergið. Allar innréttingar
og skápar eru úr hnotu og sérsmíðaðar af GKS innréttingum. Flísarnar á eigninni eru fallegar ljósgráar frá
Álfaborg. Allar innihurðar eru einnig úr fallegum hnotu við. Gólfefni á stofunni, borðstofunni, og allri efri hæðinni
nema baðherberginu eru pl.parket úr hvítuðum ask. Baðherbergið uppi er að hluta óklárað en flest tæki eru komin
og aðeins á eftir að klára að tengja þau. Garðurinn bak við húsið snýr í suður og ekki neitt hús er beint fyrir aftan
ofan í garðinum. Húsið staðsett mjög innarlega í botnlangagötu á rólegum stað á Völlunum.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Glæsilegt og gott 6herb.fjölskylduhús með bílskúr, samtals skráð 268,3 fm en að sögn eiganda er um 30fm
óskráð rými að auki. Eignin er mjög vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs, innarlega í rólegri botlangagötu og gott
útsýni er úr húsinu. Húsið er nýlega málað að utan, með nýlegum þakkanti og garðurinn er í góðri rækt með
timburverönd og heitum potti. Innkeyrslan er hellulögð og gengið er inn í húsið á efri hæð. Fullkomið þjófa og
brunavarnarkerfi er í húsinu. Á efri hæð hússins er forstofa, gestasalerni, eldhús með sérsmíðaðri innréttingu,
nýlegum stáltækjum og geymslu/búri. Rúmgóðar parketlagðar stofur með útgengi á svalir og niður í garðinn. Á
gangi eru loft upptekin með fallegum þakgluggum. Á neðri hæð eru 4 herbergi, innaf hjónaherbergi er snyrting og
útgengt úr herberginu á timburverönd með heitum potti. Aðalbaðherbergi er bæði með baðkari og sturtu, innaf
því er flísalagt rými tilvalið fyrir gufubað. Stórt þvottahús með útgengi á verönd og stór geymsla. Þetta er virkilega
falleg og afar vönduð eign sem er vel staðsett þar sem örstutt er í alla þjónustu

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

220 Hafnarfjörður
Glæsilegt hús í Setberginu.

Stærð: 187,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 28.050.000
Bílskúr: Já

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000
berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is
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Fagraberg 48

Torg

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Stærð: 268,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 39.100.000
Bílskúr: Já

Hagamelur 28
Torg

107 Reykjavík
Stór hæð með sérinngangi!

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Goðheimar 22
Opið hús í dag kl 17.00-17.30.

Verð: 59.900.000

104 Reykjavík
Falleg eign með sérinngangi!

Stærð: 92,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Mjög fallegt og einstaklega vel staðsett einbýlishús með bílskúr innst í lokuðum botnlanga við Fagraberg í
Hafnarfirði. Húsið stendur ofarlega í Setbergshlíðinni og óbyggt svæði er fyrir ofan hús. Öll loft eru upptekin í
húsinu og eru ljós innfelld. Mjög hátt er til lofts í gangi/miðju, stofu og borðstofu. Stórir gluggar og mikið útsýni.
Lóðin er mjög falleg, 819 fm og er með nokkrum pöllum, lýsingu, grjóti, trjám og runnum. Lóðin er hönnuð af
Oddi Hermannsyni landslagsarkitekt. Hiti er í stétt og innkeyrslu. Eldhúsið er með hvítri/viðarinnréttingu og er að
hluta til opið inní miðju hússins og borðstofu sem er með stórfenglegu útsýni yfir hluta Hafnafjarðar og útá sjó. Í
borðstofu er gólfsíðir gluggar á tvo vegu og þaðan er gengið út í garð. Stofan er tvískipt með fallegum arni.
Baðherbergi er með sérsmíðaðri innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Svefnherbergin eru tvö annað með
fataherbergi og hitt með góðum fataskáp. Þvottahús er innaf eldhúsi og rúmgóður bílskúr er á neðri hæðhússins.
Þetta er mjög fallegt og einstaklega vel staðsett hús í Setberginu með mikilli lofthæð og frábæru útsýni.

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Hringið og bókið skoðun
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 24.900.000

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í sjarmerandi fjórbýlishúsi. Frá forstofu er komið inn í
rúmgott hol með fallegum arni. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi. Frá stofu er gengið inn í garðhús og
þaðan út í gróinn garð. Herbergin eru tvö bæði með gegnheilu parketi og annað með fataskáp.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu og stórri sturtu. Eldhúsið er með nýlegri hvítri
innréttingu. Þetta er falleg og töluvert endurnýjuð eign miðsvæðis í borginni.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Álfaborgir 21
112 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Klettás 15
Torg

210 Garðabær
Hús í algjörum sérflokki

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 43.090.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Torg

Opið
Hús

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Opið hús í dag kl.14:00 til 15:30

Verð: 25.700.000

Mjög falleg og hlýleg íbúð í fjórbýli með sérinngangi af svölum. Sérstaklega góð staðsetning, stutt í skóla
fyrir börn á öllum skólastigum og þjónustu í Spönginni. Íbúðin er vel skipulögð og nýtist mjög vel. Gott
hjónherbergi með góðum skápum auk tveggja góðra svefnherbergja. Hlýlegt og fallegt eldhús og
samliggjandi stofa og borðstofa með góðum grillsvölum. Eigninni hefur verið mjög vel við haldið að utan
sem innan.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Klettás 20
210 Garðabær
Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 156,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 32.310.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið hús í dag sunnudag 15:00 til 15:30

Verð: 66.800.000

Opið
Hús

Afar glæsilegt raðhús í algjörum sérflokki á eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið er fullbúið, innanhússhönnun eftir
Björn Skaftason arkitekt, sérsmíðuðar innréttingar, granít á eldhúsinnréttingu, baðinnréttingum og gluggakistum á
efri hæð, húsgögn eru sérvalin í húsið og hægt að semja um að kaupa þau með. Húsið er allt flísalagt með
náttúrsteinflísum á báðum hæðum fyrir utan bílskúr. Gólfhitakerfi Í gólfum og Danfoss þráðlausar hitastýringar.
Loft og veggir eru fallega hönnuð. Lýsingin í húsinu er mjög skemmtileg bæði í loftum og hólfum í veggjum fyrir
listmuni. Auðvelt að skapa réttu stemninguna með góðri lýsingu sem stýrt er með fjarstýringum. Bílaplan
fullfrágengið, með hitalögnum sem einnig eru í götu fyrir framan hvert raðhús í þessari lengju. VERTU VELKOMIN
AÐ SKOÐA ÞETTA RAÐHÚS SEM ER Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI.

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi
862 5999
larus@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Burknavellir 1c
Opið hús í dag sunnudag 16:00 til 16:30

Verð: 55.900.000

221 Hafnarfjörður
Góður staður á Völlunum

Stærð: 87,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Torg

Opið
Hús

Einkar glæsilegt raðhús í Ásahverfinu í Garðabæ. Fallegar sérsmiðaðar innréttingar frá Axis og falleg gólfefni
einkenna þetta glæsilega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega vel og er með glæsilegt útsýni til suð/vesturs.
Húsið er á þremur pöllum og nýtis afar vel. Komið er inn í húsið á miðpalli þar sem er góður forstofuskápur með
rennihurðum, til vinstri er gott barnaherbergi með glugga á framhlið hússins. Því næst er mjög rúmgott og fallegt
baðherberbergi, á móti baðherbergi er gott þvottahús. Á efsta palli er mjög skemmtilegt og gott eldhús,
borðstofa og stofa, útgengi á svalir með mjög góðu útsýni til suð/vesturs. Á neðsta palli er hjónaherbergi, stórt
barnaherbergi, lítið aukaherbergi og miðrými með góðu skápaplássi. Í húsinu er innfelld halogen lýsing hönnuð af
Lumex. Gólfefni í húsinu er mjög vel valin annars vegar fallegt eikarparket í svefnherbergjum og náttúrusteinflísar
á öðrum rýmum fyrir utan bílskúr. VERTU VELKOMIN Í OPIÐ HÚS TIL AÐ SKOÐA ÞETTA GLÆSILEGA
FJÖLSKYLDUHÚS

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi
862 5999

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi
862 5999

larus@remax.is

larus@remax.is

Opið í dag kl. 17:00 til 17:30

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

Kelduhvammur 18
220 Hafnarfjörður
Laus fljótlega

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 118,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 16.750
Bílskúr: Nei

Holtagerði 82
Torg

Kópavogur
NÝTT.Frábær staður og útsýni

Torg

Opið
Hús

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

valurblom@remax.is

valurblom@remax.is

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 27.400.000

Nýkomin í einkasölu þessi sérlega bjarta og huggulega 3-4 herb. íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
Flísalögð forstofa. U-laga eldhús með góðu skápaplássi. Nýuppgert baðherb. með náttúrustein. Rúmgott
barnaherb. Bjart og gott hjónaherb. með skápum upp í loft. Stórt, flísalagt fjölnota þvottahús og rúmgóð
geymsla. Samliggjandi stofa og borðstofa stór og björt, með dyrum út í skjólgóðan og fallegan sér garð.
Stutt í náttúruperlur, skóla, sund og margvíslega þjónustu í hjarta Hafnarfjarðar.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 22.700.000

Falleg og hlýleg eign á góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði. Íbúðin er á 1.hæð opin og skemmtileg með
fallegan og góðan suður/vestur pall. Fallegar innréttingar með birkispón frá HTH.
Nokkuð stórt
hjónherbergi með fallegum og rúmgóðum skápum og lítið barnaherbergi beint á móti. Baðherbergi með
sturtuklefa og upphengdu salerni, þvottahús innaf baðherbergi. Opið rými með stofu/borðstofu og eldhúsi.
Í opnu rými er auðvelt að bæta við barnaherbergi!! FALLEG EIGN SEM NÝTIST MJÖG VEL

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 32.500.000

Nýkomin 4-5 herb. efri hæð með sér inngangi á þessum eftirsótta stað í vesturbæ Kópavogs. Samliggjandi
borðstofa og stofa, bjartar og rúmgóðar með frábæru útsýni til sjávar. 3 góð svefnherbergi og
aukaherbergi sem nota má sem fataherbergi, skrifstofu eða fjórða svefnherbergi. Eldhús stórt með
sérsmíðaðri innrétt.. geysimiklu skápaplássi og borðkrók. Flísalagt baðherbergi. Garður gróinn og fallegur
með vönduðum geymsluskúr sem tilheyrir eigninni. Bílskúrssökkull ásamt teikningum og byggingarleyfi

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Furugrund 28
200 Kópavogur
Glæsileg 4. herb - 1. hæð

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.14-14:30

Básbryggja 21
Borg

Opið
Hús

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Opið hús í dag milli kl.15-15:30

Opið hús í dag milli kl.15-15:30

tt@remax.is

Hringbraut 73
Borg

220 Hafnarfjörður
5 herbergja á tveim hæðum

Opið hús í dag milli kl. 17-17:30

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Verð: 59.000.000

REMAX BORG hefur fengið í einkasölu tveggja hæða einbýlishús sem skiptist í tvær íbúðir en eru
sameinaðar í eina einingu núna. Einfalt væri að breyta því aftur í tvær aðskildar eignir. Neðri hæðin er 73,6
fm og sú efri er 132,3fm ásamt risi (ca 30 fm gólfflötur) sem er ekki inní fermetratölu. Húsið er ný steinað
að utan, nýlega var skipt um gler í gluggum, þakið er nýlagt powertech þakflísum og rennur eru einnig
nýjar. Um 100 fm harðviðarpallur er í garði og heitur pottur.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Dofraberg 7
Borg

221 Hafnarfjörður
Penthouse-íbúð á 2 hæðum

Stærð: 173,0 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 26.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Borg
Sigurpáll
Sölufulltrúi
897 7744

david@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi
659 7569

venni@remax.is

steinunn@remax.is

OPIÐ HÚS í dag milli kl.15.00-15.30

Verð: 45.000.000
Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

Stærð: 177,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000

RE/MAX BORG kynnir: Glæsileg og björt 5-6 herbergja, 173 fm penthouse-íbúð á tveimur hæðum í
Setbergshverfi í Hafnarfirði. Baðherbergi með fallegum flísum og hreinlætistækjum. Glæsileg gólfefni eru á
allri íbúðinni. Stofan er mjög björt og rúmgóð með stórum gluggum og mikilli lofthæð. Svalir sem snúa til
suðurs. Mjög rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með sérhannaðri innréttingu frá Trésmiðjunni Borg og
vönduðum eldunartækjum. Sameignin er nýmáluð og teppalögð. Örstutt í skóla og alla þjónustu.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is
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270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús!

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005

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. Stofan er rúmgóð og
eru svalir þar sem gengt er niður í góðan garð. Þar er mikil veðursæld er á sumrin. Á hæðinni er einnig eitt
herbergi sem er nú nýtt sem sjónvarpsherbergi. Hjónaherbergi er parketlagt, með nýsteyptum svölum og
nýlega var skipt um gler í gluggum. Rafmagn er tengt í bílskúrinn sem er afar rúmgóður.

Borg

david@remax.is

Stærð: 207,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 24.470.000
Bílskúr: Já

Grænamýri 9

220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjað einbýli

arnare@remax.is

Verð: 25.700.000

Opið
Hús

tt@remax.is

Stærð: 205,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

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

Álfaskeið 48

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

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

Arnar
Sölufulltrúi
863 8151

RE/MAX Borg kynnir 3ja herbergja 83,8 fm íbúð á annari hæð miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin sem og húsið
eru mikið endurnýjuð og í góðu standi. Er laus til afhendingar fljótlega. Komið er inní hol sem er flísalagt og
er eldhús og bað á hægri hönd. Eldhús er lítið en vel skipulagt. Baðherbergi er snyrtilegt og með dúk á
gólfi sem og tengi fyrir þvottavél. Stofan er rúmgóð og björt, þar er útgengt á svalir sem snúa í suður með
nýrri svalahurð. Hjónaherbergi er stórt og með góðum fataskáp.

Verð: 20.800.000

RE/MAX Borg kynnir 2ja herbergja íbúð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Þetta er 65,5 fm íbúð á jarðhæð og
með sérinngangi. Einnig er sérgarður og er þar góður pallur. Nánari lýsing: Í forstofu er flísalagt og góður
skápur. Á vinstri hönd er gengið inní eldhús og stofu sem eru samliggjandi. Þaðan er útgengt í garð með
pall. Stofa og gangur eru parketlögð. Eldhús er vel skipulagt með nýlegum inréttingum og eru flísar á
gólfi. Svefnherbergi er rúmgott og bjart með góðum fataskáp og með parketi.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 12.350.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005
david@remax.is

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

105 Reykjavík
3ja herbergja sérhæð

Borg

david@remax.is

Verð: 27.800.000

RE/MAX kynnir glæsilega 4. herbergja íbúð á 1.hæð í fjölbýlishúsi.Íbúðin er mjög björt, ný máluð og í
allastaði vandað til verka. Gólfefni eru nýleg, parket mjög vandað og er á allri íbúðinni nema eldhúsi og baði
en þar eru flísar. Eldhúsinnrétting(frá 1998) er í góðu standi. Baðherbergið(frá 2004) er flísalagt í hólf og gólf
og með hornbaðkari.Í holi er nýr fataskápur, í stofu er nýtt gler í gluggum. Allir gluggar eru ný málaðir.
Möguleiki á að leiga út aukaherbergi í kjallara.

Gunnarsbraut 34

110 Reykjavík
2ja herbergja í Bryggjuhverfi

Stærð: 65,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 10.350.000
Bílskúr: Nei

Kárastígur
Borg

565 Hofsós
EINBÝLISHÚS Í SVEITASÆLUNNI

Stærð: 158,2 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Heimili & Jarðir
Tómas
Sölufulltrúi
6990660
tomas@remax.is

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 16.30-17.00

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi
659 7569

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi
820-9610

steinunn@remax.is

sigrun@remax.is

STÚDÍÓÍBÚÐ Í BÍLSKÚR...

Verð: 60.000.000

Flott raðhús með fjarstýrðu ljósakerfi, kaffivél og gardínum. Mjög gott samtengt öryggiskerfi er í öllu húsinu,
myndavél í dyrasíma. Hiti í bílastæðaplani að framan. Allar innréttingar í húsinu eru úr Onson. Hiti er í öllum
gólfum. Nánast allir rofar í húsinu eru fjarstýrðir. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Eitt gesta WC ásamt
baðherbergi með sturtu og baðkari. Opið er á milli stofu, borðstofu og eldhúss. Bílskúr með flísum á gólfi.
Mikil lofthæð er í öllu húsinu. Stór garður og flott útsýni.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

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

Verð: TILBOÐ

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Einbýlishús á Hofsósi byggt árið 1958 skráðir 132,1fm ásamt
bílskúr sem er 26,1fm. Húsið hefur verið einangrað og klætt að utan með lituðu áli. Eignin telur forstofu,
hol, 3 herb, eldhús, stofu, bað og þvottaaðstöðu. 3 útgangar eru á húsinu og í kjallara er þvottaaðstaða. Í
bílskúrnum innréttuð snyrtileg stúdíoíbúð en hann var byggður 1970. Í húsinu er hitatúba og vatnsofnar en
lokið er við að leggja hitaveitulagnir að húsinu. ALLAR UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUFULLTRÚUM

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Garðstígur 3
220 Hafnarfjörður
Falleg efri sérhæð!

Stærð: 236,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 32.900.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Bræðraborgarstígur 26
Senter

101 Reykjavík
Sérhæð á góðum stað!

Stærð: 174,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 23.880.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050
larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

Opið hús í dag kl: 14:00-14:30

Verð: 59.000.000

Komið er inn í forstofu á neðri hæðinni, stigi upp á aðal hæðina. Niðri er stórt herbergi, þvottahús og
geymsla. Á efri hæðinni er opið eldhús með fallegri hvítri innréttingu. Borðstofa og stofa eru samliggjandi.
Úr stofu er gengið inn í góða sólstofu. Hjónaherbergið er mjög rúmgott og með góðum skápum.
Baðherbergi er við hlið hjónaherbergis. Tvö góð barnaherbergi eru á hæðinni, bæði mjög stór.
Íbúðarhlutinn er 201,6 fm og bílskúrinn er 35,0 fm.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Rofabær 29
110 Reykjavík
Góð fyrstu kaup.

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 8.350.000
Bílskúr: Nei

Senter

Opið hús í dag kl 15:30-16:00

Verð: 51.900.000

Opið
Hús

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050
larus.oskarsson@remax.is

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi
694 4700

Falleg og vel skipulögð sérhæð á góðum stað í Vesturbænum. Íbúðarhlutinn er 151,1 fm og bílskúrinn er 23,1 fm.
Komið er inn í forstofu með góðum skáp. Úr forstofunni er hægt að ganga niður í sameign, þar sem bæði
geymsla og bílskúr er. Úr forstofunni er svo komið inn í miðrými, úr því er útgengt á svalir. Út frá miðrýminu er eitt
herbergi, parket á gólfi. Einnig er gestasalerni. Á herbergisgangi eru þrjú herbergi. Tvö barnaherbergi og rúmgott
hjónaherbergi með nýlegum skápum. Parket er á ganginum og herbergjunum. Á ganginum er einnig baðherbergi.
Það er nýlega tekið í gegn, hefur verið flísalagt með fallegum ljósum flísum. Falleg hvít innrétting. Eldhúsið er með
hvítri innréttingu, góðu skápaplássi og þar er einnig pláss fyrir borð. Inn af eldhúsinu er svo borðstofa. Úr
borðstofunni er svo gengið inn í stofuna, sem er stór og björt. Parket er á stofu og borðstofu. Möguleiki er að
kaupa með þessari eign 72 fm rými sem er á jarðhæðinni, það er í leigu núna.

steini@remax.is

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 15.900.000

Góða tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í Árbænum. Komið er inn í parketlagt andyri með fatahengi.
Rúmgóð stofa með parket á gólfi og er útgengt úr henni út á suður verönd sem er hellulögð. Eldhús er
flísalagt og inn af því er borðkrókur. Svefnherbergi með parket á gólfi og góðu skápaplássi. Baðherbergi er
með baðkari og sturtuaðstöðu.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

110 Reykjavík
Endaraðhús í Ártúnsholtinu !

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

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

Stærð: 116,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

kalli@remax.is

thorunn@remax.is

thorunn@remax.is

Birtingakvísl 8

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525

Brimdalur 7
Senter

230 Reykjanesbær
Glæsilegt einbýli !

Stærð: 284,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-15:30

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Verð: 35.900.000

vel skipulagt endaraðhús í Ártúnsholtinu á tveimur hæðum, fallegur afgirtur garður með skjólvegg og
verönd. Neðri hæð: Flísalögð forstofa. Gesta wc, nýlega uppgert. Geymsla/skrifstofa. Eldhús með ljósri
innréttingu, borðkrókur. Stofa með útgengi á afgirta verönd, og út í garð. Efri hæð: Þrjú rúmgóð
svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með baði, t.f. þvottavél. Háaloft yfir allri hæðinni sem mjög
auðvelt er að breyta í herbergi. Eign sem vert er að skoða !

Verð: 54.900.000
Glæsilegt einbýli ásamt tvöföldum bílskúr. Húsinu verður skilað fullbúnu án gólfefna, einnig er hægt að fá
húsið án innréttinga.
Neðri hæð: Alrými, stór stofa og borðstofa útgengi í garðinn. Eldhús.
Fjölskylduherbergi. þvotthús og innangengt í stóran bílskúr. Efri hæð: Þrjú barnaherbergi með góðum
skápum. Hjónaherbergi (master bedroom) með fataherbergi, og sér baðherbergi með sturtu. lítið hebergi
sem hægt er að nýta skrifstofu/tölvuherbergi. Baðherbergi með baði og sturtu.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Kjarrhólmi 30
200 Kópavogur
Frábær staðsetning !

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Tröllakór 5-7
Senter

203 Kópavogur
Frábært fermetra verð !

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

14:00-14:30

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Nú fer hver að verða síðastur !

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.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Verð: 31.900.000

4ra herbergja endaíbúð í nýju fjölbýli með sé inngangi á svölum, ásamt stæði í bílageymslu. Sér stofnlokar í
íbúðinni fyrir neysluvatn. 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.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

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

Álfahraun 7(Grímsnesi)
801 Selfoss
Fallegt hús á skemmtilegur stað

Barðaströnd 10
Senter

170 Seltjarnarnes
Óska eftir tilboði

Stærð: 203 fm
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 30.020.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
runarp@remax.is

Hringið til þess frekari upplýsingar

Verð: 19.800.000

RE/MAX SENTER og Rúnar s.697-4881 kynna: 85fm sumarhús á eignalóð í landi Miðengis. Um er að
ræða nýbyggt hús sem er 60 m2 og að auki 25 m2 gestahús samtals 85 m2 og hugsað með 150 m2
verönd. Húsið stendur á tæplega hektara (8100fm) vel grónu eignalandi. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu með eldhúskrók, forstofa og baðherbergi. Hitalögn í gólfum. Hitaveita væntaleg. Húsið skilast fullbúið
að utan í dag, tilbúið til innréttinga og án gólfefna eða hægt er að fá húsið fullbúið á 24.500.000

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Gullteigur 4
105 Reykjavík
80@ fjármögnun í boði

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 30.000.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið hús dags. milli kl. 16 og 17

Verð: 0

Opið
Hús

Einbýlishús á Seltjarnanesinu, frábærlega staðsett með glæsilegu útsýni og á stóri eignarlóð (884 fm). Komið er
inn í flísalagt anddyri ásamt gestasalerni. Inn af því er forstofa og stofu sem eru mjög rúmgóðar og með teppi á
gólfi. Stofan er með stóra glugga með fallegu útsýni til Bláfjalla og Esju, inn af borðstofu er sjónvarpshol. Inn af
borðstofa er eldhús, sem hefur gamaldags innréttingu, gólfdúk á gólfi og flísar á milli innréttingar. Úr eldhúsi er
útgengt út í rúmlega 20fm garðskála (sem ekki eru skráðir í fermetratölu) og þaðan út í garð. Garðurinn var marg
verðlaunaður á árum áður frá Seltjarnanesbæ. Alls eru þrjú svefnherbergi við herbergjagang, þar af tvö sem hefur
verið sameinað úr tveimur herbergjum, húsið var upphaflega teiknað með fimm svefnherbergjum. Baðherbergi er
með baðkari, sturtu hvítri innréttingu og flísum í hólf og gólf. Húsinu fylgir bílskúr sem er 26,3 fm. Einbýlishúsið er
með frábæra staðsetningu innarlega í götu og óhindrað útsýni í austurs frá forstofu og lóð. Húsið stendur á
eignarlóð og nýtingarhlutfall lóðar bíður upp á stækkun á húsinu fyrir um auka 80-100fm Rúnar P. s.697-4881 runarp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
runarp@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Selholt Búrfelli
Opið hús dags. milli kl. 15:00 og 15:30

RE/MAX Senter og Rúnar P. s.697-4881 kynna: Vorum að fá í einkasölu glæsilega nýbyggingu við Gullteig.
Húsið er þriggja hæða hús með þremur íbúðum, einum bílskúr og léttu bílskýli. Húsið er vel staðsett í afar vinsælu
og grónu íbúðahverfi Íbúðin er 147,2 fm. á fyrstu og annari hæð í þríbýlishúsi með sérinngangi. Íbúðin verður
afhent fullbúin við kaupsamning. Staðsetning hússins býður upp á frábæra grenndarkosti og ágætis útsýni sem
leitast var að láta njóta sín við hönnun hússins. Gott tækifæri til þess að eignast nýja íbúð í gamalgrónu hverfi.
Örstutt í skóla og leikskóla. Fyrsta hæð, forstofa og snyrting, eldhús, borðstofa og stofa. Útgengt er úr stofu á
hellulagða verönd. Önnur hæð, stórt hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, geymsla og þvottahús, úr
hjónaherbergi er útgengt á svalir. Í eldhúsi er veggofn og keramikhelluborð (AEG), með snertitökkum, háfur og
tvöfaldur ísskápur og uppþvottavél úr burstuðu stáli. Baðherbergið er rúmgott og sérlega glæsilegt með
vönduðum flísum í hólf og gólf. Salerni eru upphengd og með vatnskassa innbyggðum í vegg. Rúnar P.
s.697-4881 / runarp@remax.is

Verð: 61.800.000

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
runarp@remax.is

runarp@remax.is

Núna er rétti tími fyrir sumarhús!

104 Reykjavík
Gott verslunar/skrifstofuhúsnæði

Verð: 21.800.000

Nánari lýsing: 4 herbergja sumarhús, þar af 3 svefnherbergi, stór stofa, eldhús og baðherbergi. Aðal
svefnherbergið er um 11fm, útgengt er út á sólpall úr aðalherbergi, hin tvö svefnherbergin eru 6fm. Stofan,
borðstofa og eldhús eru saman í einu góðu rými. þaðan er útgengt út á rúmlega 100fm sólpall. Húsið
stendur á steyptri gólf plötu og með gólfhita. Húsið skilast fullklárað að utan, tilbúið undir gólfefni og
innréttingar að innan og með 70 fm sólpalli. Hitaveita og internet komið á svæðið

Stærð: 229 fm
Fjöldi herbergja: 6-10
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 19.950.000
Bílskúr: Nei

Senter

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881

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

Súðarvogur

801 Selfoss
Glæsilegt Sumarhús

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Túngata 22
Þing

230 Reykjanesbær
Góð 4ra herbergja með bílskúr

Stærð: 147,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1910
Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Já

Þing
Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
hronn@remax.is

Hafið samband við Sölufulltrúa

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283

oligisli@remax.is

oligisli@remax.is

Bókaðu skoðun hjá Óla Gísla í 822-8283

Verð: 45.000.000

RE/MAX Þing kynnir. 229.2 fm skrifstofu/verslunarhúsnæði. Í dag skiptist það í tvær einingar með sér
inngangi hvor. Annars vegar verslun og skrifstofa og hins vegar íbúð og vinnustofa listamanns. Var áður eitt
stórt skrifstofu og þjónustufyrirtæki. Allar lagnir og öll aðstaða til staðar fyrir slíkan rekstur. Fáið frekari
upplýsingar hjá sölufulltrúa. GOTT FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI....

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Verð: 16.900.000

Fjögurra herbergja efri sérhæð með rúmgóðum tvöföldum bílksúr. Komið er í anddyri af jarðhæð. Þaðan er
gengið upp stiga á aðalhæðina. Þar eru 2 rúmgóð herbergi, annað með góðum skáp. Plastparket á
hjónaherbergi en dúkur á hinu. Útgegnt á góðar suðursvalir út af hjónaherbergi. Þriðja herbergið nokkuð
rúmgott og notað í dag sem skrifstofuherbergi. Eldhúsið er rúmgott með ágætri innréttingu. Borðkrókur er í
holinu. Stofan og borðstofan eru rúmgóðar. Á jarðhæð er þvottahús og tvöfaldur bílskúr.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 92,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Leirutangi 13a
270 Mosfellsbær
Góð 3ja herbergja

Opið
Hús

Skipalón 21
Þing

Glæsilegar 3ja,4ra og 5 herb. íbúðir
ALLT AÐ 90 PRÓSENT FJÁRMÖGNUN

Þing

HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

Stærð: 100-134 fm
Fjöldi herbergja: 3-5
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Þing

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283
oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
hronn@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

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 !

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.700.000
Bílskúr: Nei

Tröllateigur 47
Mosfellsbær
Vel skipulögð 4ra herbergja

Opið
Hús

Verð: 27.9 -37.9 milljó
Garðar Skarp.
Sölufulltrúi
893 0082
gs@remax.is

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi
893 0082

RE/MAX Þing kynnir 3ja,4ra og 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. Eldhúsvaskur
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 ALLT AÐ 90
PRÓSENT FJÁRMÖGNUN.

gs@remax.is

Opið hús sunnudag milli 16:00 og 16:30

Verð: 28.900.000

Flott 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á besta stað í Mosfellsbæ Forstofan er með flísum á gólfi.
Rúmgott þvottahús er inn af forstofu. Baðherbergi með flísalagt gólf og veggi og fallegri innréttingu.
Upphengt salerni. Eldhús er með kirsuberja innréttingu. Borðkrókur inn af eldhúsi. Stofan er með stórum
gluggum og mikilli lofthæð. Gengið út á svalir úr stofu. Barnaherbergin ( 2 stk ) eru inn af gangi.
Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. Frábært útsýni.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

101 Reykjavík
Góð eign í miðbænum.

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

oligisli@remax.is

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

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

Hverfisgata 74

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283

Fornaströnd 5
Þing

Seltjarnarnes
Stórglæsilegt einbýlishús

Þing

Bókið skoðun í síma 659-9945

Stærð: 192,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 31.663.000
Bílskúr: Já

Þing

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283
oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344
hronn@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 26.900.000

Rúmgóð parketlögð forstofa. Stofurnar eru tvær,samliggjandi með stórum gluggum í suður, rúmgóðar
með parketi á gólfi. Góðar suður svalir. Hjónaherbergið er stórt með góðum skápum. Barnaherbergi er
sæmilega rúmgott með parketi á gólfum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegum flísum,
upphengdu salerni og sturtu. Eldhús með fallegri ljósri innréttingu og AEG tækjum. Nýlegt rafmagn er í
íbúðinni. Glæsileg íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Sjón er sögu ríkari.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Engjasel 84
109 Reykjavík
3 herbergja íbúð með bílskýli

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 12.375.000
Bílskúr: Nei

Verð: 157.000.000

Opið
Hús

Vilbergur
Sölufulltrúi
659 9945
vilbergur@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 19.900.000

3 herbergja endaíbúð á 4 hæð með frábæru útsýni í Seljahverfi ásamt bílskýli. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, baðherbergi/þvottahús, og 2 svefnherbergi.Möguleiki á 30 m2 millilofti. Nánari lýsing: komið
er inn á flísalagt hol með ljósgráum flísum og góðum skáp. Á vinstri hönd er baðherbergi með sturtu og
baðkari, ásamt ágætum skápum. Á hægri hönd er stofa og borðstofa með parketi á gólfi. Á vinstri hönd er
gott hjónaherbergi. Inn af holinu er eldhúsið og þar á vinstri hönd er barnaher

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Húsið er steinsteypt einbýlishús á einni hæð með stórum tvöföldum bílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi, og
nánast búið að taka það allt í gegn að utan sem innan. Lóðin er sérstaklega glæsileg, öll afgirt með yfir 200 m2
timburverönd og heitum potti. Húsið skiptist í forstofu, gesta wc, eldhús, borðstofu, stofu, sjónvarpsstofu, 4
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Nánari lýsing: komið er inn í rúmgóða forstofu með
marmaraflísum á gólfi og góðum skápum, góð gestasnyrting er á vinstri hönd og mjög gott forstofuherbergi á
hægri hönd. Holið er opið inn í borðstofuna sem er tengd stofunni, nýlegt parket á öllum stofunum. Hægt er að
ganga þaðan beint út á frábæra 200m2 afgirta verönd með heitum potti. Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu
og tækjum. Bílskúrinn sem er mjög glæsilegur. Úr holi er gengið inn í sjónvarpsstofu með innbyggðum 55"
Plasma skjá og parketi á gólfum. Gott hjónaherbergi með góðum skápum og marmara á gólfi og er hitalögn í
gólfinu. Á svefnherbergisgangi eru 2 góð barnaherbergi með parketi á gólfum og flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtu. Húsið er 40 m2 stærra en getið er í FMR.

Vilbergur
Sölufulltrúi
659 9945
vilbergur@remax.is

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Leikskólastjóri í Heiðarborg
Laus er staða leikskólastjóra í leikskólanum
Heiðarborg, Selásbraut 56
Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli í grónu hverﬁ í
Selásnum þar sem stutt er í ósnortna náttúru eins og
Elliðaárdalinn og Rauðavatn. Í leikskólanum er lögð áhersla á
leikinn, málrækt, hreyﬁngu og skapandi starf. Auk þess er lagt
upp með að skapa börnunum öruggt umhverﬁ, rækta tjáningar -og sköpunarmátt og styrkja sjálfsmynd þeirra svo þau
öðlist öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á heimasíðunni www.heidarborg.is
Reykjavíkurborg leggur áherslu á að leikskólar móti hver sína
sérstöðu og haﬁ faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og/eða
menntunarfræða er æskileg
• Stjórnunarhæﬁleikar og reynsla af stjórnun
• Þekking á rekstri og tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starﬁ
• Lipurð í mannlegum samskiptum
Upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri
leikskólaskrifstofu, hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is og
Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri
ingunn.gisladottir@reykjavik.is í síma 411-7000.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsóknir skulu
berast Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101
Reykjavík eða starfsumsoknir.leikskolar@leikskolar.is.
Staðan er laus frá og með 1. júní 2008.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera leiðtogi leikskólans og veita faglega forystu á sviði
uppeldis og menntunar í leikskólastarﬁ.
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
leikskólans.

Umsóknarfrestur er til 25. mars 2008.
Laun eru skv. Kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ
vegna Félags leikskólakennara.
Nánari upplýsingar um laus störf á Leikskólasviði er að ﬁnna
á www.leikskolar.is.

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.

Skólastjóri Tónlistarskóla Akureyrar
-laus staða
Í Tónlistarskólanum á Akureyri er unnið metnaðarfullt
starf. Skólinn hefur ávallt leitast við að vera í fararbroddi hvað kennsluhætti varðar, innra skipulag og
hljómsveitarstarf.
Tónlistarskólinn mun ﬂytja í nýtt og glæsilegt húsnæði
í Hoﬁ, nýju menningarhúsi Akureyrarbæjar, haustið
2009. Við þennan ﬂutning skapast ný tækifæri til að
eﬂa enn frekar faglegt og listrænt starf skólans sem
mikilvægt er að nýta vel.

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 skólastjórastarﬁ. Þá er
æskilegt að umsókninni fylgi greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starﬁð og þær áherslur sem
hann vill leggja í starf Tónlistarskólans til framtíðar.

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

Frekari upplýsingar um starﬁð 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.

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

Tekið verður tillit til samþykkta bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Laun samkvæmt kjarasamningi LN við Félag tónlistarkennara og FÍH

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• 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.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta 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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Vélstjóri óskast
Förgun ehf óskar eftir að ráða vélstjóra
eða iðnmentaðan starfsmann

SHS þarf á slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum með reynslu að halda. Um er að ræða
fullt starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarflutninga
með möguleika á starfsmenntun og þjálfun erlendis sem innanlands. Laun eru skv. kjarasamningi
launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Vinnutími er morgunvakt þriðjudaga til laugardags.
Reynsla af rekstri vélbúnaðar og snyrtimennska áskilin.
Förgun ehf. rekur kjötmjölsverksmiðju 10 km fyrir utan
Selfoss. Frekari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 482 3553

Umsækjendur þurfa að:
• Uppfylla grunnkröfur slökkviliðsmanna sbr. reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi
og skyldur slökkviliðsmanna 792/2001.
• Hafa lokið að lágmarki grunnnámi í sjúkraflutningum (EMT-B).
• Hafa lokið að lágmarki námi sem atvinnuslökkviliðsmaður.
• Hafa starfsreynslu.
• Vera reiðubúnir að sækja frekara nám á vegum SHS.
• Hafa til að bera hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og greiningarhæfni undir álagi.

Umsóknir sendist á kjotmjol@sudurland.is

KÓPAVOGSBÆR

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru hjá þjónustuveri SHS og á www.shs.is. Umsóknum og fylgigögnum skal
skila til þjónustuvers SHS eigi síðar en 25. mars. Fylgigögn: Passamynd, læknisvottorð um
almennt heilbrigði, sakavottorð, prófskírteini, ljósrit af ökuskírteini og ökuferilsskrá.

Félagsþjónusta
Kópavogs

Ráðningarferlið
Ráðning frá byrjun sumars eða samkvæmt samkomulagi. Að loknum sex mánaða reynslutíma
verður tekin ákvörðun um fastráðningu. Þeir sem uppfylla skilyrði verða boðaðir í viðtöl og þurfa
að vera reiðubúnir að gangast undir:
• Hlaupapróf – 3.000 m hlaup utanhúss
• Göngupróf á bretti
• Styrkleikapróf

Vilt þú gæta barna á
eigin heimili?
Áherslur í daggæslu eru:
• Umhyggja
• Tengsl
• Nálægð
• Öryggi

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar er að finna á www.shs.is. Einnig má hafa samband við Þorstein Karlsson
(thorsteinn.karlsson@shs.is) og Jón Friðrik Jóhannsson (jon.fridrik.johannsson@shs.is)
í síma 528 3000 á skrifstofutíma.

• Kópavogsbær styrkir þá sem vilja gerast
dagforeldrar og uppfylla öll skilyrði fyrir
starfsleyfi til gæslu barna í heimahúsum.
Hafðu samband við Emilíu Júlíusdóttur yfirmann daggæsludeildar í síma 570-1400, netfang
emiliaj@kopavogur.is til að fá nánari upplýsingar.
Félagsþjónusta Kópavogs
Fannborg 4
www.kopavogur.is

Skógarhlíð 14
105 Reykjavík
sími 528 3000
shs@shs.is
www.shs.is

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum,
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær,
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Kennarar – Námsráðgjafar
Eftirtaldar stöður eru lausar við grunnskóla
Akureyrar skólaárið 2008-2009

Allir grunnskólar Akureyrar eru einsetnir með 1.-10.
bekk. Hlutfall fagmenntaðra kennara er um 99%.
Óskað er eftir jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum til starfa. Mikilvægt er að þeir eigi auðvelt
með mannleg samskipti og séu tilbúnir til að taka
þátt í umbótum á skólastarﬁ og þróunarvinnu næstu
skólaár.

Brekkuskóli v /Laugargötu:
• Fjöldi nemenda er um 550.
• Tónmenntakennari – 100% staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur Karl Erlendsson
(karle@akureyri.is )
og Bergþóra Þórhallsdóttir(beggath@akureyri.is) í
síma 462-2525.
Veffang: http://www.brek.akureyri.is

Upplýsingar veita skólastjórnendur Þórhildur H.
Þorleifsdóttir (thelga@akureyri.is)
og Gunnar Jónsson (gunnarj@akureyri.is) í síma 4624888. Veffang: http://www.lundarskoli.akureyri.is/

Síðuskóli v/Bugðusíðu:
Fjöldi nemenda er um 440.
• Námsráðgjaﬁ – 50% - 100% staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur Ólafur B. Thoroddsen (oli@akureyri.is) og Sigríður Ása Harðardóttir
(sigridurh@akureyri.is) í síma 462-2588. Veffang:
http://www.sida.akureyri.is/

Giljaskóli v/Kiðagil:

Oddeyrarskóli v/Víðivelli:
Fjöldi nemenda er um 210.
• Námsráðgjaﬁ – u.þ.b. 40% staða
• Sérkennari – hlutastaða
• Kennari á unglingastigi – heil staða

Fjöldi nemenda er um 380.
Sérdeild er við skólann fyrir nemendur með mikla
fötlun.
• Námsráðgjaﬁ – 50% - 100% staða
• Heimilisfræðikennari – 33% - 100% staða
• Umsjónarkennari á yngsta stigi – heil staða
• Kennarastaða á unglingastigi – heil staða
• Kennarastaða á unglingastigi – heil staða

Upplýsingar veita skólastjórnendur Helga Hauksdóttir
(helgah@akureyri.is)
og Rannveig Sigurðardóttir (rannveig@akureyri.is) í
síma 460-9550.
Veffang: http://www.oddak.akureyri.is/

Upplýsingar gefa skólastjórnendur Jón Baldvin
Hannesson (jonbaldvin@akureyri.is) og
Þorgerður J. Guðlaugsdóttir (johannag@akureyri.is)
í síma 462 4820, fax: 461 3640
Veffang: http://www.giljaskoli.akureyri.is

Glerárskóli v/Höfðahlíð:

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í störﬁn.

Fjöldi nemenda er um 430.
• Námsráðgjaﬁ – 50% - 100% staða
• Tónmenntakennari – hlutastaða
Upplýsingar veita skólastjórnendur Úlfar Björnsson
(ulfar@akureyri.is)
og Katrín Fjóla Guðmundsdóttir (katrinfjola@akureyri.
is) í síma 461-2666.
Veffang: http://www.gler.akureyri.is/

Lundarskóli v/Dalsbraut:
Fjöldi nemenda er um 530.
Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Umsjónarkennari á miðstigi – heil staða

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu
umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í
þjónustuanddyri Ráðhússins.
Umsóknar frestur er til 7. apríl 2008.

GARÐAR GUÐJÓNSSON / FORSTOFAN 03/08

Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn
með reynslu

Flugskóli Íslands óskar eftir

áriðanlegum og duglegum starfskrafti til starfa
við möttuku og skrifstofu skólans. Góð tölvukunnátta nauðsynleg og kunnátta á bókhaldskerﬁ er
æskileg. Vinnutími er frá 08 - 16. Vinslamlegast
sendið umsóknir á gudrun@ﬂugskoli.is
fyrir 15. Mars.

SECURITAS ÓSKAR
EFTIR STARFSFÓLKI
Í STJÓRNSTÖÐ
SÉRHÆFÐIR ÖRYGGISVERÐIR

Tæknimaður óskast!
Mjólkursamsalan ehf. óskar eftir að ráða í lausa
stöðu í tæknideild fyrirtækisins að Bitruhálsi 1,
Reykjavík. Í boði er starf hjá traustu fyrirtæki í
góðu umhverﬁ.
Starfslýsing
• Viðkomandi mun fyrst og fremst sjá um viðgerðir og
viðhald á pökkunarvélum (TETRA PAK) og
tilheyrandi búnaði.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Nauðsynlegt er að viðkomandi sé með menntun í
rafvirkjun eða hliðstæðu námi. Ennfremur er reynsla
í vélaviðgerðum æskileg.
• Tungumálakunnátta svo sem í sænsku, dönsku,
norsku eða ensku er æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
Annað
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Gunnar Sigfússon í
síma 569-2318.
Umsóknarfrestur er til 14. mars nk. og skulu umsóknir
ásamt ferilskrá berast til Mjólkursamsölunnar ehf,
Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík eða á netfangið starfsmannasvid@ms.is .

Securitas mun síðar á árinu opna nýja og glæsilega stjórnstöð vegna
fjarvöktunar á öryggiskerfum viðskiptavina fyrirtækisins. Áhersla verður
lögð á að uppfylla öryggisstaðla og skapa starfsmönnum góða yfirsýn
og aðlaðandi starfsumhverfi. Af þessum sökum leitar fyrirtækið að starfsmönnum í störf sérhæfðra öryggisvarða í stjórnstöð:

Hæfniskröfur
Tveggja ára framhaldsskólamenntun eða a.m.k. þriggja ára starfsreynsla
af sambærilegum störfum.
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, frumkvæði, geta unnið sjálfstætt,
vera skipulagður og búa yfir tölvufærni.
Áhersla er lögð á að starfsmenn hafi metnaðarfullt viðhorf
til að skila góðu verki.
Hreint sakavottorð og flekklaus ferill eru skilyrði.
Umsækjendur sendi umsóknir á netfangið arni@securitas.is eða fylli
út umsóknir á heimasíðu fyrirtækisins www.securitas.is. Umsóknarfrestur
er til 17. mars 2008.

Í bo›i eru góð starfskjör fyrir fjölbreytt og skemmtilegt starf í aðlaðandi
umhverfi fyrir fólk á aldrinum 25-55 ára af báðum kynjum. Starfsmenntun
og endurmenntun starfsmanna er viðvarandi hluti starfsins.

Mjólkursamsalan ehf. er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt. Félagið
rekur 7 starfsstöðvar víðs vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450
starfsmenn.

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að ﬁnna á heimasíðu félagsins

www.ms.is.

Flinkur rafeindavirki
Síminn óskar að ráða rafeindavirkja. Starfið felst í uppsetningu og viðhaldi á fjarskiptabúnaði
í skipum á vegum Radíómiðunar.
Radíómiðun er dótturfélag Símans og sérhæfir sig í farsíma- og gervihnattalausnum
ásamt hugbúnaðarlausnum fyrir skip og báta.
Hæfniskröfur

• Góð tölvukunnátta (Windows/Linux)
• Gott vald á ensku
• Hæfileiki til að starfa sjálfstætt og í hóp
• Fagleg vinnubrögð og styrkur í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, vandvirkni og samviskusemi

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

Umsóknarfrestur er til 17. mars.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Það er
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Frumskogar
Cafe

Frumskógar-café í verslun Just4Kids óskar
eftir starfsfólki í fullt starf.
Vinnutími: 9-19 alla virka daga
og annan hvern laugardag.
Umsóknir sendist á just4kids@just4kids.is

Óskum eftir sérfræðingum í tvenns konar verkefni
Þróun hugbúnaðarlausna í RM Studio og fyrir heilbrigðisþjónustu.
Mikilvægt er að umsækjendur hafi gott vald á ensku vegna
samkipta við erlenda samstarfsaðila.

SÉRFRÆÐINGUR
Öryggi vöru
og markaðseftirlit
Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling til starfa á Öryggissviði stofnunarinnar. Um er
að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á skipulagshæfni og samskipti við innﬂytjendur, seljendur vöru
og þjónustu og faggiltar skoðunarstofur er annast framkvæmd á markaðseftirliti í umboði Neytendastofu.
HELSTU VERKEFNI:
s Skipulagning á markaðseftirliti með vörum sem
Neytendastofa annast lögum samkvæmt, með
það að markmiði að tryggja hagkvæmni og samhæﬁngu í eftirliti á markaði
s Umsjón með samskiptum Neytendastofu við faggiltar skoðunarstofur sem annast framkvæmd
markaðseftirlits hjá innﬂytjendum og verslunum
hér á landi í umboði hennar
s Umsjón með samskiptum við önnur eftirlitsstjórnvöld á Evrópska efnahagssvæðinu vegna tilkynninga um hættulegar eða eftirlýstar vörur á markaði
s Gerð verklagsreglna sem tengjast framkvæmd
markaðseftirlits með öryggi vöru
s Þátttaka í gerð kynningarefnis um öryggi vöru,
CE-merkingar og ábyrgð innﬂytjenda og söluaðila
varðandi öryggi vöru
s Þátttaka í innlendu og erlendu samstarﬁ um reglugerðir, reglur og samhæfða staðla sem gilda
um öryggi vöru og merkingar
Menntun:
Sérfræðingur skal hafa lokið háskólapróﬁ, tæknifræði, iðnfræði eða annarri menntun sem nýtist í
starﬁ hans.
Almenn þekking:
s Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði
s Góð íslensku- og enskukunnátta, færni í einu
Norðurlandamáli æskileg
s Almenn þekking á íslensku stjórnkerﬁ og opinberri
stjórnsýslu er kostur

Við leitum að hugbúnaðarsérfræðingum með háskólapróf í tölvunarfræði, rafmagnsog tölvuverkfræði eða skyldum greinum. Stærstur hluti hugbúnaðarþróunar Stika
fer fram í Microsoft Visual Studio þróunarumhverfinu en hluti er þróaður í Delphi.
Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu og reynslu af helstu gagnagrunnskerfum,
Microsoft .NET, SharePoint, Visual Studio og C#. Grafísk þekking er kostur.
Gerð er krafa að umsækjendur um stöðu forritara í þróun á lausnum fyrir
heilbrigðisþjónustu hafi reynslu af Delphi.
Í boði er sveigjanlegt og fjölskylduvænt starfsumhverfi í vaxandi fyrirtæki. Nánari
upplýsingar veitir Svana Helen Björnsdóttir framkvæmdastjóri Stika í síma 5 700
600. Sjá einnig heimasíðu Stika, www.stiki.eu
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda rafrænt á netfangið svana@stiki.eu fyrir
24. mars 2008.

Hæfni:
s Sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starﬁ.
s Mjög góð almenn tölvukunnátta og reynsla í
notkun skrifstofuhugbúnaðar
s Samskiptahæﬁleikar og gott vald á rituðu máli
s Hæfni til að leiðbeina fólki
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem
fyrst. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum
opinberra starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga
nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna
og karla.
Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 28. mars 2008.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Tryggvi Axelsson
forstjóri og Helga Sigurðardóttir fjármálastjóri í síma
510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
helga@neytendastofa.is.
Öryggissvið Neytendastofu hefur m.a. umsjón með
málum er varða öryggi neytenda á Íslandi þ.á.m. að
skipulagningu á markaðseftirliti með vörum sem fram
fer hjá innﬂytjendum og seljendum vara og tekur ákvarðanir um afturköllun á hættulegum vörum á markaði.

Information Security
Stiki ehf. - Síðumúla 34 - Sími 5 700 600 - Fax 5 700 601 - www.stiki.eu
Stiki er þekkingarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni og sérhæfir sig í ráðgjöf og lausnum sem grundvallast á öryggi upplýsinga.
Framtíðarsýn Stika er að byggja upp öflugt hátæknifyrirtæki, leiðandi á sínu sviði á alþjóðavísu. Framundan er aukin sókn
á erlendan markað og áframhaldandi vöxtur. Stiki byggir árangur sinn á fagmennsku og trausti í samskiptum við viðskiptavini.
Öll starfsemi Stika er vottuð samkvæmt ISO/IEC 27001 og ISO 9001.

Neytendastofa
"ORGARTÞNI  s  2EYKJAVÓK s 3ÓMI   s "RÏFASÓMI  1
POSTUR NEYTENDASTOFAIS s WWWNEYTENDASTOFAIS
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Leikbær í Faxafeni óskar eftir starfsfóki!

Starfsmaður í vöruhús óskast

Barnaverndarstofa

Vinnutími: 12-18 mán-fim, 12-19 fös
og annar hver laugardagur.

Starfslýsing

Meðferðar- og skólaheimilið Háholt
Rekstur - meðferð

Vörumóttaka
Strikamerkingar
Afstemmingar
Tiltektir á pöntunum
Talningar
Ásamt almennum lagerstörfum

Umsóknir sendist á valdis@leikbaer.is

Kröfur
Góð tölvukunnátta
Reynsla af lagerstörfum kostur /ekki skilyrði
Nákvæmni
Stundvísi
Heiðarleiki
Þjónustulund
Starfið hentar vel kvennmönnum
Sporbaugur er ungt, kraftmikið og vaxandi verslunnarfyrirtæki í smásölu á skóm.

4¾KNI OG VERKFR¾ÈINGAR
6ERKSTJËRAR
3MIÈIR )ÈNAÈARMENN
,AGHENTIR

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst,
2008. Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl, og skal
skila umsóknum til Barnaverndarstofu, Borgartúni
21, 105 Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir forstjóri í
síma 530 2600 eða bragi@bvs.is.
Barnaverndarstofa áskilur sér rétt til að hafna öllum
umsóknum og framlengja umsóknarfrest ef
umsækjendur uppfylla ekki skilyrði.

5PPLÕSINGAR GEFNAR Å SÅMA   
FARIÈ VERÈUR MEÈ UMËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

Vantar öﬂugan mann
í sterka liðsheild
Vegna aukinna umsvifa óskar Jötunn Vélar eftir að ráða
starfsmann í útkeyrslu og önnur tilfallandi verkefni.
Leitað er eftir ábyrgum, metnaðarfullum einstaklingi með
góða þjónustulund. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Þór Guðjónsson í síma 4 800 400.
Umsóknir sendist á gudmundur@jotunn.is.
Frestur til að skila inn umsóknum er til 13. mars nk.

Austurvegi 69, 800 Selfoss, Sími 4 800 400,
www.jotunn.is
Jötunn Velar er kraftmikið fyrirtæki sem sérhæﬁr sig í sölu og varahlutaþjónustu við landbúnaðartæki. Fyrirtækið er stærsti innﬂytjandi dráttarvéla
á landinu. Jötunn Vélar er staðsett á Selfossi og þjónustar þaðan allt landið.
Starfsmenn fyrirtækisins eru 16. Dótturfyrirtæki Jötunn Véla á Íslandi
eru Steelbuilding Ísland og Remﬂó ehf. og í Danmörku Total Maskiner í
Danmörku og Brörup Maskinhandel

Leitað er eftir aðila sem uppfyllir eftirfarandi
skilyrði:
• hefur menntun og reynslu á sviði meðferðar barna
og unglinga
• hefur áhuga og getu til að skapa börnunum
þroskandi og uppbyggileg skilyrði
• býr yﬁr góðum samskiptahæﬁleikum
• hefur reynslu af stjórnun eða rekstri

®RT VAXANDI VERKTAKAFYRIR¾KI ÖARF LYKILSTARFSMENN FYRIR ÎRT
VAXANDI VERKEFNI
4OPP VERKTAKAR EHF ER UNGT VERKTAKAFYRIRT¾KI SEM STARFAR ¹
ALMENNUM ÒTBOÈSMARKAÈI
6ERKEFNASTAÈA ER GËÈ OG STEFNIR Å FJÎLGUN VERKEFNA

WWWTOPPVERKTAKARIS
TOPPVERKTAKAR TOPPVERKTAKARIS

Barnaverndarstofa leitar eftir einstaklingi til að taka
að sér rekstur meðferðarheimilisins að Háholti í
Skagaﬁrði. Um er að ræða heimili fyrir börn á aldrinum 15 - 17 ára sem glímt hafa við verulegan vanda.
Heimilið er rekið með vaktkerﬁ og starfa þar 10
manns. Heimilið er rekið skv. þjónustusamningi við
Barnaverndarstofu.

2EKSTRARSTJËRI
&IMLEIKAFÁLAGIÈ "JÎRK Å (AFNARÙRÈI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
AÈILA Å STARF REKSTRARSTJËRA
(ELSTU VERKSVIÈ
o
o
o
o
o

BYRGÈ ¹ DAGLEGUM REKSTRI SKRIFSTOFU
2EIKNINGAGERÈ LAUNAVINNSLA OG F¾RSLA BËKHALDS
5TANUMHALD OG GERÈ REKSTRAR¹¾TLANA
¶¹TTTAKA Å STEFNUMËTUN
3AMSKIPTI VIÈ STJËRNSÕSLU STOFNANIR OG ÕMSA AÈILA SEM KOMA AÈ
M¹LEFNUM ÅÖRËTTAFÁLAGSINS
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI ER SNÒA AÈ REKSTRI FÁLAGSINS

(¾FNISKRÎFUR
o
o
o
o
o
o

2EYNSLA AF BËKHALDI
¶EKKING ¹ 4/+ BËKHALDSKERÙ KOSTUR
2EYNSLA AF GERÈ REKSTRAR¹¾TLANA
3KIPULAGSH¾FNI N¹KV¾M OG ÎGUÈ VINNUBRÎGÈ
REIÈANLEIKI FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI
(¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORMAÈUR FÁLAGSINS RNI ( (ARALDSSON
Å SÅMA  5MSËKNUM SKILIST INN TIL &IMLEIKAFÁLAGSINS "JARKAR
(AUKAHRAUNI   (AFNARÙRÈI MERKT STARFSUMSËKN REKSTRARSTJËRI

Útboð
Íslensk Orkuvirkjun óskar eftir tilboðum í verkið:

Fjarðarárvirkjanir,
stíflumannvirki
Verkið felst í byggingu á stíflum og görðum ásamt
tilheyrandi mannvirkjum. Verklok eru 30. September
2008.
Helstu magntölur eru:
• Gröftur í laust
• Sprengingar
• Fyllingar
• Steypa

60 800 m3
134 000 m3
475 000 m3
580 m3

Útboðsgögn verða seld á 10.000 kr. á skrifstofu
VGK-Hönnunar að Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og
með fimmtudeginum 13. mars.
Tilboð verða opnuð á sama stað 31. mars 2008 kl 11:00.

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS NK
®LLUM UMSËKNUM SVARAÈ
&IMLEIKAFÁLAGIÈ "JÎRK VAR STOFNAÈ ¹RIÈ  OG ER Å DAG FJÎLGREINAFÁLAG
MEÈ STARFANDI ÙMLEIKADEILD KLIFURDEILD TAEKWONDODEILD OG
ALMENNINGSÅÖRËTTADEILD &IMLEIKAFÁLAGIÈ "JÎRK ER FYRIRMYNDARFÁLAG ¥3¥

Hugvit Reynsla Ráðgjöf

Loftmyndir ehf er leiðandi fyrirtæki í öflun og
vinnslu landfræðilegra gagna hér á landi og hefur nýlega
lokið við að kortleggja Ísland eftir loftmyndum.

Útboð

Stillholt, endunýjun gangstétta og lagna
Nú er að hefjast nýr kafli í sögu fyrirtækisins þar sem
unnið er að uppsetningu á landfræðilegum lausnum fyrir
kröfuharða notendur. Hjá Loftmyndum ehf er kappkostað
að nota bestu fáanlegu lausnir hverju sinni eins og t.d.
www.map24.is.
Vegna nýrra verkefna og aukinna umsvifa leitum við nú
að forritara með staðgóða menntun í almennri hugbúnaðargerð og reynslu af .Net og Java forritun.
Sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni nauðsynleg.
Góð vinnuaðstaða í hópi bestu sérfræðinga á sviði
landfræðilegrar þjónustu hér á landi.
Góð laun fyrir réttan starfsmann.

Umsækjendur sendi starfs- og námsferilsupplýsingar á
orn@loftmyndir.is fyrir 1. janúar 2008.
Nánari upplýsingar á www.loftmyndir.is

Tækni-og umhverﬁssvið Akraneskaupstaðar óskar eftir
tilboðum í verkið, ,,Stillholt endunýjun gangstétta og lagna”,
Helstu magntölur:
Uppbrot og hreinsun eldri steinsteypu
Steyptar gangstéttar og götuþveranir
Uppbrot og hreinsun malbiks
Sögun steyptra gangstétta og gatna
Skurðir fyrir veitur
Lagnir fyrir kalt vatn
Lagnir fyrir heitt vatn
Lagning jarðstrengja í skurð

1725 m²
1725 m²
203 m²
336 m
703 m
482 m
440 m
2939 m

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu tækni- og
umhverﬁssviðs Akraneskaupstaðar Dalbraut 8, Akranesi
f.o.m. þriðjudeginum 11. mars 2008. Útboðsögn verða
afhent á geisladiski endurgjaldslaust. Óski aðilar eftir því
að fá gögnin á pappírsformi skal greiða kr 3.000.Tilboð skulu hafa borist tækni-og umhverﬁssviði
Akraneskaupstaðar Dalbraut 8 fyrir 1. apríl 2008 kl 11:00 og
verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess
óska.
Verkefnastjóri
tækni-og umhverﬁssviðs Akraneskaupstaðar
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TIL LEIGU Á EGILSSTÖÐUM
600 m2 verslunar og iðnaðarhúsnæði að Miðási 7a á Egilsstöðum.
Vandað húsnæði á mjög góðum stað sem býður
upp á marga möguleika.
Allar nánari upplýsingar hjá Þorsteini Óla í síma 660 3066.

F.h. Framkvæmdasviðs
Reykjavíkurborgar:
Dúkalögn í ýmsum fasteignum
Reykjavíkurborgar - 2008.
Útboðsgögn eru seld á kr. 3.000, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 13. mars 2007 kl 10:30, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12091
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Kynningarfundur
vegna útboðs nr. 14121 Háhraðanettengingar til allra landsmanna

F.h. Framkvæmdasviðs
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatnaog eignaumsýslu:
Austurbæjarskóli, viðgerðir og endurbætur á
þaki.
Verktími: júní - ágúst 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 11. mars
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. apríl 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12106
Náari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa
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F.h. Framkvæmdasviðs
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatnaog eignaumsýslu:
Laugarnesskóli, endurbætur á þaki og þakrými.
Verktími: júní - ágúst 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 11. mars
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. apríl 2008 kl 14:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12107
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Toyota corolla til sÖlu 1993 ekin ca
190þkm,n+y upptekin vél og fleira,ssk
5dyra,vetrar og sumardekk,bíll í topp
standi.tilboð óskast í síma 6914002

BÍLAR &
FARARTÆKI

Til sölu bílskúr í lindarhverfi Kópavogi
27,9 fm. Nánari upplýsingar veitir fasteignasalan Klettur.is s:534 5400 og
Valþór í s:896 6606

250-499 þús.
Vw Golf 1.6 Comfortline. Árg 09/’00.
Ekinn 170 þús. Cd, filmur, álfelgur.
Nýskoðaður 09“. Ásett 590 þús. Fæst
á yfirtöku á 400 þús. kr. láni (18.500
á mán) + 50 þús. út. Uppl. í s. 848
0944.

Hippar

Toyota Avensis 2,0 ‘99 ek. 190 þ Ssk,
leður, krókur, smurbók, nýdekk, skoðun
09. 100% Lán getur filgt! S. 858 4166.

M. Benz árg. ‘07 diesel ek. 26 þ.km Vel
búinn. Verð 6500 þ. S. 898 9110.

Verð áður 398 þús. Verð nú 298 þús.
með götuskráningu. 250 cc, með fjarstarti, þjófavörn, rollbar, töskum, litur:
svart. Allir hjálmar á 5900 kr. Eigum
mikið úrval af vespum.

Pallbílar
Golf Highline ‘03 ssk. ek 72þ, sumar
+ vetrardekk. Mjög gott eintak! - 824
1126

Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll,
þarfnast lagfæringar. Verð 150 þús. S.
659 3459.
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2 milljónir +

Mazda E 2000 pallbíll árg. ‘97. Nýsk.,
dráttarkúla. Verð 300 þ. S. 863 8556.

Sendibílar

Toyota Hilux double cab, ár.92 - 38“
dekk, í góðu standi verð kr. 350.000,uppl. 823-8641

500-999 þús.
Hyundai Tucson árg. ‘05 ek. 45 þús.
km. - Vsk. bíll. V6 lux með öllu. Sumar
og vetrardekk á álfelgum. Bíllnn hefur
fengið topp viðhald, þjónustaður og
þrifinn af fagmönnum. 8972010

ATH skipti!!

Geðveikur BMW M5 árg. ‘01 - Facelift.
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heilsársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur
filmaður, lúga, svart leður, TV & DVD,
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynjun, 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 mil.
afb 50 þús. Uppl í s. 867 8797.

Toyota Landcruiser 90 VX, árgerð 98,
Diesel,33“breyttur,bíll í toppstandi.
Uppl. 8217500

Benz Vito 115 árg. ‘05 ek. 122 þús., 6
gíra. Verð 1450 þús. + vsk. Uppl. í s.
820 3880.

Hópferðabílar
Bílar óskast
Landrover Freelander diesel, árgerð
2000, ekin 167þ, verð 550 Þús, simi
5573907.

Óska eftir ódýrum bíl á verðbilinu
0-100þús. skoða allt! Uppl í síma
6976556.

Jeppar
Volvo XC 70 cross country AW 2,5T. árg.
‘05 Ek. 55 þ. Ssk. Leður, svarblár. Ásettv.
3660þ. S. 822 8500.

X Motos Super Pit

Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike,
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu
32cm, upside down temparar stillanlegir. Verð áður 275 þús. Verð nú 198 þús.

Flottur Bens ‘96 230E í toppstandi ek
136 þús. Verð 950 þús. Tilboð 750 þús
staðg. S.8999046

Corolla Vvti 1.4 nýsk. 21/06/2005 ek.
48 þ. 4 d., 5 g. bensín, bsk. Verð 1350
þ. S. 863 9480.

Nú er fjör á fjöllum !

TOYOTA RAV4 2000 cc, sjálfskiptur, vel
með farinn, ekinn 83.000 km. Ásett
verð 1.790, áhvílandi 1.130. Upplýsingar
í síma 698 1292.
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.

MMC Pajero 2.8 dísel 02/00. ek. 206
þús. beinsk, verð 950 þús. Uppl í s:
891-8054

Tökum að okkur viðgerðir á flestum
gerðum af vespum og mótorhjólum.
Eigum 80cc kitt í flestar gerðir af
vespum og skellinöðrum 4 gengis.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð
hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

VW Golf ‘99 1.6 bensín. Ek. 145 þ.km
ssk. Verð 380 þ. S. 894 3998.
Til sölu Mazda 323 árg. ‘98 ek. 130 þ.
Ssk., með rafm. í rúðum. Er á vetrad. og
sumard. fylgja á felgum. S. 897 7178.

Subaru Forester, árg 1999. Ekinn 103
þús. Sjálfskiptur. Aukadekk á álfelgum.
Góður bíll. Einn eigandi. Verð kr. 550
þús. Sími 552-0412

1-2 milljónir

0-250 þús.

Fjallabíll með öllu! Econoline breyttur
fyrir 46“ - ABS hemlar - Dráttarkúla
- Drifhlutföll - Driflæsingar - Filmur
- Flækjur - Fjarskiptabúnaður - GPS Geislaspilari - Innspýting - Kastaragrind
- Kastarar - Leðuráklæði - Litað gler
- Loftdæla - Rafdrifin sæti, rúður og
speglar - Auka rafgeymir - Stigbretti
- Veltistýri - Vindskeið - Xenon aðalljós
- Þjónustu- og smurbók - o.m.fl. sjón
er sögu ríkari. Verðtilboð og skipti ath.
Nánari uppl. í síma 820-2474.

Volvo F6 árgerð 1984 til sölu. Með
krana og sturtupalli. Verð 1250 þús.
Upplýsingar í síma 894 2307.

Húsbílar

Ford Econoline árg. 1978 til sölu. Vél
árg. 1989. Bíl í góðu standi. Verð kr. 250
þús. Upplýsingar í síma 894 2307.
LANDROVER DISCOVERY arg.2001
Dökkblár 7 manna 5 dyra Sjálfskiptur
disel Krókur verð 1850 þús. Uppl í sima
895 7177 eða á turnstone@simnet.is

Bílar til sölu
Til sölu Scamper pallhýsi á minni pallbíla, nýlegt segl, góðar dýnur. Eldavél,
vaskur, ísskápur, hitari. Verð 350.000
kr. Einnig til sölu Ford F150 Lariat 5,4
ek. 120 þ. Nagladekk og sumardekk á
felgum. Verð 2,4. Áhv. 2,4. Myndir af
camper á wwwimp.is/notad Uppl. í s.
483 3227.

Mótorhjól
Hundai Santa Fe CLX Diesel. 4x4, 7
sæta, leður, sjsk, nýskr. 11.06.07. Verð
3,890,000. áhv. 2,750,000. uppl s: 8991525.

50% afsláttur Yaris sk.02/01 ekin
140þ.km ásett verð 480þ fæst á 250þ
s8964965

Ford Escape XLT- Frábært verð Árg
2004, ekinn 50þ.m. 6 cyl, sjálfsk. rafm.
í öllu, dráttarkr. ný dekk. Aðeins 1500
þús. Engin skipti. Gangverð yfir 2 millj.
Sími. 892-5118

Renault Kangoo rauður skráður
12/2000, keyrður 93.000 km. Tilboð!
380 þús. s. 8925065 Gísli
Volvo S40. 2001 árg. ek 117þús. vet/
sum dekk. Ný tímareim. verð 960þús.
fæst gegn yfirtöku á láni, 22þús á mán.
möguleiki á skiptum við nýlegan borgarjeppa. S. 860 0341.

BMW 316i ‘92 ek.220þ. frábæru
ástandi,verð 140 þ stgr. s: 8663433.
Ragnar
33“ Suzuki Sidekick sport árg. ‘96. skoðaður 09 Ek. 113 þús. m. Uppl. í S. 694
4150

Chrystler Neon ‘97 ekinn 75 þ. Öflugur,
góður bíll en lekur olíu. Tilboð. S. 856
6463.
MMC Colt árg. ‘97-’98. Ek. 172 þ. Ný
heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 260 þ.
Uppl. í s. 659 3459.

SKODA FABIA, Fæst gegn yfirtöku á
láni, áhv. 517 þ. ekinn 81 þkm, 18þ á
mánuði, sími:6622883

Honda VT600 Shadow, ekið 425 mílur.
Verð 690 þús. Yfir 100 notuð hjól til
sölu á verðum sem ekki hafa sést áður
á Íslandi sjá www.motorhjol.net. Uppl.
í s. 824 6600.

Citroen Berlingo sendibíll árg. 2001 VSK
bíll í toppstandi. Verð 550.000 kr. Uppl.
í síma 664 1302

Til sölu Toyota Celica ‘87 Fyrir laghentann einstakling. Þarf að klára að raða
saman. Ýmislegt nýtt í vél fylgir Uppl.
8697513
Til sölu Daihatsu Rocky árgerð 1990.
Bensín, dráttarkrókur, góð vetrardekk.
Verð 90 þús. Uppl. í síma 659 2454.

Toyota Hiace sendibíll 4WD Turbo
árg. 1998, díesel. Ek. 145 þús. Bsk.,
5 manna. VSK bíll í toppstandi. Verð
415.000 kr. Uppl. í s. 664 1302.

Vörubílar

HONDA CRV ekinn 151 þ. Topp bíll.
Leður s. sóllúga. dráttark. Uppl. í s:
8218644
Vel með farinn Skoda Octavia stasion
(hvítur) Árgerð ‘03. 2L 116 hö. Áhvílandi
lán 409 þ. Uppl. í s. 863 8615.

Ítalsk hannaðar vespur

50cc með fjarstarti og þjófavörn, ABS
bremsukerfi, breið dekk, 4 litir. Verð
188 þús. með hjálmi, götuskráningu og
boxi að aftan.

Nissan Patrol árg ‘95 ek. 304 þ.km, 190
þ. á vél boddý, árg. ‘98, 38“ breyttur
lækkuð hlutföll krókur. Verð 890.000.
Uppl. í síma 863 0149.

MAN rúta 35+1+1 ‘95 ek.400þ boðin
er yfirtaka á 2,3m láni +200þ, mjög
mikið endurnýjaður. búið er að bóka
vinnu á þennan bíl í sumar og getur
hún fylgt með. einnig Renault Master
18 manna 2005 ek.90þ ný dekk og enn
í ábyrgð hjá Bog L verð 3,6m uppl. í
síma 896-8212

38“ breyttur Jeep Grand Cherokee
Laredo tilbúinn á fjöll. Árgerð 1998, 4L
vél ekinn 151.000km. Léttmálmsfelgur,
hlutföll, loft lásar, tvær loftdælur, aukatankur, flækjur & kastarar og fl. Jeppinn
er í topp standi og tilbúinn í páskatúrinn. Verð. 1.890.000,-kr (bein sala)
Upplýsingar í síma 822 7080 Viðar, eða
vidaroh@hotmail.com

Nú er fjör á fjöllum !

Nissan Patrol árg ‘95, ek 304 þ km,
190 þ á vél boddý, árg ‘98, 38“ breyttur
lækkuð hlutföll krókur. Verð 890.000upplí síma 863-0149

ÉINS OG N’YTT VIRAGO 1100 1998 EKIÐ
AÐEINS 3.750 mílur. Stórglæsilegt hjól
með LED ljósum undir tanki, töskum
og fl. og fl. Nóg afl og frábærir aksturseiginleikar, lág áseta - hentar jafnt
konum sem körlum - byrjendum sem
lengra komnum. Uppl. í síma 8407580
/ Jónas
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Sumarið er komið!

Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.

Spádómar

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak.
s. 660 1648.

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Vélsleðar

Vélar og verkfæri

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

Tjaldvagnar

Tvö Kawasaki Z650 til sölu. Annað
borað ofl. Hitt orginal uppgert. En
ósamsett. Sannur gullmoli. Tilboð óskast. S. 693 7376.

Trommusett til sölu fyrir lengra komna.
Allur fylgibúnaður með. S:848-5502

Búslóðaflutningar

Tveir Yamaha RX1 snjósleðar til sölu árg.
2004 í toppstandi ásamt öflugri kerru
og aukahlutum. Fást á mjög góðu verði.
Vinsamlegast hafið samband í síma
861-9263.

STÓRGLÆSILEG HONDA VTX 1300
RETRO 2005 til sölu. „CUSTOM SHOW
BIKE“/ SÝNINGARHJÓL“ með óteljandi aukahlutum. Töskur, Powerpack,
Performance púst (silencer fylgir),
Custom sæti (orginal sæti fylgir) custom sprautun og fleira og fleira og fleira.
Of margt til að lista í einni auglýsingu.
Komdu við og skoðaðu - sjón er sögu
ríkari. Ekið aðeins 1.600 mílur. Nánari
upplýsingar í síma 840 7580 / Jónas

Húsaviðhald

Ægis vagn 07/’07 nánast sem nýr fortj.
grjótgr. kassi. yfirbr. 150 þ. út plús yfirt.
612 þ. gr 11þ. á mán. S. 699 7080.

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s.
552 0110.

Bátar
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Híbýli og skip ehf.
Fasteigna, skipa og kvótamiðlun. Símar: 551 7282/
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu á öllum gerðum báta.
Vantar báta á söluskrá. Ekkert skráningargjald.
Til sölu grásleppuúthald, bæði notuð
og ný net. Upplýsingar í síma 694-6565
eða 898-0805

Varahlutir

Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra
sem smáa sem og aðra jarðvinnu.Fljót
og góð þjónusta.Stálás ehf. S: 860-2610
stalas@simnet.is

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á
ulfurinn.is

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.

Verslun

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Ert þú að byggja?

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf s. 820 9637 & 899 0957.

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Yamaha Phazer Mountain 2007
Ekinn aðeins 900km. Eins og nýr.
Fylgihlutir: Hlífðarpanna, neglt belti,
yfirbreiðsla, rúða. 799.000. Súpertilboð!
Skoðaðu www.motormax.is

Hljóðfæri

Bókhald

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977

Framtal 2008

Vélar ehf. Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, bíla og
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar.
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is
Polaris RMK 800cc Edge Vertical. Árgerð
2003 Ekinn 3300km. Aukahlutir: 159“
belti, brúsagrind, tanktaska, gasdemparar. 510.000. Tilboð

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Einnig opið um helgar.
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

Rafvirkjun
RafListLöggildir
rafverktakar

FRAMTALSÞJÓNUSTA

Tek að mér skattaskýrslugerð fyrir einstaklinga. Ódýr og góð þjónusta til
margra ára. Uppl. s. 551 7280 / 696
0646 / 893 3985

Getum bætt vid okkur allri
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, vidhaldsvinna,og fagleg
ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

Fjármál

Arctic Cat F7 Snopro 2005 árg. Ekinn
2000 km. 790.000. Tilboð.

ÞJÓNUSTA

Skattframtöl - Ráðgjöf - Samningagerð Bókhald - o.fl. atoz@atoz.is s:771 4545

Hreingerningar

Skattframtal 2008. Einfalt framtal
kr. 2.500. Framtalsþjónusta HR sími
6634141.

KEYPT
& SELT

Málarar

Til sölu
Fyrirtæki
Ski-Doo MXZ racing 600 mod 2007.
Mikið breyttur sleði af Ryan Duncan.
Aukahlutir: C&A skíði, fatbar stýri, portaðir cylendrar, nýr slip gír. 1.090.000.
Tilboð.
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Til sölu lítið fyrirtæki sem leigir út vatns
og kaffivélar góð vefsíða fylgir. ýmis
skipti koma til greina Einnig talningarvél
fyrir 50 og 100 krónu peninga. upplýsingar í síma 8993540 Sóley giga@
simnet.is

Eru rennurnar og niðurföllinn farinn að
leka eða kominn tími á að skipta um.
Tek að mér lagfæringar, uppsetningar,
þakviðgerðir, og alla almenna tré eða
blikksmíðavinnu. Uppl. í s. 6948 448,
Ólafur.

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.

Páskatilboð Mótormax- frítt bensín!
20.000 kr. bensínkort fylgir öllum notuðum sleðum hjá Mótormax til páska.

Pípulagnir

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóðsykursmæla 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 13:1516:30 alla virka daga.

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Híbýli og skip ehf.
Fasteigna, skipa og kvótamiðlun. Símar: 551 7282/
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu fyrirtækja. Vantar fyrirtæki á söluskrá.

Ýmislegt

Getum bætt við okkur verkefnum í parketlögn og gipsi. Uppl. í s. 663 6692.

Til sölu 20 feta gámur með hillum. Verð
250.000 Uppl. í síma 896-4511

Lynx rave 800

Til sölu Lynx rave 2006 og 2007. Belti
nelgt 48mm, festingar f-brúsa. Tengi fGPS, taska. Gott verð. S. 898 0466.

Tek að mér heimilisþrif. Er vön og
vandvirk. Áhugasamir, hringið í síma
865 0085.

ÞJÓNUSTA

Til sölu notaðir stólar á kr. 2000 stk.
Uppl. í síma 898-3420.

Gefins
Garðyrkja

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.

Stofuhilla, tölvuskápur og stóll fást gefins gegn því að vera sótt. Fyrstur kemur
fyrstur fær. Einnig eldhúsinnrétting með
tækjum gegn því að vera tekin niður og
fjarlægð. Uppl. í síma 8983420

Vönduð snjósleðakerra Ásamt mjög
góðum 2ja manna Yamaha Venture
árg 2000 með Nýlegu belti m/nöglum,
kassa og Tengi fyrir GPS og NMT síma.
Verð 850 þ. Uppls. 898-5254.

Baðstaðir
Japanska baðið - Nýtt Nýtt - Nýtt !

ÚTSALA. Skidoo MXZ X600 árg 07. Ek
1000km, 44mm belti, stýrishækkun,
brettagrind, auka brúsi. ásett 1200þ. fer
á 920þ. Ekkert áhv. 100% lán mögulegt.
822 4060

GÓÐUR PAKKI
FYRIR PÁSKANA.

HEILSA

Óskast keypt
Óska eftir að kaupa diktafón og lítið
útvarp með segulbandi og CD. S. 891
8727.
Óska eftir að kaupa evrur eða kanadíska
dollara. Uppl í s 899 7883.

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. 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
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SMÁAUGLÝSINGAR
LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átakalaus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699
7379.

Dýrahald

Dýrabær
Nammihelgi.
Afsláttur á hunda-og kattanammi
Dýrabær Smáralind og
Hlíðasmára 9, Kóp.
www.dyrabaer.is

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari
uppl. inná www.4ever.is.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

Til Sölu Amerískir Cocker Spaniel
Hvolpar. Tegundin hendar mjög vel sem
heimilshundar, Kátir og miklar félagsverur. Uppl. gefur Karen í s. 661 9876
og á www.draumora.com

- Stendur illa á?-

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómullarlök, gæði og gott verð. Uppl. í S:
8916447

Tek að mér að viðra hunda. Er á svæði
104 Rvk. Uppl. í s. 586 1106 & 663
7466, Palli.

- Chihuahua -

Ýmislegt

Tík og hund vantar góð heimili. heilsufarsbækur fylgja. Verð eftir samkomulagi. S. 552 8006 & 848 5343.
Kettling vantar heimili Ljúfur, barngóður
grábröndóttur. 4 mánaða Uppl. í s. 565
9765 eða 616 9749

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum
húsnæðis Vantar eignir á skrá til leigu
eða sölu.

Félagsmiðstöðin Bólstaðarhlíð
43 vantar umsjónarmann og
starfsmann í almenn störf í
móttökueldhúsi frá og með 12.
mars næstkomandi.
Nánari uppl. veitir Jóhanna
verkefnastjóri 535 2760

Atvinnuhúsnæði
Vantar þig lagerrými? Erum með lagerrými til leigu, 50-500fm. Upplýsingar í
síma 695-7045 eða 570-7010
Skrifstofuherbergi í snyrtilegu umhverfi
til leigu. Suðurlandsbraut 6, 2 hæð. Góð
aðstaða. Uppl. gefur Þór í s. 899 3760.

Híbýli og skip ehf.
Fasteigna, skipa og kvótamiðlun. Símar: 551 7282/
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum
atvinnuhúsnæðis. Vantar atvinnuhúsnæði á skrá til leigu eða sölu.

Geymsluhúsnæði

HÚSNÆÐI

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm.
Upplýsingar í síma 695-7045 og 5707010

Vantar þig góða vinnu í föstu vaktavinnukerfi? Erum með störf í sal 100%
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslenskukunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og frábært
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn
vinnustað og sæktu um á americanstyle.is

Pítan vaktstjóri

Ferskur vinnustaður, góður vinnuandi
og fínustu laun Ef þú ert dugleg/ur átt
auðvelt með samskipti við annað fólk,
ert eldri en 22 ára og ert með framúrskarandi íslenskukunnáttu þá gætum
við átt samleið. Hentar vel með háskóla.
Umsóknir á pitan.is

Veitingahúsið Nings
Veitingahús Nings óska eftir
vaktstjóra. Unnið er á 15 daga
vöktum. Vaktstjóri þarf að eiga
auðvelt með að vinna með
öðrum, hafa góða þjónustulund
og vera íslenskumælandi.
Uppl. í síma 8228870 eða á
www.nings.is

Húsnæði í boði
Gisting
Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4530

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
Ökukennsla - Driving Lessons. Get bætt
við mig nemendum. Kenni á Subaru
Legacy. Uppl. í s. 664 8203 Hörður
Hinriksson.

HEIMILIÐ
Húsgögn

Lúxusíbúð á besta stað í Reykjavík!
Til leigu í Listhúsinu Engjateig 17, á
móti Hilton Nordica; Tveggja hæða 3ja
herbergja nútímaleg íbúð, fullbúin húsgögnum og búsáhöldum. Listaverk á
veggjum. Sjónvarp, þvottavél, þurrkari.
Tilvalin fyrir fyrirtæki og erlent fagfólk til
lengri eða skemmri tíma. 150 þúsund
á mánuði. Sendið fyrirspurn á helgadogg74@gmail.com

Páskaíbúðir í Köben
til leigu - miðsvæðis i
borginni

Einbýlishús - Perlan

Mjög fín 3herb íbúð til leigu á sv. 112.
Verð 140 þús á mán. 1 mán fyrirfr. +
1 mán trygg. Leigist góðu fólki. S. 662
4077.

Sófalist

Glæsileg spönsk rúmteppi - 30% fermingar afsláttur. Sófalist - Garðatorgi
- Garðabæ Sími 553 0444 - www.
sofalist.is

Antík

63 fm íbúð í Vesturbænum til leigu. 120
þ. á mán. Fáanleg með húsg. Uppl. í s.
616 8863.
Herbergi til leigu á besta stað í vesturbænum. C.a 18 fm. Aðgangur að wc.
(ekki sturtu). 25 þ. kr. á mán. Nánari
uppl. í S. 822 9515.
Til leigu opin og björt 5 herb. 150 fm.
íbúð á Völlunum í Hfj. V. 195 þús á mán.
Uppl. S. 894 3216 & S. 693 3203.
Til leigu 4 herb. hæð í fjórbýli. Eingöngu
reykl. og snyrtimennska. Nánari uppl. í
símum 5578422/6618422/8615422.
2ja. herb. 60 fm nýuppgerð íbúð á
jarðhæð. Svæði 104. Sér inngangur.
Reyklaust. Berglind 8205848

Frístundaheimili
Starfsfólk óskast á frístundaheimilin við grunnskóla
Reykjavíkurborgar eftir hádegi á
virkum dögum.
Nánari upplýsingar á www.itr.
is og í síma 411 5000.
Stallmúlar, gráir, bláir, grænir og brúnir
kr. 695,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861
7388.

Þurrkari, Elektrolux barkalaus, 5 ára en
notaður í 1 ár. Nýverð 85þ. Selst á 28 þ
sóttur. s. 6637570

ATVINNA
Atvinna í boði
Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar
og duglegar manneskjur í
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel
Holtagörðum. Einnig vantar fólk
um helgar. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma
861 2417 eða Unnur í síma
893 0076. Íslenskukunnátta
skilyrði.

Kvöld og helgarvinna.

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is
www.simstodin.is

Aktu Taktu Skúlagötu

Leitar að þér. Kvöld- og helgarvinna í
boði. Skemmtileg vinna á skemmtilegum vinnustað. Allir hvattir til að sækja
um. Umsóknir á aktutaktu.is

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og
duglegu fólki á besta aldri með
mikla þjónustulund. Um er að
ræða hlutastarf sem hentar vel
með skóla. Vaktstjóri tekur þátt
í öllum almennum afgreiðslustörfum og þrifum ásamt því að
hafa umsjón með vaktinni sem
hann er á. Umsóknir fyllist út á
www.subway.is. Góð laun í boði
fyrir réttan aðila.
Nánari upplýsingar veitir
starfsmannastjóri í síma 530
7004. Aldurstakmark er 17 ár.

Gott starf í boði
Okkur vantar hressan
einstakling á kaffihús
okkar á Suðurlandsbraut.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Staðan er laus núna.
Nánari upplýsingar gefur
Hallveig í síma 664 7413. Cafe
Conditori Copenhagen

Lagerstar fsmaður
óskast .
Stálsölufyrirtækið Ferro Zink hf í
Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfsmann á lager. Við leitum að röskum og
þjónustuliprum starfsmanni í framtíðarstarf. Upplýsingar veitir Helgi í s. 896
9708, helgi@ferro.is
Matreiðslumaður óskast til starfa í
Salthúsinu Restaurant Grindavík næstu
þrjá mánuði, Upplýsingar í síma 8927755 www.salthusid.is
Duglegan starfskraft vantar í fulla
vinnu, einnig vantar í kvöld & helgarvinnu. Uppl. í s. 555 7030, Fjöreggið
-Flatahrauni 5a.

N1 óskar eftir áreiðanlegum og duglegum starfsmanni til starfa á smurstöð
félagsins við Fellsmúla. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af smurþjónustu
og bílaviðgerðum. Nánari upplýsingar
veitir Sigmar Gíslason í síma 530 5710.
Áhugasamir sæki um starfið á www.
n1.is

Helgarvinna/liðveisla. Starfsmaður /
liðsmaður óskast til að sinna félagslegri
liðveislu aðra hvora helgi á heimili í
Vesturbænum-vinnutími 14-18.Reynsla
af vinnu með fötluðum æskileg.Nánari
uppl.gefur Droplaug 411-2700/6647790 og droplaug.gudnadottir@reykjavik.is

Gullnesti Grafavogi

Óska eftir starfsmanni sem getur unnið
með Auto Cad teikniforritið. Tímabundin
ráðning. Uppl. í s. 861 9180.

Óskar eftir íslenskumælandi
starfsfólki í kvöld og helgarvinnu, grillkunnátta kostur enn
ekki nauðsynlegt.
Upplýsingar í síma 699 4100
Jón Þór

Teiknari í Auto Cad

Starfsfólk vantar í eldhús á bístró í
miðbæ Reykjavíkur. Reynsla æskileg.
Upplýsingar í síma 866-7629 og 5527775

- Tækifæri -

Seltjarnarnesbær
Starfsfólk í heimaþjónustu
Starfsfólk óskast í heimaþjónustu hjá Félagsþjónustu
Seltjarnarnesbæjar. Fullt
starf og hlutastörf í boði.
Sveigjanlegur vinnutími kemur
til greina. Gefandi og fjölbreytt
starf sem getur m. a. hentað
námsmönnum. Kynnið ykkur
kjör og vinnutíma. Óskað er
eftir að starfsfólk hafi íslenskukunnáttu.
Nánari upplýsingar hjá Önnu
Kristínu eða Snorra í símum
5959130, 8937356 eða 8972079

Hef laus 2 rými á vinsælli sólbaðsstofu
sem myndi henta undir ýmis konar
snyrtistarfsemi t.d nuddstofu og þess
háttar. Uppl. gefur Páll í síma 690
1964.

- Starfsfólk óskast -

Starfsfólk óskast á hárgreiðslustofuna
Brúsk. Annaðhvort í stólaleigu eða á
laun. Uppl. S. 587 7912 & S. 862 4265
(Svava) & S.863 8335 (Jónína).
Húsasmíði. Óska eftir nema í húsasmíði.
Uppl. í síma 8975396 eða 8617099

Atvinna óskast
Húsasmiður getur bætt við sig verkefnum. Inni og úti. Uppl. S. 869 3001
Magnús.

ATVINNA
Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasalar

Óska eftir 4ra herbergja íbúð

Einstæður pabbi óskar eftir 3 herb.
íbúð. Uppl. í s. 663 6692

Ung stúlka í námi óskar eftir herbergi
með sérinngangi eða stúdíóíbúð á stór
Reykjavíkursvæðinu frá og með 1 Júní.
Uppl. í síma 8672229 eftir kl 20 á
kvöldin

Óska eftir vönum manni
á nýlegregri hjólagröfu
Þeir sem hafa áhuga hafið
samband í s. 891 8338.

Frum

Heimilistæki

Óskum eftir að ráða starfsfólk í fullt starf og hlutastörf í afgreiðslu á Serrano
í Kringlunni, Hringbraut og í
Smáralind. Starfið felst aðallega
í því að afgreiða viðskiptavini
Serrano um mat og svo í alls
kyns störfum við áfyllingar, þrif
og önnur störf á staðnum. Við
erum að leita eftir duglegu,
jákvæðu og lífsglöðu fólki til að
vinna á skemmtilegum vinnustað. Byrjunar-mánaðarlaun eru
um 180-190.000 kr.
Hægt er að sækja um á www.
serrano.is/atvinna - eða með
því að senda póst á steingerdur@serrano.is. Nánari
upplýsingar veitir Steingerður,
rekstrarstjóri Serrano í síma
899 8947.

Smurstöð

Húsnæði óskast

Óska eftir 2 herb íbúð eða stúdíó, sem
fyrst. elvissumer@gmk.de S. 857 9499.

Kringlukráin óskar eftir að ráða
kvöld og helgarþjóna og barþjóna, með einhverja reynslu.
Aðeins íslenskumælandi koma
til greina.
Áhugasamir sendi umsókn á:
sophus@kringlukrain.is eða í
s. 893 2323.

Hestamennska

(104) Leigist fjölskyldu. 3ja. herb. 90fm
íbúð. á jarðh. Sér inngangur Frábær lóð
fyrir börn. Stutt frá Húsdýragarðinum og
Laugardalslauginni. Berglind 8205848
Púlt til sölu. Hentar t.d vel sem afgr.
borð í verslun eða á veitingarstað Tvö
lok sem opnast upp, gott geymslupláss.
Var áður í eigu Baldurs Möllers ráðuneytisstjóra. L. 184cm,br.74cm. Björg
s.8455344/5677304

Kvöld og helgarþjónar!

Serrano Kringlan,
Hringbraut &
Smáralind Fullt Starf
- Mánaðarlaun 180190.000

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

10 mín. gangur í Tívolí. 12 mín.
gangur á Strikið.
Nánari upplýsingar í síma +45
27 11 10 38 eða 891 8612 Email : stracta@stracta.com

210 fm glæsilegt einbýlishús í
Fossvogi til leigu, langtímaleiga.
Laust strax.
Upplýsingar í nada@centrum.
is eða í síma 863 3328 / 846
0408.

Mosfellsbakarí

American style
Nýbýlavegi

210 fm atvinnuhúsnæði til leigu við
Skemmuveg, mikil lofthæð, Góðar innkeyrskudyr, laust, uppl í síma 898-0206
Óska eftir atvinnuhúsnæði eða bílskúr.
30-120 fm. Uppl. í S. 847 1350.

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum vélamanni.
Matur í hádeginu og heimkeyrsla.
Upplýsingar í síma 565 0875 &
892 0525

Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut
58-60, Rvk. óskar eftir góðu
fólki til starfa í afgreiðslu.
Vinnutími frá 13-19. Einnig
einn dag aðra hvora helgi.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Fasteignir

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum
fasteigna Vantar eignir á skrá til leigu
eða sölu.

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

Nudd

Híbýli og skip ehf.
Fasteigna, skipa og kvótamiðlun. Símar: 551 7282/
893 3985/hibyliogskip.is

Félagsmiðstöðin
Bólstarhlíð 43

Híbýli og skip ehf.
Fasteigna, skipa og kvótamiðlun. Símar: 551 7282/
893 3985/hibyliogskip.is

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf
- lifestyle 30

Fæðubótarefni

Húsnæði til sölu

Hef verið beðinn að útvega 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð 100 fm eða stærri, í Grafarvogi eða
Grafarholti fyrir ákveðinn kaupanda.
Nánari upplýsingar veitir
Reynir Björnsson lfs.
í síma 510 3800.
HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI
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Sigur lífsins

FJÁRFESTING

Um er að ræða þjónustufyrirtæki sem hentar vel
fjölskyldum til rekstrar.

FASTEIGNASALA EHF

Páskadagskrá á Kirkjubæjarklaustri

Sími 562 4250

Á páskum 2008, dagana 20.- 24. mars, verður
árleg dagskrá á Kirkjubæjarklaustri sem nefnist
Sigur lífsins. Fléttað verður saman fræðslu um
Skaftáreldanna 1783, útivist á söguslóðum og
helgihaldi páskahátíðarinnar.

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Miklir möguleikar til söluaukningar. Söluverð 65 millj,
Skipti koma til greina á fasteign/íbúð/sumarhúsi.

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

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð.
Opið hús í dag á milli 14 og 16
Til sölu glæsileg
og vel skipulögð
104,4 fm. 3ja til
4ra herb. íbúð á
6. og efstu hæð í
nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5 í Reykjavík.
Glæsilegar innréttingar og skápar. Falleg gólfefni,
parket og flísar.
Vandað baðherbergi með nuddbaðkeri. Stórar svalir. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Tvinn ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. Stutt er í alla þjónustu. Stæði í
læstu bílskýli fylgir. Verð 29,9 millj.
Guðni, sími: 895-0102, og Bertha sýna íbúðina
á milli 14 og 16 í dag sunnudag.

Upplýsingar veitir Samúel í 897-0948 eða
samuel@remax.is
Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Laufengi 15, 3. hæð - Bílskýli

Frum

Frum

Dagskráin er á vegum Kirkjubæjarstofu, í
samvinnu við sóknarprest og sóknarnefnd
Prestsbakkasóknar. Nánari upplýsingar í síma:
487 4645, á netfangi: kbstofa@simnet.is
á vefsíðu: www.kbkl.is og www.klaustur.is

Fyrirtæki til sölu !

Mjög góð og snyrtileg 4ra herbergja 93,5 fm íbúð á 3.
hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Fallegt og nýlegt parket á
gólfum, snyrtilegt eldhús og björt stofa með útgangi
út á suður svalir. Þrjú góð svefnherbergi og
baðherbergi með glugga og tengi fyrir þvottavél. Sér
inngangur frá svölum og opið bílskýli fylgir eigninni.
Eignin verður laus við kaupsamning. Verð 25 millj.

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15:00 OG 16:00
ENGIHJALLI 11, BJALLA 3A

Gestir velkomnir. Teikningar á staðnum.
HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Frum

BÆJARLIND - TIL LEIGU

Falleg og rúmgóð 3ja herb., 93,8 fm íbúð á 3ju hæð. 2 svefnherb. með skápum. Rúmgóð stofa og borðstofa, vestur
svalir með glæsilegu útsýni. Eldhús með fallegri innréttingu, nýlegri eldavél, nýlegum blöndunartækjum og borðkrók. Flísalagt baðherb. með glugga, baðkari með sturtuaðstöðu, innréttingu og nýlegum blöndunartækjum. Parket,
flísar og dúkur á gólfum. Sérgeymsla. V. 20,9 millj.
Vel innréttað 425 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í næsta
nágrenni við Smáralindina í Kópavogi. Húsnæðið getur
losnað fljótlega. Leiguverð 580 þ. pr. mán auk vsk.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 15:00 -16:00
FLÚÐASEL 44 - ENDARAÐHÚS M. BÍLSKÝLI

Frum

SMIÐJUVEGUR - TIL LEIGU

Fallegt endaraðhús á 2 hæðum auk stæðis í bílageymslu.
Húsið er 149 fm., mjög vel skipulagt, bjart og opið. Eldhús er
stórt og bjart, úr því er útgangur í garð með grillverönd,
markísa yfir henni. Opið er á milli stofu og eldhúss. Þvottahús
er inn af eldhús. Á efri hæð er stórt hjónaherb. með útg. á
svalir, tvö barnah., sjónv.hol og baðh., einnig er gesta salerni
á neðri hæð. Fallegar flísar og parket. Verð 36,9 millj.

Gott 1012 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð, skiptist að jöfnu í
verslunarrými og lager- og vinnurými. Húsnæðið er á góðum
stað með töluvert auglýsingargildi. Nýl. raf- og tölvulagnir.
Hægt er að leigja lager- og vinnurýmið sér.

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

Mjög gott 161,1 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á vinsælum stað í
Seláshverfi. Húsið er bjart og opið með mikilli
lofthæð, úti er lóð fullfrágengin, hellulagt plan
og heitur pottur í garði. Stutt í leikskóla og skóla.
VERÐ 47,3 millj.
Nánari upplýsingar gefur
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali
í síma 822-2225

Frum

OPIÐ HÚS

Viðarás 55 – 110 Reykjavík

Frum

Frum

Bóka skoðun

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 13.00 – 15.00
BARÐASTAÐIR 2 112 GRAFARVOGI.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

Mjög skemmtileg 82,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
ásamt 29,2 fm mjög góðum endabílskúr.
Suðvestursvalir með frábæru útsýni. Parket og flísar á
gólfum. Þvottahús í íbúð. VERÐ 25,9 millj.
Sigurður og Svafa taka á móti
þér og þínum: 567 8603 / 898 8603

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

Rjúpnasalir 14
Falleg og björt 3ja herbergja 104,6fm íbúð á 3.hæð í
góðu lyftuhúsi í Salahverfinu í Kópavogi. Eldhús með
vandaðri innréttingu og tækjum frá AEG úr burstuðu
stáli. Baðherbergi með hornbaðkari. Eikarparket á
gólfum. Rúmgóð svefnherbergi með góðu skápaplássi.
verð 27,7 millj.
Akkurat fasteignasala sími 594-5000
Nánari upplýsingar gefur Reynir í
síma 822-8452
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali

SÆVIÐARSUND 27 - OPIÐ HÚS

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Frum

Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

Verðum með opið hús í Sæviðarsundi 27 í dag milli kl. 16 -17
þar sem við sýnum 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð, 112 fm ásamt
bílskúr. Nánari lýsing sjá: www.storhus.is
Uppl. veitir Ella Lilja, ellalilja@storhus.is, gsm 891 7630

Skógarhlíð 22,
105 Reykjavík.

NÝ
TT

Frum

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

HRAUNHÓLAR - GARÐABÆR
Fallegt 202 fm parhús á tveim hæðum á góðum og rólegum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi. Heitur pottur og miklir skjólveggir.
Verð 58,6 millj. 6739

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali

GSM 821 4400

NÝ
TT

Sími: 534 2000

FASTEIGNAMARKAÐURINN

LINDARBERG - 2 SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR
Fallegt 255 fm tveggja íbúða parhús/tvíbýli á
frábærum útsýnisstað. Efri hæðin 173,4 fm
með bílskúr. Neðri hæð 81 fm, ásamt 40 fm
rými, samt. 120 fm.
Verð 74,0 millj. 7433

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

NÝ
TT

Glæsileg 168 fm efri hæð í virðulegu steinhúsi auk 29 fm bílskúrs á
þessum eftirsótta stað.
Hæðin er innréttuð á vandaðan og
smekklegan hátt og skiptist m.a. í
stórt hol lagt náttúrugrjóti, afar
rúmgott eldhús með vönduðum
innréttingum og nýlegum tækjum,
þrjár glæsilegar stofur, 2 herbergi
auk húsbóndaherbergis og baðherbergi lagt marmara og flísum.
Aukin lofthæð í íbúðinni og
tvennar flísalagðar svalir til suðurs og austurs. Hús að utan og
þak nýlega málað. Hiti í stétt framan við húsið.Verðtilboð.
Hús teiknað af Halldóri Jónssyni.

LYNGBERG - SÉRLEGA FALLEGT
Fallegt mikið endurnýjað 132,4 fm einbýli á
einni hæð, ásamt tvöföldum 53,2 fm bílskúr,
samtals 185,6 fm á góðum stað innst í
botnlanga.
Verð 55,3 millj. 7434

NÝ
TT

Frum

Flókagata.
Glæsileg efri hæð

ERLUÁS - EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 290 fm fullbúið einbýlishús á
tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað yfir
Ástjörnina og víðar. 5 svefnherbergi.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Góð
verönd með skjólveggjum og heitum pott.
Laust við kaupsamning.
Verð 89,9 millj. 6875

OPIN HÚS Í DAG

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali
Ásmundur Skeggjason lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 ● Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Til sýnis í dag falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. endaíbúð á 2.
hæð með sér inngangi og suður svölum. Góð staðsetning í Grafarvogi. Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Laus við kaupsamning.
Gott verð kr. 26,5 millj.
Guðmundur sýnir íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16.

Til sýnis í dag fallegt 163,3 fm raðhús á einni hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar STRAX, fullbúið að utan með frágenginni lóð og tilbúið til
innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Möguleiki á að fá húsið afhent lengra komið.
Gólfhiti er í öllu húsinu. Öllum frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa
og setja upp sólpall. Verð 38,9. Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 13 og 14.

Opið hús í dag frá kl.15:00 til 16:00.
Kvistavellir 57, Hafnarfirði.
Til sýnis í dag sérlega fallegt og
vel skipulagt, samt. 186 fm, raðhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið að utan, steinað og filtað í
ljósum lit og tilbúið til innréttinga
að innan með hlöðnum milliveggjum. Búið að helluleggja og tyrfa.
Verð 36,5 millj.

Upplýsingar veitir Guðmundur í síma 846-4804

Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 15:00 og 16.00
Upplýsingar veitir Ólafur í síma 898-3902.

Opið hús í dag frá kl.14:30 til 15:30.
Tröllakór 2-4 Kópavogi

Opið hús í dag frá kl. 15:30 til 16:30.
Kvistavellir 44 - Nýbygging í Hafnarf.
lá
n

Rauðamýri 6 og Rauðamýri 13, Mos.
Opið hús í dag frá kl. 13:00 og 14:00

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 14:00.
Rauðamýri 15 Mosfellsbæ

Til sýnis í dag glæsilegar 2ja - 4ra
herb. íbúðir í nýju, 4ra hæða lyftuhúsi á sérlega góðum stað. Íbúðirnar afhendast fullbúnar en án
gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi verða flísar. Vandaðar
innréttingar frá AXIS, granítborðplötur í eldhúsi og tæki frá Húsasmiðjunni. Að utan afhendist húsið fullfrágengið, lóð tyrfð, stéttar
hellulagðar og bílastæði malbikuð. Þrír bílskúrar eru við húsið, fyrstir
koma fyrstir fá. Húsið er mjög vel staðsett. Mikið útsýni. Afhending í
mai - júní 2008.

90
%

Frum

Klukkurimi 39, íbúð 204.
Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00.04.

Sýnum í dag vel skipulagt, samtals 210 fm raðhúsið á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Rauðamýri 6 í Mosfellsbæ. Húsið verður afhent fullbúið með
glæsilegum, ljósum innréttingum en án gólfefna. Fjögur svefnherb. Búið að helluleggja bílastæði, snjóbræðslukerfi og tyrfa lóð. Til afhend. fljótlega. Verð 51,9 millj.
Sýnum einnig í dag samtals 163 fm raðhús á einni hæð við Rauðamýri 13 í
Mosfellsbæ. Húsið verður afhent fullbúið með glæsilegum, ljósum innréttingum
en án gólfefna. Tvö svefnherbergi. Búið að helluleggja bílastæði, snjóbræðslukerfi
og tyrfa lóð. Til afhendingar fljótlega. Verð 46,9 millj.
Húsin eru til sýnis í dag á milli kl. 13 og 14.
Upplýsingar veitir Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205.

Sýnum í dag vel skipulagðar 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir m/sérinngangi,
í fallegri nýbyggingu á miklum útsýnisstað í Kórahverfinu í Kópavogi.
Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega, fullbúnar án gólfefna. Vandaðar
innréttingar frá Axis. Granít í borðplötum og sólbekkjum. Uppþvottavél, örbylgjuofn og ísskápur fylgja. Stæði í bílageymslu fylgir flestum
íbúðum. Afhending fljótlega.
Verð á 3ja herb. 110-118 fm. íbúðum frá 25,9 til 27,5 millj.
Verð á 4ra herb. 155 -161 fm. íbúðum kr. 38,9 millj.
Verð á 5 herb. 167-169 fm. íbúðum kr. 39,9 millj.

Íbúðirnar eru til sýnis í dag á milli kl. 14:30 og 15:30.
Upplýsingar veitir Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205.

Verð
Verð
Verð
Verð

á
á
á
á

2ja herb. 18,9 - 19,5 millj.
3ja herb. 21,8 - 22,2 millj.
4ra herb. 27 -28,5 millj.
bílskúr 3,5 -4 millj.

Íbúðirnar eru til sýnis í dag kl. 15:30 og 16:30.
Upplýsingar veitir Ásmundur sölumaður Höfða í síma 895-3000.

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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Hb^*(%&*%%qlll#]jhV`Vje#^hq<jgcÛgcVYii^ga\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

DE>C=åHÞ96<
LINDARFLÖT 7 MILLI 14:00 OG 14:45



Mjög gott 180,4 fm einbýli á einni
hæð með 36,4 fm bílskúr. Komið er
inn í forstofu með gestasnyrtingu.
Þaðan er gengið inn í hol. Það er
rúmgott með herbergjagangi á
vinstri hönd og sjónvarpsholi inn
af þar sem er útgengi út á verönd
og garð. Úr holinu er einnig geng=VaaYg>c\^
ið inn í stóra stofu og eldhús. Á
6cYghhdc
herbergjagangi eru þrjú stefnh., ]VaaYdg5]jhV`Vje#^h
baðh., þvottah. og geymsla.
h#+&,"&-%'

LITLIHJALLI 5 MILLI 14:00 OG 14:45



Um er að ræða mjög gott 237 fm
raðhús á tveimur hæðum með
u.þ.b. 22 fm bílskúr í rótgrónu
hverfi við litla botnlangagötu þar
sem eingöngu eru fjögur húsnúmer. Það skiptist í dag í 7 svefnherbergi, stóra stofu með opnu eldhúsi og baðherbergi á báðum
hæðum. Lóð hússins er falleg ?c<gZiVg?chhdc
_dc5]jhV`Vje#^h
með grónum garði sunnan við
h#+&,"&-%%
húsið en hita í stéttum að framan.
Mjög barnvænt hverfi þar sem
stutt er í skóla, leikskóla og alla
þjónustu. Auðvelt er að hafa 2 49,9 m
íbúðir í húsinu.

HVAMMABRAUT 4 MILLI 14:00 OG 14:45 
Falleg, björt og rúmgóð 3ja herbergja, 115 fm, íbúð með stórum
suðursvölum og stæði í bílageymslu í Hafnarfirði. Húsið er
allt nýlega viðgert og málað auk
þess sem sameign er mjög snyrtileg og vel umgengin. Stæði í bílageymslu fylgir húsinu. Á íbúðinni
hvíla 3 lán frá Íbúðalánasjóði sem 7_g\k^cEijghhdc
eru yfirtakanleg. Standa þau í rétt W_dg\k^c5]jhV`Vje#^h
h#+&,"&-&&
tæpum 12 milljónum.
"

DOFRABERG 11 MILLI 15:00 OG 15:45

23,9 m

Tjaldanes 1
210 Garðabær
Mikið endurnýjað á Arnarnesi!

Stærð: 400 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 47.700.000
Bílskúr: Já

Torg



Sérlega góð, björt og vel skipulögð 6 herbergja 181 fm íbúð á
tveimur hæðum í fallegu húsi í
Setberginu. Húsið er fallegt með
vel hirtri lóð. Sameignin er snyrtileg með þvottahúsi og sameiginlegu þvottahúsi í kjallara. Rólegt
og barnvænt hverfi. Stutt í skóla,
leikskóla, íþróttir og alla þjónustu. 7_g\k^cEijghhdc
Um er að ræða tvær íbúðir sem W_dg\k^c5]jhV`Vje#^h
h#+&,"&-&&
voru sameinaðar í eina strax í
upphafi. Með einföldum hætti má
skipta íbúðinni aftur í tvær eignir"
39,9 m
enda tveir inngangar.

STRANDVEGUR MILLI KL. 15:00 OG 15:45  (2 ÍBÚÐIR)

Glæsilegt hús á útsýnisstað

104 fm íbúð sem er vel skipulögð
með stórri stofu og eldhúsi í sameiginlegu rými, herbergi eru einnig
góð. Allar innréttingar eru úr eik og
þá eru flísar og eikarparket á gólfi.
Stórglæsileg 128 fm íbúð á efstu
hæð með gluggum á þrjár hliðar
og frábæru útsýni við Strandveginn. Hvert smáatriði í þessari íbúð 6aWZgiAk\hhdc
er útfært af natni og útsjónar- VaWZgi5]jhV`Vje#^h
h#+&,"&-&semi. Allt tréverk í íbúð er sér
smíðað og úr hnotu og gegnheil
hnota á gólfum. Stæði í lokaðri"
bílageymslu fylgir báðum íbúðum. 37,9 m
Autt

Verð: 0
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun á þessu glæsilega húsi á Arnarnesinu. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist í tvær
200 fm hæðir, þar af er um 60 fm bílskúr og geymsla. Efri hæð: Forstofa með gesta wc. Stórt eldhús með
þvottahúsi inn af. Borðstofa sem tengir bæði eldhús og stofu. Stór stofa með fallegum arni. Forstofuherbergi,
stórt barnaherbergi og mjög stórt hjónaherbergi með fataherbergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu. Á
gólfum efri hæðar er gegnheil hnota og flísar. Neðri hæð: Flísalagt anddyri. Eldhús með búri inn af. Tvö herbergi.
Mjög stórt flísalagt baðherbergi. Stór stofa sem nýta mætti t.d. sem líkamsræktaraðstöðu eða bíó herbergi. Á
gólfum er merbau parket og flísar. Nýtt gler í öllu húsinu. Nýlegt þak. Einbýlishús sem mögulegt er að nýta sem
tveggja íbúða hús. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000
berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

lögg. fasteignasali, hdl. lögg. fasteignasali, hdl.
Egilsstaðir
Reykjavík

Jón H. Hauksson

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

SÖLUSÝNING

112 Reykjavík

Sunnudag kl. 15:00 - 15:30

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

46,9 millj.
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

Vættaborgir
Glæsilegt parhús með bílskúr á besta stað í Grafarvogi.
Húsið er á tveimur hæðum og er allt hið vandaðasta, svalir
á efri hæð, stór og fallegur sólpallur framan við húsið.
Spöngin verslunarmiðstöð Grafarvogs í göngufæri.

220 Hafnarfjörður

Einihlíð 12
Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð.
Hátt til lofts, fallegur gróinn garður og frábært útsýni.
Hljóðkerfi er í loftunum. Glæsilegur ljósabúnaður sem lýsir
upp íbúðina með dimmurum og fjarstýringu. Hiti í gólfi. Hiti
í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 14:00 - 14:30

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Sunnudag kl. 14:00 - 14:30

6
185,6 fm
1997
Einbýli

Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherb., eldhús
og stofu. Í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús.
Stutt í alla þjónustu og Íþróttamiðstöðin Laugar í göngufæri.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

201 Kópavogur

Sunnudag kl. 14:00–14:30

Sunnudag kl. 14:00 - 14:30

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherb., eldhús
og stofu. Í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús.
Stutt í alla þjónustu og Íþróttamiðstöðin Laugar í göngufæri.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

74,9 millj.
7
235,1 fm
2000
Einbýli

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

101 Reykjavík

201 Kópavogur

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

31,4 millj.
4
124,1 fm
2001
Fallegt útsýni

18,9 millj.
2
56,9 fm
1927
Áhvílandi
hagstætt lán

Njálsgata
Gullfalleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð á besta stað
í miðbænum. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi
og eldhúsi en þar eru flísar á gólfi. Baðherbergið uppgert á
glæsilegan hátt. Herbergið er rúmgott með góðum skáp.

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

110 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 15:00–15:30

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

108 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

18,6 millj.
3
86,4 fm
1968
Frábær
staðsetning

Hraunbær 134
Falleg og mikið endurnýjuð 86,4 fm, 3ja herbergja íbúð á
1. hæð í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Öll þjónusta, skólar og
verslanir eru í göngufæri. Húsið er nýviðgert að utan þ.e
málað og sprunguviðgert.

SÖLUSÝNING

31,9 millj.
4
235,1 fm
2002
Endaíbúð

Jötunsalir 2
SÖLUSÝNING

22,9 millj.
3
82,5 fm
1957
Frábær
staðsetning

Fjallalind 141

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Mjög rúmgóð, björt og falleg eign í Salarhverfinu í
Kópavogi. Íbúðin er í góðri lyftublokk auk sérmerkts stæðis
í bílageymslu. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni.

105 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

63,9 millj.

Lómasalir 6-8
SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 15:00 - 15:30

Bugðulækur 16

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Vel skipulögð og falleg eign í Salahverfi í nýlegri lyftublokk.
Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu, borðstofu og þrjú herbergi.

SÖLUSÝNING

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

4
123,5 fm
1996
Frábær
staðsetning

Starmýri 2a
Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Frábær
staðsetning, skólar og öll almenn þjónusta í göngufæri
þ.m.t. Kringlan. Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnh., rúmg.
eldhús, stofu, sólstofu með kamínu, þv.hús er innan íbúðar.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar
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Sjávarlóðir
Frum

Brekadalur 15, 17, 19 og 21
Glæsilegar sjávarlóðir á besta stað í Reykjanesbæ, útsýni til allra átta, stutt í
fallega náttúru, nýjan skóla og þjónustu í ört stækkandi bæjarfélagi.
Sjá Dalshverﬁ: http://hekla.snertill.is/reykjanes_public/web/
Upplýsingar veita Hjálmar 861 7015 og Markús 897 1200 hjá Saga fasteignum

FJÁRFESTING

Frostafold 52 - 112 Rvk

Opið hús í dag kl. 13:00-13:30

Suðurlandsbraut 50

FASTEIGNASALA EHF

Laus strax

(Bláu húsin við Faxafen)

Sími 562 4250

Sími: 513-4300

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Brávallagata 12. - 101 Rvk
Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

Framnesvegur 64 - Einbýli
Opið hús í dag á milli 14 og 16
Frum

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

25.900.000 - HAGSTÆÐ LSJ.LÁN YFITAKANLEG
Notarleg 100,4 fm. 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi
með sérinngangi, trépalli og afgirtum garði. Laus strax.
Starfsmaður Draumahúsa á staðnum s. 893 7176.

Frum

Góð hæð ásamt forstofuherbergi, sér studíóíbúð í risi og herbergi í
kjallara. Góðir leigumöguleikar. Gólfflötur eignarinnar er ca. 180 fm.
Stórt eldhús með viðarinnréttingu, vönduð tæki, gaseldavél og háfur, parket á gólfi, ísskápur fylgja með. Rúmgóð stofa með parketi á
gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og sturta,
t.f. þvottavél sem fylgir með. Forstofuherbergi. Í risi er sér íbúð með
eldhúskrók og baðherbergi, gólfflötur er ca 80 fm. í kjallara er sér
herbergi Á hellulagðri baklóð er útigeymsla með hita og rafmagni.
EIGN SEM BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA. Verð 49 m.
Hrafnhildur gsm 894 3800 tekur á móti gestum.

Sími
568 2444

NÝ STANDSETT 71,4 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli
með lyftu. Forstofa með flísum á gólfi og eikarskápum
sem ná upp í loft. ELDHÚS er
allt nýstandsett með flísum á
gólfi, ljósa sprautulakkaða
innréttingu, ný tæki, uppþvottavélatengi, tvöfaldum ísskáp með klakavél, flísar á
milli skápa og góður borðkrókur. Tvö herb. er með
parketi á gólfum og eikarskápum sem ná upp í loft.
Baðherb. er flísalagt, ný innrétting, tengi fyrir þvottavél og
baðkar með góðri sturtu. Nýjar eikarhurðir. Ný ljós og nýjar rimlagardínur fylgja með. Byggt yfir
svalir að hluta og ástand eignar er í góðu ásigkomlagi að sögn eiganda og hefur verið steypuviðgert og málað. Falleg eign sem er til afhendingar við kaupsamning. Ný gólfefni parket og flísar, nýjar innréttingar í eldhúsi og baðherb., nýjar hurðir, nýjir skápar og ný málað. Verð 21,9 m.
Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.

– www.asbyrgi.is

Anna og Gestur sýna húsið í dag á milli kl. 14 og 16.

Glaðheimar 4 - 5. herb. hæð.
Opið hús í dag á milli 14 og 16

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

MÓAFLÖT RAÐHÚS MEÐ
TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR
Frum

Frum

Dúfnahólar 4 - 111 Rvk
Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

Til sölu er einbýlishúsið Austurholt, sögufrægt hús á horni Framnesvegar og Lágholtsvegar. Húsið er mjög snyrtilegt og þónokkuð
endurnýjað. Húsið er á þremur hæðum og skiptist í kjallara, miðhæð
og ris. Á miðhæð 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.

Mjög gott raðhús á frábærum
stað í Garðabæ.
Húsið er 179,7
fm. að stærð,
þar af er bílskúr
45 fm.
Húsið
skiptist í forstofu, gesta wc,
hol,
stofu
/
borðstofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og 3-4 svefnherbergi. Stór og
góður bílskúr. Timburverönd bæði fyrir framan og aftan
hús. Góður garður með miklu útsýni. Verð 48,5 millj.
Uppl. veitir Ragnar S. 822-3737

Til sölu vel skipulögð og falleg 5 herb. sérhæð, samtals 121,5 fm, í
þríbýlishúsi á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík. Falleg gólfefni;
parket og flísar. Snyrtilegar innréttingar. Stór stofa og borðstofa.
Rúmgóð svefnherb. Möguleiki á bílskúr. Skólp í sökklum, rafmagn í
íbúð og miðstöðvarlagnir eru endurnýjaðar.
Hafþór sýnir hæðina í dag, sunnudag, á milli 14 og 16.

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Þingvað 37-59
Norðlingaholti
- Húsin skilast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan*
- Lóð verður fullbúin, tyrfð og hellulögð bílaplön og gönguleiðir
- Sameiginlegur garður frágenginn
- Hiti í bílaplani
- Gólfhiti í húsum
*fullmálað ásamt frágengnu rafmagni
Hús nr.

Stærð

Bílskúr

Verð

Afhending

Þingvað 37

177,3m2

23,9m2

51,9 Millj.

Maí 2008

Þingvað 39

177,3m

2

26,3m2

50,9 Millj.

Maí 2008

Þingvað 41

177,3m

2

2

26,4m

50,9 Millj.

Apríl 2008

Þingvað 43

177,3m2

26,2m2

52,4 Millj.

Apríl 2008

Þingvað 45

177,4m2

26,2m2

51,9 Millj.

Mars 2008

Þingvað 47

177,4m

2

2

51,9 Millj.

Mars 2008

Þingvað 49

203,8m2

2

26,8m

59,5 Millj.

Árslok 2008

Þingvað 51

203,8m2

26,8m2

58,8 Millj.

Árslok 2008

Þingvað 53

177,6m

2

2

59,5 Millj.

Árslok 2008

Þingvað 55

177,3m2

2

23,9m

51,9 Millj.

Haust 2008

Þingvað 57

177,3m2

23,9m2

50,9 Millj.

Haust 2008

Þingvað 59

2

2

58,8 Millj.

Haust 2008

177,1m

26,2m

59,7m

51,9m

TIL
U
SÖL

Sjá nánar: www.kjarnibygg.is
- Grunnteikningar
- Myndir
- Skilalýsing
- Söluaðili
- Teikningar
- Umhverfið

Allar upplýsingar eru veittar á byggingastað
hjá byggingastjóra, Eyþóri Á. Eiríkssyni
s 567-2300 / 897-2780 eða á skrifstofu
félagsins Hátúni 6a, 105 Reykjavík s 512-1223

Kjarni Byggingar ehf - Hátúni 6a - 105 Reykjavík - s: 512 1223

matur

GLAÐNINGUR FYRIR ÖLL SKILNINGARVIT

Páskamolar af
öllum stærðum og gerðum
úr heimatilbúnu
súkkulaði.

Eggin búa til
skemmtilega
stemmingu fyrir
hátíðirnar.

Páskaegg

Fyrir börn með fæðuóþol geta heimatilbúin egg
verið virkilega góð lausn.

sælkeraegg
Heimatilbúin páskaegg eru árleg páskahefð
hjá Sólveigu Eiríksdóttur. Ýmist notar hún
heimatilbúið súkkulaði eða sælkerasúkkulaði með chili eða appelsínum.

U

ndirbúningur páskanna
hefst með páskaeggjaNammi
gerð heima hjá Sólveigu
namm! Eiríksdóttur, hjá Himneskri hollustu. „Vinir mínir og krakkarnir
þeirra koma oft heim til mín rétt
fyrir páska. Síðan búa allir til páskaegg saman
og skreyta. Þetta hef ég gert til fjölda ára,“
útskýrir Sólveg sem segir eggin líka góð fyrir þá
sem ekki geta borðað venjuleg páskaegg.
„Ég á fjórtán ára ungling og sem er með fæðuofnæmi og hún hefur aldrei smakkað öðruvísi
páskaegg. Síðan eru þessi egg líka hollari og
krökkunum finnst svo gaman að fá að búa til sín
eigin egg og skreyta,“ segir Sólveig og bætir við að
það sé sáraeinfalt að búa til eggin. „Þetta virðist
kannski flókið í fyrstu. Sannleikurinn er hins vegar
sá að þetta er ekkert mál,“ segir Sólveig sem notar
alls kyns súkkulaði í eggin. „Súkkulaðimenningin
hefur aukist almennt. Það er til svo mikið af æðislega góðu og öðruvísi súkkulaði. Úr þeim er hægt að
búa til páskaegg. Bæði nota grunnuppskrift frá mér
og blanda út í sitt uppáhaldssúkkulaði. Eða bræða eitthvað sem manni finnst gott. Krydda síðan með chili eða
appelsínuberki og bara nota ímyndunaraflið,“ segir Sólveig sem bætir við að páskaeggjamótin fáist í versluninni Pipar og salt á Klapparstíg.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Heimatilbúnu eggin
hennar Sollu slá
alltaf í gegn hjá
krökkunum. Litli
aðstoðarmaðurinn
heitir Gísli Jónsson
og er átta ára.

Heimatilbúið

9

E
HEIMAGERÐ PÁSKAEGG ÚR HEIMAGERÐU SÚKKULAÐI
Nægir fyrir eitt meðalstórt egg eða tvö minni
SÚKKULAÐIÐ
1 dl lífrænt kakóduft
½ dl kaldpressuð kókosolía
½ dl kakósmjör
½ dl agavesýróp
Setjið kakóduft , fljótandi kókosolíu,
fljótandi kakósmjör og agavesýróp í skál
Hrærið þessu saman þar til blandan er
alveg kekklaus.
Síðan er gott að krydda með smá
vanilludufti og eða örlitlum cayenne
pipar.
Til að kókosolían verði fljótandi er
þjóðráð að láta heitt vatn renna á
kókosolíukrukkuna eða setja
krukkuna í skál með um 50 gráðu
heitu vatni í vaskinum.
Til að kakósmjörið (fæst í heildsölum
sem selja bökunarvörur) verði fljótandi
er gott að setja það í skál og inn í
örbylgjuofn eða bræða það yfir vatnsbaði. Ef þið fáið ekki kakósmjör getið
þið notað 85 prósent súkkulaði (til
dæmis frá Gepa sem fæst í Maður
lifandi), bræða yfir vatnsbaði og nota
með kókosolíunni.
Ef þið nennið ekki að búa til eigið
súkkulaði þá veljið þið bara eitthvert flott
súkkulaði sem þið bræðið yfir vatnsbaði
og hellið í formin.

PÁSKAEGG
Takið páskaeggjaform og látið nokkrar
skeiðar af súkkulaðinu í formið. Hallið
forminu fram og til baka þannig að
súkkulaðið renni um formið og þeki það
vel.
Setjið bökunarpappír á plötu og snúið
formunum á hvolf á plötuna og látið
súkkulaðið storkna. Þið farið alveg eins
að með fótinn. Þetta tekur um 5 mín, en
þið getið flýtt fyrir með því að setja
formin inn í frysti eða kæli.
Endurtakið að minnsta kosti einu sinni.
Fer allt eftir því hve vel ykkur tekst til að
þekja formin og hve þykk súkkulaðiskelin
er orðin.
Þegar skeljarnar eru tilbúnar þá er um að
gera að setja skemmtilegan málshátt og
fleira spennandi inn í eggið. Til dæmis
heimatilbúið sælgæti eða annað fallegt
sem kemur á óvart.
Egginu er lokað með því að nota fljótandi
súkkulaði sem lím. Því er smurt á kantinn
á annarri skelinni og síðan er eggið „límt“
saman. Þar næst setjið þið smá „súkkulaðilím“ á fótinn og límið eggið á hann.
Til að laga kantana setjið þið súkkulaði í
sprautupoka og sprautið því allan hringinn. Svo má skreyta með sælgæti eða
pallíettum og öllu þar á milli. Að lokum er
unginn festur á og eggið er tilbúið.
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Páskaborðið

FALLEGA SKREYTT

Ljóst og létt

lagt á borð
Þó að gulur sé litur páskanna er engin þörf á að sá
litur sé yfirþyrmandi á páskaborðinu. Oft er minna
meira og skemmtilegt að blanda fleiri litum með.
Oft þarf ekki nema einn hlut í
gulum lit til að matarborðið
fái páskablæ. Karen notar hér
falleg vínglös í gulum tón.

Einfalt ráð svo borðbúnaðurinn verði sparilegur er að
vefja servíettu um hnífapörin
og binda um með slaufu.

K

Fallegt er að klippa út úr munstruðum
servíettum og leggja á borðdúkinn
með skrautsandi eða perlum.

aren Martensdóttir í
Tekk Company lagði á
páskaborð
fyrir
Fréttablaðið. Hún segir oft
ekki þurfa að kosta miklu til
til að búa til fallegar
borðskreytingar og í raun sé
hugmyndaflugið allt sem
þarf.
Gulur er litur páskanna
en Karen segir ekkert atriði Lagt á borð fyrir páskana á einfaldan og
að yfirfylla allt með gulu. fallegan hátt án þess að guli liturinn yfirtaki
Oft sé nóg að hafa bara einn skreytingarnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
hlut gulan, eitt gult kerti eða
til dæmis gul glös. Svo er einfalt að klippa út úr munstruðum sérvíettum og leggja á borðið og dreifa skrautsandi eða perlum yfir. Oft á
maður einhverjar munstraðar servíettur ofan í skúffu sem má nota en
það gæti líka verið gaman að nota servíettur með páskamunstri eins og
eggjum eða páskaliljum. Karen notaði borðbúnað og skraut frá Tekk
Company til að leggja á borðið en segir fólk oft eiga eitthvað til í
eldhússkúffunum heima sem hægt sé að nota í skreytingar. Gefa þurfi
hugmyndafluginu lausan tauminn.
- rat

Þegar góða veislu
gjöra skal...

Veislukafﬁð er komið í verslanir

Njótið vel með kaffi frá Te & Kaffi, vönduð framleiðsla síðan 1984

w w w.teogkaffi.is
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Villibráð

INNBAKAÐUR HÉRI

Innbökuð
hérasteikin lítur vel út
frá hendi Elmars í
Perlunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elmar segir hérann
gott hráefni.

A
INNBAKAÐUR HÉRI
2 stk. hérafillet hreinsuð og snyrt
100 g kalkúnabringa
80 g Shitake-sveppir skornir í sneiðar
60 g Emmentaler-ostur skorinn í mjög litla kubba
100 ml rjómi
30 g Shallotu-laukur saxaður smátt
80 g spínat
koníak bara smá slettu
Salt og pipar
2 greinar timjan
50 g smjör
Hvítt brauðtertubrauð
Hérakjötið er sina- og fitu hreinsað, kryddað með
salti og pipar og lagt saman. Síðan er búið til
kalkúnafars á eftirfarandi hátt:

Sveppir, laukur og spínat steikt í smjörinu og kælt.
Kalkúnabringan sett í mixer og maukuð. Öllu
blandað út í mixerinn og kryddað. Rjómanum er að
síðastu bætt við.
Farsinu er smurt á brautertubrauðið 0,5 cm þykku.
Héranum er síðan rúllað inn í fars og brauð,
pakkað inn í plastfilmu og sett í
kæli.
Plastið tekið af og rúllan steikt í
smjöri þar til hún er vel brúnuð.
Bökuð í 20 mínútur í ofni
við 110 gráður. Skorin í
fjóra bita.

Villibragð
svolítið sterkt
Elmar Pétur Kristjánsson, yfirmatreiðslumaður Perlunnar, segir hérann ekki aðeins tákn páska heldur sé
hann einnig fyrirtaks hráefni í steik.

H

érinn er ekki bara táknrænn fyrir páska heldur getur líka
verið hráefni í fyrirtakssteik. Elmar Kristjánsson,
yfirmatreiðslumaður Perlunnar, kann vel að meta hérakjöt og
segir það mjög bragðgott. „Hérakjötið er með miklu villibragði, svolítið
sterkt,“ segir hann og gefur okkur uppskrift að innbökuðum héra.
Magnið er ætlað fjórum.

margt smátt
SVEPPIR OG HVÍTVÍN
Endrum og eins er gaman að taka
áhættu í matargerð og elda einhverja
framandi rétti. Sniglar eru tilvaldir til
þess, en þá er hægt að kaupa úti í
búð annaðhvort í eða án skelja. Svo
er tiltölulega auðvelt að elda úr þeim
dýrindis matarveislu og bera fram með
hvítlauksbrauði og hvítvíni.

FÍNERÍ Á BORÐIÐ
Ostahnífar af ýmsum gerðum
fást í helstu búsáhaldaverslunum
landsins, en þeir eru fínasta búbót og setja þar að
auki skemmtilegan svip á ostaveislur.

FÍNLEG FRAMKOMA
Það skiptir öllu máli að
vera kúltiveraður í kokteilboðum. Til dæmis
þykir ekki fínt að
ryðja fólki frá til að komast
að
girnilegum pinnamat. Hvað þá
að standa alltof lengi við veisluborð. Og
það þykir fyrir neðan allar hellur að stinga úr
tönnunum á sér, ropa eða sleikja puttana til að
láta ánægju sína í ljós.
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NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR
SKRIFAR MATARHUGLEIÐINGAR

Páskaeggjabrauð
Ý
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msar matarhefðir tengjast páskahátíðinni víða
um heim og þótt íslenskar hefðir í páskamat séu
kannski ekki sérlega miklar – að páskaeggjunum
undanskildum – þá kannast flestir við páskalambið. Þó
er ekki eins rík hefð hér fyrir því að lambakjöt sé haft í
páskamatinn og víða annars staðar en það
helgast meðal annars af því að víða
erlendis var talið hæfilegt að slátra
fyrstu vorlömbunum um páskaleytið en hérlendis eru ærnar
yfirleitt ekki einu sinni farnar
að bera, hvað þá að komið sé
að sláturtíð.
Sú
páskamatarhefð
sem e.t.v. er þó algengust er páskabrauð af
ýmsu tagi. Líklega
eiga flest lönd Evrópu sitt sérstaka
páskabrauð,
nema
helst Norðurlöndin,
þó að Finnlandi undanskildu. Þessi páskabrauð, þótt ólík séu, eru
yfirleitt full þrungin
merkingu og táknum sem oft
eru vísun í kristna trú. Krossar
og kransar (þyrnikórónur) eru
algengir og stundum eru brauðin
löguð eins og fiskar eða lömb. Stundum má þó rekja táknmál brauðanna
aftur í heiðni (egg, hérar o.fl.).
Þessi brauð eru gjarna sæt og innihalda yfirleitt töluvert af smjöri og eggjum og oft einnig þurrkaða ávexti,
hnetur, sykraðan ávaxtabörk og fleira sem var kærkomið eftir aðhaldssemi og strangleika lönguföstunnar.
Yfirleitt eru brauðin tengd páskadegi en enskar krossbollur (cross buns) voru yfirleitt bakaðar á föstudaginn
langa úr krydduðu gerdeigi með kúrennum og skorinn í
þær kross (eða sprautaður á þær með glassúr) sem átti
að minna á krossfestingu Krists. Þjóðverjar eru miklir
brauðgerðarmeistarar og þar þekkjast alls konar páskabrauð, sum mótuð í alls konar form, svo sem héra, fiska
eða hreiður fullt af páskaeggjum.
Þekktasta rússneska páskabrauðið er kulich, hátt og
uppmjótt og toppurinn skreyttur með letri sem táknar
„Kristur er upprisinn“. Þetta brauð tók fólk oft með í
miðnæturmessu aðfaranótt páskadags og lét blessa
það. Choerek er páskabrauð Georgíumanna, stundum
mótað í kransa eða eins og sniglar.
Gríska páskabrauðið lambrópsomo er aftur á móti
oft mótað eins og blóm eða laufblöð og skreytt með
rauðmáluðum eggjum sem eiga að tákna blóð Krists.
Tsoureki er annað grískt páskabrauð, mótað í fléttur og
einnig skreytt með rauðmáluðum eggjum. Þekktasta
eggja-páskabrauðið er þó líklega ítalska brauðið pane
di con uovo, fléttaður eða snúinn krans með mislitum
eggjum.
Brauðið sem hér kemur uppskrift að er tilvalið t.d. í
páska„brunch“ eða með morgunkaffinu á páskadag.
Það er best nýbakað en vegna þess að það inniheldur
smjör og egg geymist það vel a.m.k. til næsta dags og
þá er tilvalið að borða það með smjöri og e.t.v. sultu eða
hunangi – nú, eða bara með eggjunum. Oft er brauðið
reyndar sætara en þetta hér og einnig inniheldur það
gjarna sultaðan börk (súkkat), saxaðar möndlur og
rúsínur. Það er ýmist bragðbætt með sítrónu eða anís.

Ég notaði egg sem ég sauð fyrst í nokkrar mínútur í
litlum potti í vatni blönduðu 1-2 tsk af matarlit og lét
þau svo kólna í soðinu en það má líka mála hrá egg með
matarlit og baka þau með brauðinu án þess að sjóða þau
fyrst. Þó þarf að gæta að því að liturinn sé hæfur til
neyslu því að eitthvað af honum smitar oftast út í
deigið. Einnig má sleppa því að lita eggin en
brauðið er óneitanlega skrautlegra sé það
gert.

ÍTALSKT PÁSKABRAUÐ
200 ml mjólk, ylvolg
3 msk. sykur
1½ msk. þurrger
450 g hveiti, eða
eftir þörfum
1 tsk. salt
50 g smjör, brætt og
látið kólna ögn
2 egg
fínrifinn börkur af 1-2
sítrónum
5 lituð egg, hrá eða
soðin
smjör til penslunar
Settu volga mjólk í skál ásamt
1-2 tsk. af sykri og gerinu og láttu
standa í nokkrar mínútur, eða þar til gerið fer að
freyða. Blandaðu þá helmingnum af hveitinu saman
við, ásamt afganginum af sykrinum, salti, smjöri,
eggjum og sítrónuberki. Hrærðu svo meira hveiti
saman við smátt og smátt, þar til hægt er að hnoða
deigið án þess að það klessist mikið við hendur en
það er þó fremur lint. Hnoðaðu það vel, settu það svo
í skál, breiddu viskastykki eða plastfilmu yfir og láttu
það lyfta sér á hlýjum stað í a.m.k. 1 klst., eða þar til
það hefur tvöfaldast.
Sláðu þá deigið niður, hnoðaðu það lauslega, skiptu
því í tvennt og rúllaðu hvorn helming um sig út í
sívalning, 60-70 cm á lengd. Snúðu lengjurnar saman í
vafning, ekki mjög þéttan. Settu vafninginn á pappírsklædda bökunarplötu, mótaðu hann í hring og
þrýstu endunum vel saman; reyndu að hafa þá sem
sléttasta. Stingdu eggjunum inn á milli vafninganna.
Breiddu viskastykki yfir brauðið og láttu það lyfta sér í
a.m.k. hálftíma.
Hitaðu ofninn í 175°C (160°C sé notaður blástur).
Bræddu dálítið smjör og penslaðu deigið vel með
því (ekki pensla eggin). Bakaðu brauðið á næstneðstu rim í 35-40 mínútur, eða þar til það er fallega
gullinbrúnt. Taktu það þá út og settu á grind.
Penslaðu brauðið með bráðnu smjöri á meðan það
er heitt og e.t.v. aftur áður en það kólnar alveg, við
það verður skorpan sérlega mjúk og bragðgóð.
Einnig má gera bollur úr deiginu og þrýsta einu eggi
ofan í miðjuna á hverri bollu áður en hún er bökuð.

margt smátt
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„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

PÁSKATERTUR eru skemmtilegar um hátíðirnar. Þá er gaman að gera fallegar hnallþórur eða rúllutertur. Nota gult krem, rjóma eða gult
marsípan. Skreyta með litlum eggjum, súkkulaðieða marsípaneggjum. Eða jafnvel gulum sætum
ungum. Krökkunum finnst fátt skemmtilegra en
að baka með mömmu og
pabba. Ekki er verra
að láta sköpunargleðina ráða
ferðinni í
eldhúsinu.
Bjóða
síðan í
kaffi með
páskaliljur á
borði.

EGGJAKAKA
með grænmeti,
beikon og góðum
osti er frábær
kvöldmatur rétt
fyrir páska. Þá
er tilvalið að
nota tækifærið og gera lítil
göt á eggin.
Blása út innihaldið. Gott er að
gæða sér á léttum rétti
fyrir kjötveislu páskahátíðarinnar. Mála síðan
eggin í öllum regnbogans litum og nota sem
fallegt páskaskraut heima. Með því að líma
spotta í eggin má hengja þau á blómstrandi
greinar.

Þú slærð í gegn

ATA R N A

með Siemens

Eldunartæki, kælitæki, og uppþvottavél
í eldhúsið þitt. Sannarlega góð hugmynd!

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Árshátíðir - Fundir - Ráðstefnur - Brúðkaup - Afmæli - Fermingar

Veisluþjónusta
Broadway

FÖNDURBÓKUM og -tímaritum sem eru sneisafull af
alls kyns skemmtilegum hugmyndum fyrir páskana. Alls
kyns áhugaverðir titlar eru
til að mynda í boði í verslunum Eymundsson. Má þar nefna
páskatölublað Cardmaking og
úrval danskra og franskra blaða.
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Klassískir salir

Stílhreinir salir

Veislu- og fundaþjónusta með 20 ára reynslu
GÓÐU DEKRI fyrir páskana.

Þá er til dæmis tilvalið að skella
sér í Síríus súkkulaðinudd eins og
boðið er upp á í World Class í
Laugum. Súkkulaði er nefnilega
ekki bara gott á bragðið heldur er
það ríkt af andoxunarefnum og er
því gott fyrir blóðrásina og þar af
leiðandi húðina.

Teiti er framsækið fyrirtæki fyrir einstaklinga, fyrirætki og stofnanir. Umsjón með árshátíðum, fundum,
ráðstefnum, brúðkaupum, fermingum, erfidrykkjum og öðrum viðburðum.

Fjölbreyttar
veitingar

Fáðu upplýsingar um sal og veitingar
4 Hjá okkur færðu sali, veitingar, tæknibúnað og viðburðarstjórnun.
4 Ef þú hefur salinn, getum við sent veitingar með eða án þjónustu.
4 Þú mætir á staðinn, allt er tilbúið og þú hefur engar áhyggjur.
4 20 ára reynsla skilar þér vönduðum og eftirminnilegum viðburði.

PÁSKASKREYTINGUM.

Fátt er eins skemmtilegt og
gefandi og að skreyta og fegra
heimilið fyrir páskana. Sérstaklega fyrir þá sem eru enn að
gráta jólaskrautið sem er komið
ofan í kassa. Páskaskraut má
nálgast í blóma- og gjafavöruverslunum. Eins er alltaf hægt að
fá útrás fyrir listræna hæfileika
með því að búa til eigið skraut.

Teiti, veisluþjónusta Broadway
Ármúla 9 108 Reykjavík - Sími: 533-1100 - teiti@teiti.is - www.teiti.is

Sendu
fyrirspurn
á teiti.is

SUNNUDAGUR 9. mars 2008

www.motas.is

3ja herbergja íbúðir
með allt að 100% fjármögnun!
Glæsilegur frágangur - Hagstætt verð
GUÐBERGUR BERGSSON

Skipalón 25 - 27, Hvaleyrarholti, Hafnarfirði
„Hvort bókmenntastofnunin sé
að missa átorítet? Getur vel verið.
Veit ekki. En könnunin er óneitanlega athyglisverð,“ segir Egill
Helgason sjónvarpsmaður.

Framsókn elskar Þráinn
Þeir höfundar sem eru nálægt því
að ná inn á lista eru Ólafur Jóhann
Ólafsson, Guðbergur Bergsson,
Þorgrímur Þráinsson, Gyrðir
Elíasson og Þórarinn Eldjárn.
„Þetta finnst mér magnað,“
segir Katrín. „Að Guðbergur, sem
ég myndi nefna væri ég spurð, að
hann nái ekki inn á topp tíu og sé í
sömu stöðu og Þorgrímur Þráinsson. Sem er fyndið. En fólk svarar
greinilega frá hjartanu.“
Í könnuninni var tekið tillit til
kyns, búsetu og einnig hvaða
stjórnmálaflokk svarendur styðja.
Og þar má sjá athyglisverða
punkta. Þannig nýtur Arnaldur 50
prósenta fylgis meðal sjálfstæðismanna og frjálslyndra. En um 30
prósent annarra flokka. Enginn
Vinstri grænn er hrifinn af Hallgrími og fáir sjálfstæðismenn en
frjálslyndir, Samfylking og framsóknarmenn eru ánægðir með
Hallgrím. Framsóknarmenn eru
mjög ánægðir með Þráinn Bertelsson og 16 prósent þeirra nefna
hann og svo tíu prósent Vinstri
grænna. Sé einungis litið til framsóknarmanna þá eru þeirra höfundar Einar Már, Þráinn, Guðbergur og Stefán Máni. Fylgni við
höfunda að teknu tilliti til stuðnings við Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu eru eðli málsins samkvæmt í samræmi við niðurstöðuna
almennt. En Vinstri grænir eru
hrifnastir af Arnaldi, Einari Kárasyni, Þráni og Jóni Kalmann.

• Innangengt úr bílskýli að lyftu.
• Glæsilegt útsýni.
• Granít á borðum og sólbekkjum.

Verð frá

26.000.000 kr.

3ja herb. 101.6 m2 íbúð ásamt bílgeymslu
Verð íbúðar:

26.000.000 kr.

Afb. pr. Mán

Lán Íbúðalánasj.

18.000.000 kr. 40 ár 5,5%

92.914 kr.*

8.000.000 kr. 20 ár 6,3%

58.868 kr.*

Lán Mótás hf

• 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 innréttingum.

Til afhendingar núna!
ÍSLENSKA SIA.IS MOT 41044 02.2008

Að snobba niður á við
„Fólk kýs eftir hjartanu,“ segir
Katrín Jakobsdóttir. Egill segir
könnunina vissulega lýsa ákveðinni breytingu meðal bókaþjóðarinnar. „Líklega var Guðrún frá
Lundi vinsælli en Halldór Laxness
á tímabili en engum datt í hug að
halda því fram að hún væri besti
rithöfundur þjóðarinnar. Arnaldur
skrifar eftir ákveðinni formúlu,
þrautreyndri, og gerir það ágætlega. Hinn frægi heimspekingur
Zizek ráðlagði honum að breyta
ekki út frá því né fara að ímynda
sér að hann væri merkilegri en
hann er. En þetta er breyting í þá
átt að allt sem heitir menningarsnobb og elítismi er nánast fordæmt nú orðið. Menn eru frekar í
því að snobba niður á við ef greina
má einhvern straum í samfélaginu,“ segir Egill. En telur það
ganga yfir eins og annað.
Krimmahöfundar koma gríðarlega vel út úr könnuninni og Katrín
telur það til marks um að fólk kaupi
þær bækur sem það les og skammist sín ekkert fyrir það. Kristján
spyr á hinn bóginn hvernig búast
megi við öðru þegar krimmahöfundar eru dæmdir í blöðum af
sömu ritdómurum og fjalli um
aðrar bækur. Og þar sé skrifað um
þá af fullkominni virðingu. „Aldrei
er fjallað um þessa krimmabyltingu, sem á tíu ára afmæli í ár, sem
svo að þarna séu slappari bækur en
aðrar. Fullt af fólki leggur annað
gildismat á bækur og telur krimmana ekki uppfylla lágmarksskilyrði
um stíl og persónusköpun. En þær
raddir heyrast ekki lengur sem
sannfærandi.“

3ja, 4ra og
5 herb. íbúðir

Söluaðili:

Sími 565 5522 | www.fasteignastofan.is

Afborgun
Vaxtabætur
Mánaðarleg greiðsla

151.782 kr.
- 23.364 kr.**
128.418 kr.*

* án tillits til verðbólgu.
** Vaxtabætur, 297.194 kr. pr ár, miðast við hjón/sambúð.

Sjón er sögu ríkari!
Sýningaríbúð á staðnum
Skoðið frágang á íbúðum hjá okkur og berið saman

> Yfir 20 ára reynsla
> Traustur byggingaraðili
Stangarhyl 5, sími 567 0765
Ítarlegar upplýsingar um
eignirnar á www.motas.is
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Fann þjón sem hataði ekki Chavez
Fleira felst í lífi stjórnmálafræðinga en langdvalir yfir skræðum og skólafólki. Baldur Þórhallsson er nýkominn frá Venesúela
þar sem hann kynnti sér ástandið. Hann sagði Jóni Sigurði Eyjólfssyni ekki aðeins af axarsköftum Hugo Chavez heldur einnig frá
sjónvarpsstjörnu á Íslandsgötu og vinnulagi óprúttins leiðsögumanns.

B

aldur
Þórhallsson,
stjórnmálafræðingur og
prófessor,
var
í
fyrirlestrarferð í Rómönsku-Ameríku. Hann
hélt fyrirlestur bæði í
Costa Ríka og síðan Trínidad og Tóbagó
en í millitíðinni fór hann til Venesúela.
„Ég fór þangað einkum til að kynna
mér ástandið þar,“ segir Baldur þegar
hann rifjar upp veru sína þar fyrir
blaðamanni. „Það berast fjölmargar
fregnir í alþjóðlegum miðlum af því
hvað Hugo Chavez er að gera en það
fylgir ekki þeirri umfjöllun hvernig
fólkið í landinu hefur það og þessu
langaði mig að kynnast.“ Þessari
rúmlega tveggja vikna Ameríkudvöl
lauk svo í New York þar sem hann hélt
lokafyrirlesturinn í Colombia háskóla.
Felix Bergsson, leikari og eiginmaður
Baldurs, var með honum í för.
„Ég vissi ekki við hverju ég átti að
búast áður en ég fór til Venesúela. Ég
hafði reyndar farið í þriggja vikna
ferð síðastliðið haust um Argentínu,
Bólivíu og Perú. Þar sá ég náttúrlega
þessa gríðarlegu misskiptingu sem
því miður er víða að finna í álfunni.
Þar áttaði ég mig líka á þeirri
aðskilnaðarstefnu milli hinna ríku og
fátæku. Og eins má segja að þetta sé
aðskilnaðarstefna milli hvítra og
þeirra sem eru litaðri.
Ég bjóst við að sjá eitthvað í líkingu
við það í Venesúela en ég hafði
kannski ekki miklar hugmyndir um
Chavez nema það að honum hefur
verið hrósað nokkuð í heimspressunni
fyrir það sem hann er að gera í
innanlandsmálefnum
en
fengið
skammir í hattinn fyrir það sem hann
gerir á alþjóðavettvangi. Þetta var til
dæmis eitt af því sem mig langaði að
kynna mér; hvað er hann að gera
heima fyrir og hvernig kemur þessi
alþjóðastefna hans til þar sem hann
er að reyna að mynda vinstri bandalag
með Kúbu og Íran fremsta í
bræðraflokki en ber svo í víurnar við
aðrar vinstri stjórnir í sínum nágranna
ríkjum? En satt best að segja kom
ástandið mér mjög á óvart og það er
mun verra en ég gat ímyndað mér.“

Ekki tala við ókunnuga
„Það sem ég varð fyrst var við í
höfuðborginni Caracas er þetta mikla
umferðaröngþveiti, sem reynist svo
kannski myndbirting þeirrar óreiðu
sem ríkir í landinu. En svo þegar ég
gaf mig á tal við fólkið varð ég
fljótlega var við þann ótta sem ríkir.
Eitt af því sem Chavez hefur gert
er að ala á tortryggni gagnvart hinum
efnuðu svo í sumum tilfellum þykir
ekkert tiltökumál að ræna þá, fara
með þá jafnvel í hraðbanka og láta þá
létta á innistæðunum eða einfaldlega
halda þeim föstum og krefjast
lausnargjalds. Í hugum margra er það
ekkert annað en leiðrétting á
misréttinu sem hinir efnaminni hafa
þurft að búa við. Sú réttlæting kemur
líka heim og saman við málflutning
Chavez.
Við vorum því varaðir við því að
tala við ókunnuga en reyndar skellti
ég skollaeyrum við því,“ segir hann
og brosir við. „Enda hljómar það
svolítið undarlega að fólk skuli segja
við mann „ekki gera það sem við erum
í raun að gera núna“. Til dæmis var
athyglisvert þegar við tókum eina

BALDUR ÞÓRHALLSSON Mikið hefur verið fjallað um aðgerðir Hugo Chavez forseta en minna um það hvernig þær koma niður á landsmönnum í Venesúela. Baldur er nú

fróðari um það eftir dvöl sína þar í landi.

konu upp í bílinn sem var að falast
eftir fari og alla leiðina minnti hún
okkur á mikilvægi þess að taka ekki
fólk upp í bílinn. En eins gat ég skynjað það að fólk er einfaldlega óttaslegið við það hvað morgundagurinn ber í
skauti sér enda ríkir mikil óvissa eins
og Chavez hefur komið málum fyrir.
Allir sem við töluðum við, að einum
þjóni undanskildum, voru afar
óánægðir með karlinn í brúnni þótt
hvarvetna megi líta áróðursspjöld
sem tíunda ágæti hans.“

Hvað fór úrskeiðis?
Venesúela er annar stærsti olíuútflytjandi í heimi á eftir Sádi-Arabíu. Þar búa um 23 milljónir og því
segir Baldur að stjórnvöld ættu að
hafa alla burði til að gera vel við
þegna sína. Þar býr þó stór hluti þjóðarinnar undir fátæktarmörkum á
meðan aðrir vita vart aura sinna tal.
Þessi misskipting er eins og greipt
inn í borgarmyndina. „Það er mjög
athyglisvert að í einu hverfi þeirra
efnuðu snýst tilveran um fegurðarsamkeppni og lýtalækningar. Það er
ansi langt frá þeim viðfangsefnum
sem bíður íbúanna í hreysunum,“
segir Baldur.
En hvað er það sem fer úrskeiðis?
„Chavez er einfaldlega að rústa efnahag landsins,“ segir Baldur. „Hann
eyðir fjármagninu meðal annars í það
að borga fjölskyldum fyrir að senda
börnin sín í skóla. Það lýsir reyndar
góðum vilja en það verður hins vegar
til þess að margir þeirra sem fá þessa
peninga hætta að vinna og það leiðir
til vinnuaflsskorts bæði á ökrum í

RÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sveitum og í verksmiðjum borganna
sem síðan hefur leitt til vöruskorts.
Það vantar mjólk, egg, kjöt og klósettpappír svo eitthvað sé nefnt og fólk
segir okkur að það sé í fyrsta skipti
sem það búi við slíkt ástand. Síðan
niðurgreiðir hann bensínverðið svo
það kostar lítið sem ekkert að fylla
bílana og þetta verður til að fleiri geti
leyft sér þann munað að vera á bíl
sem þykir nokkurt stöðutákn.
Með þessum aðgerðum hefur hann
náð að höfða til þeirra efnaminni en á
sama tíma gufar fjármagnið upp og
það er nokkuð súrt í broti að sjá á
eftir því án þess að það hafi verið
notað til að byggja upp menntakerfið
og heilbrigðiskerfið eða til þess að
styrkja efnahagskerfið. Auk þess er
olíuauðurinn notaður til að niðurgreiða olíu til vinveittra viðskiptavina erlendis eins og Íran og ríkja
Rómönsku-Ameríku sem eru honum
vinveitt og svo má náttúrlega ekki
gleyma borgarstjóranum í London,
Rauða-Ken Livingston, sem Chavez
telur meðal sinna mestu bandamanna
í Vesturlöndum og verðið sem hann
kaupir olíuna á tekur mið af því.“

Chavez velur nýjan óvin
Hugo Chavez sór embættiseið sem
forseti landsins árið 1999 og naut mikillar hylli fyrst um sinn, sérstaklega
meðal þeirra sem minna höfðu handanna á milli. Baldur segir að verulega
sé farið að draga úr fylginu nú þegar
fólk upplifir áhrifin af efnahagsstefnunni.
„Áður gat hann alið á tortryggni
gagnvart þeim efnameiri en nú er

Það sem ég
varð fyrst var
við í höfuð borginni
Caracas, er
þetta mikla
umferðaröngþveiti,
sem reynist
svo kannski
myndbirting
þeirrar óreiðu
sem ríkir í
landinu

Frá ferðalaginu um Venesúela

Í FRÍÐU FÖRUNEYTI Frá vinstri Baldur, Noralys Rodriguez

ÍSLANDSGATA Fyrrverandi kjörræðismanni

sjónvarpskona, maður hennar Karel Bentata, kjörræðismaður
Íslands, og loks Felix Bergsson, eiginmaður Baldurs.

Íslands þótti ekki annað við hæfi en að
gatan bæri nafn með rentu.

ÁRÓÐUR FORSETANS Hvarvetna mátti sjá áróður frá Hugo
Chavez en Baldur lét þó ekki sannfærast.

fólk orðið verulega pirrað svo hann
þarf að finna ný ráð til að fylkja fólkinu á bak við sig,“ segir Baldur. „Og
svo virðist sem að þessu sinni ætli
hann að höfða til þjóðerniskenndar
fólks. Það kemur honum því afar vel
að eiga í útistöðum við nágrannana í
Kólumbíu svo hann geti sameinað
landsmenn undir sinni forystu gegn
þessari ógn sem hann túlkar sem
svo.“ Mikillar spennu hefur gætt undanfarið milli ríkjanna og hafa Sameinuðu þjóðirnar meðal annarra beitt
sér fyrir því að koma á jafnvægi á
svæðinu.

Sjónvarpsstjarnan á Íslandsgötu
Baldur og Felix heimsóttu kjörræðismann Íslands í Caracas, Karel
Bentata sem jafnframt er lögfræðingur. Leysti hann margar þrautir fyrir ferðalangana sem ekki kunnu
að fóta sig í óreiðunni. Býr hann ásamt
konu sinni Noralys Rodriguez á
Íslandsgötu en föður hans og forvera í
starfi þótti ekki annað við hæfi en að
nefna götuna með hliðsjón af vinnuheiti hans. Noralys þessi er reyndar
ein frægasta sjónvarpsstjarna í Rómönsku-Ameríku en hún er með ferðaþáttinn Wild on sem milli 40 og 60
milljónir manna horfa á í hverri viku.
Hún er einnig þekkt fyrir störf sín
sem fyrirsæta. Baldur segir ekki loku
fyrir það skotið að hún komi til Íslands
þótt síðar verði.
En ekki var alltaf jafn mikill fengur
í föruneyti þeirra Baldurs og Felix.
„Til dæmis þegar við fórum að skoða
hús Símons Bólivar borguðum við
fyrir leiðsögumann sem virtist ekki
hafa komið þarna áður,“ segir Baldur
og brosir við. „Enskukunnátta hennar
var af skornum skammti. Til dæmis
leiddi hún okkur inn í eldhúsið og
sagði „this is the chicken“. Það bar
hins vegar ekki að líta nokkurn kjúkling svo þetta átti sennilega að vera
„kitchen“. Reyndar hvarf hún svo
sjálf í sögugöngu um húsið undir
stjórn spænskumælandi leiðsögumanns og skildi okkur eftir eins og
strandaglópa. Hún kom þó til okkar
endrum og eins og sagði „very interesting“.
Baldur segir ómögulegt að segja til
um hvað framtíðin hefur að færa
landsmönnum í Venesúela. Hitt segir
hann þó víst að hann hafi nemendum
sínum enn meira fram að færa en
fyrir veruna í Venesúela.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Að ætla sér um of
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR REYNDI AÐ LAGA MYNDAVÉL MEÐ FLÍSATÖNG

Í dag

Ég er ein af þeim sem
fer inn í fatabúðir og
fussa og sveia yfir
því hversu dýrar
sumar flíkurnar séu
nú miðað við saumaskapinn. Og bæti því
jafnvel við að ég gæti
nú auðveldlega saumað
eitthvað í líkingu við þetta og það
væri bara ekkert mál. Ég á hins
vegar enga saumavél, og þess
vegna verður sjaldan eitthvað úr
þessum saumaskap mínum. Það
hefur þó komið fyrir, og þó ég segi
sjálf frá hefur það bara tekist nokkuð vel. Sömu sögu er að segja af
prjónaskapnum, þá sjaldan að ég
hef tekið upp prjónana hafa ágætustu lopapeysur litið dagsins ljós.

Kl. 15.00

Hér og nú
Borgarleikhúsinu
Kl. 17.00

No Dice
í Sætúni 8 (áður Heimilistæki)
Kl. 22.00

The Talking Tree
Tjarnarbíói

Manni er nefnilega ýmislegt til
lista lagt og það er sumt sem maður
er bara ansi góður í að gera. Stundum er samt svolítið erfitt að sætta
sig við þá staðreynd að það er
margt annað sem maður er lélegur
í. Ég fyllist til dæmis stundum oftrú
á sjálfri mér og held að ég geti eitthvað sem ég ætti bara alls ekkert
að geta – og á svo erfitt með að
sætta mig við vankunnáttu mína.
Í vikunni bilaði til dæmis myndavélin mín. Þar sem ég hafði áður
farið með hana í viðgerð fyrir
morðfjár ákvað ég að reyna að laga
hana sjálf áður en ég leitaði hjálpar. Hvers vegna mér datt í hug að
ég gæti það veit ég ekki. Það er
ekki eins og ég hafi nokkra reynslu
af því að gera við myndavélar.

Ætlaði bara að skrúfa hana í sundur
og sjá hvort ég gæti ekki krukkað
eitthvað í henni.
Ég bý hins vegar ekki svo vel að
eiga pínulítil skrúfjárn eða aðrar
græjur sem þarf til svona framkvæmda svo ég prófaði að nota
flísatöng og naglaþjöl til þess að
skrúfa í sundur. Og viti menn, það
svínvirkaði á fyrstu skrúfurnar.
Svo vandaðist málið og myndavélin
hefur legið óhreyfð í mörgum
bútum í nokkra daga. Nú er bara
spurningin hvort ég geti viðurkennt
að hafa ætlað mér um of í þessu tilviki og fari með vélina í viðgerð.
Áður en ég játa mig sigraða ætla ég
samt að fara í Byko og kaupa mér
skrúfjárn. Eða kannski kaupi ég
mér bara nýja myndavél.

Dagskrá og nánari upplýsingar á www.lokal.is

Húsmæðraorlof
Gullbringu- og Kjósarsýslu

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Svona já! Nú ertu með
bert og sexý höfuð!
Guð, en hvað þetta er
skemmtilegt!

Og þú þarft ekki að hafa
fyrir þessu, svo mikið er víst!
Guð, en skemmtilegt!

Móónaa! Maðurinn segir ekkert!
Ég er hræddur!

Rólegur,
Teódór!

Óó, neii! Nú er
hann farinn að
slefa líka!

Ekki alveg
ánægður?

Álftanes, Garðabær, Garður, Grindavík,
Kjósarhreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær,
Sandgerði, Seltjarnarnes, Vogar.
Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sérhver kona
sem veitir, eða hefur veitt heimili forstöðu, án launagreiðslu
fyrir það starf.
Vestmanaeyjar.................................................6. til 8. júní.
Austurland........................................................13. til 15. júní
Sviss...................................................................1. til 9. september.
Aðventuferð til Würzburg............................5. til 8. desember.
Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti pöntunum í síma á milli kl. 17:00 og 19:00 á virkum dögum frá
10. til 19. mars.
Svanhvít Jónsdóttir
Ína Jónsdóttir
Guðrún Eyvindsdóttir
Valdís Ólafsdóttir
Sigrún Jörundsdóttir
Eyrún Antonsdóttir

565 3708
421 2876
422 7174
566 6635
565 6551
587 3335

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Áður en við eyðileggjum
gírkassann ættum við kannski
að kíkja aðeins í handbókina

Láttu gírkassann bara
vera félagi. Hann er
slæmt karma.

Djúpt!

Það er ótrúlegt að
fólk hafi komið
einhverju í verk á
sjöunda áratugnum.

Gír... gír... gírkassi! Hérna!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Orlofsnefndin

Svona nú
Skjalda!!
Skildu smá
eftir handa
mér!!

GUILLERMO DEL TORO
leikstjóri

PAN'S LABYRINTH
KYNNIR

„Þessi svali tryllir skýtur
rótum í undirmeðvitundinni
og minnir á sig í margar
vikur á eftir.“

„Virkilega hrollvekjandi og
mjög frumleg! Sá ótti sem
Munaðarleysingjahælið
framkallar er hvorki
byggður á blóðsúthellingum né tæknibrellum og
er mun djúpstæðari en til
dæmis afskornir útlimir í
hvaða Saw mynd sem er."

- Andrew O'Hehir,
Salon.com

„Það þarf mikið til
að hræða mig í bíó, en
Munaðarleysingjahælið,
sem er mögnuð draugasaga
frá Spáni, tókst það svo um
munaði, í bæði skiptin
sem ég sá hana.“

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

...það stendur
ennþá...

Prófum þetta
aðeins!

Ég held að þú
kunnir að passa
hús.

- David Ansen, Newsweek

BA
NK

„Stórkostleg draugasaga.“
- Roger Ebert, Chicago
Sun-Times

BANK
BANK

- Lou Lumenick,
The New York Post

Takk.

■ Barnalán
Hæ, hvernig
gekk morguninn með
Lóu?

MUNAÐARLEYSINGJAHÆLIÐ | EL ORFANATO
FRUMSÝND 7. MARS Í REGNBOGANUM
CANNES FILM FESTIVAL

TORONTO FILM FESTIVAL

ZEITGEIST FILM FESTIVAL

CRITICS' WEEK 2007

OFFICIAL SELECTION 2007

OFFICIAL SELECTION 2007

KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is -

Skráning í Bíóklúbb Græna ljóssins margborgar sig

Frábærlega.
Nokkrar konur
spurðu hvort ég
væri afi hennar

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ha???

Það er út í
hött!

Margir menn á þínum
aldri eru að eignast sín
fyrstu börn!
Takk....

Hvað meinarðu með
„menn á mínum aldri“???
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Forngripir og skrímslaleikur
Fjölbreytt
sönglög Jórunnar
Almenningi er boðið að koma með forngripi eða gamla
muni í skoðun og greiningu á Þjóðminjasafnið í dag.
Heima hjá fólki leynast víða fornir eða gamlir gripir.
Sumir eiga í fórum sínum erfðagripi eða ættargripi án
þess að vita með vissu hve gamlir þeir eru og leikur
kannski forvitni á að þekkja á þeim nánari deili.
Þetta geta verið útskornir munir, skart eða hvaðeina það sem gamalt virðist vera. Gripir þurfa alls
ekki að vera frá miðöldum til að teljast gamlir og má í
því samhengi benda á að grunnsýning Þjóðminjasafnsins spannar öll 1.200 árin í sögu Íslandsbyggðar,
frá landnámstíma til 20. aldar.
Sérfræðingar Þjóðminjasafnsins verða á staðnum
milli kl. 14 og 16 og munu taka vel á móti öllum. Tekið
skal fram að einungis verður reynt að greina muni
með tilliti til aldurs, efnis og uppruna en starfsmenn
safna meta ekki verðgildi gamalla gripa. Eigendur
taka gripina með sér aftur að lokinni skoðun.
Jafnframt verður ýmislegt í boði fyrir börnin á
Þjóðminjasafninu í dag. Efnt verður til spennandi

Tónskáldið og píanóleikarinn Jórunn Viðar
verður níræð á árinu. Af
því tilefni halda Helga
Rós Indriðadóttir sópransöngkona og Guðrún Dalía
Salómonsdóttir píanóleikari
söngtónleika í Salnum síðdegis í dag.
Á efnisskrá tónleikanna eru öll
útgefin sönglög Jórunnar ásamt
nokkrum þjóðlögum í útsetningum
hennar. Tónleikarnir eru því einstakt tækifæri til þess að heyra
þennan
hluta
höfundarverks
Jórunnar leikinn í heild. „Það
hefur verið afskaplega gaman að
setja saman þessa dagskrá þar
sem lögin hennar Jórunnar eru
sannkallaður fjársjóður, fjölbreytt
og ólík innbyrðis. Jórunn er eitt af
merkustu tónskáldum þjóðarinnar
og því þykir okkur gaman að geta
heiðrað hana og hennar starf á
þennan hátt,“ segir Helga.
Þær Helga og Guðrún fengu á
dögunum styrk úr sjóði Hlaðvarpans til þess að vinna að tónleikunum og hafa því getað helgað sig
æfingum og undirbúningi á liðnum
vikum. „Við höfðum samband við
Jórunni eftir að við fengum styrkinn og höfum því unnið að undirbúningnum með henni, sem hefur
verið okkur ómetanlegt,“ útskýrir
Helga. „Hún er náttúrulega góður
og reyndur kennari og það hefur
verið ákaflega gefandi að vinna
með henni, sjálfu tónskáldinu, að
flutningi laga hennar. Samstarfið
hefur veitt okkur nýja og dýpri
innsýn en ella inn í tónlist hennar
og skilning hennar á ljóðunum
sem sungin eru. Einnig getum við
nú tekið tillit til óska hennar varðandi flutningsatriði eins og styrk,
hraða og áslátt.“
Jórunn Viðar er afkastamikið

LUMAÐ Á FORNGRIPUM Fólk fjölmennti á Þjóðminjasafnið
þegar boðið var upp á forngripamat í nóvember síðastliðnum.

skrímsladagskrár í samvinnu við Þórbergssmiðju og
er börnum boðið í skrímsla- og kynjaveruleik klukkan
12 og 13.30.
- vþ

SÖNGLÖG JÓRUNNAR FLUTT Guðrún
Dalía, Helga Rós og Jórunn samankomnar í Salnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

tónskáld og sannkallaður brautryðjandi í íslensku tónlistarlífi.
„Jórunn er merkileg kona sem
hefur lifað um margt óvenjulegu
lífi,“ segir Helga. „Hún stundaði
tónsmíðanám í Berlín og í New
York á fjórða og fimmta áratug
síðustu aldar, sem er ekki síst
merkilegt þar sem það var sjaldgæft á þessum tíma að konur færu
í tónsmíðanám. Hún hefur svo
unnið gott og mikið starf til
eflingar íslenskri tónlist og hefur
til að mynda átt stóran þátt í því að
halda gömlu þjóðlögunum okkar á
lofti með útsetningum sínum.“
Í kjölfar tónleikahaldsins stefna
þær Helga og Guðrún í hljóðver
þar sem til stendur að þær taki
sönglög Jórunnar Viðar upp á
geisladisk.
Tónleikarnir hefjast kl. 16 og
miðaverð er kr. 2.000, en 1.600 kr.
fyrir öryrkja, eldri borgara og
nema.
vigdis@frettabladid.is

Steinarssafn komið út
Heildarútgáfa á
verkum Steinars
Sigurjónssonar
skálds er komin út
en á morgun er
þess minnst að
hann hefði orðið
áttræður. Hópur
vina og kunningja
skáldsins hefur
unnið að því um
nokkurra ára skeið
að ná saman
verkum hans og
koma þeim út í
heildstæðu safni. Á
sunnudag kl. 15
verður samkoma á
Háskólatorgi til að
fagna þessum
viðburði.
Það er Magnús
Pálsson myndlistarmaður sem hefur
haft forgöngu um
útgáfuna. Verk
Steinars komu út
undir ýmsum
höfundarnöfnum
og og eru þau
BÓKMENNTIR Steinar Sigurjónsson skáld.
MYND/JÓN KALDAL
löngu orðin
illfáanleg í
verslunum og jafnvel á bókasöfnum. Nú fagnar Steinarsfélagið
þeim árangri, að heildarverk Steinars verða gefin út á áttræðisafmæli hans.
Útgáfan er um margt sérstök, því ýmsir fremstu myndlistarmenn
okkar ásamt erlendum vinum Steinars, gáfu listaverk til að skreyta
bókakápurnar og styðja útgáfuna. Eru kápur bókanna 20 því ólíkar.
Öskjur um bækurnar eru skreyttar myndverkum eftir Sigurð
Guðmundsson og Erró, sem gaf einnig 175 árituð sáldþrykk af
kápumyndinni til stuðnings útgáfunni. Að öðru leyti hefur Minningarsjóður Margrétar Björgólfsdóttur fjármagnað útgáfuna. En
Menningarsjóður studdi einnig verkefnið. Sögunum Farðu burt
skuggi og Blandað í svartan dauðann fylgja hljóðdiskar með lestri
Karls Guðmundssonar á þeim.
Bókaútgáfan Ormstunga gefur út verkið. Eiríkur Guðmundsson er
ritstjóri. Guðmundur Oddur Magnússon annaðist hönnun. Sigurjón
Þorbergsson í Letri sá um prentun á texta og Litróf kápuprentun.
Á útgáfuhátíðinni á morgun verður jafnframt sýning á listaverkunum sem prýða útgáfuna.
pbb@frettabladid.is

Ársfundur 2008
Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
verður haldinn mánudaginn 14. apríl 2008
kl. 17 í Hvammi á Grand Hótel.
Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg ársfundarstörf.
2. Önnur mál.
Sjóðfélagar og lífeyrisþegar sjóðsins eiga rétt til
setu á ársfundinum. Fundargögn verða afhent
á fundarstað.
Reykjavík, 9. mars 2008
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

www.live.is

Sími: 580 4000 | Myndsendir: 580 4099 | skrifstofa@live.is
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RÁÐSTEFNA

> ANDLIT PENNA

NEYÐAR- OG ÖRYGGISFJARSKIPTI

David Beckham er nýtt andlit Sharpietússpenna. Fótboltakappinn hefur hingað til verið andlit þekktari merkja, á
borð við Emporio Armani og Motorola,
en samstarfið er þó ekki svo fjarri lagi.
„Mér hefur alltaf fundist gaman að gefa
fólki eiginhandaráritanir,“ segir kappinn.
„Það er frábært að nota Sharpie-penna,
svo það er eðilegt að ég vilji vinna með
þeim,“ segir hann.

Ein samhæfingarstöð - samræmt fjarskiptakerfi
Verður haldin á Hótel Loftleiðum föstudaginn 14. mars kl. 9:00 – 16:00

Dagskrá:
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
13:15
13:30
13:45
14:00
15:00
15:30
16:00

Björn Bjarnason
Setning
Magnús Hauksson
Hvað eru neyðar- og öryggisfjarskipti
Þröstur Brynjólfsson
Staðan í dag: Land
Bergþór N. Bergþórsson
Staðan í dag: Loft
Gylfi Geirsson
Staðan í dag: Sjór
Kaffihlé
Lögreglan
Hjálmar Björgvinsson
Daníel Gunnlaugsson
Björgunarsveitir
Davíð Rúnar Gunnarsson
Smærri slökkvilið
Rögnvaldur Ólafsson
Almannavarnir
Nicolai Jónasson
Vegagerðin
Boðið upp á léttan hádegisverð
Matarhlé
Sjúkraflutningar
Ármann Höskuldsson
Orkufyrirtækin
Guðlaugur Sigurgeirsson
Slökkviliðin
Kjartan Blöndahl
4 hópar
Vinnubúðir (workshops)
Eiginleikar og uppbygging Tetrakerfisins
Þröstur Brynjólfsson
Pallborðsumræður. Lögregla, Landsbjörg, Sjúkra- og slökkviliðsmenn,Tetra.
Ráðstefnu lýkur

folk@frettabladid.is

Rihanna bjargar
lífi sjúklings
Söngkonan Rihanna hefur
hjálpað til við að bjarga lífi
hvítblæðissjúklings.

Vinnubúðir (workshops)
Fjarskiptastjórar - Fjölhópar
Eiginleikar kerfisins
Gáttir – Endurvarpar - DMO
Notendabúnaður

Eftir að Rihanna heyrði af
veikindum tveggja barna móðurinnar Lisu Gershowitz Flynn ákvað
söngkonan að hjálpa DKMS, samtökum sem aðstoða sjúklinga við
að finna mögulega beinmergsgjafa, við að finna hæfilegan gjafa
fyrir Flynn.
Flynn, sem er fjörutíu og eins
árs gamall lögfræðingur og tveggja
barna móðir, greindist með krabbamein í blóði og beinmerg í nóvember. Læknar sögðu hana hafa á
bilinu fjórar og sex vikur til að
finna beinmergsgjafa. „Þegar ég
heyrði af erfiðleikum Lisu brast
hjartað í mér. Ég sagði, „ég verð að
segja fólki frá Lisu undir eins“,“
sagði Rihanna nýlega í viðtali. Eftir
að Rihanna fór að tala um þetta
opinberlega höfðu fimm þúsund
manns samband við DKMS, sem
nú hefur fundið gjafa við hæfi.
„Í dag hefur 32 ára gamall engill
fallist á að vera beinmergsgjafinn
minn, þó að hún hafi að öllum líkindum aldrei hitt mig og viti ekkert
hver ég er,“ skrifaði Flynn í tölvupósti til stuðningsmanna sinna.

Grafika2008
2008
Grafíka

Í lok ráðstefnu verður boðið upp á léttar veitingar.
Ráðstefnustjóri: Róbert Marshall

STÓRTÓNLEIKAR Í CIRKUS Í KAUPMANNAHÖFN Á SUMARDAGINN FYRSTA
Björgvin Halldórsson, ásamt stórhljómsveit sinni og 18 manna strengjasveit Sinfóníuhljómsveitar
Konunglegu Óperunnar í Kaupmannahöfn, kemur fram með mörgum af fremstu dægurlagasöngvurum
og hljóðfæraleikurum Íslands.

GESTASÖNGVARAR:

HLJÓMSVEIT:
Þórir Baldursson, Róbert Þórhallsson,
Þórir Úlfarsson, Matthías Stefánsson,
Vilhjálmur Guðjónsson, Benedikt
Brynleifsson og Tatu Kanomaa.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 41078 2/08

Stefán Hilmarsson, Svala Björgvins,
Sigga Beinteins, Eyjólfur Kristjánsson,
Regína Ósk o.fl. ásamt sérstökum
leynigesti.

BO & CO Í KÖBEN 24. APRÍL
VERÐ FRÁ 85.300 KR.* Á MANN Í TVÍBÝLI
Tónleikarnir verða undir borðhaldi og síðan verður blásið til stórdansleiks
til kl. 2:00 þar sem Björgvin og hljómsveit hans ásamt gestasöngvurum
halda uppi stuðinu sem aldrei fyrr. Tilvalinn kostur fyrir hópa og klúbba.
+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is
Safnaðu
Vildarpunktum
Punktarnir upp í

Ferðaávísun gildir

*Innifalið í verði: Flug, flugvallarskattar, gisting á Hotel Du Nord í 2 nætur og miði á tónleika og dansleik ásamt 3ja rétta kvöldverði (frá kl. 19:30 til
22:00) í Cirkusbygningen 24. apríl. Hægt er að velja um gistingu á fleiri hótelum í Kaupmannahöfn og í allt að 4 nætur. Í boði eru flugferðir til
Kaupmannahafnar 23. eða 24. apríl og frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur 25., 26. eða 27. apríl. Eingöngu bókanlegt á netinu! Takmarkað sætaframboð!

„Lífi mínu verður bjargað vegna
þín, fjölskyldu minnar og vina.
Börnin mín munu áfram eiga móður
sína, eiginmaður minn konuna sína,
og foreldrar mínir munu eiga dóttur sína,“ skrifar hún. „Enska tungumálið býr ekki yfir orðum sem
duga til þess að þakka þeim sem
bjargar lífi þínu. Haldið áfram að
dreifa boðskapnum um hversu mikilvægt það er að fylla skrárnar yfir
mögulega beinmergsgjafa til að
bjarga öðrum,“ segir Flynn.

Hæstánægð með
nýju brjóstin sín
Destiny’s Child-stjarnan
Kelly Rowland fór í
brjóstastækkunaraðgerð á
síðasta ári. „Ég var
hundþreytt á því að passa
ekki í bolina mína,“ segir
Rowland. „Ég fór úr Askálum í B-skálar. Ég vildi
ekki vera með tvöfaldar Dskálar og vera pínulítil í
stærð 2 – það hefði litið
fáránlega út,“ segir
Rowland, sem segist líða vel
með breytinguna.
„Ég er svo ánægð. Mér
finnst ég heil. Þetta er
ákvörðun sem ég tók fyrir
sjálfa mig. Ég er ánægð, og
það er það eina sem skiptir
máli. Ég myndi segja ungu
fólki að hugsa sig vel um
áður en það gerir eitthvað
ÞREYTT Á BOLUM Kelly Rowland lét stækka
sem það gæti séð eftir
brjóst sín um eina stærð þar sem hún var hundleið á því að passa ekki í bolina sína.
síðar,“ segir hún.

Steed Lord á safnplötu
Lag hljómsveitarinnar Steed Lord,
Dirty Mutha-Dj Mehdi Remix, var
nýlega gefið út á safnplötu sem
kemur út ókeypis með breska tónlistartímaritinu MixMag.
Telst það mikill heiður fyrir
Steed Lord að komast á þessa safnplötu, sem ber heitið Ed BangerMénage-á-trois. Er hún hljóðblönduð af þeim Dj Mehdi, Dj Feadz og

Busy P, forstjóra plötufyrirtækisins Ed Banger. Það fyrirtæki er eitt
það virtasta í dansbransanum enda
með hljómsveitir á borð við Justice,
Uffie og Sebastian á sínum
snærum. EP-platan Dirty Mutha
verður fáanleg innan skamms á
netinu. Plata í fullri lengd fylgir
svo í kjölfarið ásamt tónleikaferð
um Evrópu og Bandaríkin.

NORDICPHOTOS/GETTY

ICELANDAIR Í SAMSTARFI VIÐ KOBEN.IS KYNNA:

HJARTAÐ BRAST Rihanna segir að hjarta
hennar hafi brostið þegar hún heyrði
af erfiðleikum Lisu Flynn krabbameinssjúklings. Hún hjálpaði til við að bjarga
lífi hennar.
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Spænskur hryllingur

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS

The Orphanage segir frá konu
einni sem stofnar munaðarleysingjahæli á gamla uppeldisheimili sínu. Þegar sonur hennar
hverfur þar sporlaust, grunar
hana að um draugagang sé að
ræða. Annars ætti sem minnst að
uppljóstra um söguþráðinn. Um
er að ræða spænska hrollvekju
sem framleidd er af Guillermo
del Toro, leikstjóra Pan’s Labyrinth og fleira. Hún er frumburður
leikstjórans Juan Antonio Bayona
og ákveðið handbragð del Toro sé
óumflýjanlegt.
En það er víst að nýr hæfileikamaður er fæddur, því The
Orphanage er ómótstæðilegt innlegg í hið þurra hrollvekjulandslag
í dag. Í stað ódýrra blóðsúthellinga
og árása á skilningarvitin er hér á
ferðinni klassísk draugasaga sem
leggur áherslu á andrúmsloft og
spennumyndun. Hún minnir hvað
helst á Nicole Kidman-myndina
The Others, en stendur fersk á
eigin fótum. Myndin byggir sig
hægt upp, en það skilar sér í mörgum hreint óbærilega taugatrekkjandi atriðum og raunverulega

NJÓTTU
LÍFSINS

AUGUST RUSH
ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO!

THE BUCKET LIST
AUGUST RUSH

BESTI VINUR MANNSINS

SELFOSS

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 5:30 - 8

DARK FLOORS
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 10:30
kl. 2 - 4 - 6

7

27 DRESSES

kl. 8

L

7

ATONEMENT
SWEENEY TODD

kl. 8
kl. 10:10

12

DEATH AT A FUNERAL
STEP UP 2

kl. 6 - 10:40
kl. 6

7

BRÚÐGUMINN síðasta sýn.
ÁSTRÍKUR M/- ÍSL TAL

kl. 4
kl. 1:30

7

14
L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30

16

VIP

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30
THERE WILL BE BLOOD
kl. 10:30

16

16

7

L

THERE WILL BE BLOOD
kl. 2
VIP UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4
STEP UP 2
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 7
AKUREYRI
P.S. I LOVE YOU
kl. 8
L
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4
MR. MAGORIUMS...
kl. 2 - 4
L
STEP UP 2
kl. 4 - 6

L

7

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30
KRINGLUNNI

L

THE BUCKET LIST

kl. 8 - 10

7

kl. 6:10 - 8:20 - 10:30
kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

7

MR. MAGORIUMS...
JUNO

kl. 2
kl. 6 - 8

L

THE BUCKET LIST
JUNO

7

DARK FLOORS

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 2:10 - 4:10 - 6:10

L

STEP UP 2
TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL

kl. 2 - 4 - 8:20 - 10:30
kl. 2

7

THE BUCKET LIST

kl. 8 - 10:10

L

L

THERE WILL BE BLOOD
UNDERDOG M/ÍSL TALI

kl. 10:20
kl. 2 - 4 - 6

16

MR. MAGORIUMS...
27 DRESSES

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8

L

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

7

kl. 10
KEFLAVÍK

16

L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus
++++

- M.M.J., kvikmyndir.com

+++
- S.V., MBL

20%
afsláttur
fyrir
Vörðufélaga

+++2
- 24. Stundir

++++

++++

- V.J.V., Topp5.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
SEMI-PRO
FLUGDREKAHLAUPARINN
RAMBO
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM
ALVIN OG ÍKORNARNIR

NÝTT Í BÍÓ!

NÝTT Í BÍÓ!
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kl. 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 5.30, 8 og 10.20
kl. 6.15, 8 og 10
kl. 1.45 og 4 ÍSL TAL
kl. 2 ÍSL TAL

12
12
16
L
L

NÝTT Í BÍÓ!

sláandi bregðuatriðum. Myndin
skartar frábærri myndatöku og
mögnuðu gotnesku útliti.
En það kemur meira til en
aðeins hryllingur, því The
Orphanage tekst einstaklega vel
við að samtvinna við það átakanlegt drama, sem er í raun kjarni
myndarinnar. Það er sjaldgæft að
hrollvekja nái að slá mann slíku
tilfinningalegu höggi, líkt og
raunin varð með enda myndarinnar. Því er mikið til að þakka
spænsku
leikkonunni
Belén
Rueda, sem þekkt er fyrir The
Sea Inside, en hún fer frábærlega með hlutverk konu sem
þjökuð er af missi og sektarkennd og sígur hægt og bítandi í
hyldýpi þess.
The Orphanage sker sig því
sannarlega úr fjöldanum og er hiklaust í hópi bestu hrollvekja sem
komið hafa undanfarin ár. Það eru
í það minnsta fáar undanfarnar
myndir sem hafa fengið hárin til
að rísa jafn heiftarlega, til jafns
við það að segja tilfinningaríka
sögu.

The Orphanage
Leikstjóri: Juan Antonio Bayona.
Aðalhlutverk: Belén Rueda.

★★★★
Í hópi bestu hrollvekja sem komið
hafa undanfarin ár.

Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Segja bless á NASA
Hljómsveitin For a Minor Reflection hefur verið að skapa sér nafn í
reykvísku rokksenunni undanfarið fyrir seigfljótandi tilraunarokk sem knúið er áfram af gítarspili. Sveitin er skipuð fjórum
strákum á nítjánda ári og hefur
hún starfað í þessari mynd í ríflega eitt ár. Strákarnir eru ekkert
að tvínóna við hlutina, gerðu plötu
í fyrra og eru á leiðinni í sinn
fyrsta Ameríkutúr fyrir páska.
Bandið spilar á tíu stöðum á ellefu
dögum, í sjö borgum á austurströnd
Bandaríkjanna
og
í
Montréal, Ottawa og Toronto í
Kanada. Með þeim í för verða
sveitirnar Northern Valentine í
Bandaríkjunum og Holoscene í
Kanada. Samböndin komust á eftir
tónleika sveitarinnar á síðustu
Airwaves-hátíð.
Þótt For a Minor Reflection ætli
ekki að dvelja langdvölum erlendis
langar strákana að kveðja landann
með pompi og prakt. Því halda þeir
kveðjutónleika í kvöld á NASA við
Austurvöll. Ásamt For a Minor
Reflection koma fram Ólafur

KVIKMYNDIR

SEIGFLJÓTANDI TILRAUNAROKK For a

Minor Reflection spila á Airwaves.

Arnalds, Shadow Parade og Hraun.
DJ Hero’s Trial þeytir svo skífum á
milli atriða. Húsið opnar kl. 20 og
hefjast herlegheitin klukkutíma
síðar. Miðaverð er þúsund kall.

Moon Safari
endurútgefin
Fyrsta plata franska dúettsins
Air, Moon Safari, verður
endurútgefin í viðhafnarútgáfu á
næstunni í tilefni af tíu ára
afmæli hennar. Með plötunni
fylgir DVDmynddiskur með
öllum myndböndum sem
voru gerð í
tengslum við
plötuna. Einnig
er á honum
klukkutíma
heimildarmynd
AIR Hljómsveitum fyrstu
in Air endurtónleikaferð Air. útgefur plötuna
Annar diskur
Moon Safari á
hefur að geyma næstunni.
endurhljóðblandaðar útgáfur, útvarpsupptökur
og prufuupptökur sem hafa
aldrei heyrst áður.
Air, sem spilaði í Laugardalshöll á síðasta ári, er á leiðinni í
tónleikaferð um Ástralíu þar
sem hún spilar meðal annars á
V-hátíðinni.

8. mars

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr

Hugljúf og í allan stað frábær mynd
um drauma og hvernig þeir rætast
ef maður bara vill trúa því.

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag

S.V. - MBL.

M.M.J - kvikmyndir.com

UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI
KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KRINGLUNNI,
SELFOSSI OG Á AKUREYRI

TÖFRABÚÐIN (ENSKT TAL)
KL. 2 í ÁLFAB OG Á AKUREYRI

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI
KL. 2 Í KRINGLUNNI

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA
OG KL. 2 Í KRINGLUNNI

AKUREYRI 

-24 Stundir

-V.J.V. - Topp5.is / FBL

Topp5.is

B.B - 24 STUNDIR

S.V. - MBL.

- H.J. - MBL

5%

SÍMI 564 0000

SEMI PRO
SEMI PRO LÚXUS
BE KIND REWIND
27 DRESSES
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM
JUMPER
BRÚÐGUMINN
ALVIN & ÍKORNARNIR

kl. 1.30-3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 12 THE ORPHANAGE
kl. 1.30-3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
AUGUST RUSH
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
BE KIND REWIND
kl. 8 - 10.30
DIVING BELL
kl. 1 - 3.30 ÍSL. TAL
27 DRESSES
12
kl. 6 - 10.10
7
kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8
kl. 1.30 ÍSL. TAL

SÍMI 530 1919

SEMI PRO
THE KITE RUNNER
THERE WILL BE BLOOD
INTO THE WILD
ATONEMENT
BRÚÐGUMINN

SÍMI 551 9000

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Háskólabíó merktar með rauðu

kl.4 - 6 - 8 - 10
kl.3 - 6 - 9
kl. 8
kl. 10.10
kl.3 - 5.30
kl. 3.40 - 5.50 - 8

5%

12
12
16
7
14
7

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

kl. 6 - 8 - 10
kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl.3 - 8 - 10.15
kl.3 - 5.40 - 8
kl.3 - 5.30 - 10.10

16

12
7

5%
SÍMI 462 3500

SEMI PRO
THE KITE RUNNER
BE KIND REWIND
BRÚÐGUMINN
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíói merktar með rauðu

12
12

kl.4 - 6 - 8 - 10
kl. 8
kl. 10.10
kl. 6
kl.3.50 ÍSL. TAL

7

5%

SELFOSS

28
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> Meistaradeildardraumur GOG er úti
Snorri Steinn Guðjónsson, Ásgeir Örn Hallgrímsson og
félagar í danska liðinu GOG eiga ekki lengur möguleika
á að komast í undanúrslit Meistaradeildarinnar eftir 2429 tap fyrir Barcelona á Spáni í gær. Barcelona tryggði
sér sigur í riðlinum með þessum sigri. GOG,
sem vann heimaleikinn 35-33, hélt í við
Börsunga framan af leik og staðan var 1010 eftir 19 mínútur. Þá tóku Börsungar öll
völd í leiknum og náðu níu marka forystu
þegar sex mínútur voru til leiksloka,
27-18. Börsungar eru á toppi riðilsins
með tveggja stiga forystu á GOG og
betri árangur í innbyrðis viðureignum
þegar aðeins ein umferð er eftir.
Ásgeir Örn skoraði tvö mörk en
Snorri Steinn komst ekki á blað.

sport@frettabla-

SARA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR: SKORAÐI Í FYRSTA BYRJUNARLIÐSLEIKNUM MEÐ A-LANDSLIÐINU

Verð vonandi í byrjunarliðinu í næsta leik líka
Sara Björk Gunnarsdóttir er að stíga sín fyrstu skref með
kvennalandsliðinu í knattspyrnu en hún skoraði eitt marka
Íslands í 4-1 sigri á Írum, en þar fékk hún að byrja inn á
fyrsta skipti með A-landsliðinu.
„Við áttum mjög góðan fyrri hálfleik og vorum miklu betra
lið. Ég var mjög ánægð með að fá tækifæri til þess að sýna
mig. Ég veit ekki hvort ég fæ að vera í byrjunarliðinu á
móti Portúgal en ég vona það. Mér finnst ég hafa staðið mig
nógu vel til þess að vera í liðinu,“ segir Sara Björk sem
spilaði framarlega á miðjunni í sínum fyrsta leik.
„Siggi Raggi þjálfari sagði mér að halda mér
þarna frammi og reyna að vinna boltann,“ segir
Sara og það gekk upp þegar hún skoraði sitt
fyrsta mark eftir 18 mínútur og kom Íslandi í
3-0. „Ég setti pressu á aftasta mann og náði
af honum boltanum og setti hann síðan í
hornið hjá markverðinum. Það var fínt að
skora,“ segir Sara.
Sara er aðeins 17 ára gömul og spilar

með Haukum í 1. deildinni. Hún er eini leikmaður liðsins sem
er ekki í efstu deild. „Það er mikill munur á því að spila með
A-landsliðinu eða í 1. deildinni en það er bara gaman að því.
Það er ekkert smá flott að fá að spila með þessum stelpum.
Þær eru búnar að hjálpa mér og styðja við bakið á mér,“ segir
Sara sem er ekkert á leiðinni í Landsbankadeildina í sumar.
„Ég verð áfram með Haukum í sumar. Ég vil meina að ég fái
alveg jafn mörg tækifæri þótt að ég sé að spila í 1. deildinni. Ég
er búin að ná þessum árangri með liðinu mínu og markmiðið
er bara að koma Haukunum upp í efstu deild,“ segir Sara
en íslenska kvennalandsliðið skellti sér í bæinn í gær.
„Við vorum á æfingu, erum nýbúnar að borða og
nú erum við bara að fara í bæjarferð. Ætlum að
reyna að versla eitthvað,“ segir Sara í léttum tón.
„Það er mjög gaman hérna úti og frábært að fá
að vera með þessum stelpum. Við erum líka með
rosa sterkt lið og ætlum að taka næsta leik á móti
Portúgal,“ sagði Sara Björk að lokum.

Stóru liðin bæði slegin út
Bæði Englandsmeistarar Manchester United og bikarmeistarar Chelsea féllu út
í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í gær. Hermann Hreiðarsson er fyrir
vikið kominn í undanúrslitin enska bikarsins í fyrsta sinn á ferlinum.

Á SKOTSKÓNUM Fernando Torres og
Steven Gerrard fagna marki í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin í gær:

Liverpool enn á
sigurbraut
FÓTBOLTI Liverpool, náði þriggja

stiga forskot á í Everton í
baráttunni um 4. sætið og sæti í
Meistaradeildinni á næsta
tímabili, þegar liðið vann 3-0
sigur á Newcastle á Anfield í gær.
Jermaine Pennant skoraði
fyrsta markið eftir klaufaleg
varnarmistök varnarmanna
Newcastle og þeir Fernando
Torres og Steven Gerrard lögðu
síðan upp mark fyrir hvorn
annan.
Newcastle hefur ekki unnið
síðan í desember og það hafa
aðeins komið tvö stig í hús í þeim
sjö leikjum sem liði hefur spilað
síðan að Kevin Keegan tók við.
Everton fær tækifæri til að ná
Liverpool að stigum þegar liðið
sækir Sunderland heim í dag. - óój

Berlín og Varsjá
20.–28. maí

Fararstjóri: Óttar Guðmundsson

Verð á mann í tvíbýli

98.700 kr.

Innifalið: Flug til Berlínar og frá Varsjá með sköttum og öðrum greiðslum, akstur
til og frá ﬂugvelli, gisting á 4* hótelum með morgunverði, akstur á milli Berlínar
og Varsjár og íslensk fararstjórn.

Hin óviðjafnanlega
París
5.–8. júní

Fararstjóri: Halldór Laxness

Verð á mann í tvíbýli

65.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, akstur til og frá ﬂugvelli,
gisting á 4* hóteli með morgunverði og íslensk fararstjórn.
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Enska bikarkeppnin:
Man. United-Portsmouth

0-1

0-1 Sulley Ali Muntari, víti (78.)

Barnsley-Chelsea

1-0

1-0 Kayode Odejayi (66.)
Seinni tveir leikirnir fara fram í dag. Middlesbrough og Cardiff mætast klukkan 13.00 og
Bristol Rovers tekur síðan á móti West Brom
klukkan 18.00.

FÓTBOLTI Það urðu heldur betur

óvænt úrslit í átta liða úrslitum
ensku bikarkeppninnar í gær
þegar tvö stærstu liðin sem eftir
voru í keppninni, Englandsmeistarar Manchester United og bikarmeistarar Chelsea, þurftu bæði
að sætta sig við 0-1 tap eftir að
hafa klúðrað fjöldanum öllum af
dauðafærum. 8. mars 2008 verður
fyrir vikið örugglega minnst sem
eins sögulegasta dagsins í 136 ára
sögu ensku bikarkeppninnar.
Hermann Hreiðarsson átti
mjög góðan leik í 1-0 sigri
Portsmouth á Manchester United
og vann ekki bara United í fyrsta
sinn heldur er einnig í fyrsta sinn
komið í undanúrslit ensku bikarkeppninnar.
Dómari leiksins var í sviðsljósinu, dæmdi ekki vítaspyrnu
þegar brotið var á Ronaldo í fyrri
hálfeik en dæmdi síðan vítaspyrnu
á ensku meistarana og rak varamarkvörð Manchester United,
Tomasz Kuszczak, út af tólf mínútum fyrir leikslok. Ghana-maðurinn Sulley Muntari skoraði sigurmarkið úr spyrnunni en í markinu
stóð Rio Ferdinand þar sem Edwin
van der Sar hafði farið út af meiddur í hálfleik. Það að Rio skildi
klára leikinn var aðeins til þess að
auk enn við dramatíkina.
„Við gátum ekki verið óheppnari
með drátt en þetta var frábær
frammistaða og frábær úrslit. Við
höfðum heppnina með okkur en
United er stórkostlegt lið og við
unnum fyrir heppninni,” sagði
Harry Redknapp, stjóri Portsmouth eftir leikinn.
„Úrslit leiksins réðust þegar
dómari leiksins dæmdi okkur
ekki vítaspyrnu í fyrri hálfleik.
Þeir trúðu á að þeir gætu klárað
þetta enda með dómarinn með sér
í liði,“ sagði harðorður stjóri

ÚRSLITIN Í GÆR

Enska úrvalsdeildin:
Blackburn-Fulham

1-1

1-0 Morten Gamst Pedersen (60.), 1-1 Jimmy
Bullard (89.).

Liverpool-Newcastle

3-0

1-0 Jermaine Pennant (43.), 2-0 Fernando Torres
(45.), 3-0 Steven Gerrard (51.).

Reading-Man. City

2-0

1-0 Shane Long (62.), 2-0 Dave Kitson (88.).

STAÐA EFSTU LIÐA:

ÚRSLITIN RÁÐAST Hermann Hreiðarsson horfir hér á þegar Milan Baros fiskar vítið og

rauða spjaldið á Tomasz Kuszczak.

United, Alex Ferguson, í leikslok.
Sóknarmenn United sofnuðu
örugglega seint í nótt enda er
löng upptalning á þeim dauðu
færum sem fóru forgöðrum í
þessum
frábæra
bikarleik.
Hermann og félagar börðust fyrir
lífi sínu og unnu ótrúlegan sigur,
þann fyrsta á Old Trafford síðan
1957.

Barnsley endurtók leikinn
Kayode Odejayi tryggði Barnsley
1-0 sigur á heimavelli gegn Chelsea
en markið skoraði hann með skalla
á 66. mínútu leiksins.
Þetta er í fyrsta sinn síðan 1912
að þetta litla félag úr Jórvíkuskíri
er komið alla leið í undanúrslit bikarisns. Fyrstu deildarlið Barnsley
er með þessu búið að slá úr bikarkeppninni tvö af fjórum efstu liðum
ensku úrvalsdeildarinnar, því liðið

NORDICPHOTOS/AFP

sló Liverpool út í umferðinni á
undan.
„Ég er í hæstu hæðum og trúi
þessu varla. Þegar við fórum á
Anfield og slógum Liverpool út þá
trúði því enginn að við gætum þetta
aftur,“ sagði Simon Davey stjóri
Barnsley.
„Mínir menn voru frábærir og ég,
eins og margir leikmenn, er á leiðinni á Wembley í fyrsta sinn,” bætti
hann við.
Chelsea er þar með búið að missa
af tveimur bikurum á tveimur
vikum en liðið tapaði úrslitaleik
deildarbikarsins á dögunum. „Ég er
rosalega, rosalega vonsvikinn en
Barnsley á heiður skilinn. Þeir
sýndu mikinn baráttuanda og eiga
hrós skilið fyrir að slá bæði Liverpool og okkur út,” sagði Avram
Grant, stjóri Chelsea eftir leik.
ooj@frettabladid.is

Arsenal
28 19 8 1
Man. United 28 20 4 4
Chelsea
27 17 7 3
Liverpool
29 15 11 3
Everton
28 16 5 7
Aston Villa
28 13 9 6
Blackburn
29 12 10 7
Man. City
29 12 9 8
Portsmouth 28 12 8 8
West Ham
28 11 7 10
Tottenham
27
8 8 11
Middlesbrough28
7 8 13
Reading
29
8 4 17
Newcastle
29
7 7 15

57-21
58-15
42-17
53-20
46-24
51-36
38-35
34-33
38-29
31-31
49-45
25-42
34-55
30-56

65
64
58
56
53
48
46
45
44
40
32
29
28
28

Iceland Express kvenna:
Grindavík-KR

80-68 (32-36)

Stig Grindavíkur: Tiffany Roberson 40 (14 frák.),
Joanna Skiba 24, Petrúnella Skúladóttir 5, Ólöf
Pálsdóttir 3, Jovana Stefánsdóttir 3, Lilja Sig
marsd. 2, Íris Sverrisd. 2, Ingibjörg Jakobsdóttir 1.
Stig KR: Candace Futrell 33 (13 frák.), Hildur Sigurðardóttir 15 (11 frák., 6 stolnir, 5 stoðs.), Sigrún
Ámundadóttir 14 (15 frák.), Helga Einarsdóttir
2, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 2, Guðrún Ósk
Ámundadóttir 2.

Valur-Fjölnir

81-59 (40-40)

Stig Vals: Molly Peterman 37 (15 frák., 5 stoðs.),
Signý Hermannsdóttir 15 (10 frák., 8 varin,
6 stoðs.), Tinna Björk Sigmundsdóttir 9 (7
stoðs.), Hanna Björg Kjartansdóttir 7, Guðrún
Baldursdóttir 6, Hafdís Helgadóttir 4, Berglind
Ingvarsdóttir 3.
Stig Fjölnis: Slavica Dimovska 28 (6 frák., 6
stoðs.), Birna Eiríksdóttir 10, Gréta María Grétars
dóttir 6 (12 frák.), Eva María Emilsdóttir 6, Efemia
Sigurbjörnsdóttir 6, Edda Gunnarsdóttir 2, Hrund
Jóhannsdóttir 1.

Tólf stiga sigur dugði ekki Grindavík í lokaumferð Iceland Express-deildar kvenna:

KR-liðið hékk á öðru sætinu
KÖRFUBOLTI Tólf stiga sigur dugði

ekki bikarmeisturum Grindavíkur til þess að taka annað sætið
af KR i lokaumferð Iceland
Express-deildar kvenna í gær.
Grindavík þurfti að vinna með
sextán stigum til þess að fá
heimavallarrétt gegn KR í fyrstu
umferð úrslitakeppninnar og var
komið mest fimmtán stigum yfir,
80-65, í dramatískum lokakafla
leiksins. KR-konur skoruðu hins
vegar þrjú síðustu stig leiksins á
vítalínunni og sluppu naumlega
með aðeins tólf stiga tap, 80-68.
Igor Beljanski tók tvö leikhlé á
síðustu mínútunni til að setja upp
sókn sem kæmi Grindavík upp í
16 stiga forystu en í bæði skiptin
náði KR-vörnin að stöðva Grindavíkurliðið. Það var síðan Hildur
Sigurðardóttir, fyrirliði KR-liðsins, sem stal boltanum af

40 STIG Tiffany Roberson sækir að
körfu KR-liðsins í gær.
VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

Grindavík í blálokin og kom í veg
fyrir að Grindavík fengi síðasta
skotið í leiknum.
KR byrjaði vel og var 19-12
yfir eftir fyrsta leikhluta og 3632 yfir í hálfleik.
Tiffany Roberson var með 40
stig fyrir Grindavík og 14 fráköst
en hún var geysisöflug í seinni
hálfleik eftir rólegan fyrri hálfleik. Joanna Skiba var með 24
stig og fimm stoðsendingar.
Hjá KR var Candace Futrell
stigahæst með 33 stig auk þrettán
frákasta, Hildur Sigurðardóttir
var með 15 stig og ellefu fráköst
og Sigrún Ámundadóttir skoraði
14 stig og tók 15 fráköst.
Úrslitakeppnin hefst um næstu
helgi og þar mætast Keflavík og
Haukar og KR og Grindavík þar
sem fyrrnefndu liðin eru með
heimavallarréttinn.
- óój

Leikskólinn Lönguhólar
Auglýst er eftir deildarstjóra og
leikskólakennara á deild. Nánari upplýsingar
veitir Margrét í síma 478-1315 og 697-7234.
Leikskólinn Lönguhólar, sem er í þróunarvinnu
sem útiskóli, er þriggja deilda og þar stunda
nám 69 börn á aldrinum 1 – 5 (6) ára. Sjá nánar
um skólann á www.leikskolinn.is/longuholar.
Í boði er flutningsstyrkur og niðurgreidd
húsaleiga.
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N1-deild karla í handbolta
HK-ÍBV

35-27 (16-11)

Mörk HK: Ragnar Hjaltested 6, Ólafur Bjarki
Ragnarsson 5, Tomas Etutis 5, Gunnar Steinn
Jónsson 5/4, Augustas Strazdaz 4, Sigurgeir
Árni Ægisson 4, Brynjar Valsteinsson 3, Bjarki
Gunnarsson 1, Árni Björn Þórarinsson 1, Brynjar
Hreggviðsson 1.
Varin skot: Egidijus Petkevicius 11, Björn Ingi
Friðþjófsson 7.
Mörk ÍBV: Sigurður Bragason 8/2, Sergiv Trot
senko 6, Brynjar Óskarsson 3, Zilvinas Grieze 3,
Leifur Jóhannesson 3, Nikolav Kulikov 2, Grétar
Þór Eyþórsson 2. Varin: Kolbeinn Arnarson 15.

Haukar – Stjarnan

32-28 (13-11)

Mörk Hauka: Sigurbergur Sveinsson 11/1 (19/1),
Freyr Brynjarsson 6 (9), Kári Kristján Kristjánsson
5 (6), Elías Már Halldórsson 3 (5), Andri Stefan 3
(6), Gísli Jón Þórisson 1 (1), Gunnar Berg Viktors
son 1 (1), Jón Karl Björnsson 1/1 (1/1), Halldór
Ingólfsson 1/1 (3/2), Arnar Jón Agnarsson (2)
Varin skot: Magnús Sigmundsson 15/1 (36/6
41,7%), Gísli Guðmundsson 5 (12/2 41,7%)
Hraðaupphlaup: 11 (Sigurbergur 5, Freyr 2, Elías,
Andri, Kári, Gunnar). Fiskuð víti: 4 (Kári 3, Freyr)
Mörk Stjörnunnar: Vilhjálmur Halldórsson 9/1
(14/2), Kristján Svan Kristjánsson 4 (5), Ólafur
Víðir Ólafsson 4/4 (8/4), Björgvin Hólmgeirsson
4 (14), Heimir Örn Árnason 3/2 (4/2), Volodymyr
Kysil 2 (3), Guðmundur Guðmundsson 1 (1),
Patrekur Jóhannesson 1 (3), Björn Friðriksson (1),
Ragnar Helgason (3)
Varin skot: Hlynur Morthens 9 (27/1 33.3%),
Roland Valur Eradze 7/1 (21/3 33,3%)
Hraðaupphlaup: 5 (Björgvin 2, Kristján, Vilhjálm
ur, Guðmundur)
Fiskuð víti: 8 (Kristján 2, Björgvin 2, Ólafur, Kysil,
Patrekur, Björn).

Valur-Akrueyri

37-29 (20-13)

Mörk Vals (skot): Baldvin Þorsteinsson 11/4
(13/4) Hjalti Pálmason 6 (8) Ingvar Árnason 5
(5) Elvar Friðriksson 4 (8) Arnór Gunnarsson 4(7)
Ernir Arnarsson 4(7) Sigfús Sigfússon 2(4)
Fannar Friðgeirsson 1(4)
Varin Skot: Ólafur H. Gíslason 11(25, 44%),
Pálmar Pétursson 8 (23, 34%)
Hraðaupphlaup: 6 (Baldvin 4, Arnór 2)
Fiskuð víti 4 (Ernir 2, Ingvar, Fannar).
Mörk Akureyri (skot): Jónatan Magnússon 6/3
(7/3) Goran Gusic 6(10) Magnús Stefánsson
6(9) Ásbjörn Friðriksson 4(5) Þorvaldur Þorvalds
son 2 (2) Oddur Grétarsson 2(3) Andri Snær
Stefánsson 1(3) Arnar Bjarnason 1(1) Hörður
Fannar 1(3)
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 8 (28, 22%),
Arnar Sveinsbjörnsson 4 (9, 36%).
Hraðarupphlaup 5 (Goran 2, Andri, Magnús,
Oddur). Fiskuð víti: 3 (Hörður 2 Ásbjörn).

N1-deild kvenna í handbolta
Haukar – Stjarnan

23-29 (13-11)

Mörk Hauka: Erna Þráinsdóttir 5 (6), Ramune
Pekarskyte 5/1 (13/2), Harpa Melsted 3 (6), Inga
Fríða Tryggvadóttir 3 (6), Nína Kristín Björnsdótt
ir 3/1 (8/2), Hekla Hannesdóttir 2 (2), Ausra
Gecenic 1 (3), Hind Hannesdóttir 1 (6)
Varin skot: Laima Miliauskaite 19/1 (46/2
41,3%), Bryndís Jónsdóttir 1 (3 33,3%)
Hraðaupphlaup: 5 (Erna 2, Hekla, Gecenic,
Pekarskyte). Fiskuð víti: 4 (Inga 3, Hind)
Mörk Stjörnunnar: Alina Petrache 8/1 (15/1),
Hildur Harðardóttir 6 (7/1), Birgit Engl 4 (6),
Sólveig Lára Kjærnested 3 (7), Kristín Clausen
2 (3), Elísabet Gunnarsdóttir 2 (4), Rakel Dögg
Bragadóttir 2 (6), Soffía Gísladóttir 1 (1), Harpa
Sif Eyjólfsdóttir 1 (5), Ásta Agnarsdóttir (1)
Varin skot: Florentina Stauciu 11/1 (23/2
47,8%), Helga Vala Jónsdóttir 10/1 (21/2 47,6%)
Hraðaupphlaup: 8 (Sólveig 3, Hildur 2, Kristín,
Engl, Harpa) Fiskuð víti: 2 (Rakel, Engl)

FH-HK
Fram-Akureyri

29-35
37-27

Bikarmeistarar Vals eru enn fjórum stigum á eftir Haukum eftir sigur á Akureyri:

Var öruggt frá fyrstu mínútu
HANDBOLTI Bikarmeistarar Vals
eru enn í þriðja sæti og fjórum
stigum á eftir Haukum eftir
öruggan átta marka sigur á Akureyri, 37-29, í N1-deildinni í gær.
Fyrir leikinn mátti því búast við
nokkuð öruggum heimasigri hjá
Val. Sú varð raunin.
Valsmenn byrjuðu leikinn af
krafti og komust í 3-0. Akureyri
vaknaði þá og lagði stöðuna í 3-2.
Sóknarleikur Akureyrar var slakur
og skyttur liðsins meðvitundalausar
til að byrja með. Valur þakkaði
kærlega fyrir og tók öll völd á vellinum án þess að þurfa að hafa
mikið fyrir því og staðan var 11-6
Val í vil eftir 15 mínútna leik og

LAUMA Ernir Hrafn Arnarson skorar eitt

af mörkum sínum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

liðið var 20-13 yfir í leikhléi.
Seinni hálfleikur var í raun alveg
eins og sá fyrri að því undanskildu

að Akureyri tók upp á því að taka
markmann sinn út af í sókn og
bæta við öðrum línumanni. Ef það
átti að snúa leiknum þá var það allt
of seint því að Valsmenn voru ekki
lengi að átta sig á breytingunni hjá
norðanmönnum.
Ólafur Gíslason fyrirliði Vals
var kátur með sigurinn sem hann
taldi aldrei í hættu. „Þetta var
ákveðinn skyldusigur miðað við
töfluna en það má aldrei gefa Akureyri sénsinn því þeir berjast alltaf
til síðustu mínútu. Við hefðum
samt átt að gera betur og skora
fleiri mörk og að fá á sig 29 mörk
er of mikið að mínu mati sagði
Ólafur.”
-KB

Stjarnan engin fyrirstaða

HARKA Ramune Pekarskyte brýst hér
milli Stjörnukvennanna Hörpu Sifjar
Eyjólfsdóttur og Birgit Engl.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Stjörnukonur í annað sætið:

Sigurbergur Sveinsson heldur áfram að hrella andstæðinga sína og fór fyrir
toppliði Hauka sem unnu öruggan fjögurra marka sigur á Garðbæingum.

Þurftu bara 30
góðar mínútur

HANDBOLTI Haukar styrktu stöðu
sína á toppi N1 deildar karla þegar
liðið lagði Stjörnuna örugglega,
32-28.
Stjarnan komst í 2-0 og hélt
frumkvæðinu þar til fyrri hálfleikur var tæplega hálfnaður. Þá
komust Haukar yfir en þeir náðu
mest fjögurra marka forystu fyrir
leikhlé, 13-9. Það munaði tveimur
mörkum á liðunum í hálfleik, 1311. Magnús Sigmundsson fór á
kostum í marki Hauka og varði 11
skot í hálfleiknum.
Stjarnan skoraði fyrsta mark
síðari hálfleiks en þá skoruðu
Haukar sex mörk í röð og náðu sjö
marka forystu, 19-12.
Þegar ellefu mínútur voru til
leiksloka munaði enn sjö mörkum
á liðunum, 26-19, en þá tóku
Stjörnumenn að saxa á forskotið
og sýndu hvað í liðinu býr. Þegar
þrjár mínútur voru til leiksloka
munaði aðeins þremur mörkum á
liðunum, 28-25, en nær komst
Stjarnan ekki.
Vilhjálmur Halldórsson var langbesti leikmaður Stjörnunnar í
leiknum og virðist vera að nálgast
sitt besta form. „Við byrjuðum
seinni hálfleik skelfilega. Þeir rúlluðu yfir okkur. Það sem ég hef séð
af mótinu þá eru Haukar verðugir
kandídatar að vinna mótið. Við
hjálpuðum okkur ekki við að tapa í
dag,“ sagði Vilhjálmur en nú munar
8 stigum á Haukum og Stjörnunni
þegar níu umferðir eru eftir.
Sigurbergur Sveinsson skoraði
11 mörk og fór fyrir Haukum í
sókninni. Sigurbergur hefur nú
skoraði 23 mörk í tveimur síðustu
leikjum og fáir ef nokkur leikmaður
er í betra formi en hann í dag.

HANDBOLTI Stjarnan þurfti aðeins
að leika vel í 30 mínútur til að
sigra Hauka í gær en liðið komst í
annað sæti N1-deildar kvenna í
gær þegar það vann leik liðanna,
23-29, á Ásvöllum.
Haukastelpur mættu mjög
ákveðnar til leiks og skoruðu
fjögur fyrstu mörkin. Alla ákveðni
vantaði í Stjörnuna í byrjun en um
miðbik fyrri hálfleiks kom smá líf
í leik liðsins og það komst yfir í
fyrsta sinn, 8-9. Þá tóku Haukar
leikhlé, náðu áttum og komust yfir
á ný fyrir leikhlé, 13-11, þar sem
markvörður Hauka, Laima
Miliauskaite, fór á kostum og
varði alls 13 skot í hálfleiknum.
Lið Stjörnunnar mætti mun
ákveðnara til leiks í síðari hálfleik
og náði hægt og rólega öllum
tökum á leiknum og vann að lokum
með sex mörkum.
„Við byrjuðum illa en komumst
inn í leikinn þegar við náðum upp
einbeitingu í síðari hálfleik. Það
var gott að vinna eftir bikarúrslitaleikinn. Við sýndum nógu
mikla baráttu til að klára þetta en
Haukar spiluðu vel á löngum
köflum. Þetta var leikur hinna
miklu mistaka að mörgu leyti,“
sagði Aðalsteinn Eyjólfsson,
þjálfari Stjörnunnar.
„Við vorum sofandi til að byrja
með en komumst inn í þetta hægt
og rólega. Við náðum upp fínum
varnarleik í síðari hálfleik og
Hildur Vala kom sterk inn í
markið. Hildur Harðardóttir
spilaði frábærlega í vinstra
horninu, fyrsti sterki leikurinn
hennar í meistaraflokki. Þetta var
frábær dagur fyrir hana,“ sagði
Aðalsteinn í lok leiks.
- gmi

ERFIÐUR VIÐ AÐ EIGA Sigurbergur Sveinsson átti stórleik með Haukum gegn

Stjörnunni í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Þetta er búið að vera mjög fínt.
Mér líður klárlega betur inni á vellinum í dag en í upphafi tímabils.
Hef bætt mig mikið,“ sagði Sigurbergur sem segir Hauka verða að
halda sig á jörðinni því mikið sé
eftir af mótinu.
Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka, var að vonum ánægður
með sigur sinna manna. „Við
vissum að þetta yrði mjög erfitt.
Við sýndum góða liðsheild og
samstöðu eins og við ætluðum
okkur. Varnarleikurinn var til
mikillar fyrirmyndar eins og
markvarslan hjá Magnúsi. Sóknarleikurinn var beittur að miklu
leyti þannig að ég er mjög ánægður með leikinn. Samt sem áður

virðast menn ætla að slaka á
þegar við erum með sjö marka
forskot og það gengur ekki. Við
þurfum að læra að klára leikina
almennilega.“
Haukar hafa leikið frábærlega
í síðustu tveimur leikjum sínum
en Aron er ekki tilbúinn að spá of
mikið í stöðuna. „Það er nóg eftir
af þessu móti. Við tökum einn
leik fyrir í einu. Tveir síðustu
leikir hafa verið tveir af okkar
bestu leikjum. Ég er mjög ánægður með það form sem liðið er í.
Liðið hefur tekið miklum framförum í vetur. Varnarlega, sóknarlega og einstakir leikmenn hafa
tekið miklum framförum,“ sagði
Aron brosmildur í leikslok. - gmi

Síðustu sleðarnir á
páskatilboði
Páskatilboð Mótormax á síðustu 2008 vélsleðunum
er ávísun upp á 75.000 kr. í fatnaði og fylgihlutum.
Þú lætur drauminn rætast núna og færð þér t.d.
þennan magnaða Ski-doo Summit 146 og við hjá
Mótormax gefum kaupauka með eftir þínum óskum
upp á 75.000 kr.

75.000

kr.

BÓNUS
NÚNA!

www.motormax.is

Mótormax Reykjavík - Kletthálsi 13 - Sími 563-4400
Mótormax Egilsstöðum - Sími 470-5080 / 470-5070
Mótormax Akureyri - Sími 460-6060
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Aftur og aftur og nýbúið

> James Spader
„Ef ég þarfnast ekki peninga vinn ég
ekki. Mér er sama þótt ég segi við
einhvern: „Allt í lagi, mig vantar svona
háa upphæð til þess að borga reikningana mína næstu sex mánuði. Ef
þú borgar þessa upphæð skal ég
leika í myndinni,“ lét
Spader eitt sinn hafa
eftir sér með hógværum tóni. Spader leikur í Boston Legal sem
Skjáreinn sýnir í kvöld.

Hver verður næsta toppfyrirsætan í Bandaríkjunum? Þessari spurningu verður reynt að
svara í nýrri þáttaröð af Americas Next Top
Model, aftur, eða réttara sagt í tíunda sinn. Mér
hefur tekist að forðast síðustu þáttaraðir með
nokkuð góðum árangri en af einhverri óskiljanlegri ástæðu horfði ég á þennan fyrsta þátt
í tíundu þáttaröð í vikunni, allan, frá upphafi til
enda.
Ég hefði reyndar allt eins getað verið að horfa
á endursýningu á fyrsta þætti í þriðju, fjórðu
eða fimmtu þáttaröð. Þarna voru sömu mjóu
óþroskuðu stelpurnar, með sömu óverulegu
vandamálin og sömu þræturnar. „Henni er illa
við mig af því ég veiti henni mesta samkeppnina,“ „Hún er óþolandi og ég held að hún sé
með anorexíu,“ eru setningar sem heyrast í
hvert sinn. Yfirleitt er ein sem lítur stórt á sig og TYRA BANKS Skánar ekkert þó tíminn líði.

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

SÝN 2

um

15.50 HM í frjálsum íþróttum innanhúss Bein útsending frá lokadegi mótsins í
Valencia á Spáni.

19.50

Barcelona-Villareal

SÝN 2

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Mary Bryant (The Incredible Journey of Mary Bryant) Margverðlaunuð áströlsk sjónvarpsmynd í tveimur hlutum frá
2005. Þetta er saga ungrar konu sem flutt
var í fanganýlenduna í Nýja Suður-Wales
árið 1788.

▼

21.55 Sunnudagsbíó - Omagh
Bresk sjónvarpsmynd frá 2004 um eftirköst sprengjuárásar Írska lýðveldishersins í
Omagh á Norður-Írlandi 1998 sem varð 29
manns að bana.

Sunnudagsbíó-Omagh

SJÓNVARPIÐ

23.40 Silfur Egils
00.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.40 Real Madrid - Espanyol Spænski

vinir, Krakkarnir í næsta húsi, Fífí, Þorlákur

boltinn

08.15 Algjör Sveppi
08.20 Barnatími Stöðvar 2 Stubbarnir,

10.20 FA Cup 2008 (Barnsley - Chelsea)
12.00 Box - Felix Trinidad - Roy Jones

Doddi litli og Eyrnastór, Doddi litli og Eyrnastór, Kalli og Lóa, Könnuðurinn Dóra, Ginger segir frá, Tracey McBean, Kalli litli kanína og vinir, Dexter´s Laboratory, A.T.O.M. og
Tutenstein

Jr.

12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours
12.45 Neighbours
13.05 Neighbours
13.25 Neighbours
13.45 Neighbours
14.10 Bandið hans Bubba e.
15.30 Flight of the Conchords e.(1:12)
16.00 Logi í beinni e.
16.55 60 mínútur
17.45 Oprah (Exclusive. Marion Jones´s

13.50 Middlesbrough - Cardiff FA Cup
2008 Bein útsending frá leik Middlesbrough
og Cardiff í ensku bikarkeppninni.

First Interview)

18.30
19.05
19.50
20.25

Fréttir Stöðvar 2
Mannamál

12.45 Meistaradeildin (Meistaramörk)
13.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

15.50 FA Cup 2008 Útsending frá leik
Man. Utd og Portsmouth í ensku bikarkeppninni.

17.50 Bristol Rovers - West Brom FA
Cup 2008 Bein útsending frá leik Bristol
Rovers og West Brom í ensku bikarkeppninni.

19.50 Spænski boltinn Bein útsending frá leik Barcelona og Villarreal í spænska
boltanum.
21.50 PGA Tour 2008 (PODS Championship) Bein útsending frá lokadegi PODS
Championship mótsins sem haldið er í
Tampa Bay á Flórdía.

Sjálfstætt fólk

21.10 Cold Case (8:23) Fimmta sería
eins vinsælasta þáttar Stöðvar 2 síðustu árin.

21.55 Big Shots (2:11) Stórskemmtilegir
þættir í anda Desperate Housewifes.

22.40 Corkscrewed (6:8) Þættir um til
raun So You Think You Can Dance-dómarans og sjónvarpsmógúlsins Nigel Lythgos til
að láta gamlan draum rætast og kaupa og
reka vínekru.

22.40

Corkscrewed

STÖÐ 2

06.10 Lost in Translation
10.00 The Lonely Guy
12.00 Dear Frankie.
14.00 Lost in Translation
16.00 Dirty Dancing: Havana Nights
18.00 The Lonely Guy
20.00 Dear Frankie Vönduð og hugljúf
skosk verðlaunamynd með Gerard Buttler
sem lék Bjólf í Bjólfskviðu.

22.50

Dexter

SKJÁREINN

22.00 Sometimes in April
00.15 Layer Cake
02.00 The Deal
04.00 Sometimes in April

23.05 Wide Awake Sérstaklega áhugaverð heimildarmynd frá HBO sem varpar
ljósi á hversu algengt og alvarlegt vandamál
svefnleysi og aðrar svefnraskanir geta valdið.
00.25 Mannamál e.
01.10 Crossing Jordan e. (11:17)
01.55 Broken Trail e. (1:2)
03.25 Broken Trail e. (2:2)
04.55 Big Shots e.(2:11)
05.40 Fréttir e.
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

10.10 Reading - Man. City
11.50 Premier League World
12.20 4 4 2
13.40 Liverpool - Newcastle
15.20 PL Classic Matches (Bestu leikir
15.50 Wigan - Arsenal Bein útsending frá leik Wigan og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.
18.00 Blackburn - Fulham (Enska úrvalsdeildin)
19.45 Tottenham - West Ham
21.35 4 4 2
22.55 Wigan - Arsenal Útsending frá leik
Wigan og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

7 manna sjálfskiptur dísil sportjeppi...

CAPTIVA

þáttaröðin í vinsælustu raunveruleikaseríu allra tíma. Nú eru það tíu eldheitir aðdáendur þáttanna sem fá að spreyta sig gegn
tíu vinsælum keppendunum úr fyrri Survivor-seríum.

15.00 America’s Next Top Model (e)
15.55 Innlit / útlit (e)
16.50 MotoGP Bein útsending frá Katar
þar sem fyrsta mót tímabilsins í MotoGP fer
fram. SkjárEinn mun sýna beint frá öllum
18 mótum ársins í MotoGP þar sem kraftmestu mótorhjól í heimi mætast í æsispennandi kappakstri. Ástralinn Casey Stoner kom öllum á óvart í fyrra og var nær
ósigrandi á sínu fyrsta ári í keppnisliði Ducati.

21.05 Psych (6:16) Bandarísk gamansería um mann með einstaka athyglisgáfu sem
þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna
við að leysa flókin sakamál. Shawn og Gus
rannsaka mál meistarakokks sem er sakaður
um að hafa myrt matargagnrýnanda með
eitruðum sveppum.

22.50 Dexter (8:12) Bandarísk þáttaröð
um dagfarsprúða morðingjann Dexter sem
vinnur fyrir lögregluna í Miami. Hann er sjálfskipaður böðull sem myrðir bara þá sem
eiga það skilið. Dexter bregður í brún þegar
morðingi móður hans snýr aftur og ræðst á
hann. Lila reynir að komast nær Dexter og
Lundy er nokkuð viss um að morðinginn er
tengdur lögreglunni.
23.50 Cane (e)
00.45 C.S.I. Miami (e)
01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

úrvalsdeildarinnar)

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

10.50 Vörutorg
11.50 Professional Poker Tour (e)
13.20 Bullrun (e)
14.10 Survivor: Micronesia (e) Sextánda

21.55 Boston Legal (6:14) Alan reynir
að sannafæra kviðdóm um að Patrice Kelly
var haldin stundarbrjálæði þegar hún myrti
manninn sem drap dóttir hennar. Denny
Crane rekur lögræðing á skrifstofunni fyrir
að vera of feitur.

Pushing Daisies (5:9) Þættirnir
eru einskonar nútíma ævintýri. Ævintýri um
ungan mann sem allt frá barnsaldri hefur
búið yfir þeirri einstöku náðargift 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.

▼

21.55

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og

▼

Wigan-Arsenal

10.45 Dalabræður (4:10) (Brödrene Dal)
11.15 Gettu betur
12.30 Silfur Egils
13.45 Viðtalið
14.15 Popp og pólitík (2:3)
15.20 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-

SKJÁREINN

▼

08.00 Morgunstundin okkar Í næturgarði, Brummi, Kóalabræður, Landið mitt,
Disneystundin, Herkúles, Sígildar teiknimyndir, Nýi skólinn keisarans, Fræknir ferðalangar, Sigga ligga lá og Konráð og Baldur

15.50

önnur sem reynir að vera vinkona allra, en
allar skrækja þær og æpa í hvert sinn sem
þær fá „Tyra mail,“ og lesa síðan póstinn
allar saman upphátt. „Á morgun hittið
þið dómarana, þar verður ákveðið hverjar
komast áfram...“ og svo framvegis, og svo
framvegis.
Það eina góða við þáttinn í vikunni var
uppákoman þegar ein stúlknanna viðurkenndi fyrir dómurunum að hún hefði nú
eiginlega ekki nokkurn áhuga á því að starfa
í þessum yfirborðskennda heimi, þar sem
nærbuxur með merki geta kostað mörg þúsund dollara. Svipurinn á bæði dómurunum
og keppendum var óborganlegur. Að hún
skyldi dirfast að níðast svona á tískuheiminum sem auðvitað er bestur allra heima.
Ófyrirgefanlegt, og dæmi svo hver sem vill.

Chevrolet Captiva er glæsilegur sportjeppi sem tekið er
eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra
ökumanna og er útkoman áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél og
5 þrepa sjálfskipting, og þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl.
Komdu við hjá okkur, við erum á Tangarhöfðanum - Alltaf heitt á könnunni.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta
vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma
fresti til 10:15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

Við mælum með
SJÁLFSTÆTT FÓLK
Stöð 2 kl. 19.50

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 21.55
Big Shots

Það er enginn annar en Gísli Örn
Garðarson, leikari, leikstjóri, leikhúsmógúll og einn af stofnendum
Vesturports leikhópsins, sem verður
gestur Jóns Ársæls í kvöld. Gísli stendur í stórræðum um þessar mundir,
eins og svo oft áður,
en hann leikstýrir
Kommúnunni sem
verið er að sýna í
Borgarleikhúsinu
núna og skartar
engum öðrum en
stórstjörnunni Gael
Garcia Bernal í
einu aðalhlutverkanna.

Mögnuð þáttaröð sem
lýsa mætti sem blöndu
af Nip/Tuck og Desperate
Housewives, þ.e. sem
nokkurs konar aðþrengdum
eiginmönnum. Þættirnir
fjalla um fjóra félaga
sem allir eru sannkallaðir
stórlaxar, stjórnendur hjá
stórfyrirtækjum. Þrátt fyrir
að þeim gangi allt í haginn
á framabrautinni þá ganga
hlutirnir ekki alltaf eins
vel í einkalífinu, þar sem
kröfurnar eru gjarnan óraunhæfar og öfgafullar, eins og
allt annað í þeirra lífi.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Tónlist á sunnudagsmorgni
06.40 Veðurfregnir
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Í lestarferð um japanskar bókmenntir
11.00 Guðsþjónusta í Laugarneskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Útvarpsleikhúsið: Nornirnar
15.35 Sírenur

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.52 Dánarfregnir og augýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks
16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.05 Hollywood Uncensored (25:26)
18.30 Falcon Beach Falcon Beach er
sumarleyfisstaður af bestu gerð. Þangað fer fólk til að slappa af og skemmta sér
í sumarfríinu sínu enda snýst allt þar um
sumar og frelsi. En þar mætast líka tveir
heimar - sumarleyfisgestirnir og íbúar bæjarins. Hvað gerist þegar einstaklingar sem
eiga ekkert sameiginlegt verða á vegi hvers
annars?

19.15 George Lopez Show, The (14:18)
19.40 Sjáðu
20.05 Comedy Inc. (5:22) Sprenghlægi-

Til hamingju

legur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum
öðrum við.

20.30 Special Unit 2 (11:19) Gamansamir bandarískir spennuþættir þar sem við
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af
yfirnáttúrulegum toga.
21.15 Extreme. Life Through a Lens
(5:13) Hér eru sagðar sögur stjarnanna í
Hollywood í gegnum myndir sem hafa birst
í stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf
þeirra og feril.

22.00 X-Files (12:24)
22.45 Falcon Beach
23.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

10.00 Hemmelige steder 10.30 Godt arbejde
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 HåndboldSøndag: Zvezda
Zvenigorod - Viborg HK 15.30 Sommer 16.30
Emil fra Lønneberg 17.00 Når chimpansen er mat
i sokkerne 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.10 Landsbyhospitalet 19.00 Album 20.00 21
S¢ndag 20.40 SøndagsSporten 20.50 Den blodrøde rubin - et Sally Lockhart-mysterium 22.25
Höök 23.25 Livet efter forbrydelsen

PIPAR • SÍA • 80520

10.00 Top Gear Xtra 11.00 The Weakest Link
12.00 Smart Sharks 13.00 Land of the Tiger 14.00
Animal Hospital 14.30 Animal Hospital 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 Trauma 18.30 Trauma 19.00
The Human Mind 20.00 The Ship 20.50 I’ll Show
Them Who’s Boss 21.30 I’ll Show Them Who’s
Boss 22.10 Around the World in 80 Days 23.00
Top Gear Xtra 0.00 Top Gear Xtra 1.00 Top Gear
Xtra 2.00 Around the World in 80 Days 3.00 The
Human Mind

Náms- og verkefnastyrkir úr Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar afhentir
Styrkir til doktorsnáms

Styrkir til rannsóknaverkefna

Ásdís Helgadóttir, vélaverkfræði.
Reikningar sem líkja eftir lagskiptu tvífasa hvirfilstreymi gufu og vatns.

Umhverfisrannsóknir i Lagarfljóti.
Hrund Andradóttir, verkefnisstjóri, Verkfræðideild H.Í.

M5 kort og úrkomutíðni.
Jónas Elíasson, verkefnisstjóri, Verkfræðideild
H.Í.

Bergrún Arna Óladóttir, jarðfræði.
Gossaga eldstöðva í Vatnajökli, kvikuþróun yfir
möttulstrók.

SkógVatn – áhrif skógræktar og landgræðslu á
vatnsgæði og vatnalíf.
Bjarni Diðrik Sigurðsson, verkefnisstjóri,
Landbúnaðarháskóla Íslands.
Karólína Eiríksdóttir, doktorsnemi.

Vetrarís á Þingvallavatni.
Einar Sveinbjörnsson, verkefnisstjóri, Veðurvaktin ehf.

Erla Þrándardóttir, stjórnmálafræði.
Lögmæti frjálsra félagasamtaka og kröfugerðar
þeirra.
Marta Rós Karlsdóttir, vélaverkfræði.
Bætt frumorkunýting, möguleikar á því að nýta
varmaorku í stað raforku.

Styrkir til meistaranáms
Elín Fjóla Þórarinsdóttir, umhverfisfræði.
Vindrof í nágrenni Heklu og virkni uppgræðslusvæða til að stöðva flæði sands.
Lárus Þorvaldsson, vélaverkfræði.
Ákvarðanataka fyrir nýtingu háhitasvæða.

7.35 Disneytimen 8.30 NRKs sportss¢ndag 9.30
V-cup kombinert: Hopp sprint 10.20 Sport i dag
10.30 V-cup kombinert: 7,5 km langrenn 11.10
V-cup skiskyting: 15 km fellesstart, menn 12.00
Foran Kollenrennet 12.30 Åpningsseremoni 12.45
V-cup hopp: Kollenrennet, 1. omgang 13.55 Vcup hopp: Kollenrennet 2. omgang 14.30 Farvel
med gamle Kollen 15.00 V-cup skiskyting 15.30
Ungdomsstafett 16.00 Sport i dag 16.30 Åpen
himmel 17.00 Kalle og Molo 17.20 Sola er en gul
sjiraff 17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen 18.45
Sportsrevyen 19.15 Reinlykke 19.55 Open Range
22.10 Kveldsnytt 22.25 VM friidrett innendørs
22.55 Juristane 23.35 Uka med Jon Stewart 0.00
Star Stories 0.25 Norsk på norsk jukeboks

SVT 1
9.45 Disneydags 10.40 Rea 11.30 Plus 12.00
Packat & klart 12.30 Debatt 13.30 Livet i
Gaza 14.25 I love språk 15.25 Världen 16.25
Förändrarna 16.55 Friidrott: inomhus-VM 17.15
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 Tv-stjärnan 22.50 Kobra
23.20 Brottskod: Försvunnen

Lilja Guðmundsdóttir, iðnaðarverkfræði.
Bestun á uppbyggingu vetnisstöðva á Reykjavíkursvæði út frá flutningskerfi rafmagns.
Maren Davíðsdóttir, umhverfis- og auðlindafræði.
Flóðbylgjur vegna skriðufalla.
Rósa Guðmundsdóttir, iðnaðarverkfræði.
Nýtni vetnis sem orkubera frá uppsprettu til bíls
út frá íslenskum aðstæðum.
Sæmundur Sveinsson, líffræði.
Erfðafræði melgresis.

GLORIA – tindagróður, örlög við hlýnandi loftslag.
Starri Heiðmarsson, verkefnisstjóri, Náttúrufræðistofnun Íslands, Akureyrarsetur.
Gönguhegðun urriða í Efra-Sogi og Úlfljótsvatni.
Jóhannes Sturlaugsson, verkefnisstjóri, Laxfiskar ehf.
Steinslækur í Ásahreppi.
Benóný Jónsson, verkefnisstjóri, Veiðimálastofnun, Suðurlandsdeild.
Yfirborðskortlagning íslenskra jökla á heimskautaárunum 2008 og 2009.
Tómas Jóhannesson, verkefnisstjóri, Veðurstofu Íslands.
Hæðarlíkön af íslenskum jöklum unnin úr bylgjuvíxlgervihnattagögnum.
Eyjólfur Magnússon, verkefnisstjóri.
Jökulgarðar og jaðarumhverfi framhlaupsjökla.
Ívar Örn Benediktsson, verkefnisstjóri, Jarðvísindastofnun Háskólans.
Hönnun stíflugarða á jarðskjálftasvæðum.
Sigurður Erlingsson, verkefnisstjóri, Verkfræðideild H.Í.
Gjóskufall frá Heklu og mat á áhættu fyrir vatnsaflstöðvar og miðlunarlón.
Kate Taylor Smith, verkefnisstjóri, Jarðvísindastofnun Háskólans.

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is

Jökulsá á Fjöllum, hófleg nýting til orkuframleiðslu.
Birgir Jónsson, verkefnisstjóri, Verkfræðideild
H.Í.
Osmósuvirkjanir á íslenskum vatnsföllum.
Þorsteinn I. Sigfússon, verkefnisstjóri, Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Eiginleikar tvífasa streymis vatns og gufu í
jarðlögum.
Guðrún A. Sævarsdóttir, verkefnisstjóri, Verkfræðideild H.Í.
Saeid Jalili Nasrabadi, doktorsnemi.
Örlög
brennisteinsvetnis
frá
jarðvarmavirkjunum.
Sigurður Magnús Garðarsson, verkefnisstjóri,
Verkfræðideild H.Í.
Snjólaug Ólafsdóttir, doktorsnemi.
Rætur háhitasvæða: Lekt bergs, ummyndun og
kvikugös – jarðefnafræðileg athugun.
Stefán Arnórsson, verkefnisstjóri, Jarðvísindastofnun Háskólans

HVAÐ SEGIR MAMMA?
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HIN HLIÐIN DAGMAR ÝR STEFÁNSDÓTTIR FRÉTTAMAÐUR

Ákveðin og ófeimin sveitastelpa
„Ég er náttúrulega rosalega stolt
af þeim öllum. Ég vissi alltaf
að þau færu langt og kannski
alla leið. Ég hef trú á því. Svala
fæddist með áhugann í sér, hún
fór að fylgjast með spurningakeppnum um leið og hún fór að
hafa sjónvarp. Það hefur alltaf
verið í henni, eins og mikill
metnaður.“
Birna Jóhannesdóttir, móðir Svölu Lindar
Birnudóttur, liðsmanns Gettu betur liðs
Menntaskólans á Akureyri sem lagði
Menntaskólann í Hamrahlíð í undanúrslitum í vikunni. Svala Lind situr lengst
til vinstri.

Hvað er að frétta? Bara rosa gott, það er
mikið að gera hjá mér í vinnunni núna sem er
skemmtilegt. Ég er fréttamaður á N4, bæjarsjónvarpinu á Akureyri og við erum að fara að
senda út á landsvísu á Digital Ísland næsta
miðvikudag.
Augnlitur: Grænn.
Starf: Fréttamaður á N4.
Fjölskylduhagir: Í sambúð.
Hvaðan ertu? Ég er sveitastelpa að austan,
kem frá bænum Merki á Jökuldal.
Ertu hjátrúarfull? Ég get ekki sagt það, en
maður hugsar nú oft um hjátrú, eins og þegar
föstudag ber upp á þrettánda.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Ég er sjúk
í sjónvarpsþætti svo það er ógjörningur að
velja einn. Nokkrir sem eru í uppáhaldi eru
Grey‘s Anatomy, Sex and the City, Friends,
Ally McBeal og svo dönsku grínþættirnir

Sýsli gerist fararstjóri
„Þetta er nátengt einu af ástsælustu
áhugamálum mínum frá barnæsku
sem er að fylgjast með tónlist,“
segir Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Selfossi, sem hefur
starfað sem fararstjóri í tónlistarferðum Icelandair í tvö ár.
Fram undan eru tónleikar með
Bruce Springsteen og Santana í
sumar þar sem Ólafur Helgi sér um
stjórnartaumana og hlakkar hann
mikið til. „Það er uppselt á Bruce en
hins vegar ættu allir sem hafa einhvern tímann hlustað á Santana að
nota tækifærið því hann er fantagóður og verður bara betri með
árunum,“ segir Ólafur Helgi, sem er
að sjá þá félaga í fyrsta sinn á
tónleikum.
Spurður segist hann muna það
glöggt hvernig fararstjórastarfið
kom upp. „Ég var að fara á tónleika
í Oxford með hljómsveit sem er tiltölulega lítið þekkt og var á lestarstöðinni að kynna mér
hvernig ég kæmist til
baka þegar Björgvin
Halldórsson hringdi. Á
sama tíma kom upp í kallkerfinu að lestin væri að
fara og þá sagði hann á
sinn
einstaka
hátt:
„Segðu kerlingunni að
þegja“. Hann mæltist til

ÓLAFUR HELGI KJARTANSSON

Ólafur Helgi ætlar að skemmta sér
vel á tónleikum Bruce Springsteen
og Santana.

BRUCE SPRINGSTEEN

Uppselt er á tónleika
Bruce Springsteen í
London í sumar.

þess við mig að ég tæki þetta
að mér og það var auðsótt.“
Síðan þá hefur Ólafur
farið á sex tónleika, þar af
þrenna með goðunum sínum
í The Rolling Stones, og eina
með Genesis, Rod Stewart og
The Police. Hann vonast til að
halda áfram sem fararstjóri
um ókomin ár. „Það hefur alltaf verið svo skemmtilegt fólk
með í ferðunum og þetta hefur
alltaf gengið vel og fólk verið
ánægt. Þetta er svo sem ekki
mjög tímafrekt heldur,“ segir
sýslumaðurinn knái.
- fb

Mikilvægt skref í átt að
þínum alþjóðlega frama
Information meeting
Hilton Reykjavik Nordica hotel
11th March at 18.00
Hear about the AP Degree programmes in:

Marketing Management
Marketing Coordinator, Advertising
consultant, Account manager,
Purchasing assistant

Computer Science
System designer, Programmer,
IT consultant, Project manager
Systems administrator

Multimedia Design & Communication
Web designer, Web developer,
Multimedia consultant, Media
planner, Event manager

Also hear about our Technical programmes:
Technical Manager - offshore, Production Technology
and other

Nánari uppl. www.bawest.dk

Sp. Kirkevej 103, DK-6700 Esbjerg. Tel.: +45 7613 3200, internationalofce@eavest.dk

Klovn á RÚV. Þeir eru rosalegir!
Uppáhaldsmatur: Ég er mjög hrifin af hakki
og spagettí. Saltkjöt og baunir hefur líka alltaf
verið í uppáhaldi, en það er fátt sem toppar
jólarjúpuna.
Fallegasti staðurinn: Heima í Merki er á í stóru
gili sem heitir Tregagilsá, í henni er foss sem
er afar fallegur. Þar er líka lítil laut sem ég hef
alltaf haldið upp á.
iPod eða geislaspilari: iPod, ég er svo ótrúlega
tæknivædd! Mig dauðlangar einmitt í iPhone!
Hvað er skemmtilegast? Að dúllast með
kærastanum mínum og ferðast.
Hvað er leiðinlegast? Klárlega að taka til.
Helsti veikleiki: Er mjög óþolinmóð og gleymi
oft að ganga frá eftir mig.
Helsti kostur: Ég er ákveðin og ófeimin sem
eru góðir kostir í mínu starfi.
Helsta afrek: Ætli stærstu afrekin hingað til séu

ekki þau að ná mér í frábæran mann og
ljúka BA-prófi.
Mestu vonbrigðin: Ég hef verið svo ótrúlega heppin í lífinu hingað til að það eru
engin stór vonbrigði sem ég man eftir.
Hver er draumurinn? Að halda
áfram að eiga hamingjusamt líf.
Hver er fyndnastur/fyndnust?
Leikararnir í Klovn! Síðan finnst
mér og Þóreyju vinkonu minni
við alltaf ótrúlega fyndnar saman,
en ég veit ekki hvort að fleiri
deili þeirri skoðun.
Hvað fer mest í taugarnar
á þér?
Þegar fólk er óheiðarlegt.
Hvað er mikilvægast?
Að vera trúr sjálfum sér. Ótrúleg
klisja, ég veit, en samt svo satt.

12.09.82

MARGRÉT GUÐRÚNARDÓTTIR: DÓTTIR ÁSGEIRS ÓSKARSONAR Á SVIÐ

Stuðmannabörnin taka flugið
Afkvæmi Stuðmanna stíga nú fram
í sviðsljósið hvert á fætur öðru.
Fyrst voru það synir Egils Ólafssonar, leikarinn Ólafur og dansarinn Gunnlaugur, svo var það söngkonan Elísabet, dóttir Eyþórs
Gunnarssonar, og á eftir henni
fylgdi önnur söngkona, Bryndís,
dóttir Jakobs Frímanns Magnússonar og Ragnhildar Gísladóttur.
Nú er röðin komin að Margréti
Guðrúnardóttur, dóttur trommarans Ásgeirs Óskarssonar, sem
syngur á opnunarkvöldi Blúshátíðar Reykjavíkur 18. mars á
Hilton-hótelinu. Margrét stígur
þar á svið ásamt föður sínum,
Björgvini Gíslasyni og Stuðmanninum Tómasi Tómassyni. Hljómsveitin nefnist „Margrét Guðrúnardóttir og bandið hans pabba“ og
kemur þarna fram í fyrsta sinn
opinberlega. „Þetta er frábært
tækifæri og þeir voru allir til í að
vera með mér,“ segir Margrét og
hefur lítið yfir karli föður sínum að
kvarta. „Það er mjög fínt að vinna
með pabba. Okkur kemur vel
saman og hann leyfir mér að gera
þetta á minn hátt. Ég hef líka sungið fyrir hann í sólóverkefni hans
áður.“
Margrét segir það ekkert trufla
sinn feril þótt hún sé dóttir Stuðmanns. „Annars væri ég varla að
spila með honum. Mér fannst þetta
bara frekar fyndið og þess vegna
kölluðum við okkur þessu nafni.
Fólk veit alveg að ég er dóttir hans
og fínt að hafa það opinbert enda
hefur það bara hjálpað mér frekar
en hitt.“
Margrét segist vera góð
vinkona Bryndísar Jakobsdóttur og þær séu meira að
segja saman í tónlistarnámi í FÍH. „Það er ótrúlega gaman hvað henni
gengur vel,“ segir hún
og neitar að þær eigi í
samkeppni hvor við aðra.
„Við erum frekar bara

MARGRÉT GUÐRÚNARDÓTTIR Margrét syngur á opnunartónleikum

Blúshátíðar Reykjavíkur 18. mars næstkomandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

duglegar að biðja hvor aðra um
hreinskilið álit og svona.“
Gaman verður að sjá hvernig
Margrét á eftir að spjara sig í
framtíðinni en ef hæfileikar
hennar eru eitthvað í líkingu við
þá sem hin Stuðmannabörnin
búa yfir á hún varla eftir að
valda neinum vonbrigðum.
freyr@frettabladid.is

ÓLAFUR EGILL EGILSSON Ólafur

BRYNDÍS JAKOBSDÓTTIR Bryndís

hefur getið sér gott orð á leiklistarsviðinu.

og Margét Guðrúnardóttir eru
góðar vinkonur.

Silvía Nótt í súrefnistjaldi
„Hún er læst ofan í skúffu.
Kærkomið að hvíla sig
rækilega á henni,“ segir
Gaukur Úlfarsson kvikmyndagerðarmaður. „Það
eru takmörk fyrir því
hversu mikið af skandölum hægt er að fremja í
hennar nafni.“
Gaukur var (og er),
ásamt leikkonunni Ágústu
Evu Erlendsdóttur, potturinn og pannan á bak við
hina merkilegu týpu Silvíu
Nótt sem tröllreið öllu
fyrir um tveimur árum.
Hún átti svo sitt ris með
þátttöku í Eurovision
söngvakeppninni
sem
fulltrúi Íslands. Það tók
þjóðina tíma að átta sig
á Silvíu en vegsemdin
kemur að utan. Þannig

var þjóðin fljót að svíkja Silvíu
Nótt þegar ekki gekk sem
skyldi í Eurovision sem þá
fór fram í Aþenu 2006.
Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hafa erlendir aðilar sýnt því áhuga
að gera eitthvað með Silvíu en svo virðist sem
hennar helstu aðstandendur séu orðnir lúnir.
Gaukur starfar nú við
Kastljósið og segir það
afskaplega
þakklátt
og
dreifir huganum. Ekki er á
dagskrá að draga Silvíu
Nótt úr súrefnistjaldinu í
bráð. Enda kostar það
mikið átak.
SILVÍA NÓTT Læst ofan í

skúffu, búin á því þrátt fyrir
áhuga erlendra aðila.

Fyrir ári var kynntur með látum
30 milljóna króna samningur Silvíu við Reykjavík Records. Einn
sá stærsti sem íslenskur tónlistarmaður hefur gert við íslenskt
plötufyrirtæki. Hljóðaði upp á
þrjár plötur og var kynntur í
hvalaskoðunarbátnum
Eldingu.
Jakob Frímann segir að sá samningur sé háður því að hlutir séu í
gangi eins og allir plötusamningar. Og staðfestir að áhugi sé fyrir
Silvíu úti hvað varðar sjónvarpsþáttagerð og hljómplötu. En ekkert nýtt er í því nú. „Silvía í súrefnistjaldi? Já, er hún ekki bara
að anda að sér nýju súrefni til
frekari afreka. Þetta er talenteruð
stelpa sem getur glatt hal og
sprund með sínum uppátækjum
og skemmtilegheitum,“ segir
Jakob Frímann.
- jbg
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Draumaeldhús
fyrir alla
NUTID HDN 1800 eyjuháfur

79.900,-

FAKTUM/ABSTRAKT hvítt*

377.500,*Hvað er innifalið í verðinu?
Í heildarverðinu er innifalið: skápar,
skúffur, skápahillur og lamir.
Vaskar, blöndunartæki, borðplötur,
hnúðar/höldur, heimilistæki og ljós
eru seld sér.

Heimilistæki sem eru hönnuð
fyrir daglegt líf
Til þess að auðvelda þér enn frekar að eignast draumaeldhúsið, höfum við fengið Whirlpool
til að hanna heimilistæki sem eru sérstaklega gerð fyrir IKEA eldhúsið þitt. Þau bjóða öll upp á
notkunarmöguleika sem auðvelda þér matargerðina.
NUTID OVN 900 ofn
89.900,Hurð með sjálfvirkri
læsingu. Ryðfrítt stál.
52 lítrar.
B59,5xD56,4, H59,5 cm.

NUTID HO EV W eyjuháfur
og ljós 74.900,- 1 tusía og
1 kolasía fylgir. Ø55, H54-130 cm.
Drapplitaður m/misstilteinmynstri.

NUTID WAN 00 W hitaskúffa
34.900,- B59,5xD53,4, H14 cm. Ryðfrítt stál.

SMAKRIK BEM 500 S innbyggð
espresso vél 39.900,- Rúmmál
vatnsgeymis: 2 lítrar. Stútur til að
óa mjólk í cappuccino og fyrir
heitt vatn. Filter bæði fyrir malað
kaf og baunir. 1160W. Ryðfrítt
stál. B59,5xD32, H34,7 cm.

NUTID MWN 400 S
örbylgjuofn
m/virkni ofns 74.900,B59,5xD56, H45,5 cm.
Ryðfrítt stál.

FROSTIG CFS 801 S ísskápur/frystir 179.900,Vatn- og klakavél í hurð. Stállitaður.
B90,2xD76,7, H178 cm.

NUTID HB 3 IH
spanhelluborð 77.900,Læsanlegir snertirofar
sem eykur öryggi. Svart.
B77xD35cm.
2,2-3,0kW

1,4kW

1,2kW

Opið 10:00-20:00 virka daga  Laugardaga kl. 10:00 - 18:00  Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00  www.IKEA.is

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
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BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Góðæri Íslands

É

g verð að játa að ég er einn af
þeim sem trúi mjög gjarnan á
það, að ef eitthvað gengur vel
muni það halda áfram að ganga
vel til eilífðarnóns. Ef það er góðæri, muni halda áfram að vera
góðæri alla tíð.

1.
Skelltu þér inn á www.icelandexpress.is og veldu þitt
eigið sæti um borð, því þá gefst þér kostur á að innrita
þig á vefnum. Hægt er að innrita sig allt að 60 dögum
fyrir flug, þó ekki innan 24 stunda fyrir brottför.

AÐ

þessu leyti held ég að ég sé
dæmigerður Íslendingur. Íslendingar almennt virðast mér einkar
gjarnir á að trúa því að góðæri sé
komið til vera, þegar það er á annað
borð komið. Hins vegar er dálítið
skemmtilegt að skoða, og veitir
góða innsýn í þjóðarsálina, hvernig
við höfum síendurtekið haft rangt
fyrir okkur hvað nákvæmlega þetta
varðar. Ef góðæri kemur, fer það
líka. Þetta ætlar seint að lærast.

ÞEGAR góðærin ná hæstu hæðum
er blásið til veisluhalda uppi á
jöklum og í snekkjum með frægum
hljómsveitum, pantað kengúrukjöt
frá Ástralíu, flogið með einkaþotum
út um hvippinn og hvappinn og
byggðir þyrlupallar við sumarbústaði. Það er eins og við séum
krónískt nýrík.

Að vefinnritun lokinni sendum við þér tölvupóst
með brottfararspjaldinu sem þú prentar út og
tekur með þér út á völl.

EKKI þarf að líta lengra aftur í
tímann en átta ár til þess að sjá
hvernig þessi þáttur þjóðarsálarinnar birtist. Þegar auður áskotnast, eða vænting um auð skapast,
umturnast þetta-reddast-hugsunarhátturinn, séríslenski, í eitt allsherjar
þetta-getur-ekki-klikkaðhugsunarhátt. Alltaf skal manni
síðan líða eins og sauði þegar barnaskapur
þessa
hugsunarháttar
afhjúpast í niðursveiflu.

3.

2.

Þú sleppur við hefðbundna biðröð

Í kringum aldamótin dundi dot.
com bylgjan á þjóðinni, þannig að
annar hver maður varð sérfræðingur í verðbréfakaupum. Það átti
ekki að geta klikkað. Viðskiptamódelin voru þannig orðuð að á
þeim var ekki að finna neina
hnökra, þannig séð, nema þó það,
sem síðar kom í ljós, að til grundvallar þeim lá ekkert.

og ferð beint að öryggishliðinu.

ÞETTA hrundi og þáttastjórnendur verðbréfaþátta sem þá voru
í sjónvarpi hafa örugglega orðið
þónokkuð vankaðir. Við tók
þynnka um stundarsakir, eða þar
til önnur bylgja skyndigróða skall
á þjóðinni. Í ágúst 2004 varð annar
hver maður sérfræðingur í lántökum og þjóðin brunaði út í banka
til að skuldbreyta. Um fátt var
annað rætt en lán.

4.
Góða ferð!
Sparaðu tíma
og fyrirhöfn

EKKI

leið á löngu uns ljóst var að
lágu vextirnir gátu varla staðist til
lengdar. Eftir að þjóðin hafði skuldsett sig til fjandans fóru bankarnir
að draga í land. Allt er þetta á eina
bókina lært. Hver hefði trúað
þessu? Nú er sjálf útrásin sögð
byggð á sandi. Getur það verið? Það
er ekki laust við að mér finnist að á
vörum fjármálamanna votti fyrir
séríslensku skítaglotti, svokölluðu.

Innritun Express!
Enn eykur Iceland Express þjónustuna með því að bjóða upp á vefinnritun, fyrst íslenskra flugfélaga.
Farþegar sem ferðast aðeins með handfarangur á flugleiðinni Kaupmannahöfn–Keflavík geta nú

EN þetta reddast.

innritað sig á www.icelandexpress.is og sparað þannig tíma og fyrirhöfn.
Vefinnritun verður í boði á fleiri flugleiðum okkar á næstunni, kynntu þér málið á

Í dag er sunnudagurinn
9. mars, 69. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.06
7.53

Hádegi

Sólarlag

13.38
13.23

19.12
18.54

Heimild: Almanak Háskólans
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www.icelandexpress.is/vefinnritun

með ánægju

