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EIGINKONUR AUÐMANNA
Aðstoðarfólk, lífsstílshönnuðir og 
glæsilegir kvöldverðir. Hin nýja 
kynslóð heimavinnandi kvenna.
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DÓMSMÁL Sátt hefur náðst í öllum 
málum nema einu af þeim 
rúmlega þrjátíu sem send hafa 
verið í svokallaða sáttamiðlun í 
íslensku réttarkerfi. 

Dómsmálaráðherra setti af stað 
tilraunaverkefni árið 2006 þar 
sem boðið er upp á sáttamiðlun í 
vissum brotaflokkum en í henni 
felst að þolandi og gerandi semja 
sjálfir um málalok. - jse/ sjá síður 14

Sáttamiðlun leysir vandann:

Brotamenn og 
þolendur semja

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]
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Stóri l

ÞórhildurÞorleifsdóttir setur Engispretturnar, nýtt serbnesktverk, á svið í Þjóðleikhúsinu.

„Það erverkurinn“

FYLGIR Í DAG

Í NEYÐ Viðbrögð við snjóflóði voru æfð ofan Sandskeiðs í gær. Björgunarsveitir Landsbjargar, Landhelgisgæslan og greiningar-
sveit Landspítalans tóku þátt í æfingunni sem stóð í um fjórar klukkustundir. Stefán Már úr Hjálparsveit skáta í Kópavogi brá sér í 
hlutverk manns sem hafði grafist undir í snjóflóði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKIPULAGSMÁL „Álit Skipulagsstofn-
unar um mat á umhverfisáhrifum 
vegna álvers í Helguvík hefur að 
mínu mati alvarlegan efnisann-
marka, og getur þess vegna ekki 
verið grundvöllur framkvæmda-  
eða byggingarleyfis,“ segir Aðal-
heiður Jóhannsdóttir, dósent við 
lagadeild Háskóla Íslands.  

„Nú þegar tvö sveitarfélög hafa 
gefið út slík leyfi tel ég að umhverf-
isverndarsamtök geti kært þá 
ákvörðun til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála,“ segir 
Aðalheiður. Á sama tíma mætti 
krefjast þess að framkvæmdir á 
svæðinu verði stöðvaðar þar til 
úrskurður hefur verið kveðinn upp.

„Ef það yrði niðurstaða úrskurð-

arnefndarinnar að það væru veru-
legir efnisannmarkar á áliti Skipu-
lagsstofnunar yrði byggingarleyfið, 
sem er í raun framkvæmdaleyfi, 
væntanlega fellt úr gildi þar sem 
álitið er forsenda leyfisins,“ segir 
Aðalheiður. 

Aðalheiður nefnir sérstaklega 
tvenns konar annmarka á álitinu. 
Annars vegar þar sem segir að 
vegna óvissu um flutningsleiðir raf-
orku þurfi sveitarfélögin að „huga 
að því hvort bíða eigi með leyfis-
veitingar fyrir byggingu álversins“ 
þar til niðurstaða liggi fyrir. 

Hins vegar komi fram í álitinu að 
áður en Norðuráli verði veitt fram-
kvæmda- og byggingarleyfi þurfi 
að liggja fyrir hvort fyrirtækið fái 

heimildir til losunar gróðurhúsa-
lofttegunda. Slík heimild liggi ekki 
fyrir nú.

Álver Norðuráls fékk byggingar-
leyfi vegna álversins frá sveitarfé-
laginu Garði og Reykjanesbæ form-
lega afhent á föstudag. 
Byggingar leyfi er í eðli sínu tækni-
legt leyfi sem veitt er til að stað-
festa að byggingarnar uppfylli 
tæknilegar kröfur, segir Aðalheið-
ur. 

Þegar byggingarleyfi Norðuráls 
er skoðað er þó augljóst að þar er að 
hluta til um dulbúið framkvæmda-
leyfi að ræða segir hún. Meðferð 
málsins hjá viðkomandi sveitar-
stjórnum styðji þá niðurstöðu.  
 - bj / sjá síðu 4

Framkvæmdaleyfið  
byggt á gölluðu áliti
Álit Skipulagsstofnunar á umhverfismati vegna álvers í Helguvík er gallað, segir 
dósent í lögfræði. Þess vegna geti það ekki verið grundvöllur framkvæmdaleyfis.

VEÐRIÐ Í DAG

MENNING „Bæði Þjóðleikhúsið og 
Leikfélag Reykjavíkur eru að 
brotna niður sem kompaní,“ segir 
Þórhildur Þorleifsdóttir leik-
stjóri. Hún segir það vera stóra 
áhyggjuefnið í íslensku leikhúsi í 
dag, „fyrir utan skort á hug-
myndafræðilegri sýn, og þá er ég 
ekki bara að tala um listræna 
sýn,“ segir hún.

Að sögn Þórhildar eru leik-
flokkar stóru leikhúsanna orðnir 
örkompaní, og búið að rjúfa 
samgang milli kynslóða, sem 
verði til þess að samhengið í 
þróun listgreinarinnar rofni. 

 - sjá Menningu 

Þórhildur Þorleifsdóttir:

Leikfélögin að 
brotna niður

Áframhaldandi rólegheit   Í dag 
verður áfram bjart og fallegt veður. 
Á morgun og næstu daga breytist 
svo veðrið þannig að suðvestanáttir 
verða ríkjandi og á þriðjudag og 
miðvikudag má búast við úrkomu 
víðast hvar um landið. 
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TÍMAMÓT Í KÓRNUM 
Fyrsti karlalands-
leikurinn 
innanhúss 
fer fram í 
Kórnum 
í dag.

ÍÞRÓTTIR 26

FRAKKLAND Áform eru nú uppi 
um það í Frakklandi að stækka 
héraðið Champagne. Er það gert 
til þess að verða við vaxandi 
eftirspurn eftir kampavíni sem 
aðeins má framleiða í ákveðnum 
hlutum héraðsins. 

Rúmlega 150 milljón flösk-
ur af kampavíni voru fluttar út í 
fyrra og hafa aldrei verið fleiri. 
Til dæmis jókst eftirspurn frá 
Rússlandi um 41 prósent og á 
síðustu fimm árum hefur kampa-
vínsneysla Kínverja nífaldast.  
 - þeb

Aldrei meiri eftirspurn:

Stækka kampa-
vínshéraðið
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LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Gott í helgarmatinn

29% afsláttur

498 kr.
kg.

Grísabógur hringskorinn

TILBOÐ!

ÍTALÍA Háskólakennarinn Augusto 
Cavadi hefur gefið út handbók 
um mafíuna, Cosa Nostra, sem 
hefur aðsetur á Sikiley. Hann hafði 
fengið nóg af því að svara sífellt 
spurningum um mafíuna og brá 
því á það ráð að skrifa 55 blaðsíðna 
handbók um hana.

Cavadi er kennari í afbrotafræð-
um og sérfræðingur um mafíuna. 
Í bókinni svarar hann spurningum 
eins og þeirri hvort mafían drepi 
presta, konur og börn, og hvort 
guðfaðir mafíunnar líti í raun út 
eins og Marlon Brando. Þá er listi 
yfir bækur og kvikmyndir sem 
höfundurinn segir gefa raunsæja 
mynd af mafíunni. - þeb

Háskólakennari á Ítalíu:

Gefur út bók 
um mafíuna

DÓMSMÁL Hafskipsmálið verður rakið í nýrri bók 
sem kemur út um mánaðamótin. Þar tekur Stefán 
Gunnar Sveinsson hagfræðingur saman eitt 
umdeildasta saka- og gjaldþrotamál síðustu áratuga. 
Bókin er afrakstur einkarannsóknar sem hópur 
sérfræðinga hefur gert á málinu, og Fréttablaðið 
sagði frá.

Erfiðleikar voru í rekstri skipafélagsins Hafskips 
á árinu 1985 og var það tekið til gjaldþrotaskipta. 
Fjórir voru dæmdir til refsingar í Hæstarétti árið 
1991. Þyngstan dóm hlaut Björgólfur Guðmundsson 
sem hafði verið forstjóri. Hann fékk tólf mánaða 
skilorðsbundið fangelsi.

Í október sagði Fréttablaðið frá því að Hafskips-
mennirnir Björgólfur Guðmundsson, Páll Bragi 
Kristjónsson og Ragnar Kjartansson stæðu að baki 
ítarlegri úttekt á málinu, sem fjöldi lögfræðinga og 
sagnfræðinga ynnu að. Samkvæmt heimildum 

Fréttablaðsins er bókin, sem heitir „Afdrif Hafskips 
í boði hins opinbera“, afrakstur þessarar rannsóknar.

„Við skulum segja að þetta sé fyrst og fremst 
skilmerkileg samantekt á málinu en ég er klár á því 
að augu margra munu opnast þegar bókin kemur út,“ 
segir Jóhann Páll Valdimarsson, útgáfustjóri JPV 
sem gefur bókina út. „Þarna verður fjallað um 
ýmislegt sem hefur ekki komið fram.“ - sþs

Afrakstur einkarannsóknar á einu umdeildasta saka- og gjaldþrotamáli síðari ára:

Hafskipsmálið reifað í bók

HEILBRIGÐISMÁL Þingflokkur Vinstri grænna segir mikil-
vægustu heilbrigðisstofnunum landsmanna haldið í fjár-
hagslegri spennitreyju. Upplausnarástand hafi skapast í 
heilbrigðiskerfinu vegna framgöngu Guðlaugs Þórs 
Þórðarsonar heilbrigðisráðherra.

„Vinstrihreyfingin - grænt framboð mun ekki láta rík-
isstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar komast þegj-
andi og hljóðalaust upp með að vinna óbætanleg skemmd-
arverk á heilbrigðiskerfinu og flæma þaðan burtu í 
stórum stíl mestu verðmæti þess, starfsfólkið,“ segir í 
ályktun þingflokksins.

Sjálfur þvertekur Guðlaugur fyrir að heilbrigðis-
stofnanir séu í fjárhagslegri spennitreyju. Fjárheimild-
ir til Landspítalans hafi þvert á móti verið auknar í fjár-
lögum og fjáraukalögum. „Ég hvet menn til að skoða 
úttekt Efnahags- og framfarastofnunar OECD á heil-
brigðismálum,“ segir hann. „Þar bendir ekkert til þess 
að heilbrigðiskerfið hafi þurft að þola fjársvelti eða nið-
urskurð.“

Guðlaugur bætir við að menntunar- og mönnunarmál 
séu tvö af þeim stóru verkefnum sem heilbrigðisþjón-
ustan þurfi að takast á við. „Það er eitthvað sem við 
tökum mjög alvarlega, og munum fara í þær ráðstafanir 
sem við teljum að muni hjálpa til við að mæta því.“  - sþs

Vinstri grænir segja heilbrigðisstofnanir í spennitreyju, ráðherra vísar því á bug:

VG beinir spjótum að Guðlaugi Þór

LANDSPÍTALINN Í ályktun þingflokks Vinstri grænna segir að 
vinnuálag fari þegar vaxandi á undirmönnuðum deildum 
heilbrigðisstofnana og vöktum sé breytt í óþökk starfsfólks.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UPPHAFIÐ Hinn 6. júní 1985 
fjallaði Helgarpósturinn um 
málefni Hafskips í grein 
sem bar yfirskriftina „Er Haf-
skip að sökkva?“ Í kjölfar 
greinarinnar upphófst mikil 
umræða um málið, bæði í 
fjölmiðlum og á Alþingi. 

MENNTUN Dómurinn yfir Hannesi 
Hólmsteini Gissurarsyni er ekki 
síður óþægilegur fyrir Háskóla 
Íslands en fyrir Hannes, að mati 
Helgu Kress, prófessors við 
Háskóla Íslands og höfundar 
skýrslu um vinnubrögð Hannesar.

Hannes hefur verið dæmdur til 
að greiða Auði, ekkju Halldórs, 
eina og hálfa milljón fyrir að nýta 
sér texta Halldórs í heimildarleysi 
er hann skrifaði ævisögu hans.

Hannes er prófessor við Háskóla 
Íslands og fellur því undir siða-
reglur skólans. Í kafla þeirra um 
heiðarleika segir að kennarar setji 
ekki fram hugverk annarra sem 
sín eigin.

Helga sendi á föstudag bréf til 
Kristínar Ingólfsdóttur rektors HÍ 
og þar furðaði hún sig meðal ann-
ars á viðbrögðum rektors við dóm-
inum. Starfsmenn Háskólans 
fengu afrit af bréfinu.

Hún bendir á að skólinn hljóti að 
bera ábyrgð á því að starfsmenn 
hans séu hæfir og kunni að vinna 
rétt. Málið hafi komið upp í háskól-
anum fyrir fimm árum en verið 
þaggað niður.

„Það er fyrst núna þegar það er 
kominn dómur að svo virðist sem 

eigi að fara að taka á því,“ segir 
hún.

Málið snúist ekki um að Hannes 
hafi ekki getið heimilda, heldur að 
hann hafi gert annarra manna 
texta og rannsóknir að sínum.

„Það sem Hannes tekur frá Hall-
dóri er varla nema þriðjungur af 
öllu því efni sem hann tekur frá 
öðrum, bæði rithöfundum og ekki 
síst fræðimönnum. Mest tekur 
hann frá Peter Hallberg, úr grund-
vallarritum hans um Halldór,“ 
segir Helga.

Háskólinn stefnir á að komast í 
hóp hundrað bestu skóla í heimi en 
rektor, Kristín Ingólfsdóttir, vill 
ekki svara því hvort hún telji rit-
stuld prófessors skaða trúverðug-
leika stofnunarinnar. Enn sé of 
snemmt að bregðast við dóminum, 
en hún taki hann mjög alvarlega.

Spurð hvers vegna skólinn hafi 
ekki tekið á málinu sjálfur, segir 
hún einungis að málið hafi  á sínum 
tíma komið fyrir siðanefnd en þá 
hafi verið ákveðið að bíða úrskurð-
ar almennra dómstóla.

Um hvers vegna ekki hafi verið 
brugðist við 270 síðna skýrslu 
Helgu Kress á sínum tíma, segir 
rektor að hún geti ekki svarað 
fyrir fyrrverandi háskólayfirvöld.

Kristínu er ekki kunnugt um 
hvort Hannes er  æviráðinn eður 
ei og segir það ekki skipta höfuð-
máli.

„Mál af þessu tagi fara í sér-
stakan farveg, hvort sem starfs-
menn eru æviráðnir eða ekki,“ 
segir hún.   klemens@frettabladid.is

Jafn óþægilegt fyrir 
skólann og Hannes
Prófessor við HÍ segir hallærislegt að skólinn hafi ekki fjallað um mál Hannes-
ar, að fimm árum liðnum. Hannes hafi einnig tekið mikið frá fræðimönnum.
Rektori svarar engu um trúverðugleika skólans en tekur dóminn alvarlega.

HANNES HÓLMSTEINN 
GISSURARSON

HELGA KRESSKRISTÍN INGÓLFSDÓTTIR

Peter Hallberg:
„Aðalpersónan í Barni náttúrunn-
ar, Randver Ólafsson, er ungur og 
glæsilegur Íslendingur sem hefur 
efnazt á fasteignasölu vestur 
í Ameríku. Hann snýr heim til 
Íslands, búinn að glata barnatrú 
sinni og vonsvikinn á ástinni,“  
(Vefarinn mikli, bls. 24)

Hannes Hólmsteinn:
„Önnur aðalsöguhetjan, Randver 
Ólafsson, er ungur og myndarleg-
ur Íslendingur, sem hefur efnast 
á fasteignasölu í Vesturheimi. 
Hann hefur glatað barnatrú sinni 
og orðið fyrir vonbrigðum í ásta-
málum,“ (Halldór, bls. 100)
Heimild: www.hi.is/~helga/skyrsla.htm

EFTIR HVERN?

KÍNA, AP Yfirvöld í Tíbet hafa 
gefið mótmælendum frest fram á 
mánudag til þess að gefast upp og 
hætta mótmælum. Þá hefur 
einnig verið lokað fyrir símasam-
band við útlönd úr héraðinu. 

Stjórnvöld segja að tíu manns 
hafi látið lífið í átökum síðustu 
daga. Útlagastjórn Tíbeta segir 
þrjátíu manns látna og að 
óstaðfestar heimildir hermi að 
hundrað til viðbótar séu látnir. 

Mótmæli til stuðnings frelsis-
baráttu Tíbeta hafa farið fram 
víða um heim síðustu daga. 
Komið hefur til átaka mótmæl-
enda við lögreglu í Ástralíu, 
Indlandi, Nepal, Sviss og í New 
York í Bandaríkjunum.  - þeb

Útlagastjórn Tíbeta: 

Segja hundruð 
hafa látið lífið

 MÓTMÆLT VÍÐA UM HEIM Þessir mót-
mæltu fyrir utan kínverska sendiráðið í 
Berlín í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

LÖGREGLUMÁL Fjögurra ára gömul 
stúlka féll niður úr rúllustiga í 
verslun Rúmfatalagersins á 
Glerártorgi í gærdag. Fallið var 
um sex metrar niður á teppalagt 
gólf. Stúlkan var með ættingjum 
sínum í versluninni en ekki er 
vitað nákvæmlega hvernig slysið 
bar að, að sögn lögreglu. 

Stúlkan var flutt á slysadeild 
Sjúkrahússins á Akureyri en að 
sögn lögreglu var hún ekki 
alvarlega slösuð.  - þeb

Fjögurra ára stúlka á Akureyri: 

Sex metra fall 
úr rúllustiga 

UTANRÍKISMÁL Vel á annað hundr-
að manns mótmælti Íraksstríðinu 
í miðbæ Reykjavíkur í gær, undir 
yfirskriftinni „Stríðinu verður að 
linna!“.

Þau Hjalti Hugason prófessor og 
neminn Steinunn Rögnvaldsdóttir 
ávörpuðu mannfjöldann á Ingólfs-
torgi við góðar undirtektir.

Þess má geta að Samtök hernað-
arandstæðinga hafa sent utanríkis-
ráðherra tillögur um hvernig megi 
koma á friði í Írak.   - kóþ

Mótmæli í miðbænum í gær:

Stríðinu í Írak 
verður að linna

Þorgils, eruð þið alveg í rusli?

„Já, ætli við endum ekki bara eins 
og reyktir kjúklingar?“

Jarðeigendur í Rangárþingi ytra og kylf-
ingar eru margir hverjir ósáttir  við áform 
um stækkun ruslahauga og byggingu 
kjúklingabús við golfvöllinn. Þorgils Torfi 
Jónsson er oddviti hreppsnefndarinnar.

TÓNLIST Hljómsveitin Agent 
Fresco fór með sigur af hólmi í 
Músíktilraunum 2008, en úrslita-
kvöld keppninnar fór fram í 
gærkvöldi. Að auki voru besti 
trommarinn, besti bassaleikarinn 
og besti gítarleikarinn allir úr 
sigurhljómsveitinni. 

Í öðru sæti urðu þau Óskar 
Axel og Karen Páls, sem einnig 
fengu viðurkenningu fyrir 
textagerð á íslensku. Í þriðja sæti 
var hljómsveitin Endless dark. 
Hljómsveit fólksins var svo valin 
The Nellies. Besti hljómborðs-
leikarinn var Þórður Sigurðsson 
úr Blæti og besti söngvarinn 
Dagur Sigurðsson úr Happy 
Funeral.  - þeb

Úrslitakvöld Músíktilrauna: 

Agent Fresco 
besta sveitin

ÚRSLITAKVÖLDIÐ Tíu hljómsveitir 
komust í úrslit Músíktilrauna, en úrslita-
keppnin fór fram í Listasafni Reykjavíkur 
í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SPURNING DAGSINS
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Komdu og upplifðu frábæra 
páskastemningu

páskasýning toyota´

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Opið í dag:
Kópavogi  13 – 16
Austurlandi  13 – 16

Allt a
ð 90% fjármögnun.
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Opið í dag:
Kópavogi 13 16

Léttar veitingar í boði.

Allt að

Gaggandi páskatilboð til 19. mars.Léttar veitingar í boði.

Al

Gagga

Úrval spennandi tilboða á nýjum og glæsilegum bílum alla vikuna. 

90% fjármögnun.

að 90%

di páskatilboð til 19. mars

Komdu og reynsluaktu. Þú getur unnið

ferðavinning til Evrópu fyrir tvo.

Komdu og upplifðu frábæra
páskapp stemningu
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LÖGREGLUMÁL Íslenskur karlmað-
ur var tekinn með fíkniefni í 
hefðbundnu tolleftirliti í Leifs-
stöð á fimmtudag. Hann reyndist 
vera með tæplega 200 grömm af 
amfetamíni og slatta af kannabis-
fræjum. Efnunum hafði maður-
inn komið fyrir innan nærklæða 
sinna.

Maðurinn, sem  er á þrítugs-
aldri, var að koma frá Kaup-
mannahöfn þegar hann var 
handtekinn. Fíkniefnahundur 
tollgæslunnar merkti við hann 
þegar hann kom inn. Hann kvaðst 
við yfirheyrslur hafa reynt að 
smygla efnunum inn til að koma 
þeim í verð og borga fíkniefna-

skuld með ágóðanum. 
Manninum var sleppt eftir yfir-

heyrslur og telst málið upplýst.

Lögregla og tollgæsla á Suður-
nesjum hafa upplýst allmörg stór 
fíkniefnamál á síðustu mánuðum. 
Má þar nefna Gambíumann sem 
kom hingað til lands 13. desem-
ber með 300 grömm af kókaíni í 
fórum sínum. Þjóðverji var tek-
inn með 23 þúsund e-töflur sem 
hann leyndi í farangri sínum. 
Loks var Lithái tekinn með 350 
grömm af amfetamíni. Auk þessa 
er til rannsóknar hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum í samvinnu við 
lögregluna á höfuðborgarsvæðinu 
hraðsendingarmál þar sem Toll-
gæslan tók um fimm og hálft kíló 
af hörðum fíkniefnum sem komu 
hingað til lands frá Þýskalandi. - jss

Íslenskur karlmaður tekinn með fíkniefni í tollaeftirliti í Leifsstöð:

Með amfetamín og kannabisfræ

LEIFSSTÖÐ Maðurinn kom með flugi frá 
Kaupmannahöfn.

LÖGREGLUMÁL Tvö ungmenni 
voru svipt ökuréttindum vegna 
hraðaksturs í Reykjavík á föstu-
dagskvöld. Bæði mældust þau 
á 110 kílómetra hraða á klukku-
stund en hámarkshraði er fimm-
tíu kílómetrar á klukkustund.

Samkvæmt upplýsingum lög-
reglu var stúlka undir tvítugu 
stöðvuð við Fiskislóð um klukkan 
ellefu um kvöldið. Hún var svipt 
ökuleyfinu á staðnum.

Hinn ökuþórinn, piltur á svip-
uðum aldri, var tekinn þremur 
tímum síðar við Ánanaust þar 
sem hann var í spyrnukeppni. 
Hann var sömuleiðis sviptur öku-
leyfinu á staðnum.  - sþs

Voru á 110 kílómetra hraða:

Ungir ökuþórar 
misstu prófið

NEYTENDAMÁL Fleiri eru nú and-
vígir sölu á bjór og léttvíni í mat-
vöruverslunum en áður. Eru þetta 
niðurstöður könnunar sem Gallup 
gerði fyrir Lýðheilsustöð 9. til 22. 
janúar síðastliðinn.

Hefur hlutfall þeirra sem and-
vígir eru sölu á bjór og léttvíni í 
matvöruverslunum hækkað úr 19 
prósentum árið 2005 í 35 prósent 
nú. Samtals eru rúm 47 prósent 
mjög eða frekar andvíg sölu á bjór 
og léttvíni í verslunum en tæp 47 
prósent mjög eða frekar hlynnt 
henni. Úrtak var 1.350 manns á 
landinu öllu og var svarhlutfall 
61,1 prósent.  - ovd

Könnun Lýðheilsustöðvar:

Fleiri andvígir 
bjórssölu
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HLUTFALL ÞEIRRA SEM ERU MJÖG 
EÐA FREKAR ANDVÍGIR SÖLU Á BJÓR 
OG LÉTTVÍNI Í MATVÖRUVERSLUNUM

SKIPULAGSMÁL Kæra Landverndar 
vegna álvers Norðuráls í Helguvík 
er ekki of seint fram komin, eins og 
forsvarsmenn Norðuráls hafa hald-
ið fram í fjölmiðlum. Þá er skýrt að 
samtökin hafa rétt á að kæra. Þetta 
segir Aðalheiður Jóhannsdóttir, 
dósent við lagadeild Háskóla Íslands 
og sérfræðingur í umhverfisrétti.  

Landvernd kærði þá ákvörðun 
Skipulagsstofnunar að ekki þurfi að 
fjalla saman um umhverfisáhrif 
allra framkvæmda sem tengjast 
álveri í Helguvík, svo sem raf-
magnslína, virkjana og fleira. 
Kæran var vegna álits Skipulags-
stofnunar um mat á umhverfis-
áhrifum frá 4. október 2007 og er 
send umhverfisráðherra 10. októb-
er.

Deilt er um hvort Skipulagsstofn-
un hafi í raun tekið ákvörðun um 
það að ekki ætti að fjalla um alla 
þætti framkvæmdarinnar saman. 
„Það er mín skoðun að kæran sé 
ekki of seint fram komin, og að 
þarna sé um að ræða kæranlega 
ákvörðun,“ segir Aðalheiður.

„Að mínu mati er það rétt hjá 
Landvernd að í áliti Skipulagsstofn-
unar frá 4. október er í raun að finna 
niðurstöðu á þessu tiltekna álita-
efni. Stofnunin afgreiðir þetta atriði 
inni í álitinu og byggir það fyrst og 
fremst á því að það séu svo miklir 
óvissuþættir að ekki sé hægt að láta 
meta þetta saman,“ segir hún.

„Meðal annars kemur fram í áliti 
Skipulagsstofnunar að stofnunin 
hafi ekki vitað hvernig átti að leysa 
úr þessu álitaefni. En það er enginn 
vafi í mínum huga að í áliti stofnun-
arinnar leynist kæranleg ákvörðun 
um þetta tiltekna atriði,“ segir Aðal-
heiður. 

„Þetta er að að sjálfsögðu grund-
vallaratriði, og það má velta því 
fyrir sér hvort stofnunin hefði ekki 
átt að útkljá þetta tiltekna atriði í 
miðri málsmeðferðinni með form-
legri ákvörðun, jafnvel þó það hafi 
ekki verið bein lagaheimild til 
þess,“ segir hún. 

Þá hefðu umhverfisverndarsam-
tök og aðrir sem hagsmuna eiga að 
gæta getað kært það atriði strax, og 
umhverfisráðherra kveðið upp 

úrskurð um þennan tiltekna þátt 
miklu fyrr. 

Ljóst sé að lagaleg óvissa sé um 
það hvenær fjalla átti um málið, og 
brýnt að löggjafinn eyði þeirri 
óvissu á þann hátt að setja inn 
nákvæmari málsmeðferðarreglur 
hvað varðar aðra málsgrein fimmtu 
greinar laga um mat á umhverfis-
áhrifum, sem vísað er í í kæru Land-
verndar, segir Aðalheiður.  
 brjann@frettabladid.is

Skýr réttur til að 
kæra álit um álver
Kæra Landverndar vegna álvers í Helguvík kom ekki of seint og ljóst er að sam-
tökin eiga rétt á að kæra, að mati dósents í lögfræði. Augljóst að Skipulagsstofn-
un tók ákvörðun sem er kæranleg. Brýnt er að lagalegri óvissu verði eytt.

Krafa um að umhverfisáhrif allra 
framkvæmda sem tengjast uppbygg-
ingu álvers yrðu metnar saman kom 
einnig fram við undirbúning álvers 
Norðuráls á Grundartanga. 

Hinn 19. febrúar 1996 féllst 
skipulagsstjóri á þá kröfu Nátt-
úruverndarráðs að láta meta áhrif 
álversins, hafnarinnar, rafmagnslína 
og efnistöku saman. Rétt er að taka 
fram að þá voru önnur lög um mat á 
umhverfisáhrifum í gildi. 

Þeim úrskurði var skotið til þáver-
andi umhverfisráðherra, Guðmundar 
Bjarnasonar, sem felldi úr gildi þann 
hluta úrskurðar skipulagsstjóra sem 
varðaði sameiginlegt mat allra þátta.  

Aðalheiður Jóhannsdóttir, dósent 
í lögfræði við Háskóla Íslands, segir 
ljóst að eins og lögin voru árið 1996 
hafi ekki verið heimilt að krefjast 
þess að allir þættir framkvæmdar-
innar væru metnir saman. Það sé 
hins vegar heimilt nú.

SVIPAÐ MÁL VEGNA GRUNDARTANGA

FRAMKVÆMDIR Þau Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, og Oddný Harð-
ardóttir, bæjarstjóri í Garði, afhentu Ragnari Guðmundsson, forstjóra Norðuráls, 
bygingarleyfi vegna álvers í Helguvík á föstudag.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

LÖGREGLUMÁL Lögreglufélag 
Reykjavíkur mótmælir þeirri skerð-
ingu sem hefur orðið á löggæslu við 
sameiningu embættanna á höfuð-
borgarsvæðinu. Þetta er meðal þess 
sem kom fram á fundi Óskars Sig-
urpálssonar, formanns félagsins, og 
Karls Jóhanns Sigurðssonar vara-
formanns með Birni Bjarnasyni 
dómsmálaráðherra á föstudag.

Samkvæmt tilkynningu var ráð-
herranum gerð grein fyrir því að 
lögreglumenn skorti í nánast allar 
deildir, en þó sérstaklega í almenna 
deild. Þar sé fjöldi lögreglumanna 
nú sá sami og hann var í Reykjavík 
fyrir sameiningu.  - sþs

Lögreglufélag Reykjavíkur:

Lýstu áhyggjum 
á ráðherrafundi

RÚSSLAND, AP Saksóknarar í Rúss-
landi hafa ákært þarlendan blogg-
ara fyrir hatursfull ummæli um 
lögregluna á bloggsíðu sinni. Þetta 
er í fyrsta sinn sem bloggari sætir 
ákæru fyrir skrif sín í Rússlandi.

„Þeir sem gerast löggur eru 
einfaldlega úrþvætti, heimskir 
og ómenntaðir fulltrúar dýrarík-
isins,“ skrifaði bloggarinn. „Það 
væri gott ef í hverjum rússnesk-
um bæ væri brennsluofn, eins 
og í Auschwitz þar sem daglega 
eða tvisvar á dag væru brenndar 
heiðnar löggur.“  - sgj

Rússneskur bloggari ákærður:

Bloggari vill 
brenna löggur 

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Bassel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Hæg breytileg átt.
ÞRIÐJUDAGUR
Hæg SV-átt um 

   allt  land.
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HITI HÆKKAR 
LÍTILLEGA  Það 
verður áframhald 
á fallega veðrinu í 
dag en á morgun 
fer þykknar smám 
saman upp og á 
þriðjudag og mið-
vikudag má búast 
við úrkomu víða 
um land.  

Elín Björk
Jónsdóttir
Veður-
fræðingur

ALBANÍA, AP Að minnsta kosti 
fimm létust og um 200 særðust í 
gríðarlegum sprengingum í her-
gagnabirgðastöð í Albaníu í gær. 
Á meðal hinna særðu eru fjölmörg 
börn. 

Sprengingarnar urðu í nágrenni 
höfuðborgarinnar Tirana. Ekki 
er vitað fyrir víst hvað olli upp-
haflegu sprengingunni, en BBC 
fréttastofan hefur greint frá því að 
sérfræðingar hafi verið að taka í 
sundur skotfæri þegar sprenging-
in varð. 

Fleiri sprengingar urðu í kjöl-
far þeirrar fyrstu og héldu skot-
vopn áfram að springa í nokkrar 
klukkustundir á eftir.  - þeb

Slys í hergagnabirgðastöð: 

200 særðir eftir 
sprengingar

SÆRÐUM KOMIÐ TIL HJÁLPAR Særðum 
manni er hjálpað út úr bíl og inn á sjúkra-
hús eftir sprengingarnar í Albaníu í gær. 
Að minnsta kosti 200 særðust og fimm 
létust í sprengingunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

GENGIÐ 14.03.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 140,8457
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 69,78  70,12

 141,51  142,19

 108,56  109,16

 14,554  14,64

 13,637  13,717

 11,477  11,545

 0,6933  0,6973

 114,1  114,78

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Yfirburðir L200 eru ótvíræðir
Hann ber meira á palli en aðrir, minnsti beygjuradíus í sínum flokki, 
mesta fótaplássið, öruggasti pallbíllinn skv. Euro NCAP, 167 hestöfl,
dregur 2.700 kg, fæst með 33", 35" og 38" breytingum, Super 
Select® 4x4 fjölvalsdrif, spólvörn og hiti í sætum og speglum.

3.290.000 kr.
SJÁLFSKIPTUR 3.390.000 kr.

Verð á beinskiptum L200 Tornado frá
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*Krómgrind innifalin í pakka. Bættu við 80.000 kr. fyrir lok eða 170.000 kr. fyrir pallhús.

Val um lok, hús 
eða krómboga*

Upphitaðir
hliðarspeglar

Heitklæðning 
í pall

Aflmeiri vél

Loftkæling

32” dekk

Super
Select 4x4

Stöðug-
leikastýring Spólvörn

Dráttarbeisli

Hiti í sætum

Öruggasti 
pallbíllinn
skv. EURO 

NCAP

Þessi kraftmikla sérútgáfa af L200 er 
aðeins fáanleg í takmarkaðan tíma. 

Tryggðu þér eintak af þessum glæsilega 
og örugga pallbíl á ótrúlegu verði.

L200
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+ Nánari upplýsingar og bókanir á  
    www.icelandair.is eða í síma 50 50 100

* Innifalið í verði: Flug aðra leiðina, flugvallarskattar og gjöld. 
Sölutímabil: 13.–16. mars. Ferðatímabil: 1.–30. apríl.

KAUPMANNAHÖFN
Verð frá 8.800 kr.*

Vortilboð:

TAKMARKAÐ SÆTAFRAMBOÐ!

KABÚL „Það eina sem uppreisnar-
mennirnir gera betur en við er að 
vekja athygli fjölmiðla,“ segir 
Carlos Branco, herforingi og tals-
maður ISAF, hins alþjóðlega gæslu-
liðs NATO í Afganistan, í samtali 
við Fréttablaðið. 

„Og þótt fréttir berist stundum 
af auknum átökum, þá stafar það 
ekki af því að árásum þeirra hafi 
fjölgað heldur erum það við sem 
tökum frumkvæðið og ráðumst á 
þá,“ segir hann.

Þegar rætt er við fulltrúa alþjóð-
lega gæsluliðsins í Afganistan er 
ekki að heyra að þeir séu sérlega 
svartsýnir á ástandið.

Að vísu segjast þeir reikna með 
að það taki áratugi að koma Afgan-
istan nokkurn veginn á réttan kjöl 
eftir þrjátíu ára stríðsástand, en af 
átökum við talibana og aðra upp-
reisnarhópa næstu misserin hafa 
þeir litlar áhyggjur.

Branco segir að í september 2006 
hafi orðið straumhvörf í baráttunni 

við uppreisnarhópana. Eftir það 
hafi alþjóðaliðið í Afganistan í raun 
haft yfirhöndina. 

Ástandið nú sé allt annað en í 
byrjun síðasta árs, þegar þeir virt-
ust vera að sækja í sig veðrið og 
búist var við hörðum átökum. 

„Árið 2007 var alltaf verið að spá 
nýrri hrinu árása frá þeim: vorher-
ferð, sumarherferð og hausther-
ferð, en aldrei varð neitt úr því.“ 

Einstaka árásir hafi verið bundn-
ar við tiltölulega fá svæði í suður-
hluta landsins. Í norðanverðu 
Afganistan hafi ekkert orðið vart 
við starfsemi uppreisnarmanna í 
seinni tíð. 

Sprengjuárás í Kabúl á fimmtu-
dagsmorgun, skömmu áður en 
hópur íslenskra fjölmiðlamanna 
kom þangað, sýnir þó að fáu er að 
treysta. Höfuðborgin er eitt af þeim 
svæðum í landinu, þar sem allt 
getur gerst. Árásin, sem er ein sú 
alvarlegasta í Kabúl í langa hríð, 
varð átta manns að bana og fimmt-
án særðust. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra er væntanleg í 
þriggja daga heimsókn til Afganist-
ans, dagana 17.-19. mars.

Bjartsýni í Afganistan
Yfirmenn NATO í Afganistan telja andstæðingana ekki líklega til stórræða á næst-
unni, þrátt fyrir reglulegar fréttir af sprengjuárásum og átökum við andspyrnuhópa.

HÖFUM YFIRHÖNDINA Carlos Branco 
herforingi, talsmaður ISAF, hins alþjóð-
lega gæsluliðs NATO í Afganistan. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐSTEINN

SVÍÞJÓÐ Mikil bylgja bankarána 
ríður yfir Svíþjóð. Bankarán hafa 
verið framin þar annan hvern dag 
það sem af er þessu ári, eftir því 
sem kemur fram í sænska dag-
blaðinu Aftonbladet. Tuttugu og 
níu bankar hafa þegar verið rænd-

ir á árinu, á 59 opnunardögum 
bankanna.

Frá árinu 2000 hafa verið fram-
in frá tuttugu og fjórum upp í 
fimmtíu bankarán á ári í Svíþjóð. 
Það sem af er þessu ári hafa 
bankaránin verið 29, eða annan 
hvern dag. Swedbank hefur oftast 
orðið fyrir barðinu á ræningjum. 
Ef ránatíðnin helst svipuð út árið 
verða ránin orðin um 140 talsins í 
árslok, sem yrði algert met. 

„Ein af ástæðum þess að ránin 
eru svona tíð er sú að ræningjarn-
ir fá svo lítið af peningum í hvert 
skipti. Þeir verða því að ræna 
fleiri banka,“ segir Thord Modin, 
yfirmaður í sænsku rannsóknar-
lögreglunni.

Um skipulagða glæpastarfsemi 
er að ræða sem talið er að nái til 
um 600 einstaklinga. Talið er að 

sömu menn standi á bak við banka-
ránin. Þarna séu fyrst og fremst 
félagsmenn mótorhjólaklúbba á 
ferð. Í um helmingi tilfella hefur 
einhver verið handtekinn og í 
nokkrum tilfellum hafa menn 
verið ákærðir. - ghs

Stefnir í metár í bankaránum í bylgju sem ríður yfir Svíþjóð:

Bankarán annan hvern dag

METÁR? Ýmislegt bendir til að metár 
verði í bankaránum í Svíþjóð ef fram 
heldur sem horfir. 

BRETLAND, AP Alistair Darling, sem 
tók við af Gordon Brown sem fjár-
málaráðherra er hann flutti sig 
yfir í forsætisráðuneytið í fyrra, 
lækkaði hagvaxtarvæntingar og 
boðaði auknar lántökur breska rík-
issjóðsins er hann kynnti fyrsta 
fjárlagafrumvarp sitt í vikunni. 

Efnahagslegar kringumstæður 
fjárlagagerðarinnar fyrir fjárlaga-
árið 2008 eru þær erfiðustu síðan 
Verkamannaflokkurinn komst til 
valda fyrir ellefu árum. Ræður þar 
mestu alþjóðlega lánsfjárþurrðin 
vegna undirmálslánakreppunnar í 
Bandaríkjunum, og háar skuldir 
ríkissjóðs sem hrönnuðust upp í 
embættistíð fyrirrennarans. 

En í stað þess að einblína á þessa 
neikvæðu þætti lagði Darling 
áherslu á ráðstafanir sem stuðluðu 
að umbótum í umhverfis- og 
félagsmálum, þar á meðal hækkun 
skatta á áfengi og eyðslufreka 
bíla. 

„Þetta eru ábyrg fjárlög, til 
þess fallin að tryggja stöðugleika 
Bretlands andspænis hnattrænni 
óvissu,“ tjáði ráðherrann þing-
heimi. Er hann kynnti endurskoð-
aða hagspá ríkisstjórnarinnar 
með lækkuðum hagvaxtarhorfum 
lagði hann áherslu á að Bretland 
væri ekki eitt um að eiga í vanda 
vegna alþjóðlegu lánsfjárkrepp-
unnar.  - aa

Skuldastaða breska ríkissjóðsins stórversnar samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi:

Kreppan sverfur af hagvexti

TIL ÞINGS Alistair Darling með fjárlaga-
töskuna góðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FJÖLDI BANKARÁNA Á ÁRI
2000 24
2001 31
2002 51 
2003 41
2004 27
2005 49
2006 45
2007 40
2008 29*

* 29 fyrstu mánuði ársins. Með sama 
áframhaldi gætu þau orðið hátt í 140 
í lok ársins.

BRUNI Eldur kviknaði í mannlaus-
um sumarbústað í Skorradal á 
föstudagskvöld. Það tók slökkvi-
liðið í Borgarnesi tæpan klukku-
tíma að ráða niðurlögum eldsins. 
Bústaðurinn er talinn ónýtur.

Samkvæmt upplýsingum lög-
reglu varð reyks vart um klukk-
an hálfsjö. Í fyrstu var talið að 
hitaleiðsla hefði farið í sund-
ur. Um leið og ljóst var að eldur 
var í húsinu, sem stendur á landi 
Mófellsstaða, voru dælu- og tank-
bílar sendir á staðinn.

Rífa þurfti þak og eina hlið af 
húsinu. Upptök eldsins eru í rann-
sókn hjá lögreglu.  - sþs

Þurftu að rífa þakið af:

Bústaður brann 
í Skorradalnum

SKATTAMÁL Stjórnskipaður vinnu-
hópur, sem falið var að gera til-
lögur að samræmdu kerfi gjald-
heimtu til að hvetja til aukinnar 
notkunar umhverfisvænni far-
artækja og eldsneytis, mun skila 
tillögum sínum til ríkisstjórn-
arinnar fyrir páska. Þetta stað-
festi Ingvi Már Pálsson, formað-
ur vinnuhópsins, í samtali við 
Fréttablaðið. 

 Til stendur að á grundvelli til-
lagna vinnuhópsins verði samin 
ný lög sem gengið geti í gildi um 
næstu áramót.  - aa

Gjaldheimta af bílum: 

Vinnuhópur 
skilar af sér

ÚTBLÁSTUR Stefnt er að vistvænna 
gjaldheimtukerfi. 

Sprengisandur í samband
GSM-samband er nú í fyrsta sinn 
komið á Sprengisand, Fljótin í 
nágrenni Siglufjarðar og á Gemlu-
fallsheiði milli Þingeyrar og Flateyrar. 
Tæknimenn Vodafone hafa sett upp 
senda á þessum svæðum.

SAMSKIPTI

TRYGGINGAMÁL Um þessar mund-
ir er Tryggingastofnun að endur-
greiða 32 þúsund sjúkratryggðum 
einstaklingum kostnað vegna heil-
brigðisþjónustu, samtals að upp-
hæð um 72 milljónir króna.

Um er að ræða greiðslur sem 
viðtakendur hafa greitt umfram 
hámarkskostnað og sem þeir hefðu 
væntanlega ekki endurheimt ef 
ekki væri fyrir nýlegt sjálfvirkt 
greiðslufyrirkomulag. Þessar end-
urgreiðslur nema í heild rúmlega 
72 milljónum króna.   - jss

Endurgreiðslur TR:

Um 32 þúsund 
fá 72 milljónir

SJÁVARÚTVEGUR Togararallið, eða 
stofnmæling á botnfiski á Íslands-
miðum, er nú í fullum gangi en 
það hófst í febrúarlok. Að sögn 
Jóhanns Sigurjónssonar, forstjóra 
Hafrannsóknastofnunar, munu 
niðurstöður mælinga og aldurs-
greininga liggja fyrir í byrjun 
næsta mánaðar en stofnmatið 
sjálft í lok maí eða byrjun júní.

Rannsóknarskipið Árni Friðriks-
son hefur tekið þátt í togararallinu 
en það hefur þó aðallega verið við 
loðnuleit úti fyrir Vestfjörðum. Að 
sögn Jóhanns hefur ekkert fund-
ist sem gefur til kynna að vestur-
ganga sé á næsta leiti. - jse

Hafrannsóknastofnun:

Togararall í 
fullum gangi

GLAÐIR Í BRAGÐI Þessir menn virðast bjartsýnir þrátt fyrir ástandið sem ríkt hefur í Afganistan síðustu ár.  FRÉTTABLÐIÐ/GUÐSTEINN.

GUÐSTEINN BJARNASON

SKRIFAR FRÁ AFGANISTAN
gudsteinn@frettabladid.is

KJÖRKASSINN

Liggur meira á Vaðlaheiðar-
göngum en Sundabraut?
Já  27,4%
Nei  72,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Líst þér vel á að lögreglan noti 
valdbeitingarhunda?

Segðu þína skoðun á
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Opið mánud.–föstud. 10–18 og laugard. 10–16

Columbia-flíspeysa

Tilboð 5.695 kr.

verð áður 9.439 kr.

Columbia-flísjakki

Tilboð 5.695 kr.

verð áður 9.439 kr.

Columbia-jakki

Tilboð 7.295 kr.

verð áður 11.990 kr.

Columbia-peysa

Tilboð 5.995 kr.

verð áður 9.990 kr.

Columbia softshell- 
jakki

Tilboð 7.795 kr.

verð áður 12.990 kr.

Columbia-jakki

Tilboð 10.995 kr.

verð áður 17.990 kr.

Columbia-strákaúlpa

Tilboð 5.995 kr.

verð áður 9.990 kr.

Tilboð 5.995 kr.

Columbia-stelpuúlpa

verð áður 9.990 kr.

Tilboð 7.995 kr.

verð áður 9.990 kr.

Didriksons-úlpa

Nú er tækifærið að græja sig fyrir lítinn pening. Snjórinn bítur ekki á þig 
í vetrarfatnaði frá okkur. Komdu við og kynntu þér úrvalið og klæddu 

þig upp fyrir skíðaævintýrin um páskana.
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Páskamarkaður
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Viking-kuldaskór barna

Tilboð 7.995 kr.

verð áður 9.890 kr.

útiverunaá frábæru verði

Allt fyrir

20%
afsláttur af 

Devold fatnaði
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FRÁ DEGI TIL DAGS

Ekki rekstrarhæft 
án útlendinga
Íslenskt þjóðfélag hefur tekið miklum breyting-

um á þeim tíma sem ég hef tekið þátt í stjórn-
málum. Það sem mestu hefur ráðið um þá opnun 
sem hefur orðið á samfélaginu og breyttu lagaum-
hverfi í þeim efnum er aðild okkar að hinu Evrópska 
efnahagssvæði. Eitt af frelsunum fjórum sem við 
undirgengumst með þeim gjörningi var frjálst flæði 
fólks. Það var líka eitt af því sem ýmsir óttuðust 
hvað mest eins og fram kom í umræðu á Alþingi um 
málið á sínum tíma. Fram að þeim tíma voru útlend-
ingar frekar sjaldséðir sem íbúar á Íslandi.

 Í því ljósi má rifja upp að það var líklega á 8. 
áratugnum sem forsíðufrétt birtist í Degi á Akur-
eyri með fyrirsögninni „Negri í Þistilfirði“. Þess má 
einnig geta að sérstakt ákvæði var í upphaflegum 
varnarsamningi á milli Íslands og Bandaríkjanna 
þess efnis að bandarísk stjórnvöld mættu ekki senda 
svertingja til Íslands. Þetta finnst okkur einkenni-
legt í dag en engu að síður er þetta staðreynd.

Reynsla mín
Þegar ég var að alast upp í Grýtubakkahreppi var 
þýskur vinnumaður heima. Þar voru síðar ráðskon-
ur sem voru ýmist þýskar eða færeyskar og danskir 
vinnumenn á sumrin. Þegar ég fer yfir íbúa sveitar-
innar í dag þá lítur málið þannig út að svissnesk fjöl-
skylda hefur keypt eitt býli og hollensk fjölskylda 
annað. Þrjár húsfreyjur eru útlendar, frá Sviss, 
Þýskalandi og Nýja-Sjálandi. Einn bóndi er norskur. 
Á Grenivík er fólk frá Srí Lanka, Taílandi, Hondúr-
as, Færeyjum og Póllandi. Þetta finnst okkur sem 
teljumst innfæddir hreppsbúar mjög jákvætt í alla 
staði. Tekið skal fram að í sveitarfélaginu búa innan 
við 400 manns.

Útlendingar mikilvægir á vinnumarkaði
Í dag er áætlað að tæplega 22 þúsund erlendir rík-
isborgarar búi á Íslandi og séu um 10% vinnuafls. 
Atvinnuþátttaka þeirra er mjög mikil og því fáir 
atvinnulausir. Atvinnuþátttaka þessa fólks hefur 
haldið þjóðfélagi okkar gangandi á síðustu árum þar 
sem ákveðnar þjónustugreinar eru nær eingöngu 
skipaðar útlendingum. Svipuð þróun hefur verið hjá 
nágrannaþjóðum okkar.

 Hér er fyrst og fremst um fólk að ræða frá lönd-
um Evrópska efnahagssvæðisins sem á fullan rétt 
á að flytja hingað og hafa aðgang að vinnumarkaði 
til jafns við Íslendinga. Fólk sem kemur frá lönd-
um utan EES og hyggst flytja til Íslands kemur hins 
vegar nánast að læstum dyrum. Það hefur ekkert 
með EES-samninginn að gera eins og sumir virð-
ast álíta heldur var tekin um það pólitísk ákvörðun í 
tengslum við stækkun EES-svæðisins að hafa þetta 
með þessum hætti, a.m.k. fyrst um sinn.

 Niðurstaða mín er sú að það séu ekki of marg-
ir útlendingar á Íslandi. Við þurfum hins vegar að 
leggja meiri metnað í að taka vel á móti þeim og t.d. 
að leggja áherslu á að kenna þeim íslensku.

 Það tel ég vera grundvallaratriði.

Mikilvæg auðlind

Fjöldi útlendinga hér á landi hefur vaxið hratt á 
undanförnum árum. Hlutfall útlendinga af heild-

aríbúafjölda er nú um 7% og er með því hæsta sem 
þekkist í Evrópu.

Þetta er algerlega ný þróun fyrir okkur Íslend-
inga. Við höfum frekar leitað til útlanda þegar á 
hefur bjátað í íslensku efnahagslífi. Það er því 
jákvæður vitnisburður um kraftinn í íslensku efna-
hagslífi að þrátt fyrir þennan mikla fjölda útlend-
inga hefur fjöldi atvinnulausra hér sjaldan verið 
minni – stendur í 1%. Án hinna erlendu starfsmanna 
myndi íslenskt samfélag einfaldlega stöðvast. Fisk-
vinnsla, byggingariðnaður, leikskólar, skóladagheim-
ili, öldrunarstofnanir, verslanir – öll þessi starfsemi 
byggir í dag á erlendu vinnuafli.

Þessar hröðu breytingar valda hins vegar auðvit-
að togstreitu. Sumir Íslendingar eru nú í minnihluta 
á sínum vinnustað. Það er eðlilega erfitt, þegar nýir 
vinnufélagar eiga erfitt með að tjá sig á íslensku. 
Slíkt á að ræða og við því á að bregðast.

Afbrotamenn eru ekki á ábyrgð útlendinga
En þess hefur líka gætt undanfarið að afbrot manna 
af erlendum uppruna séu tengd umræðu um fjölda 
útlendinga í landinu. Slíkt er fráleitt. Við megum ekki 
gleyma því að hlutfall afbrotamanna meðal útlend-
inga sem búa hér á landi er mun lægra en hlutfall 
afbrotamanna meðal Íslendinga. Flestir útlendingar 
sem hér búa eru löghlýðið og heiðarlegt fólk sem vill 
aðlagast íslensku samfélagi og búa sér og fjölskyldu 
sinni betri framtíð hér á landi. Og heiðarlegir útlend-
ingar hér á landi eiga ekki að gjalda afbrotamanna af 
erlendum uppruna – ekki frekar en ég ber ábyrgð á 
íslenskum afbrotamönnum. Það er nefnilega hollt að 
minnast þess að hlutfall drullusokkanna er þokkalega 
jafnt meðal ólíkra þjóða.

Með aðild okkar að Schengen hafa löggæsluyfir-
völd ómetanlegan aðgang að fullkomnasta milliríkja-
samstarfi á sviði löggæslu í heiminum. Réttur útlend-
inga til að starfa hér er samningsbundinn samkvæmt 
EES-samningnum og hann verður ekki takmarkað-
ur nema þá með uppsögn þess samnings og með því 
að loka landinu á ný. Eina færa leiðin er því að efla 
möguleika löggæslunnar á að nýta sér alþjóðlegt 
lögreglusamstarf og auðvelda henni þannig að taka 
á þeim vandræðamönnum sem hingað eru komnir í 
óheiðarlegum tilgangi. Í sumum löndum hefur tíðkast 
meira umburðarlyndi gagnvart ölvunarakstri en hér 
tíðkast. Þá þarf að koma til skýrari fræðsla og aukið 
eftirlit.

Við höfum upplifað mikla samfélagsbreytingu á 
skömmum tíma. Stjórnsýsla landsins var á sínum 
tíma illa í stakk búin til að taka við þessum nýju 
íbúum. Nú er unnið að því að bæta úr því. Verkalýðs-
hreyfingin hefur unnið lofsvert átak í að verja hag 
og réttindi erlends verkafólks og þannig dregið úr 
spennu á vinnumarkaði. Ísland er nú orðið hluti af 
evrópskum vinnumarkaði og við þurfum áfram að 
takast á við þá staðreynd.

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

BITBEIN Árni Páll Árnason spyr:

Eru of margir útlendingar á Íslandi?

Þess má einnig geta að sérstakt ákvæði var í upphaf-
legum varnarsamningi á milli Íslands og Bandaríkj-
anna þess efnis að bandarísk stjórnvöld mættu ekki 
senda svertingja til Íslands.

Og heiðarlegir útlendingar hér á landi eiga ekki að 
gjalda afbrotamanna af erlendum uppruna  – ekki 
frekar en ég ber ábyrgð á íslenskum afbrotamönnum. 
Það er nefnilega hollt að minnast þess að hlutfall 
drullusokkanna er þokkalega jafnt meðal ólíkra þjóða.

U
mferðarmerki eru eitt af þessum fyrirbrigðum dag-
legrar tilveru sem gerð eru eftir alþjóðlegum stöðl-
um. Sú var tíð að við áttum séríslensk umferðarmerki. 
Sum þeirra höfðu meiri varnaðaráhrif en þau stöðluðu. 
Þegar komið var að aðalbraut blasti til að mynda við 

merki þar sem letrað var stórum stöfum: Stanz. Það var sterk við-
vörun um aðgæslu.

Umræður um hlutverk dómara og þátttöku í því sem kalla má 
upplýsingu á viðhorfum þeirra í samtímanum hafa verið býsna líf-
legar upp á síðkastið. Með hæfilega einfaldri líkingu má segja að 
sú umræða hafi fært dómstólana að krossgötum. Á þeim færi vel 
að hafa þetta gamla umferðarmerki svo að dómarar ani ekki í ein-
hverju óðagoti út á aðalbraut dægurumræðunnar í samfélaginu.

Upphaf þessa máls voru ummæli hæstaréttardómara í um margt 
athyglisverðu viðtali í þessu blaði. Honum verður ekki gerður upp 
ásetningur um að vilja draga viðhorf dómara inn í þjóðmálaum-
ræðuna. En einsleit og víðtæk þverpólitísk viðbrögð við ummælum 
hans kalla á nokkur varúðarsjónarmið.

Hvaða rök standa til þess að viðhorf dómara eigi að vera  öllum 
kunn? Hverju á það að breyta? Hvaða þörf er á því að dómarar séu 
þjóðþekktir eins og ráðherrar eða sjónvarpsþulir? Sannleikurinn 
er sá að hvorugt skiptir máli varðandi traust á dómstólunum

Ekki ætla menn að láta dómara koma og fara eftir viðhorfum 
þeirra. Ekki ætla menn að rökræða niðurstöður dómstóla út frá því 
úr hvaða viðhorfaflokki dómarar í einstökum málum koma. Ekki 
ætla menn að kalla á að í einstökum málum verði farið að krefjast 
viðurkenningar á vanhæfi dómara vegna þekktra viðhorfa þeirra.

Kjarni málsins er sá að dómarar eiga einungis að dæma eftir 
lögunum. Öll embættisfærsla þeirra lýtur þeirri stjórnarskrár-
bundnu takmörkun. Eðli máls samkvæmt reynir oft á túlkun laga 
við ákvörðun dóma. Hún ræðst ekki af frjálsu mati. Þvert á móti 
verður hún að byggjast á viðurkenndum aðferðum lögfræðinnar. 
Sama á við um sönnunarmat.

Persónuleg viðhorf dómara eiga með öðrum orðum ekki að ráða 
niðurstöðum dóma. Þó að aldrei verði komist hjá því að dómstólar 
móti réttarþróun að einhverju marki má það ekki verða til þess 
að veikja löggjafarvaldið með því að það færist í vaxandi mæli til 
dómstólanna. Hætta er á að almenn viðhorfaumræða dómara ýti 
undir slíkan feril. Það er óæskilegt.

Forsendur dóma þurfa vissulega að vera skýrar. Dómsniðurstöð-
ur verða heldur ekki undanþegnar gagnrýni. En það er ekki hlut-
verk dómara að bæta úr vanþekkingu þeirra sem lesa dóma eða 
draga jafnvel ályktanir af þeim án þess að lesa.

Í þeim tilvikum sem mönnum þykir sem dómar beri vott um 
tímaskekkju er í flestum tilvikum rétt að beina gagnrýninni að lög-
gjafanum. Sama er að segja um réttlætið. Það er fyrst og fremst á 
ábyrgð löggjafans að sjá svo um að löggjöfin fullnægi viðurkennd-
um sjónarmiðum um það mikilvæga efni.

Umræða um dómsúrlausnir og lögfræðileg álitaefni er mikil-
væg í sérhverju réttarríki. En að öllu virtu er þátttaka dómara í 
almennri dægurumræðu og reifun þeirra á eigin viðhorfum á þeim 
vettvangi ekki líkleg til að bæta álit á dómstólunum. Vænlegra til 
að viðhalda trausti er að þeir standi þar hlémegin hér eftir sem 
hingað til. Alltént er ástæða til að gæta að varúðarmerkjum áður 
en haldið er út á þessa braut. 

Dómarar á krossgötum:

Stanz!
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Ólíkt hafast menn að
Aðkoman að vinnustöðum getur 
verið æði misjöfn. Á Patreksfirði 
hefur svokallaður leynihópur tekið 
sig til og skilið eftir kassa með gulum 
borðum fyrir utan vinnustaði þar í 
bæ. Með  kassanum var miði með 
kærleiksríkum skilaboðum. Fyrir 
framan Stjórnarráð Íslands í 
Reykjavík var aðkoman ekki 
jafn spennandi í gær en þar 
hafði verið skilin eftir líkkista. 
Í henni voru spjöld með 
nöfnum Íraka sem fallið hafa í 
stríðinu þar í landi. Það er því 
mun viðkunnanlegra að 
vinna fyrir vestan um 
þessar mundir.

Brandarinn hans Björns
Bubbi Morthens hefur verið áberandi 
í umræðunni síðan menn felldu mis-
jafna dóma um þáttinn hans Bandið 
hans Bubba. Í þættinum í fyrradag 
nýtti svo kóngurinn tækifærið þegar 
keppendur stóðu sig vel og sagði þá 
réttlæta tilvist þáttarins. Hvað segja 

gagnrýnendur við því?
Björn Jörundur var sprækur í 

þættinum og notaði tækifærið 
til að segja brandara sem lýsir 
umræðu síðustu misserin 
ágætlega. Hann kastaði upp 50 

kalli en upp kom 10 
kall enda efnahags-
ástandið orðið afar 
slæmt.

REI-skýrslan kennir 
mönnum að þegja
Borgarfulltrúar allra flokka voru 
afskaplega ánægðir með REI-skýrsluna 
svokölluðu og sögðu margt mega af 
henni læra. Nú er Svandís Svavarsdótt-
ir hins vegar orðin óróleg því henni 

virðist ekkert hafa gerst síðan 
skýrslan lærdómsríka leit 

dagsins ljós. Hún hefur 
spurst fyrir um málið en 
mætt þögninni einni. 
Hún áttar sig ekki á 
því að sennilega drógu 
sumir þann lærdóm af 
skýrslunni að best væri 

að þegja.
jse@frettabladid.is
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Náttúrufræðingur-
inn Charles R. Dar-
win fæddist á Eng-
landi árið 1809. Hann 
var af vel stæðu fólki 
og lærði læknisfræði. 
Hann hryllti hins 
vegar við uppskurð-
um og blóði og hafði 
meiri áhuga á plöntu- 
og skordýrafræði. 
Áhugi Darwins á nátt-
úrufræði vakti athygli 
og í kjölfarið fékk hann pláss 
í leiðangri til að kortleggja 
strandlengju Suður-Ameríku. 
Í ferðinni lagði hann grunn 
að sínum frægustu kenning-
um. Árið 1859 setti hann fram 

kenningu sína um 
náttúruval sem var 
misjafnlega tekið. 
Darwin var heilsu-
veill vegna mikils 
vinnuálags. Hann 
giftist frænku sinni 
Emmu og eignuð-
ust þau tíu börn. 
Hann varði mikl-
um tíma með 
börnum sínum 
sem var óvenju-

legt á þessum tíma en Dar-
win var mikill fjölskyldumað-
ur og eru hans hinstu orð sögð 
hafa verið til Emmu konu hans: 
„Mundu hvað þú hefur verið 
góð eiginkona.“

ÞETTA GERÐIST:  16. MARS 1882

Darwin fellur frá

Tímarit Máls og menningar stendur á 
tímamótum því sjötíu ár eru nú í mars 
síðan bókaklúbburinn Mál og menning 
fór að senda félögum sínum fréttabréf 
með því nafni.

Bókaklúbburinn var stofnaður 1937 
af bókaútgáfunni Heimskringlu og átti 
heftið að kynna útgáfubækur klúbbs-
ins og freista nýrra félaga. Árið 1940 
sameinaðist litla heftið tímaritinu 
Rauðum pennum, sem líka var gefið 
út af Heimskringlu, og fékk nýja tíma-
ritið nafn heftisins, Tímarit Máls og 
menningar.

Frá upphafi hefur tímaritið birt 
greinar um bókmenntir og samfélags-
mál og reyndar hvaðeina sem varðar 
íslenska menningu, pólitík og jafnvel 
heimsmál. Núverandi ritstjóri Silja 
Aðalsteinsdóttir tók við ritinu aftur 
árið 2004 eftir að hafa ritstýrt því áður 
á árunum 1982 til 1987.

„Ég tók við tímaritinu í ársbyrj-
un 2004 þegar það stóð illa. Útgáfan 
var búin að gefa það upp á bátinn og 
ég átti að athuga hvort hægt væri að 
endurlífga það. Núna eru áskrifendur 
um 1000, sem ekki virðast nein ósköp, 

en mér skilst á  menningarritstjórum 
á Norðurlöndunum að þetta sé furðu-
lega há tala.“

Silja leggur áherslu á að fjalla um 
fjölbreytt menningarefni sem höfði til 
sem flestra. Hún segir tímaritið hafa 
gott orð á sér fyrir að vera vandað rit 
og margir vilji prófa að fá efni birt þar 
áður en þeir leita annað.

„Mér finnst að tímaritið eigi fyrst og 
fremst erindi við alla sem vilja fylgj-
ast með bókmenntum á líðandi stund, 
bæði skrifum um útgefnar bækur, 
nýjar og gamlar, og ungum höfund-
um sem stíga margir sín fyrstu skref 
í TMM. Fá tímarit og blöð taka við efni 
frá óþekktum höfundum en ég reyni 
að kynna nýja höfunda til sögunnar í 
hverju hefti. Ég hef á mínum snær-
um her manns sem skrifar reglulega 
í blaðið, svo fæ ég líka mikið efni sent 
frá fólki sem hefur eitthvað að segja. 
Íslendingar eru mjög ritglaðir. Ég gæti 
vel haldið sex heftum úti á ári en mér 
finnst fjögur hefti góð tíðni og hægt 
að velja efnið betur. Ég birti auðvitað 
fyrst og fremst það sem ég er hrifin af 
en er líka alveg óhrædd að birta efni 

sem ég er ekkert hrifin af sjálf, ef það 
er vel unnið,“ segir Silja. „Ég veit að 
smekkur minn er ekki algildur!”

Tímaritið fer inn á níu hundruð ís-
lensk menningarheimili og þar að auki 
á öll helstu skóla- og almenningsbóka-
söfn. Einnig fer tímaritið á öll helstu 
háskólabókasöfn á Vesturlöndum. Á 
heimasíðu Tímaritsins www.tmm.is 
má sjá fjörug viðbrögð lesenda við 
efni blaðsins. Silja birtir líka búta úr 
bréfum lesenda í ritstjórnarpistlum 
sem gefur tímaritinu skemmtilegan 
blæ. Auðséð er að henni er annt um 
blaðið.

„Já, mér þykir vænt um Tímaritið. 
Aðrir ritstjórar harma það að geta ekki 
verið svona kumpánlegir við áskrif-
endur sína, en þar sem ég hef safnað 
mínum áskrifendum nánast með hand-
afli finnst mér þeir vera kunningjar 
mínir. Þetta er heilmikil vinna því ofan 
á ritstjórnina koma alls konar erindi 
varðandi dreifinguna nánast á hverj-
um degi. Umsjónarmaðurinn þarf að 
vera með allan hugann við það, og þá 
er kostur að unna því hugástum.“

heida@frettabladid.is

TÍMARIT MÁLS OG MENNINGAR :  70 ÁR FRÁ FYRSTA FRÉTTABRÉFI KLÚBBSINS

Íslendingar eru mjög ritglaðir

SILJA AÐALSTEINSDÓTTIR Ritstjóri Tímarits Máls og menningar segist unna blaðinu hugástum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

RICHARD STALLMANN AÐGERÐA-
SINNI ER 55 ÁRA.

„Það ætti að þvinga allar 
ríkisstjórnir til að bæta fyrir 

brot á mannréttindum.“

Richard Stallman aðgerðasinni 
og tölvunörður ræður fólki frá 

því að eiga farsíma. Ástæð-
an er að hann telur að hægt sé 
að rekja staðsetningu farsíma 

sem sé brot á einkalífi.

timamot@frettabladid.is

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Gottskálk Guðjónsson
Álfholti 34b, Hafnarfirði,

sem lést föstudaginn 7. mars, verður jarðsunginn frá 
þjóðkirkjunni í Hafnarfirði þriðjudaginn 18. mars 
kl. 13.00.

Guðbjörg Valgeirsdóttir 
Guðjón Gottskálksson  Merlinda Eyac
Guðbjörn Jósúa Guðjónsson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Unnur Þorgeirsdóttir
Bogahlíð 9, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans, Landakoti, 
laugardaginn 8. mars, verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 17. mars kl. 13.00.

Þorgeir Sigurðsson Þórunn J. Gunnarsdóttir
Sigurður Ingi Sigurðsson Guðfinna Thordarson
Rósa Karlsdóttir Fenger John Fenger
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna and-
láts og útfarar ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Einars B. Sturlusonar
skipasmíðameistara
frá Hreggsstöðum.

Sérstakar þakkir til Sigurðar Helgasonar læknis og 
starfsfólks á Hrafnistu í Reykjavík fyrir einstaka alúð 
og umönnun.

                       Kristín Andrésdóttir
Valgerður Björk Einarsdóttir
Guðný Alda Einarsdóttir
Þórdís Heiða Einarsdóttir
Sturla Einarsson Freyja Valgeirsdóttir
Andrés Einar Einarsson Halldóra B. Brynjarsdóttir
Guðrún Björg Einarsdóttir Helgi G. Bjarnason
María Henley Kristján Ólafsson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, dóttir 
og amma,

Rannveig Baldursdóttir 
Einilundi 8e, Akureyri, 

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn 
9. mars. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 17. mars kl. 13.30.

Baldur Guðnason
Þórarinn Guðnason Kristrún Sigurgeirsdóttir
Birkir Hólm Guðnason Fríða Dóra Steindósdóttir
Hólmfríður Guðnadóttir Halldór Kristjánsson
 Sveinbjörg H. Wíum og ömmubörn.

Elskuleg fósturmóðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður Þóroddsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Skjóli,

sem lést mánudaginn 10. mars sl. verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju á morgun, 17. mars, kl. 13.00.

Jóhanna Gunnþórsdóttir Brynjólfur Lárentsíusson
Sveinmar Gunnþórsson Kristín Pálsdóttir
Þórey Skúladóttir Jón V. Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar

Svava Sæunn 
Guðbergsdóttir
til heimilis að Hrafnistu, Reykjavík, áður 
Álftamýri 46,

lést þann 10. mars á Landspítalanum Hringbraut.  
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Davíð Vilhjálmsson
Svanhildur Vilhjálmsdóttir
Sæunn Guðjónsdóttir
Hanna Guðjónsdóttir

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

Jóns Guðlaugssonar
frá Vík í Mýrdal, Hraunbæ 103, Reykjavík.

Margrét Ögmundsdóttir
Guðrún Jónsdóttir Oddur Þórðarson
Jóna Jónsdóttir Pétur Eiríksson
Guðlaugur G. Jónsson Sigríður Ingunn Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Alþjóðahúsið gerði nýjan samn-
ing við Reykjavíkurborg á föstu-
daginn síðastliðinn. Samningur-
inn kveður á um starfsemi í Efra-
Breiðholti og gildir til eins árs. 

Reykjavíkurborg mun sam-
kvæmt samningnum leggja 30 
milljónir króna til starfseminn-
ar sem er 10 milljónum krónum 
meira en á síðasta ári. Síðastlið-
in sjö ár hefur Reykjavíkurborg 
greitt til starfsemi Alþjóðahúss 
eða frá árinu 2001. Ein veigamesta 
nýjungin í samningnum er umsjón 
Alþjóðahúss með menningar-og 
frístundastarfsemi erlendra íbúa 
í Efra-Breiðholti. Þar verður lögð 
sérstök áhersla á starfsemi fyrir 
börn og fjölskyldur þeirra og náið 

samráð verður haft við íbúa í Efra-
Breiðholti um mótun starfseminn-
ar. Þá verður reglubundið samstarf 
við helstu borgarstofnanir í hverf-
inu, en verið er að leita að hent-
ugu húsnæði. Þetta kemur fram í 
fréttatilkynningu frá Reykjavík-
urborg fyrir helgi.

Í samningnum er enn fremur 
kveðið á um að Alþjóðahús annist 
aðstoð og ráðgjöf við Reykjavík-
urborg um útgáfu kynningarefn-
is um þjónustu borgarinnar. Í því 
skyni mun Alþjóðahús bera ábyrgð 
á þýðingu kynningarefnisins á 10 
tungumálum. Með samningnum 
vill Reykjavíkurborg styðja við 
öfluga starfsemi Alþjóðahúss og 
stuðla að því að íbúar nýti kosti 

fjölmenningarlegs samfélags þar 
sem jafnrétti og gagnkvæm virð-
ing einkennir samskipti fólks af 
ólíkum uppruna. Einnig er mik-
ilvægt að gera útlendingum sem 
flutt hafa til borgarinnar kleift að 
taka virkan þátt í íslensku samfé-
lagi með aðkomu Alþjóðahúss.

Allar nánari upplýsingar er 
að finna á vef Alþjóðahúss. 
www.ahus.is

Alþjóðahúsið í Efra-Breiðholti

SAMIÐ UM FJÖLMENNINGU Í 
EFRA-BREIÐHOLTI Einar Skúlason 
hjá Alþjóðahúsinu ásamt Ólafi F. 

Magnússyni borgarstjóra.

Íþróttasamband fatlaðra og Vetr-
aríþróttamiðstöð Íslands á Akur-
eyri hafa staðfest formlegt sam-
starf við Winter Park í Colorado. 
Samstarfið kveður á um þróunar-
starf á sviði vetraríþrótta- og úti-
vistar fyrir fatlaða.

Tengsl mynduðust við Winter 
Park í kjölfar námskeiðs árið 
2006. Þá var fulltrúi Winter Park 
í hópi leiðbeinenda frá Challenge 
Aspen, sem hafa verið samstarfs-
aðilar Íþróttasambands fatlaðra 
og Vetraríþróttamiðstöðvar und-
anfarin ár. Erna Friðriksdóttir 
sem er frá Egilsstöðum og hreyfi-
hömluð, æfir nú og keppir í Winter 
Park.

Á fundi í Hlíðarfjalli fyrir 
skömmu var rætt samstarf á sviði 
fræðslu og þjálfunar. Þessi fund-
ur var haldinn í tengslum við nám-
skeið sem fram fór í Hlíðarfjalli 
um þarsíðustu helgi. Fjórtán fatl-
aðir einstaklingar sóttu námskeið-
ið sem haldið var á vegum ÍF, VM 
og Winter Park. 

Einn af forstöðumönnum Winter 
Park, Beth Fox, var aðalleiðbein-
andi en aðrir leiðbeinendur voru 
íslenskir.

Á námskeiðinu voru bæði börn 
og fullorðnir með mismunandi 
fötlun. Mjög erfitt hefur reynst 
að ná til blindra einstaklinga og er 
því mikill sigur að fá í fyrsta skipti 
blindan einstakling til þátttöku að 
því er fram kemur í fréttatilkynn-
ingu frá forsvarsmönnum. Fyrsti 
blindi þátttakandinn var Bergvin 
Oddsson en í kjölfarið fylgdi for-
maður Öryrkjabandalag Íslands, 
Halldór Guðbergsson, sem er 
sjónskertur. Hann var einnig þátt-
takandi á námskeiðinu. 

Blindir og sjónskertir keppa á 
Paralympics, bæði í norrænum 
greinum og alpagreinum. Einn-
ig er fjölmargt blint fólk erlendis 
sem stundar skíði sér til gamans 
eins og aðrir. Í fyrsta skipti var 
einnig kennt á snjóbretti en óskað 
var eftir því fyrir hreyfihamlaðan 
dreng og gekk það mjög vel.

Fatlaðir 
komast á 
skíði

SKÍÐASTUÐ Í HLÍÐARFJALLI Fatlað-
ir skíðamenn á öllum aldri fá nú 
möguleika á að stunda skíðaíþróttina 
á Íslandi.
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Tökum við umsóknum núna 
www.hr.is
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Í 
hugum margra er réttvísin 
samtvinnuð köldum armi lag-
anna og ómanneskjulegum 
dómstólum þar sem leitast er 
við að refsa svo menn sem mis-
stíga sig eða virða ekki reglur 

samfélagsins fái makleg málagjöld. En 
réttvísin getur einnig tekið menn mýkri 
höndum og jafnvel veitt brotamönnum 
sem og þolendum hjálparhönd. Þetta er 
meðal annars inntak svokallaðrar upp-
byggilegrar réttvísi.

Á vef dómsmálaráðuneytisins má 
finna skilgreiningu á henni og þar segir 
meðal annars: „Uppbyggileg réttvísi er 
heiti á hugmyndafræði sem felur í sér 
að leitast er við að ná sáttum milli brota-
manns og brotaþola í kjölfar afbrots. 
Sáttamiðlun er sú aðferð sem oftast er 
beitt í því skyni. Í sáttamiðlun felst að 
brotamaður og brotaþoli eru leiddir 
saman til að koma hinum brotlega í 
skilning um þau rangindi sem hann 
hefur viðhaft og fá hann til að friðmæl-
ast við brotaþola með það fyrir augum 
að þeir komist að samkomulagi um 
málalok.“

Árið 2006 hleypti Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra af stað tilrauna-
verkefni með það fyrir augum að nota 
sáttamiðlun sem eitt af tækjum réttvís-
innar. Hafsteinn er verkefnastjóri og 
hefur því veg og vanda af þessari nýj-
ung sem boðið er upp á um allt land en 
svo verður árangurinn metinn í október 
á þessu ári.

Sátt náðst í öllum málum nema einu
Skilyrði eru sett fyrir því hvaða mál 
megi fara í sáttamiðlun. Þau brot sem 
falla innan þeirrar skilgreiningar eru 
þjófnaður, gripdeild, húsbrot, hótun, 
eignaspjöll, nytjastuldur, minni háttar 
brot gegn valdstjórninni og minni hátt-
ar líkamsárás. Gerandi verður að hafa 
játað brot sitt og bæði gerandi og þol-
andi verða að hafa samþykkt að málið 
sé tekið þessum tökum.

„Áður en þeir koma svo til sáttafund-
ar er ég búinn að tala við þá,“ útskýrir 
Hafsteinn. „Þá hlusta ég á þeirra sögu, 
undan og ofan af því sem þeim finnst 
um málið. Ég segi þeim svo frá því út á 
hvað sáttamiðlun gengur, útskýri fyrir 
þeim hugmyndafræðina og hverju þeir 
mega búast við á fundinum. Þegar ég 
tala við þá eru þeir þegar búnir að sam-
þykkja það að fara í sáttamiðlun en 
sumir eru jafnvel enn með nokkrar efa-
semdir.“

Þegar þeir svo mæta til fundar tekur 
Hafsteinn, eða lögreglumaður sem 
fengið hefur þjálfun í sáttamiðlun, á 
móti þeim en aðkoman er afar ólík því 
sem menn eiga að venjast í hefðbundn-
um réttarsal. „Ég tek til léttar veitingar 
og færi til borðs þannig að þau séu ekki 
á milli manna. Með því er ég að reyna að 
fá menn til að setja sig í aðrar stellingar 
þannig að þetta séu ekki tvö lið sitt hvor-
um megin við borð sem tefla til sigurs 
og jafnvel með því að beita kænsku. Á 
sáttafundi sitjum við í hring, sem getur 
reyndar orðið nokkuð stór því það geta 
verið allt frá fjórum upp í fimmtán 
manns á fundi og andrúmsloftið er því 
nokkuð ólíkt því sem gerist í réttarsöl-
um. Enda lítum við svo á að þetta sé 
fundur geranda og þolanda, það kemur 
enginn lögfræðingur fram fyrir þeirra 
hönd. Við gerum enga kröfu um að þeir 

nái sáttum heldur einfaldlega sköpum 
við skilyrðin til þess. En það er nú oft 
svo að þegar fólk fær forsöguna, sér að 
það hafi kannski ýmislegt gengið á sem 
tengist þessu máli og þegar menn setja 
sig í spor hvor annars og reyna að horfa 
fram á veginn, þá skapast venjulega 
grundvöllur fyrir sátt enda hefur það 
farið svo að við höfum fengið rúmlega 
þrjátíu mál og sættir hafa náðst í öllum 
nema einu.“

Sáttafundur með bréfþurrkum og léttum 
veitingum
„Við erum alltaf með bréfþurrkur á 
þessum fundum en það er einfaldlega til 
að segja fólki að því er velkomið að láta 
tilfinningar sínar í ljós,“ segir Haf-
steinn. „Við erum jú tilfinningaverur og 
því þurfum við kerfi sem tekur mið af 
því. Og það er auðvitað ekki átakalaust 
að vera tilfinningavera og það endur-
speglast oft á þessum fundum. Sérstak-
lega ef gerandi og þolandi þekkjast, þá 
eru þær jafnvel enn sterkari. Eitt sinn 
sat ég sáttafund vegna líkamsárásar 
sem ég taldi að myndi vara í klukku-
stund en það var svo mikið undir kraum-
andi að það tók þrjá klukkutíma og fjöl-
margar bréfþurrkur að losa um 
ágreininginn. Sáttin var síðan sú að það 
yrði borgað til ákveðins líknarfélags og 
síðan rætt annars staðar við aðra sem 
tengdust þessu máli til að ganga endan-
lega frá ágreiningnum.“

Gjörðir manna spretta af ótta og kær-
leika
„Þetta er ákaflega þakklátt starf,“ segir 
Hafsteinn. „Ég verð jafnvel nokkuð 
meyr yfir því að sjá fólk sem áður var 
stríðandi aðilar fallast í faðma og ég sé 
að því er létt og líður mun betur en í 
upphafi máls. Það myndast þá kærleiks-
ríkt andrúmsloft. Í þessu starfi sé ég 
það sem ég hef lengi trúað; að fólk 
bregst við af tveimur grunntilfinning-

um, það er að segja af ótta og kærleika. 
Það má smætta allt niður í þessar grunn-
tilfinningar. Allt sem við gerum er 
sprottið af þessum tveimur pólum. 
Þannig að ef þeir sem eiga í ágreiningi 
hittast við kjöraðstæður eins og við 
reynum að skapa þá breytist oftast 
afstaða hvors til hins. Þetta er kostur 
sem farið er á mis við í hefðbundnum 
réttarhöldum þar sem mönnum er hald-
ið hvorum í sínu horni og þeir fá aldrei 
tækifæri til að gera málin upp sín á milli 
þar sem tilfinningarnar eru teknar með 
í spilið. Þeim málum lýkur svo með nið-
urstöðu en það getur verið langur vegur 
frá henni og svo til sáttar. Til dæmis 
getur þolandi unnið málið án þess að 
vera sáttur við niðurstöðuna. Því það 
sem fólk vill er að við það sé talað, að 
það sé hlustað á það og það sé komið til 
móts við þarfir þess. Ef það er framið 
afbrot þá veldur það skaða og hann 
framkallar ákveðnar þarfir og þær kalla 
svo á ákveðin viðbrögð. Og viðbrögðin 
eiga að vera þannig að þau bæti skað-
ann, komi til móts við þarfirnar og í veg 
fyrir annað afbrot. Og svo má ekki 
gleyma því að það er fólk sem verður 
fyrir skaðanum, það eru ekki lögin sem 
verða fyrir honum, því þarf að koma til 
móts við fólkið, það eru viðskiptavinir 
kerfisins.“

Fyrirgaf morðingjanum strax
Oft kynnist sáttamiðlari forsögu þeirra 
sem til hans koma. En þegar varpað er 
ljósi á sögu hans sjálfs glittir fljótlega í 
mikinn harmleik sem þó reynist honum 
gott veganesti í starfinu. Þessi harm-
leikur komst í kastljós fjölmiðla þegar 
fjallað var um málefni Baldvins Kristj-
ánssonar sem er geðfatlaður og hefur 
verið vistaður á réttargeðdeildinni að 
Sogni síðustu fimmtán ár fyrir morð á 
stúlku sem hann framdi á sambýli þar 
sem hann dvaldi. Þessi stúlka hét Haf-
dís og var systir Hafsteins. „Þau voru 

kunningjar, hann var eiginlega heima-
gangur hjá okkur og við fórum nokkr-
um sinnum með Hafdísi á Reykjalund 
að heimsækja hann þegar ég var strák-
ur. Síðan fer hún inn á þetta sambýli að 
heimsækja hann en á þeim tíma voru 
einhverjar framkvæmdir þar og því var 
eftirlitið með honum minna en ella. Það 
er þá sem hann stingur hana í magann 
með hnífi og felur hana svo undir rúmi.

Ég var skiptinemi úti í Bandaríkjun-
um þegar ég frétti þetta. Ég varð nátt-
úrulega afar sorgmæddur út af þessu 
en þó kraumaði aldrei mikil reiði undir 
og ég reyndi aldrei að finna fró í því að 
honum yrði refsað heiftarlega eða neitt 
slíkt. Mig grunar að ástæðan sé sú að ég 
fyrirgaf honum strax enda gat hvorki 
reiðin né nokkuð annað fært mér Haf-
dísi aftur. 

Þannig að þegar ég fer að kynna mér 
þessa hugmyndafræði sem sáttamiðl-
unin byggir á uppgötvaði ég að í raun 
hafði ég alltaf aðhyllst hana án þess að 
gera mér grein fyrir því. Ég trúði alltaf 
á fyrirgefninguna og mikilvægi þess að 
geta sett sig í spor annarra. Hafdís var 
þroskaheft þannig að ég þekkti ágæt-
lega til málefna þeirra sem eiga við ein-
hvers konar fötlun að stríða og því átti 
ég auðveldara með að setja mig í hans 
spor. Þannig að það var aldrei þessi 
heift sem oft fylgir svona málum og 
byggir nokkuð á inntaki Biblíunnar um 
refsingar. Enda trúi ég því að þeim mun 
fyrr sem einhver fyrirgefur þeim mun 
meira rými hefur hann fyrir gleði og 
kærleika. Í þessu sambandi myndi ég 
hvetja menn til að lesa bók Katy Hut-
chinson „The story of Bob“ en þar segir 
frá konu sem missti ástkæran eigin-
mann sinn eftir að á hann var ráðist. 
Hún reiddist aldrei út í gerandann og 
samfélagið áfelldist hana fyrir það. Nú 
fer hún hins vegar vítt og breitt um 
heiminn og heldur fyrirlestra og jafnvel 
stundum með gerandanum.“ 

Sættir í stað refsinga
Uppbyggileg réttvísi er hugmyndafræði sem nú þegar hefur sett nokkurn svip á refsivörslukerfið hér á landi. Hafsteinn Gunnar 
Hafsteinsson er verkefnastjóri tilraunaverkefnis sem miðar að því að gera sáttamiðlun að úrræði fyrir afbrotamenn og þolendur. Jón 
Sigurður Eyjólfsson talaði við hann og komst að því að hugsjónamaðurinn sýndi hugmyndafræðina í verki eftir mikinn harmleik.

HAFSTEINN HAF-
STEINSSON Rúmlega 
þrjátíu mál hafa farið í 
sáttamiðlun og hefur 
sátt náðst í öllum nema 
einu. Þegar tilrauna-
verkefninu um þetta 
úrræði í réttvísinni lýkur 
í október mun lögreglan 
taka við sáttamiðluninni 
ef ákveðið verður að 
bjóða enn þá upp á 
þennan kost.

„Það sem mér finnst skipta mestu máli varðandi sáttamiðlun 
er að með henni er verið að styrkja stöðu brotaþolanna sem fá 
eitthvað um það að segja hvernig málunum lýkur og þá berum 
við þá von að þeir verði sáttari við málalok en ella.

Í annan stað er þetta heppilegt úrræði 
fyrir unga brotamenn því þeir standa 
andspænis þeim sem þeir brutu gegn 
og virkilega takast á við málið með 
honum og með þessu vonum við að 
það verði til þess að þeir brjóti síður af 
sér aftur.
Í síðasta lagi er þetta mun einfaldara og 
hagkvæmara en að fara með málið fyrir 
dóm og það er nóg álag á kerfinu fyrir.“

Styrkir stöðu þolanda

„Verkefnið hefur fram til þessa gengið ágætlega hjá embætti 
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu enda um að ræða bæði 
mikilvægt og nauðsynlegt úrræði í réttarvörslukerfinu. Þá er úrræðið 
jákvætt og vænlegt til árangurs og líklegt til að stuðla að auknum 

gæðum við úrlausnir mála en það er mat embætt-
isins að sáttamiðlunin hafi jákvæð áhrif gagnvart 
báðum málsaðilum og sé til þess fallin að auka tiltrú 
almennings á réttarvörslukerfið. Þá felur úrræðið 
jafnframt í sér skilvirkni við meðferð mála. Um er að 
ræða tilraunaverkefni og því hefur embættið í kjölfar 
stöðuskýrslu eftirlitsnefndarinnar sett af stað vinnu 
við rýni innri verkferla með það fyrir augum að móta 
næstu skref í skipulagi verkefnisins hjá embættinu 
með framtíðarfyrirkomulag þess að leiðarljósi.“

„Ég tel að sáttamiðlun sé ávinningur fyrir alla: brotaþola, 
geranda og samfélagið í heild. Enda eru það tilmæli frá Evr-

ópuráðinu að boðið skuli upp 
á sáttamiðlun á öllum stigum 
sakamáls og jafnvel á því stigi 
þegar komið er að afplánun.
Svo má náttúrulega minnast 
á það að ef sættir verða og 
brotamaður stendur við sín 
orð fer hann ekki á sakaskrá 
fyrir það brot.“  

Sáttamiðlun á öllum stigum Vænlegt til árangurs

DÍS SIGURGEIRSDÓTTIR  
Lögfræðingur í dómsmála-
ráðuneytinu og formaður 
eftirlitsnefndarinnar.

RAGNA BJARNADÓTTIR Löglærður fulltrúi 
hjá ríkissaksóknara.

HÓLMSTEINN GAUTI SIGURÐSSON Lögfræðingur hjá 
lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu.
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„Uppbyggi-
leg réttvísi 
er heiti á 
hugmynda-
fræði sem 
felur í sér 
að leitast er 
við að ná 
sáttum milli 
brotamanns 
og brotaþola 
í kjölfar 
afbrots. 





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

2

1498kr.

kg

Folaldapiparsteik

36%
afsláttur

799kr.

kg

Kalkúnn frosinn

Allt klárað í einni ferð

1193kr.

kg

Gourmet rauðvíns 

lambalæri

1238kr.

kg

Hóla hamborgarhryggur

með beini

30%
afsláttur40%

afsláttur

1698kr.

kg

Folaldafile Búkonu reyktur 

eða grafin lax

30%
afsláttur30%

afsláttur

Frönsk Önd barberie

3,8 kg

898kr.

STK

Franskar Berberie

andarbringur

10%
afsláttur

1398kr.

kg

Danska grísalundir

40%
afsláttur

10%
afsláttur



fyrst og fremst ódýr

40%
afsláttur

698kr.

kg

Bautabúrs

bayonneskinka

20%
afsláttur

889kr.

PK

Pepsí Max kippa

2 lítrar

Nóa páskaegg nr. 4

fylgir með hverri

Pepsi Max kippu !!

Nýtt kortatímabil

Bavaria ostar

298kr.

PK

Jarðaber askja

250 g

119kr.

2 stk

 2 stk Baguette

249kr.

PK

Mr.Bagel 69kr.

STK

Líf ávaxtasafi

1 lítri

99kr.

stk

Egils páskaöl

0,5 l

229kr.

PK

Bláber 125 g

66kr.

STK

Soya jógúrt

margar tegundir

1198kr.

pk

Rose kjúklingabringur

danskar 900 g

Þú kaupir 3 Góu páskaegg

 nr.3 og færð það fjórða 

frítt með!!

verð frá
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E
ins mikil tímaskekkja og 
það kann að virðast þá 
er heimurinn uppfullur 
af eiginkonum ríkra 

karlmanna sem okkur hinum 
finnst ekkert hafa að gera allan 
daginn. En þetta er ekkert 
auðvelt líf. „Ég hef bara enga 
hjálp með börnin,“ segir ein 
titrandi rómi. Önnur segir: „Það 
er fullt starf að sjá um alla þessa 
fermetra.“ Og hin þriðja: „Ég 
verð að gera þetta allt saman 
sjálf.“ Í þvottahúsinu er þó 
oftast filippseysk stúlka að 
strauja þvottinn og eftir smá 
stund mætir einkabílstjórinn 
með sjö ára soninn beint úr 
skólanum. Svo tekur eiginkonan 
upp símann og ræðir við 
arkitektinn sinn um að innrétta 
sundlaug í neðanjarðarbyrginu 
sem maður hennar fékk loks 
leyfi til að byggja. Og það er 
einstaklega pirrandi að enginn 
virðist geta skilið hvað marmari 
safnar miklu ryki. Stundum er 
bara eins og öllum sé sama... 

Eiginkonur íþróttamanna 
og fjárfesta
Slíkar „heimavinnandi“ eigin-
konur nefnast WAGS í Bretlandi, 
en sú skilgreining byrjaði sem 
skammstöfun á „Wives and 
Girlfriends of Sportsmen“ enda 
fótboltaeiginkonur táknmynd 
fyrir þessa tegund. Næsta 
kynslóð slíkra WAG-kvenna 
voru „City Wags“ en það eru 
eiginkonur bankamanna. Flestar 
þessar eiginkonur eiga það 
sameiginlegt að vera heimavinn-
andi. Þær búa í heimi ríkidæmis 
þar sem börnin og hundurinn 
eru stöðutákn og hjálpa til að 
sýna fram á stórfenglegan 
launaseðil eiginmannsins. 
Tegundin virðist þrífast á 
rucola-salatblöðum og par-
mesan-flögum og geta varla 
hreyft sig án þess að vera með 
einkaþjálfarann og lífsstílshönn-
uðinn á línunni. Að brosa yfir 
einhverju óvæntu og skemmti-
legu er númer eitt á bannlistan-
um, og að líta út eins og þeim 
leiðist er lykilatriði. Þær eru 
allar með heilsuæði, fara 
reglulega til heilara og nuddara 
og jóga- eða pilates-þjálfarinn 
býr heima hjá þeim. Og svo eru 
þessar ofurmömmur auðvitað 
allar komnar aftur í kjörþyngd á 
þriggja mánaða afmælisdegi 
nýjasta afkvæmisins. Stór-
skemmtileg og ansi tæfuleg 
skáldsaga kom út í Bretlandi í 
fyrra um líf þeirra nýríku sem 
kallaðist „Notting Hell“ og lýsir 
lífi í einkaþotum með þjónum, 
barnapíum og persónulegum 
stílistum og er ef til vill bók sem 
hinar íslensku heimavinnandi 
konur gætu tileinkað sér og 
keypt á Amazon. 

Hinar íslensku WAG-konur
Lítil kynslóð ríkra eiginkvenna 
hefur myndast á Íslandi 
undanfarin ár. Þær eru oftast 
með óaðfinnanlega litað ljóst 
eða tinnusvart hár, gyllta húð og 
fataskáp frá Karen Millen og 
Gucci. Það er ekkert tiltökumál 
lengur að skutlast til New York í 
einkaþotunni, vera með lífstíð-
arkort í Laugar Spa og skipta út 
innbúinu á sex mánaða fresti 
eftir því sem er í tísku þá 
stundina. Margar raða líka niður 
höllum í Frakklandi, Englandi 
eða á suðrænni slóðum og eyða 
öllum tíma sínum í að innrétta 
þær. Oft. Þær eru ávallt 
uppstrílaðar og í dýrum en 
missmekklegum fatnaði 
(peningar kaupa aldrei stíl), 
eyða mörgum klukkustundum í 
ræktinni á viku og rúnta um 
húsbúnaðarverslanir bæjarins í 
Porsche Cayenne-jeppum eða 
Range Rover. Þær eiga líka 
gjarnan þó nokkur börn, sem öll 
eru í lúxus-aukatímum og 

stundum eru leigðir heilu 
einkaballettsalirnir fyrir litlu 
prinsessurnar sem að sjálfsögðu 
klæðasta bara Bonpoint eða 
Burberry. Kjörstaður þessarar 
tegundar kvenfólks til búsetu er 
Þingholtin, Arnarnesið eða 
Seltjarnarnesið. Grafarvogurinn 
er „so passé“. Svo skipuleggja 
þær skíðafrí og sólarfrí á 
„smart“ stöðum eins og í Vail og 
á Marbella og eyða dágóðum 
tíma í að stunda námskeið ýmiss 
konar og góðgerðastarfsemi. 
Hins vegar er þetta dálítið 
streituþrungið líf þar sem þær 
þurfa alltaf að vera tipp-topp í 
útliti þar sem þær eiga jú á 
hættu að eiginmaðurinn skipti 
þeim út fyrir nýrra módel. En 
þá er ekkert að óttast, kaupmál-
ar eru ekki enn komnir í tísku á 
Íslandi og þær fá bara helming-
inn... af öllu. Eða eins og 
fyrirmynd allra þessara kvenna, 
Ivana Trump, sagði hér um árið: 
„Don‘t get mad, get everything.“

Heimavinnandi húsmæður
Ísland er uppfullt af auðmönnum, að minnsta kosti ennþá. En hvað gera eiginkonur þeirra eiginlega á meðan þeir svífa um loftin 
blá á einkaþotum að afla tekna? Það fer hver að verða síðastur að skoða þessa tegund sem fer að komast í útrýmingarhættu og 
því fór Fréttablaðið á stúfana. 

IVANA TRUMP Táknmynd ríku atvinnueiginkonunnar

ANNA NICOLE SMITH HEITIN 
Giftist moldríkum ellismelli.

COLLEEN MCLOUGHLIN Eigin-
kona Waynes Rooney er með 
fataæði og sand af peningum.

IRINA, FYRRVERANDI EIGIN-
KONA ROMANS ABRAMOVICH
Í góðum félagsskap Dorritar.

GABRIELLE SARCONAGGI
Smart kærasta hins moldríka 
Louis Bacon. 

Einkakennari. Kemur heim og býður upp á 
kennslu í listasögu, tungumálum, tónlist eða 
söng og dustar rykið af menntaskólanáminu. 
Stílisti. Svona Rachel Zoe-týpa sem fer með 
mann að versla innanlands eða utan svo að 
maður sé alltaf smekklegur í veislum og lista-
opnunum. 
Listfræðingur. Þegar maður ætlar að fjárfesta í 
vinsælli list er ráðlegra að vera með einhvern á 
sínum snærum sem hefur vit á þessu. Gengur 
ekki að vera með Jóa Fel upp um alla veggi. 
Flugmaður í einkaþotuna. Þetta er hinn nýi 
bílstjóri og verður að vera tilbúinn til þess að 
takast á loft þegar húsbændum hans dettur í 
hug. 
Næringarfræðingur. Þegar einsemdin hellist 
yfir þær og ísskápsferðir á nóttunni verða of 
tíðar verður maður að hringja grátandi til að fá 
innblástur í hveitigraskokkteilinn. 
Skilnaðarlögfræðingurinn. Ef eiginmanninum 
dettur í hug að skipta þeim út fyrir ljóshærðara, 
brjóstastærra og yngra klón. Maður verður jú að 
halda í sama lífsstílinn eftir skilnaðinn. 

1.  Að spóka sig í húsbúnaðarbúðum. 
Það er alltaf hægt að raða fleiri Eggjum, 
Svönum, Lounge Chairum eða Philippe 
Starck-lömpum í höllina. 

2.  Fara á námskeið. Matargerðarnámskeið 
eru vinsæl og einnig hafa nokkrar tekið 
upp á því að læra óperusöng. Það er svo 
gaman að geta brostið í söng í kvöldverð-
arboðum og komið fólki á óvart.  

3.  Funda með  lífsstílshönnuðinum. Hann 
kemur reglulega og segir til um hvort 
það þurfi að bæta nýjum bleikum púða 
í stofuna, færa lampana til eða tilkynna 
að rokkókó sé bara búið og nú verði að 
hreinsa allt út. 

4.  Góðgerðastarf. Það er mjög smart að 
gera eitthvað fyrir þá þurfandi. Það beinir 
líka almenningsathyglinni frá leiðinlegu 
slúðri. Til dæmis ráðlagði fjölmiðlaafulltrúi 
kærustu Sven Göran Erikssons að verða 
„Goodwill ambassador“ hjá Rauða kross-
inum þegar framhjáhaldssögur um hann 
voru í algleymingi. 

5.  Golf. Það er vinsæl jólagjöf frá eigin-
manninum að borga golfferðir fyrir eig-
inkonurnar svo þær læri loksins eitthvað. 
Verst að þær eyða ferðinni í kampavíns-
drykkju í pottinum.

6.  Gala-viðburðir í útlöndum. Það er 
flottast að fara á grímuball í Feneyjum 
eða góðgerðaball í London. Þetta gerist 
bara alltof sjaldan á Íslandi og er aldrei 
nógu grand.  

➜ Vinsæl afþreying

➜ Hjálparkokkar

Háaldraði og ríki eiginmaðurinn. Takið Önnu 
Nicole Smith til fyrirmyndar og finnið mann á áttræð-
isaldri. Passið að halda honum lifandi og sprækum 
þar til hann hefur skrifað ykkur inn í allar erfðaskrárn-
ar sínar. Svo fer hann alltaf svo snemma að sofa að 
það er hægt að eyða öllum kvöldum á djamminu án 
hans.  

Aðalsmaðurinn. Því miður engir alvöruaðals-
menn á Íslandi þannig að það má bregða á það ráð 
að deita ráðherra, sendiherra eða næsta forseta. 
Erlendir aðalsmenn eru það alsvalasta, sérstaklega ef 
eitthvað af fjölskylduauðæfunum er eftir og sirka eitt 
ættarsetur. 

Ljóti ríki eiginmaðurinn. Frábært mannsefni 
þar sem honum finnst hann svakalega heppinn að 
hafa fundið svona fallega konu. Hvað kynlíf varðar er 
um að gera að loka augunum og hugsa um Ísland 
að hætti Viktoríu drottningar.  Eða horfa nokkrum 
sinnum á Fríðu og dýrið. Það var nú dáldið krúttlegt, 
ekki satt?

Fyrrverandi glaumgosinn. Efnaður maður sem 
hefur sængað með ótal konum en ákveður á miðj-
um fimmtugsaldri að festa ráð sitt, enda orðinn 
lúinn. Hann elskar konur og þegar hann finnur 
loksins þá einu réttu heldur hann sig við 
hana. Og hefur skemmtilega reynslu 
undir beltinu. 

Eiginmaðurinn í skápnum. 
Hann er ríkur, óaðfinnanlega 
klæddur og sykursætur. Samt 
eru allir að hvísla í boðum: 
„Spilar hann ekki með hinu 
liðinu?“ En horfum á björtu 
hliðarnar. Hann er með meiri 
áhuga á innanhússhönnun en 
eiginkonan, finnst svakalega 
gaman að versla í tískubúðum 
og elskar að fara í smart frí. 
Þá hlýtur að vera að hægt að 
fyrirgefa smá „bi-try“ endrum og 
eins. 

Leiðbeiningar að vænlegum eiginmönnum fyrir metnaðarfullar konur
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Þ
etta er fallegasta 
íþrótt í heimi,“ segir 
Amable Hernández, 
áhugamaður um 
hanaat sem hefur 
tekið að sér nokkra 

Íslendinga til að sýna þeim aðra 
af vinsælustu íþróttagreinunum 
í Dóminíska lýðveldinu. Þegar 
blóðið fer að renna og fjaðrirnar 
tætast af fiðurfénu finnst fávís-
um útlendingum sem ekki hafa 
séð sport af þessu tagi áður erfitt 
að taka undir orð Hernández.

Þegar heimamenn í Dóminíska 
lýðveldinu eru spurðir hvaða 
íþróttagreinar séu vinsælastar 
eru svörin alltaf á eina leið. 
Hafnabolti og hanaat bera höfuð 
og herðar yfir aðrar greinar. 

Dóminíska lýðveldið deilir eyj-
unni Hispaníólu með Haítí, en 
þessi eyja í Karíbahafinu er rétt 
austan við Kúbu. Landsmenn eru 
flestir afkomendur spænskra 
landnema og afrískra þræla og í 
minna mæli þeirra frumbyggja 
eyjarinnar sem ekki var útrýmt 
af Spánverjum.

Þegar ekið er um sveitir Dóm-
iníska lýðveldisins má sjá hana-
atshringi í svo til hverjum bæ. 
Hernández leiðbeinir okkur eftir 
holóttum vegum að hanaatshring 
í smábæ nærri borginni Puerto 
Plata á norðanverðri eyjunni. 
Þar er fólk þegar farið að hópast 
saman áður en atið hefst.

Þessi hanaatshringur er ekki 
stór, fjórar þéttpakkaðar sæta-
raðir ná allt í kringum hringinn. 
Þegar leikar taka að æsast klifra 
þeir sem ekki höfðu efni á að 
borga sig inn, eða fengu ekki 
sæti, upp á girðinguna aftan við 
sætin til að sjá það sem fram 
fer.

Æsa upp blóðþorstann
Nokkur hanapör munu berjast 
þennan dag. Nokkur eftirvænt-
ing ríkir áður en eigendur fyrstu 
hananna bera þá í hringinn, og 
hávaðinn í áhorfendunum eykst.

Hanarnir minna lítið á íslenska 
hana. Kamburinn hefur verið 
skorinn af, og fiðrið á maga, 
leggjum og bringu verið plokkað 
til þess að viðbrögð hanans verði 
snarpari. Fyrir bardagann eru 
hanarnir vigtaðir til að tryggja 
að þeir séu í sama þyngdarflokki 
og bardaginn verði sanngjarn.

Dýrin virðast furðulega róleg í 
höndum eigenda sinna, en fyrir 
bardagann sýna eigendurnir 
fuglunum væntanlega andstæð-
inga til að æsa þá upp, og leyfa 
þeim að elta hana sem virðist 
ekkert hlutverk hafa annað en að 
æsa upp blóðþorstann í hönunum 
sem eiga að berjast.

Þegar bardaginn hefst virðast 
hanarnir fyrst meta hvor annan í 
stutta stund, áður en þeir rjúka 
saman og gogga sem mest þeir 
mega í höfuð og framhluta and-
stæðingsins. Í hamaganginum 
stökkva þeir upp og reyna að 
skaða hvor annan með klóm og 
sporum. Fiðrið flýgur um hring-
inn, og fljótlega fer blóðið að 
renna þegar beittir goggar og 
klær hitta í mark. Eftir verstu 
atlögurnar liggja jafnvel augun 
úti. Fátt minnir á göfuga íþrótt 
fyrir áhorfendur sem vanir eru 
vestrænum áherslum á dýra-

vernd, en slíkt truflar ekki 
áhugamenn um hanaatið, sem 
Dóminíkar segja vera í blóði 
sínu.

Langdregið dauðastríð
Veðmangarar eru dreifðir um 
áhorfendaskarann. Fyrir hvern 
bardaga veðja áhorfendur á þann 
hana sem þeim líst á, og eftir að 
bardaginn er hafinn hrópa þeir á 
veðmangarana til að leggja undir 
á þann hana sem þeim þykir 

byrja bardagann betur. Til að 
auðvelda áhorfendum að þekkja 
hanana í sundur er annar með 
blátt band á fótunum en hinn með 
rautt. Ekkert er fært til bókar 
heldur orð látin standa.

Hávaðinn verður fljótlega 
ærandi, og áhorfendur standa 
upp til að hvetja sinn hana áfram, 
hrópa til veðmangarana til að 
leggja undir meiri peninga, og 
bölva og ragna þegar þeirra hani 
tapar. Lyktin er einnig sérstök, 

blanda af svita og hænsnaskít 
frá búrunum við innganginn. 
Þegar á líður bætist blóðlyktin 
við.

Viðureignirnar taka mislangan 
tíma. Stundum nær annar haninn 
fljótt yfirhöndinni og blóðgar 
andstæðinginn illa. Þá virðist 
stundum bara tímaspursmál hve-
nær hinn haninn drepst eða er 
meiddur svo illa að hann hættir 
að berjast. Stundum standa bar-
dagarnir lengur, og áhorfendum 

sem ekki eru sérlega ginnkeyptir 
fyrir þessu blóðsporti finnst 
stundum nóg um hversu lang-
dregið dauðastríðið getur verið 
þegar haninn sem virðist dauða-
dæmdur reynir endalaust að 
standa upp. Ef bardaginn endist í 
15 mínútur endar hann í jafn-
tefli.

Fyrir áhorfendur er það allt 
hluti af skemmtuninni hversu 
óútreiknanlegir bardagarnir virð-
ast vera, enda getur hani sem 

Hringleikahús bardagahana 

NÁVÍGI Áhorfendabekkirnir eru þéttskipaðir, og áhorfendur lifa sig inn í hanaatið. 
Návígið við atið er mikið, og sumir þeirra sem sitja á fremstu bekkjum koma með 
pappaspjöld til að verjast blóðslettum þegar bardaginn færist nær.

LEGGJA UNDIR Veðmál eru stór hluti af upplifuninni við að fara á hanaat. Áhorfendur 
veðja á þann hana sem þeir telja líklegri til að sigra, bæði fyrir bardagann og meðan 
á honum stendur. Veðmangarar breyta sigurlíkunum, og þar með því hversu mikið 
þeir sem veðja á hanana græða, eftir að bardaginn er byrjaður. 

KÓNGURINN FALLINN Hörðustu bardagarnir enda með því að annar haninn fellur 
í valinn. Aðrir eru stöðvaðir þegar annar haninn hættir að reyna að standa upp. Ef 
báðir hanarnir standa eftir 15 mínútur er bardaginn stöðvaður og endar í jafntefli. 
Hanarnir sigra sjaldnast marga bardaga á ferli sínum, jafnvel þótt þeir nái sér að 
fullu, enda getur ein banvæn árás endað atið hversu reyndur sem haninn er. Kóngur 
gærdagsins verður því oft kvöldmatur dagsins í dag. 

YS OG ÞYS Það gengur mikið á hjá áhorfendum þegar þeir hvetja hanana áfram, og hrópa til veðmangara hversu mikið þeir vilja leggja undir. Undir glymur hávær tónlist 
hljómsveitar sem spilar ótrúlega blöndu af harmonikkutónlist og hröðu salsa á sviði utan við hanaatshringinn, með magnarann á hæstu stillingu.  FRÉTTABLAÐIÐ/BRJÁNN 

Ærandi hávaðinn í 
áhorfendunum, lykt af 
hænsnum og að lok-
um blóðlyktin stendur 
upp úr eftir heimsókn 
í hanaatshringinn. 
Brjánn Jónasson segir 
frá upplifun sinni af 
annarri af vinsælustu 
íþróttunum í Dómin-
íska lýðveldinu.
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Stóri salur
Í TÓNLISTARHÚSINU
Framtíðarlausn fyrir óperur og söngleiki á Íslandi

Þórhildur
Þorleifsdóttir setur 
Engispretturnar, 
nýtt serbneskt
verk, á svið í 
Þjóðleikhúsinu.

„Það er
verkurinn“
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Hinn kunni leikstjóri Rimas Tuminas sem hingað kom 
nokkrum sinnum og setti upp verk Tjekovs í Þjóðleik-
húsinu starfar nú sem leikhússtjóri í Moskvu. Í 
vikunni var greint frá fundi hans með Putin sem 

heiðraði Tuminas með heimsókn á 
sviðsetningu hans á rússneskum nítj-
ándu aldar gamanleik. 

AP-fréttastofan sá ástæðu til að 
greina frá þeirri heimsókn í vikunni. 
Þar er greint frá mörgum áhugamál-
um Putins: hann keyri hraðskreiða 
bíla og lestir, stýri kafbátum og 
hljóðfráum þotum, skíði og skarti 
svarta beltinu í júdó. Nú hafi komið í 
ljós að hann er áhugamaður um 
leikstjórn.

Eftir sýninguna ræddu Pútin og frú 
við leikara yfir te og smákökum og 

þar fann hann að túlkun einstakra leikara. Aðalpers-
óna verksins hefði skælt í upphafi og þannig kynnt 
sem veiklundaður maður sem hann væri ekki. „Þetta 
er rétt, gott þú segir þetta svo leikarinn heyri það,“ 
sagði Tuminas sem leikstýrir sýningunni. „Þetta varð-
ar ekkert leikarann, Þú hefur sagt honum að leika 
þetta svona,“ sagði þá Putin. Hann var aftur ánægður 
með að verkið hafi tilvísun til okkar tíma. Aðalpers-
ónan gagnrýni þá sem á tíma verksins, árum Napól-
eons, taki siði eftir Evrópumönnum. „Það ætti að 
kenna þeim þjóðum sem nýgengnar eru í Evrópusam-
bandið,“ sagði Putin en bætti svo við að hann væri að 
grínast. En mönnum hefur lærst að öllu gríni hans 
fylgir alvara.

Tuminas stýrir leikhúsum í Moskvu og hefur 
samkvæmt yfirlýsingum Baltasars Kormáks falast 
eftir kröftum hans við leikstjórn þar eystra.

Tumas og Putin

ÞAU VÖTN

Að þeim vötnum
hallar úr höfuðáttum
brekkum
úr blaðsíðum ...

Eftir stígum koma stafirnir
fetandi: þetta er fólk!
Hvert orð er atvik, og málsgreinarnar
stynja af  stórmælum,

baráttu
sælu
og sorg:

Það er hjartablóð sem steypist
í hjálparfossum
stall af  stalli,
niður, neðar

unz vötnin öðlast helgi af  hugum og 
stundum.

LJÓÐIÐ
Þorsteinn frá Hamri

Í liðinni viku minntumst við Þórbergs Þórðarsonar 
og Steinars Sigurjónssonar, sem báðir eru löngu 

horfnir héðan og lifa nú í verkum sínum og frjóum 
hugum lesenda sinna. Í gær átti Þorsteinn frá 
Hamri sjötugsafmæli og heiðrar hann okkur með 
kvæði hér á síðunni.

Aðstaða íslenskra höfunda og skálda hefur tekið 
stakkaskiptum frá því Þorsteinn settist á skálda-
bekk ungur maður. Hann man tímanna tvenna. 
Umbreytingar í lögum um listamannalaun á Íslandi 
sem hér höfðu tíðkast allar götur frá aldamótunum 
1900 urðu til þess að hér var efnt til starfslauna-
sjóða sem veittu höfundum og öðrum listamönnum 
starfslaun, meðallaun opinberra starfsmanna, til 
tiltekins tíma, nokkurra mánaða og örfáum til 
nokkurra ára. 

Þetta kerfi hefur vaxið síðan og svarar engan 
veginn eftirspurn: listamaður vill vinna að list sinni 
óskiptur. En jafnvel í þessu kerfi er ótryggt að það 
gerist. Löng hlé þar sem launþeginn er einn á báti 
og í launasnapi eða kemur sér í aðra fasta vinnu 
rjúfa samfellu í vinnu. Kerfið er því ekki til þess 
fallið að tryggja samfellu. Raunar ætti löggjafinn 
að taka það til endurskoðunar, fella burt stutta 
styrki, lengja tímabilin í ár hið minnsta og hækka 
mánaðarlaun í kerfinu.

Þær raddir heyrast enn að kerfið sé óþarft en 
tala fyrir daufum eyrum. Allur almenningur er 
löngu orðinn þess fullviss að þær fjárhæðir sem 
renna í frumsköpun veita okkur hundruð verka 
þegar upp er staðið. Tuð um dreifingu fjárins er 
árvisst; sumir reikna jafnvel með því að þeir verði 
ævilangt á slíkum launum. Til þess eru of margir 
kallaðir, of fáir útvaldir. En mánaðarlaun þarf að 
efla og eins lengja launatímabilin, til þess að 
tryggja ávöxtun fjárins, tryggja að höfundar hafi 
fjárhagslegt næði til að ná langt með verk sín.

Vitaskuld erum við að tala um ríkisstyrktar 
bókmenntir: en við fáum í staðinn lesefni sem 
greinir okkur frá öðrum, gerir okkur að einum 
söguheimi þar sem lag og ljóð, litur og saga 
sameina okkur. Það væri þunnt roðið ef við hefðum 
bara blöðin.

Í TILEFNI AF STÓRAFMÆLUM
Páll Baldvin Baldvinsson

R
étt eins og á Listahátíð 
fyrir tveimur árum er 
stóra verkefnið unnið í 
samvinnu við erlenda 
sýningarstjóra. Þá var 

einum erlendum aðila falið að 
stýra verkinu, nú verða þeir tveir, 
Hans Ulrich Obrist og Ólafur 
Elíasson. Tilraunamaraþonið er 
unnið í samvinnu við Serpentine 
Gallery í London þar sem sýning 
Hreins Friðfinnssonar var í sumar 
en Hans er þar sýningarstjóri. 
Hann átti einnig hlut að banda-
rísku sýningunni sem var í Lista-
safni Reykjavíkur. Hann hefur 
einnig komið að Eiða-verkefni 
Sigurjóns Sighvatssonar og unnið 
að heimildarmyndum með Ara 
Alexander.

Tilraunamaraþonin hefur Hans 
skipulagt víðar en þau byggjast á 
samræðu listamanna, vísinda-
manna og annarra forkólfa úr 
opinberu lífi. Samfara þeim sam-
ræðugrundvelli sem Hans skipu-
leggur í kringum stóra viðburði er 
safnað saman hópi listamanna 
sem setja upp verk: hér verða á 
ferðinni stór nöfn úr samtíma-
myndlist í bland íslenska krafta: 
Marina Abramowic, Brian Eno, 
Ivane Frank, Roger Hiorns, Jonas 
Mekas, Gustav Metzger, Pedro 
Reyes. Hekla Dögg og Katrín Sig-
urðardóttir verða í þessum hóp 
ásamt fleirum. Eno og Mekas eru 
báðir þekktir allar götur frá sjö-
unda áratug síðustu aldar, Eno af 
vinnu sinni með Roxy Music, 
Bowie og U2, Mekas sem forkólf-
ur í kvikmyndalist.

Auk þeirra hafa boðað sig í 
Hafnarhúsið vísindamaðurinn 
Israel Rosenfeld, stjarneðlisfræð-
ingurinn Peter Coles, þróunar-
kenningasmiðurinn Mark Pagel 
og fleiri. Vafalítið verða íslenskir 
vísindamenn kallaðir til, en verk-

efnið fær glæsilega kynningu i 
plöggum Listahátíðar: „...verður 
Hafnarhúsinu umbreytt í meiri-
háttar tilraunastofu þar sem inn-
lendir og erlendir listamenn, arki-
tektar, kvikmyndagerðarmenn og 
vísindamenn munu skapa vett-
vang uppgötvana með fjölda inn-
setninga, gjörninga og kvikmynda. 
Að auki verða eldri verkefni tengd 
þessu þema endurskoðuð og sett 
upp.“

Hans setti fyrst saman frægt 
maraþon í London 2006: Serpent-
ine Gallery Maraþon var fyrst 
haldið árið 2006 með sólarhrings 
viðtalamaraþoni sem arkitektinn 
Rem Koolhas, sem var ráðgjafi 
Reykjavíkurborgar vegna Vatns-
mýrarverkefnisins, og Hans 
Ulrich Obrist stýrðu. Í fyrrahaust 
fór maraþonið fram í glæsilegum 
skála sem stóð í garði Serpentine 
Gallery og hannaður var af Ólafi 
Elíassyni ásamt arkitektinum 
Kjetil Thorsen. Þar framkvæmdu 
kunnir listamenn, rithöfundar og 
vísindamenn ýmsar, fjölbreytileg-
ar tilraunir sem tengdust rann-
sóknum á skynjun, gervigreind, 
mannslíkamanum og tungumáli. 
Meðal þátttakenda þar voru John 
Brockman, Steven Pinker, Marina 
Abramovic og John Baldessari. 
Viðburðurinn var unninn í sam-
starfi við samtímalistastofnunina 
Thyssen-Bornemiza. Niðurstaða 
þess verður sérstaklega kynnt í 
Hafnarhúsinu í skála sem Ólafur 
Elíasson mun hanna með Einari 
Þorsteini Ásgeirssyni arkitekt. 
Sýningarstjórinn, Hans Ulrich 
Obrist, byggir þennan viðburð að 
nokkru leyti á sýningu sem hann 
setti upp ásamt Barböru Vanderl-
inden árið 1999 í Antwerpen og 
hét Laboratorium. Gögn frá þeirri 
sýningu verða einnig hluti af sýn-
ingu Hafnarhússins. 

Þórunn Sigurðardóttir segir það 
hafa verið nauðsynlegt að fylgja 
eftir reynslunni frá næstsíðustu 
hátíð: nú komi að verkinu miklu 
fleiri sýningarstjórar þegar litið 
sé til allra myndlistarviðburða á 
hátíðinni, margir þeirra íslenskir. 
Hér sé að þróast hópur sýningar-
stjóra. Það hafi verið reynslan 
bæði með Kvikmyndahátíð og 
poppið að eftir nokkra fylgd með 
Listahátíð hafi þessar deildir orðið 
sjálfstæð fyrirbæri: Alþjóðlega 
kvikmyndahátíðin og Airwaves 
séu til marks um það. Nú séu hátíð-
ir farnar að spretta upp um allt 
land og hér í borginni séu hátíðir á 
borð við Sequences og Vorblót að 
ná sér á legg.

Þórunn dregur ekki dul á að 
breytingin úr hátíð á tveggja ára 
fresti hafi verið til góðs. Meiri 
samfella verði í starfinu og hugsa 
verði til langs tíma í rekstri á 
hátíðum sem þessum. Listahátíð 
hafi enn þau sérkenni að geta 
blandað saman áherslum í ólíkum 
listgreinum og sú hugsun að 
hátíðin búi til ný atriði veki enn 
áhuga manna. Hún var í liðinni 
viku á kynningarfundi með því 
fyrirtæki sem vinnur nú í þriðja 
sinn með Listahátíðinni í Reykja-
vík við kynningu á dagskránni 
gagnvart miðlum austanhafs og 
vestan. Hún segir það samstarf 
nauðsynlegt til að halda hátíðinni 
að erlendum blaðamönnum sem 
séu lykill að því að ná athygli á 
hátíðina í útlöndum, bæði til að 
draga að erlenda gesti og eins til 
að tryggja stöðu hennar í vitund 
listunnenda og listamanna erlend-
is. 

Þórunn verður við vinnu fram á 
haust en þá tekur Hrefna Haralds-
dóttir við en hún hefur verið fram-
kvæmdastjóri Listahátíðar í sjö 
ár.

TILRAUNAMARAÞON
Fyrir skömmu var dagskrá Listahátíðar í vor kynnt, sú síðasta sem Þórunn Sigurðardóttir leiðir 
en Hrefna Haraldsdóttir tekur við hennar starfi  í haust. Rík áhersla er lögð á myndlist í dag-
skránni og standa fl estar sýningar fram eftir sumri. Stærsta sýningin verður Tilraunamaraþon í 
Listasafni Reykjavíkur

MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Sýningarskálinn sem hýsti tilraunamaraþonið í Serpentine í fyrra.  MYND/SERPENTINE GELLERY

Hans Ulrich Obrist 

Þórunn 
Sigurðardóttir

Rimas Tunias

Putin
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É
g hitti Helga Felixson í kvik-
myndasmiðju hans á Kungs-
holmen í Stokkhólmi. Þar 
starfar hann ásamt eiginkonu 
sinni Titti Jonsson við heim-

ildarmyndagerð.
Titti er farin heim að pakka því á 

morgun fljúga þau til Suður-Afríku. Þau 
hafa farið þangað oft og gert heimildar-
mynd um Fridu ,fyrrverandi götubarn, 
og halda áfram að vinna verkefni þar.

Í mynd sinni „Andstæðingur dag-
drauma“ lýsa Helgi og Titti lífi sænska 
ljósmyndarans Marianne Greenwood, 
sögu konu sem á sjötta áratugnum yfir-
gaf mann sinn og son, fór til Antibes, 
kynntist Picasso, varð ljósmyndari 
Picasso-safnsins og myndaði fjölda 
listamanna. Nokkrum árum seinna 
pakkaði hún niður og lagðist í heims-
flakk. Hún skrifaði greinar og tók ljós-
myndir fyrir fjölda tímarita. Marianne 
var á flakki í þrjátíu ár með bakpoka og 
myndavél. Myndavélina keypti hún 
eftir að hafa selt giftingarhringinn úr 
seinna hjónabandi sínu.

Af hverju gerðuð þið mynd um Green-
wood?

„Ég hitti Marianne fyrir tuttugu árum 
og langaði þá að gera mynd um hana. En 
ég vissi ekki hvernig ég ætti að fara að 
því. Síðan kynntist ég Titti og hún fann 
bók hennar „Af hverju grætur púman“ í 
hillu hjá mér. Þá höfðum við samband 
við Marianne árið 2004. Okkur fannst 
merkilegt hvað hún var lítið viður-

kennd. Karlmenn á hennar sviði hlutu 
mikla athygli en hún var kona. Það var 
eflaust ástæðan. En þegar við töluðum 
við Marianne sagði hún að einhver 
annar væri að gera mynd um hana. 
Seinna fékk hún „Women Discovery 
Award“ í New York og þá hringdum við 
aftur til að spyrja hvað hefði orðið um 
myndina. Þá kom í ljós að verkið hafði 
dagað uppi. Nokkrum dögum síðar 
heimsóttum við hana í Frakklandi. Við 
hófum tökurnar á síðustu stundu og því 
miður hittum við hana ekki oft. Mari-
anne lést 2006 á nítugasta aldursári. 
Hún var sátt: ljósmyndir hennar voru 
þá á stórri sýningu í Stokkhólmi.“

Hvar tókuð þið myndina?
„Við vorum bundin við íbúð hennar í 

Antibes því hún var veik. Ég notaði 
mínar eigin kvikmyndir til þess að 
skapa nærveru í frásögnina. Af tilvilj-
un hef ég ferðast um mörg þeirra landa 
í Suður-Ameríku og í Kyrrahafi þar 
sem Marianne dvaldi.“ Helgi hefur gert 
heimildarmyndir um indjána í frum-
skógum Perú og eyjarskeggja í Kyrra-
hafi.

Hvernig kona var Marianne?
„Ákveðin. En okkur kom vel saman. 

Fyrst horfði hún á okkur sínum áköfu 
augum og sagði: „Þið verðið að flýta 
ykkur. Ég veit ekki hvað ég á eftir að 
vera hér lengi.“ Hún var búin að taka 
fram fullt af bókum og ljósmyndum. 
Marianne leit lengi á mig og sagði: „Að 
lifa er ævintýri. Það mikilvæga er að 

vera ekki að dreyma um það sem mann 
langar til að gera og missa af núinu. Ef 
þú ert hér og þú þráir alltaf eitthvað 
annað, þá tapar þú tímanum... ég er 
andstæðingur söknuðar og drauma.““

Í myndinni stendur hún við opna 
glugga við hafið: „Hér bý ég með vind-
inum. Hann kemur inn og síðan fer 
hann út aftur. Ég vil auðvitað búa á haf-
inu, en ég get það ekki. Því er lokið... en 
samt...“ Og hún starir á marglitt Mið-
jarðarhafið. „Marianne var fyrsti 
hippinn,“ segir Helgi. „Hún ólst upp í 
borgaralegri fjölskyldu og síðan fór 
hún burt og lifði eins og hippi löngu 
áður en sú bylgja hófst. Gekk alltaf ber-
fætt. Hún fæddist í Gallivare í Norður-
Svíþjóð 1916 og flutti síðar til Kiruna 
og Skellefteå með fjölskyldu sinni. For-
eldrar hennar ferðuðust mikið og marg-
ir þekktir landkönnuðir eins og Sven 
Hedin og Knud Rasmussen komu á 
heimilið. Hún fór oft með föður sínum á 
slóðir Samanna og heillaðist fljótt af lífi 
þeirra og nálægð við náttúruna. Upp 
frá því hafði hún mikinn áhuga á frum-
byggjum. Marianne ferðaðist áratug-
um saman bæði í Suður-Ameríku, á 
Nýju-Gíneu og í Asíu. Ljósmyndir henn-
ar og bækur opna heim sem er ekki 
lengur til.“

Marianne segir í myndinni: „Ég ljós-
mynda ekki bara þann sem ég vel að 
mynda. Ég tek myndir af mínum eigin 
upplifunum. Þannig deili ég með mér 
til þeirra sem ég vona að muni einnig 

njóta þessara augnablika. Það er til-
gangurinn, ekkert annað.“ Í myndinni 
segir Marianne frá því að hún byrjaði 
að ferðast þegar ung dóttir hennar dó. 
„Allt hefur sitt gjald,“ segir hún. „En 
ekki eins hátt fyrir mig og börnin. Ég 
var víst aldrei góð móðir.“

Hvernig segið þið sögu hennar?
„Kjarninn er viðtöl við Marianne og 

son hennar Bertil. Einnig efni úr bókum 
hennar og ljósmyndir. Það heillaði 
okkur hvernig hún lifði. Hún lét ekkert 
hindra sig. Lifði hér og nú. Við vildum 
koma lífsþorsta hennar og ljósmyndum 
á framfæri. Síðan lifði hún auðvitað 
óvenjulegu lífi sem er spennandi. Eins 
og Titti sagði þá á Marianne það skilið 
að vera kynnt og fljúga um heiminn.“

Heimildarmyndin um Marianne 
Greenwood hefur einnig vakið mikla 
athygli. Hún var sýnd í Svíþjóð í síð-
ustu viku og sáu margir hana á fjöl-
varpi og breiðbandi. Hún verður brátt 
sýnd á öllum Norðurlöndunum og hér 
heima í apríl. Það var mikið skrifað um 
Greenwood í Frakklandi þegar hún dó 
og verður myndin sýnd þar og víðar.

Og hvað er svo fram undan hjá Helga 
Felixsyni kvikmyndagerðamanni?

„Fyrir utan verkefnið í Suður-Afríku 
þá er ég að klippa mynd um Skaftfell-
ing.“

Hver er það?
„Fljúgandi skip á Íslandi.“
Við bíðum bara spennt eftir því að 

Skaftfellingur lendi.

Í vikunni sem leið sýndi sænska sjónvarpið heimildarmyndina 
Motståndare till längtan eða Andstæðingur dagdrauma eftir Helga 
Felixson og Titti Jonsson. Myndin fjallar um sænska ljósmyndarann 
og rithöfundinn Marianne Greenwood og gæti borið fl eiri titla: 
lífskúnstner, fl akkari og fyrirsæta. Vinir hennar og samstarfsfólk 
um árin eru margir þekktir listamenn. Má þar nefna Picasso, Andy 
Warhol, Fritz Lang og Yves Montand. Myndin verður á dagskrá 
Ríkissjónvarpsins í apríl.

KVIKMYNDIR HELGA BREKKAN Marianne Greenwood

Helgi Felixson

LÍFSKÚNSTNERmeð myndavél

Þ að er fátítt að á uppboð komi 
söfn sem varpa skýru ljósi á 

myndlist heimsveldis frá liðnum 
áratugum, fjölmennasta veldis 
heims, þar sem myndlistin hefur 
gengið í gegnum mikla umbrota-
tíma. Sotheby´s mun í vor og 
haust selja Estelle-safnið, yfir 200 
verk frá Kína á síðustu tveimur 
áratugum. Þar er að finna mörg 
lykilverk kínverskra myndlistar-
manna, þar á meðal eru verk eftir 
Ai Weiwei, Zhang Xiaogang, Cai 
Guo-Qiang and Xu Bing. Er safnið 
einstakt fyrir þá sök að þar eru 
verk unnin í olíu, með vatnslitum, 
þrykki, þrívíð verk, innsetningar, 
vídeóverk og ljósmyndir. Sölu-
katalógar vegna uppboðanna sem 
verða í Hong Kong í vor og New 

York í haust eru einstakt yfirlit 
um kínverska samtímamyndlist, 
enda hafa lykilyfirlitsverk um 
myndlist þar eystra verið unnin 
upp úr Estella-safninu. 

Áhugamönnum um myndlist hér 
á landi gefst einstakt tækifæri í 
vor að kynnast verkum nokkurra 
þeirra listamanna sem eiga verk í 
Estella-safninu þegar Listasafn 
Akureyrar setur upp sýninguna 
Facing China á Listahátíð í vor, en 
það verður að telja eitt merkileg-
asta atriði Listahátíðar þetta árið. 
Þar er lögð áhersla á málverkið, en 
þar á meðal eru verk Zhang 
Xiaogang (1958) úr Bloodline-
seríunni svokölluðu. Eitt lykil-
verka úr henni er einmitt á 
uppboði í Hong Kong: Fjölskyldu-

mynd nr. 3 frá 1995, og var fyrst 
verka í seríunni í mikilli stærð, 
179 x 229 cm, unnið fyrir Tvíær-
inginn í Feneyjum það ár. Verk úr 
sömu seríu verða á Akureyri í vor. 

Verð á kínverskri samtímalist 
hefur hækkað hratt á liðnum árum 
og valdamiklir safnarar á borð við 
Saatchi hafa sankað að sér 
kínverskri myndlist; hann á stórt 
safn málverka eftir Zhang 
Xiaogang. Talið er víst að nýtt 
verðmark verði sett á kínverska 
myndlist á uppboðinu í Hong 
Kong. Megnið af verkunum sem 
verða á Facing China á Akureyri 
er úr eigu safnara sem Hannes 
Sigurðsson hefur náð sambandi 
við. Þar er höfuðáherslan lögð á 
mannamyndir. 

Zhang Xiaogang, 
Bloodline: The 
Big Family No. 3 
(1995) er metið 
á tvær og hálfa 
miljón dala. 
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T
ilgangur með bygging-
unni var tvennur: húsið 
verður starfsstöð Sin-
fóníuhljómsveitar 
Íslands og mun að auki 

hafa sali af ýmsum stærðum sem 
geta hýst aðra tónlistarviðburði. 
Þá var ætlunin að reisa hús sem 
réði við stærri alþjóðlegar ráð-
stefnur og fundi sem hingað geta 
sótt en skortur hefur verið á hús-
næði í Reykjavík sem gæti með 
samhæfðum hætti hýst stærstu 
viðburði þeirrar gerðar. Þessum 
tveimur markmiðum er náð með 
hönnun hússins. En hvað fleira 
verður þar á boðstólum? Deilur 
um húsið hafa risið nokkrum sinn-
um og haft á sér þokkalegt svip-
mót miðað við íslenska umræðu-
hefð. Hver sem kynnir sér gögn 
um húsið sem tiltæk eru skynjar 
fljótt að hér er byggt til framtíð-
ar. Það liggur í eðli máls að sá 
kostur að reisa mannvirkið sem 
einkaframkvæmd sem yrði í 
einkarekstri en ekki opinberum 
leysti eigendur undan því að húsið 
lenti í samkeppni við önnur sam-
komuhús sem hafa byggt upp 
aðstöðu til samkomuhalds og ráð-
stefnuþjónustu: Háskólabíó, 
stærri hótelsali svo dæmi séu 
nefnd, jafnvel hús í eigu opin-
berra aðila eins og Salinn í Kópa-
vogi og Borgarleikhúsið.

Ráðstefnur
Ráðist var í bygginguna að loknu 
ítarlegu rannsóknarferli á fram-
tíð alþjóðlegs ráðstefnuhalds: þar 
verða að vera í gangi smærri og 
stærri ráðstefnur allt árið og mun 
þurfa mikið apparat til að keyra 

þá sölumennsku áfram. Talsmenn 
Portus sem á og rekur húsið hafa 
þegar lagt í mikla vinnu til að 
kynna húsið á alþjóðavettvangi. 
Segir Þórhallur Vilhjálmsson, 
markaðsstjóri Portus, að þegar sé 
farið að bóka húsið og horfi vel 
með þann þátt í rekstrinum. Húsið 
er stór og gríðarmikil þjónustu-
stofnun og mun kalla á margt 
starfslið sem ekki verður hægt að 
láta sitja aðgerðalaust dag eftir 
dag. Á íslenskan mælikvarða mun 
þetta gímald því kalla á miklu 
starfsemi á ráðstefnusviðinu árið 
um kring.

Sinfóníutónleikar
Ótti forráðamanna Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands við að hljómsveit-
in búi ekki við nægar vinsældir 
alla jafna til að fylla 1800 manna 
sal er eðlilegur. Með hóflegri 
bjartsýni gera menn sér í hugar-
lund að aðsókn aukist að tónleik-
um. Aðalsalur hússins er reyndar 
þannig hannaður með gólfi, þrem-
ur svölum og hliðarsvölum (minn-
ir raunar mikið í sniði á gamla sal 
Þjóðleikhússins fyrir breytingu 
1991) að vel má flytja þar verk 
fyrir hálfu húsi – níu hundruð 
gestum sem er fullt Háskólabíó. 
Þá getur hljómsveitin spilað í 
smærri sölum og þannig tekist á 
við það verkefni að tvöfalda, ef 
ekki þrefalda aðsókn að tónleik-
um sínum. En sú spurning vaknar 
eðlilega hvort ekki verði að end-
urskoða að einhverju leyti starfs-
tíma hljómsveitarinnar ár hvert 
en hún starfar ekki á sumrin. 
Þegar er farið að huga að verk-
efnaskrám hljómsveitarinnar 

upphafsárin í húsinu.

Stóri salurinn
Stóra deilan var um svið aðal sal-

ar í húsinu og hvort væri hægt að 
setja upp sviðsverk, óperur og 
söngleiki. Var á sínum tíma gagn-
rýnt að þar skyldi ekki hugsað 
fyrir fullkomnum búnaði til slíkra 
sýninga og munar þar mest um 
svokallaðan turn sem býr yfir 
flugkerfi svo hífa megi upp stórar 
leikmyndir og þarf því að vera 
jafnhár sviðsopi. Töldu ráðamenn 
Íslensku óperunnar að þannig 
væri spornað gegn óperusýning-
um í húsinu og sögðu sig frá 
afskiptum af byggingunni.

Í ljósi þess að aðalsalnum er 
fyrst og fremst ætlað að vera tón-
leikahús var hönnun þar svo hátt-
að að yfir hljómsveitinni er 
hljómskjöldur, flekar sem endur-
kasta hljómi út í salinn. Þetta er 
heljarmikill samsettur fleki, um 
70 tonn á þyngd og má lækka hann 
og hækka eftir því hvaða hljóm-
burði menn vilja ná. Hann nær frá 
sviðsbrún inn í sviðsbotn og úti-
lokar að turn eins og tíðkast í leik-
húsum yrði byggður yfir sviðinu. 
Minna má á að í Háskólabíói er 
turn sem getur bæði geymt tón-
skjöld og stórt kvikmyndatjald.

Tæknileg aðstaða
Til að mæta kröfum um leiksýn-
ingar í stóra salnum er gert þar ráð 
fyrir lýsingabúnaði sem hentar. Þá 
var hönnun á salnum breytt 
snemma þannig að í honum er 
hljómsveitargryfja sem tekur rúm-
lega hundrað hljóðfæraleikara. Að 
auki er gert ráð fyrir hringsviði 

sem leggja má ofan á gólf sviðsins 
og er 13 metrar í þvermál. Það 
getur legið við sviðsbrún eða aftar 
á sviðinu. Þá eru möguleikar á flugi 
úr tónskildinum með dreifðum tog-
punktum sem hver um sig tekur 
tonn. Af þessu má ráða að miklir 
möguleikar eru á stórum sviðsetn-
ingum í þessum aðalsal.

Sviðsop eiginlegt er ekki í stóra 
salnum. Áhorfendasvæði og svið 
aðgreinir ekki sviðsrammi eins og 
gestir þekkja úr flestum húsum 
hér á landi með sviði. Þá eru 
aðkomuleiðir inn á sviðið ekki 
margar, ein stór hurð fyrir miðjum 
sviðsbotni sem leyfir aðgang 
stærri gripa, auk tveggja hliðar-
hurða sem eru í mjósta lagi, t.d. 
fyrir stóran kór sem þarf að kom-
ast hratt inn á sviðið öðrum megin 
frá. Þá hefur reyndar verið bent á 
að rými umhverfis stóra svið Þjóð-
leikhússins er ekki ýkja mikið, að 
ekki sé talað um hús eins og Gamla 
bíó, Háskólabíó og Austurbæjar-
bíó. Raunar er Borgarleikhúsið eitt 
húsa með bærilegum hliðarsviðum 
sem leyfa að leikmyndir má keyra 
inn á sviðið, jafnframt því að þær 
séu hífðar upp.

Framtíðarmúsík
Nú kunna menn að spyrja: skiptir 
þetta nokkuð máli? Því er til að 
svara að stofnanir á borð við Þjóð-
leikhúsið, Leikfélag Reykjavíkur 
og Íslensku óperuna hafa átt í veru-
legum erfiðleikum við stærri sýn-
ingar. Stærstu salir í leikhúsum 
þeirra taka á bilinu 400-500 gesti. 
Framlegð af hverri sýningu  í 
stærri verkefnum nær ekki kvöld-
kostnaði, hvað þá upp í stofnkostn-

að. Allir þeir sem ráðist hafa í 
stærri sýningar með stóra hópa 
starfsmanna á kvöldi hafa barist 
við það sama: öll eldri hús í Reykja-
vík voru of lítil til að skila þeirri 
framlegð sem dugði – sýningar 
voru alltaf reknar með tapi. Og þá 
má spyrja hvort þeirri þróun verði 
snúið við með hinum nýja sal? Stóri 
salurinn í Tónlistarhúsinu er fram-
tíðarsalur fyrir stórsýningar 
Íslensku óperunnar, Þjóðleikhúss-
ins, Leikfélags Reykjavíkur og 
einkaðila. Grundvöllur þess er 
sætafjöldi (1500 sæti ef gryfja er í 
notkun) og aðstaða á og yfir sviði, 
þótt þröngt sé um aðkomur og flug-
kerfi hafi takmarkaða möguleika.
Snorri Freyr Hilmarsson leik-
myndahönnuður vann á sínum tíma 
skissur fyrir Sviðsmyndir um 
möguleika á leikmyndabyggingu 
inn í sviðið: hann tók eldri leik-
myndir og hugmyndir að nýjum og 
mátaði í plássið. Hans niðurstaða 
var að það væri vel hægt að vera 
með stærri sýningar í þessum sal: 
„Þetta er spurning um tæknilegt 
skipulag,“ segir hann. Æfa verður í 
öðru húsnæði, hugsanlega að setja 
upp hluta leikmynda þar og vinna 
þær í einingum sem passa í gáma 
og komast auðveldlega inn og út af 
sviðinu.

Sóknarfæri
En niðurstaða hans og fleiri í leik-
húsbransanum er hin sama: Fram-
tíð á rekstri þess háttar sýninga í 
salnum byggir á að hann hýsi enga 
aðra starfsemi meðan á sýningar-
tímabili stendur, hvort sem það 
heimtar tvær vikur eða tíu, og jafn-
framt að viðkomandi sýning hafi 

TÓNLISTARHÚSIÐrís úr jörð
Framkvæmdir við Tónlistarhúsið sýnist vegfarendum 
að gangi örugglega og fulltrúar byggingaraðila láta 
vel af gangi mála. Stórútboð á tæknibúnaði eru í 
gangi: Hljóðkerfi  og stólar í alla sali hússins. Í byrjun 
mánaðar lauk keppni um nafn á þetta mikla mann-
virki sem mun ásamt aðliggjandi byggingum ger-
breyta Kvosinni. Enn er ekki ljóst hvernig stjórn þessa 
húss verður háttað og enn deila menn um hvaða 
starfsemi komist þar fyrir.

MENNING PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15, 101 Reykjavik
Sími 545 1400, www.thjodmenning.is
Veitingar á virkum dögum.
Sýningar - leiðsögn - verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn á íslensku um handritasýninguna í hádeginu 
kl. 12.10 á fi mmtudögum. Leiðsögn á ensku um handrita-
sýninguna kl. 15.30 á mánudögum og föstudögum. 
Í versluninni: Myndlistarsýning Erlu Þórarinsdóttur – 
Sameign. Opinber rými. 

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM

Handan um höf – Helgi Hálfdanarson Handritin – saga handrita og hlutverk um aldir Ferðalok – Jónas Hallgrímson 1807–1845 Surtsey – jörð úr ægi

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM
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slíkt aðdráttarafl að hún kalli á 
skömmum tíma til þúsundir áhorf-
enda. Svo dæmi séu tekin: La Traví-
ata var sýnd hér á sextán sýningar-
kvöldum fyrir á milli sjö og átta 
þúsund gesti. Með sömu aðsókn 
hefði mátt sýna óperuna í stóra 
salnum í Tónlistarhúsinu fyrir 1500 
gesti á kvöldi á fimm sýningar-
kvöldum á tveimur vikum.

Hafa forráðamenn í Þjóðleik-
húsi, hjá Leikfélagi Reykjavíkur og 
Íslensku óperunni tekið þennan 
möguleika með í áætlunum sínum? 
Nei. Það er hættulegt fyrir Íslensku 

óperuna ef hún efnir ekki til full-
burða sýningar í húsinu á fyrsta 
starfsári þess og Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands komi beint að  slíkum 
viðburði. Takist vel um óperuflutn-
ing einu sinni í Tónlistarhúsi þarf 
ekki að velta fyrir sér draumi 
Kópavogsmanna að reisa þar 
óperu- og söngleikjahús.

Annmarkar
Hvaða ljón eru á veginum fyrir 
rekstri á stórsýningum í Tónlistar-
húsinu? Helgi S. Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Portus, segir 

þá stefna að því að húsið verði nýtt 
til stórra sviðsetninga. Áhugi á að 
fá þar inn óperur og söngleiki sé 
ríkur og allt verði gert til að gera 
húsið að heimili fyrir sviðsverk. Í 
frágangi salarins stóra er litið til 
allra þátta í þörfum stórra sviðs-
verka þótt þau deili sviðinu með 
annarri starfsemi.

Ekki er vitað hvaða augum for-
ráðamenn Sinfóníunnar líta rekst-
ur í salnum af þessu tagi sem yrði 
heldur betur búhnykkur fyrir 
félaga þeirra í hópi tónlistar-
manna, og spilara í Sinfóníunni: 

hverjir aðrir munu sitja þar í 
gryfju á tuttugu til þrjátíu sýning-
arkvöldum á vinsælum verkum? 
Ekki er vitað hvaða kjör bjóðast 
framleiðendum sýninga til langra 
sýningarskeiða í húsinu en það 
mun eðlilega miðast við almenn 
kjör og sérkjör Sinfóníunnar.

Það er því ljóst að dyr Tónlistar-
hússins eru galopnar fyrir sviðs-
verkum sem hafa  aðdráttarafl 
fyrir fjöldann. Þannig fyllist húsið  
af fólki, dag eftir dag, viku eftir 
viku, árið um kring og verður ekki 
tóm skel.

■  Tónlistar og ráðstefnu-
húsið í Reykjavík er 28 
þúsund fermetrar að 
flatarmáli.

■  Það rís á lóð sem er sex 
hektarar en auk þess 
verða aðrar byggingar á 
lóðinni: hótel, bílastæði, 
viðskiptamiðstöð og höf-
uðstöðvar landsbankans

■  Bílastæði við þennan 
byggingakjarna verða 
1600.

■  Kostnaður við byggingu 
Tónlistarhúss var áætl-
aður 14 miljarðar. Fram-
kvæmdir á öllu svæðinu 
voru á sínum tíma metnar 
á 60 miljarða.

■  Bygging Tónlistarhússins 
er framkvæmd af einkaað-
ilum samkvæmt samningi 
Portuisar og Austurhafnar 
sem er í eigu ríkissjóðs og 
borgarsjóðs.

■  Eigandi hússins og rekstr-
araðili verður Eignar-
haldsfélagið Portus sem 
ríkið greiðir árlegt gjald 
til í rekstur hússins næstu 
35 ár. Eigendur Portus eru 
Landsbankinn og Nýsir hf.

■  Húsið verður heimili 
Sinfóníuhljómveitar 
Íslands og eru í húsinu 
æfingasalir og skrifstofur 
fyrir hljómsveitina. Hún 
hefur yfir að ráða stóran 
æfingasal. Hljómsveitin 
hefur gert leigusamning 
við húseigendur til 35 ára.

■  Fjórir salir eru stærstir 
í húsinu: sá stærsti er 
sérhannaður hljómleika 
og sýningasalur sem tekur 
mest 1800 gesti í sæti.

■  Næst stærstur sala 
hússins er ráðstefnusalur 
sem getur hýst tónleika 
og rýmir 1000 standandi 
gesti en mest 750 sitjandi 
gesti. Honum má skipta 
upp í tvo minni sali.

■  Þriðji salurinn er æfing-
arsalur sinfóníunnar og 
getur tekið ríflega 400 
gesti í sæti.

■  Fjórði salurinn tekur 180 
gesti og hefur verið kall-
aður einleikarasalur

■  Áætluð vígsla hússins var 
fyrirhuguð í desember 
2009. í mars 2010 er 
sextíu ára afmæli sinfón-
íunnar og 40 ára afmæli 
listahátíðar er í mai 2010.
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Tónlistarhúsið séð úr lofti við Austur-
höfnina. Myndin sýnir ekki skipulags-
breytingar á Lækjartorgi, en gefur vel 
til kynna það byggingarmagn sem 
fyrirhugað er að rísi á umráðasvæði 
Portus Group á svæðinu. Seðlabanka-
húsið er smábygging miðað við önnur 
hús sem þarna munu rísa.. Myndin 
er frá upphafsdögum kynningar á 
verkinu. Mynd/Portus Group.

Vígaguðinn
e. Yasminu Reza

„Eitursnjallt leikrit." 
Gerður Kristný, 
Mannamál/Stöð 2, 10/2

„...Sýningin er 
besta skemmtun.“ 
Þröstur Helgason, 
Lesbók Mbl., 9/2

Á öllum sviðum lífsins
Frábærar sýningar á fjölunum

Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00 
mán. og þri. Aðra daga frá kl. 12.30–20.00. 
Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

Miðasala í síma 551 1200 og á leikhusid.is 

Minnum á gjafakortin 
og miðasölu á netinu

„Þetta var ekki hefðbundin kvöldvaka." 
Elísabet Brekkan, FBL, 13/2

,Hafi maður efast um að 
Sólarferð Guðmundar væri rétta 

verkið til að endurnýja kynni 
íslenskra áhorfenda við texta 

hans þá sópar sýningin öllum 
efasemdum úr huganum." 

María Kristjánsdóttir, MBL, 17/2.

„Skilaboðaskjóðan er 
óhemju frumlegt, fjörugt og 
fallegt verk, og þessi 
uppsetning á skilið að lifa 
lengi." Silja Aðalsteinsdóttir, 
tmm.is.

Sólarferð
e. Guðmund Steinsson

Engisprettur
e. Biljana Srbljanovic
Frumsýning á Stóra sviðinu 27.mars

Baðstofan
e. Hugleik Dagsson

Skilaboðaskjóðan
e. Þorvald Þorsteinsson

Ath. Miðasalan verður lokuð yfir 
páskana
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S
ólin er heit á svölunum hjá Þór-
hildi og Arnari á Skólavörðu-
stígnum þaðan sem bakgarðar á 
gamla Brennutúninu blasa við. 
Þau hafa flutt sig um set á Óðins-

götunni og eru nú við vegamótin: hér 
mætast stígar kenndir við Skólavörðuna, 
Veghús og Bergstaði. Það er steinkast á 
Kjaftaklöppina þangað sem fólk safnað-
ist fyrir rúmri öld er líða tók á daginn og 
spjallaði saman meðan fylgst var með 
bátum koma úr róðri: þar er nú bíla-
stæðahús sem tæmist milli fjögur og 
fimm og fyllist aftur.

Hver vinnur Eurovision í ár?
Serbía er í brennidepli: þar var boðað til 
kosninga fyrir réttri viku og verður þar 
bæði kosið til þings og sveitarstjórna í 
annarri viku maí. Augu Evrópu verða 
því ekki bara á Serbíu vegna Eurovision: 
þar eru nú stjórnmálaátök með skarpara 
móti en um langt skeið sökum sjálfstæð-
is Kosovo sem íslensk stjórnvöld hafa 
nýlega viðurkennt og veldur miklum 
átökum í samfélagi landa á Balkanskaga. 
Og beint inn í þennan raunveruleika sem 
birtist okkur mest sem æsingur yfir 
hvernig okkar fólki gangi í slagara-
keppni Evrópu koma Engispretturnar á 
svið í Þjóðleikhúsinu.

Engispretturnar er verk sprottið úr 
samfélagi sem hefur gengið í gegnum 
harkalega borgarastyrjöld. Það eru 
þrettán ár síðan skáldkonan, Srbljan-
ovic, hóf upp raust sína og öll verk henn-
ar endurspegla það ástand sem ríkir 
með Serbum og nálægum þjóðum. Hún 
hefur  fengið mikið lof og aðdáun fyrir 
leikverk sín, stendur sjálf í miðri hríð-
inni sem nú geisar í serbnesku samfé-
lagi.

Það er verkurinn
Engispretturnar eru ansi flókið verk en 
virðist vera fjarska einfalt.

„Eins og öll góð verk virðist það vera 
einfalt á yfirborðinu en svo taka við ein-
hverjar ómælisdýptir. Hún er náttúru-
lega bara nýr Tjekov. Þau sjá bæði 
mannskepnuna í heldur neyðarlegu ljósi. 
Hún leiðir fram á sviðið fólk sem er 
fórnarlömb ekki tveggja, heldur þriggja 
eða fjögurra styrjalda. Endalaus vald-
níðsla ofbeldis og stríða er sá raunveru-
leiki sem hún fjallar um. Borgarastyrj-
aldir eru hræðilegastar allra styrjalda 
og úr þeim sleppur enginn heill. Persón-
urnar í Engisprettum eru meira og 
minna brenglaðar, tættar. En um leið 
hefur höfundurinn ást á þeim og það á 
hún sammerkt með Tjekov. Hún lítur á 
þær af manngæsku. Tjekov sagðist 
skrifa gamanleiki. Það er hægt að leika 
Engispretturnar sem gamanleik. Verkið 
er meinfyndið og ekki hægt að rýra 
verkið þeim eiginleika.

Það er verkurinn við að setja upp verk-
ið: að draga upp úr djúpunum sársauk-

ann, örvæntinguna, firringuna og hræðsl-
una. Og samt er fólkið hlægilegt. Þetta er 
viðfangsefnið og það er heillandi.“

Talað í gátum
„Austantjaldsþjóðir eru svo vanar að 
lesa í það sem sagt er undir rós eða með 
táknrænum hætti. Þar eru áhorfendur 
vanari að lesa í verkið en við sem erum 
vönust því allt sé uppi á borði. Þá er ekk-
ert eftir sem má velta fyrir sér. Engi-
spretturnar eru fullar  af umhugsunar-
efnum. Það kemur meira og meira í ljós 
eftir því sem maður kynnist verkinu 
betur. Það er ekki vafi að hún er að tala 
um Júgóslavíu. Persónurnar eru tákn 
fyrir öll þessi smáríki sem urðu til þegar 
þar fór allt í bál og brand. 

Ég ætla ekkert að mata fólk á því með 
teskeið en það má hjálpa því: Ás verks-
ins er amman sem aldrei sést en alltaf er 
verið að segja sögur af. Hún er þjóðar-
tákn. Svo er barnabarn hennar, Nadežda, 
sem er bara ósköp venjuleg og er sér á 
báti í verkinu, af því að allar aðrar per-
ónur eru meira og minna skrýtnar. Eng-
inn vill tala um það sem liðið er og þess 
vegna forðast fólk hvort annað. 
Umgengst ekki. Það er allt of mikið í for-
tíðinni sem má ekki tala um. Eina mann-
eskjan sem talar um fortíðina og fram-
tíðina er Nadežda. Vegna þess að hún 
hugsar um hið liðna í núinu getur hún 
hugsað til framtíðar. Hún er líka forspá 
og hefur margar athyglisverðar gáfur 
sem henni sjálfri þykja ekkert merki-
legar. Í enda verksins flytur hún inn í 
tóma íbúð ömmu sinnar. Hún er með arf-
inn en er laus við farangur fortíðarinnar. 
Enda þýðir nafnið Nadežda von.

Svo erum við með manninn sem alltaf 
flýtur ofan á, og hugsjóna- og fræði-
manninn sem enginn hlustar á. Svo 
höfum við sjálfan Kommúnistaflokkinn 
þarna á sviðinu eða Tító, eða Milosevic, 
hvernig sem við viljum lesa úr því. Tákn-
gervi hins deyjandi valds og það er svo 
deyjandi að það hefur ekki talað í tíu 
ár.“

Plágan og engispretturnar.
„Við erum spurð út í þennan titil, Engi-
spretturnar. Engisprettan er skemmti-
legt skordýr sem við rekumst á á ferðum 
okkar til suðlægari landa. En eins og 
segir í Bibíunni var engisprettan ein af 
plágunum. Þar sem engisprettufaraldur 
fór um var öllu eytt. Mannfólkið er eins 
og engispretturnar: Við förum um eins og 
faraldur og eirum þá engu lífi, skiljum 
eftir okkur slóð eyðileggingar og er ekk-
ert heilagt, eins og mörg dæmi sanna.

Mér finnst merkilegt að í þessu verki 
er unga skáldkonan að ráðast á sinnu-
leysi þjóðar sinnar og ekki síður á það 
hvernig samband kynslóða er rofið með 
samfélagsháttum. Sú sátt sem boðuð er í 
verkinu lýsir sér í því að unga kynslóðin 
tekur hina eldri í faðm sinn, sinnir þeim 

sem eru komnir vel á aldur. 
Og ef sú boðun á ekki erindi 
við okkur veit ég ekki hvað á 
erindi við okkur.“

Það er stór hópur sem Þór-
hildur hefur yfir að ráða í 
sýningunni: Gunnar Eyjólfs-
son elstur, Arnar Jónsson, 
Anna Kristín Arngrímsdótt-
ir, Hjalti Rögnvaldsson, Egg-
ert Þorleifsson, Pálmi Gests-
son, Guðrún Snæfríður 
Gísladóttir, Friðrik Friðriks-
son, Þórunn Lárusdóttir, Sól-
veig Arnarsdóttir og Þóra 
Karítas Árnadóttir. Leik-
mynd gerir Vytautas Nar-
butas sem Lárus Björnsson 
lýsir. Tónlist er eftir Giedrus 
Puskunigis, en búninga gerir 
Filippía Elísdóttir. Þýðingu 
vann Davíð Þór Jónsson eftir 
þýskum og dönskum þýðing-
um. Frumsýning verður eftir 
páskana, þann 27. mars.

Lafi enn þá inni
Það eru misseri síðan Þór-
hildur vann við leikstjórn, þá 
reyndar á flóknu og erfiðu 
verki eftir aðra skáldkonu 
frá miðju Evrópu, Elfriede 

Jelinek. Þótt hlé hafi orðið á leikstjórn 
segist hún ekkert hafa dottið út. Elsta 
kynslóð íslenskra leikstjóra er að mestu 
horfin af vettvangi: Sveinn Einarsson, 
Brynja Benediktsdóttir, Þórhallur Sig-
urðsson, Stefán Baldursson, María 
Kristjánsdóttir, Kristín Jóhannesdóttir, 
jafnvel Kjartan Ragnarsson svo ekki sé 
talað um marga yngri spámenn. Hópur 
ungra og reynslulítilla leikstjóra fær 
forgang og framgang í flestum leikhús-
um landsins.

„Það er best að orða það svo að ég lafi 
inni. Ég hef verið lengst allra sjálfstætt 
starfandi leikstjóri, ekki með fast starf í 
öðru hvoru stóru leikhúsanna. Ég hef 
alltaf haft nóg að gera, þótt það hafi 
verið minna undanfarin ár en ég hefði 
kosið. Ég hefði líka talið að það væri 
afskaplega gott fyrir leikhúsin að þar 
væru fleiri en ég sem hefðu mikla 
reynslu og meiri þekkingu í leikstjórn í 
vinnu. Fólk í þessu starfi batnar með 
aldrinum, kann að greina hluti öðruvísi. 
Ég finn með sjálfa mig, að ég hef minni 
og minni áhuga á formi og meiri áhuga á 
innihaldinu eftir því sem árin færast 
yfir. Ég deili því með mörgum sem fá að 
eldast í þessu starfi og með öllum menn-
ingarþjóðum fær nú fólk að gera það.“

Flóttinn í formið
„Ég skil mjög vel að ungir leikstjórar tak-
ist fyrst og fremst á við formið. Þá hef-
urðu ekki reynslu af lífinu og mannfólk-
inu og þekkingu til þess að takast á við 
persónur og innihald. Þannig að þú flýrð 
yfir í formið. Fyrir unga leikstjóra er 
ágætt að hafa þá reynslu í pokahorninu. 
Ég hafði gríðarlegan áhuga á formi og sé 
þetta mikið hjá mörgum ungum leikstjór-
um, þó sú skynvilla sé í gangi að það sé 
eitthvað nýtt að fólk hafi áhuga á því. 
Nánast alla síðustu öld voru menn að fást 
við form. 

Þegar menn tala nú um form þá eru 
þeir yfirleitt að tala um sjónrænar upp-
lifanir. Það er ekkert gert mikið af því að 
fást við leikformið sjálft – hvernig leikar-
inn leikur – sem er sérkennilegt. Það er 
mikið um raunsæisleik, mér liggur við að 
segja smáan sjónvarpsleik inni í miklum 
sjónrænum upplifunum: leiktjöldum, 
búningum, ljósum, alls konar hugmynd-
um, en eftir stendur leikarinn. Það væri 
hægt að setja hann fyrir framan sjón-
varpskameru og hann myndi sjálfsagt 
virka betur þar með sinn raunsæisleik.“

Slök sjálfsmynd
„Leikhúsið hefur gefist upp á grunnhlut-
verki sínu að skilgreina sig sem tjáning-
artæki. Sú uppgjöf stafar af því að það 
er engin umræða í gangi um hlutverk 
leikhússins, aðferðir og þekkingu. Við 
náðum því þó á sjöunda og áttunda ára-
tugnum og sú umræða teygðist fram á 
þann níunda. Leikhúsið lenti undir valt-
ara póstmódernismans og var fullkom-
lega meðvitundarlaust um það. Það var 
eins og menn vissu ekki í hverju þeir 
hefðu lent. Ég held sökum skorts á 
almennri umræðu hvað var í gangi.

Það er eitt af því sem leikhúsfólk verð-
ur að gera, að greina sífellt samfélagið. 
Listin er dýpsta sjálfskoðun og sjálf-
stjáning hverrar þjóðar. Menningar-
stofnanir og listamenn eiga sífellt að 
skoða samfélagið og greina það til þess 
að á einhvern hátt sýna samfélaginu 
aftur hvernig það er, gagnrýna það, ýta 
undir, hafa áhrif á hvernig við upplifum 
og skoðum okkur sjálf. Hugmyndafræði-
leg umræða er gríðarlega nauðsynleg í 
leikhúsi og hefur verið bannorð hér um 
hríð, nema í kreðsum sem leggja stund á 
hana innan akademíunnar. Hugmynda-
fræðileg umræða á sér ekki lengur stað 
inni í leikhúsunum.“

Bara það sé í plús
Ríki og borg setja hundruð miljóna inn í 
rekstur dýrra og stórra húsa einmitt til 
þess að þar verði miðstöð slíkrar 
umræðu, miðstöð alvarlegrar listsköp-
unar? Það er hlutverk þeirra.

„Nei, það held ég að sé einmitt ekki 
lengur skilgreint hlutverk þeirra. Ég held 
að ríki og borg ætlist fyrst og fremst til 
þess að leikhúsin fylli áhorfendasalina og 
skili sæmilegri afkomu. Uppi í Borgar-

leikhúsi heitir það að reksturinn gangi vel 
ef útleigur og gestaleikir fylla húsið, hvað 
sem líður Leikfélagi Reykjavíkur. Og 
þetta er það sem verið er að biðja um.

Enda er engin menningarumræða 
meðal stjórnmálamanna. Þú heyrir hana 
aldrei. Þeir eru svo gersamlega blindir 
að það er ekki einu sinni að þeir fatti 
það. Þeir virðist ekki einu sinni hafa þá 
hégómagirnd að þeirra verður frekar 
minnst fyrir stórar hugmyndir um að 
bæta og breyta samfélagið, styrkja 
menningarstarf, en þess hvað stendur í 
vegalögum. Allir gleyma því. Hitt skap-
ar mönnum minnisvarða. Nema þeir nái 
að drepa nógu marga sem ég á nú ekki 
von á að íslenskir stjórnmálamenn ætli 
að fara að drífa sig í.“

Staða leikhópanna
Bæði forkólfar sjálfstæðra leikhópa og 
eldri leikhúsmenn á borð við Svein Ein-
arsson hafa nýlega talað um misvægi 
fjármagns til stofnana á borð við leikfé-
lögin gömlu syðra og nyrðra og Þjóðleik-
hússins. Viltu bæta við þá umræðu?

„Auðvitað verða sjálfstæðir leikhús-
hópar einhvers staðar að hafa athvarf. 
Aðstaða leikhópa er ekki hluti ef vit-
rænni stefnu í menningarmálum hjá 
borg og ríki. Það er bara nóg að þeir tóri 
og fari ekki á hausinn. Í sjálfstæðum 
leikhópum sem hafa mjög litla peninga 
getur enginn þroskast eða þróast þegar 

„ÞAÐ ER VERKURINN“
Þórhildur Þorleifsdóttir hefur staðið í ströngu við sviðsetningu á Engisprettunum í Þjóðleikhúsinu sem verða frumsýndar strax eftir páska. Verki
mikilvægt og fl ókið þar sem á takast mikil örlög, grátbroslegar persónur í skugga borgarastyrjaldar sem hefur skilið eftir sig ör á sál og líkama þj
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Í nútíma fasteignaviðskiptum eru gerðar meiri kröfur til 

fagmennsku og vandaðra vinnubragða. Við hjá Domus 

göngum lengra í þjónustu við þig, sem skilar sér í 

traustum viðskiptum og ánægðari viðskiptavinum.

Akureyri
Hafnarstræti 91-95 ı Sími: 440 6110

Akranes
Kirkjubraut 12 ı Sími: 440 6150

Blönduós
Þverbraut 1 ı Sími: 440 6170

Borgarnes
Borgarbraut 61 ı Sími: 440 6140

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Egilsstaðir
Kaupvangur 3a ı Sími: 440 6120

Reyðarfjörður
Búðareyri 1 ı Sími: 440 6130

Reykjavík
Laugavegur 97 ı Sími: 440 6000

Vestmannaeyjar
Bárustígur 15 ı Sími: 440 6160

Domus um 
  allt land

Jón Eiríksson hdl. 
löggiltur fasteignasali

fasteignablað 16. mars 2008



Viltu selja?

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,4 millj.
4
124,1 fm
2001
Fallegt útsýni

201 Kópavogur

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

Jötunsalir
Mjög rúmgóð, björt og falleg eign í Salahverfinu í Kópavogi. 
Íbúðin er á 3. hæð í góðri lyftublokk auk sérmerkts stæðis í 
bílageymslu. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni.

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

15,9 millj.
2-3
47,5 fm
1942
Frábær 
staðsetning

105 Reykjavík

Miðtún 70
Falleg 2-3ja herbergja 47,5 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, baðherbergi og 2 herbergi. Björt 
og falleg íbúð á vinsælum stað. 

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi
throstur@domus.is
sími 664 6030

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00-15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

87 millj.

347 fm
1983
Frábær 
staðsetning.

108 Reykjavík

Síðumúli
Mjög gott verslunar- og skrifstofuhúsnæði á jarðhæð. Húsnæðinu 
er skipt í stóran sal, skrifstofu, kaffistofu, geymslur og snyrtingar. 
Húsnæðið er í góðu standi. Frábær staðsetning og gott 
auglýsingargildi. Laust við kaupsamning.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Stigahlíð
Glæsilegt einbýlishús á stórri lóð með góðu útsýni á besta stað. 
Um er að ræða virkilega vel hannað hús með stórum gluggum og 
útgengi úr öllum svefnherb. á svalir. Húsið er teiknað af Gunnari 
Óskarssyni og hönnun raflagna frá Lumex. Einstakt tækifæri til að 
tryggja sér nýja eign miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

158 millj.
9
496,8 fm
2008
Nýtt einbýli

105 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,9 millj
3
82,5 fm
1957
Frábær 
staðsetning

105 Reykjavík

Bugðulækur
Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 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

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

6
196 fm
2006
Skipti á eign í 
Reykjavík

730 Reyðarfjörður

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Sunnugerði
Glæsilegt 6 herb. einbýlishús. Húsið er 156,9 fm en auk þess 
er 39,1 fm samb. bílskúr. Eignin skiptist í 5 svefnh., fallegt 
eldhús, 2 baðh., stofu, borðst, sjónv.hol, forst., þv.hús og bílskúr. 
Hitalögn er í gólfum. Í göngufæri við skóla og íþróttamannvirki. 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,9 millj.
3
86,7 fm
1943
Einbýlishús

107 Reykjavík

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Lágholtsvegur
Fallegt einbýli á besta stað í vesturbænum með frábæru útsýni 
yfir Sundin. Eignin skiptist í gang, eldhús, baðh., stofu, borðstofu 
og tvö herbergi. Húsið er klætt að utan með steniplötum. Eign 
sem gefur mikla möguleika, frábær staðsetning. 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

48,9 millj.
6
186,6 fm
1942
Frábær 
staðsetning

105 Reykjavík

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Miðtún
Fallegt einbýlishús með bílskúr á vinsælum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Húsið er á 2 hæðum með góðum garði. Aðkoma að 
húsinu er á efri hæð sem skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, 
stofu, borðst. og herbergi. Á neðri hæð eru 3 herb. og þvottahús. 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

Tilboð
8
266,8 fm
1977
Skipti á eign í 
Reykjavík

735 Eskifjörður

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Fagrahlíð
Glæsilegt 266,8 fm einbýli á 2 hæðum á frábærum útsýnisstað. 
Sér íbúð er á neðri hæð hússins ásamt rúmg. bílskúr og forstofu. 
Búið er að taka inn hitaveitu í húsið. Aðeins 5 mín. akstur er að 
álverinu. Glæsileg eign sem bíður uppá mikla möguleika.



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5441 hrannar@365.is  
S. 512 5426 vip@365.is             

Vilt þú létta heilbrigðis-
starfsmönnum störfin?

Þjónusta og ráðgjöf
Starfið felst í þjónustu og ráðgjöf
við notendur heilbrigðislausna 
fyrirtækisins ásamt kennslu. 
Markmiðið er að aðstoða 
notendur við að nýta möguleika 
kerfanna til fullnustu.

Í boði er lifandi og fjölbreytt starf 
hjá traustu fyrirtæki og áhugavert
tækifæri til þátttöku í mótun 
fyrsta flokks lausna.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun 
 á heilbrigðissviði.
•  Reynsla af vinnu við 
 Sögu-kerfið æskileg.
•  Góð tölvukunnátta.
•  Þjónustulund og hæfni
 í mannlegum samskiptum.

Hjá TM Software er:
•  Frábær starfsandi
 og liðsheild.
•  Góð starfsaðstaða.
•  Sveigjanlegur og
 fjölskylduvænn vinnutími.
•  Virk endurmenntun í starfi.
•  Margvísleg tækifæri til
 starfsþróunar.
•  Gott mötuneyti, barnaherbergi,  
 líkamsræktaraðstaða o.fl.

Allar nánari upplýsingar veitir
Torfi Markússon starfsmannastjóri.
Umsóknir og fyrirspurnir óskast
sendar til starfsmannastjóra,
torfi@t.is fyrir 29. mars nk.

TM Software - heilbrigðislausnir sameina þekkingu á 
hugbúnaðargerð, klínísku vinnulagi og kröfur um öryggi sjúklinga. 
Við þróum Sögu, Heklu, Medicor, Pharmacy, rafræna lyfseðla og 
margar aðrar lausnir fyrir viðskiptavini okkar sem eru flestir spítalar, 
heilsugæslur og apótek landsins. TM Software er framúrskarandi 
alhliða upplýsingatæknifyrirtæki sem nýtir þekkingu og hæfni 
starfsmanna til að styrkja starfsemi viðskiptavina.

www.tm-software.comUrðarhvarf 6 | 203 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | info@tm-software.com

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.
landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á 
Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðn-
ingu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Félagsráðgjafi 
Félagsráðgjafi  óskast í afl eysingastarf á geðsvið til eins árs 
frá 1. apríl 2008 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 
100%. Reynsla og áhugi á fjölskylduvinnu og fjölskyldumeð-
ferð æskileg.
Starfi ð byggir á heildarsýn, þar sem fram fer sálfélagsleg 
greining, ráðgjöf, meðferð og stuðningur. Unnið er með öðr-
um fagstéttum í þverfaglegum teymum og rík áhersla lögð á 
samvinnu sem og sjálfstæð vinnubrögð. Valið verður úr hópi 
umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna.

Umsóknargögn berist fyrir 31. apríl 2008 til Sveinbjargar J. 
Svavarsdóttur, forstöðufélagsráðgjafa, 34C við Hringbraut 
og veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 4050/ 4200, 
netfang sveinbsv@landspitali.is.  
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Enn bætum við í blómlegan hóp

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða 
Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Gangsetning álversins við Reyðarfjörð er á lokastigi. Starfsmenn Fjarðaáls eru nú orðnir 

rúmlega 400 en engu að síður eru enn spennandi atvinnutækifæri í boði hjá fyrirtækinu.

Rafmagnsverkfræðingur í upplýsingatækniferli

Ábyrgðarsvið:

• Tæknileg umsjón með rekstri iðntölvukerfa og stýringa.
• Umsjón með samskiptum á milli mismunandi framleiðsluferla
 og tölvukerfa.
• Stjórnun margvíslegra tæknilegra verkefna. 
• Þátttaka í stöðugum úrbótum upplýsingatækniferla. 
• Starfið krefst mikillar samvinnu við aðra starfsmenn fyrirtækis-
 ins sem og verktaka. 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
 rafmagnstæknifræði.
• Víðtæk þekking og reynsla af rekstri iðntölvukerfa.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 
• Hæfni til að miðla og kenna. 

Framleiðslustarfsmenn og iðnaðarmenn
Enn eru í boði nokkur framtíðarstörf fyrir framleiðslustarfsmenn 
og iðnaðarmenn. 

Leiðtogi heilbrigðis- og öryggismála

Ábyrgðarsvið:

• Þróa og leiða þau ferli sem varða heilbrigði og öryggi starfsmanna.
• Hafa umsjón með mælingum og endurbótum heilbrigðis- 
 og öryggisferla.
• Greina þörf fyrir þjálfun starfsfólks á sviði heilbrigðis- 
 og öryggismála.
• Leiðtogi heilbrigðis- og öryggismála er í framkvæmdastjórn 
 Fjarðaáls og næsti yfirmaður er forstjóri fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun.
• Sérþekking á sviði heilbrigðis- eða öryggismála.
• Mikil reynsla af stjórnun og innleiðingu ferla.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
• Mikil samskiptahæfni.

Sumarstörf
Fjarðaál leitar einnig að duglegu fólki í fjölbreytt sumarstörf bæði 
í framleiðslu og á skrifstofu. 



Smiðir 
Óskum eftir  smiðum eða 

laghentum verkamönnum á 
verkstæði okkar

til starfa sem fyrst.

Byggingarfélagið Hyrna  ehf. 
Sjafnargötu 3, 603 Akureyri.

Upplýsingar á skrifstofu í 
síma 461-2603.
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Byggingarfræðingur

Laugavegi 170  •  105 Reykjavík  •  Sími 588 7700  •  www.radning.is

ÞG-Verk

ÞG-Verk hefur áralanga reynslu af framkvæmdum fyrir opinbera aðila, 

stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því að byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði á eigin vegum. 

Fyrirtækið er nú á meðal stærstu verktakafyrirtækja landsins og hefur áunnið sér traust 

opinberra aðila og stórfyrirtækja meðal annars með byggingu stærstu prentsmiðju landsins 

fyrir Morgunblaðið, byggingu Hellisheiðarvirkjunar, höfuðstöðva Orkuveitu Reykjavíkur, 

byggingu stærstu byggingavöruverslunar landsins fyrir Húsasmiðjuna og stækkun 

Nesjavallavirkjunar svo eitthvað sé nefnt. 

Mannauður

ÞG-Verk hafa, með framúrskarandi starfsfólki og góðum tækjakosti, vaxið hratt 

á síðustu árum. Velta félagsins árið 2008 er áætluð um sex milljarðar. 

Að jafnaði starfa vel á annað hundrað manns á vegum fyrirtækisins í útboðsverkum 

og í eigin framkvæmdum. 

Gæðamál

Hjá ÞG-Verki er starfandi gæðastjóri og gæðaráð. Gerðar eru reglulegar innri 

úttektir á öllum verkþáttum og höfuðáhersla er lögð á vönduð vinnubrögð, 

góða þjónustu og skil verkefna á réttum tíma.

ÞG-Verk óskar eftir byggingarfræðingi 
til starfa í verkefnaeftirlit

Umsóknarfrestur er til og með 26.mars nk. 
Upphaf starfs er samkomulagsatriði. 

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

Umsjón með starfinu hefur María Jónasdóttir, 
maria@radning.is.

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili Virtus, 
www.virtus.is.
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Vanur viðgerðarmaður
 - Framtíðarstarf. 

Vélabær ehf.,- sem er rótgróið bíla- og 
búvélaverkstæði staðsett í Bæ í Borgarfi rði- 
óskar eftir bifvélavirkja eða vönum viðgerðar-
manni til starfa. Starfi ð felur í sé fjölbreyttar 
viðgerðir á dráttarvélum, búvélum og bílum. 
Leitað er að röskum, samviskusömum og 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur gaman 
af mannlegum samskiptum. Um er að ræða 
framtíðarstarf. Góðir búsetumöguleikar eru á 
svæðinu m.a. lausar lóðir (Ásbrún göngufæri-
Hvanneyri 13 km.-Reykholt 15 km.- Borgarnes 
25 km.) Æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst. 
Upplýsingar gefur Björn Björnsson í síma 
893-0688 eða 435-1252. 

Okkur vantar áhugasamt fólk 
í vinnu á kaffi bari okkar. 

Störf sem um er að ræða er staða verslunarstjóra í fullt starf sem 
heldur utan um daglegan rekstur á einum af kaffi bar okkar. Versl-

unarstjóri þarf að hafa  mikla hæfni í mannlegum samskiptum, ríka 
þjónusulund og geta unnið undir álagi. Einnig vantar kaffi barþjóna 

í fullt starf og hlutastarf.  Nánari upplýsingar veitir Laufey í síma 
8649661.  Einnig er hægt að senda inn umsókn

 á laufey@kaffi heimur.is

Kaffi heimur ehf. er framsækið fyrirtæki í rekstri kaffi bara sem starfar undir 
merkjum Te & Kaffi . Í dag bjóðum við upp á frábæra kaffi menningu á 
tíu starfsstöðvum.  Kaffi heimur ehf. leggur metnað sinn í að vera með 

stílhreina kaffi bari þar sem áhugi á te, kaffi  og súkkulaði fær að dafna. Eitt 
af meginmarkmiðum Kaffi heims ehf. er að byggja upp sterka liðsheild og 

framreiða ávallt besta bollann.

Velferðasvið

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.

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða auglýsir eftir 
áhugasömu fólki, 18 ára og eldra til að sinna liðveislu við 
börn og fullorðna með fötlun og persónulegri ráðgjöf við 
börn og unglinga.

Í liðveislu felst að veita félagslegan stuðning til þátttöku í 
samfélaginu og stuðla að aukinni félagsfærni.

Persónuleg ráðgjöf er veitt til að styrkja börn og unglinga 
félagslega og tilfi nningalega.

Við leitum að fólki á öllum aldri sem hefur góða sam-
skiptahæfi leika og er ábyrgt og sjálfstætt í vinnubrögðum.

Jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar leggur áherslu á jafna 

kynjaskiptingu innan starfsgreina. Vegna samsetningar starfs-
mannahópsins eru karlmenn sérstaklega hvattir til að sækja 
um.

Boðið er upp á handleiðslu og stuðning í starfi .
Störfi n eru unnin í tímavinnu og vinnutími er sveigjanlegur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Harpa Rún Jóhannsdóttir sími 411-
1600, netfang: harpa.run.johannsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað til Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og 
Hlíða, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 1. apríl nk.

Liðsmenn og persónulegir ráðgjafar
Hlutastörf í Miðborgar- og Hlíðahverfi  

Daggæsluráðgjafi
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að 
ráða daggæsluráðgjafa í 75% starf. 

Daggæsluráðgjafi  hefur með höndum ráðgjöf og umsjón 
með daggæslu í heimahúsum. Meginverkefni er að hafa 
umsjón með starfsemi dagforeldra og annast stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf við þá. 

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
•  Skipulagshæfi leikar
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjartarson deildarstjóri í 
síma 411 1500, netfang helgi.hjartarson@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugardals og 
Háaleitis, Síðumúla 39, 108 Reykjavík eða á ofangreint 
netfang fyrir 30. mars nk.
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Starfskraftur óskast
Matstofa Daníels er matvælafyrirtæki sem sendir út 
hádegismat til fyrirtækja bæði í einstaklingsbökkum og í 
stærri einingum. 

Starfslýsing:
Móttaka pantana á morgnanna ásamt því að halda 
utan um samantektir á bókhaldsgögnum fyrir endanlega 
bókhaldsvinnslu. Samantekt drykkjarvara með hádegis-
pöntunum og aðstoða í eldhúsi ef tími gefst.

Vinnutími er frá 8-13

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Hitatækni ehf óskar eftir 
að ráða starfskraft.
Hitatækni er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í sölu á 
Loftræsikerfum, kælitækjum,  stýringum ofl .

Starfssvið:
• Símsvörun, afgreiðsla og upplýsingagjöf  
• Innkaupapantanir og samskipti við byrgja
• Flutningastýring vara og tollskýrslugerð
• Verðútreikningar og birgðarhald
• Fjármál og innheimta
• Útskrift reikninga og greiðslur
• Bókhald, afstemmingar, tímaskráning og laun

Hæfniskröfur:
• Menntun við hæfi  eða reynsla af sambærilegum störfum
• Góð enskukunnátta
• Góð almenn tölvuþekking (t.d. Word, Excell, Outlook 
  og netið)
• Reynsla af DC bókhaldsforriti eða sambærilegu er kostur.
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði, Þjónustulund og samskiptahæfi leikar
• Samviskusemi og traust

Umsóknir berist með tölvupósti fyrir 26.mars á 
hitataekni@hitataekni.is

Leikskólinn Hlaðhamrar

Starfsfólk óskast
Leikskólakennari/deildarstjóri óskast í leikskólann Hlaðhamra 

Einnig vantar starfsmenn í stöðu sérkennslustjóra og sérkennara 
við skólann. Um er að ræða 100% stöður

Upplýsingar gefur Sveinbjörg Davíðsdóttir leikskólastjóri í 
símum 566-6351 og 861-3529

Gerðaskóli
Garðbraut 90, 250 Garði

www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Eftirfarandi kennara vantar til starfa 
skólaárið 2008-2009.
• Kennara til alm. kennslu á byrjenda- og miðstigi
• Kennara til heimilisfræðikennslu, ein staða
• Kennara í textilmennt, 70% staða
• Tónmenntakennara 70% staða

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4227020

Gerðaskóli er þriðji elsti grunnskóli landsins og byggir á 
gömlum grunni en horfi r þó stöðugt til framtíðar. Mikil 
fjölgun nemenda hefur orðið á undanförnum árum og búist 
er við enn frekari fjölgun á komandi árum. Sveitarfélagið 
Garður er í mikilli sókn, skólastefna hefur verið mótuð í 
samráði við íbúana og í undirbúningi er stækkun skólans.  Í 
Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í dreifbýli en jafnframt 
kosta  þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við höfuðborgar-
svæðið

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili 
byggingarvara á Íslandi og í hópi 

stærstu fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 

landsvísu. Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir 100.000 

vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði 
um 1000 manns á öllum aldri. 
Við leggjum mikla áherslu á að 

starfsmenn eigi þess kost að eflast 
og þróast í starfi.

Leitum að starfsmönnum sem eru tilbúnir 
til að taka að sér starf frá 18:00-21:00 
nokkra daga í viku og /eða einhverja 
helgarvinnu

Á laugardögum er unnið frá 16:00-21:00 
og á sunnudögum frá kl. 13:00-21:00Um Húsasmiðjuna

Sendið umsóknir til Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is
Einnig er hægt að sækja um störfin á heimasíðu Húsasmiðjunnar - 
www.husa.is

Íhlaupa- og hlutastörf í 
Húsasmiðjunni og Blómavali Skútuvogi
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

· Menntun á sviði matreiðslu
· Þekking á GÁMES
· Góð tölvukunnátta s.s. word og excel
· Faglegur metnaður
· Góðir samstarfshæfileikar
· Stjórnunarhæfileikar
· Skipulögð og öguð vinnubrögð

· Ábyrgð á rekstri eldhúss
· Umsjón með starfsfólki
· Innkaupamál
· Ábyrgð á matseðli
· Ábyrgð á nýtingu og framleiðni

Leitum að sjálfstæðum og hugmyndaríkum fagmanni til að taka
að sér rekstrarstjórn eldhúss fyrir þekkt veitingahús í Reykjavík.

Yfirmatreiðslumaður

Í boði er vellaunað starf á skemmtilegum og traustum vinnustað.

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. Um er að ræða framkvæmdir 

á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk. Næg vinna í boði.

RAFVIRKJAR / RAFVÉLAVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða rafvirkja til fjölbreyttra verkefna. Um er að ræða

vinnu við ídrátt, rafmagnstöflusmíði, uppsetningu ljósa og annars raf-

magnsbúnaðar við framkvæmdir á vegum ÍSTAKS.

Einnig óskar ÍSTAK eftir að ráða rafvélavirkja til viðgerða og viðhalds á

tækjum og búnaði sem tengist byggingariðnaði og vinnuvélum. Um er

að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni fyrir duglega starfsmenn.

VÉLVIRKI / VÉLSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra eða einstakling vanan við-

gerðum á vinnuvélum og vörubílum. Í starfinu felst þjónusta við tæki og 

vélar á vinnusvæði ÍSTAKS á Kárahnjúkum.

PÍPULAGNINGAMAÐUR
Ístak óskar eftir að ráða pípulagningamann til starfa.

Umsækjendur þurfa að hafa pípulagningaréttindi, geta unnið sjálfstætt 

og séð um verkefni á ólíkum vinnustöðum.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknafrestur til og með: 7. apríl 2008. 

Rafvirki óskast
Frostmark ehf. óskar eftir rafvirkja til starfa 

við fjölbreytt og spennandi verkefni.
Æskilegt er að viðkomandi hafi sveinspróf og 

helst einhverja reynslu af stýringum og töflusmíði.

Ef þú hefur áhuga á að slást í hóp með okkur, 
þá geturðu átt tækifæri á að vinna fjölbreytta, 
spennandi og tæknilega krefjandi vinnu, með 

búnað sem sem er uppfullur af tækninýjungum. 

Hægt er að senda inn starfsumsóknir á póstfangið: saevar@frostmark.is

Frostmark ehf. er fyrirtæki á sviði kæli- og frystitækni

YFIRVÉLSTJÓRI
M/T KEILIR

Olíudreifing ehf. leitar að yfirvélstjóra á olíuskipið M/T
Keili, fyrir dótturfélag í Færeyjum. Helstu verkefni
Keilis eru strandflutningar á Íslandi og í Noregi.
Keilir er með 3060 kw aðalvél. Viðkomandi þarf að
hafa VF-1 réttindi.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson í síma
550-9900. Umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu skal skilað á póstfang gjons@odr.is
fyrir 31. mars.

BERG Shipping spf. er færeyskt dótturfélag Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is
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Hjúkrunardeildin Víðihlíð hjá Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja (HSS) er að leita að áhugasömum 
og kraftmiklum hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar-
fræðinemum, sjúkraliðum og öðru starfsfólki til að 
koma og starfa á stofnuninni við hjúkrunarstörf. 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er sjúkrastofnun í 
markvissri sókn.  Hér ríkir afbragðsgóður 
starfsandi, góðum hugmyndum starfsmanna er 
tekið fagnandi sem og nýjungum í starfsemi.  

Víðihlíð er 25 rúma hjúkrunardeild í Grindavík, 
sem sinnir öldruðum langlegusjúklingum.  

Nánari upplýsingar veitir Edda Bára 
Sigurbjörnsdóttir, yfi rhjúkrunarfræðingur í 
gegnum netfangið edda@hss.is eða í síma 
426-7600.

Um er ræða framtíðarstörf og sumar-
afl eysingarstörf, æskilegt er að umsækjandur 
geti hafi ð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. 
Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum 
og meðmælendum skulu berast til Bjarnfríðar 
Bjarnadóttur starfsmannastjóra , Mánagötu 9, 
230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið 
bjarnfridur@hss.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 30.mars 2008 og 
geta umsóknir gilt í 6 mánuði.  Öllum umsóknum 
verður svarað.

 

Víðihlíð - Hjúkrun

FRÁBÆR SUMARSTÖRF Í BOÐI
Laugaland - Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra

Við erum að leita að hressu fólki sem er vill vinna í gefandi 
og skemmtilegu umhverfi  í  sumarbúðum félagsins að 
Laugalandi í Holtum. Starfsemin hefst í lok 15. júní og lýkur 
27. júlí. Starfsmenn Laugalands eru 24 og vinna á vöktum. 

Ekki er gerð krafa um menntun, en áhugi er auðvita skilyrði.  
Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldisvið sérstaklega 
til að sækja um.

Umsóknir vegna sumarstarfa eru fáanlegar hjá Styrktarfélagi 
lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 11-13 og á heimasíðu 
félagsins á www.slf.is. Umsóknir þurfa að berast SLF 
(Háaleitisbraut 11-13) eða á slf@slf.is eigi síðar en 24. mars 
2008. 

Golfklúbburinn Oddur 
 lýsir eftir áhugasömum aðilum til að 
sjá um veitingarekstur klúbbhúsana á 

Urriðavelli og á Setbergsvelli.  

Á Urriðavelli er stórt klúbbhús með fullbúnu 
eldhúsi og tekur  salurinn  um 120 manns í sæti.  
Salurinn þjónar félögum GO yfi r sumarið en er 
vinsæll veislusalur á veturna.  Á Setbergsvelli 
er lítið og snoturt klúbbhús sem rúmar um 40 
manns.  Golfklúbburinn Oddur telur um 1400 
meðlimi og rekur eitt fl ottasta golfsvæði landsins.  
Áhugasamir setji sig í samband við framkvæm-
dastjóra (Hjört) í gegnum netfangið: oddur@
oddur.is  eða í síma 895 9094.  Viðkomandi þarf 
að geta hafi ð rekstur 1. maí n.k.   
Aðeins fagfólk með mikinn metnað og vilja til 
framtíðarreksturs koma til greina. 

Viðkomandi kemur til með að taka þátt í þróun og uppbyggingu fyrirtækisins en fyrirhugaðar eru opnanir á fleiri verslunum.

Um spennandi og krefjandi starf er að ræða sem býður upp á góða starfsþróunarmöguleika. Verslanirnar eru vel 
mannaðar og ríkir góður og léttur andi meðal starfsmanna. 

Starfshlutfall er 100%, vinnutíminn nokkuð sveigjanlegur en er einnig bundinn við opnunartíma verslunar.

Ráðið verður í stöðuna sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is fyrir 23. mars nk. 
Nánari upplýsingar veita Arna Pálsdóttir og Elísabet Sverrisdóttir, ráðgjafar hjá Hagvangi. 
Netföng: arna@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

Aðstoðarverslunarstjóri 
TOYS”R”US óskar eftir að 

ráða til sín aðstoðarverslunarstjóra

Starfssvið:
Dagleg stjórnun í fjarveru verslunarstjóra
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Fylgja eftir gæðastefnu fyrirtækisins
Almenn verslunarstörf
Verðlagning, eftirfylgni vegna tilboða og auglýsinga
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Góð almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstjórn eða störfum í verslun
Rík samskiptahæfni og þjónustulund
Skipulagshæfileikar
Enskukunnátta

TOP-TOY A/S er móðurfyrirtæki leikfangaverslananna BR og TOYS"R"US á Norðurlöndunum sem opna nú á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 2.000 
manns í fleiri en 250 verslunum. Vöxtur TOP-TOY er undir dyggu starfsfólki kominn. Aðalskrifstofur fyrirtækisins eru í Danmörku. Starfsumhverfið er óformlegt. 
Lesið meira um TOP-TOY á: www.top-toy.com

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðar-
leikskólastjóra í leikskólanum 
Austurborg, Háaleitisbraut 70.

Austurborg er fjögurra deilda leikskóli sem starfar í anda 
Reggió Emilia með áherslu á listgreinar. Leikskólinn er 
miðsvæðis og staðsettur nálægt helstu samgönguæðum 
borgarinnar. Einkunnarorð Austurborgar eru lifa, leika, læra.

Helstu verkefni:
• Að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í        
  fjarveru hans
• Að vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun 
  leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Hrafnhildur Konný Hákonardóttir, leik-
skólastjóri í síma 588-8545/693- 9836 og Auður Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í síma 411-7000.

Staðan er laus frá og með 1. maí 2008. 

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 
101 Reykjavík eða á netfangið starfsumsoknir.leikskolar@
leikskolar.is.

Umsóknarfrestur er til 26. mars 2008. 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Félags leikskólakennara.

Nánari upplýsingar um laus störf á Leikskólasviði er að fi nna 
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.

Aðstoðarleikskólastjóri í Austurborg

Starfsþjálfun í utanríkisþjónustunni 
Utanríkisráðuneytið óskar eftir umsóknum um starfsnám í utanríkisþjónustunni.  Markmið starfsnámsins er að gefa ungu 
fólki sem er að hefja starfsferil sinn færi á að kynnast störfum utanríkisþjónustunnar.  Um er að ræða tímabilið frá júlí til 
desember 2008. Gert er ráð fyrir að ráða tvo starfsnema. 

Krafi st er góðrar kunnáttu í íslensku, ensku og Norðurlandamáli, auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi  vald á 
frönsku, þýsku og eða öðrum tungumálum sem geta nýst á þeim starfsstöðvum sem í boði verða.   Umsækjendur þurfa að 
hafa lokið a.m.k. B.A. eða B.S. gráðu eða samsvarandi námi. Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingum 
með góða aðlögunarhæfni.

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi ríkisins og FHSS. 

Umsóknir með upplýsingum um m.a. menntun, starfsreynslu, tungumálakunnáttu, meðmælendur og öðrum persónuup-
plýsingum s.s. símanúmeri og heimilisfangi, skulu sendast utanríkisráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf-
snam@mfa.is fyrir 10 apríl 2008. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Hreinn Pálsson hjá utanríkisráðuneytinu, hreinn@mfa.is. 

Utanríkisráðuneytið



Þjónustumiðstöð Álftaness - framtíðarstarf
Þjónustumiðstöð Álftaness auglýsir eftirfarandi framtíðarstarf 
laust til umsóknar:

Starfsmaður í þjónustumiðstöð - framtíðarstarf.  Um-
sækjendur skulu hafa bílpróf og æskilegt er að þeir hafi  vin-
nuvélaréttindi.  Um er að ræða fjölbreytt starf.  Umsækjen-
dur skulu vera 20 ára eða eldri (fæddir 1988 eða fyrr).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfé-
laga og STH.  Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2008.

Þjónustumiðstöð Álftaness - sumarstörf

Verkstjóri fyrir sumarstörf,  umsækjendur þurfa að vera 20 
ára og eldri.  Æskilegt er að verkstjóri hafi  reynslu í verkstjórn 
og /eða garðyrkjustörfum. 

Vélamenn, nauðsynlegt er að umsækjendur séu með réttindi 
til að aka dráttarvél.

Starf sláttumanna, umsækjendur þurfa að vera 18 ára og 
eldri.

Almenn sumarstörf, fyrir ungmenni fædd 1991 eða fyrr.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
Álftaness í síma 565-8696 og 821-5010, netfang: brynjol-
fur@alftanes.is.  

Umsóknarfrestur um sumarstörf er til 15. maí 2008.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á þjónustumiðstöð 
Álftaness, íþróttamiðstöð Álftaness og á skrifstofu sveit-
arfélagsins að Bjarnastöðum.  Einnig er hægt að nálgast 
umsóknareyðublöð á heimasíðu Álftaness: www.alftanes.is.  

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar
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Spennandi starf
hjá traustu 
fyrirtæki

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða skipulagðan
og nákvæman einstakling í starf innkaupastjóra á 
vörustýringarsviði en þar fara fram öll innkaup, lagerhald
og dreifing á vörum félagsins. Viðkomandi þarf að vera 
heiðarlegur og eiga auðvelt með samskipti við annað fólk.

Hjá Olís er lögð áhersla á 

góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku 

og fagleg vinnubrögð.

Skrifstofur Olís eru að 

Sundagörðum 2 og þar starfa 

um 60 manns.

Helstu verkefni
Umsjón og ábyrgð á innlendum innkaupum

Leit að nýjum birgjum og gerð innkaupasamninga

Seta í innkaupahópi, þátttaka í stefnumótun og tilheyrandi

áætlanagerð vörustýringarsviðs

Verðákvarðanir og verðlagning

Samskipti við innlenda birgja

Ýmsar tölulegar úttektir

Menntun og starfsreynsla
Háskólamenntun, t.d í vörustjórnun, viðskipta- eða verkfræði

Reynsla af innkaupum og birgðastýringu

Færni í tölulegri úrvinnslu

OLÍS – við höldum með þér!

Umsóknir sendist starfsmannastjóra Olís, Ragnheiði Björk Guðmundsdóttur,
rbg@olis.is fyrir 24. mars nk.
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 Innkaupastjóri innlendra innkaupa

Ostabúðin á bitruhálsi oskar eftir 

sælkerafolki í veisluþjónustu
 

Leitum eftir samviskusömu, metnaðarfullu og reglusömu folki með 
bros á vör og góða þjónustulund.

Ef þú hefur áhuga á að vinna í skemmtilegu og  skapandi umhverfi  
hafi ð þá samband við okkur. Vinsamlegast hringið í 515 8663 eða 
659 8385

Red Food óskar eftir að ráða starfsmann 
í útkeyrslu og önnur störf.

Upplýsingar:
redfood@redfood.is eða í síma: 568-7800

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í ÞVOTTASTÖÐ 
Strætó bs. leitar að duglegum og samviskusömum starfsmanni. 

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Hlutverk samlagsins er að 
sinna almenningssamgöngum á 
höfuðborgarsvæðinu. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar á 
ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra.  

Starfssvið:
• Starfi ð felst í þrifum á         
  strætisvögnum. 
• Starfsaðstaðan er í glænýrri og
  fullkominni þvottastöð fyrirtækisins  
  að Hesthálsi 14 
• Starfi ð er vaktavinna og er       
  eingöngu unnið á nóttunni.
• Vaktir eru í fjögurra nátta     
  vaktakerfi ; þ.e. unnið fjórar    
  nætur, síðan frí í fjórar. 
• Vinnutími á vakt er frá 
  kl. 18.00 til kl. 07.00.    

Menntunar- og 
hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi. 
• Starfsreynsla við akstur       
  stærri bíla er kostur en alls       
  ekki nauðsynlegt.  
• Heilsuhreysti og stundvísi.
• Samviskusemi, dugnaður og       
   ábyrgðartilfi nning.
• Hæfni í mannlegum 
  samskiptum. 
  

Nánari upplýsingar um 
starfi ð veitir Jóhannes 
Jóhannesson, sviðsstjóri 
rekstrarsviðs, símar: 
540 2750 og  892 7800, 
netfang: joi@straeto.is

Umsóknarfrestur er til 
1. apríl. 



Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir man-
neskju til að vera yfi r og sjá um  Osta- og Sælkeraborðið í 
Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl . sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  mikinn áhuga á 
mat og matargerð eða séu fagmenntaðir.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf -  Fiskislóð 81a  - 101 Reykjavík

IB. ehf  óskra eftir að ráða sölumann í bílasölu og 
bifvélavirkja eða mann með mikla reynslu í bi-
freiðaviðgerðum á verkstæði. Góð laun í boði fyrir 
rétta menn. 

Allar nánari uppl veitir Ingimar í S:664-8080 
ð b b

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER RENAULT TRUCKS IRISBUS ARCTIC CAT

Með bílinn handa þér

SUMARSTÖRF
       Í boði er : 
 •  vaktavinna og dagvinna í mismunandi  
                       starfshlutföllum
 •  öflugur stuðningur í starfi
 •  fjölbreytt og lærdómsrík störf
 •  námskeið og þjálfun

SMFR sem staðsett er á stórhöfuðborgarsvæðinu leitar eftir 
fólki til sumarstarfa á: 
 •  heimili fatlaðs fólks
 •  hæfingarstöðvar
 •  skammtímavistanir  
 •  meðferðarheimili

Nánari upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofutíma í síma 525 0900 eða á heimasíðu www.smfr.is

Þjóðminjasafn Íslands er vísinda- og þjónustustofnun og höfuðsafn á sviði 
þjóðminjavörslu og rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu.  
Hlutverk þess er að auka og miðla þekkingu á menningararfi íslensku þjóð-
arinnar.  Þjóðminjasafn Íslands starfar á grundvelli safnalaga nr. 106/2001, 
þjóðminjalaga nr. 107/2001 og reglugerðar nr. 896/2006.

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust 
til umsóknar starf 

netstjóra 
Netstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri, viðhaldi og öryggi 
tölvukerfi s stofnunarinnar í heild, jafnt netþjóna sem tenginga 
og útstöðva starfsmanna, en starfsmenn eru rífl ega fi mmtíu 
með starfsstöðvar í Reykjavík og Kópavogi. 

Helstu verkefni:
•  Daglegur rekstur og viðhald tölvukerfi s stofnunarinnar. 
•  Afritun gagna og vírusvarnir.
•  Stofnun nýrra notenda í kerfi nu og uppsetning vélbúnaðar.
•  Dagleg þjónusta við notendur, vandamálagreiningar á 
  vél- og hugbúnaði og minni háttar viðgerðir.
•  Vandamálagreiningar og minni háttar viðgerðir vegna     
   búnaðar sem tengist tölvukerfi nu (s.s. símkerfi ,            
   stimpilklukka, skjalakerfi ð GoPro (LN)).
•  Tengiliður safnsins við birgja og þjónustuaðila á sviði 
   tölvumála. 
•  Öfl un tilboða og innkaup hug- og vélbúnaðar og 
   rekstrarvöru.
•  Umsjón með tölvubúnaði grunnsýningar og samskipti við      
    þjónustuaðila búnaðarins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Starfi ð krefst menntunar og reynslu af tölvumálum og 
   rekstri netkerfa.
•  Mjög góð þekking á Windows netþjónum og útstöðvum.
•  Þekking á Lotus Domino póstkerfi nu.
•  Sjálfstæði í starfi  og vönduð vinnubrögð.
•  Yfi rsýn og hæfni til að sinna mörgum verkefnum samtímis. 
•  Þjónustulund og samstarfslipurð.

Starfi ð er laust frá 1. júní n.k. Við ráðningar í störf er tekið 
mið að jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra.

Vinsamlegast sendið umsókn með upplýsingum um men-
ntun og fyrri störf ásamt upplýsingum um meðmælendur 
til Þjóðminjasafns Íslands, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík ekki 
síðar en miðv. 2. apríl. Allar frekari upplýsingar veitir Anna G. 
Ásgeirsdóttir sviðstjóri fjármála- og þjónustusviðs í síma 530 
2200. 

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái mark-
miðum sínum sem vísinda- og þjónustustofnun. Starfsmaður 
leggi áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vin-
nubrögð og jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.
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Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.  

Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og 
veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug 

yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 
kvenna til starfa.

Flugstoðir ehf
óska að ráða starfsmann í mötuneyti.

Starfssvið:
•  Morgunverður og léttur málsverður í hádegi 
   fyrir starfsmenn.
•  Umsjón með kaffi  og meðlæti eftir því sem við á.

Hæfniskröfur
•  Menntun eða reynsla af sambærilegu starfi  nauðsynleg.
•  Áhugi á matargerð og hæfni til að gera konum 
  og körlum glatt í geði hvað mat varðar.

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfi leika og 
sýnir af sér frumkvæði í starfi .  Hann þarf að hafa lipra og þægilega 
framkomu og geta unnið undir álagi.  

Í boði er krefjandi starf í spennandi starfsumhverfi .

Í mötuneyti Flugstoða starfa tveir starfsmenn. Þar neyta matar u.þ.b. 
fi mmtíu til sextíu manns á degi hverjum.

Upplýsingar um starfi ð gefur Stefanía Harðardóttir, 
starfsþróunarstjóri í síma 424-4242.

Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafi ð störf 1. maí n.k.

Alorka er öflugt félag á sviði hjólbarða og hjólbarðaþjónustu. 
Við leitum að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á þjónustustöð 
okkar að Tangarhöfða í Reykjavík. Viðkomandi starfar náið með 
rekstrarstjóra verkstæðis og þarf að geta leyst hann af.

Helstu verkefni:
• Almenn hjólbarðaþjónusta, dekkjaskipti, viðgerðir og önnur vinna  

á þjónustuverkstæði.
• Sala og afgreiðsla á hjólbörðum og öðrum vörum fyrirtækisins.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Verkstjórn.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla af hjólbarðaverkstæði mikill kostur.
• Almenn tölvukunnátta (tölvupóstur, Word, Excel). 
• Sjálfstæði, áreiðanleiki og góðir samskiptahæfileikar.
• Mikil þjónustulund.
• Ágætt vald á talaðri ensku.

Í boði er áhugavert starf, góð vinnuaðstaða og samkeppnishæf laun. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sendu umsókn með ferilskrá í tölvupósti til alorka@alorka.is fyrir 
25. mars nk.

Með sameiningu Gúmmívinnslunnar á Akureyri og Alorku í Reykjavík varð til eitt 
öflugasta félag landsins á sínu sviði. Alorka er með starfsstöðvar á Akureyri og 
í Reykjavík og býður breiða vörulínu af hjólbörðum fyrir flestar gerðir farartækja. 
Hjólbarðaverkstæði Alorku að Réttarhvammi 1 á Akureyri og að Tangarhöfða 15 
í Reykjavík hafa á að skipa traustum fagmönnum með mikla reynslu.

Hjólbarðaþjónusta

 Tangarhöfða 15  •  110 Reykjavík  •  Sími 577 3080  •  www.alorka.is

Starfsmaður í Egilshöll
Egilshöllin Grafarvogi auglýsir eftir starfskröftum. 

Egilshöllinni vantar starfskrafta í almenn þrif sem fyrst.
Vinnutími frá kl. 8-16 . Einnig er boðið upp á hálfsdags 

vinnu, annað hvort frá 8-12, eða 13-16.

Áhugasamir hafi  samband við Hjörleif í síma: 840-0503, 
eða á netfangið: hjorleifur@egislhollin.is

Skólastjóri og
aðstoðarskólastjóri
Sveitarfélagið Vogar auglýsir eftir öflugu stjórnunarteymi til að 
stýra vaxandi skóla í fámennu og vinalegu samfélagi í nágrenni 
höfuðborgarinnar. Lausar eru stöður skólastjóra og aðstoðar-
skólastjóra við Stóru-Vogaskóla í Vogum. Staða aðstoðarskóla-
stjóra er til afleysinga í eitt ár.

Meginhlutverk skólastjórnenda er að:
•  Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og rekstri skólans
•  Vera faglegir leiðtogar skólans 
•  Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi við bæjarstjórn

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir skólastjóra:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis-

  eða kennslufræði
•  Stjórnunarhæfileikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar 
•  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir aðstoðarskólastjóra
•  Kennaramenntun
•  Framhaldsmenntun er kostur
•  Stjórnunarhæfileikar
•  Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og K.Í. 

Nánari upplýsingar veita
Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í síma 424-6660 og robert@vogar.is
Sveinn Alfreðsson, skólastjóri í síma 424-6655 og sveinn@vogar.is 

Umsóknir skulu berast skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 
Vogum í síðasta lagi 25. mars næstkomandi. Áskilinn er réttur til að framlengja 
umsóknarfrestinn. Netfang – skrifstofa@vogar.is. 

Bæjarstjóri.

Sveitarfélagið Vogar er ört 
vaxandi sveitarfélag með um 
1.200 íbúa í næsta nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins. 
Í sveitarfélaginu er lögð áhersla 

á fjölskylduvænt umhverfi 
og heilsueflingu 

í skóla og leikskóla.

Stóru-Vogaskóli er glæsilegur 
skóli, einsetinn og heildstæður, 

með um 220 nemendum. 
Einkunnarorð skólans eru 

virðing - vinátta - velgengni. 
Allur aðbúnaður og umhverfi 

skólans er til fyrirmyndar.

Kynnið ykkur skólann og 
skólastarfið á heimasíðunni 

okkar, www.storuvogaskoli.is.

Kynnið ykkur Sveitarfélagið 
Voga á vefsíðu bæjarfélagsins, 

www.vogar.is.

S t ó r u - Vo g a s k ó l i  –  S v e i t a r f é l a g i ð  Vo g a r

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðar-
leikskólastjóra í leikskólanum 
Sjónarhóli, Völundarhúsum 1.
Sjónarhóll er þriggja deilda leikskóli í Húsahverfi  í Grafarvogi. 
Á Sjónarhóli er leikurinn í fyrirrúmi, en einnig er unnið með 
einingakubba og lífsleikni með áherslu á dyggðir. 

Helstu verkefni:
• Að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í         
  fjarveru hans
• Að vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun 
  leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Bergljót Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma 
693-9813 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  á Leikskóla-
sviði í síma 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 
101 Reykjavík eða á netfangið starfsumsoknir.leikskolar@
leikskolar.is.

Umsóknarfrestur er til 16. apríl 2008. 
 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Félags leikskólakennara.

Nánari upplýsingar um laus störf á Leikskólasviði er að fi nna 
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.

Aðstoðarleikskólastjóri á Sjónarhóli
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PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til 30. Mars 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu 
sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of Protocol 
Assistant for the Executive Offi ce. The closing date for this postion is March 30, 2008. 

Application forms and further information can be found on the Embassy’s home 
page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Viltu verða hluti af öfl ugu teymi 
í sölu á snyrtivörum?

BOBBI BROWN óskar eftir að ráða förðunarfólk til starfa í 
verslunum sínum í Kringlunni og Holtagörðum.

Starfsmenn BOBBI BROWN verða að hafa brennandi áhuga á 
förðun. Þeir eru menntaðir í förðun, sýna frumkvæði og hafa 
mikla þjónustulund.

Bæði vantar okkur fólk í fullt starf og hlutastarf.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsókn sína 
með mynd ásamt ferilskrá til Artica, Hlíðarsmára 9, 201 Kópavogi 
eða senda tölvupóst á netfangið eva@artica.is fyrir 25. mars. 
2008.

BOBBI BROWN er leiðandi merki á snyrtivörumarkaðinum.

BOBBI BROWN Cosmetics er í dag þekkt sem táknmynd munúðarvöru sem 
allir geta veitt sér  og hefur á boðstólum breitt vöruval til húðumhirðu og 
förðunar.

Staðan skiptist í 75% stjórnun og 25% kennslu.
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 fl ytja í nýtt og glæsilegt húsnæði í Hofi , 
nýju menningarhúsi Akureyrarbæjar, haustið 2009. 
Við þennan fl utning skapast ný tækifæri til að efl a enn frekar 
faglegt og listrænt starf skólans sem mikilvægt er að nýta vel.

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

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

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 4. apríl 2008

Tónlistarskólinn á Akureyri

Aðstoðarskólastjóri
Laust starf aðstoðarskólastjóra við Tónlistarskólann á Akureyri.

Fyrirtækjaráðgjafi

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík  •  Sími: 550 9600  •  www.creditinfo.is

Creditinfo Ísland er eitt stærsta vöruhús 
upplýsinga á Íslandi.

Fyrirtækið er leiðandi í miðlun viðskipta- 
og fjölmiðlaupplýsinga og býður m.a. upp 
á þjónustu sem auðveldar mat á áhættu 
viðskipta ásamt vöktun og greiningu 
fjölmiðla. Meðal annarra þjónustuþátta 
sem Creditinfo Ísland býður upp á má 
nefna; auglýsingamælingar, þýðinga- 
þjónustu, upplýsingar um ökutækjaskrár, 
veðbönd og dómasafn.

Creditinfo Ísland er dótturfélag Creditinfo 
Group sem starfar í 25 löndum. 
Starfsmenn samstæðunnar eru um 500 
talsins, þar af 60 starfsmenn á Íslandi.

Sjá nánar á www.creditinfo.is

Vegna aukinna verkefna hjá framsæknu og spennandi 

fyrirtæki viljum við ráða til okkar fyrirtækjaráðgjafa.

Við leitum að drífandi einstaklingi til að annast sölu og ráðgjöf á 
þjónustu fyrirtækisins. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
í skemmtilegu umhverfi með mikla möguleika á starfsþróun. 
Umsækjandi yrði þátttakandi í öflugu teymi ráðgjafa.

starfssvið:
• Sala og ráðgjöf á þjónustu fyrirtækisins
• Tilboðs- og samningsgerð
• Þátttaka í vöruþróun
• Markaðs- og kynningarmál
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í hópastarfi ofl.

hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er kostur en ekki skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Samúel Á. White, forstöðumaður fyrirtækjasviðs, 

samuel@creditinfo.is.

Umsóknir skulu sendar í sama netfang fyrir 5.apríl.

Creditinfo Group var valið eitt af 
500 framsæknustu fyrirtækjum 
Evrópu á árinu 2007.

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað og vilja til 
að leiða öfl ugt þróunar- og nýbreytnistarf, sem sýnt hefur 
árangur í störfum sínum.

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

Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
• Framhaldsmenntun í stjórnun.
• Menntun á sviði reksturs æskileg.

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

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

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Gíslason fræðslustjóri 
í síma 460 1456 og 892 1453 og skólastjóri Brekkuskóla, 
Karl Erlendsson í síma 462-2525 og 899 3599.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um 
jafnréttismál við  ráðningu í starfi ð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
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. apríl 2008

Skólastjóri Brekkuskóla
Staða skólastjóra við Brekkuskóla á Akureyri er laus til umsóknar.

Brekkuskóli er heildstæður, einsetinn grunnskóli, nemendur eru nú um 550 og starfsmenn um 77, þar af  um 50 kennarar. Hlutfall fagmenntaðra kennara 
er um 99%. Haustið 2005 var tekið í notkun nýtt og endurbætt húsnæði Brekkuskóla sem tekur mið af sveigjanleika í skólastarfi . Aðstaða öll er hin 
fullkomnasta. Í samræmi við skólastefnu Akureyrarbæjar er í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar verið að vinna að öfl ugu þróunarstarfi  og leiða leitað til 
þess að einstkalingsmiða nám og kennslu með lýðræðisleg vinnubrögð að leiðarljósi. http://www.brek.akureyri.is
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Skaftahlíð 12
105 Reykjavík
Falleg hönnun!

Stærð: 112,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 17.200.000

Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000
Einstaklega rúmgóð 4-5 herbergja íbúð. Stór og björt stofa með útgengi á suðursvalir, fallegt útsýni yfir að
Öskjuhlíðinni. Eldhús með hvítri, snyrtilegri innréttingu. Borðstofa samtengd eldhúsi. Á svefnherbergisgangi
eru  þrjú  rúmgóð  herbergi.  Merbau-parket  á  gólfum.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Geymsla og þvottahús í sameign. Árið 2005 var húsið sprunguviðgert og málað. Húsið er eitt af kunnustu
verkum Sigvalda Thordarsonar arkitekts og ber handbragði hans glöggt vitni

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

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

893-6001

820-8080

Flétturimi 38
112 Reykjavík
Snyrtileg 3ja herbergja

Stærð: 85,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi af svölum í barnvænu hverfi í
Grafarvogi. Svefnherbergin eru tvö, bæði mjög rúmgóð með skápum. Stofa er björt og þaðan er hægt að
ganga út á stórar svalir. Eldhús er opið inn í stofu með fallegri innréttingu úr kirsuberjavið og sérsmíðuðu
barborði.  Baðherbergi  er  með ljósum flísum og baðkari.  Þvottahús er  inn  af  baði.  Plastparket  og flísar  á
gólfi. Þetta er góð eign á rólegum stað og örstutt í leikskóla og alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 - 15:30

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

616-6642

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

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Hringdu og fáðu nánari upplýsingar

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

616-6642

Hófgerði 3
200 Kópavogur
Tilvalin eign fyrir hundaeigendur

Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 12.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Fallegt  sérbýli  á  eftirsóttum  stað  í  Kópavogi.  Afgirtur  garður  og  því  tilvalið  fyrir  hundaeigendur.
Hjónaherbergi er rúmgott með parketi og skáp. Barnaherbergi er tvö, annað með teppi, hitt með parketi.
Baðherbergi með ljósum flísum, baðkari og glugga. Góður skápur undir vaski. Eldhúsið er bjart með ljósri
innréttingu og flísum á gólfi. Stofa er rúmgóð með parketi. Úr stofu er gengið út á skjólsæla suðurverönd
og garð. Aðeins 3 mínútna gangur í sundlaug Kópavogs og öll þjónusta í næsta nágrenni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Igor Bjarni
Sölufulltrúi

igor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00 - 16:30

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

616-6642

847 1431

Asparás 4
210 Garðabær
Flott 3ja herb. m/sér inngangi

Stærð: 103,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Íbúðin er mjög rúmgóð og er parketlögð, flísar á forstofu og eldhúsi. Bæði svefnherbergi eru með skápum.
Gott þvottaherbergi er innan íbúðar. Eldhúsið er með HTH innrétingum og með borðkrók við glugga með
góðu útsýni. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, með sturtuklefa og baði. Borðstofa og stofa eru í stóru
og björtu aðalrými íbúðar með útgengi út á suðursvali. Sameiginlegur garður með aðstöðu fyrir börn. Stutt í
alla þjónustu, leikskóla o.fl. í þessu vinsæla hverfi í Garðabæ!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

898 6106

Hlíðarvegur 30
Kópavogur
Kjörið fyrir stóra fjölsk.

Stærð: 168,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 23.270.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.500.000
Björt  og vel  skipulögð efri  sérhæð með frábæru útsýni  til  suðurs.Stofa og sjónvarpshol  með rennihurð á
suðursvalir.  Rúmgott  eldhús,  borðkrókur  er  fastur  við  eldhúsinnréttingu,  tveir  ofnar  og  mjög  gott
skápapláss.Baðherbergi  með  náttúrustein á  gólfi,  upphengt  klósett  og  nýlegri  innréttingu.  Hjónaherbergi
og 4 barnaherbergi, þar af eitt sem áður var borðstofa en mætti breyta aftur. Nýjar hurðir og fataskápar í
barnaherb. Geymsla og þvottaherb.í kjallara. 25fm. bílskúr. Stutt í skóla og frístundir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

857-9550

898 6106

Lyngmóar 7
210 Garðabær
Laus strax

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 20.120.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.400.000
Hugguleg og sérlega björt 4 herb. íbúð á 2 hæð á þessum eftirsótta stað í hjarta Garðabæjar. Gengið inn í
rúmgóða,  flísalagða  forstofu  með  stórum  skápum  upp  í  loft.  Stofa  með  stórum  gluggum  og  hurð  út  á
sólríkar  suðursvalir.  Eldhús  er  u-laga  með  stórum  glugga  og  góðum  skápum  sem  einnig  opnast  inn  í
stóran borðkrók. Gangur að herbergjum með stórum skápum og öll  herbergi  mjög björt.  Baðherbergi  er
flísalagt á gólfi og upp í loft, lokað bað með sturtu. Gert er ráð fyrir þvottavél í innréttingu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00-16:30

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

857-9550

Gyðufell 10
111 Reykjavík
3 Herbergja á 4 Hæð

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.200.000
RE/MAX TORG kynnir: fallega 3ja herbergja íbúð í Gyðufelli 10 í Rvk. Íbúðin sjálf er skráð 72,2fm, geymslan
6,7fm og yfirbyggðu svalirnar 4,9fm. Íbúðin skiptist  í  forstofu, stofu, eldhús, 2 herbergi  og bað. Eignin er
björt og rúmgóð og er í  ágætu standi. Góð fyrstu kaup. Nánari lýsing: Komið er inn í forstofu sem tengir
íbúðina alla.  Stofan er björt  og rúmgóð með útgengi  á yfirbyggðar svalir.  Eldhúsið er  stórt  og með góðu
útsýni yfir hverfið, stór  borðkrókur í  eldhúsi og nýlega innréttað með flísum á milli  skápa. Svefnherbergin
eru 2 talsins. Hjónaherbergið er rúmgott með innbyggðum skáp  og dúk á gólfi. Barnaherbergið er ágætt

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Igor Bjarni
Sölufulltrúi

igor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15-00 og 15-30 

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

847 1431



Langamýri 53
210 Garðabær
Göngufæri frá Hofsstaðaskóla!

Stærð: 176,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 27.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

Glæsilegt  parhús  á  tveimur  hæðum  á  besta  stað  í  Garðabænum.  Eignin  er  í  2  mínútna  göngufjarlægð  frá
Hofsstaðaskóla.  Húsið  er  einstaklega  vel  viðhaldið  og  er  hinn  hluti  parhússins  og  þessi  tengdir  saman  á
bílskúrunum og  því  engin  hluti  íbúðanna  sem liggja  saman.  Timbur  verönd  og  fallegur  garður  snúa  í  vestur  og
liggja fyrir  aftan húsið. Neðri  hæðin er flísalögð. Hún skiptist  í  forstofu, gestasalerni,  stofu, borðstofu, eldhús og
þvottahús. Efri hæðin er svo með parketi á gólfum nema baðherbergið sem er flísalagt í hólf og gólf. Efri hæðin
skiptist í  fjögur mjög góð svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Inn af svefnherberginu er fataherbergi. Út
frá sjónvarpsholinu er gengið út á stórar 25-28 fm svalir sem liggja ofan á öllum bílskúrnum, inn á þær næst bæði
morgun-  og  kvöldsólin  í  austur  og  vestur.  Bílskúrinn  er  mjög  snyrtilegur  með  hillum og  góðu  vinnuplássi.  Innaf
honum  er  svo  afstúkuð  geymsla  og  þar  fyrir  innan  svo  köld  geymsla  sem  nýrist  vel  sem  geymsla  fyrir
garðhúsgögnin og sláttuvélina. Stutt er í alla þjónustu, leikskóla, skóla sem og íþróttaaðstöðu úti sem inni. Kjörin
eign fyrir barnafjölskyldu!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

694-4000

895-6107

Efstahlíð 6
220 Hafnarfjörður
Falleg sérhæð með frábærum garði!

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Mjög  falleg  neðri  sérhæð  á  þessum  rólega  og  góða  stað  þar  sem  örstutt  er  út  í  náttúruna.   Að  sögn
eiganda  er  eignin  um  140fm  en  skráðir  80fm  skv  FMR.  Á  vinstri  hönd  frá  forstofu  er  óskráða  rýmið  og
skiptist það í : Rúmgott sjónvarpsherbergi, gluggalaust vinnuherbergi og stórt svefnherbergi (möguleiki er á
að setja glugga). Í hinum enda eignarinnar eru tvö svefnherbergi, baðherbergi sem nýlega er tekið í gegn,
eldhús og stofa. Garðurinn er glæsilegur með timbur verönd og heitum potti.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

694-4000

895-6107

Asparholt 4
225 Álftanes
Gott lán frá Íls getur fylgt!

Stærð: 94,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Gott áhvílandi lán getur fylgt frá íbúðarlánasjóði, um 12,5 M á 4,15pr. vöxtum. Rúmgóð og falleg endaíbúð
á 2.hæð með óhindruðu og glæsilegu sjávarútsýni. Sérinngangur er frá svölum. Forstofa með flísum á gólfi
og  góðum  eikarfataskáp.  Svefnherbergin  eru  2  bæði  með  góðum  fataskápum.  Eldhús  er  með  fallegri
eikarinnréttingu og vönduðum stáltækjum. Opið er frá eldhúsi í stofu sem er rúmgóð og björt með útgengi
á svalir með glæsilegu sjávarútsýni. Baðherbergið er flísalagt, baðkar með sturtuaðstöðu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

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

694-4000

895-6107

Hrísmóar 4
210 Garðabær
Góð eign í hjarta Garðabæjar!

Stærð: 83,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Falleg  og  vel  skipulögð  íbúð  á  4ju  hæð  með  stæði  í  lokaðri  bílageymslu  í  lyftuhúsi  í  hjarta  Garðabæjar.
Eldhús er rúmgott með hvítri innréttingu, ísskápur og uppþvottavél geta fylgt með. Stofa og borðstofa eru í
einu rými með útgengi á rúmgóðar horn svalir með glæsilegu útsýni. Baðherbergi er rúmgott með baðkari
og sturtuklefa.  Herbergin eru tvö með góðum skápum. Þetta er virkilega góð eign í  vinsælu og eftirsóttu
lyftuhúsi. Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

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

694-4000

895-6107

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

Stærð: 110,3 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 18.150.000

Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

694-4000

895-6107

Mosarimi 12
112 Reykjavík
Góð eign með sérinngangi!

Stærð: 98,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Rúmgóð og falleg íbúð á 2.hæð með sérinngangi. Forstofa er flísalögð með fataskáp. Eldhús með fallegri
kirsuberjainnréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók.  Stofan  er  mjög  björt  með  stórum  gluggum.  Útgengt  er  á
svalir  með  frábæru  útsýni.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi  bæði  með  fataskápum  sem  og  hjónaherbergið.
Baðherbergið endurnýjað með góðum skápum og baðkari með sturtuaðstöðu. Hússjóður stendur mjög vel
og er inneign mjög góð. Skólar og leikskólar eru í göngufæri.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30..

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

694-4000

895-6107

Birtingakvísl 48
110 Reykjavík
Stórt og gott fjölskylduhús.

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 30.610.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Mjög  fallegt  og  mikið  endurnýjað  7  herbergja  raðhús  á  3  pöllum  með  bílskúr  og  aflokaðri  suður
timburverönd. Allar  innihurðar eru nýjar,  flest  öll  gólfefni,  loftaklæðning í  stofu og eldhúsi,  gestasalerni  og
eldhús  var  endurnýjað  2006.  Húsið  var  málað  að  utan  2006  og  garður  og  verönd  endurnýjað  2007.  Í
húsinu er 5 mjög góð svefnherbergi og möguleiki á að bæta sjötta herberginu við. Stofa og eldhús eru á
sér palli með útgengi á veröndina. Eignin er miðsvæðis í Reykjavík.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

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

694-4000

895-6107



Ósbraut 13
250 Garðar

Drauma eign í náttúrunni.

Stærð: 366 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 79.900.000

Til  sölu  stórglæsilegt 6  herbergja  einbýlishús  með  tvöföldum  bílskúr  í
Sveitarfélaginu  Garði  sem  er  búið  að  veita  framkvæmdaleyfi  fyrir  álveri  í
Helguvík.  Húsið  er  rúmlega  fokhellt  og  miðast  verð  við á  hvaða  byggingarstigi
eignin  er  afhent.  Húsið  er  með suðurgarði  og  snúa  svalir  og  100  fm hellulögð
verönd í suður. Bílskúr er núna innréttaður sem 3ja herbergja íbúð. Í fullkláruðu
húsi  er  eftirfarandi:  Glæsileg  sundlaug  með  foss,bíósalur  með  risa  skjá  og
hljóðkerfi,plasmasjónvörp  og  internettenging í  öllum  herbergjum,þvottarenna  á
efri hæð sem tengist skáp í þvottaherbergi,fiskabúr innbyggt í vegg sem aðskilur
borðstofu  og  stigagang,ruslageymsla  innbyggð í  húsið,glæsilegur  arin í  stofu.
Möguleiki að kaupendur geta valið eldhúsinnréttingar og gólfefni. Frábært útsýni
frá Keili að Snæfellsnesi og óbeisluð náttúrufegurð fyrir aftan hús. þetta er enda
hús í götu og ekkert hús á bak við. Stutt er í alla þjónustu og göngustígar liggja
að  skóla.  Þetta  einbýlishús  er  algjör  snilld  og  verður  byggt  samkvæmt
ströngustu  nútíma  kröfum  og  þægindum.  Verktakinn  verður á  staðnum  með
heitt á könnunni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17

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

892 2325

Klapparstígur 1
245 Sandgerði
Snyrtilegt einbýlishús

Stærð: 183,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 25.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Fallegt  einbýlishús  með  bílskúr  í  Sandgerði.  Í  húsinu  eru  4  svefnherbergi.  Góður  50  fm  bílskúr  er  með
eigninni  og  stór  og  gróinn  garður.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  og  er  þar  forstofuherbergi.  Í  holi  og
herbergisgangi eru einnig flísar á gólfi. Eldhúsið er með flísum á gólfi,góð innrétting er þar með tvöföldum
ískáp 1/2 kælir  1/2 frystir  og flísar eru á milli  efri  og neðri  skápa. Svefnherbergin eru 4 talsins með dúk í
tveim þeirra og flísar á tveim. Úr eldhúsi sést til Snæfellsjökuls.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00 til 15:30

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

892 2325

Suðurgata 40
245 Sandgerði
Einbýlishús steinsnar frá skóla.

Stærð: 223,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 28.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Lækkað  verð  á  7  herbergja  2  hæða  einbýlishús  á  besta  stað  í  bænum.  Svefnherbergin  er  sex  talsins.
Hjónaherbergi er með eikarparket á gólfi og góðum skápum. Tvö barnaherbergi með eikarparket á gólfi og
skápum. Á neðri hæð eru tvö herbergi með flísum á gólfi og skápar í báðum herbergjum. Eitt herbergi með
sérinngangi  er  í  húsinu sem er u.þ.b.  27-30.fm og er  ekki  reiknað inn í  fm stærð húss.  Eldhúsið er  með
flísum á gólfi,ný tæki í eldhúsi. Búið að endurnýja skolplögn,neyslulögn og miðstöðvarlögn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:30 til 16:00

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

892 2325

Álftamýri 26
108 Reykjavík
Góð tveggja herbergja íbúð

Stærð: 59,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 9.220.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.600.000
íbúðin 59,1 fm þ.a. geymsla 4,4 fm. Íbúðin er á annari hæð. Geymsla í kjallara. Ástand hússins er ágætt.
Búið er að endurnýja skolp. Íbúðin er öll nýmáluð og glænýtt country eikarparket er á öllu nema baðherb
sem var nýlega flísalagt í  hólf  og gólf,  þar er setbaðkar með sturtuaðstöðu, þvottavélatengi er í  baðherb.
Eldhús  með  Ikea  innréttingu,  flísar  á  milli  skápa.  Björt  stofa  með  útgengi  út  á  vestursvalir.  Rúmgott
svefnherb. Í sameign er þvottahús, þurrkherbergi og hjólageymsla.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

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

8648090

Vatnsstígur 21
101 Reykjavík
Lúxusíbúð á góðum stað

Stærð: 120,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000
Vönduð íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu í hinu nýja Skuggahverfi. Útsýni á haf út. Íbúðin er 112
fm  og  geymsla  8,5  fm.  Sameign  öll  hin  glæsilegasta.  Lýsing  íbúðar:  Forstofa  í  opnu  rými,  fataskápur,
myndavéladyrasími og þjófavarnakerfi.  Eldhús með fallegri Alno innréttingu, útgangur á sérverönd sem er
16  fm  (suðvestur).  Tvö  svefnherb,  fataskápar  í  báðum  herb.  Rúmgóð  stofa.  þvottahús  með  innréttingu.
Fallegt baðherb með baðkari og sturtu. Vönduð gólfefni á öllu. LAUS FLJÓTLEGA.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:30 - 17:00

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

8648090



Dísarás 3. 110 Reykjavík.
Glæsilegt raðhús með einstöku
útsýni í hjarta Árbæjar.

Stærð: 297,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 39.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu,  þar  er  einnig  gesta  wc.  Rúmgott  eldhús  með  eikarinnréttingu,  gott
skápapláss, borðkrókur, parket á gólfi. Stofan og borðstofan eru eitt rými með parketi á gólfum. Gengið er
úr stofu í íbúðarrými á neðstu hæð hússins þar er möguleiki á að útbúa sér íbúð með góðum leigutekjum.
Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi, parketlögð með góðu skápaplássi. Sjónvarpshol, parket á gólfi. Stórt og
gott flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu. Tvöfaldur bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun hjá Páli í síma 8619300

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

693 4085

861 9300

Flétturimi 16. 112 Grafarvogi
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með góðum sólpalli.

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Forstofa með fataskáp. Eldhús opið inní stofu, með fallegri innréttingu. Stofa björt og falleg,  Svefnherbergi
með  góðu  skápaplássi.  Barnaherbergi  með  skáp  .Baðherbergi  með  ljósri  innréttingu  sturtu  og  baðkari.
Tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara  er  á  baði.   Fallegt  parket  á  allri  íbúðinni  nema  á  baði  þar  eru  flísar.  Á
jarðhæð er sér geymsla og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Mjög stutt er í verslunarkjarnan í Spönginni
sem og í skóla, leikskóla og framhaldsskóla.Fín eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi

asmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30

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

693 4085

822 9613

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

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

Brunabótamat: 13.450.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30

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

693 4085

861 9300

Grensásvegur 56
108 Reykjavík
Góð 2ja herbergja

Stærð: 63,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 9.810.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.800.000
Komið er inn í gott anddyri með flísum á gólfi. Eldhúsið er bjart og rúmt, sprautulökkuð hvít innrétting, gott
skápapláss, flísar á gólfi. Svefnherbergið er rúmt og gott með góðu skápaplási. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf, tengi fyrir þvottavél á baði. Rúmgóð og björt stofa, ljósar flísar á gólfi. Útgengt á svalir úr stofu.
Húsið var allt tekið í gegn síðastliðið sumar, þak endurnýjað og húsið málað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun hjá Páli í síma 8619300

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

693 4085

861 9300

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ!!

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000

VERÐ FRÁ 36.000.000 - 37.900.000. Mjög vandaðar 233 fm iðnaðareiningar á tveimur hæðum í nýju húsi. Húsið
er steypt og byggt á vandaðan hátt. Opið rými á neðri hæð og skrifstofur á efri hæð, sem þó er hægt að nota á
annan  hátt. 5 m loft  hæð er á  jarðhæð og  2,5 m lofthæð.  Húsið  er  staðsteypt  og  með vélpússaðri  botnplötu.
Útveggir  eru  18cm  þykkir  með  tvöfaldri  járnagrind  og  innveggir  15cm  með  einfaldri  járnagrind.  Botnplatan  er
12cm með einfaldri  járnagrind. Að utan verður húsið pokapússað og málað í  gráum lit.  Að innan verður húsinu
skilað fokheldu. Innveggir verða staðsteyptir. Stigar uppá aðra hæð verða steyptir. Gluggar verða ísteyptir og með
álbotnglerlista.  Gönguhurðir  verða  ísteyptar  og  frágengar  með  ASSA  skrám.  Iðnaðarhurðir  verða
verksmiðjuframleiddar  samlokuhurðir  frágengnar  og uppsettar.  Frárennslislagnir  verða  frágengnar  og miðast  við
hefðbundin  iðnað.  Hitalagnir  verða  hitablásarar  og  tengistútar  fyrir  tæki á  klósettum.  Neysluvatnslagnir  verða
lagðar  að  tækjum á  klósettum.  Raflagnir  verða  hefðbundar  og  miðast  við  vinnurafmagn.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI Í ATVINNUHÚSNÆÐI

896 2312

822 3702

Krossalind 24
201 Kópavogur
Glæsilegt parhús á góðum stað

Stærð: 202,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 32.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 63.900.000
Húsið skiptist í Bílskúr, 2 herbergi, sjónvarpshol, þvottahús og baðherbergi á neðri hæðinni. Og 2 herbergi,
stofu/borðstofu, eldhús og baðherbergi á efri hæðinni. Glæsilegur sólpallur og garður í suður með heitum
potti. Allar innréttingar frá Axis og eldhúsinnréttingin er sérsmíðuð þaðan. Öll neðri hæðin er flísalögð og efri
hæðin er  með parketi  nema eldhúsið og baðherbergið sem eru flísalögð. Afar  snyrtilegt  og vel  frágengið
hús, innst í botnlanga og með góðu útsýni. Sjón er sögu ríkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.17.mars kl.18:30-19:00

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

694 2324

822 3702

Suðurgata 80
Hafnarfjörður
4ra herbergja sérhæð

Stærð: 187,4 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 23.750.000

Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
145,2  fm  4ra  til  5  herbergja  sérhæð  ásamt  21,7  fm  bílskúr  og  20,5  fm  geymslu.  Eignin  skiptist  svona:
Forstofa, Eldhús er með nýlegri innréttingu. Stofa og borðstofa með nýlega eikarparketi. Sjónvarpshol með
parketi á gólfi þar sem möguleiki er á að gera auka herbergi. Gestasalerni, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
með baðkari  og  sturtu,  þvottahús  er  innan  íbúðar.  Bílskúr  með hita  og  rafmagni.  Á  neðri  hæð er  20  fm
geymsla sem gæti hentað til útleigu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18.00 - 18.30

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

865 4039

822 3702



Skálateigur
Flóahreppur

Glæsilegt hús í sveitasælunni stutt frá Selfossi

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

Verð: 48.500.000

RE/MAX Heimili  og  Jarðir  kynna,  snyrtilegt  244 m2 einbýlishús  sem stendur  á
3,5  ha  eignarlandi  í  Flóahreppi  í  aðein  15  mín  fjarlægð  frá  Selfossi.   Þetta
rúmgóða  244  m2  einbýlishús  í  Flóahreppi  801  Selfoss  er  nú  til  sölu.  Húsið  er
mjög  skemmtilega  hannað  en  það  telur  góða  forstofu,   þrjú  mjög  rúmgóð
svefnherbergi,  sjónvarpshol,  salerni,  stórt  eldhús  með  glæsilegri  innréttingu,
stofu,  stórt  þvottahús og góðan bílskúr með geymslulofti.  Öll  gólfefni  eru mjög
góð viðarparket og mustang flísar. Þetta er hús þar sem er hátt til lofts og vítt til
veggja, hús sem stendur á ca. 3,5 ha lóð í sveitasælunni eign sem vert ver að
skoða nánar. Sjón er sögu ríkari.  Gjöld sem kaupandi þarf að standa straum af
vegna  kaupanna:  1.  Stimpilgjald  af  kaupsamningi  -  0,4@  af
heildarfasteignamati.  2.  Stimpilgjald  af  veðskuldabréfi  -  1,5@  af  höfuðstól
skuldabréfs. 3. Þinglýsingargjald af kaupsamningi, veðskuldabréfi, veðleyfi o.fl. -
kr.1.350.  -  af  hverju  skjali.  4.  Lántökugjald  banka  0,5  -  1,0@  af  höfuðstól
skuldabréfs, sjá gjaldskrá viðkomandi lánastofnunar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 17:00

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

8977027

Vallarholt
Bláskógabyggð
Tvær samliggjandi eignalóðir

Stærð: 7900 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 14.000.000
RE/MAX  Heimili&Jarðir  kynna:  Tvær  samliggjandi  EIGNARLÓÐIR  í  nágrenni  Reykholts  í  Bláskógabyggð.
Kominn sökkull á annarri og púði á hinni.  Lóðirnar eru grasi vaxnar og halla til suðausturs. Auk teikninga,
rafteikninga,  hitateikninga,  fylgir  hluti  efnis  í  ca 62m2 bústað,  útveggjagrindur  klæddar með furukrossvið,
útveggjagrindur fyrir gestahús klæddar með furukrossvið, gluggar og hurðir frá Timburmönnum á Esjumel
og gler frá Íspan.   ATH myndin er af samskonar húsi sem stendur á austurlandi.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

loftur@remax.is

Rétt við Reykholt 

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

8969565

Baugakór 23
203 Kópavogur
Glæsileg 3 herb. á efstu hæð

Stærð: 87,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 17.580.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.690.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með góðu  skápaplássi.  Eldhús  er  á  hægri  hönd  og  er  mjög  glæsilegt,
dökk innrétting skápum sem ná upp í loft og granít borðplötu. Stofa er mjög björt og er útsýnið úr henni
alveg  frábært.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Í  baðherbergi  er  dökk  innrétting  með
granít  borðplötu  og  flísalagt  er  í  hólf  og  gólf.  Barnaherbergi  er  í  dag  notað  sem skrifstofa.  Þvottahús  er
einnig til staðar í íbúðinni. Íbúðin öll er parketlögð eikarparketi.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 17:30-18:00

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

6150503

Þórðasveigur 6
113 Reykjavík
Útsýnisíbúð fyrir vandláta.

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.835.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.600.000
Gengið er inn um sérinngang og komið er inn í flísalagða forstofu með miklu skápaplássi, þaðan er gengið
inn í stórt rými sem er eldhús og stofa. Glæsileg Panorama/hvíttuð beyki innrétting með granít borðplötu er
í eldhúsi , innbyggð uppþvottavél fylgir með. Stofan er parketlögð hvíttuðum aski og eru gluggar til norðurs
og suðurs,  barnaherbergin  tvö  sem og hjónaherbergið  eru  einnig  parketlögð hvíttuðum aski  og  er  mikið
skápapláss í öllum herbergjum, skápar í öllum herbergjum.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00-16:30

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

6150503

Þórðarsveigur 11
113 Reykjavík
Flott 2ja herbergja, með bílskýli.

Stærð: 51,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 11.595.000
Bílskúr: Já

Verð: 18.850.000
Komið er inn í  flísalagða forstofu með ágætis skápaplássi,  á hægri hönd er svo gengið inn í  baðherbergi
sem er flísalagt í hólf og gólf. Stofa og eldhús eru sem eitt rými, í eldhúsi er falleg eikarinnrétting, stofa sem
og öll íbúðin er parketlögð 3ja stafa eikarparketi. Herbergið er rúmgott og með ágætis skápaplássi. Gengið
er út um stofu í fallegan garð, leyfi er fyrir byggingu palls.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-15:30

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

6150503



Freyjubrunnur 2
Úlfarsfell
Tilbúinn til innréttinga

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 64.000.000

Glæsilegt  raðhús  á  góðum  stað  í  Úlfarfellslandi   Um  er  að  ræða  raðhús  á  tveimur  hæðum  byggt  úr  steyptum
einingum. Húsið er 228 fm.með innbyggðum bílskúr sem er inní heildar fermetratölu. Húsið er til afhendingar við
kaupsamning,  tilbúið  til  innréttinga.  En  einnig  er  hægt  að  fá  það  afhent  fullbúið  eða  eftir  samkomulagi  lengra
komið.  Efri hæð skiptist í bílskúr, forstofu, gestasalerni, hol,eldhús og stofu með útgangi útá 22 fm svalir.   Neðri
hæð  skiptist  í   geymslu,þvottahús,baðherbergi,2  barnaherbergi  og  hjónaherbergi  með  fataherbergi  innaf,
útgangur  útá  lóð  frá  hjónaherbergi.   Húsið  stendur  á  mjög  skemmtilegum stað  í  suðurhlíðum Úlfarsfells.   Verð
einnig með kynningu á raðhúsum við Sifjarbrunn og íbúðum við lítið fjölbýli  við Freyjubrunn 29-31 sem verða til
afhendingar síðar á árinu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15 og 15.30

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

8937806

861 7757

Tungusel 7 
Neðra Breiðholt
Frábært fermetraverð

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Rúmgóð  og  vel  skipulögð  íbúð  með  fallegu  útsýni.4ra  herb.114  fm.á  efstu  hæð.Rúmgóð  þrjú
svefnherbergi,  baðherbergi  og  geymsla   í  kjallara.  Rúmgott  eldhús  með  góðum  borðkrók,  upphafleg
innrétting, í ágætu ástandi. Flísar á eldhúsgólfinu. Rúmgóð stofa með teppum,(en parket fylgir með) hurð
út  á  suðursvalir.   Rúmgott  hjónaherbergisem  er  nýtt  í  dag  sem  sjónvarpshol.Tvö  önnur  herbergi  með
góðum skáp og parket  á  gólfum.  Baðherbergi  með flísum á  gólfi  nýtt  baðker  fylgir.  Frábærlega staðsett
íbúð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Pantið skoðun í síma 8937806

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

8937806

Víðihvammur 24 
Kópavogur
Laus fljótlega

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.000.000
Íbúðin er á annari hæð í fjórbýli  og og öll  hin snyrtilegasta.  Eignin skiptist þannig: Komið er inn í anddyri
með flísum á gólfi og forstofuskáp.Baðherbergi með flísum á gólfi,baðkar og góð innrétting. Björt stofa og
borðstofa  með  merabu-parketi  á  gólfi.  Eldhús  með  fallegri  ljósri  innréttingu,flísum  á  gólfi,  og  á  milli
skápa.Hjónaherbergi með parketi  á gólfi  og góðum fataskápum.Barnaherbergi með fataskáp.Sérgeymsla
er í sameign í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15 -15.30 

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

8937806

Álfholt 16
220 Hafnarfjörður
3ja herbergja á fyrstu hæð!

Stærð: 93,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Sérlega  falleg  endaíbúð  á  1.hæð í  5  íbúða  fjölbýli.  Hér  er  stutt  í  skóla,  leikskóla  og  alla  helstu  þjónustu.
Íbúðin  skiptist  þannig  að  komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu.  Stofa  og  borðstofa  eru  parketlagðar.  2  góð
herbergi  parketlögð,  annað  með  skápum.  Úr  stofu  er  útgangur  á  suður  svalir  með  glæsilegu  útsýni.
Baðherbergi  er  flísalagt  með  innréttingu  og  sturtu.  Gluggi  er  á  baði.  Eldhús  er  með  fallegri  innréttingu,
borðkókur með útskotsglugga. Þvottahús er innaf eldhúsi. Geymsla í kjallara.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 16 til 16:30

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

861 7757

8937806

Dofraberg 11
221 Hafnarfjörður
MJÖG BARNVÆNT HVERFI!

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 17.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 30.800.000
Íbúðin  sem  er  á  tveimur  hæðum  skiptist  eftirfarandi.  Neðri  hæð:  Komið  er  inn  í  forstofu  með  góðum
skápum og forstofuherbergi með skápum. Eldhús, stofa og borðstofa eru opið rými. Á neðri hæð er einnig
baðherbergi  með baðkari.  Úr  stofu  er  gengið út  á  góðar  s-v  svalir.  Stigi  á  milli  hæða er  steyptur.   Á efri
hæð eru Sjónvarpshol, barnaherbergi, hjónaherbergi með mjög góðum skápum og baðherbergi/þvottahús
með sturtu. Frábær staðsetning hvað skóla og leikskóla varðar svo og alla aðra þjónustu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17 til 17:30

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

861 7757

8937806

Glitvellir 1
221 Hafnarfjörður
LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Stærð: 195,4 fm
Fjöldi herbergja: 4-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 36.000.000
Vorum að fá í sölu þessa glæsilegu eign. Íbúðin sem er á tveimur hæðum í fjórbýli skiptist þannig: Á neðri
hæð eru forstofa, 2 svefnherbergi með góðum skápum, hol, eldhús, stofa, borðstofa, flísalagt baðherbergi
með  hornbaðkari  og  sturtuklefa  og  geymsla.  Neðri  hæð  skilast  fullbúin  án  gólfefna  nema  á  eldhúsi  og
forstofu er  náttúrusteinn.  Vandaðar  innréttingar  með granít  borðplötum. Efri  hæð skilast  rúmlega fokheld
og býður uppá endalausa möguleika. Stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 893-7806

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

861 7757

8937806

Melbraut 13
Garður/Suðurnes
HAGSTÆÐ LÁN ÁHVÍLANDI!

Stærð: 184 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 24.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
Glæsilegt mikið endurnýjað hús í  ört  vaxandi bæjarfélagi.  Komið er inn í  flísalagða forstofu með skápum,
gestasnyrtingu og rúmgóðu herbergi.  Stofa og borðastofa eru eitt  rými. Stórt eldhús með búri  og ágætri
innréttingu.  Svefnherbergisgangur  með 3  svefnh.  og  baðherb.  Þvottahús  og  geymsla  eru  inn  af  eldhúsi.
Húsið  er  mikið  endurnýjað  að  sögn  eiganda  s.s.  þak,  gluggar,  gler  og  utanhúsklæðning.  Bílskúr  er
innréttaður sem íbúð og gefur góðar leigutekjur. Stór og vel ræktaður garður með verönd.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 861-7757

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

861 7757

8937806



Úlfarsbraut 30-32
113 Reykjavík
Parhús við Úlfarsfell

Stærð: 211 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: ekki komið
Bílskúr: Já

Verð: 39.200.000

RE/MAX borg kynnir í einkasölu: Parhús innst í götu í  suðurhlíðum Úlfarsfells. Möguleiki á sér íbúð í kjallara með
sér inngangi. Góðar leigutekjur af kjallara! Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Gengið er inn í  anddyri,  gott
skápapláss. Frá anddyri er innangengt í bílskúr. Frá anddyri er gengið inn í hol. Gesta WC er við hlið anddyris. Frá
holi er gengið inn í eldhús sem einnig er við hlið borðstofu. Mjög rúmgóð stofa með stórum og björtum gluggum.
Mjög mikil lofthæð er í stofu og borðstofu. Útgengi frá stofu á suðursvalir. 2. hæð: Komið er inn í hol. Aðgengi frá
holi í þrjú rúmgóð svefnherbergi með góðu skápaplássi, ásamt baðherbergi þar sem er gert ráð fyrir hornbaðkari.
Opið er á milli 1. og 2. hæðar yfir stofu og borðstofu með stórum og björtum gluggum. Kjallari: 3-herbergja. Stór
stofa,  geymsla  og þvottahús.  Möguleiki  á  sér  íbúð í  kjallara  með sér  inngangi!  Húsinu er  skilað tilbúnu að utan
með grófjafnaðri lóð. Eign með mikla möguleika!

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

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

659 7569

Birkiás 17
210 Garðabær
Frábær staðsetning!

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

Brunabótamat: 20.125.000
Bílskúr: Já

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15.30-16.00

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

659 7569

Grundarhús 2
112 Reykjavík
Jarðhæð með sér inngangi!

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, sér inngangur. Forstofa með flísum á gólfi. Inn af forstofu er þvottahús
með glugga.  Úr  forstofunni  er  komið  inn  í  miðrými,  þar  eru  góðir  skápar.  Á  herbergisgangi  eru  þrjú  góð
herbergi.  Herbergisgangur  og herbergi  eru  með parketi  á  gólfum.  Skápar  eru  í  herbergjum.   Eldhúsið  er
með hvítri  innréttingu,  gott  pláss  þar  fyrir  borð.  Inn  af  eldhúsi  er  búr.  Stofurýmið  er  rúmgott,  þar  er  gott
pláss fyrir borðstofu og stofu. Baðherbergi með nýlegri hvítri innréttingu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

895 8525

823-5050

Álfheimar 70
104 Reykjavík
Laus strax

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

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.300.000
Góð 3ja hb. nýuppgerð íbúð á 3.hæð. Laus strax. Skiptist í flísalagt anddyri með nýlegum skápum, flísalagt
eldhús með nýmálaðri innréttingu, flísalagða borðstofu m. hurð út á suðursvalir, stóra og bjarta parketlagða
stofu,  rúmgott  parketlagt  svefnherbergi  með  miklum  skápum,  lítið  parketlagt  barnaherbergi,  og
baðherbergi  sem er  verið  að vinna við  endurbætur  á.  Íbúðin  er  öll  nýmáluð.  Geymsla  í  kjallara.  Húsið  er
næst Glæsibæ. Öll þjónusta, verslanir, skólar í næsta nágrenni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

GOTT TÆKIFÆRI

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

821 0654

Ránargata 10
101 Reykjavík
Falleg íbúð

Stærð: 46,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 6.180.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.300.000
Falleg tveggja herbergja íbúð á efstu hæð í þríbýli í kósí hverfi. Íbúðin skiptist í bjarta stofu/borðstofu með
halógenlýsingu,  eldhús  með  innréttingu  og  tækjum  og  glugga  í  austur,  svefnherbergi  með  skápum  og
flísalögðu baðherbergi.  Þvottaaðstaða er  á  baðherbergi.  Stigagangur  verður  endurgerður.  Honum verður
skilað nýmáluðum og teppalögðum. Húsið er nýlega málað að utan. Kaupmaðurinn á horninu er á horninu
með mikið vöruúrval. Kettlingur gæti fylgt. Góð eign í skemmtilegu hverf

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN

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

821 0654

Flétturimi 22
112 Reykjavík
Fyrsta hæð með afgirtri verönd 

Stærð: 72,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Vel  skipulög  og  stílhrein  íbúð  á  fyrstu  hæð  í  góðu  fjölbýli  með  afgirtri  verönd.   Forstofa  með  fataskáp.
Barnaherbergi með góðum skápum. Hjónaherbergi með skápum. Baðherbergi með baði, flísar og dúkur.
Stórt þvottahús innan íbúðar. Eldhús með hvítri innréttingu, flísar milli skápa, Stofa og borðstofa , útgengi á
stóra  afgirta  verönd.  Parket  á  allri  íbúð  utan  baðherbergis  og  þvottahús.   Lítil  geymsla  í  sameign,
sameiginleg hjólageymsla.  Hús að utan nýlega málað og mjög snyrtilegt.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudga 14:00-14:30

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

663 3219

Veghús 31
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð með útsýni !

Stærð: 70,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Glæslega 2ja herbergja íbúð með frábæru útsýni í góðu hverfi, lyftuhús.  Gengið er inní flísalagða forstofu,
fatahengi.  Rúmgott  baðherbergi  með nýlegri  innréttingu,  baðkar,  t.f.  þvottavél.   Eldhús með fallegri  hvítri
háglans  innréttingu,  eldunareyja  með  keramik  helluborði,  nýlegur  stál  háfur.   Rúmgóð  stofa  með  og
borðstofa,  parket,  útgengi  á  svalir,  frábært  útsýni.  Svefnherbergi  með  með  góðu  skápaplássi.  Við  hlið
íbúðar er sér geymsla, einnig er hjólageymsla í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-15:30

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

663 3219



Barðaströnd 10
170 Seltjarnarnes
Óska eftir tilboði

Stærð: 203 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 30.020.000

Bílskúr: Já

Verð: 0

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 14 og 15

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

697 4881

Álfahraun 7(Grímsnesi)
801 Selfoss
Tilvalið fyrir sumarið

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Hringið til þess frekari upplýsingar

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

697 4881

Ásakór 1
203 Kópavogur
Síðast íbúðinn í húsinu

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 25.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.500.000
RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Nýja  4  herbergja  íbúð  á  4.hæð  með  stórum  bílskúr.  Íbúðin  er  133,6fm  og
bílskúr  25,5fm eða samtals  159fm.  Komið er  inn  í  forstofu  með stórum skápum. Þaðan er  gengið  inn  á
svefnherbergisgang  með  3  rúmgóðum  herbergjum.  Öll  herbergin  eru  vel  rúmgóð  með  stórum  skápam.
Baðherbergi sem er með flísalagt gólf og upp veggi að hurðarhæð. Ljósar innréttingar eru á baði. Eldhús
stórt og rúmgott með ljósum innréttingum. Rúnar P. s.697-4881 / runarp@remax.is

Senter

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

runarp@remax.is

Hringið til þess að bóka skoðun

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

697 4881

Brúnastaðir 37,  112 Rvk
Raðhús rétt við golfvöllinn
Makaskipti möguleg innan hverfis

Stærð: 191,9 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 25.980.000

Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Um er að ræða eign á tveimur hæðum neðan götu með innbyggðum bílskúr. Pallur er við inngang. Gengið er inn
á efri hæðina. Efri hæð:   Komið er inn í  forstofu með skápum. Frönsk millihurð skilur að forstofu og vistarverur
efri hæðar sem annars vegar á vinstri hönd telja eldhús með U-laga innréttingu, stofu og borðstofu með útgengi
út á norðvestur svalir og hins vegar á hægri hönd, gang en af honum liggja 2 svefn/vinnu -herbergi,  baðherbergi
með innréttingu  og  sturtu  og  útgengi  út  í  stóran  flísalagðan bílskúr.   Af  ganginum er  einnig  bjartur  stigagangur
niður  á  neðri  hæð hússins  með stigapalli.   Neðri  hæð:   Af  stigapallinum þar  er  komið inn á  gang/hol.  Þaðan á
hægri hönd eru 2 svefnherbergi þar af hjónaherbergi með fataherbergi. Einnig er ca 30 fm gluggalaust rými undir
bílskúrnum sem býður uppá marga möguleika. Á vinstri hönd er hol sem nýst getur t.d. sem sjónvarpshol, þaðan
er gengið inní baðherbergi með  hornbaðkari,  þvottahús og barnaherbergi. Úr holi  er gengið út í  garð.  Loft efri
hæðar  eru  tekinn  upp  og  eru  með  halógen-lýsingu.  Flísar  frá  Agli  Árnasyni  prýða  gólf  eignarinnar  utan
plastparkets sem er á svefnherbergjum.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15.30-16 OG MÁNUD. 17.30-18

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

695 8905

Efstasund 71,  104 Rvk.
Falleg hæð í risi með 
sérinngangi og útsýni !

Stærð: 78,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Gengið er upp stiga og komið er inná stigapall. Forstofuhurð skilur að stigapall og íbúð. Á hæ.hönd þaðan
er  falleg  og  björt  tvöföld  stofa  með  2  kvistum  og  með  útgengi  út  á  S-svalir.  Á  vi.hönd  er  gott  dúklagt
eldhús  með U-laga beiki/hvítri innréttingu og borðkrók.Þar við hliðina er baðherbergi sem gert hefur verið
upp  að  hluta.  Svefnherbergin  eru  við  enda  íbúðarinnar.  Barnaherbergið  e  með  gluggum  á  2  vegu.
Hjónaherb. er með klæðaskáp auk súðaskápa.Fallegt birkiparket er á herbergjum og stofum.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.30-17

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

695 8905

Efsti-dalur, Bláskógabyggð
Einstakt heilsárshús í nálægð Rvk
Einn með öllu - laus strax

Stærð: 50,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 8.820.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Einstakt  heilsárshús  með  sérhönnuðum  innréttingum  á  besta  útsýnisstað  í  Efstadal  austan  Laugarvatns
801 Selfoss.Húsgögn og innréttingar eru sérsmíðaðar af listakonunni Þuríði Steinþórsd og fylgja þau með.
Húsið stendur afsíðis efst í  suðurhlíð Efstadalsfjalls og er útsýnið ótakmarkað. Húsið er 50 fm auk 15 fm
manngengi á efri hæð. Auk þess eru 2 ca 5 fm geymslur.Samtals ca 75 fm. 50 m2 verönd umlykur húsið á
3 vegu og er þar heitur pottur.Í húsinu er góð internet tenging. Hitaveita er nýlögð.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið hús þegar þess er óskað skv.bókun

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

695 8905



Brattakinn 2
220 Hafnarfjörður
NEÐRI SÉHÆÐ MEÐ AUKA ÍBÚÐ

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
HÆÐ MEÐ STÓRUM SÓLPALLI. 33FM AUKA ÍBÚÐ Forstofa. Herbergi inn af forstofu. Mjög rúmgóðar og
bjartar stofur og borðstofa, gengið er út í garð frá stofu. Eldhús með dökkri viðarinnréttingu, gashelluborði
og  borðkrók.  Baðhergi  er  flísalagt  með sturtu.  Hjónaherb  með skápum.  Þvottahús.   kjallara  íbúð:  Íbúðin
skiptist í tvö herbergi, eldhúsinnrétting á einum vegg og snoturt baðherbergi með sturtu. Húsinu hefur verið
haldið vel við.  Fleirri myndir er að finna á www.remax.is

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN ÞEGAR YKKUR HENTAR

697 3629

Grænakinn 6
220 Hafnarfjörður
HÚS MEÐ AUKA ÍBUÐ, FALLEGUR GARÐUR

Stærð: 269,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 31.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
GLÆSILEGT  HÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ Á  NEÐRI  HÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI,  FALLEGUR GARÐUR MEÐ
HEITUM  POTTI  Forstofa  með  flísum  á  gólfi.  Skápur/hengi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
baðkari, ljósri innréttingu og glugga  með opnanlegu fagi. Eldhúsið ert nýlega uppgert. Ljós innrétting, gas
helluborð og háfur. Stofa og borðstofa liggja við eldhús og er opið á milli þeirra að hluta. Sólskáli/stofa með
gler rennihurðum, gengið er þar út í garð. Tvö svefnherbergi. Efri hæð: Opið rými og þrjú herbergi.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 17 mars  kl.20 - 20:30

697 3629

Kjóahraun 12
220 Hafnarfjörður
NÝLEGT HÚS, EINSTÖK STAÐSETTNING

Stærð: 176,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 28.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.700.000
Stór suðursólpallur og innbyggður bílskúr. Mjög góð staðsetning á rótgrónum stað þar sem stutt er í alla
þjónustu. Eignin sem er nýleg, velmeðfarin og smekklega hönnuð.  Neðri hæð er forstofa með náttúrusteini
á  gólfi  og  fataskáp,  stofa  með  útgengi  á  sólpall,  opið  eldhús,  flísalagt  baðherb.  með  sturtu  og  fallegri
innréttingu  og  tvö  rúmgóð  svefnherb.  með  fataskápum.  Lokað  tölvurými  er  undir  stiga.  Stigi  með
eikarparketi. Efri hæð sjónvarpshol með útgengi á S.svalir, baðherb. með baðkari. Tvö herb

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 17 mars kl.18  - 18:30

697 3629

Stekkjarhvammur 13
220 Hafnarfjörður
RAÐHÚS MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR

Stærð: 183,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 26.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.800.000
Neðri  hæð:  Skiptist  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp,  hol,  eldhús  með  góðri  viðarinnréttingu,
þvottaherb/geymslu,  flísalagða  snyrtingu,  með  sturtu,  rúmgóða  stofu  með  útgengi  út  á  nýlegan  70  fm
sólpall  og  snyrtilegan  bílskúr  sem  innangengt  er  í  frá  forstofu.  Fallegur  sérsmíðaður  viðarstigi  með
eikarþrepum.  Efri  hæð:  Skiptst  í  3  svefnherb  með  góðum  fataskápum,  flísalagt  baðherb  með  fallegri
innréttingu og hornnuddbaðkari. Stórt opið rými með útgengi á flísðar suðursvalir. Mögul. á fl herb

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 17 mars kl.19 - 19:30 

697 3629

Hraunbraut 26
200 Kópavogur
Frábær staðsetning.

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 26.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.000.000

RE/MAX Stjarnan Bæjarhrauni 6 Hafnarfirði sími 517-3629 kynnir. Óskað er eftir tilboðum í glæsilegt einbýlishús
við Hraunbraut í vesturbæ kópavogs. Yfirtakanlegt lán að upphæð 24.500.000  Stórkostlegt útsýni  er þaðan til
norðurs.  Húsið er 191,4 fm þar af 31,2 fm  bílskúr þar að auki stór geymsla í neðri hluta. Skipt var um þak fyrir
um 20 árum  Hitalögn í húsinu er nýleg  Nánari lýsing. Komið er inn í flísalagt anddyri.þar á hægri hönd er stórt
þvottahús en á vinstri  hönd er gestasnyrting.  Beint áfram er komið inn í  fremri stofu með beikiparketi  .Á hægri
hönd  er  eldhúsið  með  dúk  á  gólfi   og  eldri  innréttingu.   Á  vinstri  hönd  er  parketlagður  herbergisgangur   með
fjórum  herbergjum  og  baðherbergi  .  Beint  áfram  er  komið  inn  í  aðalstofu  sem  er  falleg  með  glæsilegu  útsýni.
Útgengt  er  á  svalir  frá  svefnherbergisgangi   Öll  eignin  er  til  fyrirmyndar  i  einu  og  öllu     Afhending  viku  eftir
kaupsamning

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

haukur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag mánudag og þriðjudag frá 16:00 til 18:00

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

517 3629

699 4431

866-9954

Hraunbær 42
110 Reykjavík
Afhending við kaupsamning

Stærð: 60 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 8.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Falleg 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð með glæsilegu útsýni.  Íbúðin hefur öll verið nýlega tekin í gegn og
er hin glæsilegasta.  Flísar eru á gólfum í holi og við eldhúsinnréttingu.  Eldhúsið er með nýrri innréttingu og
tækjum.  Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og með sturtu. Eldhús og stofa eru samliggjandi og mjög
bjart.  Úr stofunni er gengið út á suður svalir.  Eign sem vert er að skoða.  Afhendist við kaupsamning.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 14:00 og 14:30

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

898-0066

Bústaðavegur 99 og 101
108 Reykjavík
Víðáttumikið útsýni

Stærð: 134,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 19.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.-34.000.000
Efri  sérhæðir  á  glæsilegum  útsýnisstað  í  einu  af  grónustu  hverfum  Reykjavíkur.   Hæðirnar  eru  rúmlega
tilbúnar til  innréttinga og er önnur íbúðin með nýlegri  innréttingu og innréttuðu baðherbergi.   Byggt hefur
verið við húsið og stofurnar stækkaðar til muna.  Útgengi úr stofum út á suður svalir.  Einnig er útgengt úr
hjónaherbergjum út á svalir sem eru yfir stofunni einnig í suður.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

898-0066



Sumarbústaður á þingvöllum
Suðurbraut 6 821
Frábær staðsetning

Stærð: 50,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 7.920.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Sumarbústaður  á  3320  fm  eignarlandi.  Einnig  er  9  fm  aukahús  á  lóðinni.  Húsið  er  heilsárshús  með
rafmagni, köldu vatni og heit vatn frá hitakút. Húsið skiptist í forstofu, salerni, tvö svefnherberi, rúmgóð og
björt stofa, gott og opið eldhús. Stór sólpallur á þrjá vegu. Plastparket og spónarparket er á gólfum. Stutt
er niður að vatni. Pantið söluskoðun hjá Árna í síma 897 6966.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi

ajul@remax.is

Opið
Hús

20/3 skírdag frá 15,00-17,00

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

897 6966

Vesturgata 53
101 Reykjavík
Frábær kaup

Stærð: 51,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 4.440.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.900.000
RE/MAX Mjódd kynnir:  51,2  fm ósamþykkt  bakhús á  vesturgötu.  Gengið  er  inn  í  forstofu  með parketi  á
gólfi. Úr forstofu er gengið inn í sameiginlega stofu og eldhús, parket á gólfi. Parket og góður skápur er í
svefherbergi. Baðherbergi er með dúk . Allar hurðar eru úr mahoní. Skipt var um gler og pósta fyrir 3 árum.
Þak í góðu standi.  Gervihnattadiskur sem er á þaki fylgir.  Íbúðin getur losnað fljótlega. Nánari upplýsingar
gefur Árni í síma 897 6966 eða ajul@remax.is

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi

ajul@remax.is

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

897 6966

Suðursalir 20
201 Kópavogur
Stórglæsilegt Parhús

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.386.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000,-

Stórglæsilegt  parhús  innst  í  botnlanga  í  Salahverfi.  Húsið  er  á  tveimur  hæðum  með  innbyggðum  bílskúr.  Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar, gólfhiti í öllum rýmum. Innbyggt ryksugukerfi er í húsinu. Komið er inn á neðri hæð,
forstofan  er  með  fínu  skápaplássi.  Neðrihæðin  er  mjög  björt  og  opin.  Eldhúsið  er  með  fallegri  hvítri  háglans
innréttingu og góðri eyju, mikið skápapláss. Borðstofan og stofan eru opin, úr borðstofunni er útgengt á sólríkan
stóran sólpall. Góð gestasnyrting er á neðrihæðinni. Gott þvottahús, innnangengt í bílskúrinn. Efrihæðin skiptist í 4
svefnherbergi  og  baðherbergi  með  sérsmíðaðri  eikar  innréttingu,  baðkar.  Hjónaherbergið  er  rúmgott,  mikið
skápapláss. Úr hjónaherberginu er útgengt á suður svalir.  Stutt er í leik- og grunnskóla, matvöruverslun, apótek
og heilsugæslu. Eign á góðum stað fyrir vandláta. SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

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

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

661 9261

891 6670

Einidalur 8
260 Reykjanesbær
Fullfrágengin parhús 

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.600.000

Um er að ræða 130 fm parhús sem skilast fullkláruð innan sem utan. Innréttingar eru hvítar háglans með hnotu á
hliðum,  Gólf  eru  með  eikarparketi  og  flísum,  hurðir  hvítar.  Tæki  í  eldhúsi  eru  Nardi  ofn  og  helluborð,  háfur,
ísskápur  og  uppþvottavél  eru  frá  görenja.  Loft  eru  með  innfeldum halogenljósum og  eru  klædd með  hvítuðum
viðarpanil. Húsin skilast með verönd og heitum potti með nuddi. Húsin eru klædd með gráum granít flísum. Lóð
er fullfrágengin með upphituðu bílastæði Sjón er sögu ríkari.

Heimili & Skip

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 16.00 16.45

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

8440040

693 2080

Espigerði
108 Reykjavík
Góð 4ra herbergja með útsýni

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Gengið er inn í  hol  með parketi  á gólfi.  Stofa er björt  rúmgóð með útgengi  út á svalir  á tveimur stöðum.
Parket  er  á  stofu.  Eldhús  er  með  dökkri  viðar  innréttingu  og  borðkrókur  í  enda  eldhúss.  Parket  á  gólfi.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðum  fataskápum  og  parket  á  gólfi.   Baðherbergi  er  með  baðkeri  og
flísalagt  á  gólfi  og  veggjum.  Barnaherbergin  voru  tvö,  með  parketi  á  gólfum,  en  annað  herbergið  er
borðstofa í dag og ekkert mál að breyta aftur.Sameiginlegur fundasalur á efstu hæð!

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun.

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

Sogsbakki 25
Grímsnes og Grafningshreppur
Glæsilegur sumarbústaður

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 30.500.000
Glæsilegt  115  fm LÚXUS sumarhús/heilsárshús  fyrir  vandláta  við  Sogsbakka  í  landi  Ásgarðs  við  Sogið  í
Grímsnes- og Grafningshreppi. - Um er að ræða glæsilegt hverfi sem verður lokað með hliði. Staðsetning
lóðar er mjög góð. (Ekið er framhjá þjónustumistöðinni í Þrastarlundi og beygt til vinstri áleiðs til þingvalla, í
ca 10 mínútur. Sumarbústaðasvæðið er á vinstri hönd stutt fyrir ofan Álftavatn, við sogið.)  Til greina kemur
að taka upp í bústaðinn íbúðarhúsnæði eða bíl.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

tab@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Bókaðu skoðun á þessa eign. 

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

8440040

693 2080



Tómasarhagi 19
107 Reykjavík
Þetta gerist ekki oft !!!

Stærð: 157,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.400.000
Hér er allt í göngufæri. Sérstaklega falleg, rómatísk og vel umgengin íbúð á þessum eftirsótta stað. Eignin
er  nánast  í  upprunalegu  ástandi  og  bíður  uppá  mikla  möguleika  fyrir  þá  sem  vilja  eiga  heima  í
vesturbænum. Svona eign kemur ekki oft í sölu. Pantaðu tíma í skoðun strax í dag.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Pantaðu tíma í skoðun strax í dag

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

6921649

895 5643 

Borgarvegur 15
230 Reykjanesbær
Lán frá íls 4,35@

Stærð: 143,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1924

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000

RE/MAX Skeifan kynnir:Borgarveg 15,Njarðvík.Mikið endurnýjað einbýlishús á 3 hæðum með 5 svefnherbergjum.
Sér inngangur er á jarðhæð og eru allar tengingar til að útbúa sér íbúð á jarðhæðinni. Til eru teikningar af svölum
út af annarri hæð sem og 31,5 fm bílskúr sem stæði við suður og austur lóðamörk, 60 fm sólpallur er við húsið
reistur árið 2006. Nánari lýsing: jarðhæð komið er inná málað gólf,2svefnherbergi og sjónvarpsstofa með parketi á
gólfum.Þvottaherbergi  og  geymsla  flísalögð,  salerni  er  í  þvottaherbergi.  1  hæð:  komið  er  inná  flísalagt
anddyri,fataskápur.Stigi  er  niður  á  jarðhæð  úr  anddyri.  Hæðin  er  hol,stofa,borðstofa  og  eldhús  með  nýlegri
eikarinnréttingu allt parketlagt og baðherbergi,baðherbergið er með flísalögðu gólfi hvítri innréttingu og baðkari. 2
hæð:komið er uppá parketlagt  hol með góðu skápaplássi og eru 3herbergi á hæðinni öll parketlögð og skápar í
tveimur  herbergjanna. Geymsluloft er yfir allri hæðinni. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð að innan sem utan og
var tekin fyrir í Hús og Hýbýli 2002. Miðstöðvar og neysluvatnslagnir eru úr eir og er forhitari á miðstöðvarlögn.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16-03 milli kl. 17 og18 

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

895 5643 

Mánagata 20
101 Reykjavík
Leigja þetta út strax

Stærð: 37,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 5.870.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.700.000
RE/MAX Skeifan kynnir: Litla ósamþykkta kjallara íbúð sem er búið að skipta upp í tvö útleigu pláss. Annað
herbergið  er  með  eldhúsi  og  baði  en  hitt  herbergið  er   með  eldunar  aðstöðu  og  salerni  er  fram  á
sameiginlegum gangi. Hægt er að sameina plássin aftur og er þetta þá eign með sér svefnherbergi,  stofa
og  eldhús  mynda  eitt  rými  og  sér  baðherbergi  og  er  baðherbergið  með  sturtu  og  flísalagða  veggi.
Sameiginlegt þvottahús. Nánari upplýsingar veitir Pálmi Þór í síma 895-5643 eða palmi@remax.is

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Laus nú þegar. 

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

895 5643 

Reykás 45
Reykjavík
Getur losnað fljót

Stærð: 164,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

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.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 15 og 15,30 

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

895 5643 

Vallarás 3
Árbær (selás)
Getur losnað fljót

Stærð: 41,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 7.070.000
Bílskúr: Nei

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.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 14 og 14,30 

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

895 5643 

Vatnsstígur 11
101 Reykjavík
Hótel í fullum rekstri

Stærð: 1258,8 fm
Fjöldi herbergja: 25
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 136.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 430.000.000
RE/MAX Skeifan kynnir:23 íbúðahótel á góðum stað í miðbænum.                               Hér er um að ræða
húseign  á  4  hæðum,  samtals  1256,8  fm   Sér  eign  íbúða  er  931,3  fm  samkvæmt  FMR  og  sameign  er
329,3  fm samtals  1.260.6  fm Íbúðirnar  hafa  verið  mikið  endurnýjað  á  undanförnum árum og eru  í  góðu
ásigkomulagi.  Gler  og  gluggar  hafa   verið  endurnýjaðir  sem  og  ofnar  og  þak.  Baðherbergi,  gólfefni,
innihurðir að stórum hluta o.fl.  Tengi fyrir heit og kalt vatn er í öllum íbúðunum en ekki í notku

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Kaupa strax !!

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

895 5643 



ATVINNA
SUNNUDAGUR  16. mars 2008 2515

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Starfsmaður
á skjalasafn

Starfsmaður sinnir almennum störfum á 

skjalasafni Kópavogsbæjar undir umsjón 

skjalastjóra. Starfsemi Kópavogsbæjar skipt-

ist upp í sex verkefnasvið og eru verkefni 

starfsmannsins tengd skjalaskráningu á 

öllum sviðunum.

Helstu verkefni:

• Flokkun og dreifing pósts og annarra 
erinda

• Skráning í skjalavistunarkerfi One systems
• Innröðun og utanumhald skjala
• Upplýsingagjöf við starfsmenn og 

almenning
• Aðstoð við notendur skjalavistunarkerfis
• Pökkun og frágangur skjala
• Önnur verkefni sem yfirmaður ákveður

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
nauðsynleg

• Góð almenn tölvuþekking og kunnátta á 
algengustu notendaforrit er skilyrði 

• Menntun á sviði bókasafns- og upplýs-
ingafræði eða bókasafnstækni æskileg

• Starfsreynsla sem felur í sér þekkingu á 
skjalastýringu og rafrænum skjalavist-
unarkerfum æskileg.

Nánari upplýsingar gefur Gígja Árnadóttir, skjala-
stjóri, í síma 5701500 eða gigjaa@kopavogur.is.

Umsóknir með ferilskrá sendist á 
starfsmannastjori@kopavogur.is.

Umsóknarfrestur til og 
með 26. mars.

Þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt! 

Í NÝRRI OG GLÆSILEGRI BYKOVERSLUN FISKISLÓÐ
BYKO mun fljótlega opna nýja og stórglæsilega verslun við Fiskislóð í Reykjavík.  Við óskum því eftir 
sölufólki  í allar deildir verslunarinnar, og fólki í kassaafgreiðslu.  Við hjá BYKO leggjum áherslu á góðan 
starfsanda og möguleika starfsfólks til að þróast í starfi. 

Hæfniskröfur:
• Starfið felst í sölu og þjónustu til viðskiptavina BYKO 
• Iðnaðarmenn eru sérstaklega hvattir til að sækja um
• Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri 
• Reynsla af sölu/þjónustustörfum æskileg
• Mikil þjónustulund nauðsynleg
• Æskilegt er að sölufólk sé 20 ára eða eldra

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Fjölnisdóttir starfsþróunarstjóri, 
í síma 515-4161. Umsóknir berist á sigurbjorg@byko.is

Umsóknarfrestur er til 25. mars nk.

STÖRF Í BOÐI
SPENNANDI 

Vantar þig múrara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000

Hugbúnaðargerð
Ert þú reyndur forritari?  Ertu að leita að nýjum tækifærum?
Ef þú…
• ert með háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
• ert reyndur forritari
• átt auðvelt með að vinna í hóp
• hefur áhuga á Agile hugbúnaðarþróun

Þá bjóðum við…
• spennandi verkefni hjá metnaðarfullu fyrirtæki
• starf við þróun staðlaðrar hugbúnaðarlausnar fyrir alþjóðlegan markað
• mikilvægt hlutverk í öflugum þróunarhóp
• góðan starfsanda

Allar frekari upplýsingar veitir Sigurður Ragnarsson, siggi@menandmice.com.
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl. 
Vinsamlega skilið inn starfsferilskrá með umsókn til ofangreinds.
Öllum umsóknum verður svarað.
Menn og Mýs ehf er rótgróið hugbúnaðarfyrirtæki, stofnað árið 1990. Fyrirtækið þróar 
staðlaða hugbúnaðarlausn fyrir stjórnun á DNS, DHCP og IP tölum (IPAM) fyrir Microsoft 
og Unix/Linux netumhverfi. Lausn Manna og Músa er seld á alþjóðlegum markaði undir 
vörumerkinu Men & Mice Suite.
www.menandmice.com
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Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn 
með reynslu
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.

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
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.

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

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.

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.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ím i  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s
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bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík  ::  412 5000

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

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

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

Steypubílstjórar / dælustjórar

Við óskum eftir að ráða steypubílstjóra og dælustjóra. 
Starfsmenn sem geta unnið sjálfstætt, eru nákvæmir, 
hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið undir álagi. 

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

Allar nánari upplýsingar gefur Sigurður Árnason í síma 412 5102.
Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is

Útkeyrsla á vörum

Við óskum eftir að ráða bílstjóra í útkeyrslu á hellum, steinum 
og öðrum garðeiningum. Starfsmenn sem geta unnið sjálfstætt, 
eru nákvæmir, hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið undir álagi. 

Framundan er mikil vinna og góð laun í boði. Unnið eftir bónuskerfi.

Allar nánari upplýsingar gefur Gunnar Þór Ólafsson í síma 412 5053.
Sendið umsóknir og fyrirspurnir á gunnar@bmvalla.is

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

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Starfsmenn í viðhaldsdeild
BM Vallá hf. auglýsir eftir starfsmönnum í viðhaldsdeild á Bíldshöfða. 

Við leitum að járnsmiðum. Einnig leitum við að mönnum vönum 
viðgerðum á stórum bílum og tækjum og í viðhald á vélum og 
tækjum í  verksmiðjum okkar.

Allar nánari upplýsingar gefur Gylfi Þór Helgason í síma 412 5192.
Áhugasamir sendi skriflega umsókn á Gylfa Þór Helgason, gylfi@bmvalla.is
    

RÁÐGJAFI
Á ÞJÓNUSTUBORÐI
Vilt þú vinna í Háskólanum og sinna skemmti-
legu og krefjandi starfi í tæknilegu umhverfi
þar sem lögð er áhersla á símenntun í starfi og
þægilegt andrúmsloft á vinnustað?

Þá höfum við rétta starfið fyrir þig.

Reiknistofnun er umsjónaraðili tölvukerfa
Háskóla Íslands. Starfsemi RHÍ felur í sér
uppsetningu og rekstur tölvuneta og tölvuþjóna,
nettengingar fyrir nemendur og starfsmenn,
tölvukerfi og þjónustu við tölvur háskóla-
samfélagsins.

Reiknistofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa í
tölvumálum á þjónustuborð sem fyrst.
Starfið felst í að veita viðskiptavinum ráðgjöf,
upplýsingar og aðstoð í tölvumálum. Starfið er
bæði fjölbreytt og krefjandi. Ráðgjafi tekur
fyrstur á málum viðskiptavina og stýrir úrlausn
þeirra. Því er kostur ef umsækjendur þekkja
háskólaumhverfið, t.d. í gegnum nám.

Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á tölvu- og tæknimálum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

í starfi
• Góð enskukunnátta
• Háskólamenntun er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2008.

Nánari upplýsingar:
Albert Jakobsson, deildarstjóri RHÍ, aj@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og á
www.starfatorg.is/



Atvinna

Dvalarheimili aldraðra  
Suðurnesjum

Óskum eftir áhugasömu starfsfólki í eftirtalin störf  til su-
marafl eysinga í sumar og / einnig til áframhaldandi starfa í 
sumum tilvikum

Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði:

.Sjúkraliða og starfsfólk vantar til hjúkrunar  / umönnunar-
starfa, um er að ræða vaktavinnu, og mismunandi vaktafyr-
irkomulag

•  Starfsfólk í eldhús, um er að ræða vaktavinnu

•  Starfsfólk í þvottahús, um er að ræða 70% dagvinnu

•  Laus staða hjúkrunarfræðings nú þegar og til frambúðar  
   í 70-80 % stöðuhlutfall, um er að ræða vaktavinnu.

•  Sjúkraliða og starfsfólk  vantar til hjúkrunar /umönnun  
   starfa, um er að ræða vaktavinnu og mismunandi 
   vaktafyrirkomulag

•  Starfsfólk í eldhús,  um er að ræða 70%  vaktavinnu

•  Starfsfólk í þvottahús, um er að ræða 80% dagvinnu

Upplýsingar veita:
Aðalheiður Valgeirsdóttir hjúkrunarforstjóri D.S. 
sími 895-0740, netfang heida@ds.is

Sveindís Skúladóttir  aðstoðardeildarstjóri Garðvangs 
sími 422-7400, netfang sveindis@ds.is

María Fjóla Harðardóttir deildarstjóri Hlévangs 
sími 421-5700,  netfang maria@ds.is

Sigurjón Gunnarsson matráður Hlévangi s. 421-5704

Kristín Nikulaidóttir matráður Garðvangi s. 422-7407

Hjúkrunar-og dvalarheimilið Hlévangur 
Kefl avík:

Leikskólasvið

Leikskólinn Öldukot óskar eftir að ráða yfi rmann 
í eldhús.

Öldukot er tveggja deilda leikskóli staðsettur á 
Öldugötu 19.   Vinnutími er á bilinu 8:15 - 16:15. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu 
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg 
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg 
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg 
• færni í mannlegum samskiptum 
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki í  
  starfi 

Upplýsingar gefur Svana Kristinsdóttir, leikskólastjóri í síma 
551-4881 eða 693 9817.

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 viðko-
mandi 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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Yfi rmaður í eldhúsi

TSmálning ehf.

Helgi Gunnlaugsson, löggiltur málarameistari. 
gsm. 663 3393      helgi@tshus.is

Síðumúla 1  108 Reykjavík   s. 567 6161

Málarar 
Óskar eftir vönum málurum. 

Góð laun í boði. 

Vilt þú hafa sveigjanlegri vinnutíma?
Þá er þetta kannski vinnan fyrir þig!  Við erum nefnilega að leita að 
SÖLURÁÐGJÖFUM sem vilja vinna hlutastarf!

Ef til vill átt þú lítil börn eða vilt prófa að vinna hlutastarf af öðrum ástæðum. Þú er einfaldlega á þeim stað í lífi nu þar 
sem hlutastarf hentar þér best. Sem SÖLURÁÐGJAFI hjá okkur hefur þú valmöguleikann. Við veitum þér frelsi samfara 
ábyrgð! Við ráðum stjórnendur okkar innan frá ef þú vilt verða stjórn andi síðar meir. Þú færð faglega þjálfun sem þú 
þarft á að halda til þess að klífa metorðastigann í námskeiðum og fyrirlestrum í Rahmqvist skóla num .

Sem söluráðgjafi  heimsækir þú nýja og gamla viðskiptavini og sýnir þeim vörumerkin okkar
 í vinnuumhverfi  viðskiptavinarins. Þú vinnur með alls konar fyrirtækjum; einkafyrirtækjum 
og ríkisfyrirtækjum. 

Hver ert þú?
•  Þú þarft breytilega, sveigjanlega vinnu þar sem engir dagar eru eins.
•  Þú hefur drifkraft og vilt vinna með frelsi samfara ábyrgð.
•  Þér fi nnst gott að vinna með fólki og átt auðvelt með samskipti 
   og að hafa áhrif á aðra.
•  Þú ert öguð/agaður og ákveðin/n.
•  Þú vilt hafa áhrif á launin þín, en án þess að skertur vinnutími 
   komi niður á árangri.

Vilt þú vera með í því að búa til vinnustað framtíðarinnar?
Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um stöðuna, hafðu samband við:
Sigurð Kristjánsson í síma 893 9905

Umsókn með ferilskrá sendist til:
Rahmqvist Íslandi
Hlíðasmári 14, 201 Kópavogur.

Rahmqvist fyrirtækjasamsteypan vinnur að þróun og beinni sölu á einstökum, sérsniðnum vörum undir eigin vörumerki. 
Vöruúrvalið samanstendur af skrifstofu- og skólavörum, tölvuhlutum ásamt vinnuvistfræði- og hreinlætisvörum. Við 
stuðlum að úrbótum í daglegu vinnuumhverfi  fólks með því að kynna einfaldar, hagnýtar og umhverfi svænar sérvörur í 
miklum gæðum sem við förum með beint til  notandans. Við erum með u.þ.b. 400 starfsmenn í 11 löndum. Við seljum 
og þróum vörurnar okkar eingöngu sjálf og þeim er ákafl ega vel tekið á markaðnum.

Auglýstar eru lausar til umsóknar tvær stöður félagsráðgjafa á 
fjölskyldusviði. Önnur staðan er fólgin í vinnu við barnavernd 
þ.m.t. forvarnarmál. Hin staðan er fólgin í vinnu við félags-
þjónustu, auk jafnréttis- og fjölskyldumála. 

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir félagsráðgjafar.  Reynsla 
af vinnu á fyrrgreindum sviðum er æskileg.

Störfi n gera  kröfu um frumkvæði, skipulagshæfi leika og 
hæfni til samvinnu. 

Laun eru skv. kjarasamningi Stéttarfélags íslenskra félags-
ráðgjafa og Launanefndar sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar eru karlar jafnt 
sem konur hvött til að sækja um störfi n.

Umsóknir berist skrifl ega til fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar, 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eigi síðar en 4. apríl 2008. 

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður fjölskyldusviðs í síma 
525-6700 og/eða Unnur Erla Þóroddsdóttir vegna stöðu í 
félagsþjónustu og Elín Gunnarsdóttir vegna stöðu í barna-
vernd.

Forstöðumaður fjölskyldusviðs

Stöður félagsráðgjafa

Í Mosfellsbæ búa rúmlega 8.000 íbúar og eru börn og unglingar fjölmennur aldurshópur. 
Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar hefur með höndum verkefni samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, barnaverndar-

lögum nr. 80/2002, lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 og lögum um stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000.
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Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að jarð-
vísindamönnum til að ganga til liðs við hóp verkfræðinga og vísinda-
manna á sviði sjálfbærrar orkunotkunar.  

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í jarðeðlisfræði og
jarðefnafræði tengdri jarðvarmanýtingu, auk kennslu í BSc–námi 
í verkfræði og framhaldsnámi, meðal annars í tengslum við Orku-
skólann REYST. Háskólinn í Reykjavík tryggir starfsmönnum 
stuðning og aðstöðu til að byggja upp öfluga rannsóknarstarfsemi. 

Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfs-
heitið ákvarðað út frá hæfnismati. Við bjóðum samkeppnishæf laun 
og gott starfsumhverfi á ört vaxandi og skemmtilegum vinnustað.
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Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tómasson deildar-
forseta tækni- og verkfræðideildar (gunnargt@ru.is). Umsóknir skulu sendar á 
netfangið appl@ru.is fyrir 25. mars, og skulu fela í sér starfsferilskrá, lista yfir 
birtar rannsóknir, lýsingu á kennslureynslu og upplýsingar um umsagnaraðila. 

JARÐVÍSINDI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka sam- 
keppnishæfni og lífsgæði. Nemendur eru um 3000 og starfsmenn alls um 500. 
Tækni- og verkfræðideild er ein stærsta háskóladeild landsins með um 1100 
nemendur á fjölmörgum sviðum tækni- og verkfræði, auk undirbúningsnáms. 
Deildin var stofnuð 2005 þegar Háskólinn í Reykjavík og Tækniháskóli Íslands voru 
sameinaðir. Kennsla til BSc–gráðu í verkfræði hófst haustið 2005 og haustið 2008 
verður framboð meistaranáms í verkfræði stóraukið. 

  Hæfniskröfur  
• Doktorsgráða í jarðeðlisfræði, jarðefnafræði eða skyldum greinum.
• Áhugi á rannsóknum tengdum sjálfbærri orkunýtingu.
• Rannsóknarreynsla.
• Reynsla af jarðhitavinnslu æskileg.

pp gg g j g
jarðefnafræði tengdri jarðvarmanýtingu, auk kennslu í BSc–námi

asson deildar-
forseta tækni- og verkfræðideildar (gunnargt@ru.is). Umsóknir skulu sendar á 

einum.

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að jarð-
vísindamönnum til að ganga til liðs við hóp verkfræðinga og vísinda-
manna á sviði sjálfbærrar orkunotkunar.  

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í jarðeðlisfræði og Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tóma
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JARÐVÍSINDI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK Hæfniskröfur

• Doktorsgráða í jarðeðlisfræði, jarðefnafræði eða skyldum gre
• Áhugi á rannsóknum tengdum sjálfbærri orkunýtingu.
• Rannsóknarreynsla.
• Reynsla af jarðhitavinnslu æskileg.

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum ein- 
staklingum til að ganga til liðs við hóp sérfræðinga í fjármálaverkfræði.

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í fjármálaverkfræði, meðal 
annars í samstarfi við rannsóknarmiðstöð í fjármálum við Háskólann í 
Reykjavík (RUFRI), auk kennslu í grunnnámi og framhaldsnámi. Nú 
þegar býður Háskólinn í Reykjavík upp á grunnnám í fjármálaverkfræði 
og boðið verður upp á framhaldsnám frá og með hausti 2008. Háskólinn 
í Reykjavík tryggir starfsmönnum stuðning og aðstöðu til að byggja upp 
öfluga rannsóknarstarfsemi. 

Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfs-
heitið ákvarðað út frá hæfnismati. Við bjóðum samkeppnishæf laun og 
gott starfsumhverfi á ört vaxandi og skemmtilegum vinnustað.
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Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tómasson deildar-
forseta tækni- og verkfræðideildar (gunnargt@ru.is). Umsóknir skulu sendar á 
netfangið appl@ru.is fyrir 25. mars, og skulu fela í sér starfsferilskrá, lista yfir 
birtar rannsóknir, lýsingu á kennslureynslu og upplýsingar um umsagnaraðila. 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka sam- 
keppnishæfni og lífsgæði. Nemendur eru um 3000 og starfsmenn alls um 500. 
Tækni- og verkfræðideild er ein stærsta háskóladeild landsins með um 1100 
nemendur á fjölmörgum sviðum tækni- og verkfræði, auk undirbúningsnáms. 
Deildin var stofnuð 2005 þegar Háskólinn í Reykjavík og Tækniháskóli Íslands voru 
sameinaðir. Kennsla til BSc–gráðu í verkfræði hófst haustið 2005 og haustið 2008 
verður framboð meistaranáms í verkfræði stóraukið. 
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Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum ein- 
staklingum til að ganga til liðs við hóp sérfræðinga í fjármálaverkfræði.

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í fjármálaverkfræði, meðal
annars í samstarfi við rannsóknarmiðstöð í fjármálum við Háskólann í Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tóma

FJÁRMÁLAVERKFRÆÐI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK

  Hæfniskröfur 
• Doktorsgráða í verkfræði, stærðfræði, tölfræði, eðlisfræði, hagfræði eða
 skyldum greinum.
• Rannsóknarreynsla tengd fjármálaverkfræði.
• Starfsreynsla af fjármálamörkuðum er kostur.
• Reynsla af kennslu er æskileg. 

IB ehf á Selfossi  óskar eftir að ráða starfsmenn, um er að 
ræða störf bæði á bíla og þjónustuverkstæði og við sölu 
nýrra og notaðra bifreiða.

Við leitum eftir áreiðanlegum og metnaðarfullum starfs-
mönnum sem unnið geta sjálfstætt og er tilbúnir í mikla 
vinnu, góð laun í boði fyrir góða menn.

Upplýsingar veita: Eyjólfur s.6648084 eyjoi@ib.is eða 
Ingimar s.6648080 ib@ib.is

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkjaskrif-
stofu og Orkuveitu Reykjavíkur :

Aðalstígar 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 1. apríl 2008, kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12112
Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod.

ÚTBOÐ



Iðnaðarhúsnæði óskast
Höfum kaupanda að 800 -1200 fm. húsnæði sem hægt yrði 
að skipta í minni bil. Ýmsar staðsetningar og ástand koma 
til greina. Upp í kaupverðið vill kaupandi láta fyrirtæki í 

matvælaiðnaði. 

Upplýsingar veita bjarni@akkurat.is  í síma 896-3875 og  
samuel@remax.is  í síma: 897-0984.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
 • Starfsmaður á skjalasafn
 • Aðstoð í eldhús

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Héraðsskjalasafn:
 • Skjalavörður

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%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Deildarstjóri á yngra stig
 • Dönskukennari í 7. - 10. bekk
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Sérkennari
 • Textilkennari
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:
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Heimilisfræðikennari
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Námsráðgjafi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Viltu vinna að verndun náttúruauðlinda?

 

Hringrás er stærsta og öfl ugast fyrirtækið á Íslandi í vinnslu á brotajárni og brotamálmi. Með endurnýtingu á brotajárni og 
brotamálmi stuðlar félagði að betri nýtingu náttúruauðlinda í heiminum. Félagið starfrækir endurvinnslusvæði í Reykjavík, 
Akureyri, Helguvík og Reyðarfi rði. 

Umsóknir sendist á adalbjorg@hringras.is 

Við leitum að vélamönnum og  skurðamönnum/suðumönnum fyrir vinnslusvæði félagins í Reykjavík

Hæfniskröfur vélamanns: 
- Vinnuvélaréttindi
- Gott verkvit og skipulagshæfi leikar
- Snyrtimennska
- Jákvæðni 
- Meirapróf er kostur

Starfslýsing:
- Móttaka, fl okkun og pressun á hráefni (brotajárni og málmum). 
- Umhirða véla og tækja.
- Samskipti við viðskiptavini.

Hæfniskröfur skurðarmanns/suðumanns
- Vanur rafsuðu eða logsuðu
- Þekking á viðgerðum á vélum/tækjum er kostur
- Gott verkvit og skipulagshæfi leikar
- Snyrtimennska
- Jákvæðni 

Starfslýsing:
- Viðgerðir á vélum og tækjum
- Logskurður á járni

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

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

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

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

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

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Matráður 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • 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



KENNSLA

STYRKIR

ATVINNA
SUNNUDAGUR  16. mars 2008

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum 
um starfsstyrki listamanna árið 2008.

Upplýsingar um eftirtalið skulu fylgja umsókn:
1. Ferilskrá listamanns

2. Núverandi starf og/eða verkefni
3. Fyrirhuguð verkefni

Starfsstyrkir verða einungis veittir þeim listamönnum 
sem búsettir eru í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 11. apríl nk. og skal þeim skilað til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð

200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Starfsstyrkir listamanna
í Kópavogi

 Hringrás jest najwi kszym  przedsi biorstwem na Islandii zajmuj cym
si  recyklingiem z omu elaza i metali kolorowych. Poprzez  recykling
z omu  przedsi biorstwo wspiera lepsze wykorzystywanie   na ziemi
bogactw natury.
Przedsi biorstwo prowadzi punkty recyklingu metali w Reykjaviku, 
Akureyri, Helguviku i Reyðarfi rði. 
Podania o prac  prosimy wysy a  na  adres e-mail
adalbjorg@hringras.is

Wymagane jest aby zainteresowani rozumieli j zyk  angielski lub 
islandzki.

Szukamy operatorów maszyn, lusarzy/spawac-
zy do pracy na terenie naszego przedsi biorstwa
w Reykjaviku.

Wymagania na stanowisku operatora maszyn:
- Uprawnienia na maszyny robocze
- Dobra znajomo   zawodu, zorganizowanie
- Rzetelno
- Optymizm
- Mile widziane prawo jazdy na samochody ci arowe

Opis miejsca pracy:
- Przyjmowanie, sortowanie i prasowanie  surowców
  (z omu elaza, metali)
- Konserwacja maszyn i urz dze
- Kontakty z klientami

 Wymagania na stanowisku  lusarza/spawacza,
- Do wiadczenie w spawaniu elekktrycznym lub      
  gazowym
- Mile widziana znajomo  napraw maszyn/urz dze
- Dobra znajomo   zawodu, zorganizowanie
- Rzetelno
- Optymizm

Opis miejsca pracy:
- Naprawy maszyn i urz dze
- Ci cie elaza palnikiem gazowym

Chcia by  pracowa  przy 
ochronie bogactw natury?

SÍMI 420 9500  •  WWW.VOOT.IS

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90

230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500

www.voot.is
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 

Fossvogsskóli, viðhald utanhúss. 
Verktími: júní - september 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski  frá og með 18. mars 
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. apríl 2008 kl 10:15, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12115
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Lista- og menningarráð Kópavogs hefur ákveðið að veita árlega 
viðurkenningu til framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn 
frá kennurum, listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.  

Ábendingum skal skilað skriflega, 
fyrir 11. apríl nk. til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð

200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Framúrskarandi árangur

í listnámi

Lista- og menningarráð Kópavogs

Lista- og menningarráð Kópavogs

Lista- og menningarráð Kópavogs
auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna / viðburða

á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta

sótt um styrki úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum
fyrir 4. apríl nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást á skrifstofu
Tómstunda- og menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð 
og á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

Lista- og menningarráð Kópavogs veitir styrki til menningarstarfs í 
Kópavogi tvisvar á ári, í október og apríl.

Menningarstarf
í Kópavogi

Námskeið
vegna leyfi s til að gera eignaskiptayfi rlýsingar.

Námskeið í gerð eignaskiptayfi rlýsinga verður haldið dagana 
7. apríl til 5. maí 2008. 

Kennt verður  fyrstu tvær vikurnar mánudaga, miðvikudaga 
og föstudaga frá kl. 17.00 til 20.00, en síðari vikurnar 
mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga á sama tíma.  Próf 
verða haldin 16. og 19. maí 2008. Námskeiðið er haldið 
samkvæmt lögum um fjöleignarhús og reglugerð um leyfi  til 
að gera eignaskiptayfi rlýsingar.

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands hefur umsjón með 
námskeiðinu fyrir hönd prófnefndar. Þátttöku ber að tilkynna 
til Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands, Dunhaga 5, 
107 Reykjavík, sími 525 4444, í síðasta lagi föstudaginn 
28. mars 2008. Námskeiðsgjald er kr. 115.000 og prófgjald 
kr. 40.000. 

Fyrirvari er gerður um næga þátttöku.

Prófnefnd eignaskiptayfi rlýsinga

Grunnskólinn Ljósaborg

Kennarar óskast 
Okkur vantar öfl uga og hressa kennara í góðan starfsmannahóp
fyrir skólaárið 2007-2008. 

•  Umsjónarkennara á yngsta stig og miðstig
•   Íþróttakennara 
•   List- og verkgreinakennara, s.s. dans, heimilisfræði, 
    tónmennt, mynd- og textílmennt

Skólinn leggur m.a. áherslur  á einstaklingsmiðað nám, umhver-
fi smennt- og náttúrufræði, list- og verkgreinar og teymiskennslu 
kennara.
Grunnskólinn Ljósaborg er að Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi. Í 
vetur eru 43 nemendur í 1. – 7. bekk. Ný og glæsileg íþróttamiðstöð 
er við skólann. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra fyrir 31. mars  nk.
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Björgvinsson skólastjóri í 
síma 482-2617 og 863-0463, netfang hilmar@ljosaborg.is. 
Heimasíða: http://www.ljosaborg.is/

STYRKIR

TILBOÐ / ÚTBOÐ
31

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 

Ásborg, viðhald utanhúss. 
Verktími: júní - september 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski  frá og með 18. mars 
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. apríl 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12114
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

ATVINNA ÓSKAST
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og 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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkja-
skrifstofu:
30 km Hverfi - Úrbætur á gönguleiðum 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 3. apríl 2008, kl. 10:30, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12109
Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna og 
eignaumsýslu: 

Laugalækjarskóli, endurgerð lóðar.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 2. apríl 2008, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12097
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu:
Sandskipti 2008 og 2009, hverfi 2 og 3 -EES 
útboð.
Helstu magntölur í verki þessu eru:
Árleg sandskipti í 180 sandkössum,  heildarflatarmál 4.700 
ferm.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00, þriðjudag-
inn 18. mars  2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 8. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12110

Sandskipti 2008 og 2009, hverfi 4 og 5 -EES 
útboð
Helstu magntölur í verki þessu eru:
Árleg sandskipti í 220 sandkössum,  heildarflatarmál 6.060 
ferm.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00, þriðjudag-
inn 18. mars 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 9. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur
12111
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og 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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna 
og eignaumsýslu: 
Foldaskóli,  endurgerð lóðar.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 2. apríl 2008, kl. 10:15, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12098
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna 
og eignaumsýslu: 
Korpúlfstaðir, múrviðgerðir og endurmálun.
Verktími: Apríl - júní 2008
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 8. apríl 2008, kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12113
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



SMÁAUGLÝSINGAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Transporter Kasten árg. 2006. Ek. 
28 þús.km. Bsk. Verð 2390 þús.kr. Áhv. 
1600 þús. kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýr 38“ LC120
2008 model óekinn, gylltur, læsingar 
f+a 4,88:1 drifhlutföll, spoiler, beisli, 
filmur ofl uppl. í s. 894 4144

Húsbíll Fiat 2.8 diesel, 7 manna, ek. 
95 þ. Ný tímareim, loft púðar að aftan, 
rafm. í tröppu, TV ofl. S. 869 7012.

Til sölu Renault Megane árg. ‘00. 
Listaverð 475 þ. Fæst á 260 þ. Bíll í 
toppstandi. Ek. aðeins 77 þ. Uppl. í s. 
898 8835.

Santa Fe II Disil ssk. 12.07. Með nánast 
öllu, 19“ álfelgur ofl ofl. getur fengist 
á yfirtöku láns. Skipti ath. Uppl. í s. 
898 8228.

Renault Traffic. Árg. ‘07. 115 diesel, 
hátekjubíll. Ek. 8 þús. Verð. 2,6. Uppl. 
s. 820 3880

MMC Colt árg. ‘97-’98. Ek. 172 þ. Ný 
heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 240 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

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

Subaru Legacy Outback. 2.5L Ek. 87þús. 
Leður. Heilsárs+Nagladekk. Einn eig-
andi. Verð 1199þús. Gott stgr. verð. S. 
849 7777.

TOYOTA COROLLA VERSO 7 MANNA 
Árgerð 2006, ekinn 36 þ.km, sjálfskipt-
ur, þakbogar/skíðafestingar, sumar og 
vetrardekk Verð 2.190þ. S. 6699890

Nissan 280 ZXT 83 turbo í topp standi til 
sölu 17“ felgur, spoilar, sportstýri, körfu 
sæti, 3 tommu púst og fleira. Tilboð 
óskast. Uppl í sima 8452449

Gullmoli
Til sölu Renault Megane Station árg. 
2000, ek. aðeins 97 þús. Verð 560 þús. 
Gott áhvílandi lán. Uppl. í s. 867 3954.

Corrolla L/B, 4 dyra. Ek. 176 þús. Bsk. 
1600, rauður. Ásett 350 þús. Get sent 
myndir. Uppl. Email. hb2@hive.is S. 
868 0820.

Mega bull tilboð!!!!!!
Toyota Corolla L/B nýskr. 6/2000 ekinn 
141 þ. km, 5 gíra, 1.4 vél, ljósgrár, sumar 
og vetrardekk. Verð 490.000. Tilboð 
350.000. Uppl. í síma 863 0149.

Nissan Micra GX 1300 árg. 2000. Ek101 
þ.km ssk. Ný sum + vetrarde. V.420 þ. 
S. 615 4606.

Subaru Impresa árgerð 2000 ekinn 
110.000 v. 460.000 VolksWagen Bora 
árgerð 2000 sjálsk. ekinn 71.000 
v.580.000 áhvílandi 411.000 Sími 
6974097

 0-250 þús.

Lada Sport nýskr. ‘02 ek. 63þ.km. Verð 
250 þ. S. 661 5872 & 552 2461.

VW Golf ‘96, 3 dyra, 5g, ek. 219 þús. 
Verð 160 þús. Uppl í s. 659 3459

Peugeot 206 arg 99, ek.109 p.km, verd. 
kr 250.000. Simi 6983732

Barnacrossari 50cc fjórgengis með raf-
starti hentar 9 ára til 12 ára árg. 2006 
keyrt 20 tíma. Verð 90 þús. Cross galli 
getur fylgt verð þá 105 þús. Uppl í síma 
5176331 eft kl 16

Engin útborgun—17 þús. á mán. Toyota 
Yaris 2005 ek. 90 þús. Áhvílandi ca. 800 
þús. Frábær kaup! Sími 690 2540.

TILBOÐ 200ÞÚS! Kia Sportage árg.98 
ekinn 140þús,4x4,dráttark. ný tíma-
reim-simi 8636346

Ford Ka árgerð 1999, ekinn 70 þúsund 
km. Þarfnast viðgerðar. Verð 80 þús. 
staðgreitt. Uppl. í síma 691-1500

 250-499 þús.

Toyota Corola árg. ‘96. Ek. 89þ. Verð 
260.þ Uppl. í s. 568 5478 / 863 8768

Toyote Corolla Touring 4WD 98. ek 
131þ. Bíll í toppstandi með samlæ. 
þjófav. álfelg. kösturu. o.fl. nýskoðaður 
Verð 440000kr. S: 617-7812

Suzuki Vitara ‘98. v. 350 þ. Sala eða 
skipti á nýl smábíl. Milligj stgr. 664 
6589.

Ódýr en góður. VW Golf árg. 2000, stat-
ion, beinskiptur, silfurgrár, ek. 130þkm, 
nýskoðaður 09, nýleg kúpling og gír-
kassi. Listaverð 500þ. Staðgreitt 300þ. 
Karl 842-4908.

 1-2 milljónir

Toyota Corolla 4.dyra 05/05 ek.45.þús 
100% lán 21.þús á mán uppl. í síma 
8977559

 2 milljónir +

Audi A4 avant, 60 þús km, lúga, leður, 
raf.sæti 17“ low pr, 2,6m s: 699-2334

Volvo S40 2.0 dísel, árg ‘05 6 gíra bein-
skiptur ekinn 37 þús verð: 2.700 þ uppl. 
í síma 8444088

 Bílar óskast

Óska eftir jeppa og fólks-
bíl

Óska eftir bíl fyrir allt að 200.000- 
stgr langt undir listaverði má þarfnast 
lagfæringa ekki eldri en 97 árg einnig 
óskast diesel jeppi fyrir allt að 250.000 
35“-38“ breyttur upplí síma 863-0149

Bíll óskast. Má þarfnast aðhl. gjarnan 
sjálfsk. ekki eldri en árg 99. verð að 250 
þ. S. 6951008

 Jeppar

Nýskr.11.’06 Svartur Hyundai Santa Fe 
Lux, Nýja útlitið, leðursæti, toppl, dies-
el, sjsk, ek. 18.500 km, í toppstandi. 
Verð:3,850 þús. áhv.ca.2,750. uppl. í 
síma 899-1525

Cherokee jeppi, árg. ‘88 ek. 200 þús. 
verð 70 þús. Góður bíll. Uppl. í s. 897 
1596.

Til sölu Ford F250 King Ranch árg. ‘05, 
breyttur á 44“, lógír, læsingar og allt það 
helsta sem fjallabíll þarf. Sumardekk á 
felgum. Góður í páskatúrinn. Uppl. í s. 
894 2366.

RR HSE SPORT, árg 06, ek 33þ.m. 
kóngablár, DVD, ljóst leður, MJÖG GOTT 
STAÐGR.VERÐ!! 6921065

Jeep Grand Cherokee ‘97
Leroedo bíll með limided útliti og inn-
réttingu. Verð 300þ. eða hæsta tilb. S. 
846 0709.

Tilbúinn á fjöll og í ferðalagið Ford F350 
árg. 2004, nýsk. ek. 75þ km 325 hö, 
hlutf 4,88, ARB læsing fr/aftan, fjarstýrt 
leitarljós, stýristjakkur, aukatankur, 2 
loftpressur og kútur, nýtt palllok, breytt-
ur 44’, ný radial 42 ‘dekk Toppbíll V. 
4.400 þús Uppl 8215121

Torfærubíllinn Örninn er til sölu. 
Möguleg skipti á lóðarvinnu. Uppl. í s. 
698 5693 Gunnar.

Flottur Toyota Land Cruiser 90 Árgerð 
2000, ekinn aðeins 115 þ.km. allar 
skoðanir, sj.sk, diesel, 8 dekk á felgum. 
Verð 1.850 þ. Uppl. í síma 849-9903.

 Pallbílar

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

 Hópferðabílar

Bova 71 manna. Bova 38 manna. 
MBClupstar 25 manna. MB 815 4x4 20 
manna. Uppl. í síma 893 6697.

 Vörubílar

Til sölu Man 10-150 árgerð 1992 með 
krana. upplýsingar í síma 894-4646

Benz Atego 917 árg. ‘98 til sölu. Ek. 194 
þús. km. skoðaður ‘09. Fastur pallur, 
minna prófs bíll. V. 1,7 millj. + vsk. S. 
892 8340.

Til sölu Carnehl malarvagn árg. ‘01. 
Góður vagn, sami eigandi frá upphafi. 
Uppl. í S. 891 7484.

 Vespur

Til sölu Vespa 50cc Killer Bee árg 2006 
með rafstarti ekin 79 km með breið 
dekk bensin mælir og fleira. Uppl. í 
síma 5176331 eft 16

 Fjórhjól

FJÓRHJÓL TIL SÖLU!! TILVALIÐ Í 
SUMARBÚSTAÐINN. Tvö Honda 
Foreman 450cc, 2004árg. en skráð 
2006. Lítið notuð og vel með farinn. 
Áhvílandi ca. 460þús per hjól og seljast 
á 590þús uppl. í síma 893-2523 Pétur

SMC captain fjórhjól 09/07 götuskráð 
300cc yfirtaka á láni afb 9000 sími 
8987628

 Vélsleðar

Yamaha YFZ Bill Balance 450. Verð 750 
þús. árgerð 2006. Yfir 100 notuð hjól til 
sölu á verðum sem ekki hafa sést áður 
á Íslandi sjá www.motorhjol.net uppl. í 
s. 824 6600.

Honda VTX1800, árgerð 2002, Verð 990 
þús.Ekið 4703, Yfir 100 notuð hjól til 
sölu á verðum sem ekki hafa sést áður 
á Íslandi sjá www.motorhjol.net. Uppl 
824 6600.

Góður pakki fyrir 
Páskana.

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. Uppl. í s. 898 5254.

Frábær vélsleði Yamaha RX 1 árg.2007 
ekinn 200 km 140hö, 4 gengis verð 950 
þús Smári 8963557 (innifalið flugmiði 
til London)

Til sölu Skidoo mxz xrs 600sdi 07“, 
sem nýr ek 80km, keppnisbelti 44mm, 
auka reim, yfirbreiðsla, ofl. geggjuð 
leikgræja, fæst nú á páskatilboði eða 
1.040.000. áhv 900þús upplýsingar í 
síma 8654245

Polaris ultra 680cc 130hö árg 97 sleði í 
topplagi, verð 180 þús. sími 8987628

 Bátar

Til sölu 17 feta bátur með 70HP Nissan 
mótor, Garmin fiskileitartæki. Lipur 
og góður bátur. Tilboð óskast. S. 695 
9543.

Arvor 190 árgerð 2006. Volkswagen 
Marine 75 hestöfl. VHF, GPS, mið-
stöð, bátakerra ofl. Kr. 3.450.000. R. 
Sigmundsson ehf. Klettagörðum 25 
Sími 520 0000 & 840 7713 www.rs.is

Valiant VG 520 T árgerð 2007 (ytri 
báturinn á mynd). Mercury 75 Optimax 
GPS og bátakerra Kr. 1.950.000. R. 
Sigmundsson ehf. Klettagörðum 25 
Sími 520 0000 & 8407713 www.rs.is

Grásleppuleyfi af Gáska 1000. og 180 
löng grásleppunet, niðurleggjari og 
gágli til sölu. S. 893 3295.
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 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Halló tek að mér heimililsþrif. Er vön. 
S. 899 2247.

 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf s. 899 0957.

 Bókhald

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977

Framtal 2008
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um frest. 
Vönduð vinna. Einnig opið um helgar. 
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

 Fjármál

Skattframtal 2008. Einfalt farm-
tal kr. 2.500. Framtalsþjónusta HR s. 
6634141.

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

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

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. Hafið 
samband. Íslenskir fagmenn S. 862 
2413

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Íslenskir fagmenn
Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 

3934 Ingimundur Eyjólfsson 
Málarameistari.

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.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl.í s. 894 0031.

 Dulspeki-heilun

Dagmar Koeppen
Miðill og heilari. Örfáir tímar lausir. 
Tímapantanir í s. 661 6043.

 Nudd

Whole body massage. S. 862 9981.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

 Múrarar

Alexa ehf.
 Múrverk - flísalagnir - 

sandspörtlun - og margt 
fleira. 

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Múrverk - flísalagnir - smíði og margt 
fl. Tímavinna/tilboð. Góð vinnubrögð. 
Sími 847 2209.

 Trésmíði

Trésmíði: Girðingar, sól-
pallar.

Setjum niður rotþrær og skólp-
lagnir. Stauraborun og brot-

fleygun. Smíðavinna úti og inni. 
Ísl. fagmenn

Halur og sprund verktakar ehf 
S. 862 5563.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

2 rúm, 105x2 & 80x2 til sölu. Fást sann-
gjörnu verði. Uppl. í s. 848 8601.

 Hljóðfæri

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

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

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

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timb-
ur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Ýmislegt

Gámahús Rúmgott einangrað gámahús 
óskast til kaups eða leigu. Upplýsingar 
sími 481 1045 eða eyjamyndir@isholf.
is

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsi-
prógram frá Aloe Vera 14.690kr S. 
6978928

Bætt heilsa - Betra Líf!
Björn á 4 vikum -9 kg

Jóhanna á 7 vikum -12 kg
Elín á 12 vikum - 20 kg
Maja á 17 vikum -37 kg

Viltu bæta þinn lífstíl ? LR-kúr-
inn virkar!

Uppl. gefur Alla í síma 891 
6264 eða allax@simnet.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

NÁMSKEIÐ/NÁMSKEIÐ ICELANDIC FOR 
FOREIGNERS ALL YEAR Level I: 4 weeks 
Md-Frd;18-19:30. Start 31/3, 28/5 Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start 
14/4, 2/6 Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30. Start 31/3, 2/6. Ármúli 5. 
s.5881169, www.icetrans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Ársgamalt rúm úr eik. 2x80 cm x 200. 
Rafknúnir lyftibotnar. Springdýnur. 
50.000 kr. Einnig 3ja sæta leðursófi úr 
IKEA. á 10.000 kr. Sími 894 7252.

Til sölu flott húsgögn, flottir lampar, 
flottar myndir og ýmislegt fleira. Uppl. 
í s. 823 8253

SÓFALIST - LAGERSALA    
Vegna væntanlegra flutninga verða okkar fallegu vörur með 40% 

afslætti fram til flutnings. - Gerið góð kaup !
( ath. á ekki við brúðarvörur )
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 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Íslenskir hvolpar til sölu. Gullfallegir, 
hreinræktaðir íslenskir hvolpar til sölu. 
Heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir 
og tilbúnir til afhendingar. Upplýsingar 
á heimasíðu Ísrima ræktunar: www.
steinegg.is/isrima og í síma 899 2121.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/linafina

Chihuahua hvolpar til sölu. Tilb. til afh. 
Bólus. Örmerktir og m. ættb. S. 897 
8848.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar Uppl. í s. 863 0474 og www.123.
is/manaskin

 Ýmislegt

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 

afgreiðslu strax. Mest einangr-
uðu pottar á markaðnum, lokað 

24 tíma hreinsikerfi o.m.fl. 
Fimm ára ábyrgð. Frí heim-

sending hvert á land sem er. 
Sendum bæklinga samdægurs. 

13 ára reynsla á Íslandi.
Opið alla daga frá 14 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

Til sölu nýleg HTH hvítlökkuð höldulaus 
eldhúsinnrétting. Einnig keramikhellu-
borð, ofn og háfur. Allt mjög vel með 
farið. Uppl. í síma 897 9353.

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

Gisting í fallegu umhverfi rétt 
utan Akureyrar. Ferðaþjónustan 
Öngulsstöðum s. 8631515, hrefna@
ongulsstadir.is

 Hestamennska

Stallmúlar, gráir, bláir, grænir og brúnir 
kr. 695,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 
7388.

 Ýmislegt

Köfunarbúnaður til sölu. Fyrsta floks 
köfunargræjur með öllu til sölu. M.a. 
2 kútar og Interspiro heilgríma. Verð 
200þ. S. 8402164

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til til leigu
Húshjálp, aðeins góður aðili kemur til 
greina. Uppl. í s. 867 3954.

210 fm Penthouse Í 201 kóp.. 5 svefn-
herb. 2 baðh. Stæði í bílag. V. 250 þ. S. 
898 9097.

4 herb. íbúð í miðb til leigu. Leiguverð 
200 þ. á mán. S. 895 0497.

Nýtt hús
Nýjar íbúðir í Bjallavaði 1-3 
Norðlingarholti. Tekið á móti umsókun 
til 19 mars’08. www.leigulidar.is

3 herb. íbúð 98 fm í Hfj. til leigu frá 1 
apr. Uppl. í s. 864 4544 & 896 6606.

Til leigu 2 herbergja snyrtileg og björt 
íbúð við Reynimel (107). Leiga 120 
þús á mán. Bankaábyrgð sem svarar 
3 mánaða leigu. Aðeins reglusamir og 
skilvísir leigjendur koma til greina. Uppl. 
í s. 898 1188

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3ja herbergja íbúð á svæði 
110. Helst nálægt Selásskóla. S. 697 
6634.

Óskum eftir 4 herbergja íbúð á svæði 
101 sem fyrst. Upplýsingar í síma 616 
1016 & 662 3101.

Reglusöm einstæð móðir óskar eftir 3ja 
herb. íbúð strax! Greiðslugeta 80-100 
þús. á mán. sími 6993691

Par með eitt barn óskar eftir 3 herb 
íbúð frá 1. júní, helst á svæði 103-104-
105 eða 107. Reglusemi og skilvirkar 
greiðslur. Uppl. 845-4444

 Sumarbústaðir

LEÐURSÓFASETT Í 
SUMARBÚSTAÐINN

 Mjög vandað hágæðasett 3+1+1 frá 
Öndvegi til sölu.Tilvalið í sumarbústað-
inn.Verð 190 þús (kostar nýtt ca. 500 
þús).Uppl. í 588-9388/699-0065

ATVINNA

 Atvinna í boði

Frístundaheimili
Starfsfólk óskast á frístunda-

heimilin við grunnskóla 
Reykjavíkurborgar eftir hádegi á 

virkum dögum.
Nánari upplýsingar á www.itr.

is og í síma 411 5000.

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Söluturninn JOLLI 
Hafnarfirði

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

Pylsuvagninn Laugardal leitar eftir kvöld 
og helgar fólki. Góður vinnutími í boði 
og góð laun í boði fyrir rétta aðila. 
Umsóknareyðublöð á staðnum.

Little Caesars Ögurhvarfi óskar eftir 
starfsfólki í dag-kvöld og helgarvinnu. 
Allir hvattir til að sækja um. Umsóknir 
berist á pizzapizza@pizzapizza.is eða í 
síma 580 0000 milli 11-13.

Óska eftir vönum manni 
á nýlegregri hjólagröfu

Þeir sem hafa áhuga hafið 
samband í s. 891 8338.

Alefli ehf
Óskum eftir að ráða vana 

smiði í mótauppslátt. Unnið í 
mælingu.

Uppl. gefur Magnús Þór í s. 
660 4472 eða á magnus@

alefliehf.is

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorð-
ið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Óskum eftir starfsfólki í sal og 
á bar, einnig vantar fólk í uppvask. 
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í 
boði. B5 tekur við umsóknum barþjóna, 
þjóna og uppvaskara á b5@b5.is.

Veitingahúsið Nings
óskar eftir starfskrafti í fullt 

starf. Unnið er á 15 daga vökt-
um. Starfsmaðurinn þarf að 

eiga auðvelt með að vinna með 
öðrum, hafa góða þjónustu-

lund og vera íslenskumælandi. 
Möguleiki á að byrja strax eða í 

lok sumars 

—————————————————- 

Einnig eru að losna kvöld- og 
helgarstörf, bæði bílstjórar og 

afgreiðslufólk
Uppl. í síma 8228870 eða á 

www.nings.is

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum vélamanni. 

Matur í hádeginu og heim-
keyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525.

Næturvaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

Okkur vantar öflugan næt-
urvaktstjóra til framtíðar-

starfa á líflegan vinnustað. 
Verslunarstörf ásamt vaktum-
sjón. Unnið er í viku, frí í viku

Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 eða 

Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 
9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Hótel Óðinsvé
Hótel Óðinsvé óskar eftir að 

ráða þernur til starfa.
Upplýsingar gefur Jónína 
í síma 511-6200 á virkum 

dögum.

Næturvaktstjóri
Select Vesturlandsvegi

Starfsmaður í verslun
Select Suðurfelli og Select 

Bústaðavegi
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Vaktavinna.

Nánari upplýsingar gefur Heiða 
í síma 444 3056, Sigurborg, 
stöðvarstjóri Suðurfelli síma 

557 4060 eða Jóhanna stöðvar-
stjóri Bústaðavegi, í síma 552 

7616.
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell/Select stöð eða á 
www.skeljungur.is.

Starfsmaður á plani
Select Smáranu

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 

aldri.
Vaktavinna í boði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 

eða Jóna Björg, stöðvar-
stjóri, í síma 554 2280. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Hlutastörf
Select Birkimel

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Í boði starf aðra 

hvora helgi.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiða í síma 444 3056 eða 
Stefanía, stöðvarstjóri,

í síma 551 4474. 
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell/Select stöð eða á 
www.skeljungur.is.

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

- 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).

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir 
hressu starfsfólki til afgreiðslustarfa. 
Upplýsingar gefur Helga í sima: 699-
4523.

Rizzo Pizzeria.
Ertu hress og dugleg/ur, hafðu þá sam-
band við okkur. Mjög góður mórall og 
lifandi vinnustaður. Okkur vantar fólk 
til útkeyrslu og í afgreiðslu í fullt starf 
og kvöld og helgarvinnu. Nánari upplýs 
á Rizzo Pizzeria Grensásvegi 10 og 
Bæjarlind 1.

Jamesbönd
Óskar eftir starfsfólki 18 ára og eldri 
í kvöld- og helgarvinnu í Jamesbönd 
Skipholti 9. Uppl. á staðnum á daginn.

 Atvinna óskast

30. Lettnesk kona leitar að framtíðarstarfi. 
Talar Ensku, rússnensku, lettnesku og er 
að læra íslensku. Er með ökusk. Reynslu 
í afgreiðslust. Sarmite, 894-7153

 Tilkynningar

Saga film óskar eftir 
áhuga- og aukaleikurum 

- 18-80 ára
Saga film óskar eftir áhuga- og 

aukaleikurum á aldrinum 18 - 80 
ára. Til að leika í nýjum sjónvarps-

þáttum sem taka á upp í vor. 
Leikreynsla er æskileg en ekki 

skilyrði. Einnig leitum við að íbúð-
um af öllum stærðum og gerðum 

til að taka upp í.
Áhugasamir sendi póst á net-

fangið sjonvarp@sagafilm.is með 
mynd, símanr. og helstu uppl.
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merking.is

Sölumaður óskast 
Starfið felur í sér sölu og sölustjórnun á 
vörum sem Merking ehf. framleiðir og selur

Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund og vera
tilbúin að vinna undir álagi.
Þekking á algengustu tölvuforritum eins 
Word,Photoshop og Illustrator er nauðsynleg.
Reynsla af sölustörfum er nauðsynleg

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknum skal skila á póstfang. 
fyrir 28/3/2008

joi@merking.is
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Valþór Ólason
Sölumaður
Beinn sími: 534 5403
valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5401
valborg@klettur.is

Svava Júlía Hólmarsdóttir
Sölumaður
Beinn sími: 898 3023
svava@klettur.is

Oddur G. Hauksson
Sölumaður
Beinn sími: 897 6110
oddur@klettur.is

Guðmundur F. Kristjánsson
Sölustjóri
Beinn sími: 534 5406
gudmundur@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5404
svavar@klettur.is

Svavar Hrafn Svavarsson
Sölumaður
Beinn sími: 534-5407
svavarhrafn@klettur.is

Einar Viðarsson
Sölumaður
Beinn sími: 534-5402
einar@klettur.is

Örn Helgasson
Sölum. atvinnuhúsnæðis
Beinn sími: 534-5405
orn@klettur.is

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

Fasteignasalan Klettur hefur hafið sölu á
glæsilegum íbúðum við Tröllakór 9 - 11
í Kópavogi sem Gustur byggingafélag er að
reisa, um er að ræða fjölbýlishús, lyftuhús á 3-
4 hæðum, ásamt jarðhæð og bílageymslu. Ein
lyfta er í húsinu. Sex íbúðir eru á hverri hæð
nema á jarðhæð þar eru 3 íbúðir. Góð
staðsetning, nálægt skóla og leikskóla og hlið
nýrrar íþróttaakademíu og nálægt
fyrirhuguðum framhaldsskóla.

Tröllakór 9-11 Grandahvarf 1-5

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

Hörðukór 3

Fr
u

m

ÍBÚÐIRNAR Í GRANDAHVARFI ERU
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR FRÁ 121-136 FM 

AÐ STÆRÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ 
VIÐ VATNSENDA

✔ Möguleiki er að kaupa bílskúr með sumum eignum
✔ Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli
✔ Glæsilegur frágangur lóðar og sameiginlegra svæða
✔ Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu

í götuna, vöktuð af stjórnstöð
✔ Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir öryggiskerfi

hverri íbúð

Fasteignasalan Klettur kynnir opin hús milli kl. 14:00 og 16:00 á eftirfarandi eignum

Til sölu stórglæsilegt, 86 fm, sumarhús í Ásgarðslandi Grímsnesi. Eignin skiptist í 3 góð svefnherbergi, baðherbergi, and-
dyri, eldhús, stofu og geymslu. Húsið er fullbúið að utan og tilbúið til klæðningar og innréttinga að innan. Lóðin er 7007 fm 
eignarlóð, jaðarlóð með mjög góðu útsýni. Húsið verður opið í dag laugardag milli kl. 13:30-15:30. 
Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastarlundi, beygt til vinstri í átt að Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca 1 km.
Frekari upplýsingar veittar í símum 840 2277 og 893 3390.

Fr
u

m

Opið hús í dag kl. 13:30-15:30
Sumarhús í Grímsnesi á eignarlóð

Hagamelur 28
107 Reykjavík
Stór hæð með sérinngangi! 

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

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun

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

694-4000

895-6107

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR 17 – HAFNARFJÖRÐUR

Fr
u

m

Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað, glæsilegt 305 fm einbýli með innbyggðum bílskúr.
Eignin er glæsilega hönnuð, með glæsilegum stórum stofum, nýstandsett eldhús, glæsilegt útsýni af
tvennum svölum. Mjög góð auka íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Eign í toppstandi utan sem inn-
an. Einstök staðsetning. Verðtilboð.

Upplýsingar gefur Hilmar sölumaður í síma 892 9694 eða á skrifstofu Hraunhamars.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

694 4000

Hafdís Rafnsdóttir
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is
895 6107

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur 
Fasteignasali

Eignin er samtals 380 fmr skv fmr en að sögn eiganda er um 30 fm að auki sem er ekki 
inni í fermetratölu hússins og eignin því 410 fm. Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni 
arkitekt. Form hússins er einkar glæsilegt og nær arkitektinn fram fallegum og einstökum 
línum á hinum ýmsu stöðum hússins. Innanhúshönnun  er samræmd í öllu húsinu. 
Gólfefni er náttúrusteinn og fallegt suðurríkja eikarparket. Loftaklæðningin í húsinu er 
Brasilísk fura og mikið lagt í lagningu þess. Garðurinn er hannaður af Pétri Jónssyni og er 
mjög fallegur með sérvöldum plöntum, lágreistum skjólveggjum og verönd með heitum 
potti, falleg lýsing er í garði. Lofthæð er mjög góð í húsinu og að hluta allt að 8 metrar. 
Útgengt er á 7 stöðum út úr húsinu. Fullkomið þjófavarnarkerfi er í húsinu.

Þetta er stórglæsileg eign í algjörum sérflokki sem  á enga sér líka á Íslandi.

EINSTAKT OG GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS MEÐ 
STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI Á ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ 
Í GARÐABÆ

Eskiholt 7, 210 Garðabær
EIGN

 FYRIR 

VANDLÁTANýbyggingar

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

DREKAVELLIR 11 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á 3 hæðum. Tvennar sval-
ir á 2. og 3. hæð. Fullb. að utan og
fokh. að innan. Verð frá 31 millj.
7123

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílag. í lyftuhúsi á frá-
bærum stað í miðbæ Hfj.
Glæsilegar sýningaríbúðir. Verð frá
26,7 m. 6928

KVISTAVELLIR 60-62 -
SKIPTI MÖGULEG - AFH.
TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU
Glæsileg og sérl. vel skipulögð 222
fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb.
Afh. fullb. að utan og tilb. til máln-
ingar að innan. Hérna verður raf-
magn, pípulögn og smíðavinna bú-
in og komið að handlögnum heim-
ilisfaðir. Verð 40 millj. 6616

NORÐURBAKKI -1 OG 3 -
HFJ. Glæsil. 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílag. á frábærum stað við
sjávarsíðuna. GLÆSILEG SÝN-
INGARÍBÚÐ Verð frá 24,9 millj.

FLÉTTUVELLIR Fallegt einb.h. á
einni hæð. Húsið er alls 253,1 fm þar
af bílsk. 61,2 fm. Afh. rúml. fokh. að
innan. Verð 39,9 MILLJ. 7392 

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. Verð frá
19 m. 7133

DREKAVELLIR 48-52 HFJ. Fal-
leg raðhús 189 fm sem skilast fullb.
að utan og fokh. að innan. Góður 35
fm bílskúr. Verð frá 27,9 millj. 6411 

KVISTAVELLIR - HFJ. Sérlega
fallegt og vandað 212 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist full-
búið að utan og tilb. til innr. að innan.
Verð 49,8 millj. 6994

KVISTAVELLIR 46-48 - HFJ.
„TVÖ EFTIR“ Falleg 246 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afh. fullbúið að
utan og fokhelt að innan eða lengra
komið. Verð frá 35,9 millj. 7235

KVISTAVELLIR Falleg og vönduð
raðhús á tveim hæðum, stærð 173
fm, með bílskúr. Húsin skilast fullb.
að utan en fokh. að innan. Gott
skipulag. Verð 27,2 millj. miðjuhús
og 27,9 millj. endahús. 7359

FURUÁS 2 til 6 Falleg 240 fm rað-
hús m/bílsk. á FRÁBÆRUM ÚT-
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 39,0
millj. 6891

Kvistavellir 44 - Hafnarfirði
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og 3 bílsk. í
nýju 4ra hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérl. vönduð tæki og innrétt.
Afh. í maí - júní 2008. Verð frá 18,9 millj.

ALLT AÐ 90% LÁN Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

Háteigsvegur 3

Nýtt heimili í miðborginni. Við bjóðum ykkur að koma 
og skoða vandaðar íbúðir rétt við Klambratúnið í dag 

milli klukkan tvö og fimm.

Komdu við í miðbænum, við bjóðum upp á fallegar 
íbúðir, kaffi, svala og súkkulaði.

Opið hús

14:00 - 17:00

Nýtt heimili - fasteignasala

Hamraborg 10

Sími: 414 6600     Fax: 414 6601

www.nyttheimili.is

Reynir Erlingsson Lögg. fasteignasali
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

TI
L

LE
IG

U

FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Til leigu 686,5 fm húsnæði á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu.
Nánari lýsing: Húsnæðið er með malbikuðu bílaplani
og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í eldhús og
salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum nýtingar
möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og með 1. maí
2008 eða fyrr eftir samkomulagi. Einnig er möguleiki á
að leigja efri hæð sem er skrifstofuhúsnæði/heildsala
ca 300 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

GLITVANGUR – HF. GLÆSILEGT EINBÝLI

Fr
u

m

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð
með innbyggðum bílskúr samtals 212 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig: 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa,
arinn, eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi ofl. Glæsileg
hornlóð. Hiti í plani, góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Myndir á mbl.is. Laust strax.

Til leigu á Hellu

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Til leigu vel staðsett og
fullbúið veitingahús á
Hellu, Rangárvallasýslu.
Þarna var áður rekið veit-
ingahúsið Kristján X. Alls 212 fm. Langtímaleiga.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborgar 
sími 482 4800 • arborgir@arborgir.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsileg 114 fm 4ra herb.
íbúð á jarðhæð með stórri
verönd með skjólveggjum í
vel staðsettu lyftuhúsi við
Arnarnesvoginn. Sér geymsla er á hæðinni og sér stæði í
lokaðri bílageymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð af Guðbjörgu
Magnúsdóttur arkitekt og er afar vönduð á allan hátt.
Glæsilegt eldhús með eyju og hvítum innréttingum, rúm-
gott sjónvarpshol, 3 rúmgóð herbergi, öll með skápum og
vel innréttað baðherbergi.Náttúruflísar og parket á gólfum.
Óhindrað útsýni er að Álftanesi, út á Voginn og til norð-
austurs. Verð 42,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17 
Íbúð merkt 0101. Verið velkomin.

Fr
u

m

Strandvegur 9 
Sjálandi Garðabæ

Glæsileg og sérhönnuð íbúð með óhindruðu útsýni

Opið hús í dag frá kl. 16-17

Falleg og vel skipulögð
5 herb. 129 fm íbúð
ÍBÚÐ 0202 á 2. hæð í
Hlíðunum þ.m.t. 6,0 fm
sér geymsla í kjallara.
Íbúðin skiptist í bjart
anddyri, samliggjandi
skiptanlegar stofur með
útgangi á svalir til vest-

urs, eldhús með borðkrók og ljósri innréttingu, þrjú her-
bergi, þvottaherbergi og flísalagt baðherbergi. Góð íbúð
miðsvæðis í Reykjavík. Verð 33,7 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-15. 
Verið velkomin!

Eskihlíð 8
Góð 5 herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 13-15

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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KRÓKAMÝRI -
210 GBÆ.

Fallegt 183,6 fm.
parhús á tveimur
hæðum með
innbyggðum bílskúr.
Frábær staðsetning á

rólegum stað í Garðabæ, nálægt skóla, íþróttahúsi og
fl. VERÐ 61,5 millj.

Uppl. Bjarni Pétursson sölufulltrúi - 8963875
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Mjög gott ca 300 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
Ármúla. Bak við Parket og Gólf. Gæti hentað vel fyrir
heildsölu eða skrifstofurými.
Nánari lýsing: Sérinngangur á 2.hæð, komið inn í
sal í dag heildsala, innaf eru skrifstofur, snyrting,
kaffistofa og geymslur. Mjög gott húsnæði í miðju
Reykjavíkur. Laust 1. maí nk.
Einnig er möguleiki á að leigja neðri hæð sem er
lagerhúsnæði 686,5 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300

Um er að ræða söluturn með videoleigu og grilli,söluturninn er í
rúmgóðu 160 fm leiguhúsnæði og í hjarta Seltjarnarness.Mikið og
gott safn af dvd myndum, góð vinnuaðstaða bæði fyrir afgreiðslu á
sælgæti, ís og grilli. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja reka
sitt eigið fyrirtæki. Verð 3,000,000

Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu Kletts í síma 534-5400

Svavar G. Svavarsson 
Lögg. Fast.

SELTJARNARNES – SÖLUTURN-
VIDEOLEIGA-GRILL EINSTAKT TÆKIFÆRI
- VEGNA BREYTINGA - AUÐVELD KAUP

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
FAXAHVARF 1 – 203 KÓP

Reisulegt og fallegt 245fm einbýlishús á þessum vin-
sæla stað. Eldhús er með fallegri innréttingu og tækj-
um úr burstuðu stáli. Stofa rúmgóð og björt. Baðher-
bergi með hornbaðkari. Barnaherbergi rúmgóð með
góðu skápaplássi. Hjónaherbergi með fataherbergi.
Fallegt útsýni og stutt í náttúruna. VERÐ 86 millj.
Nánari upplýsingar gefur Reynir í síma 822 8452
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

OPIÐ HÚS 14.00 – 15.00 Í DAG 
VÆTTABORGIR 100 – 112 RVK

Sérlega fallegt 163,1 fm raðhús á 2.hæðum (annað
hús frá enda) 4 svefnherbergi - suðurgarður. Þetta er
mjög góð eign í litlum botnlanga, örstutt er í alla
skóla, verslanir (Spöng) og aðra þjónustu.

Ingólfur og Guðrún bjóða þig og þína
velkomna! Símar 587 2388 / 860 7601
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Einstaklega björt og falleg endaíbúð á annarri hæð í fjölbýlishúsi á
Kleppsvegi við Holtaveg. Íbúðin er samtals 130,1 m2 að stærð með
geymslu og skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 3 svefnherbergi, bað-
herbergi, þvottahús, hol og geymslu sem er í kjallara. V. 31,4 m. 7130

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG

FRÁ KL. 14:00-15:00.

OPIÐ HÚS - KLEPPSVEGUR 144 2. H.V.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sími 588 9090 • Síðumúla 21 • www.eignamidlun.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Viltu leigja?

Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari
barbara@rentus.is
gsm 664 6020

Fiskislóð 75 
Til leigu vel innréttað skrifstofuhúsnæði í 101. Alls um 6 til 7 
skrifstofur ásamt stórum sýningarsal og aðgengi að sameiginlegri 
kaffistofu. Parket á gólfum og allar lagnir til staðar sem og 
loftræstikerfi. Laust strax.

101 ReykjavíkTIL LEIGU

Þarftu að leigja?
Nú er góður tími til að leigja. Kynntu þér 

sölupakka Rentus og þá þjónustu sem við 
bjóðum upp á. Nánari upplýsingar finnur 

þú á www.rentus.is

Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari
barbara@rentus.is
gsm 664 6020

Holtasmári
Skrifstofuhúsnæði til leigu í Hjartaverndarhúsinu. Tilvalið fyrir 
aðila með starfsemi í heilsugeiranum. Einstakar skrifstofur 14,5 til 
26,6 fm auk 237 fm í opnu rými, auk aðgangs að kaffistofu og 
fundarherb. Húsnæðið er laust strax. Næg bílastæði. 

201 KópavogurTIL LEIGU

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Höfðatorg
Til leigu um 600 fm glæsilegt veitinga- eða verslunarpláss á 
jarðhæð. Á Höfðatorgi verður glæsileg byggð með fjölda fyrirtækja 
og stofnana, fjölbreyttri þjónustustarfsemi, veitingast. og opnum 
svæðum sem tengja Laugaveginn og fjármálahverfið við Borgartún. 

105 ReykjavíkTIL LEIGU

Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari
barbara@rentus.is
gsm 664 6020

Tunguháls
Til leigu mjög gott 1.830 fm atvinnuhúsnæði við Tunguháls.  
Húsnæðið skiptist í tvo sali,  annar 1.330 fm og hinn 500 fm. 
Mikil lofthæð og góðar innkeyrsludyr.
Gott gámapláss á plani. Laust fljótlega.

110 ReykjavíkTIL LEIGU

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Völuteigur
Nýuppgert glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu, um er að ræða tvö 
265 fm bil á 2 hæðum. Hvor hæð er með opnum rýmum sem gefa 
möguleika á að skipta niður í smærri einingar. Eldhúskrókur og 
salerni er á báðum hæðum. Hér góður er framtíðarstaður.

270 MosfellsbærTIL LEIGU

101 ReykjavíkTIL LEIGU

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Rentus kynnir leigu nýtt glæsilegt verslunar- og skrifstofuhúsnæði á frábærum stað. Um er að ræða 2000 fm hús að gólffleti 
ásamt um 500 fm millilofti. Möguleiki er á að væntanlegir leigutakar geti komið að lokahönnun hússins. Húsinu verður skilað 
fullbúnu að innan og utan með malbikaðari lóð.

Fiskislóð



Viltu leigja?

Á einum besta stað í miðborginni er til leigu 

verslunarhúsnæði á jarðhæð og skrifstofuhúsnæði á 

2. hæð. Jarðhæðin er alls 438 fm, með 27 metra 

gluggavegg út að Laugavegi. 

Mögulegt er að skipta húsnæðinu niður í tvö rými. 

Vandað skrifstofuhúsnæði er á 2. hæð, með lokuðum 

skrifstofum og opnu vinnurými, um 400 fm. 

Næg bílastæði eru í nýju bílastæðahúsi beint á móti.

Laugavegi 97 | 101 Reykjavík | Sími 440 6100 | Fax 440 6101 | www.rentus.is

Til leigu er verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði á besta 
stað í bænum

Laugavegur 99

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt einstaklinga og fyrirtæki 
sem vilja leigja út fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri eða 
lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um alla þjónustuþætti, allt frá 
grunnskráningu eigna og kynningu til samningsgerðar við útleigu.

27 metra glæsilegur gluggaveggur snýr út að Laugavegi.

Barbara Wdowadik
lögg. leigumiðlari
Sími 440 6020
Gsm 664 6020
barbara@rentus.is

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
Sími 440 6014
Gsm 840 2100
halldor@rentus.is

Hafðu samband og fáðu allar nánari upplýsingar.
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til lengdar lætur. Enda eru flestir þeirra 
skammlífir. Ungt fólk leggur í hópastarf 
til að skapa sér tímabundið starfsvett-
vang áður en það heldur annað. Maður 
gerði þetta sjálfur í nokkur ár. Gerði það 
sem maður vildi sem var óskaplega fínt 
veganesti. Ég er ekki að gera lítið úr því. 
En þar eru engir þroskamöguleikar til 
framtíðar.

Og þegar frjálsu leikhóparnir eru að 
blómstra úti um allt skulum við ekki 
gleyma því að það er fyrir gefna vinnu – 
ef það eru laun þá er það hungurlús. Það 
er algengt að greidd séu 120 þúsund í 
æfingalaun á mánuði. Það sér hver sjálf-
an sig lifa á því. Svo er undir hælinn lagt 
hvort það fæst borgað þegar upp er stað-
ið. Og þegar talað er um blómlegt starf í 
leikhópum er ekki verið að líta til list-
rænna gæða.“

Stóru virkin hrunin
„Hitt er svo alvarlegra og mikið áhyggju-
efni að bæði Þjóðleikhúsið og Leikfélag 
Reykjavíkur eru að brotna niður sem 
kompaní. Og það er stóra áhyggjuefnið í 
íslensku leikhúsi í dag fyrir utan skort á 
hugmyndafræðilegri sýn, og þá er ég ekki 
bara að tala um listræna sýn. Þetta er 
miklu flóknara en það að lesa nýjustu 
leikritin.

Þú verður að fylgjast með, anda með 
tímanum, fylgjast með í heimspeki og 
hugmyndaumræðu, kíkja út fyrir land-

steinana og tengja. Leikflokkar stóru leik-
húsanna eru orðnir örkompaní, nánast 
eins og frjáls leikhópur hvað varðar stærð 
og samsetningu. Með því ástandi erum 
við búin klippa á alla þróunar- og þroska-
möguleika. Fyrir örfáum árum voru 35 
stöður fastráðinna í Þjóðleikhúsinu og 25 
hjá Leikfélaginu. Þá er verið að tala um 
tímabundna samninga, ekki æviráðningar 
eins og margir virðast álíta að séu þar enn 
við lýði. Núna eru fastráðningar þar rétt 
yfir einn tug leikara í hvoru húsi.“

Rof í þróun
„Leikhúsin eru núna eins og rofabarð sem 
þarf að græða að nýju. Það er búið að 
brjóta þau niður. Menn geta blaðrað um 
að hægt sé að reka leikhús án þess að hafa 
þar starfandi stóran leikflokk. Ef þeir 
hefðu þekkingu og þekktu eitthvað til 
leiklistarsögu og leiklistarþróunar þá 
vissu þeir betur: þar sem eru starfandi 
leikflokkar með eðlilegri samsetningu 
kynslóða, þar sem hinir yngri ögra þeim 
sem eldri eru, og þeir eldri miðla reynslu 
til hinna yngri, þar ná menn árangri. 
Þegar búið er að rjúfa samgang milli kyn-
slóða þannig að þær hittast ekki, rofnar 
samhengið í þróun listgreinarinnar. Listir 
getur þú ekki lært til hlítar, þú getur 
tamið þér undirstöðuatriði og tækni en þú 
lærir bara af reynslunni og hana færðu 
bara í leikhúsinu sjálfu.
Nú er svo komið að ungir leikarar hitta 

bara ekki aðra en unga leikara, helst úr 
bekknum sem var á undan þeim í skóla 
eða bekknum sem var á eftir. Það koma 
árgangar úr Leiklistarskólanum og mars-
era inn í leikhúsin og eru enn í sama litla 
hópnum. Og þeir sem hafa lagt stund á 
nám erlendis passa ekki inn í hópinn, eru 
ekki partur af klíkunni. Þar er hætta á 
jámennsku og sjálfsánægju sem þroskar 
ekki fólk, leiðir það áfram. Örkompaníin 
hafa enga þroskamöguleika. Sú stefna að 
kalla fólk inn tilviljanakennt og ráða það í 
stök verkefni er ekki þroskavænleg.“

Dæmi af samhæfðri hljómsveit
„Það er gott að taka dæmi af Sinfóníu-
hljómsveitinni. Það er auðveldara að 
skilja það en leikhúsið sem fólk á erfiðara 
með að skilja. Við höfum Sinfóníuhljóm-
sveit sem er viðurkennt að hefur tekið 
gífurlegum framförum á undanförnum 
tveim áratugum og er eins og við segjum 
oft á „heimsmælikvarða“ hver sem hann 
er nú. Gríðarlega góð hljómsveit. Halda 
menn að þessi hljómsveit væri góð ef 
ráðnir yrðu þangað fimm eða tíu og hinir 
kæmu bara inn eftir því hvernig verkefni 
væru vaxin eða hver stjórnandinn væri? 
Þá ættum við enga hljómsveit.

Það er vegna þessarar heildar: það er 
velmenntað fólk sem kemur inn í hóp vel-
menntaðs fólks með reynslu. Það verður 
til deigla, núningur sem er skapandi. 
Þessi heild sem ekki er einsleit  heldur 

margleit í breidd og þekkingu og aldri og 
það er þess vegna sem árangur næst.“

Amerískt uppeldi
„Þá komum við að sjónvarps- og bíó-
myndasamfélaginu. Við búum við afskap-
lega einhæft myndefni. Meira og minna 
er þetta amerísk framleiðsla. Þannig að 
auðvitað er mjög einsleitt uppeldi í að 
skoða listir. Hollywood skilgreinir sig 
ekki sem listaframleiðanda heldur iðnað. 
Það er aðalfóður í uppeldi íslenskra ung-
menna: amerísk skemmtana- og afþrey-
ingarmenning. Það þýðir ekkert að fussa 
og sveia og segja að þetta sé eitthvert tuð 
og geðvonskutal í gamalli kerlingu. Skoð-
um bara hvað er á boðstólum. Ungir leik-
arar samsama sig miklu meira með amer-
ískum leikurum en evrópskum. En 
fyrirgefið: Ameríka á leikflokka sem 
kunnir eru um allan heim og hafa starfað 
lengi eins og hefur tíðkast í Evrópu. Þar 
dytti mönnum ekki í hug að fara með sjón-
varpsleik upp á svið.

Lærður maður hélt því fram í Morgun-
blaðinu um daginn að það væri einn helsti 
akkíllesarhæll íslensks leikhúss að þar 
væri enn að finna stóran leik og menn 
ættu að færa sig nær kvikmyndinni. Þar 
talaði maður sem vissi ekki neitt. En 
hvers vegna veit hann ekki neitt? Það er 
vegna þess að það er engin umræða og 
engin skoðun. Það er allt dottið inn í sama 
sjónvarpsfarveginn.“

ið er 
óðar. 

Engisspretturnar  
Þórhildur Þorleifs-
dóttir við vinnu 
í síðustu viku 
ásamt Guðrúnu 
S. Gísladóttur 
leikkonu.

LEIKLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
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G
uðjón frumsýndi nú fyrir 
skemmstu og verða sýning-
ar fram á vorið en Demo-
crazy Egils hefur nú verið 
leikið í rúman mánuð og 

stendur til að halda því áfram til næstu 
mánaðamóta. Þræðir verkanna tveggja 
liggja raunar víðar en í gegnum íslensku 
tenginguna því að Hamlet Shakespeares 
er eitt þeirra verka sem varð hópnum 
sem vann Democrazy til innblásturs. 
Hópurinn kallar sig Mindgroup og leit-
ast við að kanna mörk leiklistarinnar og 
samband þess við aðrar listgreinar. 
Mindgroup lítur í og með á sig sem 
sjálfstætt fræðafélag sem hefur það að 
markmiði að viða að sér þekkingu og 
reynslu á sviði þessara marka á milli 
leiklistarinnar og annarra listforma. Á 
annan tug manna tengist Mindgroup 
lausum böndum en kjarninn er fimm 
manna hópur sem skipaður er tveimur 
Dönum og þremur Íslendingum, þeim 
Jóni Atla Jónassyni rithöfundi og leik-
skáldi, Sigurði Óla Pálmasyni leik-
myndasmiði og Agli Heiðari Antoni 
Pálssyni, leikstjóra þess verks sem hóp-
urinn setur nú upp. Það er þessi kjarni 
sem titlaður er höfundur Democrazy. 

Þeir Jón Atli og Egill segja í ítarlegu 
viðtali sem birtist á vefsíðu CampX-
leikhússins að vinna við verkið hafi 
raunar líka farið fram í samvinnu við 
leikara sýningarinnar og verkið sjálft 
hafi fengið að þróast heilmikið á undir-
búningstíma sýningarinnar. Hugmynd-
in sem lögð var til grundvallar var að 
skoða samtímann með gagnrýnum 
augum, fyrst og fremst út frá lýðræðis-
hugsuninni og því hvar völdin raun-
verulega liggja. Höfundarnir lögðu á 
sig mikla rannsóknarvinnu og fóru ofan 
í saumana á verkum margra af áhrifa-
ríkustu hugsuðum síðari ára innan lýð-
ræðisumræðunnar. Má þar nefna þá 
Francis Fukuyama, Jacques Derrida og 
Michel Foucault. Þá spinnast á áberandi 
hátt inn í verkið jafnólíkir þættir og 
áðurnefndur Hamlet Shakespeares og 
Eurovision-söngvakeppnin. Til þess að 
allur leikhópurinn væri vel með á nót-
unum og gæti tekið þátt í áframhald-
andi mótun verksins var þessi bak-
grunnur þess einnig kynntur fyrir 
leikurunum, sem lögðu á sig sama lest-
ur af Derrida, Fukuyama og öðrum inn-
blástrum verksins. 

Stórar stærðir skotspónn
Democrazy er hörð samtímaádeila í 
formi gamanleiks. Höfundunum er 
mikið niðri fyrir og finnst sitthvað horfa 
til verri vegar í lýðræðisþróun síðustu 
ára. Af verkinu sjálfu, og viðtölum við 
aðstandendur þess, má greina að þeim 
þyki Evrópusambandið vera miðstýrt 
bákn sem lítt er um lýðræði gefið og 
reyni að byggja einhvers konar varnar-
múr gagnvart fátækari þjóðum í öðrum 
álfum. Söknuður ríkir í garð gamla 
Norðurlandamódelsins í velferðarmál-
um en höfundarnir eru á því að í stað 
þess hafi komið frjálshyggjustefna þar 
sem valdið hefur færst frá kjörnum 
fulltrúum fólksins yfir til stórfyrir-
tækja og auðmanna. Þjóðernishyggja 
standi í vegi lýðræðisþróunar, fólk láti 

frambjóðendur kaupa sig til fylgis við 
þá í stað þess að það fylgi hugsjónum, 
eins og áður, og að það hafi verið látið 
reka á reiðanum að gagnrýna þá hug-
mynd Fukuyama að frjálslynd lýðræð-
isstefna hafi unnið lokasigur undir slag-
orðinu „End of History“.

Nema Eurovision
Í Democrazy er þetta gagnrýna sjónar-
horn sett fram í formi geggjaðrar 
útgáfu af Eurovision-söngvakeppninni 
þar sem Evrópa sameinast um það eina 
kvöldstund á ári að reyna að setja upp 
einhvers konar samvitund álfunnar en 
jafnframt ýta undir klisjukenndar stað-
alímyndir um sérkenni hverrar þjóðar. 
Allt útlit og látbragð vísar svo í þann 
glamúr og þá þvinguðu gleði og sam-
kennd sem höfundarnir virðast vilja, af 
verkinu að dæma, meina að einkenni 
Evrópusamrunann, frjálshyggjuvæð-
ingu og lýðræðisþróun undanfarinna 
ára. Hljómsveit hússins, hin alíslenska 
Benelux-sveit, leikur alþekkta Euro-
vision-slagara öðru hvoru verkið út og 
leikararnir taka undir. Þungamiðja 
sviðsmyndarinnar er eitt stórt Evrópu-
sambandsmerki sem höfundarnir setja 
fram sem ákveðna táknmynd valdsins í 
sýningunni. Að öðru leyti leika skjá-
varpar stórt hlutverk þar sem bæði 
leikurunum og ýmsu myndefni tengdu 
umfjöllunarefni sýningarinnar bregður 
fyrir.

Misjafnar vitökur
Fjórir danskir leikarar taka þátt í verk-
inu og mikið mæðir á þeim allan tímann 
– meira að segja í hléinu. Þekktust 
þeirra er sjálfagt Søs Egelind en hún 
hefur um árabil verið í hópi frægustu 
og virtustu gamanleikara Dana. Leikrit-
ið hefur fengið misjafna dóma í dönsk-
um fjölmiðlum og hefur kannski best 
sést á þeim hversu sterk viðbrögð – 
annað hvort jákvæð eða neikvæð – sýn-
ingin kallar á. Leikhúsgestir virtust þó 
flestir hverjir vera nokkuð sáttir við þá 
sýningu sem blaðamaður sótti í lok síð-
asta mánaðar.

Það er hið framúrstefnulega leikfé-
lag CampX sem setur sýningarnar upp 
og fara þær fram í húsnæði leikhússins 
á Smallegade 2 við Ráðhústorgið í Fred-
eriksberg (bæjarfélagi í Kaupmanna-
höfn miðri).

Stormurinn
Lítið er hins vegar enn vitað um við-
brögð við sýningu Guðjóns Bergmanns 
á Ofviðri Shakespeares hjá borgarleik-
húsinu í Malmö (Malmö Dramatiska 
Teatern) enda einungis tveir dagar frá 
frumsýningu verksins. Þegar blaða-
maður kom að máli við Guðjón fyrr í 
mánuðinum var leikstjórinn önnum kaf-
inn við að fara yfir lýsinguna í verkinu 
en þegar þarna var komið sögu var 
aðeins ein og hálf vika fram að frum-
sýningu.

Guðjón hefur áður leikstýrt í Svíþjóð 
við góðan orðstír, hann setti upp verk 
fyrir hönd Riksteatern í Stokkhólmi á 
sínum tíma og stýrði þá meðal annars 
einmitt uppfærslu af Ofviðri Shake-
speares. Aðspurður segist hann ekki 

halda að sú staðreynd hafi orðið til þess 
að Malmöbúar föluðust eftir kröftum 
hans í þetta skiptið. Fyrirspurn hafi 
borist sænska leikstjóranum og Íslands-
vininum Peter Enquist um Guðjón og að 
Enquist hafi mælt með honum til starf-
ans.

Arðrán eða fyrirgefning
Ofviðrið er eitt af vinsælustu verkum 
Williams Shakespeare. Í verkinu eru 
ýmis tímalaus minni sem einkum lúta 
að hefnd og fyrirgefningu en á síðari 
tímum hefur þáttur heimsvaldastefn-
unnar einnig verið dreginn fram í verk-
inu, einkum í samskiptum aðalpersón-
unnar Prosperós og þrælsins Calíbans. 
Guðjón segist í þessari uppfærslu 
leggja megináherslu á þátt fyrirgefn-
ingar syndanna:

„Það sem við leggjum upp með í þess-
ari sýningu er það hvernig mannskepn-
an, þrátt fyrir ófullkomleika sinn og 
hvað hún á auðvelt með að fyllast hatri, 
afbrýðisemi og hefndarhug, á það samt 
til að geta fyrirgefið. Stundum á hún 
það jafnvel til að geta fyrirgefið voða-
verk. Ég held að mannskepnunni líði 
miklu betur og að heimurinn haldi 
áfram miklu skynsamlegar þegar að við 
förum eftir því sem Jesús sagði og fyr-
irgefum.“

Guðjón segist ekki hafa leitast eftir 
því að draga einhver álitaefni úr sam-
tímanum inn í verkið og áherslu sína á 
fyrirgefninguna. Hann nálgast efnið 
þess í stað almennt: „Þetta er svolítið 
flókin saga um leið og hún er einföld og 
í rauninni eru fjórar sögur í verkinu. 
Allar sögurnar fjalla hins vegar að ein-
hverju leyti um að vera frjáls. Allar 
persónurnar eru að einhverju leyti heft-
ar og vilja frelsi en til þess að fá þetta 
frelsi verða þær að fyrirgefa.“

Illum hug fylgir óveður
Guðjón tekur í sjálfu sér ekki afstöðu til 
heimsvaldastefnunnar sem lesin hefur 
verið inn í verkið nema á sama almenna 
hátt og hann gerir gagnvart fyrirgefn-
ingunni. Það komi hins vegar upp í hug-
ann, sérstaklega í tilviki Calíbans sem 
einn sé skilinn eftir allslaus í lok verks-
ins. Hann hafi í tólf ár lotið yfirráðum 
erlends valds og hafi á þeim tíma orðið 
fangi þess og gleymt á leiðinni sínum 
eigin kúltúr. Hins vegar vekur Guðjón 
athygli á þætti náttúrunnar í verkinu og 
segist þar að mestu einungis vera að 
lesa í eitt einkenna verka Shakespeares: 
„Alltaf þegar á að fremja voðaverk þá 
kemur vont veður hjá honum, þrumur 
og eldingar. Þá birtast ljótu dýrin. Það 
er líka frekar erfitt að fremja voðaverk 
eða morð um hábjartan dag. Í þessu 
verki, eins og mörgum öðrum leikritum 
Shakespeares, sérstaklega dramatísku 
verkunum, þá eru náttúran og maður-
inn samsíða. Þetta er til dæmis mjög 
ríkt í Makbeð og Lé konungi, þegar 
menn fara að tala ljótt og plana morð 
dregur alltaf ský fyrir sólu. Við reynum 
á ýmsan hátt að ná þessum náttúru-
áhrifum fram í sýningunni. Það eru 
þrumur og eldingar og það vaxa blóm 
upp úr gólfinu. Þetta er líka ævintýri og 
að sumu leyti er þetta gamanleikur 

þannig að  í þessu verki eru mjög mörg 
brögð og litir.“

Myndvísi skáldsins
Guðjón segist skemmta sér við það að 
setja sig inn í hugarheim Shakespeares 
og reyna að ímynda sér hvernig leik-
skáld hann væri í dag. Hann ímyndar 
sér að skáldið hafi verið „tæknifrík síns 
tíma“ vegna þess hversu iðinn hann er 
við að magna upp ýmis ytri áhrif í verk-
um sínum. Hann myndi vafalaust vera 
sögumaður í anda Stevens Spielberg í 
dag, segjandi sögur sem ríkulega eru 
skreyttar áhrifamiklum tæknibrellum. 

Leikmenn velta því stundum fyrir sér 
hvort leikstjóri upplifi það sem mikla 
hindrun í sínum störfum að leikstýra 
verki á annarri tungu en sínu móður-
máli. Guðjón segir það vissulega geta 
verið hindrun. Það taki alltaf smátíma 
að búa til samskiptakerfi milli leikstjór-
ans og leikaranna: „Þeim finnst ég 
örugglega vera mjög undarlegur fyrstu 
tvær vikurnar þegar ég er mikið í því að 
sýna þeim hluti þegar mig vantar orð. 
En smám saman verður til ákveðið sam-
skiptamynstur þannig að við skiljum 
hvert annað eftir nokkra misskilninga 
sem svo er hægt að hlæja að seinna. 
Þetta verða því að einhverju leyti 
expressívari samskipti en ella. En 
Shakespeare er svo sérstakur að því 
leyti að hann er alltaf að búa til setning-
ar og hugsanir í myndum og þess vegna 
þarf maður að þekkja leikverkið ansi 
vel til þess að leikarinn nái að búa til 
þessa mynd. Það er ekki nema hálf sýn-
ing ef myndunum hans Shakespeares er 
ekki komið til skila. Leikarinn verður að 
ná að búa til myndina svo hún kvikni í 
huga áhorfandans og hérna úti verð ég 
því auðvitað stundum að fá aðstoð og 
spyrja hvort myndin sé nógu skýr hjá 
viðkomandi leikara.“

Munur á Svíum og okkur
Guðjón segist finna ákveðinn mun á því 
að vinna með íslensku og sænsku leik-
húsfólki: „Mér finnst þetta svolítið 
svona Volvo-samfélag. Það þurfa allir 
mikið öryggi. Við Íslendingar erum 
hrárri, við hendum okkur bara út í 
djúpu laugina án þess að vita alveg 
hversu djúp eða stór hún er og svo 
sjáum við bara til og treystum á að það 
reddist bara að synda í land. Hér vill 
fólk frekar mæla laugina og vita hita-
stigið á henni áður en það hendir sér út 
í.“

Guðjón segist ekkert vita hvort fleiri 
verkefni bíði hans erlendis í kjölfar 
þessa og í ljósi þess að hann er á næst-
unni að losna undan skyldum sínum 
sem leikhússtjóri hjá Leikfélagi Reykja-
víkur. Hann leyfi því bara að koma sem 
kemur.

Íslenskum leikhúsunnendum á ferð 
um Eyrarsundssvæðið lofar Guðjón 
ævintýralegri sýningu með alvarlegum 
undirtón og frábærum leikurum sem 
gaman hafi verið að vinna með. Frekari 
upplýsingar um sýningatíma og miða-
pantanir á Democrazy og Ofviðrið (sem 
nefnist Stormen upp á sænsku) má nálg-
ast á vefsíðunum www.campx.dk og 
www.malmodramatiska.se.

Democrazy. 
Sviðsetning 
Egils Heiðars 
hefur vakið 
nokkra eftirtekt 
í Höfn og 
spinnur saman 
Eurovision og 
póstmódernískt 
spaug.
MYND/ THOMAS CATA

Guðjón Pedersen

Sitt hvorum megin við Eyrarsundið er nú verið að setja upp leiksýningar 
sem við fyrstu sýn virðast vera úr eins ólíkri átt og hugsast getur. Annars 
vegar er um að ræða háklassískt verk eftir Shakespeare hjá borgarleik-
húsinu í Malmö og hins vegar glænýja, óreiðukennda samfélagsádeilu á 
fjölum lítils og óhefðbundins leikhúss í Kaupmannahöfn. Tenging þessara 
tveggja leikverka er ekki Eyrarsundsbrúin heldur vill svo til að í báðum 
tilvikum standa íslenskir leikstjórar í stafni, Guðjón Pedersen með sjálft 
Ofviðrið í Malmö og Egill Heiðar Anton Pálsson með nýsmíðina Demo-
crazy í Kaupmannahöfn.

LEIKLIST SIGURÐUR ÓLAFSSON

VOLVÓVERÖLDgagnrýnd
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Konur hafa um langa hríð verið 
stoðir í íslensku tónlistarlífi, 
ekki bara sem áheyrendur 
heldur ekki síður sem forkólfar í 
tónleikahaldi og rekstri tónlist-
arhópa. 

Í kvöld heldur Trio Nordica 
upp á fimmtán ára afmæli á 
Kjarvalsstöðum: þær Auður 
Hafsteinsdóttir fiðla, Bryndís 
Halla Gylfadóttir selló, og Mona 
Kontra píanó, hafa spilað saman 
reglulega í fimmtán ár. Tríóið 
var stofnað 1993 af þeim Auði, 
Bryndísi og Monu sem allar hafa 
hlotið viðurkenningar fyrir leik 
sinn. Tríóið hefur leikið í 
Bandaríkjunum, Kanada og víða 
í Evrópu.

Afmælistónleikarnir hefjast 
kl. 20 og eru á efnisskránni verk 
eftir Elfridu Andree, J. Brahms 
og A. Piazzolla. Aðgangur á 
þessa hátíðartónleika er ókeypis. 
Trio Nordica hefur nýlega 

hljóðritað verk til útgáfu og 
verður það gefið út af sænska 
útgáfufyrirtækinu Intim Musik. 
Á afmælisárinu er fjöldi tónleika 
fram undan, m.a. í Finnlandi, 
Svíþjóð og á Íslandi. Trio 
Nordica hefur verið boðið að 
leika á tveimur tónlistarhátíðum 
í sumar. Jafnframt er komin 
dagsetning á kammertónlistar-
hátíð sem tríóið stendur fyrir og 
eru meðlimir þess jafnframt 
listrænir stjórnendur hátíðarinn-
ar. Hún verður haldin á Kjar-
valsstöðum 26., 27. og 28. 
september í haust en bæði 
tónleikar kvöldsins og haustsins 
eru í samstarfi við Listasafn 
Reykjavíkur sem hefur lagt sig 
fram um að stykja Kjarvalsstaði 
sem tónlistarvettvang. 

Auk þess að leika helstu 
meistaraverk fyrir píanótríó 
leggur Trio Nordica áherslu á að 
flytja verk eftir konur, norræn 

tónskáld og samtímatónlist, m.a. 
verk sem sérstaklega hafa verið 
samin fyrir tríóið.

Í vikunni er afmæli hjá annarri 
stofnun í íslensku tónlistarlífi 
þegar Laufey Sigurðardóttir 
heldur í tíunda sinn tónlistarhá-
tíðina Músík í Mývatnssveit á 
páskum. Fyrirkomulagið er alltaf 
hið sama: Kammertónleikar eru í 
félagsheimilinu Skjólbrekku á 
skírdagskvöld kl. 20 og kirkju-
tónleikar í Reykjahlíðarkirkju á 
föstudaginn langa kl. 21.

Í Skjólbrekku mun andi 
Schuberts svífa yfir vötnunum 
því þar er ráðgert að flytja hinn 
margrómaða oktett hans ásamt 
sumum af hans þekktustu 
sönglögum í útsetningu Hrafn-
kels Orra Egilssonar. Í Reykja-
hlíðarkirkju verður flutt tónlist 
sem hæfir deginum eftir meðal 
annars Bach, Mozart og fleiri. 

Flytjendur eru að þessu sinni 
Sigrún Hjálmtýsdóttir sópran, 
Laufey Sigurðardóttir fiðla, 
Sigurlaug Eðvaldsdóttir fiðla, 
Margrét Hjaltested víóla, 
Bryndís Björgvinsdóttir selló, 
Hávarður Tryggvason kontra-
bassi, Rúnar Óskarsson klarinett, 

Brjánn Ingason fagott og Þorkell 
Jóelsson horn. 

Músík í Mývatnssveit hefur á 
þessum árum verið árviss hátíð 
þar nyrðra í vikunni fyrir páska. 
Nánari upplýsingar veitir Hótel 
Reynihlíð en miðar eru seldir við 
innganginn.

Afmælistónleikar

Trio Nordica: Bryndís 
Halla, Auður og 
Mona.

Mývatnshópurinn á 
æfingu á föstudag. 
 MYND/GUNNAR GUNNARSSON

„Afleggjarinn rífur sig úr viðjum hins hefðbundna en um 
leið er sagan uppfull af trúarlegum táknum, listfræðilegum 
vísunum og heimspekilegum átökum um tilvist mannsins. 
Hér er sleginn nýr tónn í íslensku samhengi.“

(úr umsögn dómnefndar Menningarverðlauna DV)

„Tvímælalaust ein af sterkustu skáldsögum ársins.”
(B.Þ.V. Mbl)

„Tvímælalaust ein af sterkustu skáldsögum ársins.
(B Þ V Mbl)

Menningarverðlaun DV í bókmenntum 2008
Bókmenntaverðlaun kvenna, Fjöruverðlaunin 2008

AFLEGGJARINN
eftir Auði A. Ólafsdóttur

„Afleggjarinn er óumræði-
lega fallegur skáldskapur.”  

(S.B. Mbl)

„Áhrifamikil saga sem 
kemur á óvart með 

karllýsingu sem hlýtur 
að teljast ný í íslenskum 

bókmenntum.“
(úr umsögn dómnefndar 

Fjöruverðlaunanna)

„Öllum er sameiginlegt 
að vera karlmaður.“ 

(Höfundur í viðtali við DV)
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YACOUBIAN BYGGINGIN EFTIR ALAA AL-ASWANY

INNILEG, GRÍPANDI
OG SKEMMTILEG
Blanda af brjálaðri skemmtun og fúlustu alvöru.

Ein af 100 bestu skáldsögum allra tíma.
Rúnar Helgi Vignisson þýddi

Karl Emil Gunnarsson þýddi
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FRIÐÞÆGING EFTIR IAN MCEWAN

SUMT VERÐUR EKKI
AFTUR TEKIÐ

HORFINN EFTIR ROBERT GODDARD

Eftir meistara hinnar úthugsuðu fléttu.

e

„BESTA
 BÓK ÁRSINS“ – THE GUARDIAN

ma.
 „ÞETTA ER STÓR- 

VIRKI. ÞETTA ER 

KLASSÍK. ÞESSI BÓK 

Á EFTIR AÐ LIFA.“

- KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 

KILJAN, RÚV

Uggi Jónsson þýddi

HEILLANDI
GLÆPASAGA

.
„HÉLT MÉR

FANGINNI FRÁUPPHAFI TIL ENDA.“
– GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR 

VIKAN

ALLAR
KOMNAR
Í KILJU!
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Að lifa með lyginni og láta hana 
vagga sér inn í einhvern veruleika 
sem verður lyginni sterkari er 
meginþema þessa farsa sem leik-
hópurinn Vesturport býður um 
þessar mundir upp á í Rýminu á 
Akureyri. Á frumsýningunni á 
fimmtudagskvöldið skemmtu 
áhorfendur sér ákaflega vel. 

Leikritið er glænýtt eftir ungan 
íslenskan höfund, Björn Hlyn Har-
aldsson, en sagnaminnið eitt það 
elsta sem leikskáld hafa tekið sér 
fyrir hendur. 

Hér skortir ekki safaríka kímni 
né návígi við okkar á stundum inni-
haldslausa frístundalíf. Hjón á 
fimmtugsaldri koma sér fyrir á 
sínum bráðnauðsynlega palli sem 
er fullgerður á undan sumarhúsinu 
sem þau eru að gera upp. Þar hyggj-
ast þau slappa af yfir helgi líklega 
að vori til, með blöðin, kaffið, tíma-
leysið og frekar innihaldslausan 
félagsskap hvors annars. Allt í einu 
birtist einkasonurinn sprellandi 
glaður með spánnýja kærustu. Þá 

fara minnismyndirnar að birtast og 
með hjálp holdgerðar samvisku 
mannsins kemur ýmislegt í ljós 
sem á alþjóðlegum tungum er nefnt 
hið mesta tabú sem um getur. Það 
væri ekki rétt gagnvart verðandi 
áhorfendum að rekja þau ósköp 
frekar. 

Hilmar Jónsson og Harpa Arnar-
dóttir fara með hlutverk hjónanna 
og er samspil þeirra bæði í upphafi 
og eins gegnum allt verkið trúverð-
ugt. Hilmar Jónsson nær ágætum 
tökum á hinum aumkunarverða 
föður sem helst af öllu hefði viljað 
fela sig en aðstæður buðu ekki upp 
á það. 

Harpa Arnardóttir í hlutverki 
móðurinnar þeyttist eins og býfluga 
um sviðið og var á köflum að leys-
ast upp í eigin taugaveiklun og yfir-
gangi um leið og hún var konan með 
áhugamálin í leit að sjálfri sér en 
samt svo böggandi. Oft hefur Hörpu 
tekist að rúlla upp heilum sal með 
skondnum leik sínum og þannig var 
það einnig hér, þar sem sumir stóðu 

hreinlega á öndinni, einkum og sér í 
lagi þá er óþægileg mál bar á góma 
og hún pússaði og þreif af slíkri 
áfergju að manni datt helst í hug 
spæta sem væri að brjóta sér leið 
inn í þykkan trjástofn. 

Davíð Guðbrandsson sem fer 
með hlutverk sonarins er sá sem 
nýtir best sína eigin líkamlegu 
burði á sviðinu öllu. Röddin fyllti út 
í hvert horn og sömuleiðis sársauk-
inn og gleðin. Kærustuna leikur 
María Heba Þorkelsdóttir, við-
kvæm og ljúf þó að hlutverkið sé 
heldur pasturslítið. 

Sveinn Ólafur Gunnarsson, sem 
útskrifaðist úr Listaháskólanum 
2006, fer með erfiðasta hlutverk 
leiksins. Hann er samviska manns-
ins, hann er röddin sem talar, hann 
er kannski látinn bróðir, hann er 
alla vega sá sem aðeins faðirinn 

heyrir og sér. Hvernig á slík sam-
viska holdgerð að birtast? Það er 
vandasamt að ráða fram úr því en 
engu að síður gekk þetta upp þó að 
það hefði mátt leyfa karakternum 
að fá einhver sterkari einkenni. 
Sveinn er með einkar góða fram-
sögn. 

Maríanna Clara Lúthersdóttir er 
fáguð og flink leikkona. Hér kemur 
hún fram á tveimur aldursskeiðum 
og eru portrettin bæði skýr í henn-
ar höndum. Það er vandasamt að 
leika upp fyrir sig í aldri, en tísku-
meðvituð kaupsýslukonan varð 
einkar smart í meðförum Mar-
íönnu. 

Leikhópurinn er sjálfur skrifaður 
fyrir búningunum. Gervi mömm-
unnar í garðyrkjuskónum með vest-
in sín og kaupsýslukonusláin sögðu 
allt sem segja þurfti um fataskáp 

þessara kvenna. 
Börkur Jónsson og Björn Berg-

steinn Guðmundsson vinna saman 
leikmyndina og lýsinguna og var 
heildin mjög markviss, lá við að 
maður sæi raðgreiðslunótur Býkó 
svífa í loftinu. Asnalegir litlir 
ljósastaurar og skjólveggir með 
kínversku yfirbragði sem orðnir 
eru að nýrri nauðsyn við hvert 
sumarhús undirstrikuðu fáránleik-
ann þar sem þessir þrír heimar 
mættust, það er hjólhýsið sem þau 
sváfu í á pallinum og gamla báru-
járnshúsið í bakgrunninn. Leik-
stjórinn, sem jafnframt er höfund-
ur verksins, virðist hafa lagt mesta 
áherslu á hið talaða orð þannig að 
ef finna á einhverja auma bletti á 
sýningunni er það helst að rýmis-
nýting og hreyfingar voru heldur 
stirðbusalegar, sem kemur þó ekki 
að sök þar sem textinn og sprell-
fjörugur alvarleiki hans komst 
mjög vel til skila. 

Nú er komið að kveðjustund. 
Magnús Geir Þórðarson, sem hefur 
verið einkar farsæll leikhússtjóri 
norðanlands, er að kveðja merka 
menningarstofnun í blóma. Það 
hefur verið athyglisvert að fylgj-
ast með hnitmiðuðu og góðu verk-
efnavali hans. Lokastykkið í hans 
stjórnartíð var skemmtilegt. Von-
andi tekst Maríu Sigurðardóttur, 
sem nú tekur við stjórn Leikfélags 
Akureyrar, að nýta sér það táp og 
fjör sem einkennt hefur starfsem-
ina á undanförnum árum.

 Elísabet Brekkan

Ekki benda á mig! Tvöföld gusa

Saga úr lífi íslenskra fjölskyldu sem hittist á sumarhúsapalli, sefur í hjólhýsi og er að 
endurbyggja sumarhúsið.  MYND/LEIKFÉLAG AKUREYRAR/GRÍMUR BJARNASON

DUBBELDUSCH 
Höfundur og leikstjóri: Björn Hlynur Haraldsson 

Leikmynd: Börkur Jónsson 

Búningar: Leikhópurinn 

Tónlist og hljóð: Frank Hall 

Ljósahönnun: Björn Bergsteinn Guðmundsson 

Leikfélag Akureyrar í Rýminu

Háskólaútgáfan gefur út fjölbreytt frumsamin og þýdd ritverk er varða rannsóknir og kennslu við Háskóla Íslands og 
stofnanir hans. Háskólaútgáfan gefur að jafnaði út um 60 rit á ári hverju
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Inngangur að miðöldum
Handbók í íslenskir miðaldasögu
Gunnar Karlsson
Inngangsbindi að fræðilegu yfi rlitsriti um íslenska 
mið  alda sögu.Hér er vísað á leiðir til að fi nna rit um 
viðfangsefnið, skrifað yfi rlit um miðaldahugtakið, ásamt 
fl eiri hugtökum um tímabil í Íslandssögu miðalda, farið 
er yfi r rannsóknarsögu og birt stutt yfi rlit yfi r evrópska 
miðaldasögu. Lengsti hluti bókarinnar er svo yfi rlit um 
heimildir íslenskrar miðaldasögu - fornleifar, sögur, lög, 
skjöl og annála. Loks er gerð grein fyrir mælieiningum og 

tímatali miðaldafólks. 386 bls.
Kr. 5.200,-  

Fjölmenning á Íslandi
Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir, Magnús 
Þorkell Bernharðsson
Bókin fjallar á gagnrýninn hátt um ýmsa þætti fjölmenningarsam-
félagsins. Kafl arnir eru tengdir nýlegum rannsóknum í viðkomandi 
fræðum, bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Meðal efnis eru 
þróun fjölmenningarlegs samfélags og skólasamfélags, straumar 
og stefnur í fjölmenningarfræðum, tvítyngi og móðurmál, íslenska 
sem annað mál, staðalmyndir og fordómar, sjálfsmynd, menning 
og trúarbrögð, menningarlæsi og íslenskar rannsóknir, m.a. á 
stöðu og reynslu barna og fullorðinna í fjölmenningarsamfélagi. 

Enn fremur eru í bókinni svonefndir gluggar um líf innfl ytjenda á Íslandi, svo og valin 
ljóð er tengjast viðfangsefninu. 360 bls.
kr. 3.900,-

Heilagra karla sögur
Sverrir Tómasson, Bragi Halldórsson og Einar 
Sigurbjörnsson sáu um útgáfuna
Heilagra karla sögur eru sögur 12 dýrlinga frá mið-
öldum, fl estar þýddar eða endursagðar úr latínu eða 
lágþýsku, en kirkjulegar bókmenntir af þessu tagi eru 
einn gildasti þáttur íslenskra fornbókmennta. 
Bókin hefur að geyma lífssögur heilags Nikuláss, 
Marteins, Rochusar og Ágústinusar kirkjuföður og 
píslarsögur Ólafs helga, Vitusar og Stefáns frumvottar 
og auk sögur af einsetumönnunum Páli og Maurusi. 

Í bókarlok er svo sagan af frægasta syndara miðalda, Gregoríusi á 
klettinum. Þetta er í fyrsta sinn sem helgisögur af þessu tagi eru gefnar út á 
Íslandi.  364 bls.
kr. 4.900

Almanak HÍ 2008
Dr. Þorsteinn Sæmundsson 
stjörnufræðingur reiknaði og bjó 
til prentunar.
Auk dagatals eru margvíslegar upplýs-
ingar, svo sem um sjávarföll og gang 
himintungla, yfi rlit um hnetti himingeims-
ins, mælieiningar, veðurfar, stærð og 
mannfjölda allra sjálfstæðra ríkja og 
tímann í höfuðborgum þeirra. 96 bls.
Kr. 1.285,-

Afburðaárangur
Agnes Hólm Gunnarsdóttir og 
Helgi Þór Ingason
Um stjórnunaraðferðir sem grund-
vallast á gæðastjórnun og rann-
sóknir á fyrirtækjum sem náð hafa 
afburðaárangri. Hvaða aðgerðir 
og aðferðir eru líklegar til að 
stuðla að afburðaárangri í rekstri 
fyrirtækis eða stofnuna. Í þessari 
bók er leitast við að skapa yfi rsýn 

yfi r nokkrar vel þekktar rannsóknir á 
þessu sviði, sem og nokkrar vinsælar stjórnunaraðferðir. 139 bls. 
Kr. 3.990,- 

Hegravarpið
Lise Tremblay
Smásagnasafn sem vakið hefur 
mikla athygli í heimalandi höf-
undar Kanada fyrir einfaldan 
og beinskeyttan stíl. Sögurnar 
lýsa lífi  íbúa í smábæ í 
Québec-fylki, sem byggja 
afkomu sína á veiðimönnum, 
fuglafræðingum og borgar-
börnum í leit að ró. Fyrir þetta 
verk hlaut höfundurinn ein 

merkustu bókmenntaverðlaun sem veitt eru í Kanada.
Kr. 2.800,-

Ljóðmæli
Einars Sigurðssonar í 
Eydölum
Einar Sigurðsson var höfuðskáld 
þjóðarinnar í árdaga lúthersks siðar 
hér á landi.Bókin skiptast í þrjá 
hluta. Inngangur fjallar um sálma-
kveðskap í lútherskum sið og ævi 
Einars í Eydölum. Þá tekur við 
kveðskapur Einars, alls 45 sálmar 

og kvæði. Í síðasta hluta, Skýringum og athugasemdum, er gerð 
rækileg grein fyrir einstökum sálmum og kvæðum og varðveislu 
þeirra. Bókinni fylgja heimildaskrá, handritaskrá og nafnaskrá. 
Kr. 5.600,-

Villa á öræfum / Allein durch die Einöde 
eftir Pálma Hannesson
Tvímála útgáfa á sívinsælum hrakningasögum Pálma 
Hannessonar, f.v. rektors MR og alþingismanns. Þær 
leika meira að segja hlutverk í glæpasögum Arnaldar 
Indriðasonar þar sem söguhetjan Erlendur er sífellt að 
lesa þær og má kannski halda því fram að þær gegni 
því hlutverki þar að undirstrika íslensk sérkenni þessa 
rannsóknalögreglumanns.
Bókin er á tveimur tungumálum, íslensku og þýsku, og er 
mikill fengur að þessu verki fyrir áhugamenn um hálendið 
og þessar hrakningasögur sem hafa verið ófáanlegar 
árum saman.
Kr. 3.300,-

Söngvarnir frá Písa
Ezra Pound
Söngvarnir frá Písa teljast til stórvirkja í ljóðabókmenntum 
Vesturlanda og eru að margra mati hápunkturinn í hinu mikla 
æviverki Ezra Pound sem hann nefnir Cantos. Ljóðafl okkurinn 
er ortur í fangabúðum Bandaríkjahers norðan við Písa á 
Ítalíu 1945, en þar sat Pound um nokkurra mánaða skeið, 
ákærður fyrir landráð og með dauðadóm vokandi yfi r sér. 
Hann gerir upp líf sitt og les brot úr því saman við rústir 
Evrópu sem og við leiftur úr liðinni sögu og þá goðsagna-
kjarna sem hann taldi óforgengilega.
Kr. 3.400,-

Leitin lifandi
Líf og störf sextán kvenna
Sextán konur, sem allar hafa lokið doktors-
námi við erlenda háskóla, eiga kafl a í 
bókinni. Þær starfa við ýmsa háskóla 
landsinss og hafa allar, um lengri eða 
skemmri tíma, stundað eigin rannsóknir 
og miðlað þeim ríkulega í ræðu, kennslu 
og riti. Í bókinni greina konurnar frá eigin 
fræða- og rannsóknarsviði, hvernig áhugi 
þeirra á því vaknaði og  hvernig þeirra 

eigin lífssaga og persónuleg reynsla hafði áhrif á starfsval þeirra. Þær 
fjalla einnig um hugmyndafræðilega þróun innan síns fræðasviðs og 
hvernig hún hefur endurspeglast í lífi  þeirra, störfum og rannsóknum.  
Kr. 3.500,-



Þrefaldur sigurvegari í Evróvisjón á leið til Íslands:

Johnny Logan
og félagar á Broadway

föstudagskvöldið 23. maí
– kvöldið fyrir Evróvisjón úrslitin í Serbíu!

Miðasala í fullum gangi 
ámidi.is og sölustöðum 
mida.is um land allt 

Öllu verður tjaldað til svo kvöldið á Broadway verði 
sem glæsilegast og eftirminnilegast. Johnny Logan 
flytur að sjálfsögðu þekktustu og vinsælustu lögin 
sín “What’s another year”og“Hold me now”, einnig
smelli úr smiðju U2, Prince, Elvis og svo er næsta 
víst að fjölmargir  írskir kráarslagarar á borð við 
"Whiskey in the Jar", "The Wild Rover"og "Molly 
Malone" fljóti með líka.

Í boði er að njóta glæsilegs þriggja rétta 
málsverðar fyrir tónleika eða mæta eftir 

borðhaldið beint á tónleikana sjálfa.

EKKI MISSA AF

JOHNNY LOGAN!

Aðeins þessir einu tónleikar 
– takmarkaður fjöldi miða í boði.

performer.isperformer.is



menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2007

Æfingar hefjast 
í vikunni á 
tónleikum 
sem helgaðir 
eru tónsmíð-
um Bítlanna 
frá 1967. Jón 
Ólafsson 
píanóleik-
ari leiðir 
poppsveit-
ina sem 
hefur sér til fulltingis félaga 
úr Sinfóníunni. Tónleikarnir 
verða hinn 22. mars og verða 
tveir, kl. 17 og 21. Athygli 
vekur að flestir söngvaranna 
og popparanna voru ekki 
fæddir þegar verkin komu út 
en njóta genetískrar aðdá-
unar foreldra, nema Björgvin 
Halldórson sem var í mark-
hópnum þegar Sgt. Pepper’s 

kom út.

Í tilefni af erlendri 
klassík: 

Forlagið 
hefur sett á 
stofn nýjar 
útgáfu rað-
ir sem 
helgað-

ar eru 
íslenskri 
og 
erlendri 

klassík 
í vasabroti: meðal fyrstu 
verkanna í erlendri klassík 
eru Ástin á tímum kólerunnar 
eftir Márquez og Glæpur og 
refsing. Þórbergur, Guðbergur 
og Málfríður Einarsdóttir eru 
í fylkingarbrjósti í íslenskri 
klassík.

Menn bíða spenntir eftir að 
hræringar hefjist á ráðningum 
leikhúsanna stóru þá Magnús 
Geir sest í leikhússtjórastól 
Leikfélags Reykjavíkur; Ellert 
A. Ingimundarson leikari og 
lengi stjórnarmaður í LR hefur  
sagt starfi sínu lausu. 
Má búast 
við 
nokkr-
um 
breyt-
ingum 
í stóru 
hús-
unum strax 
næsta 
haust.

... AÐ TJALDABAKI



SUNNUDAGUR  16. mars 2008

VOPNAÐIR Fyrir bardagann eru náttúrulegir sporar hanans numdir á brott og hár-
beittum sporum úr harðplasti komið fyrir í staðinn. Hanarnir beita goggi, klóm og 
sporum til að gera út af við andstæðinginn, yfirleitt á afskaplega blóðugan hátt.

hefur verið undir allan bardag-
ann hvenær sem er náð einni 
góðri árás með flugbeittum spor-
um og drepið andstæðing sinn eða 
sært hann til ólífis.

Enda ferilinn í pottinum
Þegar annar haninn hættir að 
hreyfa sig bölva þeir sem tapa og 
þeir sem vinna fagna gríðarlega, 
og innheimta peninga hjá veð-
möngurunum, eða minna þá á inn-
eignina ef þeir ætla að veðja á 
fleiri hana.

Ferill hananna sem tapa endar 
svo á grillinu eða í pottinum hjá 
eigandanum, eða einhverjum 
tengdum honum. Hernández segir 
suma eigendur ekki geta borðað 
hanana sína. Það er ef til vill ekki 
skrýtið því eigendurnir þurfa að 
ala hanana í átján mánuði í það 
minnsta, og þjálfa þá vel eigi þeir 
að eiga möguleika í hörðum heimi 
hanaatsins.

Hanaat hefur viðgengist frá 
komu Spánverja til Hispaníólu á 

fimmtándu öld. Atið er talið til 
íþrótta í Dóminíska lýðveldinu og 
er enn gríðarlega vinsælt, þrátt 
fyrir þrýsting frá vestrænum 
dýraverndarsamtökum, og nýleg 
tilmæli frá Matvælaeftirliti Sam-
einuðu þjóðanna vegna hættu á 
útbreiðslu fuglaflensu.

Hernández útskýrir að það væri 
erfitt á margan hátt fyrir stjórn-
völd að banna þetta blóðuga dýra-
at. Ekki einasta er það gríðarlega 
vinsælt meðal landsmanna úr 
öllum stéttum, heldur færir það 
stjórnvöldum umtalsverðar tekj-
ur í gegnum skattlagningu á hana-
atshringina.

Vinsældirnar eru í það minnsta 
augljósar hjá þeim sem fylgdust 
með hanaatinu þennan daginn. 
Hávaðinn er slíkur að samræður 
eru ómögulegar, og glymur í 
eyrum löngu eftir að hanaats-
hringurinn hverfur í rykið í bak-
sýnisspeglinum og ferðamennirn-
ir hverfa aftur í veröld vestrænna 
hótela, vindla og rommkokkteila.
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Snjókorn falla og verðið líka!
 Lynx-sleðar á tilboði!

50.000 kr. 
bensínúttekt með 

2007 árgerðinni

Tilboðsverð
1.430.000 kr.

Listaverð
1.530.000 kr.

RAVE RC 800 POWER TEK
Árgerð 2007

RAVE RC 600 SDI
Árgerð 2007

X-TRIM 600 SDI
Árgerð 2007 

ADVENTURE 600 SDI
Árgerð 2007

X-TRIM 600 SDI
Árgerð 2008

X-TRIM 800 POWER TEK
Árgerð 2008

X-TRIM 550
Árgerð 2008 

Rave 800 Power TEK 
Árgerð 2008

RAVE RE 600 HO
Árgerð 2007

X-TRIM 800 POWER TEK
Árgerð 2007

RAVE 550
Árgerð 2008

YETI 600 SDI
Árgerð 2008

Tilboðsverð
819.000 kr.

Listaverð
919.000 kr.

Tilboðsverð
1.250.000 kr..

Listaverð
1.350.000 kr.

Tilboðsverð
1.420.000 kr.

Listaverð
1.520.000 kr.

Tilboðsverð
1.050.000 kr.

Listaverð
1.150.000 kr.

Tilboðsverð
1.120.000 kr.

Listaverð
1.350.000 kr.

Tilboðsverð
1.370.000 kr.

Listaverð
1.470.000 kr.

Tilboðsverð
895.000 kr.

Listaverð
995.000 kr.

Tilboðsverð
1.410.000 kr.

Listaverð
1.510.000 kr.

Tilboðsverð
1.250.000 kr.

Listaverð
1.510.000 kr.

Tilboðsverð
1.270.000 kr.

Listaverð
1.530.000 kr.

Tilboðsverð
1.140.000 kr.

Listaverð
1.370.000 kr.

Tilboðsverð
1.140.000 kr.

Listaverð
1.370.000 kr.

Tilboðsverð
1.120.000 kr.

Listaverð
1.350.000 kr.

Adventure V-800
Árgerð 2008 

Yeti V 800
Árgerð 2008 

FERÐALAG 
ER ÞROSKANDI
FERMINGARGJÖF

GJAFABRÉFIÐ GILDIR SEM
GREIÐSLA UPP Í FLUGFAR

MEÐ ICELANDAIR

ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA

+ Pantaðu fermingargjöfina 
   á icelandair.is/gjafabréf

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

W W W. I C E L A N DA I R . I S

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við getum átt von á mjög öfga-
kenndu veðri á komandi árum! 

Mildir vetur, fleiri stormar og 
úrkomumagn sem við höfum 

ekki séð síðan Nói smíðaði bát!

Jáájáá!

Við höfum heyrt þetta röfl 
áður! Kýrnar prumpa! Það 
er úti um okkur! Bla, bla, 

bla! Fólk hefur nöldrað yfir 
veðrinu frá örófi alda!

Sjáðu okkur! Hér sitjum 
við í átján, nítján stiga hita 

og sötrum bjór úti við! 
Hvað er vandamálið?

Að þetta 
er í lok 

desember?

Jú, já...

Dekkin 
eru komin 

undir!

Áður en við förum í 
prufuakstur gerum við 

öryggisprófun!

Stefnuljós? 
Bremsuljós? 

Speglar? 
Bremsur?

Neibb. 
Neibb. 
Brotnir. 

Hef ég ekki hug-
mynd. 

Mér líður eins 
og Michael 

Schumacher!
Schumacher hefur 

aldrei gert neitt 
svona hættulegt.

Hvar er 
gælusnigillinn 
þinn, Mjási? 

Maður getur ekki 
haft snigil sem gælu-
dýr! Þeir hafa sínar 

eigin langanir!

Muntu sakna 
hans? Neeih!

Ég er að hugsa um 
að fá mér hund.

Jæja, Hannes... 
kominn tími á 

bað!

Gleymdu ekki að 
þvo þér með... ...sápu.

Of seint. 
ég er 

búinn.

Hringdir þú vegna 
steinvölu í skónum 

þínum?

Ennþá betra! 
Hugsaðu bara um 

allar hundleiðinlegu 
vetraríþróttirnar sem 

munu hverfa!

ÁSI 
SKÓSMIÐUR

Í þessu blaði fyrir 
viku var viðtal við 
fyrrverandi ungfrú 
Ísland, sem sagði 
okkur það sem svo 

margir hafa haldið 
fram svo lengi. Hún 
varð ekki betri mann-

eskja af því að taka þátt í 
fegurðarsamkeppni og það bætti 
ekki sjálfstraust eða sjálfsmynd 
hennar. Þvert á móti er það óhollt 
að vera metin eftir útliti og keppn-
ir sem þessar eru ávísun á átrösk-
un. Það lá við að ég æpti hallelúja 
þegar ég las viðtalið. Loksins 
hafði einhver úr þessum heimi 
kjarkinn til að segja sannleikann. 

Það hefur nefnilega verið 
algengur misskilningur meðal 

fólks að þeir sem eru á móti feg-
urðarsamkeppnum búi einfald-
lega ekki yfir þeirri „fegurð“ sem 
keppt er í – og séu þess vegna 
bara öfundsjúkir. Þá virðist líka 
vera vinsælt að halda að ef ein-
hver er á móti fegurðarsam-
keppnum þá þurfi sá eða sú hin 
sama að vera á móti öllu því sem 
er notað í svoleiðis keppnum. 
Fyrst fólk sé á móti keppnunum 
hljóti það að vera á móti brúnku-
úða, ljósabekkjum, líkamsrækt, 
bikiníi, vaxmeðferð, hárlitun og 
öllu heila klabbinu. Gott ef það á 
ekki að vera á móti kjólum og 
kórónum líka.

Það er bara alls ekki þannig. 
Auðvitað þykir flestum gaman að 
líta vel út, þó þeir hafi misjafnar 

aðferðir til þess og ólíkar skoðan-
ir á því hvað er fallegt. Til allrar 
hamingju höfum við ekki öll sama 
smekkinn! Við hljótum þó að geta 
séð hversu slæmt það er að inn-
ræta ungum stúlkum það að það 
sé eðlilegt að þær séu vegnar og 
metnar eftir fituprósentu og 
brúnku. Að útlitið sé það besta 
sem þær hafi fram að færa. Feg-
urðardrottningin sem þorði að 
segja sannleikann er meðal þeirra 
fegurðardrottninga sem hafa 
sannað sig á öðrum vígstöðvum 
en á sviðinu á Broadway. Ég vona 
að þær stúlkur sem nú ætla að 
taka þátt í fegurðarsamkeppni 
taki sér það til fyrirmyndar, hætti 
við og ákveði að sanna sig með 
öðru en útlitinu. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Loksins sagði einhver satt
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR FÍLAR HREINSKILNAR FYRRVERANDI FEGURÐARDROTTNINGAR

Fös 14/3 kl. 19.00 UPPSELT
Fös 14/3 kl. 22.00 UPPSELT
Lau 15/3  kl. 19.00 UPPSELT
Lau 15/3  kl. 22.00 UPPSELT
Sun 16/3  kl. 20.00 UPPSELT
Mið 19/3  kl. 20.00 UPPSELT
Fim 20/3  kl. 19.00 Ný aukasýn
Lau 22/3  kl. 22.00 Ný aukasýn
Fös 28/3  kl. 19.00 UPPSELT
Lau 29/3  kl. 19.00 UPPSELT
Lau 29/3  kl. 22.00 Ný aukasýn
Sun 30/3  kl. 20.00 UPPSELT
Fös 4/4  kl. 19.00 UPPSELT
Lau 5/4  kl. 19.00 UPPSELT
Lau 5/4  kl. 22.00 Ný aukasýn
Sun 6/4  kl. 20.00 UPPSELT
Fös 11/4  kl. 19.00 Ný aukasýn
Lau 12/4  kl. 19.00 UPPSELT
Sun 13/4  kl. 20.00 UPPSELT
Fös 18/4  kl. 19.00 UPPSELT
Lau 19/4  kl. 19.00 UPPSELT
Sun 20/4  kl. 20.00 UPPSELT
Fös 25/4  kl. 19.00 UPPSELT

Tryggðu þér miða í apríl núna!

Leikhúsbærinn Akureyri
 - verið velkomin!
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Möguleikhúsið frumsýnir í 
kvöld Aðventu eftir Gunnar 
Gunnarsson í leikgerð Öldu 
Arnardóttur, en hún leik-
stýrir jafnframt verkinu.  

Leikritið er einleikur í anda hins 
svokallaða frásagnarleikhúss. Leik-
arinn í verkinu, Pétur Eggerz, er 
því einn á sviðinu allan tímann, 
segir söguna og bregður sér í hlut-
verk helstu sögupersóna. „Þessi 
uppsetning leggur áherslu á ein-
falda umgjörð og leyfir þannig 
sjálfri sögunni að njóta sín,“ segir 
Pétur. „Sviðsmyndin er einföld og 
ég er aðeins í einum búningi allan 
tímann. Tónlist og ýmis hljóð leika 
aftur á móti stóran þátt í sýning-
unni og skapa mikil hughrif; Kristj-
án Guðjónsson vinnur hljóðmynd-
ina fyrir okkur og gerir það stórvel. 
Það vill stundum brenna við í leik-
húsi þegar leikgerðir bókmennta 
eru settar upp að leikritin enda á að 
vera eins konar myndskreytingar 
við söguna í staðinn fyrir að öðlast 
eigið líf. Einfaldar uppsetningar 
sem þessar, sem tíðkast í frásagn-
arleikhúshefðinni, virkja ímyndun-
arafl áhorfenda og leyfa þeim að 
fylla svolítið í eyðurnar.“

Aðventa kom fyrst út árið 1939 
og er hún sú saga Gunnars sem víð-
ast og oftast hefur verið gefin út. Í 
henni er sagt frá svaðilförum 
vinnumannsins Benedikts sem fer 

til fjalla í vetrarríki aðventunnar 
að leita þess fjár sem eftir varð er 
smalað var um haustið. Pétur segir 
söguna eiga erindi við alla, enn 
þann dag í dag. „Þetta er frábær-
lega vel skrifuð saga sem er fyrir 
löngu orðin sígild í íslenskri bók-
menntasögu. Í henni má finna ein-
faldan og fallegan kærleiksboð-
skap sem á alltaf erindi og sem ekki 
veitir af að minna á nú á tímum 
markaðshyggju og græðgi. Við 
höfum náttúrulega þurft að laga 
söguna að þörfum leikhússins og 
meðal annars stytt hana eilítið, en 
boðskapur hennar kemst samt til 
skila.“

Líkt og margar fyrri sýningar 
Möguleikhússins er Aðventa hugs-
uð sem farandsýning, en hún er 
ætluð áhorfendum þrettán ára og 
eldri og hentar því vel til sýninga 
hjá skólum landsins. Verkið verður 
engu að síður frumsýnt í húsnæði 
Möguleikhússins við Hlemm og 
munu þar fara fram nokkrar sýn-
ingar áður en leikritið fer á flakk. 
Pétur segir þó útlit vera fyrir að 
Aðventa verði síðasta sýningin sem 
Möguleikhúsið frumsýnir við 
Hlemm. „Við höfum fengið lítinn 
fjárhagsstuðning nú í ár og því er 
svo komið að við þurfum að flytja 
út úr húsnæðinu sem við höfum 
haft aðsetur í undanfarið. Mögu-
leikhúsið er þó ekki að hætta, langt 
því frá, við þurfum bara að laga 
okkur að breyttum aðstæðum.“

 vigdis@frettabladid.is

Það er tilvalið að hefja sunnudaginn 
á því að njóta menningar. Þeir sem 
eru staddir á Akureyri eiga þess 
kost að skella sér á opnun sýningar 
Ragnars Kjartanssonar „Allt gott 
að frétta af póesíunni“ í Kunstraum 
Wohnraum nú kl. 11. 

Ragnar Kjartansson er, eins og 
flestum er vel kunnugt, einn af 
okkar frambærilegustu myndlist-
armönnum og verður næsti fulltrúi 
Íslands á Feneyjatvíæringnum árið 
2009. Sýning hans í Kunstraum 
Wohnraum byggist á ljósmyndum 
sem hann tók á símann sinn í París-
arborg af þremur íslenskum lista-
konum. Í fréttatilkynningu vegna 
sýningarinnar eru verkin sögð 
sönnunargögn fyrir ljóðrænu til-
verunnar þar sem þau sýna þrjú 
guðdómleg móment úr hversdags-
leikanum. Ljóðrænan byggist enn 
fremur á því að konurnar á mynd-

unum eru ekki sérlega hversdags-
legar. 

Kunstraum Wohnraum hefur 
verið starfrækt frá árinu 1994, fyrst 
í Hannover og nú á Akureyri. Það er 
til húsa á heimili Hlyns Hallssonar 
og Kristínar Kjartansdóttur í Ása-
byggð 2. Sýning Ragnars stendur 
yfir til 22. júní næstkomandi og er 
opin eftir samkomulagi. - vþ

Góðar fréttir fyrir 
morgunhana

PÓESÍAN Í GÓÐUM GÍR Ein af ljósmynd-
um Ragnars Kjartanssonar.

Boðskapur sem á 
alltaf erindi

EINN TIL FJALLA Pétur 
Eggerz í hlutverki sínu í 
leikritinu Aðventu.
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folk@frettabladid.is
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Schola cantorum
C A P U T

J E S Ú S : Tómas Tómasson   BASSI
P Í L AT U S : Þorbjörn Rúnarsson  TENÓR

Margrét Sigurðardóttir SÓPRAN

Guðrún Edda Gunnarsdóttir ALT

Bragi Bergþórsson TENÓR

Benedikt Ingólfsson  BASSI
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Björn Steinar Sólbergsson ORGEL
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> VISSIR ÞÚ?

...Mick Jagger, söngvari The Roll-
ing Stones, heitir réttu nafni Michael 
Philip Jagger. Talið er að Jagger hafi 
samið ballöðuna Angie til fyrrver-
andi eiginkonu Davids Bowie, 
Angelinu Bowie, skömmu eftir 
að þau skildu. Einnig er talið 
að Jagger hafi samið texta 
lagsins Wild Horses um þáver-
andi ástkonu sína, Marianne 
Faithful.

Skærur Bubba Morthens og 
Bigga í Maus teljast tvímæla-
laust til frétta vikunnar. Rétt til 
upprifjunar fyrir þá sem fylgj-
ast illa með: Bubbi lét þau 
ummæli falla á síðu sinni, eftir 
að hafa lesið leiðara Bigga í tón-
listartímaritinu Mónitor, að 
Biggi væri falskur söngvari og 
þann falska tón væri að finna í 
skrifum Bigga. Harkaleg 
ummæli vissulega og svo virðist 
sem kóngurinn hafi ofboðið 
ýmsum kollegum sínum með 
hraustlegum orðum. Áður hafði 
Bubbi svarað rösklega þeim sem 
voguðu sér að gagnrýna þátt 
hans á Stöð 2, Bandið hans 
Bubba, til dæmis með því að 
segja Dóra DNA á DV útþynnt 
gen afa síns nóbelsskáldsins. 
Óvæntur en eftirminnilegur er 
stuðningur sem Biggi nýtur 
meðal kollega sinna og hafa þar 
farið fyrir ágætum flokki tón-
listarmanna þeir Árni Johnsen, 
Johnny King, Geir Ólafsson og 
Jójó. Allir eru þeir þeirrar skoð-
unar að ótækt sé að Bubbi 
„hrauni“ með þessum hætti yfir 
kollega sína. Er nú komin upp sú 
staða að Biggi gæti hæglega sett 
saman hljómsveit – Bandið hans 
Bigga – skipaða þeim mönnum 
sem hafa hvergi hikað við að 
benda Bubba á villur síns vegar. 
Má sjá Geir fyrir sér á tromm-
um, JóJó og Árna á gítar og söng, 
Johnny fer létt með bassann og 
söng en Biggi „frontar“ sitt 

band, þótt allir séu meðlimir 
„frontarar“. Minna helst saman-

komnir á Traveling Wilburys en 
það er önnur saga.  - jgb

Bandið hans Bigga

BANDIÐ HANS BIGGA Gaman væri að sjá þessa á sviði – frontari í hverju rými.
SAMSETT MYND/KRISTINN

Michael Jackson, 
sem eitt sinn kall-
aði sig konung 
poppsins, hefur 
endurfjármagnað 
búgarð sinn 
Neverland til að 
koma í veg fyrir 
að hann yrði sett-
ur á uppboð.

Hefði Jackson 
ekki borgað þá 
1,7 milljarða 
króna sem hann 
skuldaði hefði 
búgarðurinn verið boðinn upp 
næstkomandi miðvikudag. Með 
hjálp fjárfestingahóps tókst 
Jackson að reiða fjárhæðina af 

hendi og heldur 
hann því eign-
inni.

Jackson keypti 
Neverland árið 
1987 með þá hug-
sjón að breyta 
búgarðinum í 
ævintýragarð 
fyrir börn. 
Honum var lokað 
árið 2006 eftir að 
popparinn hætti 
að borga starfs-
liði sínu laun en 

Jackson hefur ekki búið í Never-
land síðan hann var ákærður 
fyrir að hafa beitt barn kynferð-
islegu ofbeldi.

Heldur Neverland

MICHAEL JACKSON Fyrrverandi kon-
ungur poppsins hefur endurfjármagn-
að búgarð sinn Neverland.

Hljómsveitin R.E.M. ætlar að 
leyfa notendum samskiptasíð-
unnar Facebook að hlusta á nýj-
ustu plötu sína, Accelerate, einni 
viku áður en hún kemur í versl-
anir. Í gegnum hlekkinn iLike 
geta notendur síðunnar hlustað á 
plötuna frá og með 24. mars.

R.E.M. er fyrsta stóra hljóm-
sveitin til að nota iLike við kynn-
ingu á tónlist sinni. Michael 
Stipe, söngvari sveitarinnar, 
telur þetta rétta skrefið ætli hún 
að halda sér í fremstu röð. „Ann-
aðhvort slærðu til og tekur þátt í 
þessu eða horfir á þetta úr fjar-
lægð. Mig langar miklu frekar 

að vera úti á vellinum en á vara-
mannabekknum,“ sagði hann.

Forspilun á Facebook

MICHAEL STIPE Hljómsveitin R.E.M. 
ætlar að leyfa notendum Facebook að 
hlusta fyrstir á nýju plötuna sína.

Myndlistarkonan Sara Riel hannar 
umslag nýjustu plötu hljómsveitarinnar 
Steintryggs, Trappa. Umslagið er 
óvenjulegt í meira lagi því það skartar 
útskornum kafbáti.

Sara, sem hefur einnig hannað 
umslög fyrir plötur 
Skakkamanage og Ólafar 
Arnalds, segist hafa 
fengið hugmyndina á 
tónleikum með 
Steintryggi. „Mér 
fannst ég vera 
komin í kafbáta-
ferðalag um 

hliðstæðan geim enda virkar tónlist á 
sjóntaugarnar hjá mér,“ segir Sara. „Ég 
hef auk þess áhuga á að leika mér með 
formið og möguleikana sem það býður 
upp á. Sérstaklega á þessum tímum þar 
sem nær öll tónlist er fáanleg sem 

niðurhal er mikilvægt að gera hlutinn 
eigulegan. Bæði Smekkleysa og 

Sigtryggur voru sammála um að 
það gæti staðist og gáfu mér 
kærkomið frelsi til að leika 
lausum hala,“ segir Sara sem 

er stödd í Kína þar sem 
hún undirbýr mynd-
listarsýningu.

Hún segist vinna 
grafísku hönnunina, 
sem umslagagerðin 

óneitanlega er, eins og 
myndlistarverk. „Ég fæ 

yfirleitt ágætan tíma í hönnunarvinn-
una og þá gefst tími til að vanda sig 
betur, sem er sjaldgæft í þessum 
bransa.“  - fb

Kafbátaferð breyttist í umslag

SARA RIEL Myndlistarkonan Sara Riel hannaði 
umslag fyrir nýjustu plötu Steintryggs, Tröppu.

KAFBÁTUR Umslagið 
sem Sara hannaði fyrir 

hljómsveitina Steintrygg er 
heldur óvenjulegt.



Fljótlegt, 
öruggt

og einfalt 
að telja fram 
Nú hafa 23.000 einstaklingar talið fram.

Ert þú einn af þeim?

Síðasti dagur til að skila er 26. mars
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NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

12

7

7
12
12
7
14
7

HORTON   kl.2 - 4 - 6 - 8 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO   kl. 8 - 10
THE KITE RUNNER kl. 10 
BRÚÐGUMINN kl. 6
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl.2

12
12
7

16

16

HORTON   kl.3 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL

THE ORPHANAGE kl.3 - 6 - 8 - 10
AUGUST RUSH kl. 8
BE KIND REWIND kl.3 - 8 - 10.15
27 DRESSES kl.3 - 5.30 - 10.30
THERE WILL BE BLOOD kl. 5

HORTON   kl. 2 - 4 - 6 - 8 ENSKT TAL

HORTON   kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

HORTONLÚXUS kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SEMI PRO LÚXUS kl. 8 - 10.10
BE KIND REWIND kl. 10.15 JUMPER kl. 10.10
27 DRESSES kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 1.30 ÁSTRÍKURkl. 1

HORTON   kl.4 - 6 ÍSLENSKT TAL

HEIÐIN   kl. 6 - 8 - 10
SEMI PRO   kl.3.30 - 8 - 10
THE KITE RUNNER kl. 8 - 10.30
INTO THE WILD kl. 10.10
ATONEMENT kl.3 - 5.30
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8

5%

5%
5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

S.V. - MBL.

Topp5.is

-24 Stundir-24 Stundir-24 Stundir

Páskamyndin í ár!
Með íslensku og ensku tali

Fíllinn Horton sem leggur mikið
á sig til að bjarga Hvervar 
bæjarstjóra í æðislega 
skemmtilegri teiknimynd.

ATH: Á undan myndinni verður
frumsýnt frábært myndskeið úr

-V.J.V. - Topp5.is / FBL

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

FRÁ LEIKSTJÓRA
INDEPENDENCE DAY OG

THE DAY AFTER TOMORROW

BEINT Á 
TOPPINN

Í USA

NJÓTTU 
      LÍFSINS

sýnd með íslensku tali

sýnd með íslensku tali

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

DIGITAL10.000 BC kl. 3:40 - 5:30 - 8 - 10:30 12

10.000 BC kl. 1:30 - 5:30 - 8 - 10:30 VIP
HORTON M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

THE BUCKET LIST kl. 6 - 8 - 10:10 7

DARK FLOORS kl. 10:30 14

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 6 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

THERE WILL BE BLOOD kl. 10:30 16

STEP UP 2 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 7

P.S. I LOVE YOU kl. 8 L

MR. MAGORIUMS kl. 1:30 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

10.000 BC kl. 3:50 - 6 - 8:10 - 10:30 12

THE BUCKET LIST kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

JUNO kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 7

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

STEP UP 2 kl. 1:50 7

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 2 L

10.000 BC kl.  6 - 8 - 10 12

THE BUCKET LIST kl. 8 - 10 7

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

MR. MAGORIUMS kl. 2 L

STEP UP 2 kl.  4 - 6 7

10.000 BC kl. 8 - 10:20 12

HORTON HEARS A WHO kl. 2 - 4 - 6 L

AUGUST RUSH kl. 8 - 10:10 L

UNDERDOG M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 L

MR. MAGORIUMS kl. 6 L

JUNO kl. 5:50 - 8 7

THERE WILL BE BLOOD kl. 10 16

27 DRESSES kl. 6 - 8:20 L

DARK FLOORS kl. 10:30 14

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

ÁSTRÍKUR  ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:45 L

DIGITAL

DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
10.000 BC - POWER kl. 5.50, 8 og 10.10 12
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L
SEMI-PRO kl. 4, 8 og 10 12
RAMBO kl. 8 og 10 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1.45 og 5.30 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 L

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Í vikunni var réttað í meið-
yrðamáli Ásgeirs Davíðs-
sonar – Geira á Goldfinger 
– á hendur Vikunni og 
Lovísu Sigmundsdóttur. 
Geiri vill fá fimm milljónir 
vegna ávirðinga og meintra 
lyga tímaritsins. Ragnar 
Aðalsteinsson fékk Lovísu 
lausa á þeim forsendum að 
ekki hafi verið rétt eftir 
henni haft.

„Í kaffipásunni kallaði Ragnar 
okkur Villa inn og býður að ég borgi 
helming málsvarnarlauna hans því 
ég sé með gjörtapað mál gagnvart 
Lovísu. Og ég náttúrulega bara 
hlýddi lögfræðingunum,“ segir 
Ásgeir Davíðsson eða Geiri á Gold-
finger.

Athyglisverður málflutningur 
var í Héraðsdómi Reykjavíkur þar 
sem tekið var fyrir meiðyrðamál á 
hendur Vikunni og viðmælanda 
tímaritsins, Lovísu Sigmundsdóttur 
fyrrverandi nektardansmeyjar. 
Lögmaður Geira er Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson en lögmaður Lovísu 
er Ragnar Aðalsteinsson sem fékk 
Lovísu lausa á þeim forsendum að 
Vikan hafi ekki haft rétt eftir Lov-
ísu. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins greiddi Geiri Ragnari 150 
þúsund og Lovísa er laus allra mála. 
Eftir standa hins vegar mál á hend-
ur tímaritingu, Elínu Arnar rit-
stjóra og Björk Eiðsdóttur blaða-
manni en Geiri fer fram á fimm 
milljónir í skaðabætur af hálfu 
tímaritsins.

„Þetta var mikið fjör og áhuga-
vert. Bara eins og í Boston Legal,“ 
segir Elín Arnar. Þó hún sé í sjálfu 
sér ánægð með að Lovísa sé laus 

GEIRI VILL FIMM MILLJÓNIR
DRAMA Í RÉTTARSAL
Geira á Goldfinger finnst fimm millj-
ónir lítilræði miðað við þær ávirðing-
ar, skrök og lygi sem hann hefur mátt 
þola. Elínu Arnar þykir athyglisvert 
að lögmenn geri ekki greinarmun á 
mæltu máli og rituðu.

allra mála, hún er að mati Elínar 
búin að þola nóg, þykir henni þetta 
furðulegar forsendur. En Ragnar 
lagði allt upp úr því að færa sönnur 
á að það sem eftir Lovísu var haft 
væri ekki nákvæmlega eins og á 
þeim segulböndum sem lögð voru 
fyrir.

„Eina breytingin er sú að tekin 
voru út hikorð. Annars er þetta 
eins,“ segir Elín og furðar sig á því 
að lögmennirnir geri ekki greinar-
mun á mæltu máli og rituðu. Að auki 
á Elín það skjalfest að Lovísa var 
búin að lesa viðtalið yfir og fallast á 
birtingu þess.

„Mér finnst þetta undarlegt og 
líkt og þeir hafi verið búnir að ganga 
frá þessu fyrirfram því þetta var 
ákveðið strax í fyrsta hléi,“ segir 
Elín. Lögmaður Vikunnar er Gunn-
ar Ingi Jóhannsson og Elín segir 
áhugavert að sjá hvernig þetta fer 
en dómur fellur innan mánaðar. 

Henni finnst fimm milljónir mikið 
fé og sérkennilegt að Geiri skuli 
taka viðtalinu við Lovísu persónu-
lega þar sem verið sé að fjalla um 
súlustaði vítt og breitt.

Geira finnst fimm milljónir hins 
vegar smáræði miðað við þá lygi 
sem upp á hann er borin í viðtalinu 
við Lovísu: Að hann hafi hvatt til 
vændis sem sé út í hött og að hann 
hafi haft uppi líflátshótanir sem sé 
fjarri öllu lagi. 

„Taka þessu persónulega? Ég er 
nefndur fimmtán sinnum í þessari 
grein, er á forsíðu og mynd af mér 
inni í blaðinu. Hvernig get ég rugl-
ast á því. Ég hafði samband og vildi 
semja. Þau hefðu getað lokað mál-
inu með afsökunarbeiðni. En það 
var ekki hægt. Þetta er bölvuð lygi 
frá a til ö,“ segir Geiri en tekur 
undir með Elínu að þetta hafi verið 
eins og amerískt réttardrama.

jakob@frettabladid.is

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

15. og 16. mars

TÖFRABÚÐIN (ENSKT TAL)
KL. 1:30 í ÁLFAB OG KL. 2  Á 
AKUREYRI

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI 
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI 
KL. 2 Í KRINGLUNNIUNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI 

KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA, OG KL. 2 Í 
KRINGLU., SEL. Á AK. OG Í KEF.

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA
KL. 1:50 Í KRINGLUNNI OG KL. 4 
Á AKUREYRI

AKUREYRI SELFOSS



Romeo leðursófasett 3+1+1
Fáanlegt í svörtu og brúnu leðri

Verð: 
Einnig fáanlegur í tungusófa

Romeo leðursófasett 3+1+1
Fáanlegt í svörtu og brúnu leðri

Verð: 
Einnig fáanlegur í tungusófa
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HANDBOLTI Eins og Fréttablaðið greindi frá í gær þá 
klúðraði HSÍ Noregsleikjunum sem áttu að fara 
fram um páskana og reyndu þess utan að leyna 
klúðrinu og komu ekki hreint fram. Einar Þorvarð-
arson, framkvæmdastjóri HSÍ, hefur sent Frétta-
blaðinu yfirlýsingu vegna málsins sem er hér birt í 
heild sinni.

„Þegar að ég fæ nefndan tölvupóst sendan 
frá Noregi í nóvember fer hann framhjá mér. 
Þegar ég fæ svar frá Norðmönnum í febrúar 
förum við að leita af póstinum og er hann þá í 
pósthólfi hsi@hsi.is Þar kemur fram að tölvu-
póstfangið mitt var í þessum pósti og þar 
með kom í ljós að ég fékk póstinn sem 
ég hafði ekki tekið eftir.

Þegar að svarið kom frá Norð-
mönnum í seinna skiptið í febrúar 
var þetta ekkert mál fyrir okkur 
varðandi landsliðið þar sem að 
Guðmundur Guðmundsson hafði 
ekki áhuga á að spila leikina við 
Norðmenn um páskana vegna 
þess að þeir vildu eingöngu 
spila á þriðjudegi 18.mars og 

miðvikudegi 19.mars og margir leikmenn okkar að 
spila leiki í Meistaradeildinni á sunnudegi 16.mars 
og þurftu að ferðast heim til Íslands á mánudegin-
um 17.mars. 

Jafnframt eru Ólafur Stefánsson og Sigfús Sig-
urðsson að leika gegn hvor öðrum með sínum félags-

liðum á miðvikudag 19. mars og hefðu ekki 
komist í landsleikina.

Ég vil koma því á framfæri að ég hefði 
aldrei talað við blaðamenn um fyrirhugaða 
landsleiki við Norðmenn í janúarlok 2008 
hefði þessi tiltekni tölvupóstur ekki farið 

framhjá mér nóvember 2007. Það sem 
eftir stendur er að þetta voru mín 

mistök og bera hvorki Guðmundur 
Ingvarsson né Guðmundur Guð-
mundsson ábyrgð á þeim. Lands-
liðsþjálfarinn hafði þess utan 
enga vitneskju um  tilurð tölvu-
póstanna.“

 - hbg

Framkvæmdastjóri HSÍ sendir frá sér yfirlýsingu vegna  Noregsleikjanna:

Einar Þorvarðarson tekur á sig sökina

EINAR ÞORVARÐARSON Segir for-
mann HSÍ og landsliðsþjálfara ekki 
bera ábyrgð í Noregsleikjamálinu.

Kvennalið Vals tekur á móti franska liðinu Merignac 
í Vodafone-höllinni klukkan 20 í kvöld. Þetta er 
seinni leikur liðanna í átta liða úrslitum í áskor-
endakeppni Evrópu. Fyrri leik liðanna lyktaði með 

sex marka sigri þeirra frönsku, 36-30, þannig að 
Valskvenna bíður verðugt verkefni að vinna þann 
mun upp.

Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals, vill ekki meina að 
munurinn á liðunum sé þetta mikill en búlgarskir 
dómarar drógu taum franska liðsins verulega í fyrri leiknum 
að mati Ágústs.
„Það er líklegt að sex marka sigur dugi því við skoruðum það 

mikið á útivelli. Mitt mat er að við eigum að vinna þetta lið og 
þá sérstaklega á heimavelli. Hvort við náum að leggja þær 
með sex marka mun er svo annað mál en við trúum því stað-
fastlega að það sé hægt,“ sagði Ágúst en hvað þarf að smella 
til að það takist?
„Við þurfum að laga varnarleikinn hjá okkur. Svo verða 
smá áherslubreytingar hér og þar frá fyrri leiknum. Við 

fórum illa með dauðafæri úti sem var líka dýrkeypt. Við þörfnumst 
jafnari leiks því leikur okkar úti var allt of sveiflukenndur. Þetta 

verður þolinmæðisverk og við þurfum að taka eitt skref í einu 
og ekki örvænta of snemma. Við munum keyra upp hraðann í 

fyrri hálfleik og sjá svo hver staðan er í leikhléi,“ sagði Ágúst 
en hvað þarf helst að varast hjá franska liðinu?

„Þær hafa góðan miðjumann sem skoraði 11 mörk 
í fyrri leiknum og við verðum að stöðva 
hana. Svo eru þær fljótar og keyra góð 
hraðaupphlaup en þær munu eflaust 

reyna að hægja á leiknum núna. Þær hafa verið að 
spila 6/0 vörn en ég geri ráð fyrir að þær taki Evu Barna úr 
umferð núna og við erum að undirbúa okkur fyrir það,“ 
sagði Ágúst en allir leikmenn liðsins eru klárir í slaginn að 

sögn Ágústar.
Það er frítt á völlinn í kvöld og Ágúst hvetur fólk til þess 

að fjölmenna. „Við þurfum virkilega á stuðningi áhorf-
enda að halda í kvöld og ég vona að fólk nýti sér að 
það sé frítt inn og fjölmenni.“

ÁSKORENDAKEPPNI EVRÓPU:  VALSSTÚLKUR TAKA Á MÓTI FRANSKA LIÐINU MERIGNAC KLUKKAN 20 Í KVÖLD

Þurfum virkilega á stuðningi áhorfenda að halda

FÓTBOLTI Það verða tímamót í 
íslenskri knattspyrnusögu í dag 
þegar A-landslið karla keppir í 
fyrsta skipti innandyra. Andstæð-
ingurinn eru Færeyingar og vett-
vangurinn hið stórglæsilega knatt-
spyrnuhús Kórinn í Kópavogi. Um 
vináttulandsleik er að ræða og þar 
sem þetta er ekki alþjóðlegur leik-
dagur er íslenska liðið aðeins skip-
að leikmönnum sem spila hér á 
landi fyrir utan einn.

„Við fögnum því alltaf að spila 
leiki. Vissulega er svolítið sérstakt 
að spila innandyra og á gervigrasi 
en aðstæður hér heima bjóða bara 
ekki upp á neitt annað þannig að 
við tökum því sem að höndum ber. 
Það er betra að spila inni en spila 
ekki,“ sagði Ólafur Jóhannesson 
landsliðsþjálfari við Fréttablaðið í 
gær. Hann segir alla leikmenn 
liðsins vera heila. Helgi Sigurðs-
son æfði ekki á föstudagskvöldið 
en er orðinn góður líkt og Húsvík-
ingurinn Hallgrímur Jónasson 
sem hefur verið veikur.

„Að sjálfsögðu stefnum við á 
sigur en við föllum ekkert í þá 
gryfju að vanmeta þetta færeyska 
lið. Fótboltinn er nú bara þannig 
að það getur allt gerst og því verð-
um við að hafa varann á. Ég mun 
spila 4-5-1 leikkerfi sem við vorum 
að vinna með á Möltu. Þá gekk vel 
er við einblíndum á varnarleikinn 
en við fengum á okkur mörk um 
leið og við lögðum meiri áherslu á 
sóknina. Ég er að vona að menn 
séu komnir betur inn í þá hluti 
sem við æfðum á Möltu og það 
skili sér í ágætum leik,“ sagði 
Ólafur sem lítur alls ekki á leikinn 
sem einhvern skyldusigur.

„Það er ekki hægt í fótbolta að 
tala um einhverja skyldusigra. 

Það eru margir ágætir fótbolta-
menn í þessu færeyska liði og þeir 
hafa sýnt í gegnum tíðina að þeir 
geta vel spilað fótbolta. Fram hjá 
því verður samt ekki litið að við 
eigum að vera með betri leikmenn 
og ef við náum að sýna okkar rétta 
andlit þá vinnum við þennan leik. 
Ég er alveg sannfærður um það,“ 
sagði Ólafur.

Aðspurður sagðist Ólafur ekki 
búast við því að upplýsa um byrj-

unarliðið fyrr en nokkrum tímum 
fyrir leik í dag. Íslenska liðið æfði 
tvisvar í gær og Ólafur sagðist 
ætla að leggjast yfir liðið eftir síð-
ari æfinguna.

„Ég hef svona nokkuð skýra 
mynd af því hvernig ég muni stilla 
upp liðinu,“ sagði Ólafur en hann 
hafði ekki ákveðið heldur hvort 
hann ætlaði að skipta mikið inn á 
eður ei. 

 henry@frettabladid.is

Við munum ekki vanmeta 
færeyska landsliðið
Fyrsti A-landsleikur karla innanhúss fer fram í Kórnum klukkan 16 í dag er 
Ísland tekur á móti Færeyjum. Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari segir alltaf 
jákvætt að fá leiki, sama hvort það sé innan- eða utandyra.

ALLT KLÁRT Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari sést hér á landsliðsæfingu í Kórnum 
með skeiðklukkuna, blaðið og vestin.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRJÁLSAR Sleggjukastarinn Bergur 
Ingi Pétursson úr FH stóð sig 
frábærlega á vetrarkastmóti sem 
fram fer í Split í Króatíu um 
helgina.

Bergur Ingi stórbætti Íslands-
met sitt í gær er hann kastaði 73 
metra slétta. Íslandsmet Bergs 
Inga var 70,52 metrar. Bergur 
Ingi er nú aðeins einum metra frá 
Ólympíulágmarkinu en hann 
stefnir ótrauður á að komast til 
Peking.

Bergur var efstur í B-hópi 
keppninnar og verður því aldrei 
neðar en í 11. sæti mótsins sem 
ku vera geysisterkt.   - hbg

Sleggjukast karla:

Íslandsmet hjá 
Bergi Inga

BERGUR INGI PÉTURSSON Stórbætti 
Íslandsmet sitt í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Leikur tvö hjá KR og Grindavík

Annar leikur Grindavíkur og KR í úrslitakeppni Iceland 
Express-deildar kvenna fer fram í Grindavík klukkan 19.15 
í kvöld. KR-stúlkur sigruðu hina nýkrýndu bikarmeistara 
með miklum mun, 81-68, í fyrsta leik liðanna 
sem fram fór vestur í bæ. Hildur Siguðardótt-
ir fór á kostum í liði KR á föstudaginn og 
Grindavíkurstúlkur verða að stöðva hana. 
Heimavöllurinn hefur ráðið úrslitum í 
öll þau skipti sem þessi lið hafa mæst í 
vetur og verður áhugavert að sjá hvort 
heimavöllurinn haldi áfram í kvöld.

HANDBOLTI FH vantar aðeins eitt 
stig í síðustu fimm leikjum sínum 
í 1. deildinni til þess að komast 
upp í úrvalsdeild.

Víkingur og ÍR berjast um hitt 
lausa sætið en þau eru jöfn að 
stigum í öðru sætinu.   - hbg

1. deildin í handbolta:

FH á leið í úr-
valsdeildina

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

128.900 kr.
Verð á mann í tvíbýliBarcelona

25.–28. apríl

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á 4* hóteli ásamt 
morgunverði, miði á kappaksturinn, rútuferðir alla dagana og íslensk 
fararstjórn.

102.900 kr.
Verð á mann í tvíbýliSilverstone

4.–7. júlí

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á Holiday Inn 
Regent's Park ásamt morgunverði, miði á kappaksturinn, rútuferðir alla 
dagana og íslensk fararstjórn.

Formúla 1

FÓTBOLTI Framkvæmdastjórn 
alþjóða knattspyrnusambandsins, 
FIFA, leggst gegn þeirri hugmynd 
enskra knattspyrnuliða að bæta 
einni umferð við deildarkeppnina 
sem leikin yrði erlendis.

„Þessi hugmynd að leika 39. 
umferðina á erlendri grundu 
gengur einfaldlega ekki upp,“ 
sagði Sepp Blatter, forseti FIFA.

„Liðin væru að spila þar sem er 
tólf tíma tímamismunur fyrir 
vestan og 24 tíma munur í suðri. 
Meira að segja Geoff Thompson, 
fyrrverandi formaður enska 
knattspyrnusambandsins, leggst 
gegn þessum hugmyndum.“

Forsvarsmenn ensku úrvals-
deildarinnar eru hættir við fund í 
lok febrúar þar sem þeir ætluðu 
að ræða við Blatter. Í yfirlýsingu 
frá ensku úrvalsdeildinni kemur 
fram að deildin muni kanna 
jarðveg þessarar hugmyndar 
frekar áður en fundað verði með 
Blatter.   - hbg

Sepp Blatter, forseti FIFA:

Á móti auka-
umferð í enska 
boltanum

FORSETI FIFA Blatter hugnast ekki hug-
myndir enskra. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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N1-deild karla:
Haukar-HK    30-25 (17-13)
Mörk Hauka (skot): Andri Stefan 6 (11), Elías 
Már Halldórsson 5 (6), Sigurbergur Sveinsson 
5/4 (8/4), Gunnar Berg Viktorsson 4 (6), Freyr 
Brynjarsson 3 (4), Arnar Pétursson 3 (3), Kári 
Kristján Kristjánsson 2 (3), Jón Karl Björnsson 2/1 
(3/1), Gísli Jón Þórisson (1).
Varin skot: Gísli Guðmundsson 5/1 (19/3) 26 
%, Magnús Sigmundsson 2 (13) 15 %.
Hraðaupphlaup: 8 (Elías 4, Andri, Jón Karl, 
Freyr, Arnar).
Fiskuð víti: 5 (Kári 3, Andri, Sigurbergur).
Utan vallar: 10 mínútur.
Mörk HK (skot): Ólafur Bjarki Ragnarsson 8 
(17), Tomas Eitutis 5 (9), Augustas Strazdas 4 
(7), Sergey Petraytis 3 (3), Árni Björn Þórarinsson 
2 (3), Arnar Þór Sæþórsson 2/1 (4/1), Ragnar 
Hjaltested 1 (4/1), Gunnar Steinn Jónsson (1/1), 
Sigurgeir Árni Ægisson (1).
Varin skot: Egidijus Petkevicius 13 (42/4) 31 %.
Hraðaupphlaup: 2 (Strazdas, Ragnar).
Fiskuð víti: 3 (Sergey 2, Arnar).
Utan vallar: 10 mínútur.
ÍBV-Akureyri   28-43

Iceland Express-deild kvk:
Keflavík-Haukar   94-89 (40-34, 81-81)
Stig Keflavíkur: TaKesha Watson 30 (7 frák., 7 
stoðs.), Susanne Biemer 22, Birna Valgarðsdóttir 
18,  Pálína Gunnlaugsdóttir 10 (9 frák., 7 stoðs., 4 
stolnir), Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 8, Rannveig 
Randversdóttir 2, Halldóra Andrésdóttir 2, Mar
grét Kara Sturludóttir 2 (8 frák., 6 varin, 4 stolnir.
Stig Hauka: Victoria Crawford 32 (7 stoðs.), 
Unnur Tara Jónsd. 14 (10 frák. 4 stoðs.), Telma 
Björk Fjalarsd.14 (22 frák.), Kristrún Sigurjónsd. 
14, Hanna Hálfdanard. 10, Guðbjörg Sverrisd. 3 
(6 frák., 4 stolnir), Ragna Margrét Brynjarsdóttir 2

ÚRSLIT

HANDBOLTI Haukar eru komnir 
með sex stiga forystu í N1-deild 
karla eftir gríðarlega mikilvægan 
sigur á HK, 30-25, að Ásvöllum í 
gær. Haukar eru í mjög vænlegri 
stöðu og ekkert nema stórslys 
virðist geta aftrað því að Haukar 
verði meistarar.

„Haukarnir sýndu það í dag að 
þeir eru einfaldlega með besta 
liðið í deildinni. Ég get ekki neitað 
því að ég öfunda þá því þeir eru 
ekki bara með besta liðið heldur 
stórkostlega umgjörð í kringum 
félagið. Haukarnir voru betri á 
öllum sviðum,“ sagði Gunnar 
Magnússon, aðstoðarþjálfari HK, 
í leikslok en með tapinu fóru 
Haukar ekki bara í yfirburðastöðu 
heldur er HK alveg úr myndinni.

„Í mínum huga er þetta búið. 
Haukarnir eru orðnir Íslands-
meistarar og það mjög verðskuld-
að,“ sagði Gunnar.

Það er rétt hjá Gunnari að 
Haukarnir voru mun sterkari í 
leiknum í gær. Þeir tóku frum-
kvæðið strax í upphafi og héldu 
því út allan leikinn. Það var alveg 
magnað að fylgjast með varnar-
leik Hauka í gær sem er gríðar-
lega öflugur og til marks um það 
varði hávörnin fleiri bolta en 
markverðir þeirra í gær. Þrátt fyrir enga markvörslu voru Haukar alltaf skrefi á undan og 

leiddu með fjórum mörkum í leik-
hléi, 17-13.

Haukarnir komust fljótlega í 20-
14 en þá kom góð rispa hjá HK þar 
sem vörnin small loksins almenni-
lega hjá þeim. Kópavogsbúar 
minnkuðu muninn í 22-21 og þá 
tóku Haukar leikhlé. Meiri ró kom 
yfir liðið í kjölfarið og það hélt 
frumkvæðinu. HK-ingar voru 
klaufar því þeir fengu nokkur 
ágæt tækifæri til að ná yfirhönd-
inni í leiknum en þá köstuðu þeir 
boltanum ítrekað klaufalega frá 
sér.

Sanngjarn sigur Hauka stað-
reynd og óhætt að tala um sigur 
varnar og liðsheildarinnar. 
Haukarnir spila geysilega vel sem 
lið og allir leikmenn leggja sitt lóð 
á vogarskálarnir. Meiðsli virðast 
ekki hrjá liðið því næsti maður er 
alltaf tilbúinn í slaginn. Það er 
sannkallaður meistarabragur á 
þessu Haukaliði.

„Þetta var mjög ljúfur sigur. 
Þetta var erfitt og sem betur fer 
datt þetta okkar megin,“ sagði 
brosmildur þjálfari Hauka, Aron 
Kristjánsson, en hann vill ekki 
meina að Haukarnir séu komnir 
með aðra hönd á bikarinn. „Staðan 
er vissulega vænleg en það eru sjö 
leikir eftir.“    - hbg

Haukar unnu mikilvægan sigur á HK, 30-25, og aðstoðarþjálfari HK segir að Íslandsmótið sé búið:

Haukar eru verðskuldað Íslandsmeistarar

LOK, LOK OG LÆS Haukavörnin var hreint út sagt frábær í gær og lagði grunninn að 
góðum sigri á HK. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI Deildarmeistarar 
Keflavíkur eru komnar í 1-0 í und-
anúrslitaeinvígi sínu gegn Hauk-
um eftir 94-89 sigur í framlengd-
um leik í Toyota-höllinni í Keflavík 
í gær. Staðan var 81-81 eftir venju-
legan leiktíma. 

Keflavík var átta stigum undir 
þegar innan við tvær mínútur 
voru eftir en náðu að tryggja sér 
framlengingu þar sem þær lönd-
uðu sigrinum. Kesha Watson fór 
fyrir Keflavík í fjórða leikhlutan-
um þar sem hún skoraði 19 af 24 
stigum liðsins en í framlenging-
unni voru það hins vegar 7 stig og 
4 fráköst Birnu Valgarðsdóttur 
sem gerðu gæfumuninn. 

Keflavíkurliðið var með frum-
kvæðið framan af leik, var sex 
stigum yfir í hálfleik, 40-34, og 
tveimur stigum yfir fyrir loka leik-
hlutann, 57-55. Haukarnir gáfust 
hins vegar ekki upp, héngu í Kefla-
vík fram í fjórða leikhlutann þar 
sem liðið skoraði síðan tíu stig í 
röð og var komið í fín mál. Útlitið 
var ekki bjart þegar Jón Halldór 
Eðvaldsson, þjálfari Keflavíkur, 

tók síðasta leikhlé sitt þegar 1 
mínúta og 57 sekúndur voru eftir 
af leiknum. 

Haukar voru sjö stigum yfir, 71-
78, og áttu tvö vítaskot. Annað víti 
fór rétta leið og Keflavík var átta 
stigum undir. Jón Halldór náði 
hins vegar að vekja sínar stelpur 
sem unnu næstu tvær mínútur 10-
2 og komu leiknum í framleng-
ingu.  

Susanne Biemer og Pálína Gunn-
laugsdóttir voru bestu menn 
Keflavíkur áður en þær Kesha og 
Birna sáu um að klára leikinn. 
Keflavík varð fyrir enn einu áfall-
inu í vetur þegar Rannveig 
Randversdóttir meiddist í öðrum 
leikhluta.

Victoria Crawford var sterk hjá 
Haukum með 32 stig og 7 stoð-
sendingar en Telma Björk Fjalars-
dóttir átti einnig mjög góðan leik 
en hún var með 14 stig og 22 
frá köst. Þá skiluðu þær Kristrún 
Sigurjónsdóttir (14 stig, 5 stoð-
sendingar) og Unnur Tara Jóns-
dóttir (14 stig, 10 fráköst, 4 stoð-
sendingar) sínu.   ooj@frettabladid.is

Undanúrslit Iceland Express-deildar kvenna:

Lokaleikhlé Jóns 
kveikti í Keflavík

MIKIL BARÁTTA Það var ekkert gefins í Keflavík í gær og hér hefur Haukastúlkan 
Kristrún Sigurjónsdóttir náð í boltann. VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN
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Enska úrvalsdeildin:
DERBY COUNTY - MANCHESTER UNITED 0-1
0-1 Cristiano Ronaldo (76.).
LIVERPOOL - READING 2-1
0-1 Marek Matejovsky (5.), 1-1 Javier Mascherano 
(19.), 2-1 Fernando Torres (48.).
PORTSMOUTH - ASTON VILLA 2-0
1-0 Jermain Defoe (11.), 2-0 Jermain Defoe (38.).
SUNDERLAND - CHELSEA 0-1
0-1 John Terry (10.).
WEST HAM UNITED - BLACKBURN  2-1
0-1 Roque Santa Cruz (19.), 1-1 Dean Ashton 
(39.), 2-1 Fred Sears (81.)
ARSENAL - MIDDLESBROUGH 1-1
0-1 Jeremie Aliadiere (25.), 1-1 Kolo Toure (86.).
STAÐAN:
Man. United 29 21 4 4 59-15 67
Arsenal 30 19 10 1 58-22 67
Chelsea 29 19 7 3 49-18 64
Liverpool 30 16 11 3 55-21 59
Everton 29 17 5 7 47-24 56
Portsmouth 30 14 8 8 44-31 50
Aston Villa 30 13 10 7 52-39 49
Blackburn  30 12 10 8 39-37 46
Man. City 29 12 9 8 34-33 45
West Ham  30 12 7 11 33-36 43
Tottenham  28 9 8 11 53-45 35
Middlesbrough 30 7 10 13 27-44 31
Wigan  29 7 7 15 26-42 28
Reading 30 8 4 18 35-57 28
Newcastle  29 7 7 15 30-56 28
Sunderland 30 7 6 17 26-48 27
Birmingham  29 6 8 15 33-45 26
Bolton  28 6 7 15 28-42 25
Fulham 29 3 11 15 26-49 20
Derby County 30 1 7 22 14-64 10

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Á meðan Arsenal hikstar er ekkert 
lát á góðu gengi Manchester United og Chelsea. 
Bæði lið lentu reyndar í erfiðleikum með tvö af 
slakari liðum ensku úrvalsdeildarinnar í gær 
en lönduðu þó stigunum þremur sem allt snýst 
um á endanum. Liverpool vann svo mikilvæg-
an sigur gegn Reading þar sem Fernando 
Torres kom Liverpool enn og aftur til bjargar.

Það tók Manchester United 76 mínútur að 
brjóta niður vörn botnliðs Derby. Þar var á 
ferðinni portú-
galski snilling-
urinn Cristiano 
Ronaldo en 
hann hefur verið 
algjörlega óstöðv-
andi í vetur en mark-
ið í gær var númer 31 
í röðinni í vetur.

„Við áttum að vera fjór-
um eða fimm mörkum yfir eftir 
fyrstu 20 mínútur leiksins og ef við 
hefðum nýtt færi okkar á þeim tíma þá hefðum 
við ekki lent í þessum vandræðum. Ég tek samt 
ekkert af Derby sem lét okkur hafa verulega 
fyrir hlutunum,“ sagði Sir Alex Ferguson, 
stjóri Man. Utd, en hann hrósaði Ronaldo sér-
staklega í leikslok.

„Leikurinn snýst um að vinna og við verðum 
að þakka Ronaldo enn og aftur fyrir. Þetta var 
frábært mark því það var alls ekki auðvelt að 
klára þetta færi. Boltinn skoppaði illa og hann 
þurfti að hafa sig allan við til að halda boltan-
um niðri. Þetta var verulega vel klárað. Þetta 
var líklega erfiðasta færið sem hann fékk í 
leiknum en hann fékk þau mörg góð. Allir í lið-
inu treysta á Ronaldo það sem maður dáist 
mest að er hugrekkið sem hann býr yfir. Ég 
veit ekki hvað það er brotið oft á honum í leik 
en hann stendur alltaf upp og heldur áfram á 
fullu,“ sagði Ferguson.

Chelsea heldur áfram að læðast aftan að 
toppliðunum tveimur og er sem fyrr í seiling-
arfjarlægð eftir 1-0 sigur á Sunderland. John 
Terry skoraði sigurmark leiksins en þetta var 

fyrsta mark Terrys fyrir Chelsea síðan í fyrsta 
leik síðasta vetrar. Chelsea mátti þó þakka 
fyrir sigurinn því Sunderland var mjög nærri 
því að jafna.

„Við trúum enn á að við getum orðið meistar-
ar og sá sem hefur ekki trú á því ætti ekki að 
vera í fótbolta,“ sagði Avram Grant, stjóri 

Chelsea, en hann hefur ekki gefist upp.
„Ég er jákvæður og mjög bjartsýnn að 
eðlisfari og ef ég væri ekki bjartsýnis-
maður þá væri ég að leita að öðru starfi. 
Við höfum sýnt að það er full ástæða til 

bjartsýni,“ sagði Grant.
Liverpool heldur fjórða sætinu í 

deildinni eftir 2-1 sigur á Reading. 
Liverpool lenti undir í leiknum en 

Torres tryggði sigur í leiknum 
með skallamarki þar sem varn-
armenn Reading virtust hrein-
lega gleyma honum í teignum.

„Að sjálfsögðu er ég enn og 
aftur ánægður með Fernando. 
Það þarf vart að ræða það. 
Hann skoraði enn og aftur dýr-
mætt mark,“ sagði Rafa Benit-
ez, stjóri Liverpool, en báðir 
stjórar voru ósáttir við dóm-
arann í leiknum.

 henry@frettabladid.is

Ronaldo skaut United á toppinn
Man. Utd hrifsaði toppsætið af Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær er United lagði Derby en Arsenal varð 
að sætta sig við jafntefli gegn Middlesbrough. Chelsea heldur áfram eltingarleiknum eftir nauman sigur á 
Sunderland og Fernando Torres hélt áfram að tryggja Liverpool stig með sigurmarki gegn Reading.

LOKSINS, LOKSINS John Terry skoraði í 
gær sitt fyrsta mark frá því í fyrsta leikn-
um í fyrra.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KRAFTAVERKAMAÐ-
UR Cristiano Ronaldo 
er búinn að skora 31 
mark í vetur og mark 

frá honum skilaði 
Man. Utd enn og aftur 

þremur stigum í gær. 
Toppsætið fylgdi með í 
kaupunum. Hann fagnar 
hér sigurmarki sínu í gær 

með Skotanum Darren 
Fletcher.
  NORDIC PHOTOS/AFP

FIMLEIKAR Fyrri dagur Íslands-
mótsins í áhaldafimleikum fór 
fram í Versölum í gær. Keppt var 
í fjölþraut í gær en úrslit á 
einstökum áhöldum fara síðan 
fram í dag.

Þau Thelma Rut Hermannsdótt-
ir og Viktor Kristmannsson urðu 
Íslandsmeistarar í gær en Viktor 
var að vinna sjötta árið í röð en 
alls hefur hann orðið Íslands-
meistari sjö sinnum.

 Sigur Thelmu Rutar var mjög 
öruggur en hún var með rúmlega 
þremur stigum meira en næsti 
keppandi

Dýri Kristjánsson varð annar í 
karlaflokki og Ingvar Ágúst 
Jochumsson þriðji. Hjá stúlkun-
um varð Sigrún Dís Tryggvadótt-
ir önnur en Harpa Dögg Stein-
dórsdóttir þriðja.

Þess má geta að allir þessir sex 
verðlaunahafar eru í Gerplu sem 
er augljóslega langsterkasta 
fimleikafélag Íslands í dag.  

 - hbg

Íslandsmótið í fimleikum:

Viktor og 
Thelma best

MEISTARAR  Viktor og Thelma Rut 
hampa hér verðlaunum sínum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Það gengur hvorki né 
rekur hjá Arsenal í ensku úrvals-
deildinni í gær en liðið gerði í 
gær sitt fjórða jafntefli í röð og 
missti um leið toppsæti deildar-
innar í hendur Man. Utd. Þess 
utan er Arsenal búið að spila 
einum leik meira en United.

Gamli Arsenal-maðurinn Jer-
emie Aliadiere kom Boro yfir á 
Emirates-vellinum í gær en Kolo 
Toure bjargaði stigi fyrir Arsenal 
með skrautlegu skallamarki fjór-
um mínútum fyrir leikslok. 
Toure var ekki upplitsdjarfur 
eftir leikinn.

„Ég er frekar sorgmæddur 
enda var Boro heppið að komast 
yfir. Þetta er samt gott jafntefli, 
það er aldrei gott að tapa og við 
komum enn og aftur til baka og 
björguðum stigi,“ sagði Toure en 
hann segir Arsenal ekki vera á 
því að gefast upp þrátt fyrir von-
brigði í síðustu leikjum.

„Sjálfstraustið í liðinu er enn 
mjög gott og við munum halda 
ótrauðir áfram. Við teljum okkur 
enn geta unnið öll lið og við 
munum minna Man. Utd og 
Chelsea á að við erum enn með í 
baráttunni,“ sagði Toure.  - hbg

Arsenal að gefa eftir í toppbaráttunni:

Arsenal búið að gera 
fjögur jafntefli í röð

SVEKKTUR William Gallas, fyrirliði Arsenal, átti afar erfitt með að leyna vonbrigð-
um sínum eftir leikinn í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES



– silfur, gull og platinum 

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.

Sími 575 4000    byr.is

Byggðu upp fjárhagslega hreysti þitt með kreditkorti frá Byr: 
silfur-, gull- eða platinum.  

Þú notar kreditkort frá Byr og myndar veltutengda inneign sem getur greitt 
árgjaldið niður í allt að 0 kr. Kynntu þér frábærar ferðatryggingar kortanna. Við 
ræktum sambandið og sendum þér SMS þegar þú hefur nýtt úttektarheimildina 
um 90 prósent. Sniðugt!

Komdu í ræktina með Byr. Njóttu þess að vera við góða fjárhagslega heilsu. 
Fáðu að vita allt um kreditkortin frá Byr: silfur-, gull- og platinum. Frítt árgjald 
fyrsta árið. Hringdu. Komdu. Eða farðu á byr.is.

ATH! Útlán eru háð lánareglum Byrs sparisjóðs. 

Allir sem eru ekki enn komnir með 

kort frá MasterCard fá 15.000 kr. 
ferðaávísun. Við erum í ræktinni. 

Vertu með. 

Þú þarft ekki að vera viðskiptavinur 

til að fá þér kortið. Allir eru velkomnir. 

Tilboð gildir til 31. mars.

– þú færð peninga! 
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▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10:15 á Sunnudag.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
10.40 Dalabræður  e.

11.10 Hver var Jónas?  e.

12.30 Silfur Egils
13.45 Viðtalið  e.

14.15 Drekasöngvar - Lang Lang í 
Kína  e.

15.15 Morten Ramsland  e.

15.45 Landsleikur í fótbolta   Ísland-Fær-
eyjar, bein útsending frá vináttuleik þjóð-
anna í Kórnum í Kópavogi. 

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður

19.40 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  Fólkið sem mætir í sjónvarpssal á 
það eitt sameiginlegt að vilja deila köflum 
úr lífsreynslu sinni með áhorfendum. 

20.20 Mary Bryant  Margverðlaunuð ástr-
ölsk sjónvarpsmynd í tveimur hlutum. Þetta 
er saga ungrar konu sem flutt var í fanganýl-
enduna í Nýja Suður-Wales árið 1788.

21.55 Sunnudagsbíó - Rangstaða  (Off-
side) Írönsk bíómynd frá 2006. Hópur 
stúlkna reynir að lauma sér inn á fótbolta-
völl í strákagervi en sumar þeirra eru hand-
teknar og fangelsaðar fyrir vikið. 

23.25 Silfur Egils  e.

00.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.00 Vörutorg
12.00 MotoGP - Hápunktar
13.00 Professional Poker Tour  (e)

14.25 Rachael Ray  (e)

15.10 Bullrun  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 Survivor. Micronesia  (e)

19.00 The Office  (e) 

19.40 Top Gear  Skemmtilegasti bílaþátt-
ur í heimi. Félagarnir Jeremy Clarkson, Ri-
chard Hammond og James May skoða 
allt sem viðkemur bílum með hárbeittum 
húmor í bland við alvarlega umfjöllun. Jer-
emy fær að prufa Porsche 911 Turbo og 
kraftmikinn Brabus S Biturbo Mercedes SL 
á meðan Richard og James reyna að breyta 
bíl í geimskutlu. Grínistinn Simon Pegg tekur 
snúning í prufukeyrslunni.

20.40 Psych  Bandarísk gamansería um 
mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist 
vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að 
leysa flókin sakamál. Shawn og Gus snúa 
aftur í skóla til að hjálpa ungum gáfnaljós-
um sem gruna kennarann sinn um morð.

21.30 Boston Legal  Alan Shore hjálp-
ar Denny Crane að verja sig í réttarsalnum 
eftir að hann er lögsóttur fyrir að reka lög-
fræðing fyrir að vera feitur. Whitney og Katie 
verja fyrrum lögreglumann sem er sakað-
ur um morð en saksóknari vill nota sneið-
mynd af heila sakborningsins til að sanna 
að hann sé rasisti.

22.30 Dexter  Bandarísk þáttaröð um dag-
farsprúða morðingjann Dexter sem vinnur 
fyrir lögregluna í Miami. Hann er sjálfskipað-
ur böðull sem myrðir bara þá sem eiga það 
skilið. Dexter kemst að því að Lila lætur sér 
ekki segjast um leið og hann reynir að vera 
skrefi á undan Lundy.

23.30 Cane  (e)

00.20 C.S.I. Miami  (e)

01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Algjör Sveppi
08.10 Barnatími Stöðvar 2
08.20 Stubbarnir
08.45 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours
12.45 Neighbours
13.05 Neighbours
13.25 Neighbours
13.45 Neighbours
14.10 Bandið hans Bubba 
15.30 Flight of the Conchords 
16.10 Logi í beinni
17.00 Oprah
17.45 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál  
19.55 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll Þórðar-
son snýr aftur með viðtalsþátt sinn sem er 
margfaldur Edduverðlaunahafi. 

20.30 Pushing Daisies  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. 

21.15 Cold Case  Fimmta sería eins vin-
sælasta þáttar Stöðvar 2 síðustu árin. Lily 
Rush og félagar halda þar uppteknum hætti 
við að rannsaka óupplýst sakamál, sem 
safnað hafa ryki í skjalaskápum lögregl-
unnar. 

22.00 Big Shots (3:11)  Þættirnir fjalla 
um fjóra félaga sem allir eru sannkallað-
ir stórlaxar, stjórnendur hjá stórfyrirtækjum. 
En þrátt fyrir að þeim gangi allt í haginn á 
framabrautinni þá gengur ekki alltaf eins vel 
í einkalífinu, þar sem kröfurnar eru gjarnan 
óraunhæfar og öfgafullar, eins og allt annað 
í þeirra lífi.

22.45 Corkscrewed  Stórskemmtilegur 
þáttur fyrir alla sanna áhugamenn um vín 
og vínrækt. 

23.10 638 Ways to Kill Castro
00.45 Mannamál
01.30 Monster (Ófreskja) 
03.15 See No Evil. The Story of the 
Moor Murder (1:2)
04.25 See No Evil. The Story of the 
Moor Murder (2:2)
05.35 Fréttir
06.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.00 Diary of a Mad Black Woman
08.00 Last Holiday
10.00 The Sisterhood of the Travel-
ing Pants
12.00 You, Me and Dupree
14.00 Diary of a Mad Black Woman
16.00 Last Holiday
18.00 The Sisterhood of the Traveling 
Pants  (Systralag ferðabuxnanna)

20.00 You, Me and Dupree
22.00 The Object of Beauty
00.00 From Dusk Till Dawn 2. Texas
02.00 Back in the Day
04.00 The Object of Beauty

07.25 Spænski boltinn  Útsending frá leik 
Valencia og Sevilla 

09.05 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Deportivo og Real Madrid

10.45 Formúla 1  (F1. Að tjaldarbaki)

11.30 Formúla 1  Útsending frá Ástralíu 
kappakstrinum.

14.15 Meistaradeild Evrópu  (Inter - 
Liverpool)

15.55 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meist-
aradeild Evrópu þar sem síðustu umferð-
ir eru skoðaðar og viðtöl tekin við leikmenn 
og þjálfara.

16.25 Gillette World Sport
16.55 Augusta Masters Official Film
17.50 Almeria - Barcelona Spænski 
boltinn  Bein útsending frá leik Almeria og 
Barcelona í spænska boltanum.

19.50 PGA Tour 2008  Bein útsending 
frá lokadegi Arnold Palmer Invitational en 
mótið er hluti af PGA mótaröðinni. Leikið er 
á Bay Hill Club vellinum en búast má við 
harðri baráttu um sigurinn en Vijay Singh 
fagnaði sigri á mótinu í fyrra.

22.00 Formúla 1  (F1. Við endamarkið)

22.40 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Almeria og Barcelona.

08.10 West Ham - Blackburn  Útsending 
frá leik West Ham og Blackburn

09.50 Sunderland - Chelsea  Útsending 
frá leik Sunderland og Chelsea 

11.30 Premier League World
12.00 4 4 2
13.20 Fulham - Everton  Bein útsend-
ing frá leik Fulham og Everton í ensku úr-
valsdeildinni.

15.20 PL Classic Matches 
15.50 Man. City - Tottenham  Bein út-
sending frá leik Man. City og Tottenham í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Arsenal - Middlesbrough  Útsend-
ing frá leik Arsenal og Middlesbrough 

19.50 Derby - Man. Utd.  Útsending frá 
leik Derby og Man. Utd 

21.35 4 4 2
22.55 Liverpool - Reading Útsending 
frá leik Liverpool og Reading í ensku úrvals-
deildinni.

> Matt Dillon
„Já, ég var mjög villtur og fór 
svolítið á mis við lífið. En foreldrar 
mínir útskýrðu það fyrir mér mjög 
skýrt að þetta væri ekki málið og 
það bjargaði mér. Ef ég á að 
vera hreinskilinn þá er ég mjög 
heppinn að hafa sloppið svona 
snemma og auðveldlega út úr 
öllu rugli,“ segir Matt Dillon 
þegar spurt er um hegðun hans 
í æsku. Hann leikur í You, Me 
and Dupree, sprenghlægilegri 
grínmynd sem er sýnd í 
kvöld á Stöð2Bíó kl. 20. 

21.30 Boston Legal   
 SKJÁREINN

20.30 Pushing Daisies   STÖÐ2

20.00 You, Me and Dupree  
 STÖÐ2BÍÓ

19.40 Sunnudagskvöld með 
Evu Maríu   SJÓNVARPIÐ

18.05 Hollywood Uncens-
ored   STÖÐ2EXTRA

▼

Málningarteipið lá óhreyft í gluggakistunni. Dúka-
hnífurinn beið þess eins að láta ljós sitt skína og 
tuttugu fermetra plast lá á gólfinu eins og hráviði. 
Húsbóndinn horfði stórum augum á gólf- og 
loftlistana og velti því fyrir sér hversu marga metra 
hann væri að fara að teipa á næstu klukkustund-
um. Hann giskaði á hundrað þótt það hafi eflaust 
verið ofmat. Þegar allir listar heimilisins höfðu 
síðan verið skreyttir með þessum afspyrnuljóta gula 
lit límbandsins tók við sparsl, íslenska orðið sem 
rímar við basl. Og ekki að ósekju enda samofið í 
hugum margra.

Til þess að gera lífið bærilegt í sambúð með þeirri vitneskju sem 
nú lá fyrir hendi reið á að finna eitthvað til að lina þjáningarnar. 
Og þar kemur útvarpið ríðandi eins og hetja aftan úr fornöld, með 
sverðið á lofti og heggur leiðindin niður. Algjör bjargvættur á þessum 
síðustu og verstu. Í fyrstu er reynt að koma kroppnum í stuð með 
hressandi popptónlist. Og unglingarásinni er veitt fyrsta tækifærið 

til að bjarga mannslífi. En þegar maður fær að vita 
það á tíu mínútna fresti að maður sé í Reykjavík, 
hvaða vikudagur sé nú og að maður sé að hlusta á 
vinsælustu stöðina og hvað klukkan sé gefst maður 
fljótlega upp. Næst á dagskrá var að leyfa rokkurun-
um að reyna fyrir sér en allt var við sama heygarðs-
hornið; þótt rokkslagararnir væru vissulega hressandi 
á köflum þá reyndist innantóma hjalið einfaldlega 
eitur í eyrum.

Að endingu var allt traust sett á gömlu gufuna. 
Sem stóð sig með stakri prýði. Útvarpssagan leið hjá 

eins og silkimjúkt flauel og það var ekki fyrr en nútímatónlistin vakti 
mann upp af ljúfum blundi að maður áttaði sig á því að kannski 
þyrfti eitthvað meira hressandi. Og þá tók breska útvarpið við, fræddi 
mann um ástandið í löndum sem maður vissi ekki að væru til og 
flutti manni fréttir sem rötuðu í íslenska fjölmiðla meira en tveimur 
dögum síðar. Málningarteipið var búið, baslið og sparslið búið og 
með hjálp Rásar 1 og BBC hafði mér loksins tekist að mála. 

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON NÝTUR LÍFSINS

Málað með útvarpið að vopni

BJARGVÆTTUR Útvarpið reyndist 
vera bjargvætturinn í Vesturbæn-
um.
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tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
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/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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16.00 Hollyoaks  (141:260)

16.25 Hollyoaks  (142:260)

16.50 Hollyoaks  (143:260)

17.15 Hollyoaks  (144:260)

17.40 Hollyoaks  (145:260)

18.05 Hollywood Uncensored 
18.30 Falcon Beach  Paige, Lane og Erin 
eru öll í fríi á Falcon Beach. Paige er ung og 
snobbuð dekurrófa sem vill frekar vera að 
vinna í fyrirtækinu hjá pabba sínum held-
ur en að hanga á ströndinni með mömmu 
sinni en þegar hún hittir Jason, aðaltöffara 
bæjarins, fara málin að flækjast. 

19.15 The George Lopez Show
19.40 Sjáðu
20.05 Comedy Inc.  Sprenghlægileg-
ur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum 
öðrum við.

20.30 Special Unit 2  Gamansamir 
bandarískir spennuþættir þar sem við fylgj-
umst 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 
22.00 Bandið hans Bubba 
23.10 X-Files  Fox Mulder trúir á meðan 
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnátt-
úruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að 
hindra leit þeirra að sannleikanum.

23.55 Falcon Beach
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

8.00 Top Gear Xtra 9.00 Top Gear Xtra 10.00 Top 
Gear Xtra 11.00 The Weakest Link 12.00 White 
Shark Red Triangle 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 Little Britain: Making Little Britain 
Too 17.00 EastEnders 17.30 EastEnders 18.00 
Trauma 18.30 Trauma 19.00 The Human Mind 
20.00 The Song of the Earth 21.00 I’ll Show Them 
Who’s Boss 22.00 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

9.30 Tintin 9.55 Den lyserøde Panter 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 
Album 14.45 HåndboldSøndag: Celje Pivovarna 
- GOG Svendborg 16.30 Emil fra Lønneberg 17.00 
Pippi Langstrømpe 17.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret 18.10 Landsbyhospitalet 19.00 Album 
20.00 21 Søndag 20.40 SportNyt med SAS liga 
20.55 Nordstjernen - et Sally Lockhart-mysterium 
22.30 Höök 23.30 Kodenavn: Jane Doe 5.00 
UMM - Pandekage 

9.00 NRKs sportssøndag 10.00 Palmesøndag i 
Nordstrand kirke, Oslo 11.00 NRKs sportssøndag 
11.45 V-cupfinale skiskyting: 12,5 km fellesstart, 
kvinner 12.50 V-cupfinale langrenn: 10 km fri 
handikapstart, kvinner 13.40 V-cupfinale skiskyting: 
15 km fellesstart menn 14.50 V-cupfinale langrenn: 
15 km fri handikapstart, menn 16.00 Sport i dag 
16.30 Dugnaden 17.00 Kalle og Molo 17.20 
Pingu 17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen 18.45 
Sportsrevyen 19.15 Reinlykke 19.55 Wedding 
Crashers 22.00 Kveldsnytt 22.15 Dagen de over-
levde 23.10 Juristane 23.55 Uka med Jon Stewart 
0.20 Norsk på norsk jukeboks

9.35 Rea 10.05 Babel 10.35 Den unika hunden 
11.35 Debatt 12.35 Plus 13.05 Packat & klart 13.35 
Hillary och Bill 14.25 I love språk 15.25 Världen 
16.25 Förändrarna 16.55 Anslagstavlan 17.00 
Bolibompa 17.30 Ett + ett = ett 17.45 Planet Sketch 
18.00 Melodifestivalen 2008: Dagen efter 18.30 
Rapport 19.00 Andra Avenyn 19.30 Sportspegeln 
20.15 Agenda 21.10 Skola för smarta 21.40 Bibeln 
vs Darwin 22.10 Rapport 22.20 Tv-stjärnan 22.50 
Kobra 23.20 Sändningar från SVT24 

06.30 Tónlist á sunnudagsmorgni

08.00 Morgunfréttir

08.05 Morgunandakt

08.15 Ársól

09.03 Lárétt eða lóðrétt

10.15 Í lestarferð um japanskar bókmenntir

11.00 Guðsþjónusta í Hjallakirkju

12.00 Hádegisútvarp

12.20 Hádegisfréttir

13.00 Gárur

14.00 Hvað er að heyra?

15.00 Útvarpsleikhúsið: Nornirnar

15.35 Sírenur

16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Menningarveisla á Ísafirði

18.00 Kvöldfréttir

18.26 Seiður og hélog

19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn

20.00 Leynifélagið

20.30 Brot af eilífðinni

21.10 Orð skulu standa

22.12 Orð kvöldsins

22.15 Til allra átta

23.00 Andrarímur

00.07 Næturtónar

01.03 Næturtónar

Mögnuð þáttaröð sem lýsa mætti 
sem blöndu af Nip/Tuck og 
Desperate Housewives, þ.e. sem 
nokkurs konar aðþrengdum eigin-
mönnum. Þættirnir fjalla um fjóra 
félaga sem allir eru sannkallaðir 
stórlaxar, stjórnendur hjá stórfyrir-
tækjum. 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.

STÖÐ 2 KL. 21.55

Big Shots
Egill Einarsson  „Gillzenegger“ verður 
gestur Jóns Ársæls í kvöld. Gilzen-
egger hefur vakið mikla athygli fyrir 
hjómsveit sína Merzedes Club sem 
þykir ein sú vinsælasta í dag á íslandi 
en hljómsveitin lenti í öðru sæti með 
lag sitt Hey hey hey we say ho ho ho 
í undankeppni Eurovision.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Sjálfstætt fólk
Stöð 2 kl. 19.55

▼

▼
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Matreiðslumaðurinn Guðbergur Garðarsson og 
unnusti hans, Inácio Pacas da Silva Filho, voru 
reknir úr vinnu sinni á veitingastaðnum Gló, 
þegar upptökur á þættinum Hæðinni voru rétt 
nýhafnar. „Já, já, þetta er rétt. Dramatíkin er 
allsráðandi í þessum þáttum,“ staðfesti Guð-
bergur þegar Fréttablaðið náði tali af honum. 
Þá var hann reyndar að setja upp ljós í 
einu rýmanna á Arnarnesinu og beið 
eftir dómnefndinni vökulu til að taka 
verkið út. Eins og kunnugt er keppa 
þrjú pör í þáttunum Hæðinni. Keppt 
er um hvert paranna innréttar íbúð 
sína flottast. Þættirnir hefja 
göngu sína á 
Stöð 2 næst-
komandi 
fimmtudags-
kvöld.

Að sögn 
Guðbergs kom 
uppsögnin þeim 
í opna skjöldu en 
þeir fengu þessi tíð-
indi eftir að hafa 
farið í vikufrí á Kan-
arí til að slaka á fyrir 
komandi átök í sjón-
varpsþættinum. Guð-
bergur gefur lítið fyrir þær 
skýringar sem þeim voru 
gefnar á brottrekstrinum. 

„Ástæðan er fyrst og fremst þessi þáttur og sú 
athygli sem við höfum fengið. Ég ætla ekki að 
erfa þetta við starfsfólkið og þá sem eiga veit-
ingastaðinn. Við ætlum bara að nýta þennan mót-
byr og vinna þessa keppni,“ segir Guðbergur.

Matreiðslumaðurinn segir það hafa verið 
algjöran draum að taka þátt, hann og 

Pacas hafi notið hverrar ein-
ustu mínútu. „Allt er látið 
flakka og við erum hvergi 
bangnir. Við leggjum sálu 
okkar og hjarta í þetta og að 
vera þátttakandi í þessu er 
alveg rosalega gaman,“ segir 
Guðbergur sem jafnframt 
hrósar þáttastjórnandanum 

og gestgjafanum, Gulla Helga, 
fyrir sitt framlag. „Hann hefur 
verið alveg frábær.“

Guðlaug Pétursdóttir, rekstr-
astjóri Gló, sagðist ekki vilja 
tjá sig um uppsögnina, 

kvaðst ekki vilja fara 
með sína skoðun í blaðið. 
„Ég er með lögfræðing 

í málinu og tel að 
þetta eigi ekki 

heima í fjölmiðl-
um,“ segir Guð-
laug.

 freyrgigja@fretta-

bladid.is

HVAÐ SEGIR MAMMA?

GUÐBERGUR GARÐARSSON:  NÝTIR MÓTBYRINN TIL SIGURS

Hommarnir á Hæðinni reknir úr vinnu

Hvað er að frétta? Það er bara allt 
gott. Hljómsveitin er komin í gang og 
bjart fram undan.

Augnlitur: Blár.

Starf: Rafvirki og plötusnúður.

Fjölskylduhagir: Í sambúð með eitt 
barn.

Hvaðan ertu? Úr Hafnarfirði.

Ertu hjátrúarfullur? Já.

Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: 
Friends og Vörutorg.

Uppáhaldsmatur: Hangikjöt með 
öllu tilheyrandi.

Fallegasti staðurinn: Hafnarfjörður, 
ég hef ofurtrú á mínum firði.

iPod eða geislaspilari: Bæði.

Hvað er skemmtilegast? Klárlega að 
fara á ball eða tónleika með Sálinni. 
Og auðvitað að heyra nýtt lag með 
Sálinni.

Hvað er leiðinlegast? Að vakna á 
morgnana.

Helsti veikleiki: Að vakna á morgn-
ana.

Helsti kostur: Ég er með eindæmum 
skemmtilegur.

Helsta afrek: Að syngja með Sálinni. 
Ég á mér textabrot í laginu Brosið 
blíða sem ég fæ oft að syngja með 
þeim á böllum.

Mestu vonbrigðin: Ég týndi einu 

sinni miða á Sálarball á gamlárskvöld 
og komst ekki. Annars reyni ég að 
yfirstíga allar hindranir sem verða á 
vegi mínum.

Hver er draumurinn? Meinarðu ekki: 
Hvar er draumurinn?

Hver er fyndnastur/fyndnust? Ásgeir 
Páll útvarpsmaður. Hann var hjá mér 
í gærkvöldi og er sá fyrsti sem kemur 
upp í hugann.

Hvað fer mest í taugarnar á þér? 
Vanvirðing. Þegar fólk sýnir öðrum 
vanvirðingu.

Hvað er mikilvægast? Heilsan og 
fjölskyldan.

HIN HLIÐIN JÚLÍUS SIGURJÓNSSON, RAFVIRKI OG SÁLARAÐDÁANDI

Skemmtilegast að heyra nýtt lag með Sálinni

SEMJA ÍSLENSKU TEXTANA SAMAN 
Lostafulla listakonan Leoncie og Viktor 
eiginmaður hennar. 

Þeir Guðbergur Garðarsson 
og Inácio Pacas voru reknir úr 
vinnu sinni á veitingastaðnum 
Gló skömmu eftir að upptökur 
á Hæðinni hófust. Guðbergur 
og Pacas etja kappi við þau 
Elísabetu Ólafsdóttur og Hreiðar 
Örn Gestsson og einnig við þau 
Brynjar Ingólfsson og Steinunni 
Garðarsdóttur í sjónvarpsþætt-
inum Hæðin. Fyrsti þáttur fer í 
loftið 20. mars.

DRAMATÍKIN 
ALLSRÁÐANDI

„Menn verða bara að fylgjast með 
því. Við gefum engar upplýsingar 
um það fyrirfram hvort við gerum 
breytingar á blaðinu eða ekki. Það 
bara sést á síðum blaðsins þegar 
þar að kemur,“ segir Styrmir Gunn-
arsson, ritstjóri Morgunblaðsins.

Sögusagnir hafa verið uppi um 
að leggja eigi af Fluguna, sam-
kvæmissíðu Morgunblaðsins, og 
megi rekja þá ákvörðun til þeirra 
sömu forsendna og lesa má í afsök-
unarbeiðni Styrmis, sem birtist í 
blaðinu á þriðjudag. Þar segir: „Í 
DÁLKI Flugunnar í Morgunblað-
inu í gær birtust óafsakanleg 
ummæli um Gunnar I. Birgisson, 
bæjarstjóra í Kópavogi. Bæjar-
stjórinn er hér með beðinn afsök-
unar á þeim. Ritstj.“ Með afsökun-
arbeiðninni hvað varðar hið 
óafsakanlega er verið er að vísa til 
þessarar skáldlegu klausu sem 

ónefndur ritari Flugunnar ritaði og 
birtist á mánudag: „En fyrir utan 
Kaffi París stóð hugsandi á svip 
óðalsbóndinn úr Kópavogi, Gunnar 
Birgisson bæjarstjóri, skammt frá 
skemmtistaðnum Óðali. Hann var 
ekki á Lloyds-skóm.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur verið tekist á um 
málið í ritstjórn blaðsins og hefur 
umsjónarkonu síðunnar, sem vann 
Fluguna í lausamennsku, verið sagt 
upp störfum. En hvort efnisþáttur-
inn sem slíkur fýkur mun ekki 
koma í ljós fyrr en á mánudag. 
Fríða Björk Ingvarsdóttir er yfir-
umsjónarmaður innblaðsefnis 
Morgunblaðsins og þar með Flug-
unnar. Hún var með öllu ófáanleg 
til að láta hafa nokkuð eftir sér um 
málið og vísaði til Styrmis. Og hans 
svar er eins og sjá má hér að ofan.

 - jbg

Flugan flögrar um í óvissu

Nýjasti diskur Leoncie er 
uppseldur hjá 12 Tónum á 
Skólavörðustíg, einu búðinni á 
landinu sem selur hann. Hart var 
barist um upplagið og streyma nú 
inn pantanir í næstu sendingu 
sem væntanleg er bráðlega.

Diskur Leoncie heitir Pukki 
Bollywood Baby og er átta laga. 
Þar af eru fjögur lög á íslensku, 
sem eiginmaðurinn Viktor samdi 
með listakonunni. Í textunum er 
tekið á ýmsu. Í „Litla sjóaranum“ 
fjallar Leoncie um drykkjulæti 
sjómanns og „Bla bla, bully á 
internetinu“ er uppgjör við 
Íslandsárin: „Þau eru geðveik, 
hatursfullir kynþáttahatarar,“ 
syngur söngkonan um andstæð-
inga sína. Í „Pólitískar leikbrúð-
ur“ kryfur Leoncie lífskjör á 
Íslandi: „Það er þrælahald á 
Íslandi. Lífið, er lúxus. Brennivín-
ið, er líka lúxus,“ syngur hún og 
bætir við reið: „Dollarar, krónur, 
pund og euro, hvað skiptir það 
helvítis máli þegar allt er á zero?“ 
Tónlistin á plötunni er þó glaðleg 
eins og Leoncie er siður og 
glaðlegasta lagið er tvímælalaust 
„Enginn þríkantur hér,“ sem er 
lostafullt í meira lagi: „Ég hef 
leikið marga leiki í baðherbergj-
um með þér. Í stofunni og 
eldhúsinu, og komið fram 
allsber.“

Stórsmellur Leoncie „Ást á 
pöbbnum“ er svo á ensku á nýju 
plötunni. Kópavogur er orðinn að 
Essex – „Love in a pub in Essex“ 
heitir lagið núna.  - glh

Lostafull og 
pólitísk Leoncie

STYRMIR GUNNARSSON Vill ekkert segja 
um afdrif Flugunnar - þeim verði menn 
að fylgjast með á síðum Morgunblaðsins.

„Birgir hefur alltaf verið hreinn 
og beinn í sinni gagnrýni og 
hann hefur í seinni tíð líka alveg 
getað tekið gagnrýni. Tónlist 
hefur alltaf leikið stórt hlutverk 
í lífi hans og ég man varla eftir 
honum öðruvísi en að hlusta og 
pæla í henni.“

Jórunn Andreasdóttir, mamma Birgis 
Arnar Steinarssonar, ritstjóra Monitors, 
sem lenti í klónum á Bubba Morthens.

VELJUM LÍFIÐ 

27.10.1976
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BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Nýlega var Gaukur Úlfarsson 
dæmdur til fjársekta fyrir að 

kalla Ómar R. Valdimarsson „aðal-
rasista bloggheima“. Dómurinn er 
að mínu mati gersamlega fráleitur. 
Ekki aðeins vegna þess að Ómar er 
langt frá því að vera aðalrasisti 
bloggheima (í þeim efnum kemst 
hann ekki með tærnar þar sem 
svæsnustu rotþrærnar á netinu eru 
með hælana), heldur vegna þess að 
ef dómurinn er fordæmisgefandi, 
sem hann hlýtur að vera, er enginn 
endir fyrirsjáanlegur á þeim mála-
ferlum sem fram undan eru. 
Íslenskir femínistar gætu upp til 
hópa sest í helgan stein og lifað í 
vellystingum praktuglega á kostn-
að bloggandi pungrottna, stjórn-
málamenn fyndu nýja tekjulind og 
þannig mætti lengi telja. Jafnvel 
Gilzenegger væri vís með að koma 
út í plús ef allt væri tínt til.

Í mínum huga réttlæta þau óhefl-
uðu skrif Ómars, sem urðu tilefni 
þess að umrædd orð féllu, alls ekki 
ásakanir um rasisma. Þvert á móti 
þá er barnalegt að vilja engu illu 
trúa upp á útlendinga, bara vegna 
þess að þeir eru útlendingar og 
maður hefur andúð á útlendinga-
hatri. Ómar er alls ekki einn um að 
telja útskýringar ákveðins útlend-
ings á þeim ávirðingum sem honum 
hafa verið bornar á brýn langsóttar 
og ósannfærandi. Þessar ásakanir 
hafa verið settar fram á mun rök-
fastari, yfirvegaðri og trúverðugri 
hátt en Ómar gerði í geipi sínu. 
Slóðin er icelandweatherreport.
com (leitið að „jadetree“).

GAUKI til afsökunar verður að 
taka fram að Ómar þessi hefur 
reyndar orðið uppvís að fordómum 
í garð útlendinga og því er erfitt að 
komast hjá því að lesa skrif hans 
með þeim fyrirvara. Sem almann-
tengslafulltrúi Impregilo lýsti hann 
því yfir að víðtæk matareitrun 
meðal starfsmanna fyrirtækisins 
stafaði af því að þeir kynnu ekki að 
þvo sér um hendurnar. Samkvæmt 
mínum skilningi felst rasismi hins 
vegar í fordómum í garð fólks af 
öðrum kynþætti en manns eigin, 
óháð uppruna þess. Ómar hefur 
fremur látið í ljós fordóma í garð 
erlends vinnuafls en annarra kyn-
þátta og því nær að tala um xenóf-
óbíu en rasisma í hans tilfelli.

ÞAÐ er sem sagt mín skoðun að 
Ómar sé sekur um fordóma gegn 
útlendingum, Gaukur um barna-
skap og Héraðsdómur Reykjavík-
ur um heimsku. Sekt hinna síðast-
nefndu er að mínu mati sýnu 
alvarlegust. Hún veldur mestum 
skaða.

Xenófób 
kemst í feitt

Í dag er sunnudagurinn 16. 
mars, 76. dagur ársins.

7.41 13.36 19.32
7.27 13.31 19.17
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Bókaðu
núna!

með ánægju

London og Køben 
um páskana

Skelltu þér út um páskana og njóttu lífsins í London eða Køben. Iceland 
Express býður fjölda flugsæta til þessara spennandi borga á frábæru verði. 

Þú bókar flugsætið á www.icelandexpress.is og finnur hótel við hæfi á 
www.icelandexpress.is/hotel

Kaupmannahöfn

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.


