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Lögregluþjónum hefur
fækkað eftir sameiningu
Lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu eru ósáttir við fækkun í lögregluliðinu og kenna fjárskorti um.
Fækkað hefur um fleiri en alla almenna lögreglumenn í Hafnarfirði fyrir sameiningu. Á sama tíma fjölgar
íbúum. Formaður Lögreglufélags Reykjavíkur segir fækkunina ná yfir allar deildir lögreglunnar.

BLÁA REIÐHJÓLIÐ
VINSÆLT Á NÓTTUNNI

Íslendingar virðast
síður en svo hafa
gleymt miðilsfundi
Dúdda í kvikmyndinni Með allt á
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LÖGREGLUMÁL Nokkur órói er meðal
lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu vegna fækkunar í lögregluliðinu. Frá því 1. janúar
2007, þegar nýtt embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu tók yfir lögregluembættin í
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði, hefur lögreglumönnum
fækkað á sama tíma og íbúum
hefur fjölgað.
Lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu fækkaði úr 347
1. febrúar 2005 í 339 1. febrúar
í fyrra. Af þeim hefur almennum lögreglumönnum fækkað
úr 148 í 124 eða um 24 sem eru
rúm 16 prósent. Til viðmiðunar
voru almennir lögreglumenn í
Hafnarfirði átján talsins árið

2005 og fimmtán í Kópavogi svo sjá
má að fækkunin er umtalsverð.
„Okkur hefur fækkað, það er
alveg óhætt að fullyrða það,“ segir
Óskar Sigurpálsson, formaður
Lögreglufélags Reykjavíkur, en
það nær yfir félagssvæði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Óskar staðfestir að fækkunin nái
yfir allar deildir lögreglunnar.
Hann bindur þó vonir við að fjölgað verði í liðinu í vor. „Lögreglustjóri er búinn að lýsa yfir að auglýst verði eftir fólki. Bæði þurfum
við menn út af sumarfríum og svo
vantar okkur tilfinnanlega fleiri
menn.“
Eins og áður nefna lögreglumenn fjárskort sem aðalástæðu
þess að fækkað hafi í liðinu. Að
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ÞÝSKALAND, AP Svarti svanurinn

FYLGIR Í DAG

Petra hefur endurnýjað ástarsamband sitt við
árabát í
svanslíki í
dýragarðinum í
Münster í
Þýskalandi.
Petra varð
svo ástfangin af
bátnum fyrir
tveimur árum
SÆT SAMAN
að hún eyddi
öllum stundum við hlið hans.
Undanfarna mánuði hafði Petra
hins vegar gert sér dælt við
raunverulegan hvítan svan.
Þegar svanurinn yfirgaf hana
fyrir viku og kramdi hjarta hennar
ákváðu starfsmenn dýragarðsins
að kynna hana aftur fyrir árabátnum geðþekka.
- sgj
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almennar hækkanir, til dæmis á
eldsneyti, skili sér seint í hærri
fjárframlögum til rekstrarins.
Í tilkynningu á heimasíðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
frá 3. janúar 2007 segir að í drögum að grundvallarstefnumótun
embættisins hafi verið haft að
leiðarljósi að auka öryggi og
öryggistilfinningu þeirra sem búa,
starfa og dveljast á höfuðborgarsvæðinu. Er aukin sýnileg löggæsla efst á lista yfir lykilþætti
sem embættið telur mestu skipta
til að þeim markmiðum verði náð.
Heimildarmaður innan lögreglunnar sagði það sjálfsagt allt gott
og blessað en ekki sé hægt að
auka sýnileika ef lögreglumönnum
fækkar.
- ovd
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ÁFRAM VINDASAMT Nú með
morgninum verður NA-hvassviðri
suðaustan til annars strekkingur.
Bætir í vind norðvestan til seint í
dag. Bjart veður syðra annars snjóeða slydduél. Heldur mildara veður.
VEÐUR 4

SLÖMMIÐ Í MIÐBORGINNI Birna Þórðardóttir, sem rekur fyrirtækið Menningarfylgd Birnu, lóðsaði gesti um slóðir
„slömmlordanna“ í miðborg Reykjavíkur í gær. Í gönguferðunum sýnir Birna yfirleitt menningarverðmæti borgarinnar, en í þetta
sinn var ferðinni heitið um niðurnídda ranghala Reykjavíkurborgar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ólafur F. Magnússon borgarstjóri segir óviðunandi ástand í miðbæ Reykjavíkur:

Heitir endurreisn í miðbænum
UMHVERFISMÁL „Öryggismál miðborgarinnar og endurreisn Laugavegarins eru mín hjartans mál,“
segir Ólafur F. Magnússon borgarstjóri sem kveður ástandið í miðbæ
Reykjavíkur óásættanlegt vegna
húsa sem þar drabbast niður.
„Ég lofa því að þessi mál verða
sett á dagskrá alveg á næstunni
og að snúa vörn í sókn. Þetta óviðunandi ástand er arfleið frá fyrri
meirihlutum sem við ætlum okkur
að bæta úr,“ segir Ólafur sem
boðar áætlun um stóraukið öryggi
og bætta umgengni á Laugavegi
og annars staðar í miðborginni.

Frank Michelsen úrsmíðameistari sagði sig í gær úr stjórn Miðborgar
Reykjavíkur
vegna
óánægju með tök borgarstjórnar á
miðborginni.
„Útigangsmenn,
ofdrykkjumenn og dópistar fara
um í flokkum, veitast að vegfarendum og angra verslunarfólk,
hræða það og stela vörum. Þetta
er algjörlega óviðunandi og
óásættanlegt,“ sagði í yfirlýsingu
frá Frank.
„Ég geri mér vel grein fyrir
alvarleika málsins og ætla mér að
bregðast við. Ég held að bæði
umræðan og tillögur í borgar-

stjórninni á næstunni muni leiða
það í ljós,“ segir borgarstjórinn
sem leggur áherslu á að vanda
þurfi til verka.
„Umræðan hefur leitt í ljós að
þeim borgum sem bera gæfu til
að sameina söguna og uppbygginguna í miðborginni vegni betur
til lengra tíma litið,“ segir borgarstjóri og ítrekar verkin verði
látin tala. „Þess mun sjá stað
eftir tvö ár að það hefur orðið
veruleg umbreyting til hins betra
í miðborginni og sérstaklega á
Laugaveginum. Ég heiti því.“
- gar
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SPURNING DAGSINS

Friðbjörn, á ekki Hannes skilið
ókeypis hádegisverð?
„Hádegisverðurinn er aldrei ókeypis
en að þessu sinni splæsa vinirnir.“
Friðbjörn Orri Ketilsson hefur birt auglýsingu þar sem hann hvetur fólk til að
styrkja Hannes Hólmstein Gissurarson
þar sem auðmaður reyni að brjóta hann
niður fjárhagslega. Hannes skrifaði á
sínum tíma bókina Hádegisverðurinn er
aldrei ókeypis.

Nóbelshafi á Íslandi:

Al Gore talar á
opnum fundi
UMHVERFISMÁL Al Gore, Nóbelsverðlaunahafi og fyrrverandi
varaforseti Bandaríkjanna, flytur
fyrirlestur á
opnum fundi
um umhverfismál í Háskólabíó þriðjudaginn 8. apríl
klukkan átta.
Kristín
Ingólfsdóttir,
rektor Háskóla
Íslands, stýrir
fundinum.
AL GORE
Gore verður
á Íslandi dagana 7. til 8. apríl í
boði forseta Íslands, en Glitnir og
Háskóli Íslands standa að
fyrirlestrinum.
Vegna takmarkaðs sætafjölda
þurfa þeir sem vilja sitja fundinn
að skrá sig á www.glitnir.is eða í
síma 440-4000.
- sgj

Minnhluti um íþróttahöll:

Uppblásið hús
fokið á haf út
SVEITARSTJÓRNIR Minnhlutinn í
bæjarráði Hveragerðis segir að
vegna andstöðu
Brunamálstofnunar virðist meirihlutanum ekki
takast að fá
heimild fyrir
uppblásnu
íþróttahúsi.
„Liggur því
beinast við að
HERDÍS
áætla að þessi
ÞÓRÐARDÓTTIR
bráðbrigðalausn
sjálfstæðimanna við uppbyggingu
uppblásina íþróttamannavirkja í
Hveragerði sé fokin á haf út,“
segir í bókun minnihlutans.
Meirihlutinn segir yfirlýsingar
minnihlutans ekki tímabærar.
Eftir sé að fullreyna hvort leyfi
fáist fyrir uppblásnu húsi.
- gar
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Formaður Samiðnar segir byggingariðnaðinn í kröggum:

Fjögur fíkniefnamál í borginni:

Vill opinberar framkvæmdir

Amfetamín í
Háaleitishverfi

EFNAHAGSMÁL Finnbjörn A Hermannsson, formaður Samiðnar –
sambands iðnfélaga, segir að nú sé
tímabært að hið opinbera hefji
framkvæmdir í auknum mæli þar
sem hendur einkaaðila séu bundnar
í þeim efnum vegna efnahagsástandsins.
„Við vitum af því að fyrirtæki
eru farin að draga saman seglin,“
segir hann. „Mér finnst því að hið
opinbera ætti að fara að koma inn
með sín verkefni þar sem einkaaðilar hafa takmarkað fjármagn til
þess eins og sakir standa.“
Hann segir enn fremur að fjöldi
erlendra starfsmanna hafi hætt
störfum enda þýddi gengisfellingin

FRAMKVÆMDIR Efnahagsástandið hefur
gert einkaaðilum erfitt fyrir og því segir
Finnbjörn tímabært að hið opinbera
hefji auknar framkvæmdir.

mikla kjaraskerðingu fyrir þá.
Um fimmtíu starfsmenn byggingafyrirtækisins Stafnáss hafa
leitað til sinna stéttarfélaga vegna
vangoldinna launa. Að sögn Finn-

bjarnar eru um 90 prósent þeirra
erlendir. Sigurður Bessason, formaður Eflingar, segir að nokkrir
þeirra hafi ekki fengið greitt síðan
í janúar. „Þetta er komið í hefðbundna vinnslu þar sem menn koma
með kröfurnar til lögmanna og þær
fara svo til frekari innheimtu,“
segir hann.
Í byrjun þessa mánaðar var 95
starfsmönnum sagt upp hjá Stafnási og er það fjölmennasta hópuppsögn eins fyrirtækis í byggingariðnaði í árafjöld.
Sigurður og Finnbjörn sögðust
ekki hafa heyrt af öðrum fjölmennum uppsögnum enn sem komið er.
- jse

Segir olíumengun á
Ylströndinni óhæfu
Forstöðumaður Ylstrandarinnar segir hneyksli að olíumenguðu grunnvatni frá
svæði HR í Öskjuhlíð sé veitt ofan í fjöru. Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins segir mengunina litla en að flytja mætti úttakið fjær Ylströndinni.
„Þetta er ekkert
annað en meiri háttar umhverfisslys,“ segir Óttarr Hrafnkelsson,
forstöðumaður Ylstrandarinnar í
Nauthólsvík, um olíumengað grunnvatn sem veitt hefur verið ofan í
fjöru
frá
framkvæmdasvæði
Háskólans í Reykjavík.
Óttarr segir að þegar hafi verið
fluttir um tuttugu þúsund rúmmetrar af olíumenguðum jarðvegi frá
framkvæmdasvæðinu til úrvinnslu
upp á Hólmsheiði og á Álfsnesi. Það
skjóti því illilega skökku við að í
haust hafi Orkuveita Reykjavíkur
látið leggja sextíu sentímetra svert
rör til að flytja grunnvatn frá þessu
sama eitursvæði ofan í fjöruna
skammt vestan við Ylströndina.
Hann segir að í framtíðinni eigi að
leiða yfirborðsvatn af háskólalóðinni um rörið.
„Fólk hefur fundið mikla olíulykt
í vetur og stundum hefur verið
olíubrák á sjónum. Þetta er
óhæfa og ógeðslegt. Ég efast um
fólk muni yfirhöfuð láta sjá sig á
Ylströndinni í vor eftir að þetta
spyrst út en sannleikurinn verður að koma í ljós,“ segir Óttarr.
Að áliti Óttars er frágangur
rörsins óforsvaranlegur. „Endinn á rörinu fer ekki einu sinni á
kaf á flóði. Engin rist er fyrir
opið og auðvelt fyrir börn að
skríða þar inn. Þetta er alveg
kjöraðstaða fyrir rottur. Ég veit
ekki um neinn sem langar að
baða sig með þeim,“ segir forstöðumaðurinn sem kveðst hafa
krafist þess fyrir um tveimur
vikum að hætt yrði að dæla
grunnvatninu um rörið.
„Þá var ákveðið að sulla þessu
UMHVERFISMÁL

Frábært verð!
T I L B O Ð!

998

Lambakótilettur

kr.
kg.

47% afsláttur

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

LÖGREGLUMÁL Fjögur fíkniefnamál

komu til kasta lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu á föstudag
og aðfaranótt laugardags.
Á föstudag voru rúmlega
þrítugur karlmaður og yngri kona
handtekin í Háaleitishverfi, en á
dvalarstað þeirra fundust um 70
grömm af því sem lögregla taldi
vera amfetamín. Fólkið var tekið
til yfirheyrslu.
Hin málin þrjú eru að mestu
upplýst, en í þeim öllum fundust
meint fíkniefni á þeim sem
stöðvaðir voru. Lögregla telur að
um hafi verið að ræða bæði
amfetamín og maríjúana, en í
litlum mæli.
- sgj

LANGAR BIÐRAÐIR Tvöhundruð og átta
ferðum með British Airways hefur verið
aflýst síðan á fimmtudag. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Heathrow flugvöllur:

Tvöhundruð
ferðum aflýst
LONDON Þriðja daginn í röð hefur

flugi verið seinkað og aflýst frá
stöðvarbyggingu númer fimm á
Heathrow flugvelli í London.
Alls hefur tvöhundruð og átta
ferðum British Airways verið
aflýst síðan á fimmtudag eins og
fram kemur á fréttavef breska
ríkisútvarpsins. Rúmlega
fimmtánþúsund ferðatöskur hafa
hrannast upp en flugfélagið
reyndi að takmarka farangur
farþega við handfarangur.
Ástæður tafanna eru sagðar
bilanir í tæknibúnaði við innritun
farangurs í nýju flugstöðvarbyggingunni.
-rat
ÓTTARR HRAFNKELSSON „Ég efast um að fólk muni yfirhöfuð láta sjá sig á Ylströndinni í vor eftir að þetta spyrst út en sannleikurinn verður að koma í ljós,“ segir forstöðumaður Ylstrandarinnar í Nauthólsvík um olíumengun þar rétt undan í fjörunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Framkvæmdarsvæði HR

X

Ylströnd

Frárennslisop

Nauthólsvík

NAUTHÓLSVÍK Örstutt er fá úttaki

frárennslisrörsins frá HR-svæðinu að
Ylströndinni.
MYND/LOFTMYNDIR EHF.

í staðinn í holræsakerfi borginnar. En auðvitað er þetta sama
mengunin þótt hún fari eitthvert
annað,“ segir Óttarr sem kveðst
hafa látið taka sýni og eigi von á
niðurstöðu úr þeim eftir helgi.

Árný
Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins í Reykjavík, segir starfsmann
sinn hafa farið á staðinn eftir að
ábending barst fyrir nokkrum
vikum.
„Hann fann dálitla olíulykt og sá
örlítinn flekk en taldi þetta vera
minni háttar. Hins vegar er staðsetning þessa rörs sennilega
óheppileg með tilliti til Ylstrandarinnar og ég reikna með að það mál
verði tekið fyrir á fundi heilbrigðisnefndar á miðvikudag,“ segir
Árný. Hún ítrekar að sýni sem tekin
hafi verið reglulega í Nauthólsvík
hafi að undanförnu ekki gefið neitt
misjafnt til kynna. „Við líðum ekki
mengun í Nauthólsvík frekar en
annars staðar.“
gar@frettabladid.is

Dalai Lama:

Menningu
Tíbeta ógnað
NÝJA DELÍ, AP Dalai Lama gagnrýn-

ir yfirgang kínverskra stjórnvalda í Tíbet. Hann segist óttast
að fólksflutningar Kínverja til
Tíbets ógni menningu svæðisins.
„Fjöldi kínverja í Tíbet eykst með
hverjum mánuði, þarna fer fram
menningarlegt þjóðarmorð,“
segir Dalai Lama.
Gagnrýni hans kom fram þegar
erlendir sendiherrar sem gist
höfðu í Tíbet voru á förum, en
með heimsókn þeirra vildu
kínversk stjórnvöld sýna að þau
hefðu enn fulla stjórn á svæðinu.
-rat

Tveir menn vopnaðir garðklippum rændu verslun Kaskó í Breiðholtinu í gær:

Gómaðir eftir garðklippurán
LÖGREGLUMÁL Tveir menn voru
handteknir eftir að hafa rænt
verslun Kaskó í Breiðholti vopnaðir garðklippum laust fyrir
klukkan fimm í gær.
Annar maðurinn beið fyrir utan
verslunina á meðan hinn gekk inn
með 50 sentimetra langar garðklippur innanklæða. Hann tók þær
fram, ógnaði afgreiðslumönnum
og hafði með sér á brott um 60 til
70 þúsund krónur, að sögn Sigrúnar
Erlu Þorleifsdóttur, verslunarstjóra Kaskó í Breiðholti.
Afgreiðslumennirnir voru tveir,
báðir 17 ára drengir. „Þeir eru
bara furðu flottir og tóku ráninu
með ró,“ segir Sigrún, sem kom á
vettvang skömmu eftir ránið.
Nokkrir viðskiptavinir voru einnig í versluninni.
Um hálftíma eftir ránið handtók
lögregla mennina tvo sem höfðu

KASKÓ Garðklippuránið kemur í kjölfar hrinu sprautunálarána.

flúið fótgangandi. Annar þeirra
passaði við lýsingu. Hálftíma síðar
fannst poki með peningunum. Lögregla telur málið leyst.
Nýverið rændi sprautunála-

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ræninginn svokallaði þrjár verslanir í grenndinni. „Ég var einmitt
að hugsa hvenær röðin kæmi að
okkur,“ segir Sigrún verslunarstjóri.
- sgj
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HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

50%
AFSLÁTTUR
FYRIR BÖRN

Það hefur aldrei verið hagstæðara fyrir barnafjölskyldur að ferðast til útlanda saman.
Frá 31. mars til og með 4. apríl bjóðum við 50% barnaafslátt af öllum Economy og Best Price
fargjöldum okkar fyrir börn 11 ára og yngri til allra áfangastaða okkar erlendis.
Afslátturinn reiknast af fargjaldi án flugvallarskatta og barnaflugvallarskattar bætast svo við.
Nýtið einstakt tækifæri! Njótið þess að fljúga saman!

Safnaðu
Vildarpunktum
Punktarnir upp í

Ferðaávísun gildir

SÖLUTÍMABIL 31. MARS–4. APRÍL
FERÐATÍMABIL TIL OG MEÐ
31. DESEMBER
24 ÁFANGASTAÐIR
+ Bókaðu ferð á www.icelandair.is
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

77,64

78,02

Sterlingspund

154,86

155,62

Evra

122,63

123,31

Dönsk króna

16,441

16,537

Norsk króna

15,28

15,37

Sænsk króna

13,082

13,158

Japanskt jen

0,7754

0,78

SDR

127,55

128,31
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Stjórn SPRON ítrekar fyrri afstöðu vegna sölu stjórnarmanna á stofnfjárbréfum:

Ökumaður á Suðurlandi:

Töldu sig ekki mega segja frá

Ók fullur á
ofsahraða

VIÐSKIPTI Stjórn SPRON segist

ekki hafa „getað gert annað“ en
ályktað að birting upplýsinga um
sölu stjórnarmanna á stofnfjárbréfum, skömmu áður en félagið
var skráð á markað, hafi verið
óheimil. Þetta kemur fram í tilkynningu sem stjórn SPRON
sendi frá sér á föstudag vegna
fréttar í Fréttablaðinu á fimmtudaginn þar sem greint var frá því
mati
Fjármálaeftirlitsins
að
stjórnarmönnum hefði verið
heimilt að gera grein fyrir sölu
stjórnarmanna á stofnfjárbréfunum. Það fer þvert gegn því
sem stjórnin sagði í fréttatilkynningu 7. febrúar.

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
157,7845
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Brotthvarf lögreglustjóra:

Mikill missir
LÖGREGLUMÁL „Ef það er rétt að

Jóhann R. Benediktsson sé að
hætta, þá er
það mikill
missir,“
segir Stefán
Eiríksson
lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins.
„Við
höfum átt í
fullkomnu
STEFÁN EIRÍKSSON
samstarfi á
öllum
sviðum frá því að þessi tvö stóru
lögregluembætti tóku til starfa í
janúar 2007.“
Stefán segir að samstarf þeirra
Jóhanns nái raunar lengra aftur í
tímann.
„Við unnum einnig mjög vel
saman þegar ég starfaði í
dómsmálaráðuneytinu og hann
var sýslumaður á Keflavíkurflugvelli, þá undir stjórn annars
ráðuneytis. En snertifletirnir
voru margir. Ég hef átt ánægjulegt, árangursríkt og gott
samstarf við hann á liðnum árum
og á eftir að sakna hans mikið ef
af verður að hann láti af starfi.“
- jss

Banaslys á Fjarðarheiði:

Karlmaður lést
í vélsleðaslysi
BANASLYS Karlmaður á fimmtugs-

aldri lést í vélsleðaslysi á
Fjarðarheiði í grennd við
Egilsstaði á sjötta tímanum í
gær.
Maðurinn fór á vélsleða fram
af snjóhengju á Fjarðarheiði og
endaði niður í gili. Nánar er ekki
vitað um tildrög slyssins. Þegar
læknir kom á staðinn var
maðurinn þegar látinn.
Fleiri snjósleðamenn voru
með í för en maðurinn var einn á
sleðanum.
- sgj

SPRON Stjórn SPRON segir stjórnarmenn hafa selt bréfin, án þess að greina
frá því, í góðri trú.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jafnframt segir í tilkynningunni
að stjórn SPRON hafi starfað eftir
reglum frá árinu 2004 um viðskipti
með stofnfjárbréf sem Fjármála-

eftirlitið fór yfir. Auk þess er það
ítrekað að stjórn SPRON hafi alltaf
viljað birta upplýsingar um innherjaviðskipti með formlegum
hætti, en hafi hagað málum eins og
hún gerði vegna fyrrnefndra
reglna.
Gunnar Þór Gíslason, Ásgeir
Baldurs og Hildur Petersen seldu
stofnfjárbréf á sumarmánuðum í
fyrra, eftir að stjórnin ákvað að
skrá félagið á markað, fyrir um 196
milljónir króna að nafnvirði,
tveggja til þriggja milljarða að
raunvirði.
Samtök fjárfesta hafa gagnrýnt
stjórn SPRON harkalega fyrir að
greina ekki frá sölu bréfanna. - mh

- sgj

Embætti ríkisendurskoðanda:

Fagna úttekt á hlutverki Seðlabankans

Sigurður hættir
eftir sextán ár
STJÓRNSÝSLA Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi hefur óskað
eftir lausn frá
embætti frá 1.
júlí í sumar. Þá
hefur Sigurður
verið ríkisendurskoðandi í rétt
sextán ár, eða
allt frá árinu
1992. Áður var
Sigurður
vararíkisendurSIGURÐUR
skoðandi frá
ÞÓRÐARSON
1987.
Í tilkynningu
frá forseta Alþingis segir að
samkvæmt lögum um Ríkisendurskoðun muni forsætisnefnd
Alþingis ráða nýjan ríkisendurskoðanda til sex ára.
- gar

Ákvörðun forsætisráðherra um úttekt á stefnu Seðlabankans er fagnað af
stjórnarandstæðingum og aðilum vinnumarkaðarins. Framkvæmdastjóri SA
segist fagna því að hlutverk Seðlabankans sé ekki lengur feimnismál.
EFNAHAGSMÁL Ákvörðun Geirs H. Haarde forsætisráðherra, um að leita álits hjá óháðum erlendum
fræðimanni á framkvæmd og fyrirkomulagi á
peningastefnu Seðlabankans, fær góðan hljómgrunn
hjá þeim stjórnarandstæðingum og aðilum vinnumarkaðarins sem Fréttablaðið talaði við.
„Við höfum sett fram tillögur og kynnt þingmál
um að auka gjaldeyrisforða Seðlabankans og styrkja
stöðu hans, þannig að þetta er í takt við þær
hugmyndir sem við höfum boðað,“ segir Ögmundur
Jónasson, þingmaður Vinstri grænna. „Hinsvegar
einkennir það viðbrögð ríkisstjórnarinnar hversu
seint hún rankar við sér og hversu svifasein hún er.
Hún bregst við eftir á en virðist vera ófær um að
taka frumkvæði í
nokkrum efnum.“
Hinsvegar einkennir
Aðrir fögnuðu
það viðbrögð ríkisákvörðuninni en vildu
þó að gengið yrði
stjórnarinnar hversu seint
hún rankar við sér og hversu lengra og krónunni
lagt. „Á meðan við
svifasein hún er.
erum með þennan
ÖGMUNDUR JÓNASSON
gjaldmiðil þarf
ÞINGMAÐUR VINSTRI GRÆNNA
gjaldeyrisforði
Seðlabankans að vera
miklu, miklu öflugri til þess að geta tekið áföllum og
jafnvel árásum,“ segir Jón Magnússon, þingmaður
Frjálslynda flokksins. „Að leyfa sér þann vitlausa
lúxus að vera með þennan gjaldmiðil kallar á
gríðarlegan kostnað.“
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins, tók í sama streng. „Ég fagna því að
þetta verði tekið til skoðunar. Hinsvegar mætti við
þetta tækifæri rifja upp orð núverandi Seðlabankastjóra sem hann viðhafði þegar verið var að
glíma við efnahagserfiðleika á árunum 1987 til
1993 en þá vildi hann stefna að aðild að Evrópubandalaginu en síðan hefur hann villst af leið. Og
nú er svo komið að við erum komin með það stór
fyrirtæki hér og ef eitthvað fer úrskeiðis þar
getur þessi litla mynt sveiflast um 30 prósent með
skelfilegum afleiðingum fyrir önnur fyrirtæki og
heimilin í landinu svo það er enn mikilvægara að
fara að huga að annarri mynt.“

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á
Selfossi hafði afskipti af
ökumanni fólksbifreiðar klukkan
hálf fimm í gærmorgun sem ók
austur Suðurlandsveg í Flóa á
194 kílómetra hraða.
Þegar lögreglumenn stöðvuðu
manninn tóku þeir eftir því á
háttalagi hans og lykt að hann
hafði neytt áfengis. Hann var
fluttur á lögreglustöð og
undirgekkst blásturspróf.
Niðurstaða þess var að hann var
yfir áfengismörkum.
Ökumaðurinn var sviptur
ökuleyfi til bráðabirgða, en á
yfir höfði sér frekari refsingu.

Átök í Basra í Írak:

Liðhlaup í
íraska hernum
BAGDAD, AP Ráðherra í ríkisstjórn

GEIR H. HAARDE Á ÁRSFUNDI SEÐLABANKANS Ákvörðun um
að gera skoðun á peningastefnu Seðlabankans sem forsætisráðherra kynnti á ársfundi bankans í fyrradag er fagnað af
stjórnarandstæðingum og aðilum vinnumarkaðarins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íraks hvatti sérsveitir lögreglunnar til að sýna „hugrekki og
styrk“ í átökunum við hersveitir
sjía í Basra og að tekið yrði á
„vandamálum“ síðar.
Án þess að hann hafi skilgreint
„vandamálin“ frekar þykir ljóst
að íraskar varnarsveitir standa
lamaðar frammi fyrir hernaðarlegum styrk sjía. Hermenn neita
að taka frekari þátt í átökum án
verndar og mikið er um að
hermenn hafi strokið frá átakasvæðunum.
-rat

LÖGREGLUFRÉTTIR

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, fagnaði því að hlutverk Seðlabankans
skyldi tekið til umræðu. „Það eru heilmikil tíðindi að
nú má fara að tala um þessi mál en hingað til hefur
allt er varðar hlutverk Seðlabankans verið feimnismál,“ segir hann.
„Ég hef þó leyft mér að benda á það að þetta tæki
Seðlabankans, að beita hækkun stýrivaxta, virkar
ekki í opnu hagkerfi,“ bætir Vilhjámur við.

17 ára ökufantur tekinn

jse@frettabladid.is/steindor@frettabladid.is

Lögregla stöðvaði 17 ára ökumann
á Suðurlandsvegi við Landvegamót
á 171 eins kílómetra hraða um tvö
leytið aðfararnótt laugardags. Pilturinn var sviptur ökuleyfi á staðnum og
á yfir höfði sér háa sekt. Hann hafði
haft ökuréttindi í eina og hálfa viku.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Kaupmannahöfn

Sigurður Þ.
Ragnarsson
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DAGURINN Í DAG
Þennan sunnudagsmorgun er
mjög hvasst við
suðausturströndina eða hvassviðri,
og stormur sunnan
Vatnajökuls. Annars staðar verður
strekkingur eða
allhvasst. Það lægir
smám saman með
suðaustanverðu
landinu en bætir
hins vegar í vindinn 1
á Vestfjörðum og
norðvestan til.
Á MORGUN
8-18 m/s, hvassast við
Breiðafjörð, hægastur
sunnan til

1

-1

Veðurfræðingur

13

0
0

Billund

13

8

13

0

13

-5

1

9
2

3

16

7

10
0

1

0
1

1
3
3

8

13
4

ÞRIÐJUDAGUR
5-18 m/s, langhvassast við
SA-ströndina

1

2

Ósló

5°

Stokkhólmur

9°

Gautaborg

2

7°
11°

London

9°
14°

París

13°

Frankfurt

15°

Friedrichshafen

18°

Berlín

14°

Alicante

22°

Mallorca

18°

Basel

19°

Eindhoven

13°

Las Palmas

22°

New York

8°

Orlando

26°

San Francisco

14°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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KJÖRKASSINN

Styður þú mótmæli vörubílstjóra?
Já
Nei

85,7%
14,3 %

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Óttast þú glæpaöldu í Breiðholtinu?
Segðu skoðun þína á visir.is

Skipulagsstofnun:

Funda um Urriðafossvirkjun
VIRKJANAMÁL „Við höfum ekki

skoðað þetta mál í smáatriðum en
munum eiga fund með Landsvirkjun Power í næstu viku þar
sem farið verður yfir stöðu þeirra
virkjana,“ segir Þóroddur
Þóroddsson, umhverfismatssérfræðingur hjá Skipulagsstofnun,
um Urriðafossvirkjun. „Meira
höfum við ekki að segja um
málið.“
Fréttablaðið sagði frá því á
föstudag að Landsvirkjun vilji
taka efni úr námu sem liggur inni
á vatnsverndarsvæði til að reisa
Urriðafossvirkjun. Í matsskýrslu
er ekki gert ráð fyrir efnistöku
annars staðar en á virkjunarstað.
- sþs

ÞORLÁKSHÖFN Minnhlutinn í bæjarstjórn fékk ekki aukið fé í forvarnir.

Ungmenni í Ölfusinu:

Nota talsvert
af eiturlyfjum
SVEITARSTJÓRNIR „Töluvert hefur

borið á eiturlyfjanotkun ungra
íbúa þessa sveitarfélags og er
orðin brýn þörf á að takast á við
þetta vandamál með skipulegum
hætti,“ segir minnihlutinn í
bæjarráði Ölfuss sem vill að 3,7
milljónum króna verði aukalega
varið í forvarnarstarf á næstu
þremur árum.
Meirihlutinn sagði hins vegar
skorta útreikninga á því hvaða
áhrif þessi tillaga og aðrar
tillögur minnihlutans hefðu á
fjárhagsáætlun Ölfuss: „Telur
meirihlutinn því ábyrgðarlaust að
samþykkja breytingartillögur
minnihlutans.“
- gar
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Byr hefur frá áramótum gert starfslokasamninga við fjórtán konur á miðjum aldri:

Samningur undirritaður:

Segir Byr ekki vilja kerlingar

Mexíkóskri tvísköttun útrýmt

ATVINNA Byr hefur gert starfslokasamning við fjórtán konur á
miðjum aldri frá áramótum. Níu
þessara kvenna eru á sextugsaldri og hafa lengi starfað hjá
fyrirtækinu.
„Það er talað um að þessar
konur hafi fengið starfslokasaming en ég spyr nú bara hvað
er það annað en uppsögn,“ segir
Valgerður Marinósdóttir, sem í
fjörutíu ár starfaði hjá sparisjóðunum sem nú eru sameinaðir
undir heitinu Byr. Valgerður
sagði sjálf upp starfi sínu seinni
part árs í fyrra. „Ég var átján ára
þegar ég byrjaði hjá Sparisjóði
vélstjóra og líkaði vel,“ segir

BYR Frá áramótum hefur Byr gert

starfslokasamning við fjórtán konur á
miðjum aldri.

Valgerður en bætir við að eftir
sameiningu sparisjóðana hafi
henni ekki liðið jafnvel og því

Árni andæfði pólitískum ráðningum
Árni Mathiesen lýsti sig andsnúinn ráðningum á forsendum flokksskírteina í
umræðum á Alþingi 1993. Hann tók undir gagnrýni umboðsmanns Alþingis á
að þáverandi utanríkisráðherra hefði ekki staðið rétt að skipan í starf tollvarðar.
STJÓRNMÁL Í umræðum á Alþingi

haustið 1993 um skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1992
tók Árni Mathiesen undir með
umboðsmanni í gagnrýni á skipan
í tollvarðarstöðu á Keflavíkurflugvelli.
Jón Baldvin Hannibalsson, sem
þá var utanríkisráðherra, hafði
skipað mann í starfið, sem
umsagnaraðili – lögreglustjórinn
á Keflavíkurflugvelli – hafði ekki
mælt með og raunar talið
vanhæfan.
Í skýrslunni gerði umboðsmaður
margháttaðar athugasemdir, ekki
síst vegna formgalla á málsmeðferð og tafa sem urðu á svörum
utanríkisráðuneytisins við spurningum hans.
Árni var sammála umboðsmanni og sagði málið svo alvarlegt að „það verði ekki við unað“.
Nokkrum mánuðum áður höfðu
þrír þingmenn Alþýðuflokksins
verið skipaðir í veigamikil opinber embætti. Jón Sigurðsson varð
seðlabankastjóri, Eiður Guðnason
sendiherra og Karl Steinar Guðnason forstjóri Tryggingastofnunar.
Árni spyrti þær skipanir og
ráðningu tollvarðarins saman og
sagði þær „kasta slíkum skugga á
embættisfærslur og embættisferil hæstvirts utanríkisráðherra að
mér er nóg um“.
Gat Árni þess líka að ráðherrann hefði unnið mörg góð verk
sem hann styddi og sagði: „þess
vegna þykir mér afar miður að
upp skuli koma svona mál hvað
eftir annað sem eru þess eðlis að
þær einu skýringar sem menn
hafa á þeim eru að viðkomandi

UTANRÍKISMÁL Tvísköttunarsamn-

ingur hefur verið undirritaður á
milli Íslands og Mexíkós. Í
slíkum samningi skuldbinda
tvær eða fleiri þjóðir sig til að
víkja frá almennum skattareglum í þeim tilangi að komast hjá
því að tekjur séu skattlagðar
tvisvar.
Auk ákvæða um afdráttarskatt
af arði, vöxtum og þóknunum var
samið sérsaklega um upplýsingaskipti á milli landanna varðandi
þá skatta sem samningurinn nær
til. Samkvæmt tilkynningu frá
fjármálaráðuneytinu verður
unnið að fullgildingu samningsins á næstu mánuðum.
- sþs

ÖGRUN Suður-Kóreumaður les dagblað
með forsíðufrétt um eldflaugatilraunir
Norður-Kóreu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Norður-Kóreustjórn ögrar:

Hrinu eldflauga
skotið á loft
KÓREA, AP Yfirvöld í NorðurKóreu skutu á föstudag á loft
hrinu skammdrægra eldflauga.
Sunnan við vopnahléslínuna var
álitið að þessi aðgerð væru liður í
reiðilegum viðbrögðum kommúnistastjórnarinnar í Pjongjang við
harðari stefnu nýrrar ríkisstjórnar í Seúl gagnvart henni.
Eldflaugaskotin komu í beinu
framhaldi af því að N-Kóreustjórn hafnaði afdráttarlaust
síðasta útspili Bandaríkjastjórnar
í viðræðunum um kjarnorkuáætlun N-Kóreu. Vöruðu ráðamenn í Pjongjang við því að
afstaða Bandaríkjamanna gæti
haft „alvarleg“ áhrif á framgang
áforma um að loka kjarnorkustöðvum N-Kóreu.
- aa

JÓN BALDVIN HANNIBALSSON

Umboðsmaður gerði athugasemdir við
vinnubrögð Jóns Baldvins þegar hann
skipaði mann í starf tollvarðar á Keflavíkurflugvelli. Árni Mathiesen tók undir
gagnrýnina í þingumræðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

aðilar hafi sérstök flokksskírteini
upp á vasann.“
Árni skipaði Þorstein Davíðsson, fyrrverandi aðstoðarmann
dóms- og kirkjumálaráðherra, í
embætti
héraðsdómara
í
desember. Sú skipan hefur sætt
gagnrýni jafnt stjórnarandstæðinga sem stjórnarliða. Umboðsmanni Alþingis, sem hefur málið
til skoðunar, bárust á dögunum
svör Árna við ellefu spurningum

ÁRNI M. MATHIESEN Umboðsmaður
Alþingis skoðar nú skipan Árna í
embætti héraðsdómara. Árni efast um
að umboðsmaður sé hlutlaus og segir
að halda megi fram að skýringar sínar
hafi takmarkaða þýðingu við úrlausn
málsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

er lúta að málsmeðferð skipunarinnar.
Í upphafi svara sinna gat Árni
þess að af yfirbragði og orðavali
spurninganna virtist sem afstaða
umboðsmanns til úrlausnarefnisins kunni að vera mótuð fyrirfram. Af þeim sökum mætti halda
því fram að svörin kæmu til með
að hafa takmarkaða þýðingu
þegar leyst verður úr málinu.
bjorn@frettabladid.is

BANDARÍKIN
Rice til Miðausturlanda
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Condoleezza Rice, er nú á leið til Jerúsalem
til að blása lífi í friðarviðræður Palestínu og Ísraels sem eru í hnút.

Alcoa sakað um mútur
Bandaríska dómsmálaráðuneytið
heimilaði á föstudag að málsókn
einkaaðila gegn Alcoa-álfyrirtækinu
bandaríska vegna gruns um að það
hefði borið mútur á embættismenn í
Persaflóaríkinu Barein verði tímabundið stöðvuð til að eigin rannsókn
bandarískra yfirvalda á ásökununum
geti farið fram.

Gengið til kosninga í Simbabve:

Óttast kosningasvindl

Innköllun leikfanga:

Litlir seglar
geta losnað af
NEYTENDUR Fyrirtækið Mega
Brands hefur nú innkallað
segulleikföng
af ýmsum
gerðum sem
kallast
„Magtastik“
og „Magntix MAGTASTIK
Jr. Pre-School
Magnetic Toys“. Þessi leikföng
hafa verið seld beint til Íslands
auk þess sem þau hafa getað
borist til Íslands eftir öðrum
leiðum.
Fleiri tegundir hafa einnig verið
innkallaðar en þær hafa ekki verið
seldar hérlendis svo vitað sé. Þetta
kemur fram á vef Neytendastofu
sem hvetur foreldra og forráðamenn til að fjarlægja þegar í stað
leikföng af þessari gerð og skila
til viðkomandi söluaðila.
- áb

ákveðið að segja upp störfum.
„Þessar uppsagnir voru í raun
eins og aftaka fyrir margar af
þessum konum. Þetta kom líka
mjög í bakið á þeim því þegar
titringur var að myndast í bankageiranum sannfærðu yfirmennirnir fólk um að það þyrfti engar
áhyggjur að hafa og réðu inn ungt
fólk í fyrirtækið þannig að allt
virtist í lagi. Svo gerist þetta og
mér þykir það sýna að þessir
ungu menn virðast ekki vilja hafa
svona kerlingar við störf sama
hvað við gerum,“ segir Valgerður
en tekur fram að hún hafi sjaldan
haft það betra og sé ánægð með
hafa hætt á réttum tíma.
- kdk

SIMBABVE Forsetakosningar hófust

KREFST HÆKKUNAR Viðræðunefnd Starfsgreinasambandsins gerir kröfu um verulega
hækkun á launatöxtum ófaglærðs fólks hjá ríkinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Viðræðunefnd Starfsgreinasambandsins:

Vill verulega hækkun
VINNUMARKAÐUR
Viðræðunefnd
Starfsgreinasambandsins,
SGS,
kom nýlega saman í húsnæði ríkissáttasemjara til að leggja línurnar í
viðræðum SGS við ríkið. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, segir að gerð
verði krafa um verulega hækkun á
launatöxtum ófaglærðs fólks hjá
ríkinu.
Vilhjálmur bendir á að verðbólga
mælist nú 8,7 prósent. Forsendurnar

séu því allt aðrar en var 17. febrúar
þegar samningur var undirritaður
á almennum markaði. „Gríðarleg
vonbrigði,“ segir Vilhjálmur um
þróunina í efnahagsmálum þjóðarinnar og telur ekki ólíklegt að verðbólgan eigi eftir að fara í tveggja
stafa tölu.
Kjarasamningar á almennum
vinnumarkaði miða við fimm prósenta verðbólgu við endurskoðun
samninga eftir eitt ár.
- ghs

í Simbabve í gær og verða úrslit
gerð kunn á morgun. Langar biðraðir mynduðust strax snemma
morguns, að því er fram kom á
fréttavef breska ríkisútvarpsins í
gær, en sex milljónir manna hafa
kosningarétt í landinu.
Núverandi
forseti,
Robert
Mugabe, býður sig fram í sjötta
sinn. Aðrir í framboði eru Morgan
Tsvangirai, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, og Simba Makoni, fyrrverandi fjármálaráðherra og áður
bandamaður Mugabe. Andstæðingar Mugabe óttast kosningasvindl af hans hálfu en hann ber
þær ásakanir til baka. „Við beitum engum brögðum í kosningum.“
Mikillar óánægju gætti meðal
kjósenda í gær en mörgum var
vísað frá, ýmist vegna þess að nöfn
þeirra fundust ekki á skrá eða þeir
reyndu að kjósa í rangri deild. -rat

ROBERT MUGABE Sitjandi forseti býður

sig nú fram í sjötta sinn. Andstæðingar
hans óttast kosningasvindl. FRÉTTBLAÐIÐ/AP
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HJÁ VILDARFYRIRTÆKJUM
VISA OG ICELANDAIR

A SIA.IS ICE 41526 03 / 08

Handhafar Vildarkorts VISA og Icelandair safna
Vildarpunktum hraðar með því að beina viðskiptum
sínum til Vildarfyrirtækja Vildarklúbbsins.
Frá 17. mars til 1. apríl fá þeir tvöfaldan afslátt í formi
Vildarpunkta þegar þeir greiða með kortinu sínu.
Meðal Vildarfyrirtækjanna eru:
ÞRÍR FRAKKAR HJÁ ÚLFARI, Baldursgötu 14
HÓTEL HOLT, Bergstaðastræti 37
LA PRIMAVERA, Austurstræti 9
ARGENTÍNA STEIKHÚS, Barónsstíg 11a
VOX RESTAURANT, Hilton Hótel, Suðurlandsbraut 2

LEIÐTOGAR ARABARÍKJANNA Fundað er án fulltrúa Egypta, Jórdana og Sádi-Araba.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leiðtogar arabaríkjanna funda:

Sundrung á fundi
arabaríkja í gær

Vildarklúbbur
WW

W. V I L D

A R K LU B B U R

.I S

Auglýsingasími

ÍSLENSK

TVÖFALDIR
VILDARPUNKTAR
TIL 1. APRÍL

– Mest lesið

DAMASKUS,
AP
Stuðningsríki
Bandaríkjanna,
Sádi
Arabía,
Egyptaland og Jórdanía, sniðgengu ráðstefnu leiðtoga Arabaríkjanna sem hófst í Damaskus í
gær. Vegna fjarveru þessara ríkja
á ráðstefnunni hófust skarpar
umræður gegn Ísrael.
Leiðtogar þessara landa ásaka
Sýrland um að standa í vegi fyrir
forsetakosningum í Líbanon og
telja að sýrlensk stjórnvöld vinni
að yfirráðum í landinu. Einnig
eru ríkin uggandi vegna sambands Sýrlendinga við Íran og
stuðnings þeirra við Hamas-samtökin í Palestínu.
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Forseti
Sýrlands,
Bashar
Assad, neitaði ásökunum um
afskipti af Líbanon en sagði Ísraela fremja fjöldamorð á Palestínumönnum. Hann skoraði á ríkin
fjarverandi og Bandaríkin að
þrýsta á Ísrael um að fylgja
aðgerðum um frið.
Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, var svartsýnn á friðarviðræður Palestínu og Ísraels sem
hófust í desember og sagði næstu
mánuði ráða úrslitum. „Ef við
náum ekki samkomulagi fyrir
árslok þýðir það að spennan mun
enn magnast og allt svæðið
missir trúna á frið.“
-rat
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Að byrja á réttum enda:

Evrópuumræðan

Ó

ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

löf Nordal alþingismaður opnaði greinaflokk um
Evrópumálefni hér í Fréttablaðinu í liðinni viku með
þörfum ábendingum um aðferðafræði þessarar mikilvægu umræðu. Vilji menn uppbyggilega rökræðu um
slík viðfangsefni er mikilvægt að að glöggva sig sem
best á því í upphafi hvernig ræða skuli.
Segja má að umræður um Evrópumálefnin hefi verið út og suður
og reyndar eins og án fyrirheits í allmörg ár. Ólöf Nordal bendir réttilega á að umræða um Ísland og Evrópusambandið þurfi að
byrja á réttum enda eigi hún að vera á skynsamlegum nótum. Í því
sambandi tekur hún af skarið um að Ísland eigi ekki að sækja um
aðild fyrr en nauðsynlegar breytingar hafi verið gerðar á stjórnarskránni.
Þingmaðurinn telur að það sé frekar tímaspursmál en hitt
hvenær við stöndum frammi fyrir þessari ákvörðun. Flest bendir
til að það sé rétt pólitískt mat. En það breytir ekki þeirri staðreynd
að hjá því verður ekki komist að byrja á byrjuninni. Eins og sakir
standa er Evrópusambandsaðild andstæð stjórnarskránni.
Þar af leiðir að ljóst má vera að uppbyggileg umræða um
framtíðar stöðu Íslands í Evrópu þarf að hefjast með umræðum
um stjórnarskrárbreytingar og ákvörðunum þar að lútandi. Bjarni
Benediktsson, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, tók
merkilegt frumkvæði í febrúar síðastliðnum með ábendingum um
mikilvægi þess að koma þessari umræðu í ákveðinn markvissan og
tímasettan feril. Dómsmálaráðherra reifaði nýverið með svipuðum hætti hugmyndir af þessu tagi og kallaði eftir vegvísum í því
samhengi.
Óraunhæft er að ljúka stjórnarskrárbreytingu fyrr en við lok
kjörtímabils með því að hún kallar á samþykki tveggja þinga með
kosningum á milli. Mikilvægt er að allar leikreglur í þessu efni
liggi fyrir áður en þjóðin þarf endanlega að gera upp hug sinn um
það mat á íslenskum hagsmunum sem eðlilega hlýtur að liggja til
grundvallar ákvörðun af þessu tagi.
Ætla verður að ágreiningslaust sé að löggjöf um aðild öðlist ekki
gildi nema þjóðin samþykki hana í allsherjaratkvæðagreiðslu. En
hinu þarf að svara hvort gera eigi kröfur um aukinn meirihluta
og lágmarks stuðning allra atkvæðisbærra manna. Margt mælir
með því að fyrirfram sammælist menn um að þetta skref verði því
aðeins stigið að rúmur meirihluti þjóðarinnar standi þar ótvírætt
að baki.
Annað álitaefni snýr að því hvernig taka á ákvörðun um að óska
eftir aðild og leita eftir samningum þar um. Á Alþingi að taka þá
ákvörðun? Eða á ákvörðun Alþingis að vera háð samþykki þjóðarinnar? Skynsamleg rök eru fyrir því að láta gildi slíkrar ákvörðunar
velta á úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslu.
Verði nauðsynlegar breytingar gerðar á stjórnarskrá við lok
þessa kjörtímabils vaknar spurningin hvenær rétt væri að bera
málið undir þjóðina. Eins og mál horfa við í dag ætti ekkert að vera
því til fyrirstöðu að slík atkvæðagreiðsla færi fram þegar á haustdögum eftir næstu þingkosningar.
Allar tímasetningar varðandi formlegan framgang málsins eru á
hinn bóginn háðar því að á þeim tíma sem fram undan er náist jafnvægi í þjóðarbúskapnum og umræða fari fram á breiðum grundvelli um mat á framtíðar hagsmunum Íslands í breyttu alþjóðlegu
umhverfi. En kjarni málsins er sá að verði ekki byrjað á réttum
enda er líklegast að umræðan fari út um víðan völl sem fyrr.

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Borgarstjórinn rekur lestina
Það verður seint sagt að festa fylgi
stjórnmálunum í Reykjavíkurborg.
Langvarandi hringlandaháttur með
flugvöllinn er nú farinn að reyna á
þolrif sveitarstjórnarmanna á landsbyggðinni eins og Birna Lárusdóttir,
formaður bæjarstjórnar á Ísafirði, hefur
bent á. Ekki tekur því að byggja
samgöngumiðstöðvar við flugvöllinn sem fararsnið hefur
verið á í árafjöld og þetta er
Birna ósátt við.
Svo virðist vera ósamstaða í lestarmálinu þar
sem borgarstjórinn
hefur efasemdir um
slíkar samgöngur en
borgarráð vildi leita
lags í þessu máli í

fjarveru hans síðastliðinn fimmtudag
og samþykkti þá að láta kanna fýsileika lestarsamgangna milli höfuðborgarinnar og Keflavíkur.

er í þeim þá bara tengjum við þetta
við Suðurlandið,“ sagði hann og brosti
þegar Fréttablaðið spurði hann út í
þessa hluti.

Borgin missir af lestinni

Borgin rekur lestina

Í Reykjanesbæ hefur hins vegar þegar
verið gert ráð fyrir lestarsamgöngum á aðalskipulaginu. Aðspurður
sagðist Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar, ekki hafa
neinar áhyggjur af því að
þeir yrðu háðir tregðu
borgaryfirvalda í þessu
máli. „Borgin hlýtur að
sjá sér hag í því að fólk
komist sem hraðast frá
alþjóðaflugvellinum og í
höfuðborgina. Nú og
ef einhver tregða

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
Hveragerðisbæjar, sem og Gísli S.
Einarsson, bæjarstjóri á Akranesi, segja
að íbúum fjölgi þar gríðarlega og komi
þeir margir úr borginni. Sagði Aldís að
í Hveragerði hefðu menn alla kosti
borgarinnar en væru lausir við ókosti
hennar. Eflaust kysu mun fleiri að
vera lausir við ókosti borgarinnar
um þessar mundir. Borgin er í rusli,
er að missa af lestinni og
nær ekki flugi.
jse@frettabladid.is

BITBEIN Valgerður Sverrisdóttir spyr:

Er sjálfstæði eftirlitsstofnana mikilvægt?

VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR

Ríkisstjórnin þekki sín
takmörk

M

eð aðild okkar að evrópska efnahagssvæðinu urðu miklar breytingar á fyrirkomulagi stjórnsýslunnar og stjórnunarhátta á Íslandi.
Með innleiðingu frelsis í viðskiptum og flutningum fjármagns opnuðust nýir möguleikar sem ekki
höfðu áður verið fyrir hendi. Það sem breytti þó
mestu var að stjórnvöld fengu nýtt og gjörbreytt
hlutverk við þessar nýju aðstæður, þ.e. að setja
lög og reglur fyrir frjálst viðskiptalíf og hafa
síðan eftirlit með því að farið sé að þeim lögum og
reglum.
Þær stofnanir sem því hlutverki gegna eru svokallaðar eftirlitsstofnanir og má í því sambandi
nefna Samkeppniseftirlitið, Fjármálaeftirlitið og
að hluta til talsmann neytenda. Aðrar stofnanir
sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna og heyra
undir Alþingi eru umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðandi. Þessi embætti hafa eftirlit með
framkvæmdavaldinu og eiga að aðstoða Alþingi við
að sjá til þess að ráðherrar misnoti ekki vald sitt.

Sjálfstæði eftirlitsstofnana
Það ætti að vera augljóst að sjálfstæði og fagleg vinnubrögð eftirlitsstofnana er mjög mikilvægt. Í upphafi ferils míns sem viðskiptaráðherra stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu hvort
sameina ætti Landsbankann og Búnaðarbankann
áður en sala færi fram. Í samkeppnislögum var
ákvæði sem heimilaði forúrskurð Samkeppnisstofnunar í tilfellum sem þessum. Það varð því úr
að ég óskaði formlega eftir forúrskurði um það
hvort slík sameining samræmdist ákvæðum samkeppnislaga. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki
og barst mér sú frétt sem viðskiptaráðherra um
klukkustund áður en hún var gerð opinber. Þetta
er að mínu mati dæmi um vinnubrögð sjálfstæðra
samkeppnisyfirvalda.
Núverandi ríkisstjórn og eftirlitsstofnanir
Ég hef ástæðu til að vantreysta núverandi ríkisstjórn í sambandi við sjálfstæði eftirlitsstofnana. Í
fyrsta lagi er mér kunnugt um að sjálfstæðismenn
eru lítið gefnir fyrir stofnanir sem þeir geta ekki
stjórnað pólitískt og í öðru lagi benda upphlaup
sumra Samfylkingarmanna á síðustu kjörtímabilum til hins sama. Má þar nefna Jóhönnu Sigurðardóttur sem fór ófáar ferðir í ræðustól til að óska
eftir því að ég, sem viðskiptaráðherra, beindi því
til Fjármálaeftirlitsins að rannsaka gjörðir hinna
ýmsu fjármálastofnana. Svar mitt var alltaf það
að Fjármálaeftirlitið væri sjálfstæð eftirlitsstofnun og ég segði henni ekki fyrir verkum. Þess má
geta að Jóhanna var talsmaður Samfylkingarinnar í
efnahagsmálum.
Sá atburður sem átti sér svo stað nú í vikunni af
hálfu fjármálaráðherra gagnvart umboðsmanni
Alþingis keyrir þó um þverbak. Þar er valdhrokinn í algleymingi og einnig vanþekking á stöðu ráðherra gagnvart sjálfstæðri eftirlitsstofnun.
Það er því eðlilegt að spurt sé hvort ríkisstjórnin
ætli að hunsa sjálfstæði faglegra eftirlitsstofnana.
Hvað segir t.d. formaður Samfylkingarinnar nú
sem talað hefur svo oft um meðferð opinbers valds
og að þar þurfi að standa faglega að málum?

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

Sjálfstæðið er lífsnauðsyn

Í

flóknu samfélagi skiptir miklu að eftirlit með
viðskiptaháttum og stjórnsýslu sé skilvirkt og
vandað. Við höfum á undanförnum árum byggt
upp sífellt fleiri sjálfstæðar eftirlitsstofnanir,
í því skyni að sinna því eftirliti. Það er jákvæð
þróun. Nú síðast hefur Samfylkingin beitt sér
fyrir verulegri aukningu framlaga til Samkeppniseftirlitsins.
Tilvist eftirlitsstofnana leysir stjórnmálamenn
hins vegar ekki undan ábyrgð á stefnumörkun í
viðskiptalífi og stjórnsýslu. Tökum dæmi: Þótt
Samkeppniseftirlitið hafi verið eflt og stutt við
starf þess eru það stjórnmálamenn sem setja þær
reglur sem Samkeppniseftirlitinu er ætlað að hafa
eftirlit með og ráða því þeim mælikvörðum sem
eftirlitsstofnunin vinnur eftir. Þannig geta stjórnmálamenn ekki afsakað aðgerðaleysi með því að
vísa á sjálfstæði eftirlitsstofnana – ef eftirlitið
nær ekki fullnægjandi árangri þurfa stjórnmálamenn að axla ábyrgð af ófullnægjandi regluverki.

Sjálfstæði og hlutleysi
Sjálfstæði eftirlitsstofnana er mikilvægt til að
tryggja hlutleysi þeirra við meðferð mála. Það
er sérstaklega mikilvægt í litlu landi eins og
okkar, þar sem mýmörg dæmi eru um misbeitingu opinbers valds af hálfu stjórnvalda frá fyrri
tíð, að tryggja að pólitískt kjörnir fulltrúar fari
ekki með beint eftirlit með leikreglum á flóknum
mörkuðum.
Þetta er ekki síður mikilvægt í opinberri stjórnsýslu. Þess vegna heyra embætti umboðsmanns
Alþingis og Ríkisendurskoðun undir Alþingi en
ekki framkvæmdavaldið. Fram til 1986 var Ríkisendurskoðun hluti af fjármálaráðuneytinu
og enginn umboðsmaður Alþingis var til. Hvar
var eftirlit með framkvæmdavaldinu þá? Tilurð þessara stofnana sem sjálfstæðra eftirlitsstofnana bar upp á sama tíma og aukins áhuga
varð vart á stjórnfestu í opinberri stjórnsýslu og
vildarréttarviðhorf voru á undanhaldi í samfélaginu. Fram að þeim tíma var almennt talið að
stjórnvöld hefðu umtalsvert frjálst mat við töku
stjórnsýsluákvarðana. Í dag er almennt viðurkennt að við slíkar ákvarðanir sé svigrúm stjórnvalda mun takmarkaðra en áður var talið og að
allar ákvarðanir þurfi að byggja á faglega boðlegum forsendum sem sætt geti endurmati umboðsmanns og dómstóla.
Fagleg vinnubrögð
Það er nefnilega grundvallaratriði að fagleg
vinnubrögð ráði ferðinni í stjórnsýslu ríkisins og
að íþyngjandi eða ívilnandi ákvarðanir séu málefnalegar og vel rökstuddar. Eins og Ingibjörg
Sólrún sagði í janúar á allt vald að lúta eftirliti
og almenningur á að vera óhræddur við að skjóta
málum til úrskurðarnefnda og umboðsmanns.
Stjórnmálamenn eiga til dæmis að líta á embætti
umboðsmanns sem velviljaðan stuðning og sækja í
samskipti og álit hans sem lærdómsbrunn.
Sjálfstæðar eftirlitsstofnanir eru forsenda siðlegs samfélags, þar sem réttindi allra borgara eru
tryggð. Án sjálfstæðra eftirlitsstofnana bjóðum
við heim hættu á misbeitingu valds og geðþóttaákvörðunum. Þannig stjórnarhætti viljum við ekki.
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Laugavegurinn er ljótur blettur á miðborginni
skyldur eigenda húsa og
lóða og nýta tiltæk
viðurlög. Það er ekki hægt
að leyfa eigendum að
draga við sig eðlilegt
augavegur
er
viðhald og uppbyggingu.
órjúfanlegur hluti af
Borgaryfirvöld
geta
miðborgarmyndinni. Þar á
heldur
ekki
dregið
að blómstra verslun í bland
eigendur á nauðsynlegum
við ýmsa þjónustu og
framkvæmdaleyfum.
íbúabyggð. Því miður verð
FANNÝ
ég að segja að Laugavegurinn GUNNARSDÓTTIR
Veggjakrot bætir síðan
gráu ofan á svart. Reynt
kemur mér nú dag fyrir
sjónir
sem
skemmdur
hefur verið að sporna við
tanngarður.
því en betur má ef duga skal. Auð
Auðvitað eru falleg gömul og ný
og niðurnídd hús bjóða heim
hús við götuna en alltof mikið er af
sóðaskap og borgaryfirvöld verða
niðurníddum og auðum húsum. Inni
að taka til hendinni. Það verður að
á milli gapa við vegfarendum tómir
einhenda sér í aðgerðir með aðkomu
grunnar húsa sem flutt hafa verið
allra hagsmunaaðila. Það má engan
úr stað eða rifin. Stjórnvöld verða
tíma missa því ástandið hefur aldrei
að skoða hvort herða beri reglur um
verið verra! Laugavegurinn hefur

UMRÆÐAN
Skipulagsmál

L

Frjálsir
Vestfirðir

ekki það aðdráttarafl sem áður var
og fyrr en við er litið hefur skapast
vítahringur sem erfitt verður að
brjótast út úr.
Á undanförnum áratugum höfum
við sveiflast á milli hugmynda um
framtíð miðborgarinnar. Það hafa
verið
kynntar
til
sögunnar
hugmyndir um að breyta þeirri
götumynd sem við þekkjum í dag,
nýir straumar og stefnur í
húsagerðarlist fengið að leika um
svæðið og ný hús skotið rótum inn á
milli eldri húsa. Sitt sýnist hverjum
um hvernig til hafi tekist og um
ágæti þess að blanda saman
mismunandi stílbrigðum. Einnig
hafa verið uppi hugmyndir um að
varðveita og viðhalda að mestu
gömlu götumyndinni við Laugaveg.
Eigendur húseigna, lóðaeigendur,

verslunarrekendur,
íbúar
við
götuna og borgaryfirvöld hafa því
miður ekki alltaf gengið í takt.
Nægir þar að nefna mismunandi
hugmyndir um hæð húsa við götuna,
varðveislu eldri húsa og þéttleika
byggðarinnar.
Í raun komum við Reykvíkingar
okkur ekki saman um það hvernig
við viljum sjá Laugaveginn þróast.
Gildismatið er að breytast og sú
hugsun
að
eitthvað
hafi
menningarlegt gildi vegur æ þyngra
í hugum fólks. Jafnvel sérfræðingar
á sviði húsafriðunar skipta nú um
skoðun og raska þar með áður
samþykktu skipulagi. Þar með erum
við aftur komin á byrjunarreit. En
þrátt fyrir mismunandi skoðanir
megum við ekki sætta okkur við
núverandi ástand.

Í mínum huga er ótalmargt hægt
að gera til að bæta ástandið. Það
kostar fé en núverandi meirihluti
í borginni hlýtur að vera tilbúinn
til framkvæmda og sýna í verki
raunverulegan áhuga og metnað
fyrir hönd svæðisins í heild sinni.
Mér finnst ekki sannfærandi að
greiða himinháa fjárhæð fyrir tvö
hús en leggja ekki fram í kjölfarið
heildstæða stefnu um varðveislu,
viðhald og uppbyggingu á öðrum
húsum við götuna. Það er ekki
hægt að eyrnamerkja allt þetta fé
tveimur húsum en láta afganginn
sigla sinn sjó.
Höfundur er varaformaður Kjördæmasambands
Framsóknarfélaganna í Reykjavík.

VÍ‹TÆKARI VEGAVERND

UMRÆÐAN
Fiskveiðistjórnun
ún
hefur
farið nokkuð hátt, sú
umræða
meðal Vestfirðinga og
annarra
þeirra sem
er annt um
byggðina
að
helsta SIGURJÓN ÞÓRÐARSON
ráðið til að
snúa við byggðaþróuninni, eða réttara sagt byggðahnignuninni, sé að
stofna fríríki eða sjálfstjórnarhérað. Mér er mjög annt um byggðirnar fyrir vestan og fannst á tíðum
ferðum mínum sárt að koma til
staða þar sem ég sá byggðunum
greinilega hnigna frá ári til árs.
Ég hef miklar efasemdir um að
það sé rétt eða árangursríkt fyrir þá
sem vilja breytingu að leiða talið að
einhverju sjálfstæði Vestfjarða og
leiða þá talið frá meginmeinsemdinni sem er fiskveiðióstjórnin. Þá
verður að segja eins og er að mikill
meirihluti þeirra stjórnmálamanna
sem hafa komið frá Vestfjörðum
hefur stutt kvótakerfið sem hefur
grafið undan byggðinni. Það hafa
þeir gert þrátt fyrir loforð um annað
fyrir kosningar og jafnvel eftir að
hafa gengið undir borða á fjölmennum fundum þar sem á hefur verið
letrað að orð skuli standa.
Eitt síðasta voðaverk stjórnmálamannanna var að setja minnstu bátana inn í alræmt kvótakerfi og það
var gert þrátt fyrir viðvaranir og
vissu um voveiflegar afleiðingar
þess fyrir vestfirskar byggðir. Mun
minna hefur heyrst frá bæjarstjórninni á Ísafirði um að verða við áliti
mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna en að beita sér fyrir mögulegri byggingu olíuhreinsistöðvar
innan einhverra ára. Samt sem áður
liggur fyrir að íslensk stjórnvöld
þurfa að bregðast við áliti Sameinuðu þjóðanna eftir örfáar vikur.
Skynsamleg breyting sem opnaði
leið Vestfirðinga til sjávarins á ný
yrði gríðarleg lyftistöng fyrir vestfirskar byggðir. Þá ríður mikið á að
þeir sem óska Vestfjörðum og hinum
dreifðu byggðum bjartrar framtíðar leggist á árar um breytingar í átt
að frelsi til fiskveiða á Íslandi.

GOTT FÓLK

H

ÓKEYPIS A‹STO‹ VI‹
GER‹ TJÓNASK†RSLU
Ví›tækari Vegavernd tryggir vi›skiptavinum Sjóvá ókeypis a›sto› vi› ger›

Höfundur er líffræðingur.

tjónask‡rslu, lendi ﬂeir í umfer›aróhappi á höfu›borgarsvæ›inu.
Hringdu í síma 440 2222 og sérhæf›ir, en jafnframt hlutlausir starfsmenn

SENDIÐ OKKUR LÍNU

Aðstoðar og öryggis ehf. mæta á staðinn, taka ljósmyndir af vettvangi, skrá

Við hvetjum lesendur til að senda
okkur línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar
og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni
sem sent er frá Skoðanasíðunni
á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða
í báðum miðlunum að hluta eða
í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

nákvæma atvikal‡singu og senda sk‡rsluna a› lokum rafrænt til tryggingaÍtarlegri og öruggari tjónask‡rslur

félagsins. ﬁjónustan er í bo›i milli kl 7.00-18.30 alla virka daga.

VEGAVERND – ENN EINN KOSTUR ﬁESS A‹ VERA Í STOFNI
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ÞETTA GERÐIST: 30 MARS 1949
ERIC CLAPTON TÓNLISTARMAÐUR
63 ÁRA.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Birnu Halldórsdóttur
Dalalandi 1, Reykjavík.
Laufey Vilhjálmsdóttir
Samir Bustany
Halldór Vilhjálmsson
Bryndís Helgadóttir
Sigríður Vilhjálmsdóttir
Þórarinn Þórarinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Óeirðir á Austurvelli

„Í skóla var maður
bólugrafinn og enginn
leit við manni. Svo byrjar
maður í hljómsveit og þá
þyrpast um mann þúsundir
stúlkna.“
Eric Clapton, gítarleikari og
söngvari, er einn farsælasti
tónlistarmaður heims.
Hann var meðal annars í
hljómsveitinni Cream en á sér
einnig langan sólóferil.

timamot@frettabladid.is

Þann 30. mars 1949 brutust
út óeirðir á Austurvelli en
þennan dag samþykkti Alþingi
inngöngu Íslands í NorðurAtlantshafsbandalagið.
Andstæðingar samþykktarinnar
og stuðningsmenn flykktust
á Austurvöll og létu skoðanir
sínar í ljós. Grjóti, eggjum og
mold rigndi yfir Alþingishúsið
og var varalið lögreglunnar
kallað út. Mannfjöldanum
var dreift með táragasi.
Lögregluliðið var klætt
hermannahjálmum og gekk
fram með kylfum. Þessi átök
milli andstæðinga tillögunnar
og lögregluliðsins urðu mestu
óeirðir sem orðið hafa á Íslandi.

Ástkær uppeldismóðir mín, tengdamóðir
og amma,

Áætlað er að á Austurvelli hafi
þá verið milli 8 - 10 þúsund
manns. Alls þurftu tólf manns
að fara á Landspítalann eftir
ryskingarnar og voru nokkrir
alvarlega slasaðir.

HLYNUR ÓLAFSSON
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Jenný Clausen Ward

segir algjör forréttindi að
fá að teikna frímerki fyrir
Íslandspóst.

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi föstudaginn
21. mars sl. Jarðarförin fer fram í Kristskirkju,
Landakoti, mánudaginn 31. mars kl. 13.00.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eva Lísa Ward Crawford
Peter Crawford
Stefán Laurence Stefánsson
Sigríður Jenný Svansdóttir
Patrick Herbert Svansson
og aðrir aðstandendur.

Við sendum innilegar þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð og vináttu vegna
andláts elsku föður okkar, tengdaföður, afa
og langafa,

Jens Péturssonar
Grettisgötu 72, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks A6 Landspítala Fossvogi.
Þröstur Jensson
Hanna Kr. Hallgrímsdóttir
Stefanía Jensdóttir
Geir Garðarsson
Gíslína Jensdóttir
Sigurður Einarsson
Svava Jensdóttir
Kristófer Pálsson
Höskuldur Jensson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir þeim sem sýndu okkur
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar móður okkar, tengdamóður
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Petreu Aðalheiðar
Rögnvaldsdóttur
Háaskála, Ólafsfirði.
Ásta Axelsdóttir
Valgeir Ásbjarnarson
Sveinbjörn Axelsson
Sæunn Axelsdóttir
Ásgeir Ásgeirsson
Lára Axelsdóttir
Ómar Þórisson
Hanna Brynja Axelsdóttir
Jón Þór Björnsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við til allra sem
sýndu okkur samúð og vináttu vegna andláts ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

HLYNUR ÓLAFSSON: TEIKNAR NÝ FRÍMERKI FYRIR ÍSLANDSPÓST

Frímerkið er draumaverkefni
Nýlega komu út þrjár raðir nýrra
frímerkja hjá Íslandspósti. Íslenskur
útsaumur, þjóðsögulegir staðir og
gömul landbúnaðartæki eru myndefnin
en Íslandspóstur hefur í nokkur ár gefið
út raðir frímerkja með myndum úr
atvinnusögu þjóðarinnar.
Hlynur Ólafsson, grafískur hönnuður,
hannaði fjögur nýju merkjanna með
myndum af landbúnaðarstörfum fyrri
ára. „Ég hef verið að teikna fyrir
Íslandspóst síðan 1993 og ætli ég sé
ekki búinn að teikna yfir fimmtíu
merki,“ segir Hlynur sem rekur
teiknistofu í Hamraborg í Kópavogi.
„Landbúnaðartækin urðu ofan á núna
en ég vann merkin upp úr gömlum
ljósmyndum frá landbúnaðarsafninu
á Hvanneyri í samvinnu við Bjarna
Guðmundsson safnstjóra. Öll tækin
eiga sér sögu og Bjarni var mér innan
handar svo allt væri rétt.“
Þúfnabani,
Ferguson
dráttarvél,
plógur og jarðýta eru tækin sem prýða
frímerkin en sex þúfnabanar komu til
landsins á árunum 1921 til 27 og voru
notaðir við túnsléttun. International

Harvester
jarðýtan
var
fyrsta
beltavélin með ýtutönn sem reynd var
við jarðvinnslu á Íslandi og árið 1949
kom fyrsta Ferguson-dráttarvélin til
landsins og er sú mest selda hérlendis.
Skoskur plógur kom svo fyrir tilstuðlan
fyrsta búnaðarskólans, í Ólafsdal við
Gilsfjörð, fyrir aldamótin 1900.
Við vinnslu frímerkjanna studdist
Hlynur við þá gömlu aðferð þegar
svarthvítar ljósmyndir voru handlitaðar,
til að ná fram birtu og frískleika.
Frímerkin vinnur hann þó í tölvu og
eru þau jafnvel samsett úr mörgum
ljósmyndum til að gefa raunsanna mynd
af bústörfum fyrri ára.
„Þúfnabanann staðsetti ég til dæmis
með Esjuna í baksýn því það er vitað
til að samskonar tæki var notað uppi á
Korpúlfsstöðum og þar í kring. Vinnan við
frímerkin krefst mikils undirbúnings og
rannsókna þannig að þetta er gríðarlega
skemmtileg vinna og algjör forréttindi
fyrir grafískan hönnuð,“ segir Hlynur.
Sjálfur ólst hann upp í Vestmannaeyjum
við sprang en var þó sendur í sveit sem
strákur svo hann er ekki ókunnugur

sveitastörfunum. „Ég var í sveit á
Hornafirði á Volaseli í Lóni hjá Trausta
Jónssyni, fór þangað tíu ára svo ég
þekki aðeins til. „Frímerkin eru prentuð
erlendis í öryggisprentsmiðjum eins
og peningaseðlar en frímerki eru talin
ígildi peninga og undirbúningsvinna og
nákvæmni er mikil í frímerkjahönnun.“
Hlynur
segir
íslenska
hönnuði
framarlega hvað varðar tæknivinnu og
þeir hafi ávallt staðið sig vel í þessum
verkefnum. En á hann sér einhver
uppáhaldsfrímerki?

„Það er nú erfitt að gera upp á milli
frímerkjanna því þetta er svo skemmtileg vinna. Dagsdaglega á teiknistofunni
hönnum við veltiskilti og vefsíður og í
þannig verkefnum er alltaf verið að
keppa við klukkuna og redda hlutum
á síðustu stundu. Frímerkjavinnan er
því hálfgert gæluverkefni sem ég er að
grípa í marga mánuði og það er mikill
metnaður í útgáfunni hjá Íslandspósti.
Gríðarleg fjölbreytni í myndefnum og
hlutirnir gerðir af fullri alvöru þannig
að það er algjört draumaverkefni að fá
að teikna frímerki.“
heida@frettabladid.is

J. Sigurðar Gunnsteinssonar
Vogatungu 45, Kópavogi, fyrrverandi
starfsmanns Loftleiða/Flugleiða.
Margrét Anna Jónsdóttir
Gunnsteinn Sigurðsson
Þorgerður Ester Sigurðardóttir
Jón Grétar Sigurðsson
Anna Sigríður Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Dýrleif Egilsdóttir
Einar Ólafsson
Sveinbjörg Eggertsdóttir
Guðni Einarsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.

Eiginmaður minn, faðir okkar og tengdafaðir,

Gunnar V. Arnkelsson
fyrrv. kaupmaður, Hrafnistu, Reykjavík,

lést föstudaginn 28. mars. Að ósk hans fer jarðarförin
fram í kyrrþey.
Sigríður Símonardóttir
Valgerður K. Gunnarsdóttir
Guðmundur S. Sveinsson
Símon Á. Gunnarsson
Guðrún M. Benediktsdóttir
Kristján Gunnarsson
Sjöfn Sigþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega öllum þeim sem auðsýndu okkur samúð og hlýju vegna andláts
og útfarar elskulegrar fósturmóður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Hólmfríðar Þóroddsdóttur
Hjúkrunarheimilinu Skjóli.

Jafnframt sendum við starfsfólki 3. hæðar á Skjóli
bestu þakkir fyrir umönnunina.
Jóhanna Gunnþórsdóttir
Brynjólfur Lárentsíusson
Sveinmar Gunnþórsson
Kristín Pálsdóttir
Þórey Skúladóttir
Jón V. Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Kómísk afstaða til lífsins
Hann gekk inn í leikhúsheiminn inn um aðrar dyr en flestir leikarar og á að baki áratugsnám í klarínettuleik í stað leiklistarnáms. Dúddi og bláa reiðhjólið voru upphafið að leikaraferli sem inniheldur meðal annars margar af okkar bestu gamanmyndum. Stundum á nóttunni er hringt í Dúdda og hann beðinn um að segja hvernig lásinn á bláa reiðhjólinu var. Á daginn er
hann hins vegar að leika og nýjasta kvikmynd hans var frumsýnd nú um helgina – Stóra planið. Júlía Margrét Alexandersdóttir
ræddi við Eggert Þorleifsson um nýjan vinnustað, bíómynd og vídeókynslóð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

E

ggert hefur haft í nægu að
snúast enda tvær frumsýningar afstaðnar þessa vikuna. Annars vegar er það
sýning á nýjum vinnustað
– Þjóðleikhúsinu – þar sem
hann leikur sitt fyrsta hlutverk í Engisprettunum en hann hefur alla tíð starfað hjá Leikfélagi Reykjavíkur. Kvikmyndin Stóra planið var svo frumsýnd
á föstudaginn var þar sem Eggert segist
hafa unnið með undrabörnum og kraftaverkafólki. Áður en undrabörnin eru
rædd frekar skyggnumst við aðeins í
æsku, gelgju og önnur skeið.

ÞURFTI EKKI HUGSA SIG UM

„Ég þurfti nú eiginlega ekkert
að hugsa mig um þegar Óli litli
undrabarn hringdi í mig. Hann
Ólafur Jóhannesson er hálfgert
fyrirbæri í þessum bransa. Ég veit
ekki eiginlega hvað hann er gamall
– sjálfsagt nýfermdur?“ segir Eggert
Þorleifsson um aðkomu sína að
kvikmyndinni Stóra planið sem
frumsýnd var um helgina.

Fyrstur í blómajakka
Eggert hefur að vísu mest lítið um æsku
sína að segja. Hann hafi verið fremur
venjulegt barn og honum er lítt minnisstæð æskan. Hugðarefnin voru bara að
hoppa og skoppa. „Orkumikill? Jú, jú,
en það fór nú fljótlega af mér. Ég hef
alltaf litið á mig sem frekar latan og þá
meina ég blóðlatan. Ég hef náð að þróa
með mér djúpa leti með árunum.“ Eggert ólst upp í hjarta Reykjavíkur og
sögur herma að þegar komið var í Hagaskóla hafi hann verið aðaltöffarinn og
sá fyrsti til að ganga í blómajakka sem
hann var dauðöfundaður af. „Jú, það
passar. Ég man vel eftir þessum jakka
– afar hallærislegur. Gulur, úr gervisilki, með bleikum og ljósbláum blómum og stuttum kínakraga. Ég keypti
hann af Jónasi R. Jónassyni sem þá var
í hljómsveitinni Flowers en hann hafði
hann keypt í London. Þetta var reyndar
eina hippadressið sem ég átti því svo
fór maður út í þann geira að vera meira
bara í belgjagerðarúlpum – þá þóttist
maður vera í einhverri andtísku – en
auðvitað var það viss tíska líka.”

Elti súmmarana
Næstu fréttir sem af Eggerti berast eru
á þá leið að hann sé orðinn arfasnjall
billjarðspilari, sé mikið á Billanum,
hangi með Súmmurum og öllum að
óvörum – birtist hann fólki í Sinfóníuhljómsveit Íslands, spilandi á klarínett.
„Jú, ég var mikið á Billanum og var held
ég slarkfær en nei, það eru nú ýkjur ef
einhver segir mig hafa verið efni í
atvinnubilljarðleikara. Á þessum árum
var ég staðráðinn í að fara í eitthvert
listnám og hengdi mig því óskaplega
lotningarfullur og fullur aðdáunar á
eldra listafólk. Ég hreifst af þessu fólki
og sýn þeirra á lífið, fannst eitthvað
fallegt við hugarfar þess. Það var nú
ástæðan fyrir því að einhverjir vissu af
mér eltandi þetta lið. Um þetta leyti, 1819 ára gamall, byrjaði ég svo í tónlistarnáminu og var í því talsvert lengi –
nærri tíu ár og jú, ég var stundum
varadekk hjá Sinfóníuhljómsveitinni.
Ég hélt satt best að segja að mín örlög
yrðu að vera tónlistarmaður.“

Dúddi hafði hreint hjarta
Eggert hélt til London til frekara náms í
klarinettuleik en þegar hann kom heim
rétt fyrir 1980 datt hann inn í óvænt
verkefni sem var okkar ástkæra Stuðmannamynd – Með allt á hreinu. „Þá
hófst nýtt skeið. Ég fór að semja músík
í leikrit og leika og ég veit hreinlega
ekki hvernig þetta gerðist. Allt í einu
vaknaði maður og hugsaði: Já, allt í lagi.
Ég er þá væntanlega orðinn leikari.
Þráinn hringdi svo í mig, líklega eftir að
hafa séð Með allt á hreinu, og fékk mig
til að leika Þór í Nýju Lífi og þetta vatt
upp á sig.“ Þór er ekki síður eftirminnilegur í hugum Íslendinga en Dúddi og
menn hafa ekki síður þörf fyrir að rifja
upp samræður úr þeim myndum við
Eggert en talnalásinn að bláa reiðhjólinu. „Ég kem nú yfirleitt af fjöllum
þegar fólk fer með þessar samræður og

finnst ég jafnvel ekki hafa séð myndina. En eftirlætiskarakter... ég veit það
ekki. Ég hafði gaman af Dúdda og hans
hreina hjarta og barnalegu einlægni.
Þór, sá borubratti lúser, var líka
skemmtilegur.“

Myndmál á kostnað textans
Margt hefur breyst frá því að Eggert
byrjaði að leika. Jafnt í kvikmyndabransanum sem og í leikhúsheiminum.
Eggert, sem sjálfur segist vera af bókakynslóðinni, segir að vissrar togstreitu
gæti milli sinnar kynslóðar og þeirrar
sem ólst upp framan við vídeótækin og
sjónvörpin. „Í leikhúsinu eru að eiga
sér stað viss kynslóðaskipti að ég held.
Menn leiðrétta mig bara ef þetta er vitleysa en ég hef á tilfinningunni að það sé
að verða svolítið rof með yngri kynslóðinni. Hún skilur myndmálið mun betur
en við bókakynslóðin og les það eins og
Andrésblöð. Þess vegna er togstreita í
leikhúsinu, annars vegar á milli textans
og hins vegar sjónræna leikhússins.
Okkur gömlu skröggunum finnst yngri
kynslóðin valta yfir textann eins og
hann skipti engu máli og setur upp, jú,
flottar sýningar en maður spyr sig:
Hvar er leikritið? Þetta á eflaust eftir
að breytast þegar þessi kynslóð fer að
skrifa sín eigin leikrit. En þetta er
deigla sem vonandi kemur eitthvað
skemmtilegt út úr.“

Chaplin er meistarinn
Ólíkt mörgum öðrum leikurum er það
lítið mál fyrir Eggert að fólk flokki
hann fyrst og fremst sem gamanleikara. „Já, ég gengst alveg við því.
Dramatísk hlutverk geta átt vel við mig,
en það fer alveg eftir því hvernig þau
eru. Ég held til dæmis að mér sé ekki
ætlað að leika mikla Shakespeare-harmleiki en aftur á móti gæti ég trúað því að
ég gæti leikið Tsjekhov sæmilega.“ Er
hægt að læra að verða gamanleikari –
læra að láta fólk hlæja? „Nei, það held
ég ekki. Að geta látið fólk hlæja liggur
að mínu mati fyrst og fremst í afstöðu

Mér þótti
fátt betra
en að geta
komið
fólki til að
hlæja. Og
það uppgötvaði ég
snemma.
Maður
þurfti
auðvitað
að stækka
sig svolítið
með því að
vera fyndinn.

➜ VISSIR ÞÚ AÐ...
...Eggert Þorleifsson er bróðir
Þórhildar Þorleifsdóttur leikstjóra.

...Eggert Þorleifsson ræktar þá
helst bara fjölær blóm.

...Eggert Þorleifsson er með mjög
græna fingur og finnst fátt betra
en að vera með rassinn upp úr
beðum í garðinum hjá sér.

...Eggert Þorleifsson er fæddur
18. júlí 1952 og er því krabbi en
fólk í því stjörnumerki þykir mikil
náttúrubörn.

...Eggert Þorleifsson er ákaflega
nákvæmur í vinnu og þakkar
hann tónlistarnámi sínu það að
nokkru leyti.

manns til lífsins. Að geta séð lífið með
kómískum augum. Ég á mér einn stóran
meistara þótt ég hafi ekki horft á hann í
mörg á en það er Chaplin. Lífið er auðvitað bara táradalur, eymd og vesæld
mannskepnunnar er stöðug, og þá er
svo fallegt að sjá fólk sem svona einhvern veginn veit það og sættir sig við
það en reynir jafnframt að sjá það kátlega við þetta hlutskipti. Á meðan aðrir
takast á við þetta af ægilegum þunga og
alvöru.“ Hefurðu sjálfur alltaf haft
kómíska afstöðu til lífsins? „Ég orðaði
hana kannski ekki svona þegar ég var
ungur en ég gekkst alltaf mikið upp í
því að fólki fyndist gaman að vera í
kringum mig og mér þótti fátt betra en
að geta komið fólki til að hlæja. Og það
uppgötvaði ég snemma. Maður þurfti
auðvitað að stækka sig svolítið með því
að vera fyndinn.“

Þorsteinssonar – Við fótskör meistarans – og Eggert hefur leikið í nokkrum
verkum eftir Þorvald áður og segir
textann hans jafnan mjög vel fallinn til
leiks. „Þorvaldur hefur gaman af því
að leika sér með klisjur, og karakterar
sem í fyrstu virðast bara fara með eintóma klisju eru, þegar nánar er skoðað,
í raun afskaplega áhugavert fólk með
djúpa leyndardóma sem það felur. Það
er það sem mér finnst svo spennandi
og áhugavert við sögupersónur hans og
gaman að leika og vera með eitthvað
leyndó inni í þér sem þú einn þekkir.
Fólk grunar allavega að það er eitthvað
meira þarna undir en fólk segir. Og það
er sannarlega raunin með þessa mynd.“
Eggert segir karakterinn sinn, leigusalann Harald, í raun ekki vera sér með
öllu ókunnugan og hann hafi borið á
góma í samtölum hans við Þorvald.

Nýfermdur leikstjóri

Undirheimar áhugaverðir

Stóra planið fjallar einmitt um tragíska
hluti, en sjónarhornið er gamansamt og
erfitt er að flokka myndina annaðhvort
sem gamanmynd eða tragík. Eggert
segir vinnuna við myndina hafa verið
mjög skemmtilega og sú fagmannlegasta sem hann hafi hingað til kynnst.
„Það kunni auðvitað enginn á bíóbransann í byrjun, ekki ég frekar en aðrir og
þetta var allt voðalega mikið hark hér
áður fyrr – vinnan snerist aðallega um
að hanga í illa upphitaðri rútu með
gamalt kaffi og allir dottnir úr stuði
þegar loks kom að tökum.“ Eggert segir
aðstæður gjörbreyttar í dag og vinnan
við Stóra planið sé um það bil skemmtilegasta kvikmyndavinna sem hann hafi
verið í. „Ég þurfti nú eiginlega ekkert
að hugsa mig um þegar Óli litli undrabarn hringdi í mig. Hann Ólafur
Jóhannesson er hálfgert fyrirbæri í
þessum bransa. Ég veit ekki eiginlega
hvað hann er gamall – sjálfsagt nýfermdur? Ég hef aldrei spurt hann. En hann er
allavega helvíti borubrattur og ákaflega
gott að vinna með honum. Hann er auðvitað ekki af bókakynslóðinni eins og ég
en er samt mjög opinn fyrir því að lesa
ef maður gaukar einhverju að honum og
mjög næmur á öll blæbrigði í texta
þegar við fórum til dæmis að ræða
senur. Hann er drengur sem hefur
greinilega alist upp við vídeótæki og
tölvur þannig að tæknin og myndmálið
leikur allt í höndunum á honum.“

Leigusalinn Haraldur leigir Pétri
Jóhanni, sem er í hlutverki smáglæpamanns, út húsnæði og í myndinni er
Pétur Jóhann í raun í tveimur heimum – annars vegar heimi handrukkarafélaga sinna og svo þar sem hann á
í samskiptum við Harald. Þannig hitti
Eggert stórstjörnuna og Sópranosleikarann, Micael Imperioli, aldrei
nema einu sinni yfir bjórglasi því
hans eini mótleikari var Pétur. „En ég
er mikill Sopranos-aðdáandi og man
vel eftir honum úr Goodfellas. Hann
slagar alveg upp í íslensku leikarana
– stóð sig alls ekkert verr en þeir,“
segir Eggert og kímir. „Pétur Jóhann
hafði ég heldur aldrei hitt né eiginlega séð leika neitt áður. En hann ber
myndina uppi og er það sem gagnrýnandi nokkur sagði eitt sinn um kollega
minn: Náttúrutalent. Og hlutverkin
öll eru mjög vel skipuð.“ Þetta er
önnur
„undirheimamyndin“
sem
Eggert leikur í þótt af öðrum toga sé
en hann lék einnig í Sódómu hér um
árið. Er eitthvað sem heillar við undirheimana? „Já, sjálfsagt. Fólk sem
hefur orðið undir eða er á jaðrinum
hefur oft eitthvað áhugavert við sig. Í
fyrsta lagi er hlutskipti þeirra svolítið
brjóstumkennanlegt því það fer enginn á þennan stað nema aðstæður hafi
rekið það þangað. Og sá staður er
allur annar en maður sjálfur lifir á í
sínu borgaralegu lífi í ríkasta landi
heims. Þetta fólk þarf að bjarga sér á
meðan aðrir eru bornir á höndum
traustra fjölskyldna og velferðar.
Sagan á bak við er það sem heillar.“

Leikur með klisjur
Handrit Stóra plansins er lauslega
byggt
á
skáldsögu
Þorvalds
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Velkomin í kreppuna
Fyrir hálfu ári var góðærissólin hátt á lofti og ekkert í spilunum annað en áframhaldandi sæla. Nú skella á okkur hörmungar úr
hverjum fréttatíma, hræðileg tíð er yfirvofandi og ekki er talað um annað en sultarólar sem þarf að herða. Hér eru nokkur ráð til
að gera kreppuna bærilegri þar til næsta góðæri skellur á.

VATNIÐ
Einn af stærstu kostum Íslands
er hreina vatnið sem hér vellur
úr hverjum krana. Í langflestum öðrum löndum þarf að
borga stórfé fyrir flöskuvatn
en hér er það því sem næst
ókeypis. Svo höfum við heita
vatnið og íslensku sundlaugarnar eru ódýr munaður.
Erlendis þyrfti að borga stórfé
fyrir að komast í svipaða
heilsulind og til dæmis Árbæjarlaugin er. Því er um að gera
að nota það sem nothæft er á
skerinu hrjóstruga: svolgra í
sig vatn og mara í heitum potti.
Hvort tveggja er bráðhollt.

FLYTJA ÚT Á LAND
Margir spyrja sig í umferðarteppunni á Miklubraut og hugsa
kannski í leiðinni um myntkörfulánið eða lánið með vöxtunum sem
verður endurskoðað á næsta ári: Hvern fjárann er ég að gera
hérna? Þetta er fullkomlega eðlileg spurning þegar
fasteignaauglýsingarnar eru skoðaðar. Á Siglufirði býðst sem
dæmi 389 fermetra steinhús á tveimur hæðum á 32 millur og á
Ólafsvík 185 fermetra einbýli á 21 millu. Eina vandamálið er bara
að finna svarið við spurningunni: Hvað á ég að gera á Siglufirði?
Hvað á ég að gera af mér á Ólafsvík?

GERA VERÐSAMANBURÐ
Vilji maður spara er
nauðsynlegt að gera
verðsamanburð. Þótt
það kosti tíma og
maður pirri hugsanlega
afgreiðslufólk
getur það margborgað
sig. Svo má skoða síður
eins og neytandi.is
(leiðarkerfi neytenda),
ns.is (neytendasamtökin) og asi.is (verðkannanir á vegum ASÍ). Sá
sem okrar minnst á það
svo skilið að við verslum við hann.

SJÓNVARPSUPPTÖKUR
Verið vakandi fyrir sjónvarpsupptökum. Þar má komast í ókeypis
snarl og jafnvel bjór ef maður er heppinn. Þessa dagana eru þættirnir Bandið hans Bubba og Svalbarði í gangi. Ókeypis matur, drykkur
og skemmtun. Er hægt að biðja um meira í kreppunni?

Ódýrasti veitingastaður landsins er veitingastofa Ikea. Þar má fá
ýmiss konar gúmmelaði á hlægilegu verði miðað við aðra veitingastaði
á Íslandi. Á meðan fjögurra manna fjölskylda getur tæplega farið út
að borða á innan við fimmþúsund kall á „ódýrri“ hamborgarabúllu er
gott til þess að vita að í Ikea má kaupa tvo skammta af sænskum
kjötbollum og tvo barnaskammta af spagettíi ásamt safa fyrir börnin
á – haldið ykkur fast – 1.090 krónur! Í eftirrétt má svo fá sér ís í
brauðformi á 50 kall stykkið.

TILRAUNADÝR FYRIR NEMA

SMAKK
Á föstudögum bjóða stórar matvöruverslanir oftast upp á ýmiss
konar smakk. Góðlegt sölufólk
stendur við borð og hvetur þig til
að smakka hitt og þetta. Á góðum
degi í Hagkaupum í Smáralind má
til dæmis búast við þremur til
fjórum matarkynningum; forrétti,
aðalrétti og eftirrétti. Sniðugt er
að mæta með alla fjölskylduna og
fara tvo til þrjá hringi þar til allir
eru komnir með magafylli. Í bakaríum má svo yfirleitt fá smakk
(best að koma snemma) og bankar
bjóða oft upp á ókeypis kaffi og
sælgæti.

IKEA

BÓKASÖFNIN
Í kreppunni koma bókasöfnin
sterkt inn því til hvers að eiga
bækur sem maður les hvort
sem er bara einu sinni ef maður
getur fengið þær lánaðar? Eins
margar og maður kemst yfir
fyrir 1.300 kall á ári. Í bókasöfnum er líka hægt að komast
á netið, 200 kall fyrir hvern
klukkutíma og 1.300 kall fyrir
tíu tíma í bókasöfnum í Reykj
avík.

BETRA DJOBB
Fín leið til að komast í gegnum
kreppuna er að finna sér
almennilegt djobb, eitthvað sem
gefur þér miklu meira í aðra
hönd en vinnan sem þú ert í
núna. Eitt besta djobb landsins
er nú laust til umsóknar, Forsætisráðuneytið óskar eftir
framboðum til forsetakjörs.
Þetta er algjört dúndurdjobb:
Hátt í tvær millur á mánuði til
æviloka, ókeypis húsnæði og
bíll í að minnsta kosti fjögur ár,
ferðalög og endalaus veisluhöld
– er hægt að biðja um meira?
Það eina sem þú þarft að gera er
að vera „sameiningartákn þjóðarinnar“ og „öryggisventill“
gagnvart Alþingi. Svo
þarftu að tala nánast þindarlaust um
hina mörgu frábæru
kosti
Íslands. Með
öll
þessi
hlunnindi í
vasanum
ætti það
nú að vera
lítið mál.

Það er rándýrt að vera með hár.
Sjampó, hárnæring og endalausar
ferðir á stofuna. Hagstæðast er því
auðvitað að snoða sig reglulega.
Mörgum
hrýs
hugur
við
tilhugsuninni um nakinn koll og því
má benda á iðnskólana. Sætti
maður sig við að vera tilraunadýr
fyrir nema er hægt að spara fúlgur.
Iðnskólinn í Hafnarfirði klippir
fólk ókeypis, en borga þarf þúsund
kall fyrir permanent og litun.
Iðnskólinn í Reykjavík vinnur í
hári fyrir brotabrot af almennu
verði. Hringið í hárgreiðsludeildirnar og pantið tíma.
Tannlæknaferðir kosta sitt, en nemar í tannlæknadeild Háskólans
gera sama gagn og rándýrir tannlæknar. Skoðun og myndataka kostar
2.500 krónur hjá nemunum, en þurfi að gera meira kostar það aðeins
þrjátíu prósent af almennum taxta. Kennari er með nemum við
aðgerðina og grípur inn í áður en í óefni fer. Sjúklingurinn verður þó að
sætta sig við að vera mun lengur í stólnum en vanalega. Upppantað er
fram á haust hjá tannlæknanemunum en í ágúst geta áhugasamir pantað
fyrir næsta vetur.
Nemar í Nuddskólanum þurfa líka sjálfboðaliða til að æfa sig á og í
gegnum heimasíðu Nuddskólans má komast í hið vinsæla nemanudd.
Heilsunudd hjá nema kostar 2.500 krónur sem er miklu ódýrara en
almennt gjald.

BLÓÐBANKINN
Hádegisverðurinn
er
aldrei
ókeypis nema maður láti dæla úr
sér tæplega hálfum lítra af blóði.
Í þakklætisskyni fyrir þetta
smáræði sem þú gefur til bjargar
samborgurum
þínum
býður
Blóðbankinn upp á ágætis mat;
brauð og álegg, kex og kaffi og
jafnvel súpu. Lúnknir spararar
segja að föstudagarnir séu
gjöfulastir í Blóðbankanum. Það
er enginn að telja ofan í þig svo þú getur borðað þig pakk. Bara verst
að þú mátt ekki gefa blóð oftar en fjórum sinnum á ári og bara
þrisvar ef þú ert kvenkyns.

HJÓL
Ef maður fer hjólandi allra sinna ferða er ekki óraunhæft að áætla að
maður spari heila milljón á ári. Samkvæmt Félagi íslenskra bifreiðaeigenda kostaði rekstur ódýrasta bíls miðað við 15.000 km akstur á
ári rúmlega 700.000 krónur í fyrra, en miðað við bensínverð í dag mun þessi tala hækka umtalsvert á
þessu ári. Sé maður
síhjólandi er líka óþarfi
að borga fyrir aðra líkamsrækt svo
þar
bætist
duglega við
sparnaðarreikninginn.
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HIÐ EXÓTÍSKA NORÐUR
Anna Margrét Björnsson skrifar

O

ft þarf nú ekki að leita langt yfir skammt
þegar kemur að ferðalögum. Skandinavía
er skammt undan og við gleymum oft að í
henni búa ótal ferðamöguleikar. Norðurlönd eru ekki bara djammferð til Köben eða Stokkhólms. Þessi frændlönd okkar búa yfir ótrúlegri náttúrufegurð, heitum sumrum (á okkar mælikvarða að
minnsta kosti) og skemmtilegri afþreyingu. Sjálf
fæddist ég í Stokkhólmi og man ekki eftir fyrstu
árum ævi minnar þar nema í óljósri þoku þar sem
bregður fyrir gulum húsum og stórum trjám. Á árunum sem komu í kjölfarið upplifði ég Norðurlöndin,
eins og mörg önnur börn, í gegnum ævintýraheim
barnabókmenntanna. Ég týndist klukkustundum
saman í skógum með Ronju, í fjöllum Nangijala, í
dölum Múmínálfanna, á Sólbakka með Madditt og
Betu og jafnvel í blokkum Óla Alexanders. Í heilanum á mér geymdi ég ávallt þessa mynd af hinu
exótíska norðri þar til ég loks byrjaði að sækja þessi
lönd heim löngu síðar á ævinni. Ég varð síður en svo
fyrir vonbrigðum. Það er ekkert skrýtið að hið undursamlega landslag, skógar, vötn, firðir og fljót, hafi
veitt svo mörgum rithöfundum innblástur. Og bæirnir minna í raun og veru á Astrid Lindgren bók. Öll
börn heillist af skógum. Það er ekkert nema ævintýri
fyrir smáfólk að fá að fara í langar gönguferðir innan
um ævaforn tré og finna lyktina af laufum og frjósamri jörð. Í skógum búa allskyns dýr og líka vel
hægt að ímynda sér að ýmislegt annað og dularfyllra
leynist á milli greinanna. Í þessu tölublaði skoðum
við Helsinki með augum Áslaugar Snorradóttur sem
er mikil áhugakona um finnska menningu. Ég heimsótti Helsinki í fyrsta sinn fyrir um fimm árum síðan.
Sú borg kom mér mest á óvart af öllum norrænum
borgum. Af einhverjum ástæðum var hún líka minnst
„norræn“ af þeim öllum og eitthvað við stemninguna
minnti mann á Ísland. En Finnar búa svo líka yfir
einhverju allt öðru og mun exótískara: þessum slavneska, melankólíska anda sem hefur gefið þeim stórfenglega hönnun, kvikmyndir, bókmenntir og arkitektúr... jú... og vodka!
Hvernig væri því að sækja frændur heim í sumar.
Leigja til dæmis lítið hús á eyju, fara í sánu, synda í
stöðuvatni eða leyfa krökkunum að leika í endalausum skógum. Við þurfum ekki að ferðast langt til þess
að finna ævintýrin.

ferðalög kemur út mánaðarlega
með sunnudagsblaði Fréttablaðsins.

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG

EYJALÍF Á
EYSTRASALTI
ÆVINTÝRAEYJUR
Í ANDA
ASTRID LINDGREN

]

APRÍL 2008

DAGAR MEÐ
LANDSLIÐSMANNI Í KÖBEN

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir
Forsíðumynd Frá Finnlandi, Getty Images
Pennar Anna Margrét Björrnsson, Júlía Margrét
Alexandersdóttir, Freyr Gígja Gunnarsson
FINNLAND
UNDAN FELDINUM
Ljósmyndir Fréttablaðið, Áslaug Snorradóttir
Auglýsingar Stefan P.Jones spj@frettabladid.is

VIGNIR SVAVARSSON SEGIR FRÁ
UPPÁHALDSSTÖÐUNUM SÍNUM

ÁSLAUG SNORRADÓTTIR MYNDAR

VORGLEÐI Í HELSINKI

SÆLUDAGAR Í PROVENCE
Matur og slökun í Luberon-hæðum

E

f þú vilt ferðast til hjarta
vera rúmgóð og einstaklega smekkFrakklands er Provencelega hönnuð og þar að auki hafa
NÝTT gestir aðgang að tveimur sameiginhéraðið dásamlegt fyrir öll
skynfæri. Og hvað er betra
legum húsum þar sem er að finna
en hótel sem matarmeistarinn Alain
veitingastað og tyrkneskt baðhús. Í baðDucasse hefur endurskapað og gætt
húsinu er hægt að fara í sund, nudd og
stórfenglegri matargerð og fallegri
gufubað og njóta ýmissa fegrunarmeðhönnun? Hótelið Domaine des Andeols
ferða en á veitingastaðnum ræður matser í Luberon-hæðunum og er í raun sameld Ducasse ríkjum. Þar blandar hann
sett af níu gistihúsum sem hægt er að
saman hinum dásamlegu kryddjurtum
leigja og eru öll innréttuð á ólíkan hátt.
og hráefnum Provence-héraðsins eins og
Eitt heitir til að mynda listamannshúsið,
til dæmis tómötum, lambi, smjörbaunannað elskendahúsið og hið þriðja eilífðum, ólífum, fíkjum og apríkósum úr
arhúsið. Öll eiga þau það sameginlegt að
garðinum. Að sumri til er að sjálfsögðu

+ SKRALLAÐ Í SKANDINAVÍU,
HVÍTAR STRENDUR Á BARBADOS,
VOR Í PARÍS,
VALPARAÍSO Í CHILE OG DÁSEMDIR
PROVENCE-HÉRAÐS

Á VEIÐUM Vefsíðan www.thecoolhunter.co.uk er algjör snilld

VOR OG HAUST Í PARÍS

fyrir forvitna ferðalanga sem hafa unun af fallegri hönnun, góðum veitingastöðum. áhugaverðum sýningum og nýjum verslunum um heim allan. Það er hægt að verða áskrifandi að fréttabréﬁnu með tölvupósti og ætti það að verða skyldulesning fyrir
alla sem eru að
leita að fegurð
í heiminum.
Ritstjóri vefsins,
Bill Tikos, er svo
að gefa út bók
sem heitir The
World‘s Coolest
Hotel Rooms
og er væntanleg
með vorinu.

Séu farþegar Icelandair staddir í París
BÓKAÐU
NÚNA
og langi að fá frekari
innsýn í borgina býðst
þeim aðstoð Laufeyjar Helgadóttur
listfræðings við að kynnast borginni.
Á tímabilinu mars til maí og frá september til desember skipuleggur hún
kynnisferðir og af þeim má nefna
sérstaka kynnisferð um París þar
sem stoppað er á helstu merkisstöðum borgarinnar, gönguferð um
Mýrina - eitt af elstu hverfum Parísarborgar - kvöldverður snæddur við
Signu og sjálfir Versalir heimsóttir.
Áhugasömum Parísarferðalöngum er
bent á að bóka ferðir í gegnum tölvupóstinn laufey@noos.fr

Leiðsögn íslensks listfræðings um Parísarborg
er sniðug lausn fyrir byrjendur í borginni.

hægt að snæða utandyra við kertaljós en
að vetri til er snætt í hituðu glerhýsi þar
sem er samt sem áður hægt að njóta
útsýnis yfir grænar hæðir héraðsins.
Eitt það skemmtilegasta við Luberon er
allur sá fjöldi markaða sem þar er að
finna, meðal annars markað sem selur
aðeins trufflur, annar sem selur einungis lífrænar vörur og svo eru einnig forvitnilegir antíkmarkaðir þar sem alltaf
er hægt að grafa upp einhverja fjársjóði.
Bókanir og fleiri upplýsingar er að finna
á www.domaine-des-andeols.com
-amb

MMM$KK$?I

Sjáðu undur veraldar
–Spennandi ævintýraferðir á framandi slóðum

Hringferð um Tyrkland

Víetnam og Kambódía

Suður Afríka og Viktoríufossar

7. - 18. apríl

6. - 29. nóvember

3. - 20. október

Verð frá 145.956,-*

Verð frá 457.885,-*

Verð frá 493.943,-*

á mann í tvíbýli

á mann í tvíbýli

á mann í tvíbýli

Fararstjóri: Kjartan Trausti Sigurðsson

Fararstjóri: Sigmundur M. Andrésson

Fararstjóri: Sigmundur M. Andrésson

Skemmtisigling:
Miðjarðarhaﬁð og Barcelona

Lífsstíls- og dekurferð:
New York og suður Karíbahaf

Skemmtisigling: Istanbúl,
Eyjahaﬁð og Aþena

30. maí - 13. júní

7. - 21. nóvember

15. september - 1. október.

Verð frá 292.462,-*

Verð frá 283.912,-*

Verð frá 572.990,-*

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

á mann í tvíbýli í vista suite með glugga

Fararstjóri: Guðmundur Karlsson

Fararstjóri: Bjargey Aðalsteinsdóttir

Fararstjóri: Þóra Valsteinsdóttir

Við hjá Úrvali-Útsýn erum sérfræðingar í að
skipuleggja langferðir á enda veraldar, jafnt
sem styttri borgarferðir, og allt þar á milli.
Skemmtisiglingar okkar eru annálaðar fyrir

fjölbreytileika og glæsileika. Við þekkjum réttu
leiðina að töfrum Asíu, sólríkum strandhéruðum
Suður-Evrópu og í gleðina í Karíbahaﬁnu. Hafðu
samband og kynntu þér málið á www.uu.is.

* Innifalið: Sjá nánar á www.uu.is
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

ÚRVAL-ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Travel Agency

Authorised by
Icelandic Tourist Board
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Í FARTESKINU
Góðar ferðatöskur eru bráðnauðsynlegar í
ferðalagið og þá verður maður að hafa í huga
hvert er verið að fara. Best er að fara með harðar
töskur til Bandaríkjanna, nettar og praktískar
töskur í helgarferðina sem hægt er að koma fyrir
í farþegarýminu og svo þarf maður jú eina
rúmgóða fyrir langferðina sem hægt er að fylla
því það er aldrei að vita hvað maður rekst á og
vill hafa í farteskinu heim aftur. Í Kisunni fást
afskaplega svalar og liprar ferðatöskur frá þýska
gæðamerkinu Rimowa. Þær eru fáanlegar í
ýmsum stærðum og gerðum, annaðhvort úr
fisléttu áli eða úr einskonar plast- og
gúmmíblöndu sem er
afskaplega sterk en samt
sveigjanleg. Kisan,
Laugavegi 7.

NÝTT

Norræna er alltaf að bæta
þjónustuna um borð og nú nýlega var
þar tekinn í notkun bíósalur.

UPPÁHALDSÆVINTÝRI ALLRA
Heimur Astrid Lindgren og dalur Múmínálfana fyrir unga sem aldna

E

kkert barn ætti
að
sækja
Stokkhólm heim
án þess að koma
við á Junibacken á eyjunni
Djurgården
í
hjarta
borgarinnar. Þessi vinalegi
skemmtigarður,
nefndur
eftir
heimili
Maddittar og Betu, sem
reyndar heitir Sólbakki á
íslensku, er að mestu leyti
innandyra og því hægt að
kíkja í heimsókn á hvaða
árstíma sem er. Þar er að
finna allskyns skemmtilegheit eins og lestarferð í
gegnum öll helstu ævintýri
Astrid Lindgren þar sem
hægt er að sjá allar helstu
hetjur bókanna: Ronju ræningadóttur,
EKKI
Emil í Kattholti, Kalla á þakinu,
MISSA AF
Bræðurna Ljónshjarta og marga fleiri.
ÞESSU
Svo geta kátir krakkar leikið sér í
húsinu hennar Línu á meðan foreldrar slaka á og
fá sér heimabakaðar eplakökur og kaffibolla.
www.junibacken.se
Hverjum þykir ekki vænt um hina skrítnu,
Astrid Lindgren
krúttlegu og súrrealísku múmínálfa sem voru
skapaðir af hinni finnsku Tove Jansson en hægt er að heimsækja þá í
Múmínheim eða muumimaailma eins og hann heitir á finnsku.
Múmínálfarnir búa á eyjunni Naantali sem er um 16 kílómetra frá Turku
og 180 kílómetra frá Helsinki. Þar er nóg um að vera og meðal annars
hægt að heimsækja hús múmínsnáða, fara í sund í fallegu stöðuvatni,
heimsækja tjaldið hans Snúðs, skreppa í leikhús eða gæða sér á gómsætu
veitingunum hennar múminmömmu. www.muumimaailma.fi.

LISTSÝNINGAR Í APRÍL
Berlín 5.4. - 15.6.

FIMMTA BERLÍNSKA BIENNALE
FYRIR NÚTÍMALIST.
Sýningarstjórar eru Adam Szymczyk og Elena Filipovic.
Kunst-Werke

NORRÆNA HEFUR FERÐIR
Norræna er ferðamöguleiki sem
Íslendingar hafa lengi nýtt sér
BÓKAÐU
NÚNA
en vill stundum gleymast í allri
ferðalagaflórunni. Fyrsta ferð Norrænu
til Íslands hófst nú í gærdag þegar siglt var
frá Danmörku. Norræna verður á Seyðisfirði
alla þriðjudaga til 10. júní en eftir það verður
hún þar á fimmtudögum til 28. ágúst. Eftir það
færast ferðirnar aftur á þriðjudaga. Farþegum
Smyril Line bjóðast sérstök vortilboð en það
er ódýrast að sigla nú og fram í miðjan maí
og eru þá jafnframt í gildi sérstök tilboð fyrir
húsbíla, hjólhýsi og slík farartæki. Ferjan er
búin klefum af ýmsum stærðum og gerðum og
auk þess eru glæsileg þjónustusvæði þar að
finna, svo sem verslanir, leiksvæði, sundlaug og
líkamsrækt með gufu. Um að gera að prófa smá
víkingasiglingu um norrænu höfin blá enda ættu
siglingar að vera okkur í blóð bornar.

New York 20.4.-30.6.

Nánari upplýsingar um tilboð og annað er að
fá hjá Austfari í síma 472-1111 og Smyril Line í
síma 570-8600.

Rubens ofl.

TAKE YOUR TIME - ÓLAFUR ELÍASSON
Yfirlitssýning á verkum Ólafs með innsetningu,
ljósmyndum og skúlptúrum. Museum of Modern Art.
París 15.4.-15.6.

JAN FABRE - ENGILL UMBREYTINGANNA
Sýning á verkum hins belgíska listamanns ( f. 1958)
og innsetningu þar sem hann hefur komið fyrir verkum
listamanna eins og Hieronymus Bosch, Peter Paul

Erum
einnig
í Leifsstöð
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HEIMAMAÐURINN
X

Peking

KOLBRÚN ÓLAFSDÓTTIR, HÁSKÓLANEMI Í
ALÞJÓÐASAMSKIPTUM OG KÍNVERSKU
UPPÁHALDSVERSLUNARGATAN
/ HVERFIÐ: Gaman að rölta

um Wudaokou-hverfið sem
er hluti af háskólahverfinu.
Bæði verslunarmiðstöðvar og
einnig pínkulitlar bútik búðir þar
sem þú getur fundið ýmislegt
skemmtilegt. En annars hefur það
reynst mér best hérna að fara til
skraddarans Toby og fá saumað á
mig það sem hugurinn girnist fyrir
frekar lítinn pening.
SKEMMTILEGASTA KAFFIHÚSIÐ
TIL AÐ STOPPA Á: The Book-

worm er frábært kaffihús í
SanLiTun-hverfinu, samansett af
bókasafni, bókabúð og kaffihúsi.
Allir veggir eru þaktir bókum og
hægt er að kaupa enskar bækur
og blöð sem er ekki hægt alls
staðar hér í borg. Mæli með
salati með grilluðu grænmeti og
pönnusteiktum geitaosti.
SMARTASTI BARINN: West Bar.

Mjög flottur bar sem býður upp
á frábært úrval af drykkjum
sem hægt er að sötra við lifandi
djasstónlist.
EKKI MISSA AF... Listahverfinu
798, magnað hverfi, var
verksmiðjuhverfi sem breytt
var í listahverfi með áherslu á
nútímalist. Fullkomin blanda
af hráu verksmiðjuumhverfinu
sem hefur fengið að halda sér
fullkomlega en inniheldur nú fullt
af listagalleríum, kaffihúsum og
veitingastöðum.
NEFNDU TVO BESTU VEITINGASTAÐINA Í BORGINNI: Jap-

anski veitingarstaðurinn Isshin í
Wudaokou-hverfinu býður upp á
æðislegt sushi og annan japanskan mat á ótrúlega ódýru verði.

Flottur staður sem alltaf er gaman
að koma á. Xianmanlou Restaurant
í Chao Yang-hverfinu, býður upp
á dásamlega pekingönd með öllu
tilheyrandi í heimilislegu umhverfi á
mjög góðu verði.
NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN:

Bohdi Sense er nýtt spa í Chao
Yang-hverfinu sem býður upp
á nudd og annað dekur í ljúfu
umhverfi sem fær mann til að slaka
algjörlega á.
ÞAÐ SEM KEMUR MEST Á ÓVART
VIÐ PEKING ER: Hversu miklar

andstæður eru hérna, þú getur
fengið frábæran mat fyrir 160
kr. eða fyrir 30.000 kr. Það eru
himinháar byggingar hérna en
á öðrum stöðum eru bara kofar.
Þú sérð hlið við hlið í umferðinni
stórglæsilega bíla og illa ryðguð
reiðhjól. Endalausar andstæður
sem gerir borgina mjög lifandi og
sjarmerandi.
SKEMMTILEGASTA DAGSFERÐIN:

Houhai-garðurinn er yndislegur
staður, stór og fallegur garður þar
sem líka er hægt að ganga um
kínverskt hverfi , Hutongs, sem er
eins og Peking var í gamla daga.
Fullt af flottum veitingastöðum
og börum. Einnig hægt að
kíkja í tehús og fá te eftir öllum
kínverskum kúnstarinnar reglum.
Frábær staður hvort sem það er að
degi til eða um kvöld.

www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim

BRESKAR HEFÐIR

Á HVÍTUM STRÖNDUM

Barbados er sannkölluð paradísareyja.
Ímyndið ykkur eyju þar
sem hvítar strendur BÓKAÐU
virðast
óendanlegar,
NÚNA
pálmatré ber við túrkísbláan himin og hitastigið er alltaf
hlýtt og notalegt. Á eyjunni Barbados má sjá virðuleg hús í nýlendustíl og heimamenn, sem kallast
Bajans, dreypa á tei eða Pimms með
klaka og gúrkusneið. Það er ekki
skrítið að breskt andrúmsloft ríki á
þessari paradísareyju þar sem Barbados var bresk nýlenda fram á sjöunda áratuginn og hefur oft verið
nefnd „Litla Bretland“ Karíbahafsins. En þetta er aldeilis ekki það
sveitta og sólbrennda andlit Bretlands sem við sjáum stundum
bregða fyrir í massavís á spænsku
ströndum. Barbados-eyjan er sótt
af vel ættuðum og efnuðum Bretum, og ekki óalgengt að sjá frægum
andlitum bregða fyrir. Það er heldur ekkert skrítið að Barbados sé
ferðamannaparadís. Hér líður tíminn hægt, andrúmsloftið er dásamlega rólegt og notalegt og laust við
ys og þys. Náttúran er stórbrotin,
hvort sem það er við strendurnar
eða þjóðgörðum innan eyjunnar þar

sem gefur að líta mikla skóga og
náttúrulíf eins og páfagauka, apa og
græneðlur. Þeir sem nenna ekki að
liggja í sólinni allan daginn geta
brugðið sér á sjóstangaveiðar, í köfunarferð eða á sjóskíði. Lífsnautnaseggir hafa einnig af nógu að taka
því að það eru ógrynni dásamlegra
veitingahúsa á eyjunni. Svo geta
áhugasamir dreypt á rommi en hér,
eins og annars staðar í Karíbahaf-

inu er ræktaður sykurreyr og það
er meira að segja hægt að heimsækja rommverksmiðjuna sem
heitir því skemmtilega nafni Mount
Gay. Hægt er að komast til Barbados frá til dæmis London eða Kaupmannahöfn en Íslendingum býðst
líka sá þægilegi kostur að fljúga
beint þangað með Heimsferðum í
október og nóvember.
www.heimsferdir.is

*

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 41765 03.2008

EGILSSTAÐIR

TÍMINN FLÝGUR
Flugfélag Íslands flýgur yfir
100 ferðir í viku til áfangastaða
sinna. Þú nýtur þess að lesa
dagblöðin, fá þér kaffi og
súkkulaði og áður en þú veist
af er lent á áfangastað.

flugfelag.is

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Vestmannaeyjar

Pantaðu í síma 570 3030
eða á www.flugfelag.is

Ísafjörður

Egilsstaðir
Akureyri

8

FERÐALÖG

BORGARFERÐIR

48 STUNDIR Í KÖBEN

POTTÞÉTT

LEIKKERFI

FYRIR GÓÐUM
DEGI Í KÖBEN
Vignir Svavarsson, landsliðsmaður í handbolta,
hefur um þriggja ára skeið búið í smábænum Skjern
á Vestur-Jótlandi. Þrátt fyrir að frítími atvinnumanns
í handbolta sé ekki mikill þá nýtir Vignir sér þær
fáu stundir sem hann hefur aﬂaga og skellir sér í
helgarferð til vina og kunningja í Kaupmannahöfn.
Vignir féllst á að upplýsa lesendur Ferðalaga um
hvernig draumahelgin í kóngsins Kaupinhavn væri í
hans huga.

FÖSTUDAGUR
09.00-12.00
Smörrebröð að morgninum og ekki
sakar að fá sér einn grænan
Tuborg. Uppáhaldsstaðurinn minn
til þess er Ida Davidsen í Nyhavn
sem er náttúrlega alveg stórkostlegur á þessum tíma dags.
Ekki skemmir fyrir útsýnið yfir
alla smábátana og skúturnar og
fyrr en varir er maður kominn í
siglingu á framandi slóðir.

12.00-16.00
Kaupmannahöfn er ekki bara
„hygge“-borg því þar er urmull af
flottum verslunum. Ég mæli
sjálfur með Elmegade uppi á
Nörrebro, þar í kring eru margar
skemmtilegar búðir sem gaman er
að kíkja í. Hið íslenska Laundromat
er í næsta nágrenni og þar er hægt
að fá alvöru kaffi, jafnvel hægt að
þvo nýju fötin ef þannig liggur á
manni.

18.00-20.00
Söfnin í Kaupmannahöfn eru mörg

hver ótrúleg. Eitt af þeim
skemmtilegri og fræðandi er
safnið um seinni heimsstyrjöldina
í einni af hliðargötu Striksins. Þar
er hægt að sjá misskemmtilegar
myndir og minjar um þau áhrif
sem hernám Þjóðverja hafði á
danskt þjóðlíf.

21.00-23.00
Einn af fjölmörgu sushi-stöðum
sem spretta upp eins og gorkúlur í
höfuðborg Dana. Einn af mínum
eftirlætisstöðum er án nokkurs
vafa staðurinn með skemmtilega
nafnið Sachi Sushi á Vesterbrogade,
huggulegur staður þar sem hægt
er að snæða einn af bestu sushiréttum borgarinnar í góðra vina
hópi

23.00-03.00
Mexi-bar, ódýrasti kokteilbarinn í
Danmörku og þó víðar væri leitað.
Myndast
alltaf
skemmtileg
stemning á slíkum knæpum og
menn hafa látið flakka ótrúleg
gullkorn eftir að hafa sötrað á
suðrænum vökva.

Nyhavn Einhver ákaflega skemmtilegur andi svífur yfir vötnum við Nyhavn og þar er iðandi mannlíf á nánast hverju kvöldi.

03.00
Pylsubílarnir á Strikinu eru bestu
vinir svangs ferðalangs eftir
langan dag.

LAUGARDAGUR
08.00
Yfirleitt reyni ég að rífa mig á
fætur klukkan átta og stekk út í
næsta bakarí, þau eru nánast á
hverju horni og alltaf með nýbakað
góðmeti.

10.00
Fer út að skokka og kýs þá helst að
hlaupa í garðinum í kringum
Fælledparken og reyni að koma
blóðrásinni af stað.

Smörrebrauð Varla er hægt að ímynda sér ferð til Danmerkur án þess að hafa gætt sér á
gómsætu smörrebrauði.

12.00
Ferðinni er heitið í siglingu á
Nyhavn í síkjunum kringum
Kaupmannahöfn. Þar fær maður
einstaklega skemmtilega sýn á
borgina og fróðleik um hana á
ýmsum tungumálum.

15.00
Tilvalið að skjótast í Tivólíið ef það
er opið. Maður er hreinlega aldrei
of gamall fyrir rússíbana. Annars
er gaman að geta þess að ég er
ákaflega lofthræddur en píni mig í
tækin til að halda karlmennskunni.
Skammt
undan
er
síðan
vaxmyndasafnið þar sem hægt er
að sýna ungviðinu allar helstu
stjörnur samtímans.

Gamla höfuðborgin Kaupmannahöfn hefur síður en svo glatað sjarma sínum og er alltaf
kjörin fyrir helgarferðir á vorin jafnt sem haustin.

18.00

22.00

Museum Erotica við Købmagergade 24 er opið til átta á kvöldin.
Og alveg kjörinn staður að kíkja á
fyrir kvöldið. Alveg merkilegt
hvað það er hægt að hafa gaman af
kynlífsvenjum fólks í gegnum
tíðina.

Rölt eftir Nyhavn og það skiptir
eiginlega engu máli inn á hvaða stað
maður fer, alltaf er jafn huggulegt
að sitja undir hitalömpunum í
byrjun vorsins og fylgjast með
mannlífinu, skrautlegum persónum
ásamt því að borða góðan mat. Mæli
sérstaklega með því að fólk fái sér
„stjerneskud“, sem er fiskur í raspi,
rækjur og þess háttar.

20.00

Snilld Líkt og í öðrum stórborgum heimsins hafa sushi-veitingastaðir sprottið upp eins og
gorkúlur í Kaupmannahöfn.

Vignir Svavarsson fer ekki ofan af því
að Kaupmannahöfn leyni alltaf á sér
þrátt fyrir að hafa komið þangað oftar
en einu sinni.

Hviids Vinstue er tilvalinn fyrir
fordrykkinn. Hinn þrjú hundruð
ára gamli staður hefur síður en
svo
glatað
sjarma
sínum,
þjónarnir hafa ekkert breyst
síðan íslensku námsmennirnir
sátu þar og lögðu drög að
sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar.
Ekki skemmir að sjá má glitta í
mynd
af
sjálfum
Jóni
Sigurðssyni.

00.00
Alveg kjörið að finna góða tónleika
í miðborg Kaupmannahafnar sem
eru nánast á hverju strái. Gott að
kíkja á Billetnet.dk og athuga hvort
einhverjir áhugaverðir tónlistarmenn séu að spila í nágrenninu. Oft
eru ágætis tónleikar á Vega sem er
á Vesterbro.

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5441
S. 512 5426

hrannar@365.is
vip@365.is

-ATFUGL EHF
6ÎLUTEIG   -OSFELLSB¾

"ÅLSTJËRILAGERSTARFSMAÈUR «SKAST
SKILEGT ER AÈ HAFA MEIRAPRËF EÈA GAMLA PRËÙÈ
6IÈ LEITUM AÈ EINSTAKLINGI SEM ER METNAÈARFULLUR HEFUR
GËÈA ÖJËNUSTULUND GETUR SÕNT FRUMKV¾ÈI ER SVEIGJANLEGUR
SKIPULAGÈUR OG HEFUR H¾ÙLEIKA Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TARFSSVIÈ ²TKEYRSLA OG ALMENN LAGERSTÎRF
-ATFUGL ER MJÎG FRAMS¾KIÈ OG ÎRT VAXANDI FYRIRT¾KI Å
FRAMLEIÈSLU ¹ KJÒKLINGAAFURÈUM HUGASAMIR SENDIÈ INN
SKRIÚEGAR UMSËKNIR ¹ NETFANGIÈ 3TEINAR MATFUGLIS

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

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

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

Sanngjarnt verð

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

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

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

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

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Óskum eftir bifreiðasmið eða
vönum réttingarmanni.
Starﬁð felur í sér réttingar á ökutækjum og umsjón með
réttingum á verkstæði. Á verkstæðinu er nýr tölvuréttingarbekkur, nýr sprautukleﬁ og mikið af nýjum verkfærum.
Við erum rótgróið fyrirtæki sem hefur gert miklar
endurbætur á aðstöðu okkar og erum enn að sækja í
okkur veðrið. Góð kjör í boði fyrir réttan mann.
Vinsamlega haﬁð samband í síma 5525780.

BZÂWa^cc]VcYVÄg

HYUNDAI

RENAULT

BMW

LAND ROVER

RENAULT TRUCKS

IRISBUS

ARCTIC CAT

Sérfræðingur
óskast til starfa á umhverfissvið Skipulagsstofnunar
Umhverfissvið
Leitað er að sérfræðingi í mati á umhverfisáhrifum til starfa á
umhverfissviði Skipulagsstofnunar.

Helstu verkefni eru:
Skipulagsstofnun heyrir undir umhverfisráðherra og starfar skv. skipulags- og
byggingarlögum nr. 73/1997 og lögum um
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og
einnig samkvæmt lögum nr. 105/2006 um
umhverfismat áætlana.

Grafika 2008

Skipulagsstofnun er umhverfisráðherra til
aðstoðar við yfirstjórn og framkvæmd
skipulags- og byggingarlaga og laga um
mat á umhverfisáhrifum.
Skipulagsstofnun veitir ráðgjöf og leiðbeiningar og sinnir afgreiðslu skipulags-,
byggingarmála og mati á umhverfisáhrifum
framkvæmda. Hjá Skipulagsstofnun starfar
metnaðarfullt og samhent lið sérfræðinga.

www.skipulag.is

• Störf að verkefnum stofnunarinnar varðandi mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismati áætlana.
• Störf eftir atvikum að öðrum verkefnum sviðsins, s.s. varðandi
kynningar og leiðbeiningar.
• Önnur þau verkefni er sviðsstjóri kann að fela sérfræðingi
umhverfissviðs

Þú þarft að...
• Hafa háskólapróf í umhverfisfræðum eða aðra sérmenntun sem
nýtist í starfi.
• Hafa starfsreynslu sem nýtist beint í starfinu (æskilegt)
• Vera skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.
• Hafa gott vald á íslenskri tungu og færni til að skrifa góðan texta.
• Geta unnið í samhentum hópi og sýnt lipurð í mannlegum
samskiptum.
Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins
við viðkomandi stéttarfélög svo og stofnanasamningum
stofnunarinnar við þau.

Ef þú vilt...
spyrjast nánar fyrir um þetta starf er þér velkomið
að hafa samband við Sigrúnu H. Kristjánsdóttur hjá
intellecta í síma 511 1225. Umsækjendum er jafnframt
bent á að kynna sér auglýsinguna sem einnig er birt á
www.starfatorg.is

Umsókn...
sendist til intellecta á neðangreint heimilisfang eða á
sigrun@intellecta fyrir 14. apríl 2008. Umsókn þarf
að greina frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum
sem umsækjendur hafa tekist á við á undanförnum árum
og sem þeir telja að koma muni að gagni í því starfi
sem sótt er um.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar og verður öllum
umsóknum svarað.

Síðumúla 5 108 Reykjavík
Sími 511 1225 Fax 511 1126
intellecta@intellecta.is
www.intellecta.is
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Störf hjá IKEA
Starfsmenn - Upplýsingar
Starfsmenn óskast í hlutastarf í upplýsingar í anddyri LSH
við Hringbraut. Unnið er í vaktavinnu. Vinnutími er frá
kl. 16–21 virka daga og kl. 10–21 um helgar og helgidaga.
Unnið er í viku í senn og frí í viku.
Leitað er eftir samviskusömum einstaklingum, þægilegum í
samskiptum og með góða þjónustulund. Við hvetjum konur
jafnt sem karla til að sækja um.
Umsóknir berist fyrir 14. apríl 2008 til Pálma Þórs
Ævarssonar, öryggisstjóra, 10W Hringbraut, netfang
palmiaev@landspitali.is, sími 543 1806, 824 5230, og veitir
hann upplýsingar ásamt Elíasi Rúnari Elíassyni, verkstjóra,
sími 543 1820, 824 5239.
Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. 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 ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Innréttingadeild

Útstillingadeild

Við erum að leita að fólki 22 ára og eldra sem hefur
áhuga á að starfa hjá okkur í innréttingadeild. Starﬁð
felst í ráðgjöf og sölu á innréttingum til viðskiptavina auk
annarra tilfallandi verkefna.
Hæfniskröfur:
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Samviskusemi
• Góð og rík þjónustulund
• Vönduð vinnubrögð
• Gott auga fyrir hönnun
• Góð tölvuþekking
• Þekking á Navision er kostur

Einnig er laust til umsóknar starf smiðs eða handlagins
einstaklings. Starﬁð felst aðallega í framkvæmd á
breytingum í verslun og á starfsmannasvæðum auk
annarra tilfallandi verkefna.
Hæfniskröfur:
• Sköpunargleði og hagsýni
• Handlagni
• Þekking á efnivið og eiginleikum hans
• Þekking á réttri notkun verkfæra
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Samskiptahæfni

Um er að ræða fullt starf þar sem viðkomandi kemur
til með að starfa virka daga frá klukkan 10:00–18:00
aðra vikuna og 12:00–20:00 hina vikuna. Aukavinna
er í samráði við yﬁrmann.

Um er að ræða fullt starf þar sem unnið er frá klukkan
8:00-17:00.

Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsókn á www.IKEA.is
Nánari upplýsingar veita Auður Gunnarsdóttir (audur@ikea.is) og Fjóla Kristín Helgadóttir (fjola@ikea.is) í síma 520-2500.

Hjá IKEA starfa rúmlega 300 manns. Starfsmenn eru á öllum aldri, með ólíkan bakgrunn og af ýmsum þjóðernum. Við fögnum slíkri
breidd og viljum meina að það sé skemmtilegt að vinna hjá IKEA, þar sem allir standa saman í því að starfrækja eina vinsælustu
verslun landsins. Við ráðningu er mikið lagt upp úr þjálfun nýliða, bæði almennri sem og sértækri þjálfun.
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ATVINNA

Bókhald
Vegna mikilla umsvifa óskum við eftir að ráða öﬂugan bókara
til starfa. Viðkomandi mun sjá um færslu bókhalds í TOK+
og/eða DK bókhaldskerfum og þarf að geta skilað bókhaldi
fullunnu til endurskoðanda. Einnig kemur til greina að ráða
annan bókara í tímabuna ráðningu vegna skattframtala
lögaðila.
Fagbókun & Ráðgjöf ehf - www.fagbokun.is - sími: 561-3000

Lagerstjóri
Óskum eftir að ráða kraftmikinn
starfsmann sem er skipulagður og
á gott með að vinna sjálfstætt.
Umsóknir skal senda á netfangið info@ﬂora.is

Flugstoðir óska eftir
starfsmanni í bókhald
Starfssvið
Helstu verkefni eru færsla á bókhaldi og afstemmingar.
Hæfniskröfur
Stúdentspróf af viðskiptabraut, verslunarpróf eða sambærileg menntun. Einnig er kraﬁst haldbærrar reynslu af
bókhaldsstörfum. Þekking á Navision bókhaldskerﬁ er
æskileg og kunnátta í Word og Excel er nauðsynleg.

,PNEVUJM4LÍSS
GS±C¶STUÆSGGZSJSU¶LOJNFOO

Við leitum að starfsmanni með lipra og þægilega
framkomu. Viðkomandi þarf að vera töluglöggur og eiga
auðvelt með að vinna undir álagi. Hann þarf einnig að vera
skipulagður í verkum sínum og áhugasamur um störf sín.
Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár, með möguleika á
framlengingu.
Við bjóðum traust starfsumhverﬁ og þægilega vinnuaðstöðu. Hjá okkur er gott mötuneyti, öﬂugt starfsmannafélag og vinnufélagarnir eru fyrsta ﬂokks.
Umsóknir
Frekari upplýsingar um starﬁð gefa Ólína Þóra
Friðriksdóttir, deildarstjóri bókhaldsdeildar og
starfsmannahald Flugstoða í síma 424 4000.

4LÍSSWJMMS±ÀBU¶LOJNFOOGZSJST½NBMBVTOJSPHOFUVNIWFSGJ
4LÍSST¶LJTUFGUJSLSBGUNJLMVPHK±LW¶ÀVGÃMLJNFÀS½LB
ÎKÃOVTUVMVOE TFNMBOHBSUJMBÀUBLBTU±WJÀÆHSBOEJWJÀGBOHT
FGOJ½MJGBOEJBUWJOOVHSFJOCPÀJFSVGKÆMCSFZUUPHTLFNNUJMFH
WFSLFGOJIK±GZSJSU¶LJ½ÆSVNWFYUJ

/±OBSJVQQMÍTJOHBS
/±OBSJVQQMÍTJOHBSVNÎFTTJUWÆTUÆSGWFJUJS
*OHJCKÆSH£ÀJOTEÃUUJS GPSTUÆÀVNBÀVSNBOO
BVÀTTWJÀT4LÍSS ½FÀBJOHJCKPSH
PEJOTEPUUJS!TLZSSJT6NTÃLOBSGSFTUVSFSUJM
N±OVEBHTJOTBQS½M7JOTBNMFHBTUT¶LJÀVN

Ef þér líst vel á ofangreint og telur það eiga vel við þig
sendu inn umsókn til starfsmannahalds Flugstoða,
Reykjavíkurﬂugvelli, 101 Reykjavík fyrir 13. apríl
næstkomandi eða á netfangið
shard@ﬂugstodir.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

PHTFOEJÀGFSJMTLS±±WFGTW¶ÀJ4LÍSS TLZSSJT 

5¶LOJNBÀVSq4½NBMBVTOJS

5¶LOJNBÀVSq/FUVNIWFSGJ

*OUFSOFUPHHBHOBGMVUOJOHBS

*OUFSOFUPHHBHOBGMVUOJOHBS

4UBSGTMÍTJOH

4UBSGTMÍTJOH

®SÃVOPHSFLTUVS±7P*1T½NBMBVTOVN4LÍSS

)ÆOOVO SFLTUVSPHWJÀIBME±OFUVNIWFSGJ
PHTUBÀBSOFUJ4LÍSS

3±ÀHKÆGUJMWJÀTLJQUBWJOB
6QQTFUOJOH±CÊOBÀJIK±WJÀTLJQUBWJOVN

4BNTLJQUJPHS±ÀHKÆGUJMOÊWFSBOEJ
PHOÍSSBWJÀTLJQUBWJOB

)¶GOJTLSÆGVS

"ÀTUPÀWJÀTÆMVTUKÃSB

6NGBOHTNJLJMÎFLLJOHPHSFZOTMB±5$1*1
TBNTLJQUBN±UB

)¶GOJTLSÆGVS

7JMKJUJMBÀM¶SBPHUJMFJOLBT¹SOÍKBU¶LOJ
PHIVHTVO

7½ÀU¶LÎFLLJOHPHSFZOTMB½VNTKÃOPH
SFLTUSJTUBÀBSPHW½ÀOFUB

TLJMFHNFOOUVOFSUJME¶NJTLFSGJTGS¶ÀJ 

.FOOUVO½UÆMWVOBSGS¶ÀJ U¶LOJGS¶ÀJ
FÀBWFSLGS¶ÀJFSLPTUVSFOFLLJTLJMZSÀJ

UÆMWVOBSGS¶ÀJ SBGFJOEBWJSLKVO

TLJMFHUBÀIBGBMPLJÀ$JTDPQSÃGVN 
TWPTFN$$/" $$/1 $$*&

¦MMVNVNTÃLOVNTWBSBÀ'VMMVNUSÊOBÀJIFJUJÀ

4LÍSS½IOPUTLVSO
4LÍSSCÍÀVSTBNÎ¶UUBSIFJMEBSMBVTOJSGZSJS
BUWJOOVM½GJÀVOEJSLKÆSPSÀVOVNc"MMU±FJOVNTUBÀn
4UBSGTFNJ4LÍSSFSUW½Î¶UUPHTLJQUJTU½IVHCÊOBÀPH
SFLTUSBSÎKÃOVTUV4LÍSSFSTBNTUBSGTBÀJMJ.JDSPTPGU 
0SBDMF #VTJOFTT0CKFDUTPH7FSJ4JHO.JLJMTUBSG
TFNJFS½IVHCÊOBÀBSÎSÃVOPHS±ÀHKÆG7JÀTLJQUBWJOJS
4LÍSSFSVZGJS

.BOOBVÀVSPHMJÀTBOEJ
4UBSGTGÃML4LÍSSFSMJÀMFHBUBMTJOT4UBSGTGÃMLJÀ
FSIFMTUBBVÀMJOE4LÍSS'ZSJSU¶LJÀFSGKÆMTLZMEV
W¶OUPHUFLVSS½LUUJMMJUUJMQFSTÃOVMFHSBBÀTU¶ÀOB
GÃMLT4UZSLJSFSV½CPÀJGZSJSM½LBNTS¶LU TKÊLSB
ÎK±MGVOPHGMFJSB4UBSGTGÃML4LÍSSFSTBNIFOUVS
IÃQVSNFÀK±LW¶UUWJÀNÃUPHÎBSS½LJSHÃÀVS MJÀT
BOEJ'¹MBHTM½GJOOBOGZSJSU¶LJTJOTFSBGBSM½GMFHUPH
LSBGUNJLJÀ£W¶OUBSVQQ±LPNVSUJMBÀCSKÃUBVQQ
IWFSTEBHJOOFSVU½ÀBS

(PUUBÀCPSÀB
4LÍSSTU±UBSBGGSBNT¶LOVNÆUVOFZUJ TFNMFHHVS
±IFSTMV±IPMMBOPHGKÆMCSFZUUBONBUTFÀJM4ÃEBWBUO
PHLBGGJW¹MBSNFÀÊSWBMTCBVOVNGS±5FLBGGJFS
IWBSWFUOBWJÀIÆOEJOB


Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yﬁr þjónustuverkefni Flugmálastjórnar
Íslands þann 1. janúar 2007. Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.
Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur ﬂugvalla og
veita ﬂugumferðar - og ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsﬂug og alþjóðlegt ﬂug
yﬁr Norður - Atlantshaﬁ. Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og
kvenna til starfa.

Auglýsingasími
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Okkur vantar gott fólk
til starfa í Skagafirði

Heilbrigðisstofnunin
á Sauðárkróki

Árskóli Sauðárkróki
auglýsir lausar kennarastöður
6abZcc`ZcchaV!icbZcciV`ZcchaV
d\YVch`ZcchaV#:^cc^\hiVÂVc{bhg{Â\_V[V#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%JeeaÅh^c\VgkZ^i^gh`aVhi_g^hbV)**&&%%$-''&&)&#
C{a\Vhib{jeeaÅh^c\VgjbÌgh`aV{lll#Vgh`da^#^h
""""""""

Hólaskóli,
Háskólinn á Hólum
auglýsir eftir háskólakennurum
AVjhVghiÂjgk^Â;ZgÂVb{aVYZ^aY
"HiVÂV]{h`aV`ZccVgVgZ`higVg"d\
bVg`VÂh[g¨Â^#JbZgVÂg¨ÂVV[aZnh^c\VhiÂji^a
Z^ch{gh![gVb]VaYhg{Âc^c\`Zbjgi^a\gZ^cV#
"HiVÂV]{h`aV`ZccVgVjb]kZg[^h[g¨Âjb#
JbZgVÂg¨ÂVV[aZnh^c\VhiÂji^aikZ\\_V{gV!
[gVb]VaYhg{Âc^c\`Zbjgi^a\gZ^cV#
@ZccVgVgk^Â={h`aVcc{=ajbh`jajh`k#a\jbjb
]{h`aV]V[Vad`^ÂbZ^hiVgVeg[^]^Âb^cchiVZÂV]V[V_V[c\^aYV
ÄZ``^c\jd\gZnchajVÂbVi^YbcZ[cYVg#
ÃZ^gh`jaj_V[c[gVbi]V[VhÅciÄVcc{gVc\jghiVg[^VÂÄZ^gc_i^
k^Âjg`Zcc^c\Vg{hiVg[hhk^Â^hcj#
Jbh¨`_ZcYjgh`jaja{iV[na\_Vjbh`ch^cc^g¨`^aZ\Vh`Åghaj
jbkh^cYVhig[hZbÄZ^g]V[Vjcc^Â!g^ihbÂVgd\gVcch`c^g!
hkdd\kdiidgÂjbc{bh[Zg^ah^ccd\hig[{hVbic[cjb
ikZ\\_VbZÂb¨aZcYV#
AVjcZgjhVb`k¨bi`_VgVhVbc^c\^7=Bk^Â={h`aVcc{=ajb#

auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum,
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinemum,
sjúkraliðum, aðstoðarfólki í
aðhlynningu
6j\aÅhiZgZ[i^g]_`gjcVg[g¨Â^c\jb!]_`g"
jcVg[g¨Â^cZbjbd\h_`gVa^Âjbi^aV[aZnh^c\V
kV`iVk^ccj{h_`gVYZ^aY!]Z^ahj\¨hajd\
]_`gjcVgYZ^aYjbd\i^a[gVbiÂVghiVg[V{
]_`gjcVgYZ^aYjb*%"&%%hiÂjg#
K^ÂaZ^ijbZ^cc^\VÂ{]j\Vhbjd\Yj\b^`aj
[a`^i^aVÂhidÂVgk^ÂVÂ]ancc^c\j[jaaihiVg[ZÂV
]ajiVhiVg[!kV`iVk^ccV!a{\bVg`hVaYjg&-{g#
AVjhZgi^ajbh`cVg&%%hiVÂV^Â_jÄ_{a[V#
HiVg[hZb^>Â_jÄ_{a[jcVg]Zng^gjcY^g
ZcYjg]¨[^c\VgYZ^aY=H#

6[aZnh^c\VibVW^aZg[g{bV"hZeiZbWZg'%%-ZÂV
Z[i^gc{cVgVhVb`dbjaV\^#AVjch`k#\^aYVcY^`_VgVhVbc^c\jb
hiiiVg[aV\V!hid[cjcVgd\[_{gb{aVg{Â]ZggV#
K^chVbaZ\Vhi]V[^ÂhVbWVcYd\`ncc^Ân``jg]kVÂZgWdÂ^#
6aaVgc{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g=ZgYh@aVjhZc
[gVb`k¨bYVhi_g^]_`gjcVg{hiVÂcjb!
hbV)**)%&&d\iakjehi^/]ZgY^h5]h`gd`jg#^h
=¨\iZgVÂh¨`_VjbgV[g¨ci{]Z^bVhÂjhid[cjcVg^ccVg!
lll#]h`gd`jg#^h

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%""""""""

Sveitarfélagið
Skagafjörður

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a'%#Vega'%%-
d\h`Vajbh`cjbd\jbh`cVg\\cjbh`^aVÂ
ÄgZbjgZ^ci`jbi^a={h`aVch{=ajb!
=aVg=_VaiVYVa!**&HVjÂ{g`g`jg#
yaajbjbh`cjbkZgÂjghkVgVÂd\jbh¨`_ZcYjbi^a"`nccijb
g{Âhi[jbhiVg[h^chÄZ\Vg{`kgÂjca^\\jg[ng^g#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gYZ^aYVghi_g^;ZgÂVb{aVYZ^aYVg=aVh`aV
<jÂgcÃgV<jccVghYii^g!\\jcc5]daVg#^h
;ZgÂVb{aVYZ^aY]Z[jgÄVÂVÂbVg`b^Â^VÂV[aVÄZ``^c\Vgd\
b^ÂaVjb[ZgÂVb{a!i^aVÂVj`V[V\bZcch`j!cÅh`ejcd\
ign\\_Vh_{a[W¨gVjeeWn\\^c\j[ZgÂVÄ_cjhij{ÏhaVcY^#
={h`a^cc{=ajbZg[_ah`naYjk¨cck^ccjhiVÂjg!
aZ^`h`a^d\\gjcch`a^Zg{hiVÂcjb#
lll#]daVg#^h
""""""""

Leiðbeiningamiðstöðin
auglýsir eftir ráðunaut
AZ^ÂWZ^c^c\Vb^ÂhiÂ^cZ][#h`VgZ[i^gVÂg{ÂVi^a
hiVg[Vg{ÂjcVji{hk^Â^aVcYWcVÂVg!]ZahibZÂ
hgÄZ``^c\j{gZ`hig^aVcYWcVÂ^Zcccjg
hgÄZ``^c\`ZbjgÄi^a\gZ^cV#

<ZgÂZg`gV[Vjb7#HX#eg[Wkh^cYjbZÂVhVbW¨g^aZ\V
bZccijc#GZnchaVZÂV\ÂÄZ``^c\{aVcYWcVÂ^¨h`^aZ\#
;gZ`Vg^jeeaÅh^c\VgkZ^iV:^cVg:#:^cVghhdcZÂV:^g`jgAd[ihhdc
hbV)**,&%%!ZÂVbZÂiakjehi^Z^cVgZ5`gd`jg#^h
ZÂVZa5WdcY^#^h#
""""""""

CEG:CIZ][H6JÁÌG@GÓ@>

Lögreglan á
Sauðárkróki

Frístundadeild auglýsir laus störf
við íþróttamannvirki, vinnuskóla
og tómstundastörf
"HjcYaVj\VgkgÂjg!&%%hiVÂV![gVbiÂVg"
hiVg[[ng^g`dcj#HiVg[^Â[Zahib#V#gn\\^h"
\¨hajk^Âh_ckVgehh`_{d\aVj\Vj`Z[i^ga^ih
bZÂgn\\^h`Zg[jb#yccjgkZg`Z[c^\ZiVkZg^Â
V[\gZ^ÂhaVd\WVÂkVghaV#K^Â`dbVcY^ÄVg[VÂ
]V[Vg`VÄ_cjhijajcYd\hVbhiVg[hk^a_Vd\
\ZiV]V[^Âhig[hZbVaagV[nghi#
"HjcYaVj\VgkZgÂ^g!`Vgad\`dcV&%%
V[aZnh^c\VghjbVg![g{&#_c"'%#{\hi#
"HiVg[h[a`ÄgiiVbVcck^g`_V
hjbVgV[aZnh^c\Vg¶hiVg[Vk^ÂÅb^hhig[{
ÄgiiVkaajbd\ÄgiiV]h^#K^ccV]Z[hi
&#_cd\aÅ`jg'%#{\hi#
";ad``hhi_gVgk^ccjh`aVZaYg^Zc'%{gV
"HiVg[h[a`k^ÂibhijcYVhig[WVgcV


Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%Jbh`cjbh`Vah`^aVÂG{Â]h^Â{HVjÂ{g`g`^ÄVghZb
[gVb`dbVeZghcjjeeaÅh^c\Vg!bZccijcd\]¨[c^d\c[c
bZÂb¨aZcYV#C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gBVgV7_g`>c\kVYii^g!
[ghijcYVhi_g^hbV++%)+-%#
""""""""

Sveitarfélagið
Skagafjörður

auglýsir eftir lögreglumönnum

Byggingaverkfræðingur byggingatæknifræðingur

AVjhVgZgji^ajbh`cVgV[aZnh^c\VhiÂjg
a\gZ\ajbVccVk^ÂZbW¨ii^Â{HVjÂ{g`g`^
[g{&#_ci^a(&#{\hi'%%-#
Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂkZgVdgÂc^g'%{gV#

HkZ^iVg[aV\^ÂH`V\V[_gÂjgh`VgZ[i^gVÂg{ÂV
Wn\\^c\VkZg`[g¨Â^c\ZÂVWn\\^c\Vi¨`c^[g¨Â^c\i^a
hiVg[V{i¨`c^YZ^aYhkZ^iVg[aV\h^ch#

JeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^gn[^ga\gZ\ajÄ_cc
hbV)**((++ZÂV{a\gZ\ajhiÂ^cc^#
""""""""

Héraðsskjalasafn
Skagfirðinga
auglýsir eftir starfsmanni
<ZgÂZg`gV[Vjb]{h`aVeg[hV\c[g¨Â^ZÂV
h`naYjb\gZ^cjb#B^`^ak¨\iZgVÂk^Â`dbVcY^\Zi^
jcc^Âh_{a[hi¨iid\ÄVg[VÂh^ccVkZg`hi_gckZ\cV
kZg`Z[cVhZbjcc^ÂZgVÂ{=gVÂhh`_VaVhV[c^
H`V\[^gÂ^c\VhVb`k¨bihVbc^c\^k^Â
Ã_Âh`_VaVhV[cÏhaVcYhjbh`g{c^c\jh`_VaVhV[cV#

auglýsir eftir starfsmanni á
Stjórnsýslu- og fjármálasvið
Hi_gchÅhaj"d\[_{gb{aVhk^ÂHkZ^iVg[aV\h^ch
H`V\V[_VgÂVgh`VgZ[i^gVÂg{ÂVhiVg[hbVcc
[jaaihiVg[#
¡h`^aZ\iZgVÂk^Â`dbVcY^]V[^\ÂVbZccijcd\$ZÂV]VaY\ÂV
ÄZ``^c\jd\hiVg[hgZnchajk^ÂW`]VaY#ÃZ``^c\{CVk^h^dc
k^Âh`^eiV`Zg[jbd\LdgYd\:mXZab^`^aa`dhijg#:^cc^\Zg\ZgÂ
`gV[Vjb[gjb`k¨Â^!bZicVÂ!hkZ^\_VcaZ^`Vd\a^ejgÂhVbh`^eijb#
AVjchVb`k#\^aYVcY^`_VgVhVbc^c\jb#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gBVg\Z^g;g^Âg^`hhdchk^Âhhi_g^
Hi_gchÅhaj"d\[_{gb{aVhk^ÂhhbV)**+%%%!
cZi[Vc\/bVg\Z^g5h`V\V[_dgYjg#^h
""""""""

Fjölbrautaskóli
Norðurlands vestra
auglýsir eftir kennurum
&#;jaaihiVg[`ZccVgVZ[cV[g¨Â^d\a[[g¨Â^
'#;jaaihiVg[`ZccVgVhg\gZ^cjbig^ÂcV
(#;jaaihiVg[`ZccVgVhi¨gÂ[g¨Â^
AVjcZgjhVb`k¨bi`_VgVhVbc^c\^[_{gb{aVg{Â]ZggVd\
]ajiVÂZ^\VcY^hiiiVg[aV\V#:``^ÄVg[VÂh¨`_VjbhiVg[^Â{
hghi`jbZnÂjWaÂjb!Zcjbh`cÄVg[VÂ\gZ^cV[g{bZccijc
d\[ngg^hig[jb#CVjÂhncaZ\iZgVÂjbh¨`_VcY^]V[^]{h`aVeg[
ZÂV^ÂcbZ^hiVgVgii^cY^d\¨h`^aZ\iZgVÂjbh¨`_ZcYjg]V[^
`Zcchajgii^cY^#Óh`VÂZgZ[i^gVÂa_hbncYV[jbh¨`_VcYV[na\^#
yaajbjbh`cjbkZgÂjghkVgVÂd\jbh¨`_ZcYjbi^a`nccijb
g{Âhi[jchiVg[h^ch#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a'-#Vega'%%-
<ZgiZgg{Â[ng^gVÂk^Â`dbVcY^]Z[_^hig[&#{\hic#`#
C{cVg^jeeaÅh^c\Vgjbhig[ÄZhh^d\`_gkZ^i^gh`aVbZ^hiVg^
ZÂVVÂhidÂVghi_gcZcYjghbV)**-%%%#
""""""""

Fjölskylduþjónusta
Skagfirðinga
auglýsir laus störf
í þjónustu við fatlaða

9Z^aY^cVccVhia\WjcY^ckZg`Z[c^H`^ejaV\h"
d\Wn\\^c\V[jaaigV#
N[^gjbh_cbZÂ{]VaYV]h^d\\VgÂng`_jYZ^aY#
Jb]kZg[^hb{ahkZ^iVg[aV\h^ch![g{kZ^iV!hdgeb{ad\[a#
HVb\c\j"d\]V[cVgb{a#
Jbh_cd\gZ`hijg\VicV`Zg[^hd\[VhiZ^\cV
Z^\jhkZ^iVg[aV\h^ch#
CÅ[gVb`k¨bY^g{kZ\jbhkZ^iVg[aV\h^ch#
ÌYZ^aY^cc^hiVg[V*bVcch#

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg/
<ZgÂZg`gV[VjbbZccijc{hk^Â^ÂWn\\^c\VkZg`[g¨Â^
ZÂVWn\\^c\Vi¨`c^[g¨Â^#Jbh¨`_VcY^ÄVg[VÂ]V[V\ÂV
h`^ejaV\h]¨[^aZ^`V![gjb`k¨Â^d\_{`k¨ii]j\Vg[Vg
bVccaZ\jbhVbh`^eijb!\ÂVVabZccViakj`jcc{iij
Vj`\gjccÄZ``^c\Vg{Va\Zc\jhijiZ^`c^[dgg^ijb#
HiVg[hgZnchaVb_\¨h`^aZ\#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%C{cVg^jeeaÅh^c\Vg\Z[jg?cygc7ZgcYhZchk^Âhhi_g^
Jb]kZg[^h"d\i¨`c^hk^ÂhhbV)**+%%%!
cZi[Vc\_dWn\\5h`V\V[_dgYjg#^h

###.%WVH`V\V[_VgÂVgZgj{c¨\Â^g
bZÂVÂWVH`V\V[^gÂ^
###Wn\\^c\cÅhaZ^`h`aV{HVjÂ{g`g`^
]Z[hi{ÄZhhj{g^
###H`V\V[^gÂ^ZggZ`^c[aj\
]Z^aWg^\Â^hhid[cjc
hZbWVgZgjb_\{c¨\Â^gbZÂ
###H`V\V[^gÂ^Zg[_aWgZniijg
[VhiZ^\cVbVg`VÂjg
d\ÄVgWÅÂhiWhZiVÄiiWÅa^d\YgZ^[WÅa^
###WVgH`V\V[_VgÂVgZgjb_\
{c¨\Â^gbZÂ\gjcch`aVcVd\
aZ^`h`aVcV]gVÂ^cj
###H`V\V[_gÂjgWÅÂjgjee{c{b
[_aWgVjiVh`aVd\]{h`aV
###Vik^ccja[H`V\V[^gÂ^Zg[aj\i!
Z^c`jb{hk^Â^bVik¨aV^ÂcVÂVg
d\Åb^h`dcVgÄ_cjhij
###H`V\V[^gÂ^[^ccjgÄ[_aWgZnii
ÄgiiVhiVg[[ng^g[a`{aajbVaYg^
###bZcc^c\Vga[H`V\V[^gÂ^
Zgb^`ajbWabV!aZ^`a^hi!
`gVhiVg[d\bVg\i[aZ^gV
###aa]Z^b^a^{HVjÂ{g`g`^
kZgÂViZc\Ya_haZ^ÂVgVbZÂi^a]ZngVcY^
Ä_cjhij{ÄZhhjd\c¨hiV{g^
###H`V\V[^gÂ^Zg[g{W¨g\da[kaajg
d\\a¨h^aZ\ih`ÂVhk¨Â^

ÏWdÂ^ZgjZ[i^giVa^chig[/
"ÌhVbWÅajb
"Ïa^ÂkZ^haj!h_{a[hi¨Âg^WhZij
"Ï>Â_j$=¨[^c\j!YV\Ä_cjhij[ViaVÂgV#
JbZgVÂg¨ÂV*%"&%%hig[!W¨Â^YV\"d\kV`iVk^ccV#
Hig[^c]ZciVW{Âjb`nc_jb!'%{gVd\ZaYg^#
Ãgdh`VÄ_{a[Vgd\"cZbVg!^Â_jÄ_{a[Vgd\"cZbVg
ZgjhghiV`aZ\V]kVii^gi^aVÂh¨`_Vjb#
IbVW^a^ÂZgbVi^a{\hi$hZeiZbWZg
ZÂVZ[i^ghVb`dbjaV\^#
AVjchVb`k#\^aYVcY^`_VgVhVbc^c\jb#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^iV/
HiZ^cjccGhVg{Â\_V[VÄgdh`VÄ_{a[^hbV)**+%-%
ZÂV{cZi[Vc\/hiZ^cjccg5h`V\V[_dgYjg#^h
d\<jccVgHVcY]dai[aV\hb{aVhi_g^hbV)**+%-%
ZÂV{cZi[Vc\/hVcY]dai5h`V\V[_dgYjg#^h
""""""""

Varmahlíðarskóli
auglýsir lausar kennarastöður
¡h`^aZ\Vg`Zcchaj\gZ^cVg/9Vch`V!hg`ZcchaV!
VabZccWZ``_Vg`ZcchaV{nc\hiV"d\b^Âhi^\^#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#Vega'%%C{cVg^jeeaÅh^c\Vg\Z[jgE{aa9V\W_Vgihhdch`aVhi_g^

hbV)*(-''*#
""""""""

Skýrr
auglýsir eftir ráðgjöfum
og forriturum
H`ÅgggZ`jg[aj\VhiVg[hhiÂ{HVjÂ{g`g`^d\Zg
hiÂj\i{]iijcjbZ[i^g`gV[ib^`aj[a`^!Z^c`jb
{hk^Â^B^Xgdhd[i"k^Âh`^eiVaVjhcV#
ÏWdÂ^ZgjheZccVcY^hig[g{Â\_V[Vd\[dgg^iVgVd\
\ÂaVjc]_{[gVbh¨`cjd\igVjhij[ng^gi¨`^
`gV[ib^`ajd\a^[VcY^hiVg[hjb]kZg[^#
C{cVg^jeeaÅh^c\Vgjbhig[^ckZ^i^g>c\^W_g\ÓÂ^chYii^g!
[dghiÂjbVÂjgbVccVjÂhhk^ÂhH`Ågg!*+.*&%%ZÂV
^c\^W_dg\#dY^chYdii^g5h`ngg#^h#

C{cVg^jeeaÅh^c\VgZgj{]Z^bVhÂjhkZ^iVg[aV\h^chlll#h`V\V[_dgYjg#^hd\[gii^ggH`V\V[^gÂ^[^ccjgÄ{lll#h`V\V[_dgYjg#Xdbd\]gVÂh[giiVWaVÂ^cj;Zn`^#
lll#h`V\V[_dgYjg#^h

Cd``g^gejc`iVgjb
H`V\V[_gÂ###

h`k#`ccjc<Vaaje'%%+

HiVg[hk^Âi¨`c^YZ^aYVg/

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a,#Vega'%%AVjcV`_gZgjhVb`k¨bihVbc^c\^7=Bd\aVjcVcZ[cYVg
hkZ^iVg[aV\V#C{cVg^jeeaÅh^c\Vg[{hicZi[Vc\^cjh`_VaVhV[c5
h`V\V[_dgYjg#^hZÂVhbV-.'++)%#
Jbh`c^ghZcY^hi=gVÂhh`_VaVhV[cH`V\[^gÂ^c\V!HV[cV]h^cj!
**%HVjÂ{g`g`^ZÂVbZÂiakjehi^#

Sveitarfélagið
Skagafjörður

HkZ^iVg[aV\^Â
H`V\V[_gÂjg
ZgheZccVcY^
kVa`dhijg
C{a¨\Âk^Âc{iigj!\Â^gh`aVg{aajb
h`aVhi^\jb!Z^cYÅgVhiV]^iVkZ^iV{
aVcY^cj![_aWgZniiÄ_cjhiV![aj\iÄgiiVa[!
b^`^akZÂjgh¨aYd\`g[ij\ibZcc^c\Vga[Zg
bZÂVaÄZhhhZb\Zg^gH`V\V[_gÂ
VÂ[Åh^aZ\jbWhZij`dhi^!
Z``^hhi[ng^g[_ah`naYj[a`#

ÏWVgH`V\V[^gÂ^Zgjjb)#(%%!
ÄVgV[jb'#+%%{HVjÂ{g`g`^#
HVjÂ{g`g`jgZgZ^cc[aj\Vhi^Wn\\ÂV"
`_Vgc^aVcYhWn\\ÂVg^ccVgÄVghZbhVbVc
[Zg[aj\i\ZgÂ!gk^cchaVV[jgÂVV[higj
aVcYWcVÂVghk¨Â^d\Ä_cjhiV
hZb_V[cVhi{k^ÂÄVÂWZhiV#

ÃVÂZgVaaiV[ea{hh
[ng^g[aZ^gV\dii[a`
H`V\V[^gÂ^

– tími til að lifa

GÌÁ=ÖHH@6<;>GÁ>C<67G6JI'&**%H6JÁÌG@GÓ@JG )**+%%%

(»*34.**3ÓSKAST
t5SÏTNJ§VSÈWFSLTU§J þar sem smíðaðar eru innréttingar,
gluggar, hurðir og önnur sérsmíði.

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á
Vesturlandi auglýsir eftir
Yﬁrþroskaþjálfa/deildarstjóra
í búsetuþjónustu við fólk með fötlun í Borgarnesi.

t3FZOEJSTNJ§JS í ýmis spennandi viðhalds- og
nýbyggingaverkefni.
Fjölbreytt verkefni, mikil vinna og góð laun í boði.
Viðhald og Nýsmíði er verktakafyrirtæki með
fjölþætta þjónustu við endurbætur, viðhald og
nýsmíði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Við
starfrækjum verkstæði þar sem smíðaðar
eru innréttingar, gluggar, hurðir o.m.fl. Við
erum sérhæfðir í sérsmíði og vinnum mikið við
sérlausnir með arkitektum og hönnuðum.

 /ÈOBSJVQQMâTJOHBS veitir Guðmundur í síma 820 9710
eða gmk@vogn.is
Helluhrauni 2
220 Hafnarfirði
Sími 555 3300

Í Borgarnesi er verið að breyta og auka búsetuþjónustu við
fólk með fötlun. Sambýli verður lagt niður og þjónusta veitt á
heimilum fólks.
Er því verið að leita að áhugasömum þroskaþjálfa eða fólki með aðra
uppeldismenntun til að:
• Taka þátt í mótun og uppbyggingu á búsetuþjónustu í Borgarnesi.
• Vinna að innra skipulagi þjónustunnar.
• Vera staðgengill forstöðumanns.
• Bera faglega ábyrgð á þjónustunni ásamt forstöðumanni.
Umsóknarfrestur er til 20. apríl n.k.

Einnig er auglýst eftir áhugasömu fólki til starfa,
þroskaþjálfum, fólki með aðra uppeldismenntun,
félagsliðum og ófaglærðu fólki.

5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈ

Möguleiki er á fullu starﬁ eða hlutastarﬁ. Unnið er á vöktum.
Umsóknarfrestur er til 20. apríl n.k.

54- LEITAR AÈ NÕJUM LIÈSMÎNNUM
54- LEITAR AÈ ÎÚUGU STARFSFËLKI TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖRËUN OG UPPBYGGINGU ¹ EINU
ST¾RSTA FJÎLBREYTTASTA OG MEST SPENNANDI T¾KNIUMHVERÙ ¹ ¥SLANDI

6ERKEFNASTJËRI
HUGBÒNAÈARSÁRFR¾ÈINGUR
54- LEITAR AÈ SÁRFR¾ÈINGI Å ÖRËUNARHËP 54- 2EKSTUR 2EYKJA
VÅKURBORGAR ER MARGSLUNGINN OG ERU FJÎLMÎRG SÁRKERÙ Å NOTKUN
-ÎRG SPENNANDI VERKEFNI ERU FYRIRLIGGJANDI VIÈ INNLEIÈINGU
NÕRRA KERFA SAMÖ¾TTINGU SAMNÕTINGU OG SAMEININGU KERFA
$¾MI UM KERÙ Å NOTKUN HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG
o !GRESSO FJ¹RHAGSKERÙ
o #ONTENT 88, VEFUMSJËNARKERÙ
o 'O0RO M¹LAKERÙ
o &OCAL G¾ÈAKERÙ
o /RACLE % BUSINESS SUITE MANNAUÈSKERÙ
o 102 ¹RANGURSSTJËRNUNARKERÙ
o ,OTUS .OTES SÁRKERÙ
o &OTOWARE

,5+2 LANDUPPLÕSINGAKERÙ
%RINDREKI 3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈS
)$%'! E 'OVERNMENT

3TARFSSVIÈ
o 2¹ÈGJÎF VEGNA HUGBÒNAÈARLAUSNA OG ÖRËUNAR
T¾KNIUMHVERÙS BORGARINNAR
o ¶ARFAGREINING OG HÎNNUN LAUSNA
o )NNLEIÈING HUGBÒNAÈARLAUSNA
o 3AMSKIPTI VIÈ STARFSMENN SVIÈA OG STOFNANA BORGARINNAR
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 4ÎLVUNARFR¾ÈI VIÈSKIPTAFR¾ÈI VERKFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEG
MENNTUN
o 3TARFSREYNSLA VIÈ HUGBÒNAÈARGERÈ ¾SKILEG
o &RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR TIL AÈ SÕNA ¹RANGUR Å STARÙ
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

+ERÙSSTJËRI
54- LEITAR AÈ  KERÙSSTJËRUM TIL VIÈBËTAR VIÈ ÎÚUGA LIÈSHEILD
5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈVAR "OÈIÈ ER UPP ¹ FJÎLBREYTT OG
KREFJANDI VERKEFNI SEM REYNA ¹ FAGÖEKKINGU SKIPULAGSH¾FNI
OG SAMVINNU -EÈAL STËRRA VERKEFNA ¹ N¾STU M¹NUÈUM ER
UPPBYGGING ¹ NÕJUM KERÙSSAL OG ENDURSKIPULAGING KERÙSHÎG
UNAR
$¾MI UM KERÙ Å NOTKUN HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG
o -ICROSOFT !$ UMHVERÙ
o 2EDHAT ,INUX
o ,OTUS $OMINO
o #ISCO VÅÈNETS  STAÈARNETSBÒNAÈUR
o #ITRIX SKJ¹BÕLI
o (ELSTU GAGNAGRUNNAR /RACLE -3 31, MYSQL
o )"- 4IVOLI 3TORAGE -ANAGEMENT
o !VAYA )0 SÅMSTÎÈ

o
o
o

3TARFSSVIÈ
o 5MSJËN ÖRËUN OG DAGLEGUR REKSTUR Å FJÎLBREYTTU
T¾KNIUMHVERÙ 2EYKJAVÅKURBORGAR
o 3ÁRVERKEFNI SEM TENGJAST NÕJUNGUM OG ÖRËUN KERFA
o ¶¹TTTAKA Å ÖRËUN T¾KNIUMHVERÙS 2EYKJAVÅKURBORGAR
o 3AMSKIPTI VIÈ STARFSMENN SVIÈA OG STOFNANA BORGARINNAR
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 4ÎLVUNARFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN
o 2EYNSLA Å KERÙSSTJËRNUN ER ¾SKILEG
o -#3% -#3! EÈA SAMB¾RILEGAR GR¹ÈUR ERU ¾SKILEGAR
o &RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR TIL AÈ SÕNA ¹RANGUR Å STARÙ
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITA
o (JÎRTUR 'RÁTARSSON 5PPLÕSINGAT¾KNISTJËRI
2EYKJAVÅKURBORGAR HJORTURGRETARSSON REYKJAVIKIS  
o -ARÅA 'UÈÙNNSDËTTIR ¶RËUNARSTJËRI 54MARIAGUDÙNNSDOTTIR REYKJAVIKIS  
o 4ËMAS 'UÈMUNDSSON 4¾KNISTJËRI 54TOMASGUDMUNSSON REYKJAVIKIS  

5MSËKNIR SKULU BERAST EIGI SÅÈAR EN FÎSTUDAGINN  APRÅL  5MSËKNUM SKAL SKILAÈ Å GEGNUM VEF 2EYKJAVÅKURBORGAR
WWWREYKJAVIKISSTORF ¹ SÅÈUNNI m3TÎRF Å BOÈIn EÈA Å TÎLVUPËSTI ¹ OFANGREIND NETFÎNG
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS
6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖEIRRI STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR AÈ JAFNA HLUT KYNJA Å STÎRFUM
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU
2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR   F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR
OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningum.
Nánari upplýsingar veitir Hulda Birgisdóttir forstöðumaður.
Sími: 8939280,
Netfang: hulda@sfvesturland.is.
Skriﬂegar umsóknir sendist á:
Huldu Birgisdóttur, Kveldúlfsgötu 2, 310 Borgarnesi

www.mos.is
Þverholti 2 · 270 Mosfellsbæ · Sími 525 6700 · Fax 525 6729

Varmárskóli auglýsir:
Eftirfarandi kennara vantar til starfa
skólaárið 2008.-2009
• Textílkennara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tónlistarkennara 50%
Smíðakennara
Leiklistarkennara
Stærðfræðikennara
Tungumálakennara
Kennara í umferðafræði
Upplýsingatæknikennara
Umsjónarkennara á yngsta stig - teymi
Umsjónarkennara á miðstig
Umsjónarkennara á elsta stig

Einnig vantar nú þegar kennara á miðstig vegna forfalla.
Þá vantar stuðningsfulltrúa með einhverfum dreng á yngsta
stigi.
Í Varmárskóla fer fram mikið og öﬂugt þróunarstarf m.a. í
stærðfræði og einstaklingsmiðuðu skólastarﬁ. Töluverð
samskipti eru við erlenda skóla. Þá er stefnt á öﬂugt starf í
umhverﬁsmennt, heilbrigði og hollustu á næsta skólaári.
Við leitum eftir konum sem körlum sem hafa ánægju af
að vinna með börnum og vinna með skemmtilegu og
faglegu samstarfsfólki.
Hlökkum til að heyra í þér.
Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri í
síma 525 0700 og 863 3297 (thorhildur@varmarskoli.is)
og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri í síma 525 0700 og
899 8465 (thoranna@varmarskoli.is)

FERÐAÞJÓNUSTA FATLAÐRA Í REYKJAVÍK
Óskar eftir áreiðanlegum og nákvæmum starfsmanni
Ferðaþjónusta fatlaðra í
Reykjavík sér um akstur fyrir
fatlaða einstaklinga og eldri
borgara í Reykjavík.

Starfssvið:
- Starﬁð felst í símamóttöku
ferðabeiðna og röðun ferða á
þjónustubíla.
- Um er að ræða fullt starf.
- Vinnutími er kl. 8:00 – 16:00,
virka daga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Þjónustulund og jákvætt viðmót.
- Áreiðanleiki og nákvæm
vinnubrögð.

Upplýsingar veitir Halldór
Þórhallsson deildarstjóri.
Símar 540 2743 og 660 2341,
netfang: halldor@straeto.is

SUNNUDAGUR 30. mars 2008
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ATVINNA

Leikskólasvið
-ATFUGL EHF

Aðstoðarleikskólastjóri í Reynisholti

6ÎLUTEIG   -OSFELLSB¾

Bílstjóri/lagerstarfsmaður Óskast

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Reynisholti, Gvendargeisla 13 í
Grafarholti. Leikskólinn er þriggja deilda og stendur í fögru umhverﬁ við Reynisvatn.

Æskilegt er að hafa meirapróf eða gamla próﬁð.
Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur,hefur
góða þjónustulund,getur sýnt frumkvæði,er sveigjanlegur,
skipulagður og hefur hæﬁleika í mannlegum samskiptum.
Starfssvið: Útkeyrsla og almenn lagerstörf.

Í Reynisholti fer fram lífsleikninám sem einkennist af hlýju,
umhyggju og fagmennsku. Markvisst er unnið að jákvæðri
sjálfsmynd hvers barns og samkennd þess með öðrum og er
meðal annars unnið í gegnum snertingu, jóga og slökun.
Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra er að vinna að
daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í samvinnu við leikskólastjóra.

Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir sendið inn
skriﬂegar umsóknir á netfangið Steinar@matfugl.is

Upplýsingar veita Sigurlaug Einarsdóttir, leikskólastjóri í síma
517-5560/693-9849 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjaﬁ á
Leikskólasviði í síma 411-7000.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsóknir skulu
berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101
Reykjavík eða á netfangið audur.jonsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2008.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Samskiptahæfni, skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi
og metnaður í starﬁ

<diihiVg[WdÂ^

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.
Sjá nánar heimsíða leikskólans. www.reynisholt.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.

G6;K>G@>!G6;:>C96K>G@>:Á6KwAK>G@>
AZ^iVÂZgVÂYj\aZ\jbd\gh`jbZ^chiV`a^c\^
hZb\Zijg]V[^Âhig[hZb[nghi#¡h`^aZ\iZg
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Leikskólinn Hvarf
Leikskólinn Hvarf er 6 deilda leikskóli við
Álfkonuhvarf, sem opnaði fyrir um tveim
árum síðan. Kópavogsbær mun þann 1. maí
taka við rekstri leikskólans.
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar
• Aðstoðarleikskólastjóri óskast sem fyrst
Umsóknarfrestur er til 14. apríl
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Um er að ræða ýmis starfshlutföll
á deildum. Leitað er að fólki sem er
tilbúið til að taka þátt í metnaðarfullu,
skemmtilegu leikskólastarfi og fjölbreyttu
þróunarstarfi, þar sem starfsgleði er í
fyrirrúmi.
Upplýsingar um störfin veita Bjarney Magnúsdóttir,
leikskólastjóri í síma 570 4900 eða Sesselja
Hauksdóttir, leikskólafulltrúi í síma 570 1600, netfang: sesselja@kopavogur.is
Hægt að sækja um störfin á www.job.is
Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og FL.

www.kopavogur.is - www.job.is
Auglýsingasími

– Mest lesið
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KÓPAVOGSBÆR

> Sumarstarfsmenn

óskast

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum einstaklingum til starfa á tímabilinu
15. maí – 31. ágúst.
Bílstjórar
Störfin felast í akstri gámaflutningabíla innanbæjar
í Reykjavík og út á land frá Reykjavík. Um er að ræða
bæði vaktavinnu (kl. 08.00-16.00 / kl. 18.00-02.00) og
dagvinnu (kl. 08.00-16.00).

Starfsmenn á gámavelli
Starfið felst í afgreiðslu gáma á gámavelli, bæði
lyftaravinnu og gámaakstri innan svæðis á dráttarbílum. Um er að ræða bæði vaktavinnu (kl. 08.00-16.00
/ kl. 16.00-24.00) og dagvinnu (kl. 08.00-16.00).

Umsækjendur skulu hafa lokið meiraprófi og eru ADRréttindi æskileg en ekki skilyrði. Jafnframt leitum við
að bílstjórum með „C“ réttindi meiraprófs til afleysinga
í sendibíladeild, vinnutími kl. 08.00-17.00.

Umsækjendur um lyftaravinnu skula hafa þungavinnuvélaréttindi, kostur er að hafa litla lyftaraprófið
til aksturs dráttarbílanna en ekki skilyrði.

Starfsmenn í vörumiðstöð
Um er að ræða almenna vörumeðhöndlun: vörumóttöku, tiltekt á vörum og þjónustu við viðskiptavini. Í vörumiðstöðinni er bæði unnið á dagvöktum og
næturvöktum. Umsækjendur skulu vera orðnir 17 ára.
Lyftarapróf er kostur en ekki skilyrði.
Starfsmenn í lestun
Starfið felst í lestun og losun flutningatækja, eftirliti
með nýtingu flutningatækja, þjónustu við viðskiptavini, almennri vörumeðhöndlun og öðrum tilfallandi
verkefnum. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu
af akstri. Meirapróf og lyftarapróf eru kostur en ekki
skilyrði.

Starfsmenn í skipaafgreiðslu
Um er að ræða vinnu við upp- og útskipun í skipaafgreiðslu. Unnið er á vöktum (kl. 07.55 -16.00 aðra
vikuna og kl. 16.00-24.00 hina vikuna).

Áhugasamir
Vinsamlegast fyllið sem fyrst út atvinnuumsókn á
vef Samskipa, www.samskip.is og veljið starfið sem
óskað er eftir.
Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð og
engan fíkniefnaferil. Gerð er krafa um stundvísi, góða
ástundun og reglusemi. Þar sem um sumarafleysingar
er að ræða er ætlast til að umsækjendur taki ekki
sumarfrí á ráðningartímabilinu.
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Sumarstörf hjá Olíudreiﬁngu ehf.
Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða áhugasama og vandvirka einstaklinga í eftirtalin sumarstörf.
Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi og stundvísi.
Störﬁn standa báðum kynjum til boða.

Skrifstofustarf - sumarstarf

Meiraprófsbílstjórar

Starﬁð felst meðal annarrs í daglegri verkstjórn
á dreiﬁngarbílum,
móttöku á pöntunum og aðstoð við daglegt
uppgjör á afgreiðslubókhaldi.

Leitað er að meiraprófsbílstjórum sem tilbúnir
eru í mikla vinnu staðsettum á eftirfarandi
stöðum:
Reykjavík, Reykjanesbæ, Snæfellsnes,
Akranes, Borgarnes,
Patreksfjörður, Selfoss, Þorlákshöfn,
Akureyri, Reyðarfjörður.
Olíudreiﬁng greiðir ADR námskeið og laun á
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa
ADR réttindi.
Um er að ræða tímabilið maí til september eða
hluta af því samkvæmt samkomulagi.
Allar nánari

Olíustöðin Örﬁrisey
Leitað er að handlögnum einstaklingum til
sumarstarfa í olíustöðinni í Örﬁrisey. Vélstjóra
eða stýrimannsréttindi kostur.
Olíustöðin Örﬁrisey er stærasta olíubirgðastöð
landsins. Þar er tekið á móti stærstum hluta
alls eldsneytis sem ﬂutt er til landsins. Í
birgðastöðinni er m.a. unnið á 12 tíma vöktum
og felst vinnan í losun og lestun olíuskipa,
afgreiðsla eldsneytis til skipa og rekstur
dælubúnaðar og skilvinda.

Allar nánari upplýsingar veita:
Fyrir Akureyri:
Jóhann Guðjónsson í síma 4614070 eða akureyri@odr.is
Fyrir Reyðarfjörð:
Rafnkell Már Magnason í síma 8624126 eða austurland@odr.is
Fyrir olíustöðina Örﬁrisey:
Einar Sveinn Ólafsson í síma 5509944 eða einar@odr.is
Fyrir aðra staði:
Helgi M. Egonsson í síma 5509937 eða helgim@odr.is
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

Véltæknifræðingar
Okkur vantar véltæknimann til starfa við
þjarkalausnir. Vélateikningar, umsjón með
undirverktökum og uppsetningar.
Nánari upplýsingar veitir Þorkell Jónsson í
síma 510 5200. eða thorkell@samey.is

Samey ehf, Lyngási 13, 210 Garðabæ

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík.

STARFSKRAFTUR Í LAUGASKJÓL
Hjúkrunarheimilið Skjól leitar að góðum
starfskrafti til þess að sjá um býtibúr og
ræstingu í Laugaskjóli sem er sambýli fyrir
aldraða minnissjúka.
Vinnutími er frá 8:00 - 16:00 virka daga.
Nánari upplýsingar veitir
Aðalheiður hjúkrunarforstjóri alla@skjol.is
Einnig í síma: 522-5600 milli kl: 8-16 virka daga.
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Náms- og starfsráðgjaﬁ
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfsráðgjafa fyrir þjónustuskrifstofu
stofnunarinnar á Austurlandi.
Starfssvið
• náms- og starfsráðgjöf
• skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
• önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám í náms- og starfsráðgjöf,
kennaramenntun eða sambærilegt nám
• góð þekking á vinnumarkaði og menntakerﬁ
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• góð tölvukunnátta
• mikil samskiptahæfni
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
Vinnumálastofnun Austurlands er staðsett á Egilsstöðum.
Ráðgjaﬁ stofnunarinnar þjónustar atvinnuleitendur í öllu
umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með
jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi.
Laun eru greidd samkvæmt launakerﬁ starfsmanna ríkisins.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta haﬁð störf
sem fyrst. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar
á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

HZchZaZ^iVgVÂa^ÂhVj`V

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist
til Ólafar M. Guðmundsdóttur, forstöðumanns Vinnumálastofnunar Austurlands, Miðási 1, 700 Egilsstöðum eða á netfangið
olof.gudmundsdottir@vmst.is fyrir 13. apríl næstkomandi.

HZchZZgWnai^c\Vg`ZccYjgkZiikVc\jg[ng^ghiV[g¨cVca[hhiad\hiV[g¨cVb^Âajc#
=_{HZchZhiVg[Vg[_aY^hg[g¨Â^c\VbZÂ{gVaVc\VgZnchajhajd\Ä_cjhij{]a_Â"!bncY"
d\hi_gc`Zg[jb[ng^g[ng^gi¨`^d\]Z^b^a^#

Nánari upplýsingar veita:
Ólöf Guðmundsdóttir í síma 471 2288 og
Hugrún B. Haﬂiðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800.

KZ\cVVj`^ccVjbhk^[Vh`jbk^ÂZ[i^gVÂg{ÂVi^ad``Vg[aj\VchiVg[hbVcchajg{Â\_[#
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39,3%

Atvinna –
Morgunblaðið

Allt – Atvinna

skv. könnun Capacent 1. nóv. 2007–31. jan. 2008

24,5%

Við stöndum upp úr
Atvinnublað Fréttablaðsins er með 60%
meiri lestur en atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára

Atvinna í boði...

...alla daga
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Skólastjóri Gerðaskóla í Garði

Starfsmaður á Akureyri
Minkaveiðiátak

www.svgardur.is
Staða skólastjóra Gerðaskóla í Garði er laus til umsóknar. Nemendur Gerðaskóla
eru 245 í 1. – 10. bekk. Gott samstarf er við leikskóla og framhaldsskóla og
aðgangur greiður að góðri sérfræðiþjónustu.

Umhverﬁsstofnun auglýsir laust til umsóknar tímabundið
starf umsjónarmanns með minkaveiðiátaki til ársloka 2009
hjá stofnuninni á deild lífríkis og veiðistjórnunar,
sem staðsett er á Akureyri.

Í skólastefnu Sveitarfélagsins Garðs eru eftirfarandi áherslur lagðar í skóla- og
æskulýðsstarfi bæjarins:
•
•
•
•

Öll samskipti einkennist af gagnkvæmri virðingu.
Fjölbreyttir hæfileikar barna séu viðurkenndir og sjálfsmynd þeirra styrkt.
Aðstæður til náms séu góðar og hvetjandi.
Samvinna heimila, skóla og æskulýðsstarfsemi sé góð og
samskiptaleiðir greiðar.
• Tengsl við umhverfi, fyrirtæki og stofnanir bæjarins séu virk.
• Gleði, metnaður og umhyggja einkenni allt starf með börnum og
ungmennum.

Megin verkefni starfsmannsins verður að hafa með höndum daglega
umsjón minkaveiðiátaks, vera í tengslum við minkaveiðimenn og taka
á móti gögnum frá þeim. Næsti yﬁrmaður starfsmannsins er deildarstjóri
lífríkis og veiðistjórnunar, sem heyrir undir svið náttúruauðlinda
Umhverﬁsstofnunar. Nánari upplýsingar um starﬁð veita Bjarni Pálsson,
deildarstjóri, sími 460 7900 og Sigrún Valgarðsdóttir, starfsmannastjóri,
sími 591 2000.
Æskilegt er að starfsmaður geti haﬁð störf sem fyrst.
Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu og þekkingu eru hafðar
til viðmiðunar við val á umsækjendum:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af veiðum
• Góð tölvukunnátta, þekking á landupplýsingakerﬁ er kostur
• Góð íslenskukunnátta

Leitað er að kraftmikilum og drífandi stjórnanda sem er tilbúinn til að starfa að
öflugri skólaþróun.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Kennarapróf og kennslureynsla.
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg og reynsla af skólastjórnun.
Frumkvæði, samstarfsvilji og góðir skipulagshæfileikar.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Hafi áhuga á að leiða þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi.

Við val á umsækjendum verður að auki lögð áhersla á að
væntanlegur starfsmaður:
• Sýni frumkvæði í starﬁ og getu til að vinna sjálfstætt
• Sýni lipurð í samskiptum
• Geti unnið undir álagi

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir menntun og störf umsækjanda og hver þau
verkefni sem varpað geta ljósi á færni til að sinna skólastjórastarfi. Við ráðningu
í starfið verður tekið tillit til menntunar, kennsluferils, stjórnunarreynslu og
umsagna um starfshæfni umsækjanda. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2008.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Nánari upplýsingar veitir Oddný Harðardóttir bæjarstjóri
í síma 4227150, netfang oddny@svgardur.is.

Umsóknir um ofangreint starf skulu sendar rafrænt á netfangið
ust@ust.is eigi síðar en 14. apríl 2008.

þar sem
ferskir
vindar
blása

Hennar hátign 08-0049

Umsóknarfrestur er til 7. apríl og skal skila umsókn á bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Garðs að Sunnubraut 4, 250 Garður.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
Starfsmannafélags ríkisstofnana.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.

Sjá nánari upplýsingar um Umhverﬁsstofnun á www.ust.is

Njótum umhverﬁsins og
stöndum vörð um það saman.

BORG ehf. – Einingaverksmiðja og
Steypustöð hóf starfsemi í upphafi ársins
2005. Hjá fyrirtækinu starfa um 100
manns við framleiðslu, sölu og dreifingu
forsteyptra húseininga og steinsteypu.
Vöxtur fyrirtækisins hefur verið hraður og
hefur framleiðsla og þjónusta fyrirtækisins
fengið góðar viðtökur viðskiptavina.

Óskum eftir að ráða verkfræðing í starf forstöðumanns hönnunardeildar. Fyrsta verkefni forstöðumanns er að byggja upp og
leiða nýja hönnunardeild fyrirtækisins. Hlutverk deildarinnar er
að vinna burðarþolsteikningar fyrir einingaframleiðslu og sinna
ráðgjöf til viðskiptavina. Viðkomandi aðili þarf að búa yfir skipulagshæfileikum og vera sjálfstæður í vinnubrögðum. Stjórnunarreynsla er æskileg. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Félagið leggur áherslu á gæði, áreiðanleika
og heildarlausnir.
Góður starfsandi er í fyrirtækinu og er
fjöldi spennandi verkefna framundan.

Óskum eftir tæknimenntuðum starfsmönnum í nýja hönnunardeild fyrirtækisins. Helstu verkefni er hönnun eininga fyrir
einingaframleiðslu, ráðgjöf til viðskiptavina, verkefnastjórnun og
önnur sérhæfð verkefni.
Til greina koma t.d. byggingafræðingar, byggingatæknifræðingar,
iðnfræðingar, tækniteiknarar o.fl..

Óskum eftir að ráða forstöðumann steypustöðvar
fyrirtækisins. Forstöðumaður hefur umsjón með
öllum daglegum rekstri steypustöðvarinnar, sér um
starfsmannamál, aðföng og innra skipulag. Viðkomandi hefur að auki umsjón með því að framleiðslan
uppfylli gæðakröfur og staðla. Leitað er að aðila með
skipulagshæfileika og reynslu af stjórnun. Háskólamenntun er kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

Bílstjórar óskast til starfa við steypustöð Borgar. Jafnt
er um að ræða störf á hefðbundnum steypubílum eða
steypudælum. Reynsla er kostur en ekki nauðsynleg.
Meirapróf er skilyrði.

Umsóknir með ferilskrá óskast sendar á netfangið atvinna@evborg.is eigi síðar en 7. apríl nk.
Fullum trúnaði er heitið.
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Verkamenn
Okkur vantar aðstoðarmenn / verkamenn
til starfa í pípulögnum.

Alhliða pípulagnir sf
Upplýsingar í símum 693 2603 (Úlfar) og 693 2604 (Steinþór)

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í
launamálum leikskóla í Kópavogi.
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
• Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Matráður 100%
Dalur: 554 5740
• Leikskólakennari/þroskaþjálfi/leiðbeinandi
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Hvarf: 570 4900
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur
Pípulagnamaður

Vélfræðingur

Heimlagnadeild Dreifingarsviðs Orkuveitu Reykjavíkur
óskar að ráða pípulagnamann til starfa. Meginverkefni
Heimlagnadeildar er þjónusta við umsækjendur heimlagna svo og þjónusta við viðskiptavini hvað varðar
tengingar við neysluveitur og gæði vöru.

Kerfisstjórn Orkuveitur Reykjavíkur óskar að ráða
vélfræðing til starfa. Meginhlutverk Kerfisstjórnar er
vöktun og stjórnun veitukerfa OR.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Samskipti við umsækjendur, hönnuði og verktaka
• Vettvangsskoðanir
• Áhleypingar heimæða
• Innskráningar í gagnagrunna

Um er að ræða vaktavinnu í stjórnstöð OR sem m.a.
felur í sér:
• Vöktun og stjórnun framleiðslu-, flutnings- og
dreifikerfa OR fyrir heitt vatn, kalt vatn og fráveitu
í gegnum kerfiráð
• Fjarvöktun og stjórnun jarðgufuvirkjana OR

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Við leitum að duglegum og samviskusömum einstaklingi með mikla færni í mannlegum samskiptum.
• Sveinspróf í pípulögnum
• Almenn tölvuþekking og reynsla af innskráningu
upplýsinga æskileg
• Reynsla af þjónustustörfum æskileg
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

• Menntun og réttindi vélfræðings 4. stig
• Starfsreynsla
• Tölvukunnáttu er krafist
• Frumkvæði í starfi og traust vinnubrögð
• Metnaður, áhugi og hæfni í mannlegum
samskiptum

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl nk.

Umsóknarfrestur er til og með 6. april nk.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Brynhildur Steindórsdóttir (brynhildur.steindorsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna
Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 41737 03/08

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

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR.

www.or.is
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Leikskólasvið

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

Deildarstjórar

Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari /þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Aðstoðarmaður í eldhús

Leikskólakennarar/leiðbeinendur

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

Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Tölvunarfræðingur LINUX /
AIX umhverﬁ
Flugstoðir ohf. óska eftir að ráða öﬂugan einstakling í starf
tölvunarfræðings hjá kerﬁsdeild fyrirtækisins.
Um er að ræða hvort heldur sem er framtiðarstarf eða
sumarstarf.

Lárus Hjaltested, yﬁrvaktstjóri:
„Hér gefast góð tækifæri til að vaxa í starﬁ og öðlast nýja færni”
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri:
„Velkomin í öﬂugan, samheldinn og faglegan hóp iðnaðarmanna!”

Vélvirkjar
Við óskum að ráða vélvirkja í dagvinnu og vaktavinnu hjá
Norðuráli á Grundartanga.
Hvaða kröfur gerum við?
O Sveinspróf í vélvirkjun eða að umsækjandi
stefni í sveinspróf innan árs
O Áhugi, góð samskiptahæfni og geta til að
vinna sjálfstætt
O Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverﬁ eða við
sambærileg störf er æskileg
O Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun
kemur í góðar þarﬁr
Hvað veitum við?
Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá
nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk
með góðu samstarfsfólki og við tökum vel á
móti þér. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a.
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum
á tæknibúnaði Norðuráls, með aukinni áherslu
á fyrirbyggjandi viðhald.
O Starfsþjálfun og símenntun
O Nýtt mötuneyti á staðnum
O Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun
að hluta árangurstengd
O Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag
í lífeyrissjóð

Hjá Norðuráli starfar öﬂugt starfsmannafélag
sem stendur reglulega fyrir ýmsum áhugaverðum uppákomum.
Nánari upplýsingar veita:
Lárus Hjaltested, yﬁrvaktstjóri á
rafgreiningarsviði, Einar F. Björnsson,
viðhaldsstjóri, og Rakel Heiðmarsdóttir,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs,
í síma 430 1000.
Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína
fyrir 14. apríl n.k. Þú getur sótt um á vef
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn
þína á netfangið umsókn@nordural.is eða
póstlagt umsóknina merkta: Vélvirki. Við
förum með umsókn þína sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Starfssvið
Kerﬁsdeild sér um rekstur tölvukerfa í ﬂugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. Deildin sér einnig um þjálfunarumhverﬁ.
Tölvukerﬁ ﬂugstjórnarmiðstöðvarinnar eru m.a. ﬂuggagnakerﬁ og ratsjárkerﬁ. Bæði þessi kerﬁ eru með rauntímaupplýsingar um ﬂugumferð á Íslandi og Norður Atlantshaﬁ.
Helstu verkefni felast m.a. í uppsetningu, eftirliti og viðhaldi kerfa. Í starﬁnu felst einnig fyrirbyggjandi viðhald,
greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim. Viðkomandi mun einnig koma að forritun vegna viðhalds kerfa í
notkun, þarfagreiningu vegna nýrra verkefna, gerð kerﬁslýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna,
uppsetningu og prófunar á hugbúnaði og ﬂeiri spennandi
verkefnum. Starﬁð er ýmist unnið á dagvöktum eða á
virkum dögum.
Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilega menntun. Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverﬁ er æskileg. Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ gott
vald á íslenskri og enskri tungu. Einnig er nauðsynlegt að
viðkomandi haﬁ frumkvæði í starﬁ, hafa góða samskiptahæﬁleika, sé skipulagður í verkum sínum og geti unnið
undir álagi.
Við bjóðum traust starfsumhverﬁ og þægilega vinnuaðstöðu. Hjá okkur er gott mötuneyti, öﬂugt starfsmannafélag og vinnufélagarnir eru fyrsta ﬂokks.
Umsóknir
Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurður Hauksson,
deildarstjóri og starfsmannahald Flugstoða síma 4244000.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Skriﬂegar umsóknir með ítarlegum
upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist starfsmannahaldi Flugstoða ohf.
Turni, Reykjavíkurﬂugvelli, 101 Reykjavík,
fyrir 7. apríl nk., eða í tölvupósti á
shard@ﬂugstodir.is.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð
á heimasíðu Flugstoða ohf.,
www.ﬂugstodir.is

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á ﬁmmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störﬁn fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar,
vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæﬁngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

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

Öllum umsóknum verður svarað.

Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yﬁr þjónustuverkefni Flugmálastjórnar
Íslands þann 1. janúar 2007. Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.
Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur ﬂugvalla og
veita ﬂugumferðar - og ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsﬂug og alþjóðlegt ﬂug
yﬁr Norður - Atlantshaﬁ. Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og
kvenna til starfa.

Pípulagningamenn
Pípulagningamenn og menn vanir pípulögnum
óskast til starfa.

Velferðasvið

Alhliða pípulagnir sf
Upplýsingar í símum 693 2603 (Úlfar) og 693 2604 (Steinþór)

Vilt þú taka að þér spennandi hlutastarf í stuðningsþjónustu
hjá Miðgarði þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjal

KÓPAVOGSBÆR
Sumarstörf
Kópavogsbær auglýsir
eftirfarandi sumarstörf
laus til umsóknar:
Áhaldahús
• Flokkstjórar og verkafólk í garðyrkjustörf, grasslátt og almenn verkamannastörf. Æskilegt er að flokkstjórar hafi
reynslu í verkstjórn og / eða garðyrkjustörfum.
Nánari upplýsingar gefur María Vera
Gísladóttir, mariavg@kopavogur.is, sími
570 – 1660.

Gæsluvellir
• Afleysingafólk í 81% starf. Æskilegt er
að umsækjendur hafi reynslu og áhuga
á að starfa með börnum. Umsækjendur
skulu vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Emilía Júlíusdóttir,
emilia@kopavogur.is, sími 570 – 1400.

Íþróttavellir
• Flokkstjórar og verkafólk í almenna
hirðingu og gæslustörf. Umsækjendur
skulu vera fæddir 1990 eða fyrr.
Nánari upplýsingar gefur Ómar Stefánsson,
kopvollur@kopavogur.is, sími 863 – 5913.

Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness
óskar eftir að ráða áhugasamt fólk eldra en 18 ára til að
starfa við liðveislu fyrir fatlaða, bæði börn og fullorðna í
Grafarvogi.

Við bjóðum upp á:
• Fjölbreytt störf
• Sveigjanlegan vinnutíma sem er tilvalin með námi
• Fræðslu og leiðsögn í starﬁ

Markmið stuðningsþjónustunnar er að veita félagslegan
stuðning til þátttöku í samfélaginu og stuðla að aukinni
félagsfærni.

Um er að ræða störf unnin í tímavinnu með sveigjanlegum
vinnutíma 16 - 30 klst. í mánuði. Vinnutími er aðallega á
eftirmiðdögum og um helgar.

Helstu verkefni:
• Að veita persónulegan stuðning til þess að njóta menningar
og félagslífs.
• Að veita aðstoð til að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarﬁ.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur:
• Umsækjendur þurfa að búa yﬁr hæfni í mannlegum
samskiptum og geta starfað sjálfstætt.

Umsóknum skal skilað í Þjónustumiðstöðina Miðgarð,
Langarima 21 eða á netfangið margret.magnusd@reykjavik.is
fyrir 7. apríl 2008

Nánari upplýsingar veitir Margrét Magnúsdóttir, félagsráðgjaﬁ
í síma 411-1400.

Stuðningsfjölskyldur óskast
Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness
óskar eftir að ráða áhugasamar fjölskyldur sem eru
tilbúnar til að taka börn reglubundið til helgardvalar á
heimili sín eina til tvær helgar í mánuði eða eftir nánara
samkomulagi.
Markmið stuðningsfjölskyldu er að styðja við uppeldi og
aðbúnað barna. Stuðningsfjölskyldur taka á móti barni eða
börnum til sólarhringsvistunar á heimili sínu með það að
markmiði að styðja foreldra í forsjáhlutverki, veita þeim hvíld
og/eða styrkja stuðningsnet viðkomandi barns eftir því sem
við á.

Reynslan hefur sýnt að stuðningsfjölskyldur vinna öﬂugt
forvarnarstarf til að tryggja og viðhalda festu og öryggi í líﬁ
þeirra barna sem hjá þeim dvelja.
Æskileg búseta er Reykjavík og nágrannasveitarfélög.
Greitt er samkvæmt verktakasamningi.
Nánari upplýsingar veitir: Margrét Magnúsdóttir í síma
411-1400, netfang: margret.magnusd@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað til Miðgarðs, þjónustumiðstöðvar
Grafarvogs og Kjalarness, Langarima 21, 112. Reykjavík eða
á ofangreint netfang fyrir 7. apríl nk.

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.

Leikjanámskeið
• Leiðbeinendur

sem
hafa
umsjón
með leikja- og siglinganámskeiðum.
Umsækjendur þurfa að hafa reynslu og
áhuga á starfi með börnum og skulu vera
21 árs eða eldri.
Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinendum. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
og áhuga á að starfa með börnum.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Arna Margrét
Erlingsdóttir, arname@kopavogur.is, sími
570 – 1600.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað.
Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5
heimsálfum, þar af um 370 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Skólagarðar
• Leiðbeinendur (garðstjórar) sem hafa
umsjón með skólagörðum. Æskilegt er
að umsækjendur hafi reynslu og áhuga á
ræktun og að starfa með börnum og skulu
vera 21 árs eða eldri.
Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinendum.
Umsækjendur þurfa að hafa áhuga á að
starfa með börnum. Umsækjendur skulu
vera 18 ára eða eldri.
Nánari
upplýsingar
gefur
Sigurður
Ólafsson, sigurdurgo@kopavogur.is, sími
570 – 1550.

Sundlaugar

Innheimtufulltrúi
Marel óskar að ráða innheimtufulltrúa. Um er að ræða starf í fjármáladeild þar sem
meginstarfssvið felst í innheimtu innlendra og erlendra krafna. Starfið krefst góðrar hæfni í
samskiptum, nákvæmni og sjálfstæðra vinnubragða.
Starfssvið:

• Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin.
Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefa Guðmundur
Harðarson (Sundlaugin Versalir), gudmundurh@kopavogur.is, sími 570 – 0480
og Pétur Birgisson (Sundlaug Kópavogs),
peturbi@kopavogur.is, sími 570 – 0470.

Vinnuskóli
• Leiðbeinendur (flokkstjórar) sem vinna
með og stjórna vinnuflokkum unglinga.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu
í verkstjórn og að starfa með unglingum.
Umsækjendur skulu vera 21 árs eða eldri.
Yfirleiðbeinendur sem hafa umsjón með
mörgum vinnuflokkum og ákveðnum
verkefnum. Umsækjendur þurfa að hafa
reynslu í verkstjórn og skulu vera 21 árs
eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður Ólafsson,
sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Eingöngu er hægt að sækja
um sumarstörf á heimasíðu
Kópavogsbæjar
www.kopavogur.is
frá 26. mars.
Umsóknarfrestur er til
13. apríl 2008.

www.kopavogur.is

•
•
•
•
•
•
•

innheimta innlendra og erlendra krafna
dagleg samskipti við viðskiptavini, sölumenn og umboðsaðila um heim allan
samskipti við innheimtufyrirtæki
yfirsýn bankaábyrgða
eftirfylgni með samningum
bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita
önnur tilfallandi verkefni s.s. afleysingar fyrir aðalgjaldkera

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

góð reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er skilyrði
góð bókhaldskunnátta er skilyrði
góð kunnátta í bókhaldskerfi, s.s. Axapta eða sambærilegu er kostur
góð enskukunnátta er skilyrði, önnur tungumálakunnátta er kostur
reynsla af erlendum viðskiptasamskiptum er kostur

Frekari upplýsingar um starf innheimtufulltrúa veitir Snorri H. Þorkelsson, fjármálastjóri, snorri@marel.is
í síma 563-8445.
Sækja skal um störfin á heimasíðu Marel, www.marel.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2008.
Fullum trúnaði er heitið gagnvart umsækjendum.

www.marelfoodsystems.com
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ATVINNA

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ

Kampur

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

Samkaup Úrval Borgarnesi
Samkaup Úrval við Hyrnutorg óskar
eftir verslunarstjóra

Hefurðu áhuga á faglegu starfi
á vettvangi frítímans?

Starfssvið;
Ábyrgð á rekstri verslunarinnar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti við viðskiptavini
Birgðahald og önnur tilfallandi störf

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

Hæfniskröfur;
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði
Frumkvæði og metnaður í starﬁ
Góð framkoma og rík þjónustulund
Reynsla af stjórnun og rekstri

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

Um áhugavert starf er að ræða hjá ört stækkandi
fyrirtæki. Góð laun í boði fyrir drífandi og kraftmikinn einstakling. Allar frekari upplýsingar veitir
Dómhildur Árnadóttir
á netfanginu: domhildur@samkaup.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Snorradóttir,
deildarstjóri barnasviðs Kamps, í síma 411-5563, netfang gudrun.margret.snorradottir@reykjavik.is
og Árni Jónsson, forstöðumaður Kamps, í síma 411-5560, netfang arni.jonsson@reykjavík.is.
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2008.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.itr.is eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt „Umsjónarmaður – Hlíðaskjól“
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

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

Laust starf í innkaupadeild
MS Reykjavík, Bitruhálsi 1, óskar eftir að ráða
tímabundið, í lausa stöðu. Um er að ræða almenn
skrifstofustörf í innkaupadeild, en helstu verkefni
eru eftirfarandi:
• Gerð pantana hjá erlendum birgjum
• Gerð aðﬂutningsskýrslna
• Bókanir
• Upplýsingagjöf til starfsstöðva MS

K^aijheZccVcY^d\a[aZ\i
hjbVghiVg[[ZgV _cjhij4

Leitað er að einstaklingi með góða almenna tölvukunnáttu og sérstaka þekkingu á NAVISION hugbúnaði.
Auk þess er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, góða
framkomu og þjónustulund.
Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi
geti byrjað sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Aðalbjörg Lúthersdóttir,
starfsmannastjóri MS í síma 569-2225 Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl nk. og skulu umsóknir
berast til starfsmannastjóra MS, Bitruhálsi 1, 110
Reykjavík eða á netfangið starfsmannasvid@ms.is
Mjólkursamsalan ehf. er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt. Félagið
rekur 7 starfsstöðvar víðs vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450
starfsmenn.

6AEWaVaZ^\Vch`VgZ[i^g]gZhhjhiVg[h[a`^i^ahiVg[V@Z[aVk`d\GZn`_Vk`#
K^aZ^ijbV[a`^hZb]Z[jgYg^[`gV[id\bZicVi^aVc{{gVc\g^hiVg[^#

Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að ﬁnna á heimasíðu félagsins

@cVggVgkd\jg'&%)GZn`_Vk`Hb^*.&)%%%Vk^h#^h

39,3%

24,5%
Atvinna –
Morgunblaðið

<^ai`jh`giZ^c^
Ijc\jb{aV`jcc{iij
G`V _cjhijajcY
Ì]j\V{[ZgVbZcch`j
Ì]j\V{Wajb
=gZ^cihV`Vkdiidg

Allt – Atvinna








Jbh`c^gh`jajhZcYVg{Vik^ccV5Vae#^h
[ng^g,#Vega'%%-#
C{cVg^jeeah^c\VgkZ^i^g>c\^=Z^Vg
7Zg\ ghhdc#

skv. könnun Capacent 1. nóv. 2007–31. jan. 2008
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www.ms.is.
8AA8@@"F<4"A@&%(%,

JbZgVg¨VV[\gZ^haj{WaVaZ^\jWajb#Jcc^Zg{YV\"d\`kaYk`ijb
@Z[aVk`d\YV\k`ijbGZn`_Vk`#

Við stöndum
upp úr
Atvinnublað Fréttablaðsins
er með 60% meiri lestur en
atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára

Atvinna í boði...

...alla daga

Fasteignablað 12
bls.
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Allar

fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

16
söluskrifstofur

Miðlun

Skeifan

Ásbúðartröð 15
220 Hafnarfjörður
3ja herbergja sérhæð með bílskúr.

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Goðheimar 22
Torg

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

Lómasalir 14-16
Torg

108 Reykjavík
Á besta stað neðst í Fossvogsdal

201 Kópavogur
Mikið áhvílandi mögul. á yfirtöku

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

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 26.900.000
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 254,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 39.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Grundarland 13

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Falleg íbúð á jarðhæð með sérinngangi og bílskúr á þessum vinsæla stað miðsvæðis í borginni. Nýlegt
eikarparket er á flestum gólfum. Forstofa er með náttúrustein á gólfi. Eldhúsið er með fallegri sérsmíðaðri
Alnó innréttingu. Nýlegur stálofn og uppþvottavél fylgir með. Stofan rúmar bæði stofu og borðstofu.
Hjónaherbergið er með fallegum nýlegum fataskáp. Í rúmgóðu barnaherberginu er einnig nýlegur
fataskápur. Baðherbergið er tekið í gegn ca 2000 og er með baðkari. Innan íbúðar er gott þvottahús

Verð: 24.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 112,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 12.100.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is

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

104 Reykjavík
Góð sérhæð með bílskúr!

Torg

hafdis@remax.is

Verð: 24.900.000

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

Glaðheimar 14 a

104 Reykjavík
Falleg eign með sérinngangi!

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

Kólguvað 7
Torg

110 Reykjavík
Einstök efri-sérhæð með bílskúr!

Stærð: 161,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 27.690.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið
Hús

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000
berglind@remax.is

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Verð: 43.500.000

Glæsileg efri-sérhæð með góðum bílskúr. Allar innréttingar í eigninni eru sérsmíðaðar og gólfefnin eru mjög
fallegt plankaparket frá Parka úr svar/grá bæsaðri eik. Öll tæki í eldhúsi eru mjög vönduð frá Bosch,
hágæða ofn og span helluborð. Granít er á borðum bæði í eldhúsi og á baðherbergi. Á eldhúsi er svart
granít með gliturflögum og hvítt á baðherbergi. Á baðherbergi er salernið, sturtubotninn og vaskurinn allt úr
hönnun Philippe Starck. Stórar svalir liggja ofan á öllum bílskúrnum.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Kórsalir 3
Opið hús í dag kl 16.00-16.30

Verð: 0

201 Kópavogur
Stór eign með 2 veröndum!

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Fallegt einbýlishús á einni hæð með glæsilegum sólskála og arkitektateiknuðum garði á einum eftirsóttasta stað
borgarinnar í Fossvogsdalnum. Um er að ræða neðstu götu í dalnum og óbyggt svæði og óhindrað útsýni er
sunnan við húsið sem stendur á um 1200 fm lóð. Húsið er teiknað af Manfred Vilhjálmssyni og er skráð 254 fm
en að sögn eiganda er að auki um 50fm rými sem ekki er skráð. Húsinu hefur verið mjög vel við haldið og er
ástand þess ytra sem innra mjög gott. Garðurinn er glæsilegur og hannaður af Stanislaw B. og er mjög gróinn
með sérvöldum gróðri, góðri lýsingu, tjörn, fallegri bogabrú, timburverönd og nýlegum heitum potti. Eignin skiptist
í Forstofu, 2 stórar stofur, sólskála, 3 svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, 3 baðherbergi, eldhús, þvottahús,
frístundaherbergi, bílskúr og geymslu. Upphituð bílastæði fyrir tvo bíla er fyrir framan hús. Byggingarár hússins skv
FMR er 1978 en vegna langs byggingartíma hefur aðeins verið búið í húsinu síðan 1983. Þetta er vel viðhaldið og
fallegt hús með mikla stækkunarmöguleika vegna stærð lóðar á einum eftirsóttasta og allra besta staðnum í
Fossvogsdalnum.

Stærð: 163,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 26.000.000
Bílskúr: Já

Torg
Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 39.000.000

Mjög rúmgóð íbúð á jarðhæð með stæði í bílageymslu. Tvær verandir eru við eignina og gott
hjólastólaaðgengi. Innréttingar eru úr kirsuberjavið og gólfefni parket og náttúrusteinn. Eldhúsið er með
fallegri innréttingu og vönduðum stáltækjum. Sjónvarpshol er við hlið eldhúss. Frá stofu er útgengt á stóra
verönd. Svefnherbergin eru 4 öll með góðum skápum. Hjónaherbergið er mjög rúmgott með útgengi á
verönd. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa. Þvottahús er innan íbúðar og geymsla er 17fm

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Básbryggja 2
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð, mikil lofthæð!

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.985.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

Norðurbrú 4
Torg

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

220 Hafnarfjörður
Laus fljótlega

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

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

Lyngmóar 7
Torg

210 Garðabær
Laus strax

270 Mosfellsbær
Göngufæri á golfvöllinn!

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

valurblom@remax.is

valurblom@remax.is

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00-16:30

110 Reykjavík
Fjögurra herb. íbúð með bílskýli

Sporhamrar 6
Torg

112 Reykjavík
Rúmgóð 3ja herb. íbúð með bílskúr

Torg

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is

dorothea@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Verð: 36.900.000

Verð: 32.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Álfhólsvegur 19
Torg

200 Kópavogur
Þriggja herb. með sér inngangi

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

Torg

Opið
Hús

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is

dorothea@remax.is

Opið hús í dag kl. 19:00-19:30

Verð: 30.900.000

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

Stærð: 139,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 17.970.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.18:00-18:30

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Álakvísl 36

Verð: 28.900.000

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.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Torg

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16:00-16:30

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 20.120.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

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

Þrastarhöfði 3

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 26.400.000

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

Verð: 39.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð (4.hæð) í fallegu lyftuhúsi. Svalirnar á húsinu eru 30-40 fm og
snúa í suður. Á íbúðinni er eikar parket og eikar innréttingar. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með
bæði baðkari og sturtuklefa. Eldhúsið er mjög rúmgott með góðri eikar innréttingu á þrjá veggi. Útgengi er
á svalirnar frá eldhúsinu. Stofan er mjög rúmgóð og rúmar bæði stofu og borðstofu. Útsýni er út á sjó frá
stofuglugganum. Í Sameign er stæði í bílageymslu og 11.4 fm geymsla.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag kl. 15:00 - 15:30

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is
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Kelduhvammur 18

Torg

hafdis@remax.is

Verð: 29.900.000

Glæsileg íbúð á 3ju hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er skráð 105,5 fm en að auki er ris yfir íbúðinni
ca 40fm að gólffleti og nýtist mjög vel t.d sem vinnuherb.(leyfi frá arkitekt hússins til að setja þakglugga á
risið) Stofa og eldhús er opið rými með mjög mikilli lofthæð. Út frá stofu eru S.svalir. Eldhúsið er með hvítri
innréttingu og stórri gaseldavél. Baðherbergið er flísalagt með baðkari. Svefnherbergin eru 3 og innaf
hjónaherb.er fataherbergi. Þvottahús er innan íbúðar. Topp eign!

210 Garðabær
30 fm svalir, lyfta og bílageymsla

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 24.635.000
Bílskúr: Já

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Verð: 21.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Langamýri 57
210 Garðabær
Mjög góð staðsetning

Stærð: 105 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Já

Flétturimi 38
Torg

112 Reykjavík
Flott 3ja herbergja

Opið
Hús

Opið hús í dag 14:00 til 14:30

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi
862 5999

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi
616-6642

larus@remax.is

katrin@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00 - 14:30

107 Reykjavík
Sjarmerandi eign á frábærum stað

Stærð: 72,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Sjávargrund 6a
Torg

210 Garðabær
Frábær fjölskyldueign

Bryggjuhverfi
Glæsileg 5 herbergja íbúð

Torg

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi
616-6642

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi
616-6642

katrin@remax.is

katrin@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00 TIL 16:30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 24.285.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000

Falleg íbúð á tveimur hæðum með stæði í lokaðri bílageymslu á góðum stað í Garðabæ. Anddyri með
skápum og flísum á gólfi. Stofa mjög björt með stórum gluggum. Eldhús er með fallegri ljósri innréttingu og
borðkrók. Úr eldhúsi er hægt að ganga út á afgirta verönd. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf, baðkari
og sturtu. Hjónaherbergi og barnaherbergi eru með skápum og parketi á gólfi. Í kjallara er þvottahús,
geymsla og gott rými sem hægt er að nýta sem svefnherbergi. Stór og góður lokaður garður

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

Naustabryggja 5

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

Opið
Hús

Verð: 23.700.000

Sérstaklega rúmgóð 3ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi í þessu vinsæla hverfi. Úr forstofu er
gengið inn í lítið herbergi með glugga, tilvalið að nýta sem vinnuherbergi. Stofa er mjög björt með
skemmtilegum hornglugga. Svefnherbergi er stórt með fataskáp og fataherbergi. Flísalagt baðherbergi
með sturtu og glugga. Eldhús er að hluta til með upprunalegri innréttingu og borðkrók. Sérgeymsla innan
íbúðar. Parket og dúkur á gólfi. Stór garður með grilli og garðskúr. Örstutt í HÍ og Melaskóla.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 TIL 15:30

Verð: 23.900.000

Mjög björt og skemmtileg 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, innréttingu og baðkari. Þvottahús er inn af baði. Plastparket
og flísar á gólfi. Þetta er góð eign í snyrtilegu fjölbýli og örstutt í alla þjónustu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Reynimelur 44

Torg

Opið
Hús

Verð: 27.900.000

Falleg endaíbúð á mjög góðum stað í Garðabæ. Íbúðin er á jarðhæð í fallegu húsi sem er innst í botnlanga
og mjög stutt í skóla og leiksvæði fyrir börnin. Íbúðin er björt ög falleg með góðum palli og garði í suður.
Eignin skiptist í 84 fm íbúð auk 21 fm bílskúrs. Húsið er fallegt að utan með sérstaklega snyrtilegum og
fallegum garði. Íbúðin er endaíbúð sem snýr út að skemmtilegu opnu svæði. Stutt gönguleið í sjónlínu alla
leið í barnaskóla. Góð erlend lán geta fylgt.

Stærð: 85,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
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Stærð: 208 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Laxatunga 5
Þing

270 Mosfellsbær
Einbýli í byggingu á flottri lóð.

Þing

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:00 og 17:30

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi
893 0082

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi
893 0082

gs@remax.is

gs@remax.is

Uppl í síma 893 0082

Verð: 31.900.000

Glæsileg 5 herbergja 126 fm íbúð á tveimur hæðum í bryggjuhverfi. Á neðri hæð er stofa, borðstofa,
baðherbergi, eldhús og tvö svefnherbergi. Eldhúsið er hið glæsilegasta með fallegum innréttingum og
góðum tækjum. Stofan er björt og er hátt til lofts. Á efri hæð er baðherbergi, eitt svefnherbergi og
sjónvarpsrými. Stæði í bílageymslu fylgir. Þetta er flott eign á góðum stað sem vert er að skoða. Uppl.
gefur Garðar í síma 8930082

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 28.550.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.14:00 - 14:30

Gnoðarvogur 78
Þing

104 Reykjavík
Glæsileg hæð í sundunum !

bergurst@remax.is

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 18.510.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283

Þing
Bergrún Brá
Sölufulltrúi
698 7352

oligisli@remax.is

bergrunbra@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

hronn@remax.is

hronn@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 59.900.000

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, fallegt
eldhús, rúmgott þvottahús, innangengt í bílskúr og góð afgirt suður verönd. Allar innréttingar og hurðir úr
kirsuberjavið. Falleg sérsmíðuð innrétting í eldhúsi. Mikil lofthæð og innfelld lýsing á efri hæð. Fataherbergi
innaf hjónaherbergi. Tvö stór herbergi eru á neðri hæð ásamt baðherbergi. Möguleiki á að útbúa sér íbúð á
neðri hæð. Hiti í gólfum á baðherbergjum og forstofu. Sjón er sögu ríkari.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

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

Birkiás 20 - 210 Garðabæ
Glæsilegt raðhús á útsýnisstað
Skóli og leikskóli í göngufæri

Verð: 30.000.000

208 fm einbýlishús í byggingu á besta stað í Leirvogstungunni á 989 fm2 lóð. ATH þetta er ein af stæstu
einbýlishúsalóðunum í hverfinu. Um er að ræða einbýli á einni hæð, með 48 fm bílskúr. Í húsinu eru 4
svefnherbergi, tvö baðherbergi, eldhús, þvottahús, stofa og bílskúr. Frábært útsýni er í vestur til Lágafells
og eins niður Leirvogstunguna. Einnig er gott útsýni upp að Esjunni. Húsið er í byggingu og er verðið
endurskoðað miðað við framkvæmdarstig.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is
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Verð: 32.900.000

Eldhús bjart og rúmgott með nýlegri hvítri innréttingu og góðum borðkrók. Hol með flísum á gólfi og
góðum skápum. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgengi út á um 40fm suðursvalir með miklu útsýni.
Möguleiki á að stækka íbúðina um svalir. Barnaherbergin eru tvö. Rúmgott hjónaherbergi með góðu
skápaplássi. Baðherbergi nýtekið í gegn. Tengi fyrir þvottavél í eldhúsi og einnig sameiginlegt þvottahús í
sameign.Góður bílskúr.Hús nýlega tekið í gegn. LAUS FLJÓTLEGA !

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is
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Rósarimi 6
112 Reykjavík
Laus til afhendingar strax !

Stærð: 80,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Þing

112 Reykjavík
Frábært einbýlishús.

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 15:00-15:30.

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532

hogni@remax.is

hogni@remax.is

OPIÐ HÚS SUN. 30. MARS 15:00-15:30.

109 Reykjavík
Nýuppgerð 3ja herbergja íbúð

bergurst@remax.is

Goðheimar 13
Þing

104 Reykjavík
Skemmtileg íbúð á góðum stað.

Opið
Hús

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

Þing

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532

hogni@remax.is

hogni@remax.is

OPIÐ HÚS SUN. 30. MARS KL. 17:00-17:30Verð: 34.900.000
Skemmtileg 4ja herbergja sérhæð, nýlega uppgerð. Sér inngagnur. Svefnherbergin eru með parketi og
skáp, öll rúmgóð og björt. Útgengt á sérsvalir í hjónaherbergi. Eldhúsið er í mjög góðu standi, stór
borðkrókur, gas- og rafmagnshelluborð er til staðar ásamt viftuháf og uppvöskunarvél sem fylgir, nýlega
flotað gólf. Baðherbergið er nýlegt, flotað gólf og baðkar með sturtu. Stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
eru með glugga eftir endilangri íbúðinni, parket á gólfi og útgegnt á aðrar svalirnar.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is
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105 Reykjavík
Strax tilbúin til afhendingar.

bergurst@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 30. MARS KL: 16:00-16:30Verð: 19.900.000

Sigtún 35

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 79,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 12.250.000
Bílskúr: Nei

Snotur blokkaríbúð. Snyrtilegur sameiginlegur inngangur. Gengið er inn í forstofu, eldhúsið er við hægri
hönd en svefnherbergi og bað á vinstri. íbúðin er parket lögð, flísar inná baði, eldhúsi og forstofu. Eldhúsið
er í góðu standi, opið báðu megin við stofuna. Stofan er björt og rúmgóð, útgengt á svalir. Svefnherbergin
eru á einum gang, baðherbergið á milli þeirra. Mjög sætt baðherbergi með góðri innréttingu, baðkari og
sturtu. Pláss fyrir þvottavél, allt hvítt. Geymsla í sameign.

Verð: 59.990.000

Gengið inn í flísalagða forstofu með fataskáp. Þaðan inn í flísalagða tvískipta stofu með flottum arinn og
glæsilegu útsýni, útgengt í nýja sólstofu, flísalögð með hita í gólfi, útgengt á trépall með heitum potti.
Eldhús með innréttingu, borðkrók og eyju. Tvö parketlögð svefnherbergi með fataskápum. Parketlagt
hjónaherbergi með sér baðherbergi og fataherbergi. Baðherbergi með innréttingu, sturtu og baðkari.
Flísalagt þvottahús með innréttingu. Flottur 26 fm bílskúr með geymslulofti.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

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

Eyjabakki 6

Þing

Opið
Hús

Verð: 21.500.000

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

Stærð: 209,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 32.690.000
Bílskúr: Já

Fannafold 97

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 151 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Já

Háholt 11
Þing

220 Hafnarfjörður
VEL SKIPULÖGÐ OG BJÖRT EIGN,

Opið
Hús

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: Nei

Stjarnan

Opið
Hús

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532
hogni@remax.is

OPIÐ HÚS SUN. 30. MARS KL. 18:00-18:30Verð: 36.900.000

Opið hús í dag 30 mars kl. 15 - 15:30

Glæsileg 151 fm íbúð á annari hæð. Komið er inn í anddyri með fatahengi. Íbúðin er öll parketlögð. Vinstra
megin er eitt svefnherbergi, gott eldhús með nýlegri innréttingu. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Við
enda gangs er gott svefnherbergi og þar við hlið stórt svefnherbergi. Hægra megin við gang eru tvær
samliggjandi suður stofur, búið er að opna á milli. Nýtt eikarparket á stofugólfi. Svalir út af stofu.
Sérgeymsla á jarðahæð og sameiginlegt þvottahús. Bílskúr og sér innkeyrsla.

Íbúðin er með fallegu útýsni til suðurs og er nálægt skóla og leikskóla. Hús að utan og sameign er í góðu
ástandi. Nánari lýsing eignar: Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri/hol, borðstofu, stóra stofu með útgengi út á
suðursvalir, opið eldhús með fallegri ljósri innréttingu, þvottaherbergi inn af eldhúsi, 3 rúmgóð
svefnherbergi með fataskápum, stórt baðherbergi með baðkari/sturtu og geymslu í sameign. Gólfefni:
Fallegt hnotuplastparket og flísar.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

Verð: VERÐTILBOÐ
Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

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

Grænakinn 6

Stærð: 269,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 31.300.000
Bílskúr: Já

220 Hafnarfjörður
HÚS MEÐ AUKA ÍBUÐ, FALLEGUR GARÐUR

Stekkjarhvammur 13
Stjarnan

220 Hafnarfjörður
RAÐHÚS MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR

Opið
Hús

Opið hús í dag 30 mars kl.14 - 14:30

Stjarnan

Opið
Hús

Opið hús í dag 30 mars kl. 14 - 14:30

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.

Stærð: 183,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 26.700.000
Bílskúr: Já

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

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

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

Stærð: 335 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Urrðabrunnur 58
113 Reykjavík
Glæsilegt einbýli á góðum stað

Senter

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161
kitty@remax.is

Verð: 63.900.000
Glæsilegt 332 fm einbýlishús í byggingu við Úlfarsfell með 40fm bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum,
endahús í einbýlishúsagötu og er lóðin mjög rúmgóð, eða 671 fm að stærð. Húsið er byggt úr steinsteypu
en er klætt að utan með steingráum flísum og sedrusvið á hliðum. Gluggar og hurðir eru úr áli/tré og með
tvöföldu K-gleri. Gert er ráð fyrir gólfhitun. Húsið getur skilast fokhelt í júní 2008 eða tilbúið til innréttinga í
júlí 2008.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Drekavogur 4
104 Reykjavík
Laus strax

Stærð: 64,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 57 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 8.386.000
Bílskúr: Nei

Bergþórugata 14
Senter

101 Reykjavík
Falleg tveggja herbergja íbúð.

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi
694 4700
steini@remax.is

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 18.500.000

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á góðum stað í miðbænum. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum
fataskáp. Eldhúsið er með góðu skápaplássi og inn af því er borðkrókur. Flísar eru á eldhúsinu og
borðkróknum. Stofan er parketlögð og úr henni er útgengi á timburverönd sem snýr til suðurs.Garðurinn er
einstaklega skjólgóður. Svefnherbergi er rúmgott og þar er fataskápur. Parket er á svefnherberginu.
Baðherbergið er flísalagt. Sturta er á baðherberginu. Tvöfalt gler er í allri íbúðinni.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stóriteiteigur 26
í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 20.800.000

270 Mosfellsbær
Kaup fyrir laghenta

Stærð: 261 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 33.690.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Mjög falleg tveggja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli í Heima- & Vogahverfi. Íbúðin er með sérinngangi. Hún
skiptist í parketlagt anddyri með góðum skápum, gott parketlagt svefnherbergi með skápum og góðum gluggum,
flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu, og þvottaherbergi/geymslu með hillum og vaski í borði þar innaf,
parketlagt eldhús með góðri innréttingu og tækjum, eldavél, ofn og gufugleypir, og rúmgóða og bjarta
parketlagða stofu með stórum gluggum og hurð út á hellulagða verönd. Íbúðin hefur öll verið nýmáluð af
atvinnumálara og er nýstandsett. Þetta er stílhrein og falleg íbúð. Hún er laus strax og lyklar eru á skrifstofu. Næg
bílastæði við húsið sem er í rólegu umhverfi.

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi
821 0654

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi
897 6966

bjarni@remax.is

ajul@remax.is

Opið hús?..í dag. 30/03 14,00-14,30

thorunn@remax.is

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

Stærð: 235 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 36.950.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Glæsileg 3 herb. íbúð á 2.hæð
Stæði í bílageymslu

Mjódd

Opið
Hús

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

edda@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15:30-16:00

Verð: 54.800.000

Í aðalíbúð hússins eru m.a. 4 svefnherbergi, stór stofa, borðstofa, eldhús með borðkrók. Suður svalir eru
út af stofu og suðvestur svalir út af stærsta svefnherbergi á efri hæð. Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð er
með sér inngangi. Hiti er í stéttum og innkeyrslu að bílskúr. Garðurinn er vel hannaður og ræktaður með
gróðurhúsi. Vandaðar og reglulegar endurbætur og viðhald. Friðsælt umhverfi þó stutt sé í miðbæ
Hafnarfjarðar, skóla og aðra þjónustu.

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.095.000
Bílskúr: Nei

Ársalir 3 - 202 Kópavogur

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL.14:00-15:00

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Fagrakinn 15 - 220 Hafnarf.
Glæsilegt einbýlishús m/bílskúr
og auka íbúð á jarðhæð

Verð: 43.900.000

Stórt raðhús í Mosfellsbæ. Húsið er 2 hæðir, kjallari og bílskúr samtals 261 fm. Hæðin skiptist í forstofu,
eldhús, búr, sjónvarpshol og stóra stofu, úr stofu er útgengt í gróinn garð, nýlegur stór sólpallur. Efri hæðin
er baðherbergi 4 svefnherbergi útegengt á stórar svalir. Í kjallara er svefnherbergi tómstundarými og
gluggalaust rými undir bílskúr. Bílskúr er í góðu standi. Þetta er eign sem þarnast lagfæringar. upplýsingar
veitir Árni RE7MAX mjódd sími 897 6966 eða ajul@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Verð: 32.900.000

Opin og björt 3 herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi. Á teikningum er gert ráð fyrir þriðja
svefnherberginu. Flísalagðar suðvestur svalir sem má yfirbyggja. Stæði í bílastæðahúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Stutt í alla þjónustu.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Flétturimi 22
112 Reykjavík
Fyrsta hæð með afgirtri verönd

Stærð: 72,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Miðhús 7
Senter

112 Reykjavík
Fallegt einbýli í rólegu hverfi !

Stærð: 210,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Senter

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Sunnudga 14:00-14:30

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.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Veghús 31
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð með útsýni !

Stærð: 70,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Senter

Sunnudag 15:30-16:00 og mánud.18-18:30

Verð: 56.900.000

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Fallegt einbýli ásamt bílskúr í góðu hverfi. ATH skipti á 4ra herbergja íbúð kemur til greina !! Neðri hæð: Gengið er
inn í flísalagða forstofu, fataskápur. Þvottahús með ljósri innréttingu. Flísalagt gesta wc. Eldhús með fallegri
kirsuberja og sprautulakkaðri innréttingu, vönduð tæki, búr innaf eldhúsi, parket á gólfi. Rúmgóð stofa, parket,
útgengi á pall og út í garð. Steyptur parketlagður stigi uppá efri hæð. Efri hæð: Stórt fjölskyldu og sjónvarpsrými,
parket. Þrjú rúmgóð barnaherbergi, parket, útgengi úr einu þeirra á svalir. Hjónherbergi með skápum, parket,
útgengi á svalir. Baðherbergi með fallegri innréttingu, bað, flísalagt. Bílskúr með hita og rafmagni. Afar
skemmtilegt hús í góðu hverfi, stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu. Sjón er sögur ríkari.

sigga@remax.is

Sunnudag 14:45-15:15

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.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

200 Kópavogur
Frábær staðsetning !

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

sigga@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

thorunn@remax.is

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

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

Kjarrhólmi 30

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Hverfisgata 39
Senter

101 Reykjavík
Nýuppgerð - laus við kaupsamning

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

Senter

Opið
Hús

Sunnud.16:30-17:00

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Hringdu núna og pantaðu tíma í skoðun

Verð: 23.900.000

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Brimdalur 7
230 Reykjanesbær
Glæsilegt einbýli !

Hringið núna og fáið upplýsingar

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Tröllakór 5-7
Senter

203 Kópavogur
Gott fermetraverð !

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

Senter

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Verð: 31.900.000

Verð: 54.900.000

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

Verð: 27.900.000

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

4ra herbergja endaíbúð í nýju fjölbýli með sé inngangi á svölum, ásamt stæði í bílageymslu. Sér stofnlokar í
íbúðinni fyrir neysluvatn.Gólfhiti. Hægt er að velja um þrjár tegundir viðartegunda í innréttingar og skápa.
Vönduð tæki og góður frágangur. Tvær íbúðir eftir. Hringdu núna og fáðu nánari upplýsingar !

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stærð: 181,7 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 30.280.000
Bílskúr: Já

Asparholt 7
225 Álftanes
Endaraðhús/bílskúr m/stórum garði

Skálaheiði 3
Mjódd

200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð m/sérinngangi

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Stærð: 162,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 21.350.000
Bílskúr: Já

104 Reykjavík
Falleg sérhæð á frábærum stað

Kringlan 79
Mjódd

103 Reykjavik
Endaraðhús í hjarta Reykjavíkur

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Verð: 63.900.000

Gullfallegt, stílhreint, vel skipulagt og jafnframt mikið endurnýjað endaraðhús m/bílageymslu við Kringluna þar sem hjarta Reykjavíkur slær. Fallegur garður m/sólpalli . Á aðalhæð er eldhús, stofa/borðstofa með
arinn og útgengi á stóran sólpall, gestasnyrting og þvottahús. Á efri hæð er hátt til lofts og þar eru 3
svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Svalir. Nýtt þak m/nýjum gluggum. Húsið allt
nýmálað að utan og innan og vel við haldið í alla staði. Frábær eign.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Íbúðin er laus
FLOTT-ALLT ENDURNÝJAÐ

Mjódd

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
698 7695

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

Ferjubakki 12, 2 hæð

Stærð: 185 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 25.990.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 44.900.000

Gullfalleg og klassísk sérhæð á vinsælum stað í Laugaráshverfinu.Við endurnýjun var tekið mið af stíl og
anda hússins og í því eru nú glæsilegar samliggjandi stofur og þrjú svefnherbergi. Eldhús m/tækjum
hannað af Rut Kára m/hvítum innréttingum. Granít í borðplötum og sólbekk. Flísalagt baðherbergi
m/ítölskum marmaraflísum. Á gólfum er gegnheilt merbau-plankaparket og indverskar steinskífur. Bílskúr.
Beiðni um byggingu 63 fm. rishæðar hefur fengið jákvæða umsögn hjá byggingafulltrúa Reykjavíkur.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 21.900.000

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

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Kambsvegur 35

Mjódd

Opið
Hús

Verð: 47.900.000

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

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

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

FANNBORG 3,200 KÓP.
Mjódd

Miðbærinn
Glæný falleg íbúð

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei

Mjódd

Opið
Hús

Opið hús í dag. kl: 16:00- 16:30

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

gully@remax.is

Opið hús í dag. kl: 17:00- 17:30

Verð: 17.900.000

Stórfín og björt 2 herbergja glæsileg enda-íbúð á 2 hæð. ÍBÚÐIN ER MJÖG FALLEG OG SMART-ÖLL
NÝUPPTEKIN. Innréttingar: Hvítar(háglans) og Eik, Eikar-parkett á gólfum, Eikar-fataskápar,nýir gluggar og
gluggakistur, nýtt rafmagn, nýjar innihurðir,nýjar eldunar og baðgræjur. Glæsileg stofa með útgengi á svalir.
Óvenjustórt svefnherbergi- sem einfalt er að stúka í tvennt, ef vill. Íbúðin er laus við kaupsamning. Hægt
að flytja beint inn. Frábær eign á besta stað- Öll þjónusta við hendina.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Stærð: 87 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Engihjalli 3
Kópavogur
Gott útsýni

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn milli kl 15-15.30

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Breiðvangur 9
Lind

Hafnarfjörður
Frábær kaup í barnvænu hverfi

Stærð: 118,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

pallb@remax.is

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
693 4085

Lilja E.
Sölufulltrúi
690 2708

gylfi@remax.is

liljae@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 14:00 - 14:30

Verð: 19.700.000

Falleg íbúð á barnvænum stað í Engihjalla 3,stutt er í alla þjónustu. Komið er inn í rúmgóða forstofu með
fínum skáp.Eldhúsið er með góðu skápaplássi og eru nýleg gólfefni á gólfum. Baðherbergið er flísalagt
með ljósum flísum, góð sprautulökkuð innrétting (tengi fyrir þvottavél).Þvottahús er á hæðinni.
Hjónaherbergið er rúmt og er mikið skápapláss.Barnaherbergið er með parketi á gólfi og nokkuð rúmgott.
Stofan er parketlögð og er útgegnt á svalir úr stofu, gott útsýni.

Verð: 24.800.000

UPPLAGT TÆKIFÆRI FYRIR GÆLUDÝRAEIGENDUR-SÉRINNGANGUR GLÆSILEG EIGN, ÖLL
NÝUPPTEKIN Á FALLEGAN MÁTA. Getur losnað fljótlega. Forstofa,stofu/borðstofurými með fallegu
eldhúsi,eldunareyja. 3 mjög rúmgóð herbergi. Mikið skáparými. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
sturtu. Þvottahús og sérgeymsla. Innihurðir, skápar,innréttingar og parket allt úr EIK. Möguleiki að taka
minni eign uppí. Góð eign á frábærum stað í hjarta Kópavogs með alla þjónustu í göngufæri.

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

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

Verð: 23.900.000

Falleg björt og snyrtileg 4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð. Húsinu hefur verið vel við haldið, engar
stórar framkvæmdir fyrirhugaðar. Stórt þvottahús/búr með frábbærri vinnuaðstöðu innan íbúðar. Gott
skápapláss. Eldhús uppgert, baðherbergi þvottahús og gólfefni hafa verið endurnýjuð. Örstutt í skóla,
leikskóla og verslanir. Hverfið er gróið og sérlega barnvænt. Frábært útivista og leiksvæði með fallegum
gönguleiðum allt um kring. +++++++++++++++ VIRKILEGA GÓÐ KAUP +++++++++++++++

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

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

Breiðvangur 32
Hafnarfjörður
FALLEG ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Furuás 6
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli

Lind

Stærð: 310 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 45.530.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi
690 2708
liljae@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30

Verð: 25.700.000

VIRKILEGA SKEMMTILEG, talsvert endurnýjuð 114,6 fm. 4ra herbergja íbúð á annari hæð í fjölbýli. Bílskúr
og 2 stórar geymslur fylgja. Stórt lokað eldhús með góðum borðkrók, gott sjónvarpshol, stór stofa og 3
svefnherbergi. Baðherbergi og gólfefni voru endurnýjuð 2006. Örstutt í Engidalsskóla og stutt í leikskóla
og verslanir. Hverfið er einstaklega barnvænt og frábær útivistasvæði með fallegum gönguleiðum eru allt
um kring. ++++++FRÁBÆR EIGN FYRIR FJÖLSKYLDUFÓLK+++++

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

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

Laugarnesvegur 64
105 Reykjavík
Góð eign með miklu útsýni

Stærð: 54,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind

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

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

hannes@remax.is

ingunnb@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

Sérlega skemmtilega hannað og mjög vandað 310 fm hús. Komið er inní anddyri með hvítum háglans skápum og
dökkum náttúrusteini á gólfum. Í anddyri er forstofuherbergi með dökkum náttúrusteini á gólfum Úr anddyri er
komið í rými þar sem lokað eldhús er í miðju rýminu. Einnig er gengið úr eldhúsi inná herbergisgang. Til hægri við
það er stofan, með mikilli lofthæð, stórum gluggum og glæsilegum arni með dökkum granít. Til vinstri við eldhúsið
er komið ínn á gang með gestasalerni. Þar við hliðina er þvottahús. Úr þvottahúsinu er útgengt í garðinn og
jafnframt er innangengt í bílskúrinn þaðan. Þar næst er gott herbergi sem er notað sem sjónvarpsherbergi.
Hnotuparket á gólfum. Stórgæsilegt baðherbergi er á ganginum með hvítri háglansinnréttingu og borðplötu úr
hnotu. Dökkur náttúrusteinn á gólfi. Áfram inn ganginn er gengið niður tröppur, þar sem eru stórt rúmgott
hjónaherbergi með hvítum háglans skápum uppí loft og hnotuparketi á gólfum. Jafnframt eru þar tvö rúmgóð
barnaherbergi með hnotuparketi á gólfum. Stigi er uppá efri hæð hússins. Húsið er skráð 253fm en á efri hæð er
óskráð rými nýtt sem svefnherbergi, sjónvarpsstofa og geymsla.

ingunnb@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL.16 - 16.30

Verð: 20.500.000

RE/MAX LIND kynnir: ÚTSÝNISPERLA. Nýuppgerð falleg 3ja herbergja íbúð á besta stað í bænum.Íbúðin
er á 3ju hæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er öll nýmáluð innan og nýtt parket á gólfum, ásamt nýjum
innréttingum.Nánari lýsing eignar: Gengið inní forstofu með parketi á gólfi.Svefnherbergi : með skápum,
parket á gólfi. Barnaherbergi : með parketi á gólfi. Baðherbergi: baðkar með sturtuaðstöðu.Eldhús : með
hvítri háglans innéttingu. Stofa : parketlögð með útgengi á góðar flísalagðar suður svalir.

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

Stærð: 230 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 37.050.000
Bílskúr: Já

Fífuvellir 28
221 Hafnarfjörður

Opið
Hús

Verð: 69.900.000

Mjög glæsileg eign
Remax Lind kynnir: Glæsilegt einbýlishús á góðum stað á völlunum í
Hafnarfirði.Nánari lýsing eignar: Húsið skilast fullbúið að utan og innan Húsið er
steinað í ljósum lit og lóð í því ástandi sem hún er,stórt plan með hita og
munstur steypu. Að innan er húsið tilbúið með glæsilegum innréttingum parket á
öllum gólfum, það er að segja fyrir utan baðherbergi og gestasnyrtingu sem eru
flísalögð.Granítsólbekkir í öllum gluggum.Baðherbergi: flísalagt í hólf og gólf með
hornbaðkari og sérsmíðuðum
sturtuklefa ásamt því að salernisskál er
upphengd, flísalögn á veggjum og gólfum er fyrsta flokks bæði í
efnisvali(Porselana flísar)og vinnubrögðum. Hiti í gólfi. Gestasnyrting:er einnig
mjög glæsilegt flísalagt í hólf og gólf með upphengdri salernisskál og hita í
gólfi.Barnaherbergi: eru 3 í dag eru þau 2 mjög rúmgóð með parketi á gólfi og
háum skápum í öðru þeirra, möguleiki á einu herbergi til viðbótar í dag er það
rými notað sem sjónvarpshol (mjög lítið mál að breyta )Hjónaherbergi:Mjög
rúmgott herbergi með háum góðum skápum og parketti á gólfi.Húsið er einkar
glæsilegt í alla staði.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

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

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

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

Opið hús í dag frá kl.15:00-15:30

Verð: 99.000.000

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Margeir Kúld
Sölufulltrúi
898 0502
margeir@remax.is

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

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

Lind

Engjasel 72
109 Reykjavík
4ra herb + bílskýli

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 15.385.000
Bílskúr: Já

Hverfisgata 104C
Lind

101 Reykjavík
Ódýr 3ja herbergja

Opið
Hús

Í dag kl. 16-16.30

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi
823 1990

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi
823 1990

brynjar@remax.is

brynjar@remax.is

Í dag kl. 17-17.30

thorarinn@remax.is

101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð eign!

Stærð: 159,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925
Brunabótamat: 21.050.000
Bílskúr: Nei

Heiðargerði 47
Fasteignir

108 Reykjavík
Einbýli með stórum bílskúr

108 Reykjavík
Fallegt einbýli í Fossvoginum

bka@remax.is

bka@remax.is

Í dag sunnudag frá 16:00-16:30

108 Reykjavík
Góð íbúð - leigutekjur

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

Gullsmári 6
Fasteignir

200 Kópavogur
Laus við kaupsamning

Stærð: 91,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Fasteignir

Opið
Hús

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

Ingi Már
Sölufulltrúi
821 4644

bka@remax.is

ingim@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30

Verð: TILBOÐ

Verð: 25.700.000

Komið er inn í stórt hol með góðum skáp. Stofa og eldhús eru í opnu rými,eldhúsið er með upprunalegri
innréttingu og parketi á gólfi. Samfellt parket á holi, gangi og stofu. Baðherbergi með lítilli innréttingu og
flísar á veggjum og gólfi, tengi fyrir þvottavél. Hjónaherbergi með góðum skápum og dúk á gólfi .
Barnaherbergin eru rúmgóð með ágætum skápum og dúk á gólfum. Í kjallara er sérgeymsla, og
sameiginleg hjóla-og vagnageymsla. Húsið er í góðu ástandi nýlega verið tekið í gegn að utan og málað.
Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Smáralindina. Gott leiksvæði. Barnvænt umhverfi.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Opið
Hús

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

stefanp@remax.is

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

Tunguvegur 88

Verð: 43.800.000

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

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Stærð: 209,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 23.950.000
Bílskúr: Já

FALLEGT 161,6FM EINBÝLI MEÐ 48FM BÍLSKÚR (EKKI INN Í FM-TÖLU HJÁ FMR.IS) Í FOSSVOGI,
SAMTALS 209,6FM. Gengið er inn í rúmgóða forstofu með hvítum flísum á gólfi. Næstu 3 rými eru
borðstofa, stofa og eldhús. Borðstofa og stofa eru mjög rúmgóð og eldhúsið var nýlega tekið allt í gegn
og ný innrétting sett upp. Undir ca helmingi hússins er óinnréttaður & óskráður kjallari með ca 2ja metra
lofthæð. Innaf "svefnherbergisgangi" eru 4 svefnherb og 1 baðherb. Innsta húsið í lokuðum botnlanga!

Fasteignir

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

Opið
Hús

í dag, sunnudag, frá 17:00 - 17:30

Stærð: 167,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 21.340.000
Bílskúr: Já

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

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

Jöldugróf 17

thorarinn@remax.is

Opið
Hús

Verð: 49.900.000

RE/MAX FASTEIGNIR kynna: Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 159,1 fm íbúð á tveimur hæðum með
sérinngangi. Gengið er inn í opna forstofu, og innaf alrými er stofa, borðstofa og eldhús. Lítið baðherbergi
er á efri hæð. Fallegt, gegnheilt parket er á allri íbúðinni. Á neðri hæð eru 2 svefnherbergi, stórt
baðherbergi, þvottahús og gott sjónvarpshol. Ath, fleiri myndir á www.remax.is/fasteignir .... EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA!

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Opið
Hús

í dag, sunnudag, frá 15:00-15:30

Verð: 17.900.000

3ja herbergja íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Vel staðsett bakhús milli Laugavegs og Hverfisgötu.
Sameiginlegt anddyri með íbúðinni á efri hæðinni. Eldhús er með eldri innréttingu og nýjum flísum á gólfi.
Stofa er björt og falleg með stórum gluggum og nýju beykiparketi á gólfi. Hjónaherbergi er með góðu
skápaplássi og nýju parketi á gólfi. Barnaherbergi er inn af stofu. Baðherbergi er með sturtu og var
flísalagt í hólf og gólf fyrir ári síðan. Þvottahús er sameiginlegt.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

Framnesvegur 2

Lind

Opið
Hús

Verð: 22.900.000

98fm íbúð og 31fm stæði í bílageymslu, samtals 128fm. Gengið er inn í flísalagða forstofu. Stórt eldhús,
með nýrri eldhúsinnréttingu, er á vinstri hönd. Gengið er út á svalir frá eldhúsi. Stofa er tengd eldhúsinu og
er um 25 fm með nýju parketi á gólfi og nýjum rúðum. Hjónaherbergi er með miklu skápaplássi og dúk á
gólfi. Barnaherbergin eru bæði álíka stór, annað með dúk en hitt með flísum á gólfi. Baðherbergi er flísalagt
með baðkeri og er þvottaaðstaða innaf baðherbergi.

Stærð: 61,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 7.929.000
Bílskúr: Nei

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Klukkurimi 1
Bær

112 Reykjavík
Jarðhæð með sérgarði

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Bær

Opið
Hús

Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999
maggi@remax.is

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

Kristján Helgi
Sölufulltrúi
615-1153

ss@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið hús í dag kl:16:00-16:30

Verð: 31.900.000

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

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Verð: 22.500.000

RE/MAX BÆR kynnir rúmgóð 3ja herbergja íbúð í 4ra íbúða húsi í Grafarvogi með sérgarði. 2 rúmgóð
svefnherbergi með skápum, baðherbergi með sturtu og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Rúmgóð
geymsla er í íbúð. Stór og björt stofa með útgengi út í sér garð. Eldhús með góðri innréttingu og borðkrók.
Góð lán áhvílandi.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Birkiholt 5
225 Álftanes
Mjög falleg íbúð á Álftanesi

Stærð: 94,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Grensásvegur 52
Lind

108 Reykjavík
Góð sem fyrsta eign

Stærð: 68,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 11.050.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Kristján K.
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Verð: 23.500.000

Komið er inn í forstofu með fataskáp úr eik og náttúrusteini á gólfi. Gangurinn er með náttúrustein á
gólfi,sem og eldhúsið sem er með fallegri eikarinnréttingu og granítborði. Stofa er björt og skemmtileg með
eikarparketi og þaðan er útgengt á suðvestur svalir með fallegu útsýni. Svefnherbergin tvö eru með
fataskápum og eikarparketi. Baðherbergið er flísalagt með baðkari og fallegri innréttingu. Flísalagt
þvottahús er innan íbúðar. Mjög vönduð lýsing er í húsinu.

Verð: 18.900.000

2ja herbergja íbúð á 1.hæð við Grensásveg í Reykjavík. Andyri með parketi á gólfi og fatahengi. Eldhús
með parketi á gólfi, nýlegri innréttingu og flísum milli efri skápa og eldhúsbekkja. Björt og góð stofa með
parketi í gólfi og útgengi á suðvestur svalir. Herbergið er með parketi á gólfi og þreföldum skáp.
Baðherbergið er með máluðu gólfi og baðkari. Tvær sérgeymslur í sameign ásamt sameiginlegu
þvottahúsi.

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

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

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

Flesjakór 9
203 Kópavogur
Glæsilegt parhús með aukaíbúð

Stærð: 246,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 36.500.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Engjadalur 2
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

112 Reykjavík
Íbúðin er laus til afhendingar

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi
824 3934

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi
694 2324

lo@remax.is

hreidar@remax.is

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Verð: 25.200.000

**GOTT LÁN FRÁ GLITNI BANKA Á 4,15@ VÖXTUM GETUR FYLGT MEÐ ÍBÚÐINNI** Góð 4ra herbergja,
119,8 m² íbúð með sérinngangi af svölum við Engjadal í Njarðvík. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús,
geymslu, stofu, eldhús, baðherbergi, 2 rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með
fata/skrifstofuherbergi innaf. Flísar eru á gólfum í þvottahúsi, eldhúsi og á baðherbergi. Eikarparket er á
stofu, herbergisgangi og í öllum herbergjum. Uppþvottavél, ísskápur, þvottavél og þurrkari fylgja með
íbúðinni.

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

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 16.814.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

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

Hrísrimi 3

Lind

gv@remax.is

Verð: 69.900.000

Glæsilegt parhús með aukaíbúð á frábærum stað. Húsið er á tveimur hæðum,glæsilega innréttað með
37,6fm bílskúr. Á efri hæð eru allar innréttingar hvítar háglans. Eldhús er opið í stofu. Þar eru 3
svefnherbergi ásamt stofu og sjónvarpskróki. Gólf eru parketlögð. Eldhúsinnrétting er hvít háglans með
keramik helluborði á eyju. Baðherbergi er með gólfhita,flísalagt hólf í gólf,með hvítri háglans
innréttingu,horn-nuddbaðkari,borðplata með steyptri handlaug og sturtuklefa. Á neðri hæð er 3 herb. íbúð.

260 Reykjanesbær
4ra herbergja með öllum tækjum

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 22.750.000
Bílskúr: Nei

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

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

Rjúpufell 31
Lind

111 Reykjavík
Mjög falleg og nýstandsett íbúð

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407
snorri@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 22.900.000

Íbúð á 3.hæð(efstu hæð) í góðu fjölbýli við Hrísrima 3 í Grafarvogi. Hol með parketi og skáp. Stofa með
parketi á gólfi og útgengi út á suð/austur svalir. Eldhús með hvítri innréttingu með nýlegri eldavél og
ofn,góðu skápaplássi, uppþvottavél, borðkrók og flísum á gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðkari og innréttingu. Þrjú svefnherbergi,tvö með skápum og parketi á gólfi,eitt með plast-parketi.
Þvottahús er innan íbúðar.

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 22.900.000

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

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

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

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

Ljósalind 12
201 Kópavogur
Falleg íbúð með stórum sólpalli

Stærð: 57,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 9.680.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Breiðavík 10
Lind

112 Reykjavík
Falleg eign með sérinngangi

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407
snorri@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Opið hús í dag kl. 16:30 - 17:00

Verð: 18.300.000

Góð 2ja herbergja 57,9fm íbúð á jarðhæð með palli við Ljósulind 12 í Kópavogi. Íbúðin er vel staðsett stutt
frá allri þjónustu og afþreyingu. Forstofa með flísum á gólfi og skáp. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðkari, Stofa með parketi á gólfi og útgengi út á stóran pall sem snýr í suð-vestur. Eldhús með ljósri
innréttingu og parketi á gólfi. Svefnherbergi með skápum og parketi á gólfi. Sérgeymsla og sameiginleg
hjólageymsla eru í sameign. Þetta er góð eign sem vert er að skoða.

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

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

Verð: 26.900.000

Komið er inn í flísalagða forstofu með fataskáp. Rúmgott parketlagt hol er inn af forstofunni.
Svefnherbergin eru þrjú og fataskápur er í þeim öllum og parket á gólfi. Úr herbergjum er gott útsýni í
norður til Esjunnar. Parket er á stofunni en þaðan er útgengt á flísalagðar, rúmgóðar suðvestursvalir. Opið
er á milli eldhúss og stofu, en í eldhúsinu er sprautulökkuð innrétting. Baðherbergið er með flísalagt gólf og
baðkar. Þvottahús er innan íbúðar og sérgeymsla er í sameign á jarðhæð.

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

Vindás 3
110 Reykjavík
3 herbergja, gott lán getur fylgt

Stærð: 104,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 15.135.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lækjarvað 15
Skeifan

110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið
Hús

Ágúst Daði
Sölufulltrúi
698 1328
agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123
helgap@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

Verð: 22.800.000

Falleg 82,8 fm endaíbúð á 3 hæð ásamt 22 fm bílskýli. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, 2
svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Þvottahús er sameiginlegt á sömu hæð með 3 öðrum íbúðum.
Svalirnar snúa í suður og eru með mjög fallegu útsýni. Rólegt hverfi þar sem öll þjónusta er í næsta
nágrenni. Allir gluggar á íbúðinni snúa frá bílastæðum og götu. 15 milljón króna lán frá Íbúðalánasjóði á
4,15 prósent vöxtum getur fylgt íbúðinni.

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

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

Drápuhlíð 31
105 Reykjavík
3ja herbergja með útleiguherbergi

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 9.500.000
Bílskúr: Nei

Búi

Opið hús í dag frá kl. 15:00 - 15:30

Verð: 39.700.000

Opið
Hús

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

Verulega vönduð og falleg 4ra herbergja neðri sérhæð í endaraðhúsi byggðu árið 2006. Forstofa með flísum á
gólfi og fataskáp. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa
og er flísalagt í hólf og gólf. Hol með fataherbergi. Eldhús, stofa og borðstofa er eitt rými. Eldhús er með svartri
háglans innréttingu með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél sem fylgja með í kaupunum. Stór eldunareyja með
span helluborði, háfi og miklu geymslurými. Stofa og borðstofa með útgengi út í stóran suður garð. Í stofu er
reykrör sem til að hafa arinn / kamínu. Þvottahús með flísum á gólfi, skáp og vinnuborði. Góð geymsla. Allar
innréttingar eru frá KVIK. Plankaparket úr eik er á öllum gólfum nema þvottahúsi og baðherbergi. Halogenlýsing er
í öllum rýmum nema svefnherbergjum. Topp eign í alla staði.

loa@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 18.900.000

Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í kjallara á besta stað í Hlíðunum. Miklar endurbætur hafa átt
sér stað á húsinu s.s. skólp, dren, þakjárn og tréverk, rafmagn, rafmagnstafla og ofnalagnir. Eldhús með
eldri innréttingu,borðkrók og flísum á gólfi. Baðherbergi var endurnýjað f. 2 árum og er með flísum á gólfi
og veggjum og sturtuklefa. Stofan er rúmgóð með stórum gluggum og parketi á gólfi. Svefnherbergi með
parketi á gólfi og fataskápum. Í sameign er herbergi sem er í útleigu.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

105 Reykjavík
3ja herbergja sérhæð

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

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16-16:30

Hraunbær 30
Borg

104 Reykjavík
4ra herbergja á fyrstu hæð

Opið
Hús

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

venni@remax.is

Opið hús í dag milli 16.00-16.30

tt@remax.is

Borg

venni@remax.is

270 Mosfellsbær
Ca.400.000.-á milli,rest yfirtekið

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800
borg@remax.is

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

borg@remax.is

Stærð: 118,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

D
L
SE

Í dag milli kl. 17-17:30

Verð: 22.000.000

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800

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

Tröllateigur 20

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005

Verð: 15.900.000

RE/MAX Borg hefur fengið í einkasölu mjög glæsilega 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í Hraunbænum. Íbúðin
var innréttuð fyrir ca 3 árum á mjög glæsilegan hátt eins og myndirnar bera með sér. Gegnheilt parket á
gólfum, náttúruflísar á baði, vönduð tæki í eldhúsi og á baði, granít eldhúsborðplata og mjög vandaðar
innréttingar. Þetta er virkilega glæsileg íbúð sem hentar hvort heldur einstakling eða pari. Húsið er nýlega
málað og sprunguviðgert.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

RE/MAX Borg kynnir fallega 4ra herbergja íbúð með auka barna-/vinnuherbergi á fyrstu hæð á
Kleppsveginum. Nánari lýsing: Komið er inn í flísalagt anddyri með fataherbergi. Á vinstri hönd er lítið
barna-/vinnuherbergi og á hægri hönd er ágætlega rúmgóð stofa með útgengi á nokkuð stórar svalir.
Eldhús er með ágætri innréttingu, borðkrók og er dúkalagt. Svefnherbergin eru 3 (4 ef litla
forstofuherbergið er talið sem svefnherbergi) og úr hjónaherbergi er útgengt á svalir. Geymsla fylgir eignini.

Borg

david@remax.is

david@remax.is

Opið hús í dag milli kl.17-17:30

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 8.270.000
Bílskúr: Nei

arnare@remax.is

Stærð: 100,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Árbær
2ja herbergja - glæsileg

Arnar
Sölufulltrúi
863 8151

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

Kleppsvegur 48

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 24.900.000

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

loa@remax.is

sigurdur@remax.is

sigurdur@remax.is

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

Gunnarsbraut 34

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

Borg
Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005
david@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Verð: 29.000.000

Stórglæsilega 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í mjög vönduðu fjölbýli góðum stað í Mosfellsbænum. Stór stofa
með eldhúsi. Útgengt er á svalir sem snúa í suður úr stofu. Hjónaherbergi er stórt með góðum skápum.
Barnaherbergið er mjög rúmgott og með skáp. Í eldhúsi er vönduð eikarinnrétting og gasofn og gas
helluborð. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með nuddbaðkari. Tvær geymslur fylgja íbúðinni. Einnig
fylgir bílastæði í bílgeymslu.Byggingin fékk verðlaun fyrir hönnun.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800
borg@remax.is

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

Verslunin LUSH í Kringlunni er til sölu.
LUSH er með ferskar náttúrulegar bað, hár og húðvörur.
Miklir möguleikar og frábært tækifæri!
LUSH er alþjóðlegt fyrirtæki með u.þ.b 500 verslanir í 35
löndum, og hefur starfað á Íslandi síðan 2002.
LUSH á stóran og dyggan aðdáendahóp sem gerir kröfur
um náttúrulegar, handgerðar bað og húðvörur sem
eru unnar úr ekta ilmolíum.

Öllum fyrirspurnir svarað með tölvpósti: drifa@lush.is

ÍAV óskar eftir að ráða pípara til vinnu í Tónlistarhúsið.
Mikil vinna framundan sem að mestu er unnin í ákvæðisvinnu.
Upplýsingar veitir Garðar Ingþórsson verkefnastjóri pípulagna í síma
530-4200, eða gardar@iav.is. Umsóknir berist í gegnum heimasíðu
www.iav.is fyrir 9. apríl 2008.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
• Ræsting
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
Skjólbrekka, dvalarheimili aldraðra:
• Sumarafleysingar
Unglingasmiðjan:
• Ráðgjafar
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna
• Afgr. baðvarsla kvenna, 100% vaktavinna
GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Deildarstjóri á yngra stig
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• 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
• Skólaliði II – gangavörður/ræstir
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Námsráðgjafi í eitt ár v/leyfis
Kópavogsskóli:
• Stuðningsfulltrúi 70% í apríl v/forfalla
Lindaskóli:
• Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Skólaliði II, 100%
• Starfsmaður í eldhús 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Íslenskukennari á unglingastig
• Textílkennari
• Umsjónarkennari á yngra stig
Smáraskóli:
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

Sjónarhóll er þriggja deilda leikskóli í Grafarvogi. Á Sjónarhóli
er lögð áhersla á lífsleikni, vinnu með einingakubba og
stærðfræði með elstu börnunum.

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

Verið velkomin í heimsókn á Sjónarhól eða hafið samband
við Bergljótu Jóhannsdóttur, leikskólastjóra í síma 693-9813.

Hugbúnaðarsérfræðingar
Leitum að öflugum einstaklingum til að takast
á við spennandi verkefni í:
• Hönnun og uppbyggingu°rauntímakerfa

Um okkur

• Þróun korta- og leiðsögukerfa fyrir farsíma
• Þróun sérlausna í ArcGIS umhverfi

Samsýn er leiðandi fyrirtæki í hugbúnaðargerð og lausnum fyrir neyðarþjónustu
og öryggisfyrirtæki. Einnig er ráðgjöf og
þróun landfræðilegra upplýsingakerfa stór
þáttur í starfi Samsýnar.
Samsýn er umboðsaðili ESRI Inc. sem er
stærsti framleiðandi hugbúnaðar á sviði
landupplýsinga og Telcordia Technologies
sem býður sérhæfðar lausnir fyrir veitufyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða
sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af forritun í .Net,
C#, SQL
• Þekking á landupplýsingum
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir
samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veita Kristinn Guðmundsson
í síma 570 0570, netfang: kg@samsyn.is, og
Íris Anna Karlsdóttir í síma 570 0570, netfang:
iris@samsyn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2008.

30. mars 2008 SUNNUDAGUR
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ATVINNA

Umsóknir berist til thoralasenza@simnet.is fyrir 4. apríl.
Nánari upplýsingar veitir Þóra í síma 896-5269.
Allar fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál
og öllum svarað.

Störf hjá La Senza

La Senza er eitt útbreiddasta vörumerki heims á sviði

La Senza opnar glæsilega undirfataverslun í Smáralind
um miðjan apríl. Við þurfum því að stækka hópinn okkar.
Við leitum að þjónustuliprum og áhugasömum
einstaklingum á aldrinum 18-40 ára í fullt starf og
hlutastörf. Við bjóðum upp á líﬂegt starfsumhverﬁ hjá
vaxandi fyrirtæki.

kvenundirfatnaðar með um 700 verslanir. La Senza býður upp á
glæsilegan undirf, náttatnað og aukahluti á góðu verði.
Nordic Retail Partners ehf, rekstraraðili La Senza á Íslandi er
sérleyﬁshaﬁ fyrir La Senza á Íslandi, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi.
La Senza hefur rekið verslun í Kringlunni frá 2003.
Uppbygging La Senza verslana í þessum löndum er í fullum gangi.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Ertu að leita að vel launuðu
sölustarfi?
Hefur þú áhuga á að vinna hjá kraftmiklu þjónustufyrirtæki í örum vexti? Vegna stóraukinna umsvifa getur
Öryggismiðstöðin bætt við sig öflugum liðsmönnum í spennandi og fjölbreytileg störf.

Öryggisráðgjafar fyrir heimili
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til einstaklinga og heimila á vörum og þjónustu Öryggismiðstöðvarinnar. Um er að
ræða sölu í gegnum síma, móttöku viðskiptavina á staðnum og með heimsóknum til viðskiptavina. Vinnutími
getur verið sveigjanlegur að einhverju leyti. Mjög góð vinnuaðstaða er í boði og góðir tekjumöguleikar fyrir
árangursdrifna sölumenn.
Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum
• Vilji til að ná árangri
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Kostur ef viðkomandi hefur þekkingu á öryggismarkaðnum

Öryggisráðgjafar fyrir fyrirtæki

Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur sem
hefur það að meginmarkmiði að veita viðskiptavinum ávallt úrvalsþjónustu.
Mikil áhersla er lögð á að auka þekkingu starfsmanna, m.a. með reglubundinni þjálfun og námskeiðum, og gefa þeim kost á að vaxa í starfi.
Öryggismiðstöðin hefur þannig á að skipa einvala
liði með mikla faglega þekkingu á öryggismálum.

Hæfniskröfur
• Víðtæk reynsla af sölumennsku til fyrirtækja
• Öll menntun sem nýst getur í starfinu telst kostur
• Vilji til að ná árangri
• Frumkvæði, stundvísi, rík þjónustulund og vinnugleði
• Kostur ef viðkomandi hefur þekkingu á öryggismarkaðnum
Öryggismiðstöðin býður upp á góða vinnuaðstöðu og mjög samkeppnishæf laun fyrir öfluga starfsmenn.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Daði Þór Veigarsson, sviðsstjóri sölusviðs, í síma 530 2400.

Fyrirtækið leggur ríka áherslu á að skapa
starfsmönnum gott vinnuumhverfi og taka vel á
móti nýjum starfsmönnum.

Skriflegar umsóknir skal senda í pósti merktar:
Atvinnuumsókn – sölusvið, Öryggismiðstöðin, Borgartúni 31, 105 Reykjavík.

Hjá Öryggismiðstöðinni starfa um 130 manns.

Einnig má senda umsóknir í tölvupósti, atvinna@oryggi.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Vakin er athygli á því
að allir starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn hreinu sakavottorði.

www.oryggi.is

Ísafoldarprentsmiðju
vantar ﬂeira fólk í hópinn.
Prentráðgjaﬁ

Prentara

Starfsvið
•
•
•
•

Starﬁð felst í sölu og þjónustu við
viðskiptavini fyrirtækisins.
Tilboðsgerð.
Vinnuseðlagerð
Reikningagerð.

Leitum að prenturum bæði á arkavélar
og rúlluvélar.
Nánari upplýsingar veita Halldór Jakobsson
verkstjóri í prentsal í síma: 664 0302,
halldor@isafold.is og Kjartan Kjartansson
prentsmiðjustjóri í síma: 664 0315.

Hæfniskröfur

Pökkun

•

Leitum að starfsfólki í pökkun á Fréttablaðinu.
Kvöld- og næturvinna.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir Kjartan Kjartansson
prentsmiðjustjóri í síma: 664 0315.

•
•

Reynsla úr prentgeiranum eða af sölu
og þjónustustörfum æskileg, en þó ekki
skilyrði.
Tölvufærni.
Þjónustulund nauðsynleg.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Gunnar Haraldsson sölu og markaðsstjóri
í síma 664 0317 og 595 0317 eða á
gunnarh@isafold.is
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 008.
Ísafoldarprentsmiðja er elsta prentsmiðja landsins, stofnuð 1877. Í dag starfa 80 starfsmenn hjá fyrirtækinu.
Miklar fjárfestingar í vélum, tækjum og öðrum búnaði hafa átt sér stað síðustu misserin og er prentsmiðjan
flutt í nýtt 7000m2 húsnæði. Hjá Ísafoldarprentsmiðju er unnið að mjög fjölbreyttum verkefnum, bæði á sviði
rúlluprentunar og arkaprentunar. Hjá okkur er m.a. Fréttablaðið prentað, ásamt fjölda annarra verkefna.
Við hjá Ísafoldarprentsmiðju leggjum áherslu á góðan starfsanda, mikla þjónustulipurð og skemmtilegan vinnustað.

Suðurhraun 1 | 210 Garðabæ | Sími: 59 50 300 | Fax: 59 50 310 | isafold@isafold.is | www.isafold.is
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Öryggismiðstöðin er kraftmikið og framsækið
þjónustufyrirtæki þar sem frumkvæði og framsýni starfsmanna er mikils metin.

Starfið felst í ráðgjöf og sölu til fyrirtækja á vörum og þjónustu Öryggismiðstöðvarinnar. Um er að ræða sölu í
gegnum síma, móttöku viðskiptavina á staðnum og með heimsóknum til viðskiptavina. Vinnutími getur verið
sveigjanlegur að einhverju leyti. Mjög góð vinnuaðstaða er í boði og góðir tekjumöguleikar fyrir árangursdrifna
sölumenn.
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ÚTBOÐ
Umhverﬁs- og samgöngusvið

Leiðbeinendur og aðstoðarleiðbeinendur hjá vinnuskólanum
Vinnuskóli Reykjavíkur á Umhverfis- og samgöngusviði Reykjavíkur
óskar eftir að ráða leiðbeinendur og aðstoðarleiðbeinendur til
starfa sumarið 2008. Vinnuskóli Reykjavíkur er útiskóli þar sem
starfið gefur einstaka möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í
að prýða borgina, Útmörkina og Heiðmörkina. Áhersla er lögð á
skapandi starf og fræðslu á vettvangi.
Starf leiðbeinanda felst meðal annars í: Að stjórna starfi
vinnuskólahóps, kenna nemendum rétt vinnubrögð og verkþætti í
starfi, vinna með liðsheild og vera uppbyggilegur í samskiptum við
nemendur.
Menntunar- og hæfniskröfur leiðbeinanda eru meðal annars
þær að umsækjendur verða að vera 22 ára eða eldri og hafa
framhaldsskólamenntun. Hafa áhuga til að vinna með ungu fólki
ásamt færni í samskiptum. Sjálfstæði, verkvit, og skipulagning eru
nauðsynlegir styrkleikar í fari umsækjenda.

Hæfniskröfur aðstoðarleiðbeinanda eru meðal annars þær að
umsækjendur verða að vera 17 ára og eldri, hafa samstarfsvilja,
áhuga á að vinna með ungu fólki og vilja til að ávinna sér nýja
þekkingu.
Launakjör fara að kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og
Reykjavíkurborgar. Umsækjendur sækja um rafrænt á sameiginlegum umsóknarvef borgarinnar: www.vuf.is.
Upplýsingar um störfin veita:
Magnús Arnar Sveinbjörnsson,
magnus.arnar.sveinbjörnsson@reykjavik.is, og
Ragna Sigursteinsdóttir, ragna.sigursteinsdottir@reykjavik.is
Sími: 4118500.

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Norðlingaskóli - undirstöður og botnplata.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski í síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 15. apríl 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12117
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

Starf aðstoðarleiðbeinanda felst meðal annars í: Að aðstoða
leiðbeinanda við daglegt starf viðkomandi hóps. Aðstoðarleiðbeinandi er liðtækur í þau verk sem þarf að vinna að mati
leiðbeinanda og hann tekur virkan þátt í starfi hópsins.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is.
Hjá símaveri Reykjavíkurborgar 411 1111 fást allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
borgarinnar.

Umhverﬁs- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af sjö fagsviðum Reykjavíkurborgar.
Helstu verkefni Umhverﬁs- og samgöngusviðs eru: heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit,
náttúruvernd og garðyrkja, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur,
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á sviði umhverﬁs- og samgöngumála.
Sjá nánar www.umhverﬁssvid.is

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu
Reykjavíkur:

Íslenska járnblendifélagið leitar að sumarstarfsmönnum
Íslenska járnblendifélagið leitar að sumarstarfsmönnum
Íslenska járnblendifélagið ehf. er málmframleiðslufyrirtæki staðsett á Grundartanga sem er í u.þ.b. 3040 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík. Fyrirtækið er í örri þróun og framleiðir mun sérhæfðari vörur
pp ygg g á sér nú stað og
g nýý framleiðslueining
g verður g
gangsett
g
á næstunni þ
þar sem
en áður. Mikil uppbygging
hluti framleiðslunnar er meðhöndlaður áfram til sölu sem íblöndunarefni í steypujárn. Járnblendifélagið
er dótturfyrirtæki Elkem AS, sem er markaðsleiðandi á þessu sviði og forysta Elkem hefur gert
Íslenska
járnblendifélagið
ehf. er málmframleiðslufyrirtæki
staðsettog
á Grundartanga
sem
er í u.þ.b. 30-40 mínútna
mögulegt
að framleiða steypujárn
með stöðugt betri eiginleikum
opnað fyrir nýja
nýtingarmöguleika.
akstursfjarlægð
frá Reykjavík. Það er dótturfyrirtæki Elkem AS, sem er markaðsleiðandi á sviði málmframleiðslu.
Sumarfólk í framleiðslu
Járnblendifélagið
er í örri þróun og framleiðir mun sérhæfðari vörur en áður. Mikil uppbygging á sér nú stað og ný
Starfs- og ábyrgðarsvið:
framleiðslueining
gangsetteða
á næstunni
Framleiðslustörfverður
– vaktavinna
dagvinna.
dagvinnaþar sem hluti framleiðslunnar er meðhöndlaður áfram til sölu sem
íblöndunarefni
í steypujárn.
Hæfniskröfur:
Áhugi á að vinna við sérhæfða framleiðslu
Hæfni
til að skilja
tæknilega hluti
Við
leitum
að starfsfólki
í sumarvinnu í framleiðslustörf, bæði vaktavinnu og dagvinnu.
Vera orðinn 18 ára
Verður að geta átt samskipti á íslensku
Hæfniskröfur:
Æskilegir
eiginleikar:
• Áhugi áog
aðsveigjanleiki
vinna við sérhæfða framleiðslu
Jákvæðni
• Hæfni
að skilja
tæknilega
Vinnur
veltilí teymi
en líka
sjálfstætthluti
• Vera
orðinn 18 ára
Sterk
gæðavitund
Gott
vinnusiðferði
• Verður
að geta átt samskipti á íslensku
Hugsa fyrirbyggjandi
Vinnusemi
Æskilegir eiginleikar:
Vinsamlega sendið umsókn til:
Vilji
til að læraog sveigjanleiki
• Jákvæðni
Íslenska járnblendifélagið ehf
Vera ábyrgur
Grundartangi, 301 Akranes
• Vinnur vel í teymi en líka sjálfstætt
Við bjóðum upp á fjölbreytt verkefni, spennandi vinnuumhverfi og góð launakjör.
•Konur
Sterk
gæðavitund
og
hugsa
fyrirbyggjandi
eru hvattar til að sækja um.
Eða hafið samband við:

• Vinnusemi og vilji til að læra

Við bjóðumsendið
upp á umsókn
fjölbreytt
Vinsamlega
til:verkefni, spennandi
vinnuumhverfi
og góð launakjör.
Íslenska
járnblendifélagið
ehf
Grundartangi
301
Akranes
Konur
eru hvattar til að sækja um.
Eða hafið samband við:
Ómar Sigurðsson
Farsími: 8606248
omar.sigurdsson@elkem.com

Ómar Sigurðsson
Farsími: 8606248
omar.sigurdsson@elkem.com

Malbiksviðgerðir á höfuðborgarsvæðinu 2008
- 2009.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá og með 1. Apríl í
síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 14. apríl 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12090
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

- ÚTB O Ð -

Faxaﬂóahafnir sf. óska eftir tilboðum í
aðstöðu í Þjónustuhúsinu á Skarfabakka
Um er að ræða útboð á aðstöðu til reksturs upplýsinga- og þjónustustarfsemi, til þriggja ára, í nýbyggðu þjónustuhúsi fyrir farþega
skemmtiferðaskipa á Skarfabakka í Reykjavík. Leigjandi skal annast
upplýsingagjöf til farþega þeirra skipa sem leggjast að bakkanum.
Útboðsgögn má nálgast á skrifstofu Faxaﬂóahafna sf., að Tryggvagötu
17 í Reykjavík, frá og með þriðjudeginum1. apríl næstkomandi. Húseignin verður til sýnis í samráði við Faxaﬂóahafnir sf..
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxﬂóahafna sf., Tryggvgötu 17,
Reykjavík, þriðjudaginn 15. apríl 2008, kl. 14:00.
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Styrkúthlutun úr Húsafriðunarsjóði
árið 2008.
Húsafriðunarnefnd samþykkti á fundi sínum 4. mars sl.
styrkveitingar úr Húsafriðunarsjóði fyrir árið 2008.
Veittir voru 209 styrkir samtals að upphæð 228.650.000 kr.
Þar af eru styrkir Fjárlaganefndar Alþingis 162.000.000 kr.
Aðallega eru styrkir veittir til endurbygginga og viðhalds
friðaðra húsa um land allt, en auk þess til húsa sem talin
eru hafa menningarsögulegt og listrænt gildi.

Endurmenntunarnámskeið
fyrir ökumenn sem ﬂytja
hættulegan farm
Samkvæmt reglugerð nr. 984/2000 um ﬂutning á hættulegum farmi er gildistími starfsþjálfunarvottorðs ökumanns
(ADR-skírteinis) sem annast ﬂutning á hættulegum farmi 5 ár.
Heimilt er að framlengja gildistíma vottorðsins um ﬁmm ár í
senn haﬁ handhaﬁ þess á síðustu tólf mánuðum og ekki síðar
en þrem mánuðum eftir að gildistími vottorðsins rann út lokið
endurmenntunarnámskeiði og staðist próf í lok þess.

Leitast er við að veita tiltölulega stórum styrkjum til verkefna
í hverjum landshluta í samræmi við stefnumörkun Húsafriðunarnefndar.
Nánari upplýsingar um styrkveitingarnar er að ﬁnna á heimasíðu
Húsafriðunarnefndar www.husafridun.is undir styrkúthlutun
2008.

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi endurmenntunarnámskeið í Reykjavík sem hér segir:
Grunnnámskeið
10. apríl. 2008.
Flutningur í tönkum:
11. apríl 2008.
Flutningur á sprengiﬁmum farmi 12. apríl 2008.

Húsafriðunarnefnd stjórnar Húsafriðunarsjóði, en hlutverk
sjóðsins er að veita styrki til viðhalds og endurbóta á friðuðum
húsum og mannvirkjum. Þá eru einnig veittir styrkir til húsa, sem
hafa menningarsögulegt eða listrænt gildi að mati nefndarinnar.

Til að að endurnýja réttindi fyrir ﬂutninga á hættulegum
farmi í tönkum og/eða ﬂutningi á sprengiﬁmum farmi verður
viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir stykkjavöruﬂutninga
(grunnnámskeið).

Ennfremur styrkir sjóðurinn gerð húsakannana og rannsóknir á
íslenskum byggingararﬁ og útgáfu þar að lútandi.

Skrá skal þátttöku í síðasta lagi föstudaginn 4. apríl 2008.

Nikulás Úlfar Másson
forstöðumaður

Skráning og nánari upplýsingar á skrifstofu Vinnueftirlitsins í
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 550 4600.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin
sem hér segir ef næg þátttaka fæst:
Matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn 8.-16. maí,
ath. breyttar dagsetningar.
Sveinspróf í prentsmíð - grafískri miðlun, prentun og bókbandi,
fara fram dagana 19. – 26. maí.
Mat á starfsreynslu í fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram
á sama tíma.
Húsasmíði, 13. - 15. maí, ath. breyttar dagsetningar.
Pípulögnum, 14.-16. maí.
Múrsmíð, 19. - 23. maí.
Málaraiðn, 26. maí -30. maí.
Sveinspróf í húsgagnasmíði 26. maí- 30. maí.
Í dúklögnum og veggfóðrun, 26. maí til 6. júní.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. apríl.
Sveinspróf í málmiðngreinum og netagerð verða haldin í maí
og júní.
Gull- og silfursmíði og skósmíði í júní.
Hársnyrtiiðn, skriflegt próf 19. maí og verklegt 31.maí og 1.
júní í Iðnskólanum í Hafnarfirði og 7. og 8. júní í Iðnskólanum í
Reykjavík.
Snyrtifræði, 23. - 31. maí.
Klæðskurði 26. til 31. maí og kjólasaumi 2. til 7. júní.
Bifvélavirkjun, 6. júní, bifreiðasmíði 30.-31.maí, bílamálun 6.-7.
júní.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. maí.

VERKSTJÓRAFÉLAG REYKJAVÍKUR

Aðalfundur
Verkstjórafélags Reykjavíkur 2008
verður haldinn á morgun mánudaginn 31. mars 2008 í húsakynnum
félagsins að Skipholti 50d, Reykjavík og hefst fundurinn kl. 19:00.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf skv. lögum félagsins.
Stjórn Verkstjórafélag Reykjavíkur.

Við finnum
kaupendur og
seljendur að
fyrirtækjum
Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við
kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

Sveinspróf í ljósmyndun verða haldin í september.
Sveinspróf í vélvirkjun verða haldin í október.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. júní.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2008.

Auglýsing vegna úthlutunar
atvinnuleyfa til aksturs
leigubifreiðar.

Firma Consulting leggur áherslu á persónulega
og faglega þjónustu með áherslu á gæði, trúnað
og traust í vinnubrögðum sínum.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi eftir
iðngreinum.

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 23 leyﬁ til leiguaksturs
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.uns.is ; www.idan.is og á skrifstofunni.

Þeir einir geta sótt um leyﬁ sem hyggjast stunda akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyﬁ þurfa umsækjendur að uppfylla skilyrði leyﬁs skv. 5. gr. laga nr.
134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar,
með síðari breytingum.

• Aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja á Íslandi.
• Aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja erlendis
í samstarfi við sérhæfð fyrirtæki á því sviði.

Nánari tímasetningar verða auglýstar á heimasíðu okkar
www.idan.is.

IÐAN - fræðslusetur,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.
Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyﬁsveitingar,
eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í Reykjavík.
Þeir sem þegar hafa sótt um leyﬁ þurfa ekki að endurnýja
umsóknir sýnar.

Auglýsingasími

Umsóknarfrestur er til 07.04.2008.

– Mest lesið

Firma Consulting veitir m.a. eftirtalda þjónustu:

• Aðstoð við sameiningu fyrirtækja.
• Aðstoð við verðmat á fyrirtækjum.
• Aðstoð við gerð kaupsamninga.
• Rekstrarráðgjöf.
Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og löggiltur fyrirtækja-,
fasteigna- og skipasali. Magnús er
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali,
útgefandi, fasteignarekandi,
„land-developer“ í Smárahvammi
og starfandi stjórnarformaður í
nokkrum fyrirtækjum. Magnús er
aðalráðgjafi hjá Firma Consulting.
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík,
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is
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250-499 þús.
Nissan Almera árg. ‘02, ek. 190 þ.bsk.
sk. 08(des), 1,5vél, listaverð: 550þ.
TILBOÐ: 370þ. stgr. s: 6598238

BÍLAR &
FARARTÆKI

500-999 þús.
Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll,
þarfnast lagfæringar. Verð 150 þús. S.
659 3459.

Chrisler ‘96 lhs verð 650 þús. í topp
standi aðeins 2 eigendur. Uppl. í síma
892 2054.

ÞJÓNUSTA
Harley Night ROD ‘06, ekið 600 km.
Verð 2,1 m., áhvílandi 1,8 afb. 30 þús.
Sími 898 8829.

Hreingerningar

Til sölu VW Golf 2004 ekinn 45 þús.
Keyptur af umboði fyrir tæpu ári.
Möguleiki á yfirtöku sími 6949065

Bílar óskast

Range Rover Sport 4,4, árg. 2005,
ek.17þús.km, Sjálfsk. Verð 7400þús.kr,
áhv.5990þús.kr.

Suzuki Grand Vitara árg. ‘02 ssk., dísel
turbo. Ek. 130 þús. 100 þús. út + yfirtaka á láni. S. 866 2900.

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

Einn með öllu !

M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur,
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari,
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði,
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir
speglar,
Reyklaus,
Samlæsingar,
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD,
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími
sem þarf bara að virkja. Yfirtaka á láni.
Uppl. í s.822 8166.

Til sölu Harley Davidson softail standard
‘00 ek. 20 þús. km. vel með farið og
glæsilegt hjól. Einnig fatboy ‘05. Uppl.
í S. 821 3400.

Óska eftir óbreyttum USA Pallbíll árg.
2004-2005 í skiptum fyrir 06/2004 árg.
44’ vel breyttan Ford + yfirtöku á 1600
þús kr. láni - afb 30.000. Er á 42’ nýjum
radíal ARB læstur fr og aftan Aukatankur
Loftpressur og Allt. Uppl S: 8215121

Einstakt eintak af eðal
jeppa!

Land Rover Discovery 3 Hse 4x4 . Ekinn
aðeins 18þ.km! Sjálfskiptur. Nýskráður
06.2005. 7 manna. Fullorðins aukasæti fellanleg ofan í gólf. Hse er flottasta útgáfan. Eyðsla 15L í blönduðum akstri. Leðurinnrétting. 3 sóllúgur.
Magnað Harmon Kardon hljómkerfi.
Raddstýring. 19“ álfelgur. Næsta skoðun
2010. Rafmagn, minni og hiti í fram og
aftursætum. Hiti í framrúðu og rúðusprautum. Bakkskynjari. Hvít stefniljós.
Loftpúðafjöðrun sem má hækkka og
lækka. Ný 19“ aukadekk fylgja ofl. ofl.
Yfirburða aksturseiginleikar og torfæruhæfni ! Verð 5.7 milljónir. (Nývirði um
10 milljónir). Ekkert áhvílandi. Skipti
athuguð. Frábær kaup! Uppl. í síma
663 2430.

Óska eftir ódýrum bíl sem fæst undir
listaverði 50 - 300 þ. staðgreitt , allt
kemur til greina uppl. í síma 857 7245
og laekjamot@simnet.is
Óska eftir Toyota Hiace 4x4 helst diesel
,verð allt að 1 milljón staðgreitt. Uppl. í
síma 893-4921

Jeppar

Trjáklippingar - garðyrkja.

Getum útvegað ný BMW mótorhjól
til afgreiðslu í lok Apríl. Uppl. í s. 695
9421.
Óska eftir mótorhjól fyrir 0-150 þúsund
sem þarfnast viðgerðar,má vera ónýtt.
Uppl. í síma 8203478.
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Fjórhjól

Lítið ekinn Cadillac Tilboð

Jeep grand cheeroki overland ‘03 ek. 70
þús. mílur fæst gegn yfirtöku. V. 2,3 m.
Uppl. í S. 820 3554.

Kerrur

Til sölu Renault Megané Opera ‘89 ek.
145 þús., ssk., sk. ‘09. Lítur þokkalega
út. Þarfnast smá lagfæringar. Verð 150
þús. Uppl. í s. 898 8835.

2 gamlir til sölu, 1 með hálf skoðun, hinn í varahluti, Upplýs. í sima
6648697

Árgerð 2007. Nýskoðuð. Verð
990 þús. L-5m, B-2.03m, H-2.1m.
Hliðarhurð,vængjahurðir að aftan. 15“
dekk. Handbremsa, hleðslujafnari á
bremsukerfi. Þyngd 1300 kg. Sjá www.
motorhjol.net Uppl. í s. 824 6600.

Nýlegur Tjaldvagn

Grand cheeroki srt 8 ‘06 ek. 35 þús.
km. fæst gegn yfirtöku. V. 5,3 m. Uppl.
í S. 820 3554.

Mótorhjól

Hjólbarðar
Óska efttir álfelgum 10tommu breiðar
5 gata og dekk ja númer er 35*12*50
undir breittan 35 Toyoyu Cruiser 100 Bíl
simi 8492401

Varahlutir

OPEL VECTRA ‘98 146 þús. km. 1,6 vél
16 ventla, beinskiptur, ný timareim, nýir
bremsuklossar allan hringinn,ný heilsársdekk. V.250 þús. TOYOTA 4RUNNER
‘93 300 V6, 240 þús. km. 38“ V. 400
þús. S.6600906

MMC Colt árg. ‘97-’98. Ek. 172 þ. Ný
heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 170 þ.
Uppl. í s. 659 3459.

Subaru Impreza 1600, árg 96/97. verð
69000. þarfnast lagfæringar. Sími
8234868.

Fjármál

Garðyrkja

Nýr Ægisvagn júl7’07. Ásett v. 720 þ.
Fortjald og fl. fylgir. Uppl. í s. 695 2031

Hyundai Elantra st. árg. 1999, ek. 180
þ. bsk, sk. 09, ný kupling, timareim ofl.
Verð 180 þús. Sími 691 1722.

Feroza árg 94 tjónaður til sölu. ATH!
ekinn 42885 km. Annar fylgir með í
varahluti. verð 130000. Sími 8486193.

Bókhald og skattframtöl

Vsk. uppgjör, launauppgjör og fleira. 5
ára reynsla ánægðra viðskiptavina. S.
865 9328.

Tjaldvagnar

Vanur háseti óskast á beitningavélabátinn Kristrúnu frá Reykjavík. uppl. í
símum 852-3089, 866-1069 og 8925374.

Nýr 38

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Sæki um viðbótarfrest!
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

Tek að mér þrif í heimahúsum aðrahverja helgi, er vön og rösk. Uppl. í s.
899 0680.

Til sölu Suzuki sidekikk árg. ‘97 V. 290
þús. Uppl. í S. 867 4542.

2008 model óekinn, gylltur, læsingar
f+a 4,88:1 drifhlutföll, spoiler, beisli,
filmur ofl uppl. í s. 894 4144

Framtal 2008

Polaris 500 X2 götusk. 2manna ‘07 úr
umboðinu. Enn í ábyrgð. Frábært v. s.
897 6195.

Cadillac Seville sts með öllu, árg. ‘99,
ek. 64 þús km. Mjög vel með farinn.
Yfirtaka á láni möguleg. Uppl. í s. 695
2031.

0-250 þús.

Trjáklippingar

Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipulagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723.

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977.

Toyota Rav GX ‘06, ek.18.þús Kawasaki
900, ek1000. yfirtaka á láni, afb. 18.þús.
Suzuki DZ400, enduro hjól, ek 1200
km. TILBOÐ 390.þús s.8986763

Toyota Land Cruiser 120 VX nýskr
2/2005 ekinn 53 þ. km, topplúga,
aukasæti, spoiler, filmur, gluggavindhlífar, húddhlíf, toppbogar, sólvörn
og skriðvörn. Verð 5.890.000 áhv. lán
4.400.000 ath skipti á ódýrari. Uppl. í
síma 842 6605.

Ræstingar

Bókhald

Toyota Hilux DC 2.5 diesel. Árg 08/05.
Ekinn 57 þús. Hús og gúmmíhúð á
palli. Kastargrind + kastarar. Ljós og
húddhlíf. Billebrid beisli. Þjónustubók.
Verð 2.490. Uppl i s 848 0944

Til sölu yaris árg. ‘04 ek. um 60 þús.
fæst gegn yfirtöku á mjög hagstæðu
láni. Þarfnast smá lagfærings. Uppl. í
s. 844 6511.

Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Harley Davidson Road King árgerð
2007. Ekið 3599 þ. Yfir 100 notuð hjól
til sölu, sjá www.motorhjol.net Uppl. í
s. 824 6600.

Vélar ehf. Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, bíla og
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar.
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Skattframtal 2008 - Aldrei of seint
- Gerum skattframtöl fyrir einstaklinga
og fyrirtæki. Úrvals þjónusta - Uppl. í
síma 771 4545.
Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Málarar
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2007/2008 Ford Explorer frá Kr. 2.790.000
2007/2008 Dodge Durango frá Kr. 2.790.000
2007/2008 Jeep Grand Cherokee frá Kr. 2.590.000
2007/2008 Toyota Highlander frá Kr. 3.100.000
2007/2008 Landrover LR3 Discovery frá Kr. 5.690.000
2007/2008 Benz ML350 frá Kr. 5.350.000
2007/2008 Audi Q7 frá Kr. 5.750.000
2007/2008 VW Touareg frá Kr. 4.750.000

)Ð/.6%Ì/$5
2007/2008 Dodge Grand Caravan frá Kr. 2.050.000
2007/2008 Dodge Caliber frá Kr. 1.790.000
2007/2008 Ford Mustang frá Kr. 2.400.000
2007/2008 Toyota Camry frá Kr. 2.650.000
2007/2008 Volvo S60 frá Kr. 2.950.000
2007/2008 Audi A4 Turbo frá Kr. 3.250.000
2007/2008 Dodge Charger frá Kr. 2.390.000
2007/2008 Benz C230 frá Kr. 3.700.000
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2007/2008 Ford CREW F150 frá Kr. 2.450.000
2007/2008 Ford F350 DIESEL frá Kr. 3.390.000
2007/2008 Dodge RAM 1500 frá Kr 2.300.000
2007/2008 Dodge RAM DIESEL frá Kr. 3.290.000
2007/2008 Toyota Tacoma frá Kr. 2.990.000
2007/2008 Toyota Tundra frá Kr. 3.090.000
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Islandus.com is an independent multi-brand buying service and has no affiliation with any automobile manufacturer. Automobile marks or images are shown for the sole purpose of
enabling customers to identify a particular product and its manufacturer. Trademarks remain the property of their registered trademark owner and islandus.com claims no right thereto.
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Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyraland.is/linafina

Snyrting

Meistarinn!
Er flutt til landsins og hef hafið
kennslu í tattoo förðun og body
tattoo aftur. Frábærir tekjumöguleikar.
10 ára reynsla og fagmannleg
vinnubrögð. S. 659 9508.

KEYPT
& SELT

HEILSA

Til sölu

Baðstaðir

Sumarið er komið!

Spádómar

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

Dachshund hvolpar til sölu. Uppl. í s.
863 0474 eða www.123.is/manaskin
9vikna hreinræktaður chihuahua hundur til sölu á 80.000þ. frekari uppl. í
S:662-4867

Tilvalið fyrir veitingastað

Pizzaofn og pizzabakkar til sölu. Uppl. í
s. 862 5460.

Orlando, Florida

Einbýlishús til leigu. Uppl. í s. 862 5460
bennjoku@khi.is.
Til sölu lager hillukerfi frá Ísold með
240 hillum. Hentar vel fyrir lítinn lager.
Tilboð óskast. Hafið samband við Hlyn
í s. 825 2665.

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

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

Náttúrulegt hár til sölu fyrir hárlengingar. 1 kassi á 17500kr. Uppl. í s. 821
2883.
Til sölu Canon W6400 prentari, (plotter), 1 og hálfs árs gamall. Nánast
ónotaður, hugbúnaður og annað fylgir.
Verð 150.000 m vsk. Uppl. í síma 471
1510 milli 09:30 og 15:00.

Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veitingastaðurinn 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.

Leirkrúsin. Ný námskeið í leirmótun
Uppl. á www.leir.is - S. 564 0607 &
661 2179.

-Silfurleir-

Byrjendanámskeið 3 kvöld næstu viku
kl. 18-22 Framhaldsnámsk. í apríl.
Skráning og uppl. í s. 555 1212 Handverkshúsið.

Hljóðfæri

Hreinræktaðir íslenskir hvolpar, undan
ísl. meistara. Myndir: www.public.fotki.
com/theodorath Uppl. s. 869 8425

Ýmislegt
Mjög fallegar 11 eikarhurðir og karmar
til sölu, þar af 2 brunahurðir og 1 með
gleri. Áhugasamir hafi samband í síma
892-7015 og 897-4790.

HEIMILIÐ

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

Ungverskur Vizsla. Hvolpar til sölu, ættbók frá HRFÍ. upplýsingar í s. 6915034
vizsla.blog.is

Heilsuvörur

Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Húsaviðhald

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Tökumúll kr. 1.889 kr. Tito.is - Súðarvogi
6 - S. 861 7388.

Frábærar fermingargjafir!

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S.
552 2125 www.gitarinn.is

Krúttlegir
og
bráðmyndarlegir Dalmatíuhvolpar til sölu. Fæddust
22.2.08. Hreinræktaðir og ættbók fylgir.
Nánari upplýsingar í síma 8638777 og á
www.hvolpar.is

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

Húsnæði í boði

Vélar og verkfæri

Alspá
445 5000 & 823 8280

Íslenskir fagmenn
Bjóðum alla þjónustu á viðhaldi
fasteigna, utanhúss sem innan.
Gerum föst verðtilboð þér að
kostnaðarlausu.
Upplýsingar í síma 869 3934.

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Trésmíði

Ódýr ROBLAND sambyggð einfasa trésmíðavél, 3ggja mótora. Sög m/hallandi blaði, þykktarhefill,fræsari. Verð
100 þús. Uppl. í síma 8668487

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á
ulfurinn.is
Óska eftir Marcegalia steypumótum til
kaups. Uppl. í s. 692 4597 & 699 7898.

Heimilið
Til sölu ódýrt rafm.ofnar nokkrar stærðir,
hitak. 75L, helluborð & ofn Siemens.
Allt nýlegt gott í sumarbst. Einnig stór
trésm. vél. S. 869 3912.

Verslun

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Jap. Chin hvolpur til sölu. Bólusettur,
örm., heilsufarssk og með HRFÍ ættbók.
Uppl í s: 8997331

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Gullfallegir hreinræktaðir Papilon hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

KENNSLA

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

Whole body massage Telepone 862
0283.

Námskeið
Jóga & Velliðan á Reykholti www.icelandyoga.com S. 435 1260

Önnur þjónusta

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Niðurrif

Pípulagnir
Tek að mér viðhald á pípulögnum, skólplögnum, drenlögnum,
hreinlætistækjum, baðherbergjum og ofnalögnum.
S. 663 2572.

Flöt þök

þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947hamraborg@simnet.is

- Verkatakar -

Tökuð okkur flísalögn - múrverk, - setjum upp mót - smíðavinnu - þakskipti.
Tilboð/ tímavinna. S. 869 1573 & 844
0502.

Þarft þú að láta grafa t.d grunnar,
garðar, plön ofl. Uppl. í s. 820 1974,
Guðmundur.

Til leigu

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 14.690kr S.
6978928

Nudd

Tökum að okkur allskyns
innanhúss niðurrif ofl. Gerum
föst verðtilboð og höfum góð
meðmæli.
Uppl. í s. 847 7034,
Guðmundur.

HÚSNÆÐI

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

Til leigu 135 fm , 4 herbergja
íbúð í 203 Kópavogi. Nýleg íbúð
með sérinngangi. Laus 1. Maí
2008.
Verðtilboð óskast sent á :
hvarf203@hotmail.com
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Rizzo Pizzeria.

Hresst og skemmtilegt fólk óskast í
vinnu. Starfsfólk óskast í eftirfarandi
stöður: Bakarar, afgreiðsla og sal. Hress
og skemmtilegur vinnustaður. Um er
að ræða vaktavinnu um kvöld og helgar. Uppl. fást á Rizzo Grensásvegi og
Bæjarlind. Íslenskukunnátta æskileg.

ATVINNA
Atvinna í boði
Íbúð til leigu
Til leigu 70 fm 2ja herbergja
íbúð í 101, Þingholtunum.
Nýlega uppgerð, á efstu hæð
og leigist með húsgögnum.
Leiguverð 165.000 kr pr.mánuð,
laus fljótlega.
Uppl veitir Auðbjörg, aoskarsdottir@gmail.com

Hjá Jóa Fel Holtagörðum
og Smáralind
Óskum eftir að ráða hressar
og duglegar manneskjur í
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel
Holtagörðum og einnig vantar
á kaffihúsið okkar í Smáralind.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma
861 2417 eða Hulda í síma
695 2933. Íslenskukunnátta
skilyrði.

ATVINNA-DEILDARSTJÓRI
Deildarstjóri óskast til starfa í
smávörudeild Rúmfatalagernum
smáratorgi.
Óskað er eftir röskum og
ákveðnum einstaklingi sem
getur séð um pantanir og
framsetningu á vörum í verslun
okkar.
Allar nánari upplýsingar gefur
Njáll í síma 820-8004 eða á
staðnum.
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Bar/ skemmtistaður

Óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu.
Áhugsamir hafi samband í síma 697
8333 & 848 4924.
Óskum eftir röskum, áreiðanlegum
starfsmanni til afgreiðslu & lagerstarfa
í verkfæraverslun. Uppl. í síma 897
5080.

- Starfsfólk óskast -

Bílstjórar og starfsfólk í afgreiðslu ofl.
Vantar í fyritæki á mötuneytamarkaðinn. Skemmtilegur vinnustaður - Góð
laun - Vinsamlegast sendið umsóknir á
magnus@veislulausnir.is
Fótaaðgerðafræðinar! okkur vantar
góðan starfskraft á nýja stofu. Uppl. í
síma 660 1792.

Starfsfólk óskast í gjafavöruversl. Nici
og barnafataverslunina Polarn O. Pyret.
Dagv. og helgarv. í boði. Uppl. veitir Íris
S. 822 0492. Umsóknareyðubl. einnig
á stöðunum.

33 ára karlmaður sem klárar grunnám
rafiðna nú í vor, leitar að vinnu. S. 856
4889 & 552 4889.

Pípulagnir

Rennsli ehf. óskar efir að ráða pípulagningamenn eða menn vana lögnum.
Uppl. í s. 696 8054 & 565 8830.
Vélamaður vanur hjólaskóflum óskast.
Stundvísi og sjálfstæði nauðsynlegt.
Mikil og stöðug vinna framundan. Góð
laun fyrir réttan mann. Uppl. í síma
567 4988
Zatrudnimy osobe do pracy na statku
przy polowie ryb (metoda linowa) w
Reykjavíku ( wymagane doswiadczenie)
Informacje pod numerem 852-3089
lub 866-1069, 892-5372.

TILKYNNINGAR
Einkamál
Halló kona um sextugt óskar eftir að
kynnast snyrtilegum, hressum herramanni, með áhuga á gömlu dönsunum,
útiveru sundi, ferðalögum, góðum mat
ofl. Svar sendist FBL merkt „samvera
er góð“

Atvinna óskast
Prentsmiður (49 ára kk) óskar eftir
starfi. Upplýsíngar í síma 865 2234.
Laghender mann vantar vinnu, góður
flísaleggjari, málari, setja upp eldhúsinnréttingar, baðherbergisinnréttingar
og fleira. Uppl. í S. 899 4785.

4 herbergjaÍbúð til leigu í grafarvogi
uppl. í síma 6616636
Til leigu raðhús í Árbæ með tvöföldum
bílskúr. Leigist frá 1. maí. Leiga tilboð.
Upplýsingar í síma 864 8351 eftir kl.
18.00.
3ja herb. íbúð í 105 til leigu. leiga 120 þ.
pr. mán. Upplýsingar í síma 660 1792.
2 herb. í 4 herb. íbúð til leigu. postnr.
105. Verð 120 þús. Uppl. í s. 895 0482.
Til leigu herbergi á svæði 104, sérinngangur og sérsnyrting, aðgangur að
þvottavél og geymslu. Uppl. í s. 895
9702 & 554 6430.
Gott herb. til leigu með aðgangi að
eldhúsi, WC og interneti á svæði 109.
Uppl. í s. 698 2263 & 663 7635.

FASTEIGNIR

Leikskólinn Berg á
Kjalarnesi
auglýsir eftir leikskólakennurum eða öðru starfsfólki sem
hefur áhuga á og ánægju af að
vinna með börnum. Leikskólinn
leggur áherslu á íþróttir og
danskennslu.
Heimasíða http://www.bergid.is
Áhugasamir hafið samband
við Tanyu leikskólastjóra í s.
566 6039 eða með tölvupósti á
berg@leikskolar.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

HÖRÐUKÓR 5 – ÍBÚÐ 1002
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30. MARS MILLI 15:00 - 16:00

Til leigu 35 fm íbúð á 1. hæð í
Súluhólum. Leigist með ísskáp. Uppl. í
s. 820 3880.

Room for rent í Reykjavik 104. Inclutet
WC, kitcen and washingmacin. Tel 691
4858
2ja herbergja íbúð til leigu 57 fm. í 111
rvk. í 3 mánuði eða lengur, V. 95 þús. á
mán. Laus eftir 15. apríl. Einhver húsgögn fylgja með. Uppl. í S. 847 6880.
Room for rent with balcony, down town
101 (Bankastræti), sharing Bathroom,
living room and big kitchen with washing machine. Only orderliness (reglusemi) people, no smoking or partying
aloud. Available now. Information 897
9409 or 897 7922.

Sölumaður /Ábyrgðarmál

Nítró óskar eftir að ráða öflugan og
áreiðanlegan starfsmann í verslun
félagsins að Bíldshöfða. Starfið felur í
sér að sjá um ábyrgðarmál Nítró auk
sölu á mótorhjólum og öðrum tækjum. Einnig almenn sala á fatnaði og
aukahlutum. Æskilegt er að viðkomandi
hafi tækniþekkingu á vélum og tækjum.
Lágmarksaldur 20 ár. Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Þorsteinsson
í síma 896 1312. Áhugasamir geta einnig sótt um starfið á www.n1.is

Herbergi til leigu í 105 Rvk m/ aðgang
að eldhúsi og sturtu, sér inng. Leigist á
35 þús. S. 552 0893.
Til leigu 3 herb, 103 m2, íbúð í Hfj. Laus.
Leiga 140 þús. m hita og hússjóð. Uppl.
í síma 6169746
100 fm íb. á 3. h. í 101 til leigu, 150 þ. á
mán., tveir mán. fyrir fram. aðeins reykl.
og reglusamir. 857-6656.

Húsnæði óskast
Fyrirtæki óskar eftir að taka á leigu fyrir
starfsmenn stúdíó eða 2-3 herbergja
íbúð sem fyrst á höfuðborgarsvæðinu,
öruggar greiðslur. Greiðslugeta ca. 100
þús. á mán. Uppl. í s. 661 2000.
Óska eftir einstaklings eða 2ja herb.
íbúð allt kemur til greina. Uppl. í S.
698 9967.

Sumarbústaðir
Óska eftir að kaupa sumarhús í
Hraunborgum eða Laugarvatni, helst
með svefnlofti. Uppl í síma 4237885
eða 8991185

Aukavinna við sölu um
kvöld og helgar
Miðlun leitar að sölufólki á
kvöldin og um helgar. Verkefnin
felast í að hringja til almennings, kynna vörur, selja þjónustu, bóka söluheimsóknir o.fl.
Fjölbreytt verkefni sem henta
öllum sem hafa gaman af að
selja. Við leitum að fólk sem
hefur ánægju af mannlegum
samskiptum. Reynsla er kostur
en ekki skilyrði. Lámarksaldur
er 18 ár en við leitum ekki síður
af fullorðnu fólki með fjölbreytta reynslu að baki.
Nánari upplýsingar hjá andri@
midlun.is (Reykjavík) og andrea@midlun.is (Akureyri).

Geymsluhúsnæði
Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm.
Upplýsingar í síma 695-7045 og 5707010

Gisting
Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4532.

Um er að ræða 196 m² íbúð á tveimur hæðum með 3 svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsstofu, eldhúsi, tveimur baðherbergjum, þvottahúsi, geymslu og stæði í bílageymslu.
Neðri hæð: Komið er inn í stóra forstofu með góðum skápum, innaf forstofu er
þvottahús með þvottavél og þurrkara.
Frá forstofu er komið inn á gang sem liggur til annara vistarvera.
Á hæðinni eru tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum.
Baðherb. er með sturtuklefa, baðkari og fallegri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf.
Stofan og eldhúsið eru samliggjandi, eldhús er með góðum innréttingum og tækjum
ásamt góðum borðkrók, stofa er rúmgóð og björt með útgengi á suðursvalir.
Efri hæð: Komið er upp stiga á efri hæð og komið inn í sjónvarpsstofuna sem er
mjög rúmgóð með mikilli lofthæð og stórkostlegu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöllin,
útgengt á suðursvalir úr stofu.
Frá sjónvarpsstofu er komið inn á gang sem liggur til hjónaherbergis og baðherbergis.
Hjónaherbergið er rúmgott með rúmgóðu fataherbergi innaf.

Baðherbergið er glæsilegt með fallegri innréttingu og hornbaðkari, flísalagt í hólf og
gólf.
Íbúðin skilast fullbúinn með tækjum, mublum og lýsingu sjá hér neðar.
Neðri hæð: Í forstofu er svartur leðurbekkur og lýsing frá Exo. Svefnherbergin
skilast með glæsilegum fulluppábúnum rúmum og lýsingu frá Exo. Eldhúsið skilast með
ísskáp, örbylgjuofni, uppþvottavél, sjálfvirkri kaffivél og 15" Lcd sjónvarpstæki ásamt
því að skilast með glæsilegu borðstofuborði, stólum og lýsingu frá Exo. Stofan skilast
með Svörtu leðursófasetti, hvítum leðurstól, stofuborði, tveimur litlum borð um, skenk
og lýsingu frá Exo ásamt hljónflutningstækjum.
Efri hæð: Sjónvarpsstofan skilast með glæsilegum 5-7 manna leður sjónvarpssófa,
tveimur leður skemlum, sólaborði, sjónvarpsskenk, 50" plastma sjónvarpi með heimabíókerfi ásamt tveimur stökum leðurstólum ásamt borði og lýsingu frá Exo.
Í sjónvarpsstofu er Stjörnukíkir á þrífæti frá Ferrari. Hjónaherbergi skilast með glæsilega uppábúnu hjónarúmi frá Exo ásamt 32" Lcd sjónvarpstæki á vegg.
Svavar Hrafn Svavarsson Sími 6961388 verður á staðnum og tekur á móti gestum.

KENNSLA

The International Business Academy

Alþjóða Markaðs- og Viðskiptanám.
IBA býður upp á 2 ára markaðs-og viðskiptanám með áherslu á markaðsfræði, viðskipti og hagfræði.

Vantar þig lagerrými? Erum með lagerrými til leigu, 50-500fm. Upplýsingar í
síma 695 7045 eða 570 7010.

Óska eftir húsnæði 50-80 fm. fyrir smá
iðnað. Uppl. í S. 869 8674 & 845 9281.

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR STÓRGLÆSILEGA „PENTHOUSE“ ÍBÚÐ

Kynningarfundur Fimmtudaginn 3. Apríl 2008 kl. 17.30 - 19.
Í fræðslusetri Icelandair, Suðurlandsbraut 12, Reykjavík.

Atvinnuhúsnæði

3ja herb.íbúð 100 fm með bílskýli í
Baugakór í Kópavogi til leigu. Laus
frá 1.apríl. 170.000 kr. með öllu. Þrír
mán.fyrirfram og bankatrygging. Sími:
6612007

Frum

Herbergi til leigu á sv. 104 Rvk, með
aðgang að WC, eldhúsi og þvottavél.
S. 691 4858

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir starfskrafti í fullt
starf. Unnið er á 15 daga vöktum. Starfsmaðurinn þarf að
eiga auðvelt með að vinna með
öðrum, hafa góða þjónustulund 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 822 8870 eða á
www.nings.is

Boðið er upp á fjórar brautir:
Alþjóðabraut
–áhersla er lögð á markaðsfræði, samskipti og alþjóðaviðskipti.
Hægt er að velja um verklega þjálfun í 3 - 6 mánuði hjá erlendu eða dönsku fyrirtæki.
Stjórnunarbraut
–áhersla er lögð á stjórnun, (HRM), og stjórnunarfræði.
Samskiptabraut
–áhersla er lögð á markaðssamskipti og alþjóða markaðssetningu.
Auglýsingabraut
–áhersla er lögð á hönnun/auglýsingar.
Verkleg þjálfun
Á öllum brautum getur námið tengst verklegri þjálfun hjá
þekktum fyrirtækjum í Danmörku og erlendis eins og t.d.: Microsoft,
Maersk, IBM, Alfa Laval, Danfoss, LEGO, B-Young o.ﬂ..
Einnig kynnum við þá nýjung að nemendur geta stundað 3ja ára Bachelor nám í þremur
mismunandi löndum. Eitt ár í Danmörku, eitt ár í Belgíu og eitt ár í Bretlandi.
Framhaldsnám
Bachelor, MBA, HA, HD - í Danmörku eða erlendis.
Skamlingvejen 32 . DK-6000 Kolding . Tlf. +45 72 24 18 00 . Fax +45 72 24 18 08
iba@ibc.dk . www.iba.dk Upplýsingar gefur Íris í síma 860 8888.

Hringdu eða
sendu okkur
tölvupóst og
ﬁnndu út hvernig
þú getur orðið
hluti af þessu
spennandi námsumhverﬁ sem
IBA býður uppá.
Einnig getið þið
fengið nánari
upplýsingar hjá
skólanum.
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FASTEIGNIR

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Kársnesbraut 123, Kópavogi

Sumarhús til sölu og sýnis
Einisfold II, í landi Indriðastaða í Skorradal
Nánari upplýsingar í síma 899 8570
Opið hús helgina 4. og 5. apríl n.k. milli kl. 11 og 16

Frum

VANTAR - FOSSVOGUR – RAÐ-/PARHÚS
eða HÆÐ Í VESTURBÆ.
Höfum mjög fjársterkann kaupenda að rað-/parhúsi í
Fossvoginum eða stórri hæð í Vesturbænum. Fimm
svefnherbergi skilyrði. Mjög góðar greiðslur í boði.

Frum

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Frum

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson
Löggildur fasteignasali í síma 820 8100.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Húsið er 40 fermetrar að stærð, auk svefnlofts, byggt
1983. Húsið verður selt með innbúi, ásamt veröndinni, en
án heitapottsins. Kaupandi þarf að sjá um að fjarlægja
húsið af grunninum, í síðasta lagi 23. ágúst 2008. Stálbitar eru undir húsinu, þannig að það er tilbúið til ﬂutnings.

Til sýnis í dag skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er 127,8 fm og bílskúrinn 32 fm, alls 159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu, hefur verið notaður sem vinnustofa listamanns og mætti auðveldlega útbúa litla íbúð. Stór, skjólsæl og sólrík lóð og
mjög gott bílastæði. Þetta er eign sem bíður upp á
ýmsa möguleika. Verð 39,9 millj. Húsið er til
sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. Upplýsingar
veitir Runólfur frá Höfða í síma 892 7798.

Tilboð óskast í húsið og skal
þeim komið á skrifstofu
Verkstjórafélags Reykjavíkur,
Skipholti 50d, eða senda
undirritað í fax. 562 7050
fyrir 1. maí n.k.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Úthlíð 16 - 105 Reykjavík
Glæsileg 7 herb. neðri sérhæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

FJÁRFESTING

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Glaðheimar 4 - 1. hæð - 5. herb. Hæð.
Opið hús í dag á milli kl. 14 og 16
Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

GULLSMÁRI 6, ÍBÚÐ 0103
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 14:30

Frum

Glæsileg 150 fm neðri sérhæð á þessum eftirsótta stað í
Hlíðunum auk sér geymslu í kjallara. Hæðin skiptist í forstofu, stórt hol, rúmgott eldhús, 4 herbergi, bjarta stofu,
borðstofu, sjónvarpsherbergi og baðherbergi. Suðursvalir
út af einu herbergi. Aukin lofthæð og franskir gluggar í
stofu. Garður nýhellulagður á allri framhlið hússins ásamt
annarri hliðinni. Góð eign sem vert er að skoða. Laus
fljótlega. Verð 49,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Til sölu vel skipulögð og falleg 5 herb. sérhæð á 1. hæð,
samtals 121,5 fm, í þríbýlishúsi á góðum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Falleg gólfefni; parket og flísar. Snyrtilegar innréttingar. Stór stofa og borðstofa. Rúmgóð svefnherb.
Möguleiki á bílskúr. Skólp í sökklum, rafmagn í íbúð og miðstöðvarlagnir eru endurnýjaðar.
Hafþór sýnir hæðina í dag, sunnudag, á milli 14 og 16.

Frum

Tjarnarmýri 13 - Seltj.nesi
Góð 2ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg og vel frágengin 3ja herbergja 80 fm íbúð á góðum stað
við Gullsmára í Kópavogi. Um
er að ræða fallega íbúð á 1 hæð
í fjölbýlishúsi. Íbúðin er snyrtileg og vel skipulögð og húsið allt
til fyrirmyndar. Stutt er í leikskóla og skóla. Góður þjónustukjarni er í hverfinu. Ásett verð 23,9 millj.
Svavar Hrafn sölumaður tekur á móti fólki sími 696 1388

Frum

Hrísmóar 11, 0201 - 3ja herb. með bílsk.
Opið hús í dag á milli kl. 14 og 16

Sólheimar 27
4ra herb. útsýnisíbúð á 11. hæð

Opið hús í dag frá kl. 13-14
Vel skipulögð 101 fm 4ra
herb. íbúð á 11. hæð íbúð
1104 auk sér geymslu í
kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, rúmgóða
stofu, 3 herbergi og baðherbergi. Útgangur á suðursvalir úr stofu og hjónaherbergi. Sameiginlegt þvottahús á efstu hæð. Frábært
útsýni. Laus strax. Verð
29,5 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

HÖRGSLUNDUR - GBÆ. RAÐHÚS
Til sölu skemmtileg 3ja herb. íbúð með bílskúr samtals
139,2 fm, í góðu fjölbýlishúsi í Garðabæ. Íbúðin er afar
snyrtileg og vel skipulögð. Stór og björt stofa og góð herbergi. Falleg gólfefni; marmari og parket. Nýlega hefur húsið verið málað, skipt um gluggapósta, rennur, handrið á
svölum og þakið lagfært. Stutt er í alla helstu þjónustu,
Garðatorg er handan við hornið. Rúmgóðar svalir.
Hulda er með heitt á könnunni og sýnir íbúðina í dag,
sunnudag, á milli 14 og 16.

Rauðalækur 69 - jarðhæð - 3ja herb.
Opið hús í dag á milli kl. 14 og 16

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu gott raðh. á 1 hæð
ásamt tvöföldum bílsk. samtals um 179,4 fm þar af er bíls. 43,4 fm.
Húsið er mjög vel staðsett í á góðum útsýnisstað í neðri Lundum í
Gbæ. Eignin skiptist í forst., gestabaðh., hol, stofu, borðst., húsbóndah, eldh., þvottah., búr, gang, baðh, 2 barnah, hjónah, bílsk. og
geymslu. Nýlegt eldh. Fallegur garður, góð staðsetning. V. 45.5. millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður. gsm. 896 0058.

HRAUNHÓLAR - GBÆ. RAÐHÚS

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-14.
Sölumaður verður á staðnum.
Verið velkomin.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Frum

Falleg 59 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu á jarðhæð og stæði í lokaðri bílageymslu. Björt stofa með útgengi á suðursvalir, rúmgott
herbergi með skápum, góð borðaðstaða við eldhús og
baðherbergi, flísalagt í gólf og veggi. Sameiginlegt þvottaherbergi á hæðinni. Stutt í alla þjónustu. Verð 22,5 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Íbúð merkt 0202 - Verið velkomin.

Falleg 3ja herbergja íbúð í vinsælu og rótgrónu hverfi miðsvæðis í Reykjavík. Rúmgott eldhús með borðkrók, gott
svefnherbergi, stofa og borðstofa (sem hægt er að nýta
sem svefnherbergi). Vandað parket og flísar á gólfum, góð
innrétting í eldhúsi og nýuppgert baðherbergi með flísum,
upphengdu salerni og innbyggðum sturtuklefa.
Rúnar sýnir íbúðina í dag, sunnudag, á milli 14 og 16.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsileg 300312 fm raðhús á 2 hæðum m/innb. bílskúr á frábærum stað við
Hraunhóla 20-26 í Gbæ. Húsin eru smekklega hönnuð af Vektor arkitektastofu og standa við hraunjaðarinn og Skrúðgarð Garðbæinga.
Húsin eru í byggingu og skiptast eftir teikningu í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, lesherb., bílskúr og geymslu. Á
efri hæð eru 3 stór herb, baðh, hjónah m/baðh og fataherb. inn af,
sjónvarpshol og þvottahús. Húsin afhendast fullbúin að utan og lóð
frágengin en að innan fokheld eða lengra komin samkvæmt nánara
samkomulagi milli kaupanda og seljanda.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður.
Gsm 896 0058.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU

Sími
568 2444

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

– www.asbyrgi.is

DREKAVOGUR 4 - íb 03.03
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16-17

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS - BRAUTARÁS 19
Á MILLI KL. 14-15 Í DAG

Frum

Frum

FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!

Mjög
fallegt
255,9 fm endaraðhús
ásamt
42,0 fm bílskúr
við Brautarás í
Árbænum, samtals 297,9 fm.
Húsið skiptist í forstofu, gesta-wc, stofu, borðstofu, arinn í
stofu, eldhús, þvottahús, sjónvarpsstofu, fimm svefnherbergi og baðherbergi. Mjög góð 2ja herb. aukaíbúð. Falleg
timburverönd. Eignin getur losnað fljótlega. Verð 59,9 millj.

SÉRINNGANGUR – LYFTA – SÉRÞVOTTAHÚS – VIÐHALDSLÉTT
– NÝLEGT HÚS MIÐSVÆÐIS. Glæsileg 2ja herbergja íbúð á efstu
hæð í nýlegu þriggja hæða lyftu húsi. Sér inngangur af svölum.
Mjög mikil lofthæð. Virkilega góð eign á frábærum stað. Húsið er
álklætt og viðhaldslétt. Mjög gott 12 millj. 4,15 % áhv. lán getur fylgt. Eignin getur verið laus við kaupsamning.

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Nánari upplýsingar gefur Kjartan í síma 869 4321

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Háagerði 53 - Risíbúð

Frum

Frum

Frum

Lækjarmelur - Iðnaðarhúsnæði

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

TIL LEIGU

Frum

RAÐHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ

FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!

Glæsilegt, fullklárað 223,2 fm iðnaðarhúsnæði í nýju
húsi vel staðsettu rétt fyrir utan Mosfellsbæ. Húsnæðið
er laust til afhendingar strax. Neðri salurinn er skráður
148,2 fm og sérstyrkt 75 fm milliloftið. Á neðri hæðinni er
salerni og í salnum er innrétting með vaski. Lofthæðin er
milli 6 og 7 m og eru innkeyrlsudyrnar 4,5 m háar og 3,6 m
breiðar. Malbikuð lóð er í kring um húsið.
Verð 35,9 millj. (5169)

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Falleg og kósý
59,4 fm 3ja
herb. risíbúð.
Gott lán ca
9,6
millj.
m/4,15% vxt.
getur fylgt. Eldhús m/útsýni. Hjónaherb. m/skápum. Falleg stofa og
borðstofa m/svölum. Lítið aukaherb. Ljóst fallegt parket á gólfum.
Flísal. baðherb. Geymsluris. Rafmagn endurnýjað og vatnslögn að
hluta. Falleg lóð. Verð 19,5 millj.
Erna Rún tekur vel á móti gestum. Teikningar á staðnum.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

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

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
7DG<6GIÖC>(&

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

ERLUÁS 2 - 3JA HERB. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14-16

FJALLALIND - KÓPAVOGUR RAÐHÚS

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

HÖRGSLUNDUR - GBÆ. RAÐHÚS

Frum

Frum

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Þorgeir og Sigrún bjóða ykkur velkomin.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Frum

Nýkomið sérlega skemmtilega vel
staðsett raðhús á þessum frábær
stað. Hús í mjög góðu standi utan
sem innan. Fjögur rúmgóð svefnherb. Rúmgóðar stofur og eldhús. Afgirtur bakgarður í suður. Góð eign. Verð 62,8 millj.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsileg 92 fm.íbúð á 1. hæð í glæsilegu nýlegu fjölbýli. Sérinngangur, suðursvalir, sér þvottaherbergi, vandaðar innréttir og gólfefni. Vandaðar innréttingar, frábær staðsetning. Eign í sérflokki.
V. 24,9 millj.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður. gsm. 896 0058.

HRAUNHÓLAR - GBÆ. RAÐHÚS

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

GLÓSALIR – KÓPAVOGI ENDARAÐHÚS

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSKÚR. HF.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsileg 300312 fm raðhús á 2 hæðum m/innb. bílskúr á frábærum stað við
Hraunhóla 20-26 í Gbæ. Húsin eru smekklega hönnuð af Vektor arkitektastofu og standa við hraunjaðarinn og Skrúðgarð Garðbæinga.
Húsin eru í byggingu og skiptast eftir teikningu í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, lesherb., bílskúr og geymslu. Á
efri hæð eru 3 stór herb, baðh, hjónah m/baðh og fataherb. inn af,
sjónvarpshol og þvottahús. Húsin afhendast fullbúin að utan og lóð
frágengin en að innan fokheld eða lengra komin samkvæmt nánara
samkomulagi milli kaupanda og seljanda.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður.
Gsm 896 0058.

Frum

Frum

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu gott raðh. á 1 hæð
ásamt tvöföldum bílsk. samtals um 179,4 fm þar af er bíls. 43,4 fm.
Húsið er mjög vel staðsett í á góðum útsýnisstað í neðri Lundum í
Gbæ. Eignin skiptist í forst., gestabaðh., hol, stofu, borðst., húsbóndah, eldh., þvottah., búr, gang, baðh, 2 barnah, hjónah, bílsk. og
geymslu. Nýlegt eldh. Fallegur garður, góð staðsetning. V. 45.5. millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Auglýsingasími
Sérlega fallegt endaraðhús. Húsið er 170,9 fm og þar af er bílskúrinn 36 fm, húsið er á 2 hæðum. Neðri hæð: Forstofa, hol, 2
svefnh, salerni/þv.hús og bílskúr. Efri hæð: Hol, stofa, eldhús
m/borðkr., baðh, svefnh. og sjónv.hol. Lóð og bílaplan er frágengið.
Stutt í alla þjónustu s.s. skóla og verslanir. Þetta er vönduð eign
sem vert er að skoða. Getur verið laust fljótlega V. 55.3 millj.

Sérlega fallega íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað. Sérinngangur á svölum. Íbúðin er 86,2 fm og bílskúrinn 23,8 fm, samtals
110 fm. Íbúðin er á efstu hæð. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol,
eldhús, gangur, 2 svefnh, baðh, geymsla og svalir. vönduð eign eign
sem vert er að skoða. V. 20,3 millj. Laus Strax. Ath. lækkað verð.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

– Mest lesið

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Frum

Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

ÁSBRAUT 17 KÓPAV. – LAUS STRAX
Falleg mikið endunýjuð 4ra herbergja íbúð,
ásamt 31,2 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað. Sérinngangur af svölum. Verð 25,9 millj.
7027
Jóhann tekur á móti fólki
sími 696 9022.

Frábær leiguíbúð!

KLUKKUBERG 23

Falleg 4ra herb. íbúð á
tveimur hæðum með vægast sagt glæsilegu
útsýni yfir Hafnarfjörð og nýja hverfið í Urriðaholti. Verð 26,5 millj. 7463
Margrét tekur á móti fólki
sími 694 9629

Laus frá 1. apríl 2008
Innréttingar frá HTH
Vandað parket frá Harðviðarval

LÆKJASMÁRI 15 Sérlega falleg tveggja herDREKAVELLIR 22 Sérlega falleg og vönduð
íbúð með stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og
ísskápur fylgja með íbúðinni. Verð 27,5 millj.
7249
Bergþór og María taka á móti fólki
símar 824 7565 og 824 7564

bergja íbúð ásamt stæði í góðu bílskýli á góðum og rólegum stað í Smárahverfi í Kópavogi.
Verð 23,5 millj. 7456
Ingunn tekur á móti fólki
sími 897 6108

Lýsing frá Lumex
Ný heimilistæki frá B.Ormsson*
Mikið skápapláss í herbergjum og anddyri

Ný lúxus íbúð í Hörðukór 3
4 herbergja

Baðherbergi bæði með sturtu og baðkari
Þvottahús í íbúð og góð geymsla í kjallara
Örstutt í leikskóla og skóla

116 fm2

Íbúðin er upp á 6 hæð með stórum
svölum og útsýni yfir Elliðavatnið.
Upplýsingar gefur Svava 898 3023

*ísskápur, uppþvottavél, þvottavél og þurrkara

HOLTABYGGÐ 3 - LAUS STRAX Sérlega falFÍFUVELLIR 10

Glæsilegt algerlega fullbúið
hús að innan sem utan. Flott hönnun, verð
52,5 millj. 5024
Heiðar og Inga taka á móti fólki
símar 587 9111 og 824 9092

leg 97,6 fm. íbúð með sérinngang í litlu fjölbýli. Frábært útsýni, og sérlega róleg staðsetning. Verð 24,4 millj. 7455
Linda og Skúli taka á móti fólki
símar 466 1632 og 865 7101

ERTU MEÐ GÓÐAN BÚSTAÐ SEM ÞÚ VILT SELJA?
Er með ákveðinn kaupanda af sumarhúsi fyrir austan fjall. Heitt vatn og rafmagn a.m.k. við
lóðarmörk. Greiðslugeta 7 millj. í peningum og hjólhýsi á 3 millj. frá Víkurverk, Múnsterland,
LMC-RBB-500 með sjónvarp, ísskáp, markísu o.fl., samtals 10 millj.
Áhugasamir hafa samband við Eirík á fasteignasölunni ÁS,
símar 520 2600, 862 3377 og eirikur@as.is

Besti afþreyingarvefurinn 2007
Samtök vefiðnaðarins völdu visir.is besta afþreyingarvefinn fyrir árið 2007.
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn sem hlýtur verðlaunin Afþreyingarvefur ársins 2007 er í senn fræðandi, áhugaverður,
yfirgripsmikill og vinsæll en hefur um leið mikið afþreyingargildi. Vefurinn inniheldur allt sem góður afþreyingarvefur þarf
að hafa, vel unninn texta, gott myndmál, útvarpsefni, sjónvarpsefni, sem og síaukna aðkomu notenda, sem er eitt af því
sem skiptir sífellt meira máli hjá framsæknum vefjum í dag. Vefurinn verður að teljast inni í daglegum rúnti íslenskra
netverja enda einn af fjölsóttustu vefjum landsins.“

...ég sá það á visir.is
sir.is
Sjá vef Samtaka vefiðnaðarins – svef.is

SUNNUDAGUR 30. mars 2008
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FASTEIGNIR
Stærð: 130,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Kleppsvegur 144
104 Reykjavík
Falleg eign í Vogahverfi

Opið
Hús

Lind
Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR 17 – HAFNARFJÖRÐUR
Frum

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

Verð: 29.900.000

Einstaklega björt og falleg íbúð á 2. hæð í Vogunum. Íbúðin er 130,1 m2 að stærð með tvennum svölum
og skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, búr, þvottahús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og hol/anddyri. Einnig
fylgir íbúðinni sérgeymsla m/glugga í sameign. Íbúðin er öll hin glæsilegasta með nýlegri elhúsinnréttingu
og tækjum, parket hefur verið slípað og olíuborið, skipt var um gler í allri íbúðinni í fyrrasumar,
skólp/dren/frárennslislagnir nýlegar. Stór hjóla og vagnageymsla er í sameign.

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 innan. Einstök staðsetning. Verðtilboð.
Upplýsingar gefur Hilmar sölumaður í síma 892 9694 eða á skrifstofu Hraunhamars.

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

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Norðurhof 2-4 Einbýlishús
845 Flúðir
Frábær staðsetning - gott útsýni

Bókið skoðun í síma 663-3300

Stærð: 188,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Ársalir 3 - 4. hæð
Lind

Lind

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

hj@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi
663 3300

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi
663 3300

sb@remax.is

sb@remax.is

Verð: 27.900.000

REMAX Lind kynnir tvö glæsileg og vel staðsett 188,9 m2 einbýlishús við Norðurhof 2 og 4 á Flúðum.
Húsin samanstanda af eldhúsi, stofu og borðstofu, anddyri, gestasalerni, baðherbergi,4 svefnherbergjum,
stórum bílskúr og geymslu inn af honum. Húsin standa á fallegum stað með góðu útsýni. Afhendast
fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð en að innan er búið að reisa alla milliveggi og klæða að stórum hluta.
Raflagnir komnar í veggi og loft og ídregið vinnurafm. Gert er ráð fyrir gólfhita.

201 Kópavogur
Vel staðsett - gott útsýni.

Stærð: 98,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.700.000
Bílskúr: Nei

Bókið skoðun í síma 663-3300
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Verð: 24.900.000

Falleg og vel staðsett 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Ársali í Kópavogi. Íbúðin skiptist í anddyri,
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Eldhúsið er með flísum á gólfi, fallegri
mahogny innréttingu, eldunareyju með háf og útgengi á góðar svalir með fallegu útsýni. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa, innréttingu og vegghengdu salerni. Stofa er rúmgóð með teppi.
Hjónaherbergi er með góðum skápum og einnig barnaherbergið. Þvottahús í íbúð.

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

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

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

Spóahöfði – neðri sérhæð

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Klapparhlíð – 2ja herb. + 50 ára

Þetta er 112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með opnum stigagangi við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
teiknuð sem 5 herbergja, en er í dag 4ra
herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með
merbau parketi, flísar á baði og þvottahúsi
og korkflísar á forstofu og eldhúsi. Íbúðin
getur verið laus fljótlega.
Verð kr. 29,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg og rúmgóð 2ja
herbergja, 90,9 fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Húsið
sérlega vandað, einangrað og klætt að utan
með flísum og harðviði. Gólfplötur á milli
hæða eru tvöfaldar sem gefur betri einangrun. Fallegar flísar og askur á gólfum, baðherbergi með sturtuklefa og handklæðaofni
og stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni
er úr húsinu og stórar svalir. Íbúðin getur
verið laus fljótlega.
Verð kr. 27,5 m.

** Þrastarhöfði 5 – OPIÐ HÚS **

Frum

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá sölu 4ra herbergja neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, með fallegri aðkomu að neðri hæðinni. Íbúðin er
126,3 fm, og skiptist í 3 rúmgóð svefnherbergi, lokað eldhús, stóra stofu, flott baðherbergi og sér þvottahús. Flísar og ljóst
parket á gólfum. Íbúðinni fylgir 50 fm sérafnotaréttur af lóð í suðvestur. Flottur staður,
golf, sund, gönguleiðir, skólar og líkamsrækt í göngufæri.
Verð 32,9 m.

Stóriteigur – 206 fm raðhús

Skeljatangi – 4-5 herbergja
Afar glæsileg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 3ja
hæða fjölbýli við Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög
glæsileg, með eikar plankaparketi og flísum á gólfi, hnotu innihurðar og innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til sparað –
frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og
gönguleiðir rétt við húsið. Áhv. 19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxtum.
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. **Verð 31,9 m.**
Sunnudaginn 30. mars kl. 14:00-15:00
og mánudaginn 31. mars kl. 20:00-21:00
er opið hús í Þrastarhöfða 5, íbúð 303.
Edda, sími 822 9120, tekur á móti gestum.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu vel
nýtta 94,2 fm Permaform íbúð á 2. hæð í
litlu fjórbýlishúsi við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi + aukaherbergi(geymsla), mjög flott eldhús með
góðum borðkrók, gott baðherbergi og rúmgóð stofa. Þetta er falleg og góð íbúð í vinsælu hverfi í Mosfellsbæ.
Verð 26,5 m.

Rósarimi – 3ja herb. - Rvk

146,6 fm raðhús á einni hæð með bílskúr
ÁSAMT ca 60 fm kjallara í litlum botnlanga
við Stórateig 19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel
skipulögð íbúð með 4 svefnherbergjum,
eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, baðherbergi
og gestasalerni á jarðhæð og stóru leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahús
í kjallara. 28 fm bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið. Húsið getur verið
til afhendingar fljótlega.
Verð kr. 39,7 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá flotta 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með góðum svölum
við Rósarima 6 í Grafarvogi. Íbúðin hefur
mikið verið endurbætt, eikarparket og náttúrusteinn á gólfi, eldhús með góðum borðkrók og glerveggur skilur að stofu. Rúmgóð stofa og tvö góð svefnherbergi. Íbúðin
getur verið laus til afhendingar strax.
Verð kr. 21,5 m.

Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

lögg. fasteignasali, hdl. lögg. fasteignasali, hdl.
Egilsstaðir
Reykjavík

SÖLUSÝNING

Jón H. Hauksson

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 17:00 – 17:30

Sunnudag kl. 16:00-16:30

220 Hafnarfjörður
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

61,9 millj.
6
185,6 fm
1997
Einbýlishús

Einihlíð 12
Einstaklega vandað og glæsilegt einbýli á einni hæð. Hátt til
lofts, fallegur garður og frábært útsýni. Hljóðkerﬁ í loftunum.
Glæsil. ljósabúnaður. Hiti í gólﬁ. Hiti í bílaplani og stéttum.

201 Kópavogur

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 16:00-16:30

Verð 69,9 millj
Fjöldi herbergja 6
Stærð 194,1 fm
Byggingarár 1998
Annað

Sunnudag kl. 15:00-15:30

Stór og björt íbúð í lyftuhúsi á þessum frábæra stað. Hús hefur
verið klætt nýlega og lóð tekin í gegn.
Sjón er sögu ríkari.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 14:00-14:30

Sunnudag kl. 15:00-15:30

110 Reykjavík

32,9 millj.
5-6
123,8 fm
1956
Möguleg skipti
á minni eign.

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 15:00-15:30

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

17,9 millj.
3
86 fm
1973
Suðursvalir

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

Jötunsalir 2
Mjög rúmgóð, björt og falleg eign á 3. hæð í góðri lyftublokk
auk stæðis í bílageymslu. Stórar suðursvalir með góðu útsýni.
Tækifæri til að eignast góða og nýlega eign á barnvænum og
vinsælum stað í Kópavogi.

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

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

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

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

25,7millj.
3
100 fm
2001
Lækkað verð

Jötunsalir 2
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 100fm íbúð í góðu fjölbýli
auk stæði í bílageymslu (ekki í heildar fm tölunni). Eikarparket
á gólfum. Baðherbergi bæði með baðkeri og sturtu klefa.
Þvottahús inn af íbúðinni.

105 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Mjög góð íbúð á þriðju hæð (efstu) í fallegu húsi.Fjögur góð
svefnherbergi. Nýleg eikarinnrétting í eldhúsi. Baðherbergið
nýlega uppgert. Skipti á minni eign kemur til greina.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Hraunbær 102b
SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 14:00-14:30

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025

Rauðilækur 8

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Björt eign á 2. hæð í góðu fjölbýli. Útgengt á góðar suðursvalir
úr stofu. Frábær staðsetning í Árbænum, öll helsta þjónusta í
göngufæri. Tilvalin fyrsta eign. Möguleiki að yﬁrtaka hagstætt
lán hjá Landsbankanum.

SÖLUSÝNING

31,9 millj.
4
120,8 fm
2002
Endaíbúð

Lómasalir 6-8 Bjalla 0306
Vel skipulögð og falleg eign í salahverﬁ í Kópavogi í nýlegri
lyftublokk. Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, stofu, borðstofu og þrjú herbergi.

25,9 millj.
3-4
111 fm
1958
Tvennar svalir

Ljósheimar 4

Geislalind 15
SÖLUSÝNING

107 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Mikið og
fallegt útsýni

Glæsilegt parhús með innb. bílskúr á besta stað í Lindarhverﬁnu.
Mikið og fallegt útsýni. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
eikarinnréttingar. Hér er um að ræða vel skipulagða eign með
30 fm. óskráðu rými Eign sem vert er að skoða.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

65 millj.
5
207,2 fm
2000
Laus við
kaupsamning

Háalind
Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Gullfallegt parhús með innb. bílskúr og stórglæsilegu útsýn.
Húsið er á tveimur hæðum. Parket og ﬂísar á gólfum. Arin
í stofu. Þrjú rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með
fataherbergi. Stutt í alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar

FERÐALÖG
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EYJALÍF Í EYSTRASALTI
AÐ leigja sumarhús á Eystrasaltseyjunum er uppskrift að draumafríi

H

Friður og ró Bátar í Botníuflóa

Aðrar eyjar eru pínulitlar og það
er til dæmis hægt að leigja heila
eyju með einu húsi á. Andrúmsloft
þessara eyja er skemmtilega
gamaldags og þar ríkir tímalaus
ró og friður.
Til að vera ein í heiminum:
hvers vegna ekki að heimsækja
finnsku Álandseyjarnar sem liggja
í Botníuflóanum en þangað er
hægt að komast með ferju frá

Helsinki eða Stokkhólmi yfir á
aðaleyjuna, sem einnig heitir
Áland. Á þessum ótalmörgu eyjum
ferðast
heimamenn
um
á
reiðhjólum og upplagt að skoða
hina fallegu náttúru á löngum
hjólaleiðum. Flest sumarhúsin
eru bjálkakofar með sánu og um
að gera að henda sér svo út í sjóinn
að finnskum sið að sánu lokinni.
www.visitaland.com

Skandinavísk dásemd Lítil eyja í sænska skerjagarðinum

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 41749 3/08

vern dreymir ekki um
sumarfrí í anda bóka
Astrid Lindgren, þar
sem hægt er að slaka á
og sleikja sólskinið, dýfa tásunum
fram af bryggjunni og elda góðan
mat með fjölskyldunni. Eystrasaltseyjarnar mætti kalla Miðjarðarhafseyjar norðursins og
bjóða upp á skemmtilega og
frumlega möguleika.
Sól: Ef þig þyrstir í sólskin er
besti kosturinn hinar sænsku
Gotlands- eða Álandseyjar. Á
Gotlandi
getur
þú
skoðað
sögufrægar kirkjur og rústir eða
mætt á miðaldahátíð sem haldin
er fyrstu vikuna í ágúst.
Skemmtilegasti strandstaðurinn
er Tofta, rétt sunnan við Visby. Þú
kemst til Gotlands með ferju frá
Malmö. Hægt er að keyra til
Álandseyja á brú en þær eru
frægar fyrir um 400 vindmyllur
sem þar eru.
Slökun: Fljúgðu til Stokkhólms
en austan við borgina er að finna
ótalmargar gróðursælar ævintýraeyjar. Sumar eru byggðar,
eins og til dæmis Namdo þar sem
sveitasælan ríkir, eða Moja þar
sem er að finna ótal lítil fiskiþorp.

NJÓTIÐ LÍFSINS
Í NOVA SCOTIA

OAK ISLAND RESORT AND SPA
VERÐ FRÁ 62.000 KR. Á MANN
Í TVÍBÝLI Í ÞRJÁR NÆTUR
Ferðatímabil 21. apríl - 31. des.

Oak Island Resort and Spa er á fallegum slóðum í um
45 mínútna akstursfjarlægð frá Halifax. Á hótelinu er fjölmargt
í boði fyrir þá sem leita eftir hvíld, hressingu og nýrri upplifun,
„spa“, dekurmeðferð og slökun, bátsferðir, kayakferðir og
margt fleira. Í nágrenni Oak Island er ýmislegt að sjá og má
nefna t.d. Lunenburg, Mahone Bay og Peggy's Cove.

Nauðsynlegt er að hafa bíl til umráða. Hertz býður þeim, sem
bóka bíl í flokkunum „compact“ til „full size“ á þessu tímabili,
uppfærslu í næsta bílaflokk fyrir ofan þann sem greitt er fyrir.
+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is/tilbodsferdir
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SJARMERANDI

VORGLEÐI

Í HELSINKI
Allt frá því að Áslaug Snorradóttir upplifði sitt fyrsta „Vappu“ í
Helsinki árið 2000 hefur hún ekki getað hætt og er nú að fara út
í sjöunda skiptið til að vera vitni að þessum stórskemmtilegu hátíðarhöldum. Ekki síður er borgin sjálf í miklu uppáhaldi og fékk
Ferðalög leiðsögn um Helsinki á la Áslaug.

Þ

ótt við Íslendingar séum lítt kunnir
Vappu-hátíðarhöldunum eru þau
haldin víðs vegar um NorðurEvrópu og í Finnlandi. Í Helsinki
sem og annars staðar hefjast þessi
skemmtilegu vorhátíðarhöldin 30. apríl. Þá er
eitt helsta stolt Helsinki – styttan Havis
Amanda, hafmeyja borgarinnar, – þvegin hátt
og lágt eftir vetrarslabbið. Þvotturinn hefst á
slaginu sex og safnast múgur og margmenni
saman á torginu til að horfa á styttuna þvegna
og um kvöldið fyllast svo veitingastaðir af
fólki sem fer út að borða.

Garðarnir teppalagðir
„Vappu er í raun stúdentahátíð í Helskini en
eftir þvottinn og kvöldskemmtunina 30. apríl
hittast Finnar morguninn eftir kl. 10 þegar
útskriftin er í almenningsgörðunum, með
húfurnar á hausnum og Finnarnir allir
samgleðjast með því að setja gömlu húfurnar
sínar á kollinn og mæta til leiks,“ segir Áslaug
sem gengur þennan fyrsta dag maímánaðar
um svæðið og myndar stemninguna. „Svo ef

Fyrsta flokks finnsk gleði Vappu-hátíðargestir sem
Áslaug rakst á við hafmeyju Helsinki-borgar.

næstu daga á eftir 1. maí ber upp á helgi geta
hátíðarhöldin dregist á langinn sem er mjög
skemmtilegt. Fólk er í marga daga að fylla
Tupperware-box af alls kyns „gourmet“ mat
og svo eru garðarnir hreinlega teppalagðir
þar sem allir mæta með pikknikk-teppið sitt
og sitja svo og gæða sér á góðgætinu og
drekka kampavín allan daginn. Sumir taka
meira að segja sófasettið með sér.“ Allan
daginn þýðir bókstaflega allan daginn því
enginn fer heim fyrr en allt er klárað sem er
ekki fyrr en þegar nálgast kvöld, um kl. 6 og
umgjörðin sjálf – garðarnir fullir af hvítum
kollum, teppum og fallegum mat í fallegum
ílátum – er ekki síður falleg en að hátíðin sé
skemmtileg.

Keyrt frá skólum á vörubílum
Í byrjun dagsins er keyrt með stúdentana
á vörubílspöllum frá skólunum þeirra í
garðana, og ég hef verið samferða einu
sinni og í för með mér var bandarísk blaðakona. Hún botnaði ekkert í því hvernig
drengurinn sem hún var að taka viðtal við

Kvöldfegurð Áslaug fer til Helsinki í byrjun maí ár hvert en þá er borgin að skríða undan vetrarfeldinum og veðrið
milt og gott.

gat klárað úr heilli kampavínsflösku á
þessari 20 mínútna leið. Þetta er finnskt
eðalfyllerí með góðum mat þar sem fagnað er menntun og því að borgin er að koma
undan vetrinum.“ Undir áti og drykkju
spila lúðrasveitir hér og þar en Áslaug
segir að á þessum tíma í Helsinki sé mikil

stemning í borginni allri og margt að gerast. „Borgin hefur breyst mikið frá því að
ég kom þangað fyrst fyrir um átta árum en
á þeim tíma voru í raun bara örfáir góðir
veitingastaðir í borginni. Nú er ekki þverfótað fyrir þeim og ég sé alltaf eitthvað
nýtt í hverri ferð. “

Finnskur kraftamatur Áslaug fer ekki til Helsinki nema gæða sér á súrum gúrkum sem hægt
er að kaupa upp úr tunnum í matvöruverslunum.

Stelton kannan eftir Alvar Aalto

FERÐALÖG

Vappu-stuð! Séð yfir stærsta almenningsgarðinn á hátíðarhöldunum.

Matur í Tupperware. Finnarnir safna alls kyns góðgæti í ílát og
mæta með í garðana 1. maí.

Marimekko, Aalto og Iittala. Áslaug mælir með að allir kíki í design destrict, hönnunarhverfið og skoði gamla og nýja hönnun, antík og fataverslanir.

ÁSLAUG SEGIR AÐ ...
...það sé skylda hvers Finnland-fara að prófa það að fara í alvöru finnskt gufubað
og þá birkigufubað. Hún mælir meðal annars með sauna-bar við Eriks Katu þar sem
hægt er að spila billjarð og fara í Saunu.
...það sé mikil upplifun að kíkja í Design District. Skemmtilegt hverfi sem staðsett
er í hjarta Helsinki. Þar úir og grúir af búðum, sem selja nýja hönnun, sem og antík-,
tískubúðum, söfnum, listagalleríum og skemmtilegum veitingastöðum.
..allir ættu fá sér sapas – sem er finnskt tapas og í Design District má finna flotta
þannig staði. Í því hverfi er einnig
æðislegur eldri staður, Kosmos,
með hefðbundinn finnskan heimilismat – listamannsstaður með
fallegum ljósakrónum og umhverfið
allt í klassískum fallegum stíl. Annar
staður, rússneskur, er í sama hverfi
þar sem hægt er að fá sér æðislegar
blinis með hrognum.
...það sé unaður að skreppa út í
búð og kaupa sér finnskan kraftmat
– handfylli af súrum gúrkum! Vinsælt
snakk í Finnlandi sem keypt er beint
úr tunnunni og Áslaug er með æði
fyrir – snæddar með sýrðum rjóma
og hunangi!
...þau hótel sem hún hafi prófað í
Helsinki séu mjög fín en sjálf hefur
hún til að mynda gist á Klaus K
(æðislegur morgunverður þar með
gæðaframleiðslu frá finnskum bændum) sem er afar glæsilegt hótel og einnig er Hótel Kamp gott. Sokos Hotel Torni er
annað afar skemmtilegt sem er eins og nafnið gefið til kynna í turni og á efstu hæð
hans er bar. Sjálf ætlar hún næst að gista á nýju hóteli sem kallast Glo en þar er víst
afar gott spa á efstu hæðinni.
...sé fólk veikt fyrir Iittala-hönnuninni nýti fólk sér ferðina og fjárfesti í fallegum diskum eða einhverju öðru. Kannski samt ekki níðþungri rifflaðri Iittala-stálpönnu eins og
Áslaug sjálf burðaðist með heim síðast.
...það sé spúkí upplifun að skella sér á bari kvikmyndaleikstjórans Aki Kaurismäki
– en þeir eru Lenín, Koróna bar og Dupronik. Dupronik-barinn er til að mynda einhvers konar gamalt leikhús eða kvikmyndahús og að fara þangað er eins og að stíga
inn í finnska bíómynd. Konan í miðasölunni er eflaust tannlaus sem og allt starfsfólkið, í gömlum hjálpræðishersbúningi og umhverfið mjög dimmt og töff. Þessir staðir
eru í Eriks Katu.

Sána Ómissandi hluti af finnskri menningu
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HÆÐIRNAR Í VALPARAÍSO
Sigurður Ólafsson kannar hafnarborgin Valparaíso sem er falinn gimsteinn í Chile.
Þegar við lítum aftur fyrir okkur út
um gluggann á rútunni sem ekur
okkur áleiðis eftir gjöfulustu vínekrum Chile umhverfis höfuðborgina Santiago þá öndum við léttar –
og það bókstaflega. Héðan úr
hæðunum ofan við Santiago blasir
við okkur þykk, fölgul mengunarslikja milljónaborgarinnar. Við
höldum á vit sjávarloftsins, eftir
sjötíu mínútna rútuferð komum við
til hafnarborgarinnar Valparaíso.
Um Chile er sagt að þangað komi
ferðafólk til að njóta undurfagurrar
náttúru
en
menningarog
borgarlífið sé aftur á móti fremur
lítt eftirsóknarvert. Valparaíso er
undantekningin á þeirri reglu.
Borgin er ekki aðeins algjörlega
einstæð meðal borga í Chile, hún er
einstæð í sínum heimshluta og
jafnvel um heim allan. Svo sérstæð
þykir hún raunar að borgin er á
alheimsminjaskrá UNESCO en á
þann lista komast, eins og kunnugt
er, einungis fágætustu gersemar
veraldarinnar.
Í Valparaíso er augað mikilvægasta skynfærið. Þegar ferð er undirbúin þangað dugar mjög takmarkað að leggjast yfir langa texta um
borgina. Maður verður nefnilega
að leita uppi stórar og litríkar
myndir til þess að átta sig á því
hvað maður á í vændum. Þegar
rútan frá Santiago, með okkur innanborðs, nálgast borgarmörkin fer
maður strax að verða var við það í
bröttum hlíðum og á klettasyllum
báðum megin við veginn hvert
maður er kominn. Þar læsa nefnilega litrík timburhús klónum í ystu
nafir og mynda í sameiningu yndislega kaótíska litadýrð.
Eftir þann forleik er síðan komið
að aðalréttinum sjálfum þegar inn í
borgina er komið. Við manni blasir
nokkuð alveg einstakt. Borg sem
byggð er á miklum misfellum,
örlitlum kraga af undirlendi í kringum hafnarkantinn sem rétt dugir
til að rúma miðborgarysinn en
síðan bröttum hæðum fullum af litríkustu húsaþyrpingu á byggðu
bóli. Hæðirnar gefa til kynna
horfna gullöld, þegar Valparaíso
var nafli alheimsins á seinni hluta
19. aldar sem nauðsynlegur áningarstaður á siglingaleiðinni um Magellan-sundið til og frá Evrópu og
borgum gullæðisins á vesturströnd
Bandaríkjanna.
Valparaíso varð á þessum tíma
að alþjóðlegu samfélagi þar sem
hópar ýmissa evrópskra þjóða,
einkum enskir, þýskir, franskir og
ítalskir, settu sinn sterka svip á
borgarlífið. Velsældin var mikil og
allt var í lukkunnar velstandi allt
þar til Panama-skurðurinn leiddi
skipin um aðra siglingaleið og Valparaíso sat eftir með sárt ennið.
Húsin á hæðunum eru minnisvarði
þessa tíma; heilu hæðirnar af reisulegum og einstaklega glæsilegum
19. aldar timburhúsum, mörg
klædd bárujárni að íslenskum hætti
og máluð í skærum litum. Litadýrðin og sérstaða byggingalandslagsins á hæðunum gerir það að verkum að ferðalangar finna sig
hreinlega knúna til að beina

myndavélinni að hverju horni,
hverri byggingu og upp og niður
hvern snarbrattan slóðann á fætur
öðrum. Myndatökur á svarthvíta
filmu eiga ekki við á hæðunum í
Valparaíso.
Cerro Concepción er yfirleitt
talin fremst meðal jafningja af
hæðunum og þangað sækir ferðafólk helst. Byggingarnar þar eru
glæsilegastar og sérstæðastar, þar
er urmull frábærra veitingastaða
og gististaða og útsýnið þaðan yfir
höfnina og út á Kyrrahafið er engu
líkt.
Hæðirnar sérstæðu eru þó ekki
einar um athyglina í Valparaíso.
Óhætt er að tala um afar nána samkeppni við hitt sem aðallega heldur
merkjum borgarinnar á lofti og er
ekki síður merkilegt og einstakt en
hæðirnar regnbogalituðu: Það eru
lyfturnar sem notaðar eru til að
komast af undirlendinu og upp á
þverhníptar hæðirnar. Lyfturnar
eru allar um hundrað ára gamlar
(byggðar á árabilinu 1883-1916) og
hafa að flestöllu leyti haldið sinni
upprunalegu umgjörð. Gott ef
lyftuverðirnir sem hleypa manni
um borð í þessa skröltandi kláfa
liggja ekki líka sterklega undir
grun um að hafa fylgt lyftunum frá
fyrsta degi. Lofthræddum er bent á
að loka augunum og reyna að hugsa
um eitthvað annað en aldur farartækjanna meðan á ferðunum upp
eða niður þverhnípið stendur. Lyfturnar eru alls fimmtán talsins,
dreifast á brattar hæðir bæjarins
og eru enn virkur hlekkur í samgöngum borgarbúa.
Niðri á láglendinu er höfnin eðlilega aðalaðdráttarafl gömlu hafnarborgarinnar. Lengra úti með
strandlínunni breytist höfnin hins
vegar í sandströnd. Þar tekur við
Viña del Mar, bær sem er samvaxinn Valparaíso, en er þó eins ólíkur
hinum síðarnefnda og hugsast
getur. Meðan Valparaíso byggir
hróður sinn á glæstri sögu og
blómstrandi menningarlífi er Viña
del Mar hreinræktaður strandbær
með tilheyrandi ósmekklegum hótelblokkum, vondum skyndimat og
sölustöndum þar sem strandtennisspaðar og sólhattar með áletrun
staðarins eru falboðnir jöfnum
höndum.
En ekkert af því skiptir máli
enda fólk ekki komið til Viña del
Mar til þess að dást að húsagerð
eða menningararfi. Þangað er fólk
komið til að flatmaga á ströndinni
og einskis annars. Það er líka eitthvað alveg dásamlegt við það að
taka frá smástund þar og spóka sig
á sundfötunum, sérstaklega í ljósi
þess að sumar ríkir í Chile frá nóvember og fram í mars. Þeir Íslendingar sem skoppa þá fáklæddir um
ströndina á Viña del Mar eru því
nokkuð líklegir til þess að kalla
yfir sig öfund landa sinna á
meðan.
Flestir kveðja því Valparaíso og
nánasta umhverfi með söknuði
þegar síðustu húsin á klettasyllunum eru að baki á rútuferðinni áleiðis aftur í fölgulu mengunarslikjuna
í höfuðstaðnum.

VALPARAÍSO OG NÁGRENNI
Verðlag í Valparaíso, og í Chile yfirleitt, er mjög hagstætt fyrir íslenska
ferðamenn. Auðvelt er að finna gistingu fyrir brotabrot af því sem gengur og gerist á viðlíka stöðum í Evrópu. Þjónustulund er afar ríkur þáttur
í fari Chile-manna.
Í borginni er fjöldi góðra veitingastaða þar sem mikið er lagt upp úr
metnaðarfullri og nútímalegri eldamennsku. Gæði hráefnis eru yfirleitt
mjög mikil í Chile. Hér eru tveir nefndir af handahófi.
Pasta y Vino á Cerro Concepción-hæðinni er pastastaður í hæsta
klassa. Réttirnir sem þar eru fram bornir eru frumlegir og einkar ljúffengir. Smekklegt yfirbragð staðarins er allt samkvæmt nýjustu tísku og
þjónustan er til mikillar fyrirmyndar.
Franski staðurinn Le Filou de Montpellier er einnig á Cerro Concepción-hæðinni. Hann er dæmi um þá alþjóðlegu strauma sem leika
um Valparaíso. Matseðillinn er breytilegur frá einu kvöldi til annars
og að sjálfsögðu eru franskir réttir í hávegum hafðir. Andrúmsloftið er
skemmtilega óreiðukennt, eins og sönnum Frökkum sæmir.
Engar lestir ganga frá höfuðborginni Santiago til Valparaíso en rútur
fara hins vegar reglulega á milli staðanna. Rútuferðin tekur um það
bil 70 mínútur. Mjög góðar neðanjarðarlestarsamgöngur eru á milli
Valparaíso og strandbæjarins Viña del Mar og tekur ferðin þar á milli
einungis 5-10 mínútur.

Ferðamálastofa

Ferðafélagar ehf.

er ferðaskrifstofa fyrir fólk með
þroskahömlun og geðraskanir
Nú í mars fögnum við 15 ára afmæli fyrirtækisins og frá stofnun höfum við fullnægt öllum
kröfum Samgönguráðuneytis og Ferðamálastofu eins og þær hafa verið hverju sinni,
nú lögum nr. 73/2005 um skipan ferðamála.

Ennþá eru nokkur sæti laus í sólarlandaferðirnar í sumar
COSTA del SOL
BENIDORM
PORTÚGAL
BENIDORM
KRÍT
Þetta eru tveggja vikna ferðir og
kostar hver ferð
kr.

189.700.-

19. maí
12. júní
3. júlí
7. ágúst
27. ágúst

3 sæti
4 sæti
UPPSELT
5 sæti
4 sæti

Innifalið: Flug, gisting, akstur til og frá ﬂugvelli
erlendis, morgunverður, ferðaslysatrygging,
sjúkrakostnaðar- og ferðarofstrygging erlendis,
farangurstrygging, fylgdarfólk, fararstjórn, veitingar
í ﬂugvélum og á ﬂugvöllum og myndaalbúm með
ljósmyndum úr ferðinni.

Við svörum í síma 564-4091 alla daga vikunnar kl. 8-20.
Tölvupóstur: tourist@islandia.is
Sé þess óskað komum við á sambýli og önnur heimili,
gefum upplýsingar og svörum spurningum.
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FERÐALÖG

FLAKK UM EVRÓPU
Interrail lestarmiði er frábær kostur fyrir forvitna ferðalanga

VERÐ 87.900 KR.*
Á MANN Í TVÍBÝLI
30. APRÍL–4. MAÍ
Fararstjóri:
Laufey Helgadóttir.

+ Nánari upplýsingar á
www.icelandair.is/pakkaferdir

La Sagrada Familia kirkjan í Barcelona á Spáni.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 41749 3/08

Skoðaðir allir helstu
merkisstaðir í París og farið í
valinkunn söfn eins og
Monetsafnið í Giverny
og Orsay eða
Marmottan safnið.

LISTIR OG
MENNING
Í PARÍS

Elín Edda Angantýsdóttir, verðandi háskólanemi, fór
í afar óvenjulegt ferðalag ásamt vinkonu sinni um
Evrópu.
Elín Edda hélt til Spánar ásamt vinkonum sínu þar
sem hún ætlaði að fara í spænskunám. Áfangastaðurinn
var Torreveja sem var nú ekki alveg rétti staðurinn
að mati Elínu og vinkonu hennar.
„Þetta er kannski ekki beint staðurinn fyrir ungt
fólk en fyrir eldra fólk er þetta trúlega paradís. Við
vinkonurnar fengu fljótlega nóg af staðnum þar sem
lítið var að gerast og við ákváðum því að skella okkur
bara í interrail og gera eitthvað gott úr þessu,“
útskýrir Elín Edda.
Elín og vinkona hennar skelltu sér út á lestarstöð
og keyptu sér interrail lestarmiða og héldu af stað í
fjögurra vikna ógleymanlegt ferðalag. Gaman að
segja frá því að þessi ferð var ákveðin með aðeins
nokkra daga fyrirvara.
„Við vorum eins og litlar stelpur í sælgætisbúð og
vorum mjög ánægðar að hafa tekið þessa ákvörðun
og næstu vikurnar áttu eftir að vera stórkotlegar,“
segir Elín Edda.
Fyrsti áfangastaður þeirra var Barcelona og þaðan
fóru þær í bæinn San Sebastian nyrst á Spáni en þar
fundu þær flesta bari á ferkílómetra í heiminum.
Eftir dvölina á Spáni skelltu vinkonurnar sig í sextán
tíma lestarferð til Parísar.
Í París lentu þær í smá vandræðum þar sem þær
voru hlaðnar ferðatöskum. Frá París var skellt sér á
mikla bjórhátíð í litlum bæ í Þýskalandi. Eftir hana
tók við stutt stopp í Tékklandi og var haldið til
Danmerkur.
„Við vorum hálfsmeykar á lestarstöðinni í Prag þar
sem við þurftum að bíða lengi að kvöldlagi og voru
þar ýmsar furðulegar persónur. En þetta hafðist og
við vorum mjög fegnar þegar við komum til
Danmerkur,“ segir Elín Edda. Að síðustu héldu þær
til Hollands og Englands áður en þær fóru aftur til
Danmerkur þaðan sem þær flugu heim til Íslands.
„Þessi ferð var vel þessi virði og frábær í alla staði
þrátt fyrir óskipulag. Við spiluðum okkur bara eftir
aðstæðum og allt gekk vel,“ segir Elín Edda kímin.
mikael@frettabladid.is

Það er skemmtilegt að skella sér í ævintýri með skömmum
fyrirvara.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stemning í San Sebastian.

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 4 nætur á Holiday Inn Republique * * * * með morgunverði, íslensk
fararstjórn og íslensk leiðsögn, skoðunarferðir og aðgangseyrir á söfn, rútuferðir til og frá flugvelli erlendis.

Auglýsingasími

SIGLT UM FIRÐI NOREGS

– Mest lesið

Ferðaþjónusta bænda býður upp á flotta ferð 7.-13. ágúst
þar sem siglt er um firði og strandlengju Noregs, sem er
nú oft sögð fallegasta strandlengja í heimi. Bæði er siglt
og svo er farið í skoðunarferðir á landi en flogið er til
Óslóar og svo heim frá Björgvin. Fararstjórinn er norskur
en talar þó reiprennandi íslensku svo Íslendingar njóta
góðs af því.

Útrás!
Nú er útrásin fyrir alla.
Fáu útrás á alvöru bíl á feralagi ínu erlendis.
Bókau bílaleigubíla um allan heim á www.sixt.is.
(vi eigum svo sem líka Yaris og Póló og hva etta nú heitir allt saman, en a er
bara miklu skemmtilegra a njóta hrabrautanna hratt og góa veursins undir berum himni. Athugau a ef ú velur Holiday Cars valmöguleikann á www.sixt.is er
allt innifali, akstur, tryggingar, ﬂugvallargjald og hvaeina og veri samt frábært.)

Á FERÐ OG FLUGI

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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UNGFRÚ
INGVELDUR...
Fer til Afríku
Ingveldur fylgist með. Hún
veit að allir með
viti eru að fara
til Afríku þessa
dagana.
Fjölmiðlar
kalla
þetta „Afríkuveikina“ og hún
hefur heyrt og
lesið að Bjarni
Ármanns,
Jóhannes í Bónus og Kristín Ólafs
séu með hana. Það er bara eitthvað svo fallegt við það að bóka
frí til Malaví. Fyrst var Madonna
þar, nú Kata Júl. Svo getur maður
komið heim með mynd af sér með
afrísku barni i fanginu eða jafnvel
með afrískt barn í fanginu og liðið
svo fallega... innan í sér. Ingveldur
vill fara til Afríku og gera góðverk. Hún er búin að stúdera Angelinu á netinu. Sér að það er möst
að mæta í hermannabuxum, hlýrabol og derhúfu. Svona „Low Key
Chic“ kalla þeir það. Má ekki
mæta með Marc Jacobs-sólgleraugun þegar allir eru að svelta.
Svo er þetta dálítið undarlegt, ekkert nema einhver lúxushótel á netinu í Malaví hvort eð er. Ekki snefill af hungursneyð og þriðja heims
volæði. Hún bókar sig inn á
„Lodge“ með draumasundlaug og
svo segir í textanum að barinn sé
ávallt „well stocked“ og það megi
horfa á dýr borða gras rétt fyrir
neðan. Fullkomið! Gin og tónik og
antilópur á beit. Hver getur beðið
um meira?
Ingveldur er mætt. Hún er í
áfalli eftir tólf tíma flug og hryllilegasta flugvöll sem hún hefur
séð. Það er allt svo ... skrýtið
hérna. Subbulegt. Hana klæjar
alls staðar. Svo eru allir svartir.
En ekki eins og gæjarnir á Wall
Street. Kannski eru það þessar
skelfilegu malaríutöflur en henni
er verulega farið að svima þegar
hún finnur loksins rútu sem á að
fara með hana á áfangastað. Hvað
er eiginlega að þessu fólki? Farartækið er að hruni komið og svo
virðist enginn skilja hana. Hún
kemur ser fyrir við hliðina á konu
með svakalega mikinn höfuðbúnað og nokkra krakka. Jæja, dæsir
hún, það eru að minnsta kosti ekki
hænur í rútum hérna eins og í
Indlandi. (Sá það á National
Geographic Channel).
Næsti dagur er mun betri. Ingveldur „minglar“ við heimamenn,
borðar þriðja heims kássur og
berar nýhvíttaðar tennurnar framan í börnin. Henni er farið að líða
eins og guðmóður þorpsins.
Næsta dag á markaðnum tekst
henni að prútta niður fullt af dýrðlegum mynstruðum kjólum og afríkufestum. Þetta er algjörlega
málið. Af hverju er þetta lið ekki
að selja þetta heima? Ætti fullkomlega heima í Kisunni. Ingveldur fyllir ferðatösku og ákveður að
halda góðgerðauppboð í Epal fyrir
vinkonurnar þegar hún kemur
heim. Eða kannski á Vox. Batik is
the new black. Eða þannig.

VERA PÁLSDÓTTIR LJÓSMYNDARI HEFUR FERÐAST VÍTT OG BREITT UM HEIMINN FYRIR HIN ÝMSU VERKEFNI. HÚN HEFUR MEÐAL ANNARS
MYNDAÐ FYRIR BLÖÐ EINS OG ELLE, MADAME FIGARO OG THE FACE. UM ÞESSAR MUNDIR MYNDAR HÚN FYRIR NÝTT LÍF OG HÉLT NÝLEGA
SÝNINGU Á VERKUM SÍNUM Í ÞJÓÐMINJASAFNINU.
UPPÁHALDSBORGIN MÍN
ER... París.

ÞEGAR ÉG ER Á FERÐALAGI ÞÁ SAKNA ÉG...

MINNISSTÆÐASTA MÁLTÍÐIN SEM ÉG HEF SNÆTT ER
... Engisprettur á Indlandi.

Einskis.

og helst bara eithvað eitt
æðislegt sem mig dauðlangaði í.

ÞEGAR ÉG HUGSA UM PARADÍS ÞÁ HUGSA ÉG UM...

FYRSTA FERÐALAGIÐ MITT
VAR TIL... Grænlands.

UPPÁHALDSHÓTELIÐ MITT
ER... Öll þau hótel sem líta

Einhvern stað sem er langt í
burtu frá öllu.

MIG HEFUR ALLTAF LANGAÐ AÐ FARA TIL.... Tókýó

ekki út fyrir að vera hótel.

ÉG KEM ALLTAF HEIM
MEÐ... Eitthvað frá öðrum

SKEMMTILEGASTI STAÐUR
SEM ÉG HEF NOKKURN
TÍMA HEIMSÓTT ER... Balí.

ÞAÐ BESTA VIÐ AÐ FERÐAST
ER... Að láta koma sér á óvart.

löndum: mat, krydd, hluti,

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

storeign.is

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?
• Er núverandi húsnæði óhentugt?

Frum

• Vantar ykkur stærra húsnæði
eða nýjar höfuðstöðvar?
• Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til
leigu og seljum ykkar húsnæði á
sama tíma.

Hafið samband
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum

18

30. mars 2008 SUNNUDAGUR

STUÐ MILLI STRÍÐA Aldur er bara hugarástand
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR HÉLT UPP Á ÁTTRÆÐISAFMÆLI

,EYNIST ÖESSI BLAÈAKERRA HEIMA HJ¹ ÖÁR 
6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ BLAÈAKERRUM SEM HUGSANLEGA HAFA EKKI RATAÈ AFTUR HEIM TIL SÅN EFTIR
AÈ BLAÈBERASTARÙ LÕKUR
%F KERRA EINS OG ÖESSI ¹ MYNDINNI LEYNIST HEIMA HJ¹ ÖÁR L¹TTU OKKUR Ö¹ VITA OG VIÈ
KOMUM OG S¾KJUM HANA ¥ ÖAKKL¾TISSKYNI FYRIR TILKYNNINGUNA MUNUM VIÈ F¾RA ÖÁR

FRÅMIÈA Å BÅË
(AFÈU STRAX SAMBAND VIÈ DREIÙNGARDEILD &RÁTTABLAÈSINS Å SÅMA     
EÈA SENDU TÎLVUPËST ¹ DREIÙNG POSTHUSIDIS

Það er oft ákveðinn
höfuðverkur
að
ákveða um hvað
þessir
vikulegu
pistlar eigi að vera.
Stundum er of margt
sem hægt er að tjá sig
um og stundum ekki
neitt. Núna væri til
dæmis mjög auðvelt að tjá sig
eitthvað um gengi krónunnar og
efnahagsástandið, en það verður
ekki gert í þetta skiptið. Þetta á nú
einu sinni að vera svolítið skemmtilegt.
Mér þykja afmæli alltaf skemmtileg. Þá er ég ekkert að tala um mín
eigin afmæli, heldur bara afmæli
almennt. Ég geri mér samt grein
fyrir því að það eru margir mjög

ósammála mér í þessu – þola ekki
afmæli og sjá bara ekkert skemmtilegt við það að verða árinu eldri.
Ástæðan fyrir því að ég fór að
velta fyrir mér afmælum er sú að á
föstudaginn átti mjög merkileg
kona stórafmæli. Svo stórt að það
eru ekkert sérstaklega margir sem
ná að halda upp á það. Hvað þá með
slíkum stæl og þessi kona. Svo ég
ákvað að kynna lesendur þessa
pistils fyrir henni ömmu minni.
Hún varð nefnilega áttræð á
föstudaginn.
Ég þekki ekki margt áttrætt fólk
sem er eins og hún. Reyndar þekki
ég ekkert mjög mikið af áttræðu
fólki yfirhöfuð, en ég veit samt að
hún er í algjörum sérflokki. Það eru
ekkert margir á þessum aldri sem

fara í sund á nánast hverjum
morgni, passa mjög fjörug barnabarnabörn heilu dagana og næturnar
og bjóða öllum afkomendunum í
kaffiboð um hverja helgi, þar sem
meðal annars eru heimabakaðar
pítsur á boðstólnum.
Ég fékk reyndar ekki að halda
upp á stórafmælið með henni því
amma skellti sér til London um
helgina. Þar bjó hún og vann í
sendiráðinu sem ung kona á
eftirstríðsárunum, og alla tíð síðan
hefur hún haldið tryggð við borgina
og passað að heimsækja hana
reglulega. Fyrir mér sýnir amma
það vel að aldur er oftar en ekki
bara hugarástand. Það ættu allar
fjölskyldur að eiga allavega eina
svona ömmu eins og mína.
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■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Tja... Hvað get ég sagt?
Líf mitt hefur tekið
miklum breytingum! Til
hins betra!

Ég er fluttur að heiman, er
komin með fasta vinnu og
fluttur inn til yndislegrar konu!

Það gengur allt vel! Í
fyrsta skipti líður mér
eins og ég hafi meðbyr!
Ég er happy!

■ Gelgjan
Til
hægri!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sagðirðu ekki
að mamma
þín væri í
burtu?

Ég sagði að
hún hefði farið
í göngutúr!

Inn í
reykinn!

Flýttu þér, þá náum við að
skrúfa dekkin af rúgbrauðinu og setja þau á bílinn
hennar aftur, áður en hún
kemur heim!

Við erum sloppnir,
félagi!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Kort
.
100 kr

LIST VINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRK JU 26. STARFSÁR

■ Kjölturakkar

TÓNLEIKAR Í
H A L LG R Í M S K I R K J U

Þú ert bara
að grínast
í mér! Þú ert
veikur! Veikur!

Ég hélt
kannski að
þetta væru
góðar fréttir?

Sjáðu! Ég hef
skrifað mjög
spennandi lýsingu
á lífi mínu!

Eftir Patrick McDonnell

En þú gerir ekkert
annað en að sofa!

Ertu búinn að
lesa hana?

SUNNUDAGINN

30. MARS 2008
KL. 17

Camerarctica og
Marta Guðrún Halldórsdóttir
sópran
ELÍN GUNNLAUGSDÓTTIR:
Sálmar á atómöld
ÞORKELL SIGURBJÖRNSSON:
„Allir verði eitt“ - sálmur í þýðingu Sigurbjörns
Einarssonar biskups fyrir sópran, ﬂautu, klarinett og
strengjakvartett - F R U M F LU T N I N G U R
MAX REGER:
Kvintett fyrir klarinettu og strengi í A dúr op.146
AÐGANGSEYRIR 2000 KR.
MIÐASALA Í HALLGRÍMSKIRK JU S. 510 1000
MENNTAMÁLA RÁÐUNEYTIÐ
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■ Barnalán
Vandamálið með svona heimsóknir er að börnin fara aldrei
að sofa á skikkanlegum tíma

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þau eru vakandi svo lengi
að þau eru þreytt og úrill
restina af helginni!

Auðvitað! Vakið alla nóttina!
Skemmtið ykkur! Hver hefur
áhyggjur af morgundeginum?

Ég skal segja þér
það að í rauninni
eru það foreldrarnir sem þjást!

Ég get
staðfest
það!
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Ný verk fyrir fagott Heimsókn í Hveragerði
Í dag verða tónleikar í Norræna
húsinu á vegum 15:15. Þar frumflytur Kristín Mjöll Jakobsdóttir
tvö verk fyrir einleiksfagott eftir
tónskáldin Önnu S. Þorvaldsdóttur
og Atla Heimi Sveinsson. Hugleiðingu samdi Anna S. Þorvaldsdóttur sérstaklega fyrir Kristínu Mjöll
sem pantaði verkið hjá henni á síðasta ári. Fönsun IV eftir Atla
Heimi Sveinsson er samin 1968
fyrir tilstuðlan Sigurðar Markússonar fagottleikara en það hefur
enn ekki verið flutt. Atli Heimir
endurskoðaði verkið í upphafi árs
2008 fyrir Kristínu Mjöll sem
flytur verkið í nýju útgáfunni.
Auk verka Önnu og Atla Heimis
flytur Kristín Mjöll nokkra kafla
úr Sumarsólstöðum 1991 fyrir einleiksfagott eftir Jónas Tómasson.
Verkið var samið í kjölfar fagottnámskeiðs sem haldið var á Ísafirði
í júní 1991. Að lokum mun Kristín
Mjöll ásamt Guðrúnu Óskardóttur
semballeikara flytja tvö íslensk
verk fyrir fagott og sembal, Úr
rímum af Rollant eftir Þorkel Sigurbjörnsson frá 1970 og Sónötu
XII frá 1976 einnig eftir Jónas
Tómasson.
Kristín Mjöll Jakobsdóttir nam
við Tónlistarskólann í Reykjavík
og lauk Mastersprófi frá Yale
School of Music vorið 1989. Ennfremur stundaði hún nám við
Sweelinck
Conservatorium
í
Amsterdam og í Cincinnati, Ohio.
Veturinn 1991-92 starfaði Kristín
með Fílharmóníuhljómsveitinni í
Hong Kong og var búsett þar til
1998. Hún hefur síðan leikið með
Sinfóníuhljómsveit
Íslands,
Kammersveit
Reykjavíkur,
Íslensku óperunni og ýmsum
kammerhópum. Hún hefur stofnað

TÓNLIST Guðrún og Kristín Mjöll við

æfingar.

MYND/FRÉTTABLAÐIÐ

Blásaraoktettinn Hnúkaþey og
Fagottkvartettinn
Fagotterí.
Kristín Mjöll starfar jafnframt
við kennslu auk þess að stýra
ýmsum verkefnum í íslensku
tónlistarlífi.
Guðrún Óskarsdóttir: Að loknu
píanókennaraprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík 1986 nam
Guðrún semballeik hjá Helgu Ingólfsdóttur. Framhaldsnám stundaði hún hjá Anneke Uittenbosch
við Sweelinck Conservatorium í
Amsterdam, hjá Jesper Böje
Christensen við Scola Cantorum í
Basel og hjá Francoise Langéllé í
París. Guðrún hefur leikið inn á
nokkra hljómdiska og komið fram
sem einleikari, meðleikari eða
sem þáttakandi í kammertónlist á
fjölmörgum tónleikum á íslandi
og víða í Evrópu. Hún hefur leikið
með Bach-sveitinni í Skálholti,
Caput-hópnum,
Kammersveit
Reykjavíkur og með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Guðrún hefur
einnig unnið í Íslensku óperunni
og með Íslenska dansflokknum.
Guðrún hefur nýverið verið ráðin
sem sembalkennari við Tónlistarskóla Kópavogs.
Tónleikarnir hefjast kl. 15:15.

Í dag kl. 15 býður Borghildur Óskarsdóttir, annar
höfundur myndlistarsýningarinnar sem nú stendur
yfir í Listasafni Árnesinga, gestum upp á spjall um
verk sitt og sýninguna. Þar gefst kærkomið tækifæri til þess að ræða við listamanninn um tilurð,
framsetningu og inntak þess sem til sýnis er.
Myndlist og manneskjur, sögur úr sveitinni.
Tveimur ólíkum listakonum, Borghildi og Sigríði
Melrós Ólafsdóttur, er teflt saman á þessari sýningu
og Hjálmar Sveinsson, hinn þekkti útvarpsmaður, er
sýningarstjóri hennar. Myndlistarkonurnar vinna
með samfélagstengt efni og verk þeirra eiga
sérstaka skírskotun til svæðisins. Við fyrstu sýn
virðast verk þeirra eiga fátt sameiginlegt enda eru
þær hvor af sinni kynslóðinni og hafa unnið með ólík
efni út frá ólíkum forsendum án þess að vita mikið
hvor af annarri. En þegar verkum þeirra er teflt
saman skapast óvæntir snertifletir og spenna.
Borghildur nam við Myndlista- og handíðaskóla
Íslands 1959-60, Listaháskólann í Edinborg, Skotlandi 1961-63 og síðar lauk hún einnig prófi frá

Inga Jónsdóttir safnstjóri ásamt þeim stöllum og Hjálmari
sýningarstjóra.

kennaradeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands.
Samhliða vinnu við eigin listsköpun kenndi hún
myndlist í tíu ár, aðallega við Myndlistaskólann í
Reykjavík. Borghildur hefur einkum fengist við
þrívíð verk og efniviður hennar hefur verið af
ýmsum toga sem hæfir viðfangsefninu. Á löngum
ferli hefur hún sýnt víða innanlands og erlendis svo
sem í New York, Kanada, Þýskalandi, Póllandi og á
Norðurlöndunum.
- pbb

K^Âh`^eiV[g¨Â^YZ^aY
Jc^kZgh^ind[>XZaVcYHX]ddad[7jh^cZhh

- pbb

Allir verði eitt
tímans eftir Olivier
Í dag kl. 17 flytur
Messiaen í Hallgrímstónlistarhópurinn
kirkju á afmælisári
Camerarctica, ásamt
Listvinafélagsins 2007.
Mörtu Halldórsdóttur
Camerarctica
hefur
sópransöngkonu,
starfað frá árinu 1992
tónleika
í
um það leyti sem
Hallgrímskirkju undir
hljóðfæraleikararnir
yfirskriftinni „Sálmar
komu heim frá námi
og
tónaljóð“.
Það
við
tónlistarháskóla
verður frumflutt nýtt
erlendis. Félagar hópsverk
eftir
Þorkel
ins hafa meðal annars
Sigurbjörnsson, „Allir
leikið með Sinfóníuverði eitt“, sem samið
hljómsveit
Íslands,
er við sálm í þýðingu
kennt hljóðfæraleik við
föður Þorkels, herra
tónlistarskólana
á
Sigurbjörns
höfuðborgarsvæðinu
Einarssonar biskups. TÓNLIST Nýtt verk eftir
og komið víða fram
Önnur
verk
á Þorkel er flutt í dag í
sem einleikarar. Camerefnisskránni
eru Hallgrímskirkju.
arctica
hefur
sér„Sálmar á atómöld“
staklega vakið athygli og hlotið
eftir Elinu Gunnlaugsdóttur sem
lofsamlega dóma fyrir flutning sinn
samdi verkið fyrir Camerarctica
á verkum Mozarts á árlegum
árið 2004 við ljóð Matthíasar
kertaljósatónleikum í kirkjum á
Johannessens og Klarinettukvintett
höfuðborgarsvæðinu
og
á
orgelleikarans og tónskáldsins Max
strengjakvartettum Shostakovitch
Regers. Kvintettinn sem er op.146
á
tónleikum
Kammermúsíkvar síðasta verk Regers, samið árið
klúbbsins í Reykjavík. Hópurinn
1916 og er kvintettinn oft borinn
hefur leikið á Myrkum músíksaman
við
klarinettukvintetta
dögum, Listahátíð í Reykjavík,
Mozarts og Brahms enda svipar
Norrænum músíkdögum, Salishonum til þeirra hvað varðar form
bury-hátíðinni í Bretlandi og gefið
og uppbyggingu.
Tónlistarhópurinn Camerarctica
kemur nú í annað sinn fram á vegum
Listvinafélags Hallgrímskirkju, en
hópurinn flutti Kvartett um endalok

út geisladisk með verkum eftir W.
A. Mozart. Camerarctica var
Tónlistarhópur Reykjavíkurborgar
árið 2005.
- pbb
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30. mars - uppselt
3. april
4. april
10. april
11. april

17. april
18. april
23. april
24. april
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Mannalæti

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS

STÓRA PLANIÐ

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 4D - 6D - 8D - 10:10D

HANNA MONTANA 3D-DIGITAL kl. 2 (3D)
LARS AND THE REAL GIRL kl. 5:50 - 8 - 10:10
DIGITAL kl. 5:40 - 8 - 10:30
10.000 BC
10.000 BC

kl. 5:40 - 8 - 10:30

HORTON M/- ÍSL TAL
THE BUCKET LIST

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10:10

SELFOSS
10

STÓRA PLANIÐ

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 10

L

SEMI PRO
SPIDERWICK

kl. 6
kl. 1:30 - 3:45 - 8

L
12

VIP

10.000 BC
kl. 10:20
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2

12
7
12
L

AKUREYRI
kl. 4 - 6 - 8-10 10

L
7

STÓRA PLANIÐ

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40
NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 10:30

L

UNDERDOG ÍSL TAL
10.000 BC

kl. 4
kl. 6

L

STEP UP 2

7

SHUTTER
THERE WILL BE BLOOD

kl. 8
kl. 10

16

16

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4

L

KRINGLUNNI
STÓRA PLANIÐ DIGITAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10 - 10:30 10
HANNA MONTANA 3D-DIGITAL kl. 2 (3D) - 4 (3D) - 6 (3D) L
JUNO

kl. 6 - 8 - 10

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4

12

16

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10

STÓRA PLANIÐ

10

kl. 8 - 10
kl. 2 - 4

16

7

THE EYE
HORTON M/ÍSL TALI

L

UNDERDOG M/ÍSL TALI

kl. 2 - 4 - 6

L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

++++

“Vel gerð ævintýra-og fjölskyldumynd.
Með betri slíkum undanfarin misseri.”
- VJV, Topp5.is/FBL

++++
- H.J. MBL

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

30. mars 2008 SUNNUDAGUR

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE EYE - POWER
SPIDERWICK CRONICLES
HORTON - ÍSLENSKT TAL
SEMI-PRO
RAMBO
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

kl. 6, 8 og 10
kl. 2, 4, 6 og 8
kl. 2, 4 og 6
kl. 4, 8 og 10
kl. 10
kl. 1.45

16
7
L
12
16
L

NÝTT Í BÍÓ!

Ólafur Jóhannesson leikstjóri
frumsýndi á föstudagskvöldið
kvikmynd sína, Stóra planið,
raunar sína fyrstu leiknu mynd
þótt kaflar í bæði Blindskerjum,
Africa United og Rakel drottningu
væru leiknir, eða uppsettir.
Stóra planið er sprottin í fárra
ára gamalli stuttri skáldsögu eftir
Þorvald Þorsteinsson sem sagði af
gæjum sem lifðu á mörkum
raunveruleika, í einhvers konar
þykjustuheimi efna og drauma um
glæsilegan feril sem misindismenn.
Þótt grindin af sögunni standi
nánast ein eftir í kvikmyndinni er
söguefnið það sama: rígfullorðnir
menn (Ingvar og Benedikt
Erlingsson eru engin unglömb
lengur) hanga á diner í Heimunum
og þykjast vera kaldir karlar með
óskýrt stóran hóp af handbendum
í kringum sig. Þar eru lægst settir
Davíð sem Pétur Jóhann og þýskur
langintes sem Stefan Schaefer
túlkar. Þeir hafa sér til fulltingis
alvöru ofbeldismann sem Zlatko
Kricic sá um með fumlausum
tökum.

Pétur Jóhann er stjarnan
Myndin segir semsagt af mönnum
sem eru að þykjast vera eitthvað
sem þeir eru ekki. Leikstíllinn
allur tekur mið af því. Öllu er stillt
upp af fúlustu alvöru – eins og
börn gera í bófahasar. Hér er
semsagt líkt og í Sódómu og Með
allt á hreinu verið að dásama
lúserinn og hans kjánalegu stöðu.
Þessi skopheimur rofnar raunar
aldrei, ofbeldið sést ekki, konur
koma ekki fyrir að heitið geti,
tökustaðir eru valdir af glæsilegri
tilfinningu fyrir gleymdum eða
ókunnuglegum stöðum. Heimurinn
sem hér birtist okkur er sem alveg
nýr.
Hvergi sést dóp og ofgerðar
manngerðir eru fáar: helst Erpur
Eyvindarson sem á glansleik sem
smákrimmi,
annars
er
allt
stillilegt, sagan keyrð áfram af
nærmyndum.
Persónugerðin
skolast svolítið: Snati Benedikts
byrjar vel en endar eiginlega
hvergi, Ingvar öruggur í sínu
leiðtogahlutverki, Hilmir Snær
frábær í óvæntu hlutverki, en
stjarnan
er
vitaskuld
hinn
hjartahreini Pétur Jóhann alias
Davíð.
Allt verkið ber þess merki að
Ólafur er kominn með nokkuð

sterk tök á leikurum. Jafnvel í
atriðum þar sem menn í samtali
vaða tóman reyk eins og er í flestum samtölum Davíðs og Haraldar,
nágranna hans sem hefur löngu
fyrr verið áhrifavaldur í lífi fjölskyldu Davíðs, tekst mönnum að
halda þræði og athygli áhorfendans. Margt í strákslegum bófahasarnum er merkilega fyndið. Annað
eins og raunar allur leikur Hörpu
Arnardóttur nær skyndilegum
sorglegum tóni.
Myndin lítur frábærlega út þótt
hún verði í örfáum atriðum ári
stórkorna. Hljóðvinnsla er með
ágætum. Tónlistin stórkostlegt
samansafn úr öllum heimshornum. Klipping ekkert að missa sig í
stæl eða hraða, dólar áfram eftir
efninu.

Ansi langur brandari
Og er þá ekki allt í sómanum, tómar
stjörnur? Langir brandarar geta
verið góðir haldi sögumaðurinn
spennunni, máli sviðið, gefi persónum pláss. Þegar loksins kemur
til þess að aulinn Davíð tekur af
skarið og þykist vera mesti töffarinn fær hann því miður ekki nægilegt rými í sögunni til þess að við
njótum þess til fulls. Sigur hans
verður þegar allt kemur til alls
skammgóður vermir. Sem er synd.
Pétur er einstakur kómíker þess
utan að vera frábær skapgerðar-

KVIKMYNDIR
Stóra planið
Leikstjóri: Ólafur Jóhannesson.
Aðalhlutverk: Pétur Jóhann
Sigfússon, Ingvar E. Sigurðsson,
Benedikt Erlingsson, Stefan
Schaefer, Michael Imperioli og
fleiri.

★★★
Skoplegur bófahasar gerður af
leikstjóra á hraðri uppleið. Myndin er
ansi langur brandari en vel þess virði
að fólk flykkist á hana.

leikari á sínum þrönga bás. En þar
sem Davíð í jakkafötum stoppar
leiðtoga klíkunnar af í miðju kafi:
„Er þessi saga ekki farin að verða
nokkuð löng Magnús minn?“ hugsaði þessi áhorfandi: „jú, þetta er
ansi langur brandari og nú fer ég
að vilja fá endasprettinn snarpan.“
En hann kom ekki.
Kannski er það bara í stíl við alla
þessa lúserasögu, en hún sýnir
aftur vendilega að leikstjórinn og
hans lið er í hraðri framför, við
eigum orðið glás af miðaldra og
yngri leikurum sem ráða við form
eins og þessi mannalæti og myndin
er sannarlega þess virði að fólk
flykkist á hana. Páll Baldvin Baldvinsson

EF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIR
SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!
ERIC BANA, SCARLETT JOHANSSON
OG NATALIE PORTMAN
SÝNA STÓRLEIK!


„Allt smellur saman
og allt gengur upp”

- A. S., 24 Stundir



„Fín Fjölskyldumynd”

- 24 Stundir

SÍMI 564 0000

VANTAGE POINT
VANTAGE POINT LÚXUS
THE OTHER BOLEYN GIRL
SHUTTER
THE SPIDERWICK CRONICLES
HORTON
HORTON
SEMI PRO

SÍMI 551 9000

kl. 1.30-3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 16
kl. 1.30-3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
7
kl. 8 - 10.30
16
kl. 8 - 10
7
kl. 1 - 3.30 - 5.45
kl. 2 - 4 - 6 ENSKT TAL
kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL
12
kl. 8 - 10.10

SÍMI 530 1919

THE OTHER BOLEYN GIRL
THE EYE
THE SPIDERWICK CRONICLES
HORTON
HEIÐIN
THE KITE RUNNER
BRÚÐGUMINN

5%
VANTAGE POINT
IN BRUGES
HORTON
THE ORPHANAGE
BE KIND REWIND
27 DRESSES

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Háskólabíó merktar með rauðu

kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.10
kl.3.40 - 5.50
kl.4 ÍSLENSKT TAL
kl. 6 - 10
5%
kl. 8 - 10.30
kl. 4 - 6 - 8

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

kl.3 - 6 - 8 - 10
kl.3 - 5.45 - 8 - 10.10
kl.3 - 6 ENSKT TAL
kl. 8 - 10
kl. 10.30
kl.3 - 5.30 - 8

16
16

29. og 30. mars

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr

16

5%
SÍMI 462 3500

10 VANTAGE POINT
16 LOVEWRECKED
7 THE SPIDERWICK CRONICLES
HORTON
7
12
7

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
TENGDU AUKAKRÓNUM!

450 kr. í bíó!

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíói merktar með rauðu

kl. 8 - 10
kl. 8 - 10
kl.4 - 6
kl.4 - 6 ÍSLENSKT TAL

5%

16
7

HORTON M/ÍSL TALI KL. 2 Í
ÁLFABAKKA, OG Í KEFLAVÍK

UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA,
2 Í KRINGLUNNI, Á SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI
KL. 2 Í ÁLFABAKKA

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

AKUREYRI 

SELFOSS
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Spears í sjónvarpið Robbie vill kenna matreiðslu
Frammistaða Britney Spears sem gestaleikkona í þáttunum How I Met Your Mother
virðist ætla að verða til þess að blása nýju lífi í
feril söngkonunnar. Á dögunum spurðist út að
henni hefði verið boðið aðalhlutverk Blanche
DuBois í leikriti Tennessee Williams, Sporvagninum Girnd, á West End í London, og nú
greinir National Enquirer frá því að henni
verði mögulega boðinn eigin sjónvarpsþáttur.
Yfirmenn á CBS-sjónvarpsstöðinni, sem
framleiðir How I Met Your Mother, fannst
Spears svo góð í hlutverki sínu að þeir velta
því nú fyrir sér að hafa söngkonuna í aðalhlutverki í nýjum sjónvarpsþætti. Fyrst vilja þeir
að hún snúi aftur sem móttökudaman í How I
Met Your Mother. „Britney stóð sig frábærlega
sem sæta, fyndna móttökudaman. Það voru
engir áhorfendur á staðnum, manni leið vel á
tökustaðnum og það gerði það að verkum að
hún átti ekki í neinum vandræðum með að
einbeita sér,“ segir heimildarmaður á CBS.

KIDDI BIGFOOT Óvíst er hvort Tunglið

verði opnað um næstu helgi eins og
fyrirhugað var.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tafir hjá
Tunglinu

BLÆS LÍFI Í FERILINN

Frammistaða Britney Spears
í þættinum How I Met Your
Mother virðist vera að blása
nýju lífi í feril hennar, en
nú berast fregnir af því að
henni verði boðinn eigin
sjónvarsþáttur á CBS.

Robbie Williams langar að gera
matreiðsluþætti.
Söngvarinn
hefur að undanförnu fengið
kennslu í matreiðslu í einkatímum,
og langar að sýna heiminum
hæfileika sína í eldhúsinu, bæði
með sjónvarpsþáttum og matreiðslubók. Vinir hans eru þó ekki
alveg sannfærðir um að eldamennska Robbies eigi upp á pallborðið hjá öllum. „Vandamálið er
að Robbie borðar ekki beinlínis
heilsusamlegasta mat í heimi.
Hver þarf kennslu í að elda hamborgara og franskar? Það er nokkurn veginn það eina sem hann
hefur áhuga á,“ segir vinur söngvarans í viðtali við breska blaðið
The Sun.
Þetta eru þó ekki einu merkin
um nýfundinn áhuga Robbies á

matreiðslu því nýverið fréttist að
hann og vinur hans, leikarinn Max
Beesley, myndu taka þátt í sérstakri útgáfu af þættinum „Ramsay’s Kitchen Nightmares“, þar
sem hinn harðorði kokkur Gordon
Ramsay er í aðalhlutverki. Félagarnir myndu þá vinna á veitingastað sem á í vök að verjast og
reyna að snúa rekstrinum til hins
betra, með leiðsögn Ramsays. „Ég
er mikill áhugamaður um mat, svo
ég hefði ekkert á móti einu af
bræðisköstum Gordons,“ sagði
Beesley nýverið.
ELDAVÉLIN LOKKAR Robbie Williams
ku hafa fengið mikinn áhuga á því að
gera eigin matreiðsluþætti og gefa út
matreiðslubók, eftir að hafa fengið
einkatíma í eldamennsku.

BZ^hiVgVc{bd\Yd`idghc{b
k^ÂbZcciVkh^cYVhk^Â=Ï$@=Ï
B:CCI6KÏH>C96HK>Á
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Óvíst er hvort skemmtistaðurinn
Tunglið verður opnaður næstkomandi laugardag eins og
fyrirhugað var. Eftir að lokahátíð
Gauks á Stöng var haldin á
dögunum hafa breytingar staðið
yfir vegna nýja staðarins og verða
þær í fullum gangi næstu daga.
„Við komumst að því hversu langt
við komumst um helgina. Við
sjáum til á mánudag eða þriðjudag,“ segir Kiddi Bigfoot, eigandi
Tunglsins.
Mikil tímamót urðu í íslensku
skemmtanalífi þegar Gauknum var
lokað um síðustu helgi því hann
hefur verið rekinn í 25 ár án þess
að láta bilbug á sér finna. Nýi
staðurinn, Tunglið, mun einblína á
klúbbastemningu með stóru
dansgólfi og öflugum græjum. - fb

Hghk^ÂbZccijcVg[g¨Â^/
KEVIN FEDERLINE Rapparinn Federline
ætlar alltaf að vera til staðar fyrir Britney
Spears.

Til staðar
fyrir Britney
Kevin Federline segist alltaf ætla
að vera til staðar fyrir
fyrrverandi eiginkonu sína
Britney Spears. Federline, sem
hefur fullt forræði yfir börnunum
þeirra tveimur, segir að Britney
verði honum ávallt mikilvæg
enda er hún móðir barnanna hans.
„Mér mun alltaf þykja vænt um
móður barnanna minna og ég verð
alltaf til staðar fyrir þau. Ég trúi
því að með þeirri jákvæðu orku
sem ég miðla af mér fái ég ennþá
meiri orku til baka. Sambandið
við börnin mín og fjölskyldu mun
endast alla mína ævi og það finnst
mér mikilvægast í lífinu,“ sagði
Federline.

¯[_abZcc^c\
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FLOSRÚN VAKA JÓHANNESDÓTTIR, LANDSLIÐSKONA Í ÍSHOKKÍ: ÁTTI ÞÁTT Í 11 ÍSLENSKUM MÖRKUM

> Mikið í boði fyrir mann leiksins

Búin læra mjög mikið á því að spila í Danmörku

Körfuknattleikssambandið og stuðningsaðili
deildarinnar Iceland Express bjóða
upp á enn eina nýjung í
tengslum við úrslitakeppnina
þegar Keflavík tekur á móti KR í
fyrsta leik liðanna í úrslitaeinvígi
sínu um Íslandsmeistaratitilinn í
dag. Eins og áður geta áhorfendur tryggt
sér ferð með því að hitta úr Borgarskotinu
milli leikhluta en nú fær einnig besti
maður leiksins, valinn af sérstakri
dómnefnd, ferð að launum með
Iceland Express til eins af fjölmörgum
áfangastöðum þeirra.

Flosrún Vaka Jóhannesdóttir og félagar í íslenska
kvennalandsliðinu í íshokkí unnu alla fimm leiki sína í 4. deild
heimsmeistarakeppninnar og tryggði sér sæti í 3. deildinni
með glæsilegum hætti.
„Þetta er búið að ganga frábærlega og það er allt búið
að ganga upp hjá okkur og allt er bara æði,“ sagði
Flosrún. „Erfiðasti leikurinn var þó á móti NýjaSjálandi í gær,“ sagði Flosrún þrátt fyrir að íslenska
liðið hafi unnið hann 5-1. „Þetta var besti leikurinn
okkar í mótinu og þær voru alveg miður sín og
vissu ekkert hvað þær áttu að gera. Okkar lið
hefur breyst mest frá því í fyrra og mér finnst
eiginlega enginn vera búinn að ná framförum nema
við,“ segir Flosrún í léttum tón. Hún er ánægð með
þjálfarann sinn. „Við komum hingað í fyrra með Söruh
Smiley sem þjálfara og hún er aftur með okkur núna.
Það er mikið henni að þakka hvað við erum búnar
að ná miklum framförum. Við erum með æðislegan
þjálfara. Sem betur fer hlustuðum við allar á hana og

sport@frettabladid.is

HVERJU SPÁ ÞÆR?
Hvernig fer úrslitaeinvígið?
Gréta María Grétarsdóttir, Fjölni
3-2 fyrir Keflavík
Hafrún Hálfdánardóttir, Hamri
3-2 fyrir Keflavík
Kristrún Sigurjónsdóttir, Haukum
3-1 fyrir Keflavík
Signý Hermannsdóttir, Val
3-1 fyrir Keflavík
Hver má ekki klikka hjá Keflavík?
Gréta María: Kesha Watson
Hafrún: Kesha Watson, Margrét Kara
Sturludóttir, Birna Valgarðsdóttir
Kristrún: Kesha Watson
Signý: Í Keflavík verða Kaninn og
Pálína mikilvægastar. Kaninn stjórnar
sókninni og Pálina rífur upp vörnina.
Hver má ekki klikka hjá KR?
Gréta María: Candace Futrell
Hafrún: Candace Futrell,
Hildur Sigurðardóttir og Sigrún
Ámundadóttir
Kristrún: Candace Futrell má ekki
klikka hjá KR og Hildur og Sigrún
þurfa að skila sínu svo KR eigi
möguleika.
Signý: Í KR er Hildur mikilvægust og
ef hún á góðan dag þá vinnur KR. Að
sjálfsögðu þarf Kaninn líka að skila
sínu.
Hver slær í gegn í einvíginu?
Gréta María: Margrét Kara
Sturludóttir, Keflavík
Hafrún: Hildur Sigurðardóttir, KR
Kristrún: Pálína Gunnlaugsdóttir,
Keflavík eða Sigrún Ámundadóttir, KR
Signý: Margrét Kara Sturludóttir

Stöðvar KR sigurgöngu Keflavíkur?
Fyrsti leikur úrslitaeinvígis Iceland Express-deildar kvenna fer fram í Keflavík klukkan 16 í dag. Nýliðar KR
heimsækja þá deildarmeistara Keflavíkur sem eru ósigraðir í fjórtán leikjum á heimavelli í vetur.
Lokaúrslit kvenna
hefjast í dag þegar Keflavík tekur
á móti KR í Toyota-höllinni í
Keflavík. Keflavíkur-liðið hefur
unnið ellefu síðustu leiki sína í
deild og úrslitakeppni og hefur
jafnframt unnið alla fjórtán
heimaleiki sína í öllum keppnum í
vetur.
Þetta er aðeins í annað skiptið í
sögunni sem nýliðar í deildinni
komast
svona
langt
í
úrslitakeppninni en Breiðablik fór
alla
leið
og
vann
Íslandsmeistaratitilinn á sínu
fyrsta árið 1995. Breiðablik vann
einmitt þáverandi deildarmeistara
Keflavíkur 3-0 í lokaúrslitunum.
Bæði lið hafa innan sinna raða
leikmenn
sem
hafa
orðið
Íslandsmeistarar með Haukum
undanfarin tvö ár. Tveir þeirra
voru í byrjunarliði Hauka þegar
liðið tryggði sér titilinn síðasta
vor, Pálína Gunnlaugsdóttir hjá
Keflavík
og
Sigrún
Sjöfn
Ámundadóttir hjá KR. Auk
Sigrúnar spilar Guðrún Ósk
Ámundadóttir með KR en hún var
líka með systur sinni í Haukum.
Sex leikmenn í liði Keflavíkur
hafa þurft að sætta sig við silfrið
undanfarin tvö ár. Þetta eru þær
Birna Valgarðsdóttir, Rannveig
Randversdóttir, Halldóra Andrésdóttir, Hrönn Þorgrímsdóttir,
Margrét Kara Sturludóttir og
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir. Þær
tvær síðastnefndu eiga enn eftir
að vinna stóran titil með Keflavík
síðan þær komu þangað frá
Njarðvík fyrir að verða þremur
tímabilum síðan.
Hildur Sigurðardóttir kemur
sjóðheit úr frábæru einvígi gegn
Grindavík en henni hefur gengið
illa gegn Keflavík í vetur. Pálína
Gunnlaugsdóttir hefur nefnilega
með góðri hjálp félaga sinna haft
gott tak á Hildi Sigurðardóttur í
fjórum leikjum liðanna í vetur.

KÖRFUBOLTI

Boltinn er hjá okkur
Tottenham – M’boro
11.–13. apríl

West Ham – Derby
18.–20. apríl

Barcelona – Valencia
2.–5. maí

Liverpool – Man. City
2.–4. maí

Verð á mann

Tilboð!
Flug o

g
miði á
leikinn

35.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

57.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

79.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

89.900 kr.

F í t o n / S Í A

Innifalið: Flug m/sköttum og öðrum greiðslum, gisting á hóteli m/morgunverði og miði á leik.
Tottenham – M’boro: Flug m/sköttum og öðrum greiðslum og miði á leik.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

skilaboðin fóru inn í hausinn okkur öllum. Hún var reyndar svolítið
hissa á því að allt myndi ganga upp því hún breytti varnarleiknum
í hverjum leik,“ segir Flosrún sem skoraði sex mörk og gaf fimm
stoðsendingar í leikjunum fimm. „Ég held að ég hafi aldrei átt betri
leik en á móti Nýja-Sjálandi. Ég er búin að vera í Danmörku í tvö
ár og við erum búnar að vinna Danmerkurmeistaratitilinn
bæði árin sem hefur líka verið frábært. Ég er búin að læra
mjög mikið á því að spila í Danmörku en ég sakna samt
alltaf gamla liðsins,“ segir Flosrún sem lék með Birninum
áður en hún fór út til Danmerkur þar sem hún spilar með
Herlevs ishockey Piger. „Ég var oft spurð úti hvernig ég
héldi að þetta færi hjá okkur og ég svaraði alltaf að það
væri aðalmálið hvernig stelpurnar eru að æfa heima. Þær
hafa tekið framförum og það eru allir í liðinu að leggja
mikið í púkkið og við erum komnar með mjög gott lið,“
segir Flosrún sem hefur þegar sett markmið um framhaldið.
„Við ætlum okkur að halda Íslandi í 3. deildinni en það tekur
okkur örugglega nokkur ár í viðbót að komast í næstu deild
fyrir ofan,“ segir Flosrún en danska landsliðið er í 2. deild.

SPENNANDI EINVÍGI Pálína Gunnlaugsdóttir, hjá Keflavík (til vinstri) hefur haldið
Hildi Sigurðardóttur niðri í leikjum liðanna í vetur. Nú er að sjá hvort Hildur breytir
því en hún var frábær gegn Grindavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL OG VILHELM

Hildur hefur aðeins nýtt 17,7
prósent skota sinna og skorað 7,3
stig að meðaltali gegn Keflavík. Í
síðasta leik klikkaði hún á 14 af 17
skotum og tapaði að auki 9 boltum.
KR-liðið mátti lítið við því og
tapaði leiknum með 31 stigi.
Kesha Watson var stórkostleg í
einvíginu á móti Haukum og sýndi
að þar fer leikmaður sem ætlar
ekki að kveðja Ísland í annað sinn

án Íslandsmeistaratitils. Watson
var með 27,3 stig, 10 stoðsendingar
og 6,7 fráköst að meðaltali í leik
auk þess að hitta úr 14 af 25
þriggja stiga skotum sínum sem
gerir ótrúlega 56 prósenta nýtingu.
Hún nýtti einnig 24 af 26 vítum
sínum (92,3 prósent).
Watson var „aðeins“ með 22,8
stig í leik, 24 prósenta þriggja
stiga skotnýtingu og 72,7 prósenta

vítanýtingu gegn KR í vetur sem
er lægra en gegn öðrum liðum en
hún er mikill liðsmaður og þarf
ekki að skora til þess að reynast
andstæðingum sínum skeinuhætt.
Fréttablaðið fékk fjóra leikmenn
sem hafa spilað í vetur til þess að
spá fyrir um úrslitaeinvígið. Þetta
eru þær Gréta María Grétarsdóttir,
spilandi þjálfari Fjölnis, Hafrún
Hálfdánardóttir,
leikmaður
Hamars, Kristrún Sigurjónsdóttir,
fyrirliði
Hauka,
og
Signý
Hermannsdóttir, leikmaður Vals.
Gréta María hefur tvisvar orðið
Íslandsmeistari með KR.
„Það verður athyglisvert að sjá
hvort Pálínu takist að stöðva Hildi
þar sem Hildur var að spila
rosalega vel á móti Grindavík og
lykill fyrir Keflavík að stöðva
hana. Keflavík þarf einnig að
leggja áherslu á frákastabaráttuna
en Sigrún og Helga hafa verið
góðar í fráköstunum fyrir KR,“
segir Gréta. „Ég reikna með að
útlendingarnir eigi eftir að vega
upp á móti hvor öðrum. Tel þó að
útlendingurinn hjá Keflavík skipti
þær meira máli þar sem framlag
hennar til liðsins er mikið þó svo
að hún skori ekki alltaf mest,“
segir Gréta sem vill sjá meira frá
tveimur
leikmönnum
í
Keflavíkurliðinu.
„Hjá Keflavík er mikilvægt að
þær Margrét og Ingibjörg nái sér
á strik en mér finnst þær eiga
talsvert inni. Spái því að Margrét
nái sér á strik og komi mest á
óvart,” segir Gréta sem spáir eins
og hinar þrjár Keflavík sigri í
einvíginu.
Leikurinn hefst klukkan 16.00 í
Toyota-höllinni í Keflavík í dag.
Það lið sem hefur unnið fyrsta
leikinn í lokaúrslitum í sögu
úrslitakeppni kvenna hefur orðið
Íslandsmeistari í þrettán af
fimmtán skiptum þar af undanfarin
fimm ár.
ooj@frettabladid.is

Robert Hodgson og lærisveinar hans eru einum sigri frá úrvalsdeildarsæti:

Valsliðið getur farið upp í kvöld
KÖRFUBOLTI Valsmenn geta tryggt

sér sæti í Iceland Express-deild
karla í kvöld þegar þeir taka á
móti FSu í öðrum leik liðanna í
úrslitaeinvígi úrslitakeppni 1.
deildar karla. Valsmenn eru 1-0
yfir
eftir
89-83
sigur
í
framlengdum fyrsta leik sem
fram fór á Iðu á Selfossi.
Robert Hodgson átti stórleik í
fyrsta leiknum eftir að hafa látið
lítið fyrir sér fara í einvíginu á
móti Ármanni/Þrótti. Hodgson
skoraði aðeins fimm stig í
tveimur
leikjum
undanúrslitaeinvígisins en var
með 19 stig, 6 fráköst, 4
stoðsendingar og 4 stolna bolta í
sigrinum á FSu. Hann hitti meðal
annars úr 5 af 7 þriggja stiga
skotum sínum.
Hodgson og lið hans eru enn
ósigruð í úrslitakeppni 1. deildar
karla því fyrir tveimur árum þá

7-0 Robert Hodgson hefur unnið
alla leiki sína í úrslitakeppni 1.
deildar karla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

fór hann upp með Þór Þorlákshöfn
sem vann þá alla fjóra leiki sína,

þar á meðal 2-0 sigur á FSu í
undanúrslitunum.
Valur var í sömu stöðu í fyrra,
vann þá nauman sigur í fyrsta
leik en tapaði síðan næstu
tveimur fyrir Stjörnunni sem fór
upp. Ólíkt því þá eiga Valsmenn
annan leikinn á heimavelli
sínum.
FSu hefur aldrei spilað í
úrvalsdeild og liðið er komið nær
því en nokkurn tímann áður eftir
að hafa dottið út úr undanúrslitum
tvö síðustu ár. Liðið var komið 11
stigum yfir á tímabili í fyrsta
leiknum og fékk mörg gullin færi
til þess að klára leikinn í
venjulegum leiktíma. Það tókst
ekki og nú þurfa þeir að vinna í
kvöld til þess að tryggja sér
oddaleik í Iðu.
Leikurinn í kvöld hefst klukkan
19.15 og er í Vodafone-hölllinni
að Hlíðarenda. Það má búast við

EBO>KIHHE
>O>KMHG

â=:@DE'*+3+)

â=:@DE'*,3..

<A>EL>:ÈFB==E>L;KHN@A

MHMM>GA:FÈG>P<:LME>

24

30. mars 2008 SUNNUDAGUR

Kvennalandsliðið í handbolta tapaði sínum þriðja leik í röð á æfingamótinu í Portúgal í gær.

Mikilvægt fyrir alla að fá sigur í dag

ELLEFU MÖRK Eyjamaðurinn Sergiv

Trotsenko var markahæstur á vellinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/CC

N1-deild karla í handbolta:

Óvæntur sigur
Eyjamanna
HANDBOLTI Það urðu óvænt úrslit í

Safamýrinni í gær þegar botnlið
ÍBV vann fimm marka sigur á
Fram, 29-34 en Fram er í 2. sæti
deildarinnar með 24 stigum meira
en ÍBV.
Þetta var fyrstu útisigur
Eyjamann í vetur en liðið er eftir
hann átta stigum á eftir Akureyri
sem er í síðasta örugga sætinu í
deildinni. Eyjamenn voru mun
ákveðnari frá upphafi leiks,
komust í 4-8, 7-14 og voru sjö
mörkum yfir í hálfleik, 12-19.
Eyjamenn gáfu ekkert eftir í
seinni hálfleik og komust mest tíu
mörkum yfir. Ferenc Antal
Buday, þjálfari Fram, fékk að líta
rauða spjaldið í seinni hálfleik
fyrir að mótmæla því að Eyjamaður hafi aðeins fengið tvær
mínútur fyrir gróft brot á Jóhanni
Gunnari Einarssyni.
Það var að sjá á þessum leik að
Framarar trúa greinilega ekki
lengur að þeir geti náð Haukum
að stigum en eftir þennan leik
hafa Haukar sex stiga forskot og
eiga að auki leik inni.
- óój

ÚRSLITIN Í GÆR
Iceland Express deild karla
8 liða úrslit, fyrsti leikur
KR-ÍR

76-85 (37-48)

Stig KR: Joshua Helm 22 (13 frák.), Andrew Fogel
17, Jeremiah Sola11 (11 frák., 4 stoðs.), Fannar
Ólafsson10, Pálmi F. Sigurgeirsson 6 (6 stoðs.),
Skarphéðinn F. Ingason 6 (3 stolnir), Brynjar Þór
Björnsson 3, Helgi Már Magnússon 1.
Stig ÍR: Tahirou Sani 18, Nate Brown 17, Steinar
Arason 16, Hreggviður Magnússon13, Sveinbjörn
Claessen 12, Eiríkur S. Önundarson 5, Ómar
Sævarsson 2, Ólafur J. Sigurðsson 2.

Njarðvík – Snæfell

71-84 (37-44)

Stig Njarðvíkur: Damon Bailey 29, Jóhann Árni
Ólafsson 14, Guðmundur Jónsson 13,
Brenton Birmingham 6, Sverrir Þór Sverrisson 4,
Hörður Axel Vilhjálmsson 3, Egill Jónasson 2.
stig Snæfells:Justin Shouse 20, Slobodan Subasic
19, Ingvaldur Hafsteinsson 13, Jón Ólafur Jónsson
8, Sigurður Þorvaldsson 8, Hlynur Bæringsson 7,
Anders Katholm 5, Atli Hreinsson 4.

N1-deild karla í handbolta
Fram-ÍBV

29-34 (12-19)

Mörk Fram: Rúnar Kárason 7, Andri Berg Haraldsson 5, Halldór Jóhann Sigfússon4, Haraldur
Þorvarðarson 3, Hjörtur Hinriksson 2, Guðjón
Finnur Drengsson 2, Stefán Baldvin Stefánsson 2,
Jóhann Gunnar Einarsson 2, Filip Kliszczyk 2.
Mörk ÍBV: Sergiy Trotsenko 11, Sigurður Bragason
8, Zilvinas Grieze 7, Leifur Jóhannesson 3, Sindri
Haraldsson 2, Nikolaj Kulikov 2.

Æfingamót á Portúgal
Ísland-Portúgal 28-33 (16-19)
Mörk Íslands: Stella Sigurðardóttir 6, Dagný
Skúladóttir 6, Rut Jónsdóttir 5, Þórey Rósa
Stefánsdóttir 3, Sólveig Lára Kjærnested 3, Rakel
Dögg Bragadóttir 2, Anna Úrsúla Guðmunds
dóttir 2, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 1.Berglind Íris
Hansdóttir varði 15 skot.

Lengjubikar karla í fótbolta
KS/Leiftur-Fram

0-2

0-1 Auðun Helgason (65.), 0-2 Jón Þorgrímur
Stefánsson (75.).

ÍA-KA

2-1

1-0 Vjekoslav Svadumovic (18.), 2-0 Svadumovic
(65.), 2-1 Orri Gústafsson (81.)

Fjarðabyggð-Fylkir

2-3

Andri Hjörvar Albertsson, Grétar Örn Ómarsson
- Allan Dyring, David Hannah, sjálfsmark.

Selfoss-Valur

2-4

Sævar Þór Gíslason (víti), Boban Jovic - Dennis
Bo Mortensen 2, Albert Brynjar Ingason,
sjálfsmark.

Víkingur Ó.-Grindavík

1-3

Miroslav Pilipovic - Jósef Kristinn Jósefsson, Andri
Steinn Birgisson, Jóhann Helgason

HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið tapaði með fimm mörkum,
33-28, fyrir heimamönnum í Portúgal á æfingamótinu í gær. Íslenska
liðið hefur þar með tapað öllum
leikjum sínum í ferðinni en bæði
Kína og Brasilía, sem unnu
íslenska liðið, tryggðu sér sæti í
úrslitaleiknum á mótinu í gær.
Íslensku stelpurnar byrjuðu
betur, voru 4-2, 6-3 og 8-5 yfir en
eftir að Portúgal komst yfir í
fyrsta sinn, 9-10, missti íslenska
liðið dampinn.
„Við erum að stjórna leiknum í
byrjun en lendum síðan í því að fá
margar brottvísanir á stuttum
tíma og lendum í framhaldinu á

því í eltingarleik sem er
mjög erfitt á móti þessu
liði,” sagði Júlíus Jónasson,
landsliðsþjálfari.
„Við erum að gera alltof
mikið af sendingarfeilum
í leiknum, hluti af þeim
gerist í sókninni en hinn
hlutinn gerist þegar við
erum á leiðinni upp í
hraðaupphlaup og slíkir
tapaðir boltar eru bara
STÓÐ SIG VEL Rut Jónsdóttir

lék vel gegn Portúgal í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

alltof dýrir. Þá fáum við á okkur
mark beint í bakið og þar liggur
aðalorsökin fyrir þessi tapi,”
saðgi Júlíus.
„Það er mikilvægt fyrir
alla að fá sigur í síðasta
leiknum á móti Tyrkjum. þrátt fyrir að við
höfum verið að tapa
þessum leikjum þá
erum við að spila á
móti mjög sterkum
liðum og erum því að
fá mikið út úr þessu
móti. Allar þessar þjóðir eru að spila framliggjandi vörn sem gerist
ekki á hverjum degi í

kvennaboltanum,” segir Júlíus
sem segir margt jákvætt í gangi
hjá liðinu þratt fyrir óhagstæð
úrslit.
Júlíus var sérstaklega ánægður
með frammistöðu þeirra Stellu
Sigurðardóttur og Rutar Jónsdóttur sem voru að skila saman 11
mörkum úr skyttustöðunum en
báðar verða þær átján ára á þessu
ári. „Stella hefur fengið að spila
mikið og hún er að koma mjög vel
út og Rut átti líka mjög góðan leik
og þá sérstaklega í fyrri hálfleik,”
sagði Júlíus.
Síðasti leikur liðsins er gegn
Tyrklandi í dag og hefst hann
klukkan 13 að íslenskum tíma. - óój

Við erum töluvert betri en þeir
Hreggviður Magnússon og félagar í ÍR unnu sannfærandi sigur á Íslandsmeisturum KR á þeirra eigin
heimavelli í gær og fá því tækifæri til að slá út meistarana í Seljaskólanum á morgun.
ÍR-ingar
byrjuðu
úrslitakeppnina í ár alveg eins og í
fyrra, með því að vinna KR-inga á
þeirra eigin heimavelli. ÍR vann
níu stiga sigur í DHL-höllinni, 7685, eftir að hafa verið yfir allan
tímann, leitt með 11 stigum í hálfleik, 37-48, og komist mest 14
stigum yfir í fyrri hálfleik.
KR-ingar skoruðu sjö fyrstu
stig seinni hálfleiks og komu muninum niður í tvö stig en ÍR-ingar
héldu út og geta því komist í
undanúrslitin með sigri á sínum
heimavelli í Seljaskóla á morgun.
Í fyrra dugði það ekki ÍR að vinna
fyrsta leikinn og nú er að sjá hvort
Breiðhyltingar hafi lært af
reynslunni.
Hreggviður Magnússon átti
góðan leik fyrir ÍR í gær. „Ástæðan fyrir því að við fögnuðum þessum sigri ekki meira er að við
vitum að við erum töluvert betri
en þetta lið og við klárum seríuna
á mánudaginn það er ekkert flóknara en það. Við erum yfir allan
tímann í þessum leik og vinnum
öruggt,“ sagði Hreggviður. „Það
er búinn að vera hrikalegur stígandi í þessu ÍR-liði eftir áramót,
það er keppnisandi í liðinu og við
viljum ná árangri,“ sagði Hreggviður sem endaði leikinn með 13
stig, 6 fráköst og 6 stoðsendingar.
Jón Arnar Ingvarsson, þjálfari
ÍR, var ekkert að æsa sig of mikið
yfir sigrinum. „Þetta var góður
sigur og við spiluðum nokkuð vel.
Það var góð einbeiting og góð barátta í liðinu og þeir hlutir sem við
ætluðum að gera gengu nokkuð
vel upp,“ sagði Jón Arnar. „Við
fórum flatt á þessu í fyrra, unnum
þá hérna en vorum síðan ekki
klárir í leik tvö. Þeir jörðuðu okkur
þá og við ætlum ekki að láta það
gerast aftur,“ sagði Jón Arnar.
Benedikt Guðmundsson er enn
á ný kominn með liðið sitt upp að
vegg í úrslitakeppni en það gerðist í öllum umferðum þegar liðið
vann titilinn í fyrra. „Maður var

KÖRFUBOLTI

að vonast til að við myndum brjóta
þá hefð að KR tapi fyrsta leik í
úrslitakeppni og taka þetta frá
byrjun en við lendum strax tíu
stigum undir og erum að elta allan
leikinn. Þegar við erum að gera
þessi áhlaup þá kemur alltaf eitthvað, slæm ákvörðun, tapaður
bolti, dómur eða eitthvað. Við
náðum því aldrei að nýta þessi
tækifæri sem við fengum,“ sagði
Benedikt eftir leik.
„Við ætluðum okkur kannski of
mikið til þess byrja með og vorum
að byrja með of miklum látum.
Þetta er allt of gott lið til þess að
fara að pakka því saman í byrjun.
Við þurfum að vera rólegri og þá
kemur þetta. Við þurfum líka að
brosa meira og hafa gaman af
þessu. ÍR-ungar eru í bullandi séns
núna og þeir eru í bílstjórasætinu,“
segir Benedikt en hvað þarf að
breytast fyrir næsta leik.
„Við þurfum að fá smá hugarfarsbreytingu en það væri ekki
heldur verra ef vítin okkar færu
að detta. Við vorum að sækja á þá
og koma þeim í villuvandræði en
við vorum bara ekki að fá nægilega mikið af stigum út úr því. Við
þurfum hjálp núna og fólk má ekki
vera jákvætt þegar vel gengur en
síðan neikvætt þegar illa gengur.
Þetta er bara rétt að byrja og við
eigum hálft liðið inni fyrir næsta
leik og ég er ekki í vafa um að það
springa allir út í Seljaskóla á
mánudaginn,“ sagði Benedikt að
lokum.
Nate Brown lék mjög vel fyrir
ÍR eins og Hreggviður og þá voru
þeir Sveinbjörn Claessen og
Tahirou Sani mjög traustir og
alveg eins og í sigrinum í fyrra þá
setti Steinar Arason niður stórar
körfur og skoraði meðal annars
fimm stig á síðustu tveimur
mínútunum.
Joshua Helm byrjaði á bekknum en kom sterkur inn með 22 stig
og 13 fráköst og Avi Fogel var með
17 stig en liðið þarf að fá meira frá

ÖFLUGUR Hreggviður Magnússon lék vel með ÍR í gær en hér er hann að fara framhjá KR-ingnum Fannari Ólafssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

mönnum eins og Jeremiah Sola,
Brynjari Björnssyni og Helga Má
Magnússyni en þeir tveir síðastnefndu voru með aðeins fjögur
stig saman og klikkuðu á 11 af 12

skotum sínum. Fannar Ólafsson
og Skarphéðinn Ingason börðust
en það vantaði miklu meiri anda í
restina af liðinu.
ooj@frettabladid.is

Snæfellingar eru komnir í 1-0 í 8 liða úrslitum eftir þrettán stiga sigur á Njarðvíkingum í Ljónagryfjunni:

Lokuðu á Damon Bailey í síðari hálfleik
KÖRFUBOLTI Snæfell gerði sér lítið

fyrir og sigraði Njarðvík örugglega, 84-71, í fyrsta leik liðanna í
fyrstu
umferð
úrslitakeppni
Iceland Express-deildarinnar í
Njarðvík í gær.
Aðeins fyrsti leikhluti var jafn.
Þá skiptust liðin á að leiða 10
sinnum og allt benti til jafns og
spennandi leiks.
Damon Bailey skoraði sjö
fyrstu stig Njarðvíkur og bar
sóknarleik liðsins uppi í fyrri
hálfleik. Bailey skoraði þá 21 stig
og hirti 9 fráköst en aðrir leikmenn liðsins voru hreinlega ekki
með. Snæfell náði því að byggja
upp gott forskot og breyta stöðunni úr 25-26 í lok fyrsta leikhluta
í 37-44 í hálfleik.
Snæfell náði fljótt níu stiga

STIGAHÆSTIR Justin Shouse hjá
Snæfelli skorar hér án þess að
Damon Bailey í Njarðvík komi vörnum við.
VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

forskoti í þriðja leikhluta en tveir
7-0 sprettir hjá Njarðvík minnkuðu muninn í þrjú stig áður en
Snæfell skoraði fjögur síðustu
stig fjórðungsins, 54-61.
Snæfell hóf fjórða leikhluta
eins og liðið endaði þann þriðja og
komst 12 stigum yfir, 54-66. Því
forskoti náði Njarðvík aldrei að
ógna og sigraði Snæfell örugglega með þrettán stiga mun, 8471. Njarðvík vann leik liðanna í
deildarkeppninni í Njarðvík með
sömu tölum.
Frákastarinn mikli Hlynur
Bæringsson hjá Snæfelli var
ánægður með sigurinn en sagði
sitt lið geta leikið mun betur.
„Fínn sigur en alls ekki fullkominn leikur hjá okkur. Við getum
leikið mikið betur. Í síðari hálfleik

náðum við að bæta fyrir lekann
frá því í fyrri hálfleik eins og með
Bailey,“ Bailey skoraði aðeins
átta stig og hirti ekki nema eitt
frákast í síðari hálfleik og munaði
um minna hjá Njarðvík.
„Við náðum að halda öðrum
leikmönnum þeirra niðri þrátt
fyrir að varnarleikur okkar var
ekki eins og hann best getur
orðið. Það er margt hægt að bæta
hjá okkur sem er jákvætt. Við
erum hörkugóðir en getum líka
verið daprir. Þegar við skjótum
of snemma erum við hundlélegir
en þegar við látum boltann ganga
og látum lið spila vörn á okkar
kerfi getum við brotið flest lið
niður,“ sagði Hlynur í leikslok
áður en hann haltraði til búningsherbergja.
-gmi
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Dagný Linda Kristjánsdóttir og Björgvin Björgvinsson á Skíðamóti Íslands í gær:

Bæði með gull tvo daga í röð

TOM DALEY Evrópumeistari í flokki full-

orðinna í dýfingum af tíu metra palli.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Breska dýfingarundrið:

Peking verður
reynsluferð
DÝFINGAR Hið þrettán ára breska

dýfingarundur Tom Daley segist
ekki stefna á verðlaun á Ólympíuleikunum í Peking. Stefnan hjá
honum sé enn sett á að vinna til
verðlauna á ÓL í London 2012 og
Peking verði ferð inn á reynslubankann.
Miklar væntingar eru gerðar til
Daleys og verðlaun ekki talin
fjarlægur möguleiki af sérfræðingum.
Daley varð nýlega Evrópumeistari í dýfingum af tíu metra
palli í flokki fullorðinna og er
þegar talinn á meðal bestu
dýfingamanna heims.
- hbg

SKÍÐI Dagný Linda Kristjánsdóttir
frá Akureyri og Björgvin Björgvinsson frá Dalvík tryggðu sér
bæði gull í svigi í gær á Skíðamóti
Íslands daginn eftir að þau höfðu
bæði unnið öruggan sigur í stórsvigi.
Dagný hefur átt erfitt uppdráttar í vetur enda verið meira og
minna meidd og var það því mjög
sterkt hjá henni að vinna báðar
þessar greinar. Í stórsviginu varð
hin unga og efnilega Tinna Dagbjartsdóttir önnur en hún kemur
einnig frá Akureyri eins og systir
Dagnýjar, Katrín, sem varð þriðja.
Katrín gerði enn betur í gær og
varð þá í öðru sæti á eftir systur
sinni en Selma Benediktsdóttir úr
Ármanni í Reykjavík hreppti þá
bronsverðlaunin.
Björgvin Björgvinsson vann
báðar greinarnar með miklum
yfirburðum en hann var rúmlega þremur sekúndum á undan
Árna Þorvaldssyni úr Ármanni í
stórsviginu og varð síðan tæpum
þremur sekúndum á undan Gísla
Rafni Guðmundssyni úr Ármanni
í sviginu. Gísli Rafn varð í þriðja
sæti í stórsviginu en Akureyringurinn Stefán Jón Sigurgeirsson varð þriðji í sviginu í gær.
Sólveig G. Guðmundsdóttir frá

Á FULLRI FERÐ Dagný

Linda Kristjánsdóttir í
sigurferð sinni í stórsvigi.

GAMAN Það var mikil stemning í
íslenska liðinu í Rúmeníu.
FRÉTTABLAÐIÐ/MARGRÉT

Kvennalandsliðið í íshokkí:

Fengu fullt hús
ÍSHOKKÍ Íslenska kvennalandsliðið

Ísafirði varð Íslandsmeistari í
göngu með frjálsri aðferð en
gengnir voru 5 km. Stella Hjaltadóttir varð önnur en Silja Rán
Guðmundsdóttir þriðja. Þær
koma báðar frá Ísafirði líkt og
Sólveig. Stella sigraði í 5 km
hefðbundinni göngu í fyrradag.
Sævar Birgisson frá Sauðárkróki varð Íslandsmeistari í göngu
með frjálsri aðferð en hann var
rúmum þremur sekúndum á undan
Andra Steindórssyni frá Akureyri.
Í þriðja sæti varð síðan Birkir Þór
Stefánsson af Ströndum. Andri
sigraði í 15 km hefðbundinni
göngu í fyrradag en Sævar hafði
unnið sprettgönguna á fyrsta degi.

Topplið Hauka í N1-deildinni:

Ná þeir níu stiga
forskoti á Val?
HANDBOLTI Topplið Hauka getur

aftur náð átta stiga forskoti á
Fram í N1-deild karla og nánast
eytt um leið vonum Valsmanna
um að verja Íslandsmeistaratitilinn sinn frá því í fyrra. Leikurinn
er klukkan 16 á Ásvöllum í
Hafnarfirði.
Valsmenn tryggðu sér titilinn á
Ásvöllum í fyrra en tapi þeir
leiknum í dag verða þeir níu
stigum á eftir Haukum þegar
aðeins tólf stig eru eftir í
pottinum og raunhæfar vonir á að
halda titlinum að engu orðnar.
Haukar hafa reyndar ekki náð
að vinna Valsmenn í tæpa sjö
mánuði eða síðan þeir unnu þá 2320 í fyrstu umferð á Hlíðarenda
14. september. Síðan þá hafa liðin
gert 22-22 jafntefli á Ásvöllum og
Valsmenn hafa unnið Hauka
tvisvar í Vodafone-höllinni, fyrst
23-22 í Eimskipsbikarnum og
síðan 32-27 í síðasta deildarleik
liðanna sem fram fór 1. febrúar
síðastliðinn.
Til þess að vinna Val þurfa
Haukar að finna leið framhjá
Ólafi Hauki Gíslasyni í markinu
sem hefur varið 52 skot frá þeim í
síðustu tveimur leikjum.
Tveir aðrir leikir eru í deildinni
í dag. Akureyri tekur á móti
Aftureldingu í KAhúsinu klukkan 15
og Stjarnan fær
síðan nágranna
sína í HK í
heimsókn í
Mýrina klukkan
20.
- óój
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LOKAR
MARKINU

Ólafur
Haukur Gíslason
hefur varið 26 skot
að meðaltali í síðustu
tveimur sigurleikjum Vals á
Haukum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

lll#Vik^ccjW^aVg#^h

- óój

BJÖRGVIN BJÖRGVINSSON Tvö gull.
FRÉTTBLAÐIÐ/GUÐMUNDUR

vann 3-0 sigur á Eistlandi í
lokaleik sínum í 4. deild heimsmeistarakeppninnar og endaði
því með fullt hús og markatöluna
30-5 úr fimm leikjum sínum.
Ísland vann sér þar með sæti í
3. deild í fyrsta sinn en þetta var í
þriðja sinn sem kvennalandsliðið
tók þátt í HM. Birna Baldursdóttir, Steinunn Sigurgeirsdóttir
og Hanna Heimisdóttir skoruðu
mörkin í lokaleiknum en Sólveig
Smáradóttir var valin maður
leiksins.
Varnarmaðurinn Anna Sonja
Ágústsdóttir var valin besti
leikmaður Íslands á mótinu en
hún var jafnframt sókndjarfasti
varnarmaður keppninnar.
-óój
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Grétar slapp úr svakalegri tæklingu

ÚRSLITIN Í GÆR
Enska Úrvalsdeildin
BIRMINGHAM-MAN. CITY

3-1

1-0 Mauro Zárate (39.), 2-0 Mauro Zárate
(54.), 2-1 Elano (58.), 2-1 Elano (59.), 3-1 Gary
McSheffrey (76.).

BOLTON-ARSENAL

2-3

1-0 Matthew Taylor (14.), 2-0 Matthew Taylor
(43.), 2-1 William Gallas (63.), 2-2 Robin van
Persie (68.), sjálfsmark (90.)

DERBY-FULHAM

2-2

1-0 Emanuel Villa (10.), 1-1 Diomansy Kamará
(24.), 1-2 Hameur Bouazza (79.), 2-2 Emanuel
Villa (80.).

MAN. UNITED-ASTON VILLA

4-0

1-0 Cristiano Ronaldo (17.), 2-0 Carlos Tevez
(33.), 3-0 Wayne Rooney (53.), 4-0 Wayne
Rooney (70.).

PORTSMOUTH-WIGAN

2-0

1-0 Jermain Defoe (32.), 2-0 Jermain Defoe
(95.).

SUNDERLAND-WEST HAM

2-1

0-1 Fredrik Ljungberg (18.), 1-1 Kenwyne Jones
(29.), 2-1 (90.)

STAÐAN:
Man. United 32
Arsenal
32
Chelsea
31
Liverpool
31
Everton
31
Portsmouth
32
Blackburn
32
Aston Villa
32
Man.City
32
West Ham
32
Tottenham
31
Middlesbrough 31
Sunderland 32
Reading
32
Newcastle
31
Wigan
32
Birmingham 32
Bolton
32
Fulham
32
Derby
32

24
20
20
16
17
15
13
13
13
12
10
8
9
9
8
8
7
6
4
1

4
10
8
11
6
8
11
10
10
8
9
10
6
5
8
7
9
8
12
8

4
2
3
4
8
9
8
9
9
12
12
13
17
18
15
17
16
18
16
23

68-15
62-26
55-23
55-24
48-26
46-33
42-38
52-44
37-37
35-39
60-51
28-44
29-49
37-58
33-57
28-47
38-49
30-48
29-53
16-67

76
70
68
59
57
53
50
49
49
44
39
34
33
32
32
31
30
26
24
11

DÝRMÆTT Cesc Fabregas átti stóran þátt

í sigurmarki Arsenal sem heldur titilvonum Lundúnaliðsins lifandi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Bolton tapaði á heimavelli fyrir Arsenal þrátt fyrir að komast 2-0 yfir og vera manni fleira í 59 mínútur.
Grétar Rafn Steinsson komið mikið við sögu í leiknum. Derby féll úr deildinni eftir jafntefli við Fulham.
FÓTBOLTI Arsenal vann mikinn karaktersigur á Bolton, 3-2, í ensku
úrvalsdeildinni í gær og er því enn
með í baráttunni um enska titilinn
en baráttan er búin hjá Derby sem
varð fyrsta félagið í sögunni til
þess að falla í marsmánuði.
Arsenal hafði ekki unnið í síðustu sex leikjum og útlitið var
ekki bjart í hálfleik því liðið var
þá komið 0-2 undir og var þegar
búið að spila manni færra í 14 mínútur. Grétar Rafn Steinsson kom
mikið við sögu í leik Bolton og
Arsenal á Reebok-vellinum en
hann lagði upp fyrsta mark liðsins
og Abou Diaby var síðan rekinn
útaf með rautt spjald eftir mjög
ljóta tæklingu á Grétari. Arsenal
skoraði hinsvegar þrjú mörk í
seinni hálfleik og sigurmarkið var
sjálfsmark hjá Jlloyd Samuel.
Diaby fékk rautt spjald fyrir að
tækla Grétar Rafn ekkert ósvipað
og þegar Martin Taylor batt enda
á leiktíðina hjá Eduardo. Sem
betur fer náði Grétar að hoppa
upp og forðast það að Diaby tæklaði fótinn á meðan hann stóð á
jörðinni. „Það var ekki ásetningur
í þessu hjá honum en hann var
með löppina of ofarlega þannig að
við getum ekki mótmælt rauða
spjaldinu. Mér finnst ekki hægt að
bera þessar tæklingar saman því
tækling Taylor var mikið hærri,”
sagði Arsene Wenger, stjóri Arsenal, en það var miklu frekar
heppni sem forðaði Grétari frá því
að stórslasast.
„Við erum allir reiðir okkur
sjálfum því við frömdum hreinlega
sjálfsmorð inni á vellinum. Liðið
féll algjörlega saman eftir 64 mínútur. Við gáfum þeim fyrsta markið og fórum síðan á taugum í lokin,”
sagði Gary Megson, stjóri Bolton.
„Ég er mjög stoltur af frammistöðu míns liðs. Við spiluðum ekki
illa í fyrri hálfleik en það var allt á
móti okkur. Þeir skora úr fyrsta
skoti sínu, við missum mann af
velli og þeir skora síðan rétt fyrir
hálfleik,” sagði Arsene Wenger.
„Við gáfumst ekki upp og það var
mikið andlegt próf að vera manni
og marki undir þegar klukkutími
var eftir af leiknum. Við gáfum
allt í það að vinna leikinn því jafntefli var ekki nóg, aðeins þrjú stig
voru ásættanleg,” bætti Wenger
við.

ROSALEG TÆKLING Abou Diaby sést hér tækla Grétar

Rafn Steinsson í leiknum í gær og eins og sjá má þá
mátti ekki miklu muna að illa færi fyrir okkar manni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Jermain Defoe skoraði tvö
mörk í 2-0 sigri Portsmouth á
Wigan og hefur nú skorað átta
mörk í fyrstu sjö leikjum sínum
með liðinu. Hermann Hreiðarsson var í byrjunarliði Portsmouth en þurfti að yfirgefa
völlinn á 63. mínútu líklega
vegna sömu meiðsla og sáu til
þess að hann gat ekki spilað
landsleikinn á móti Slóvakíu.
Portsmouth er því enn í baráttu
um Evrópusæti.
Harry Redknapp var sérstaklega ánægður með David James
sem varði oft vel frá leikmönnum Wigan. „Þú verður að hafa
toppmarkmann til þess að gera

eitthvað og hann er sá besti í
dag. Fyrir mér þá er hann Ronaldo markvarðanna af því að
hann gerir alltaf eitthvað sérstakt,” sagði Redknapp eftir
leik.
Andy Reid tryggði Sunderland
2-1 sigur á West Ham með því að
skora sigurmarkið á fimmtu
mínútu í uppbótartíma. útlitið er
því gott fyrir Roy Keane og lærisveina hans með að halda sér
upp í deildinni.
„Ég var mjög ánægður með að
fá markið í lokin og mér fannst
við eiga sigurinn skilinn,” sagði
Roy Keane, stjóri Sunderland
eftir leikinn.

Derby er fallið eftir aðeins 32
leiki en liðið hefur aðeins unnið
einn leik og bara skorað 16 mörk.
Það var ekki nóg að ná 2-2 jafntefli á móti Fulham.
„Þetta er búið að vera langt og
hræðilegt tímabil. Þar sem við
erum fallnir þá getum við farið
að hugsa um næsta tímabili.
Þetta er frábær klúbbur og með
rétta leikmenn og rétt hugarfar
þá getum við komið aftur upp,”
sagði Paul Jewell, stjóri Derby.
Derby þarf að ná fimm stig út úr
síðustu sex leikjunum til þess að
sleppa við það að ná versta
árangrinum í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
ooj@frettabladid.is

Manchester United er komið með sex stiga forskot eftir 4-0 sigur á Aston Villa:

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Sýning Ronaldo heldur áfram
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FÓTBOLTI Manchester United er á
mikilli siglingu þessa dagana enda
með
portúgalska
snillinginn
Cristiano Ronaldo í sínu liði.
Ronaldo skoraði fyrsta markið, í
4-0 sigri á Aston Villa í gær, með
óvæntri en stórglæsilegri hælspyrnu og lagði síðan upp sitthvort
markið fyrir félaga sína í Unitedsókninni; Carlos Tevez og Wayne
Rooney. Áður en Rooney fékk þá
stoðsendingu hafði hann sloppið í
gegn og skorað sitt fimmtugasta
mark fyrir félagið. United hefur
þar með sex stiga forskot á
Arsenal. United-liðið hefur nú
unnið sex deildarleiki í röð
„Mínir menn náði toppnum í síðustu viku og héldu sér þar í þessum
leik. Okkur finnst við ekki vera
komnir nærri titlinum en það fylgir því mikið sjálfstraust hvernig
liðið er að spila og það er frábært
að geta gert það á þessum tíma
ársins. Það er bara kapphlaup
framundan og þá er mikilvægt að
ná upp stöðugleika og góðri einbeitingu. Þetta var ein besta
frammistaðan hjá liðinu á tímabilinu,” sagði Sir Alex Ferguson eftir
leikinn.
Wayne Rooney var ekki búinn
að skora í síðustu sex leikjum en
setti tvö í gær. „Ef ég segi alveg
eins og er þá hélt ég að hann myndi
aldrei skora. En hann er svona
framherji sem getur hrokkið í
gang og skorað í sex til sjö leikjum
í röð,” sagði Ferguson.

AUÐVELT Cristiano Ronaldo skoraði einstakt mark og fagnaði því á sérstakan hátt.
NORDICPHOTOS/GETTY

„Það hefur verið pirrandi að ná
ekki að skora undanfarnar vikur
og ég fékk líka gott færi áður en
ég skoraði í dag. Það var því mjög
ánægjulegt að skora þessi tvö
mörk. Við komust nær titlinum
með hverjum leik en við verðum
að halda áfram að spila á okkar
styrk og vona að það dugi,” sagði
Rooney eftir leikinn.
Fyrsta markið í leiknum var
snilldarlega útfærð hælspyrna
frá Ronaldo úr miðjum teig en

þetta var 35. markið sem hann
skorar á tímabilinu. „Ég áttaði
mig ekki á því hvað hann hafði
gert fyrr en ég sá endursýninguna.
Þetta
var
stórbrotin
afgreiðsla,” sagði Sir Alex um
markið hans Ronaldo.
„Við eigum eftir sex leiki þar af
fjóra þeirra á útivelli. En við
erum að spila vel og erum búnir
að laga markatöluna þannig að
þetta lítur ágætlega út,” sagði
Ferguson að lokum.
- óój
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205. derby-leikurinn á Merseyside milli Liverpool og Everton hefur enn meiri þýðingu en vanalega:

Berjast um fjórða Meistaradeildarsætið

15 TÆKNIVLLUR Kobe Bryant hefur látið

dómarana heyra það í vetur.
NORDICPHOTOS/XXX

Kobe Bryant hjá LA Lakers:

Einni tæknivillu
frá leikbanni

FÓTBOLTI Það verður stórleikur á Anfield í dag

HVERJIR FAGNA?

þegar nágrannarnir Liverpool og Everton
mætast. leikurinn verður í beinni á Stöð 2 Sport
2 og hefst klukkan 15.00.
Það er alltaf mikið undir þegar þessi
fornfrægu félög mætast en aldrei meira en
einmitt nú þegar þau eru einnig í harðri keppni
um fjórða sætið og þar með þátttökurétt í
Meistaradeildinni á næsta tímabili. Félögin
hafa mæst 204 sinnum, Liverpool hefur
unnið 78 sinnum á móti 64 sigrum Everton.
Liverpool er með tveggja stiga forskot
þegar sjö umferðir eru eftir og því ljóst að
úrslit leiksins í kvöld geta ráðið miklu um
þróun mála á endasprettinum. Everton má
alls ekki við því að tapa þessum leik en félagið
hefur ekki unnið á Anfield síðan 1999. Liverpool
vann umdeildan 2-1 sigur í fyrri leiknum á

Fernando Torres,
Steven Gerrard og
Yakubu verða í stórum
hlutverkum í
dag.

KÖRFUBOLTI Kobe Bryant skoraði
53 stig gegn Memphis Grizzlies
en það var þó ekki til þess að
koma í veg fyrir annað tap Los
Angeles Lakers í röð. Fimm
leikmenn Memphis skoruðu yfir
tíu stig og liðið vann 114-111
sigur.
„Við gerðum ekki það sem við
eigum að gera í vörninni og
eigum í miklum vandræðum með
að halda okkur fyrir framan
boltann. Við erum núna búnir að
tapa fyrir tveimur liðum sem við
mætum sem betur fer ekki í
úrslitakeppninni,“ sagði Bryant
eftir leikinn en hitt tapið var á
móti Charlotte.
Kobe fékk tæknivillu í leiknum
og má ekki fá aðra í síðustu níu
leikjunum því þá fer hann í eins
leiks bann.
Þetta var í 23. sinn á ferlinum
sem Bryant skorar 50 stig eða
meira en Lakers hefur unnið 16 af
23 leikjum sínum þegar Kobe er
með svo mörg stig.
- óój

Goodison Park þar sem Dirk Kuyt skoraði bæði
mörk Liverpool úr vítaspyrnum.
„Við höfum undanfarin ár ekki veitt þeim
eins mikla keppni og við vildum en nú öndum
við ofan í hálsmálið þeirra. Það væri frábært að
komast í Meistaradeildina og þessi leikur ræður
miklu um það. Sigurvegarinn verður kominn í
lykilstöðu og ég er viss um að það myndi gera
útslagið fyrir okkur að vinna. Við erum mjög
spenntir fyrir því að fá að spila í stóru keppninni
eftir að hafa verið í Evrópukeppni í vetur,“
sagði David Moyes, stjóri Everton.
Bæði lið verða án lykilmanna í leiknum.
Javier Mascherano hjá Liverpool tekur út
leikbann í kjölfar rauða spjaldsins gegn
Manchester United um síðustu helgi og þá er
það ljóst að Tim Cahill hjá Everton verður ekki
meira með í vetur.
-óój
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TROY POLAMALU Gæti þurft að fara í

klippingu fyrir næsta vetur.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

NFL-eigendur funda:

Verður sítt hár
bannað í NFL?
NFL Eigendur NFL-liða munu

funda um ýmis mál í næstu viku
og meðal þess sem er á dagskránni er að taka afstöðu til þess
hvort banna eigi leikmönnum að
vera með sítt hár.
Kansas City Chiefs hefur lagt
fram tillögu um að leikmönnum
verði bannað að hafa hár sem nær
yfir nafn leikmannanna á baki
búninganna. Leikmenn verða ekki
neyddir í klippingu og sleppa ef
þeim tekst að troða hárinu innan í
hjálminn sinn.
Nokkrir leikmenn í NFLdeildinni eru með mjög sítt hár og
þeirra þekktastur er líklega Troy
Polamalu hjá Pittsburgh Steelers
en hárið á honum nær niður á
mitt bak. Skal engan undra þar
sem hann hefur ekki farið í
klippingu síðan árið 2000.
Hann fékk að kenna illa á því
að vera með sítt hár fyrir tveim
árum síðan er hann var tæklaður
illa á hárinu. Hann sá þrátt fyrir
það enga ástæðu til að fara í
klippingu en hann gæti þurft að
hitta rakara ef þessi tillaga nær í
gegn enda kemst allt þetta hár
aldrei undir hjálminn.
- hbg
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> Whoopi Goldberg

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON STYÐUR ALAN SHORE

Hin þrígifta Whoopi heitir réttu
nafni Caryn Elaine Johnson
og er fædd árið 1955. Hún
hatar að fljúga og ferðast
þess vegna um öll Bandaríkin
í rútu. Þessi fyrsti kvenkyns
Óskarskynnir leikur í myndinni
Moonlight and Valentino sem
Stöð 2 bíó sýnir í kvöld.

Pólitísk rétthugsun á bannlista Boston Legal
Pólitísk rétthugsun er landlægt vandamál
niður hverja amerísku bábiljuna á fætur
í sjónvarpi. Framleiðendur sjónvarpsþátta
annarri og þeim stendur slétt á sama um
virðast hafa bitið það í sig að varla sé hægt
hugsunarhátt landa sinna. Sem hafa útmálað
að framleiða sjónvarpsþátt án þess að öllum
sig í hlutverki boðbera frelsis en eru í raun og
jarðarbúum verði gerð skil með einum eða
veru mesta púrítanaþjóð heims. Lokaræður
öðrum hætti. Ekki megi gleyma múslimum
Shore í hverjum þætti troða hinum
ef kristnir séu í aðalhlutverki og best er
íhaldssömu stefnum valdamesta lands heims
auðvitað ef aðalpersónurnar væru kynlausar
ofan í kokið á siðapostulunum og er þetta
vafalítið eina afþreyingarefnið frá Ameríku
með öllu, skoðanalausar og aðhylltust öll
sem stendur fyrir stjórnarandstöðu í sjónvarpi.
trúarbrögð. Ef því er ekki að heilsa verður
En Shore og Crane gera meira en bara
einn samkynhneigður að vera á móti fimm
benda á vitleysuna sem virðist viðgangast
gagnkynhneigðum og að sjálfsögðu fléttulisti; SKEMMTILEGA SKRÍTNIR Alan Shore og
Denny Crane halda uppi vörnum gegn
þar vestra. Því Boston Legal tekur sér það
jafnmargar aðal-konur og aðal-karlar.
pólitískri rétthugsun og móðgunargjörnum
bessaleyfi að gera grín að öllum: smávöxnum
Stöku sinnum rata hins vegar í sjónvarpið
minnihluta.
og stórum, feitum og grönnum, konum og
þættir sem blása á slíkar hefðir og telja það
hlutverk sitt að skjóta niður forræðishyggju og rétthugsunina. Og
körlum, svörtum og hvítum. Enda er fátt jafn leiðinlegt og þegar
fólk tekur fram fyrir hendurnar á minnihlutahópum –sem loksins fá
þar fer lögfræðiskrifstofa Denny Crane og besta vinar hans, Alans
Shore, fremst í flokki. Þeir kumpánar leika sér að því að skjóta
sagðan um sig brandara – og móðgast fyrir þeirra hönd.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ SPORT 2

13.05

Bikarúrslit í þýska
STÖÐ 2 SPORT
handboltanum

myndaflokkur í fjórum þáttum um eltingarleik við íslenskan raðmorðingja. Handrit Sveinbjörns I. Baldvinssonar er byggt á
sögunni Aftureldingu eftir Viktor Arnar Ingólfsson.

21.05 Sunnudagsbíó - Epli Adams
Dönsk verðlaunamynd frá 2005. Nýnasisti sem er dæmdur til samfélagsþjónustu í
kirkju lendir upp á kant við sóknarprestinn.

19.40

20.20

Top Gear

SKJÁREINN

Mannaveiðar

SJÓNVARPIÐ

22.40 Skíðamót Íslands 2008 Stutt
samantekt um keppni dagsins á skíðamóti
Íslands á Ísafirði.
22.55 Silfur Egils
00.10 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Wall Street
08.05 Moonlight And Valentino
10.00 Kinky Boots
12.00 Fat Albert
14.00 Wall Street
16.05 Moonlight And Valentino
18.00 Kinky Boots
20.00 Fat Albert
22.00 My Name is Modesty
Ofurspennandi og ofursvöl hasarmynd
úr smiðju Quentins Tarantinos byggð á
vinsælum myndasögum.

22.00

Big Shots

STÖÐ 2

00.00 Tristan + Isolde
02.05 Movern Callar
04.00 My Name is Modesty

07.00 Barney og vinir
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Fífí
08.00 Algjör Sveppi Sveppi sýnir meðal

07.30 Veitt með vinum Ytri Rangá
08.00 Spænski boltinn (Betis - Barce-

07.50 Vörutorg
08.50 MotoGP Bein útsending frá Jerez

lona)

á Spáni þar sem annað mótið í MotoGP
fer fram.

annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra,
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo og margar fleiri.

11.20 Iceland Expressdeildin 2008 Út-

12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours (Nágrannar)
12.45 Neighbours
13.05 Neighbours
13.25 Neighbours
13.50 Bandið hans Bubba (8:12)
15.10 Flight of the Conchords (4:12)
15.40 Two and a Half Men (3:24)
16.05 Hæðin (2:8)
16.55 60 minutes (60 mínútur)
17.45 Oprah (Face Behind The Name)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál
19.55 Sjálfstætt fólk (Halla Linker seinni hluti)

20.30 Pushing Daisies (7:9) Þættirnir
eru einskonar nútíma ævintýri. Ævintýri um
ungan mann sem allt frá barnsaldri hefur
búið yfir þeirri einstöku náðargift að geta
vakið fólk til lífs með snertingunni einni.
Vandinn er að vilji þeir sem hann lífgar við
halda lífi, þá þarf að fórna öðru lífi á móti.

21.15 Cold Case (10:23)
22.00 Big Shots (4:11) Ný og spenn-

andi þáttaröð sem lýsa mætti sem blöndu
af Nip/Tuck og Desperate Housewives nokkurs konar Aðþrengdir eiginmenn. Þættirnir fjalla um fjóra félaga sem allir eru sannkallaðir 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 (8:8) Stórskemmtilegur þáttur fyrir alla sanna áhugamenn um
vín og vínrækt.

23.10 Coma (Dásvefn)
00.55 Mannamál
01.40 Crossing Jordan (14:17)
02.25 Ripley´s Game
04.15 Redemption. The Stan Tookie
Williams story

05.45 Fréttir
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

MORGUNVAKTIN Á RÁS 1
– fyrst á fætur

06:00 - 09:00
Ljúﬁr tónar, skemmtilegt spjall og nýjustu fréttir alla virka daga

09.40 Spænski boltinn (Villarreal - Atl.
Madrid)
sending frá leik Njarðvíkur og Snæfells í Iceland Express deildinni í körfuknattleik.

13.05 Þýski handboltinn (Bikarúrslit)

Bein útsending frá bikarúrslitleiknum í þýska
handboltanum.

14.55 Wendy´s Three Tour Challenge
16.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu.

16.55 Heimsmótaröðin í póker
17.45 Inside the PGA
18.10 Formúla 1 (F1. Við endamarkið)
18.50 Spænski boltinn Bein útsending
frá leik Real Madrid og Sevilla í spænska
boltanum.

20.50 Zurich Classic Bein útsending frá
lokadegi Zurich Classic sem fram fer í New
Orleans. Í fyrra var það óþekktur kylfingur
að nafni Nick Watney sem hrósaði sigri en
það er ljóst að hann fær mikla samkeppni
þetta árið.

00.00 Þýski handboltinn Útsending frá
bikarúrslitaleiknum í þýska handboltanum.

07.40 Derby - Fulham
09.20 Man. Utd. - Aston Villa
11.00 4 4 2
12.20 Chelsea - Middlesbrough
(Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik
Chelsea og Middlesbrough í ensku úrvalsdeildinni.

14.25 PL Classic Matches
14.50 Liverpool - Everton (Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá stórleik Liverpool
og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

17.15 Tottenham - Newcastle
18.55 Bolton - Arsenal
20.35 4 4 2
21.55 Liverpool - Everton
23.35 Birmingham - Man. City

13.25 Rachael Ray (e)
14.10 Barbara Walters. 10 Most Fascinating People of 2007 (e)

15.00 Less Than Perfect (e)
15.30 Fyrstu skrefin (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 (7:17) Skemmtilegasti

▼

Chelsea-Middles-

▼

12.20
brough

11.20 Annað líf Ástþórs
12.30 Silfur Egils
13.45 Jesúbúðirnar (Jesus Camp)
15.15 Meiri gusugangur (Splash, Too)
16.45 Mannaveiðar (1:4)
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Ég er sko engin skræfa
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Mannaveiðar (2:4) Spennu-

SKJÁREINN

▼

garði, Brummi, Kóalabræður, Landið mitt,
Disneystundin, Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir, Nýi skólinn keisarans, Fræknir ferðalangar, Sigga ligga lá, Konráð og Baldur,
Dalabræður

▼

08.00 Morgunstundin okkar Í nætur-

STÖÐ 2

▼

EKKI MISSA AF

bílaþáttur í heimi. Félagarnir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May
skoða allt sem viðkemur bílum með hárbeittum húmor í bland við alvarlega umfjöllun. Núna freista félagarnir þess að búa til
langar limmósínur til að keyra fræga fólkið
á Brit verðlaunahátíðina. Richard prufukeyrir Shelby Mustang GT500 og lætur reyna á
hestöflin.

20.40 Psych (9:16) Grunaður morðingi á
flótta og Shawn og Gus gerast hausaveiðarar en það getur reynst hættulegur bransi.

21.30 Boston Legal (9:14) Alan Shore og
Denny Crane ráðast ekki á garðinn þar sem
hann er lægstur og fara í mál við þjóðvarnarliðið fyrir að aðstoða ekki fyrirtæki sem
varð fyrir vatnstjóni í miklu óveðri. Barnabarn Shirley Schmidt vill fara í mál við skólann sinn eftir að hún er rekin úr skólanum
fyrir að segja sína skoðun og staða Lorraine hjá fyrirtækinu er í uppnámi eftir að hún
uppljóstrar um fortíð sína.
22.30 Dexter (11:12) Dexter verður að
taka afdrifaríka ákvörðun sem hefur áhrif
á þá sem hann elskar mest. Lila gefst ekki
upp og reynir að kúga Dexter.
23.30 Cane (e)
00.20 C.S.I. Miami (e)
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Magasínþáttur – mannlíf og
menning á Norðurlandi. Samantekt umfjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma
fresti til 10:15 á mánudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

Sjálfstætt fólk
Stöð 2 kl. 19.55

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 14.50
Liverpool-Everton
Það er gífurleg barátta
um fjórða sætið í ensku
deildinni sem gefur sæti
í Meistaradeild Evrópu.
Baráttan stendur á milli
nokkurra liða en meðal
annars berjast Liverpool
og Everton um þetta
mikilvæga sæti. Það hefur
verið mikill stígandi í leik
Liverpool í marsmánuði og
ef liðið leikur eins og það
hefur gert í mánuðinum
þá er ljóst að Everton á ekki von á góðu. David Moyes hefur hins vegar sýnt
snilli sína og hann þarf á allri sinni snilld að halda fyrir þennan mikilvæga
leik.

Í kvöld verður sýndur seinni hluti
viðtalsins við Höllu Linker, stúlkuna
frá Hanfarfirði sem fór út í heim og
varð skær stjarna í kvikmyndum
vestanhafs. Hún ferðaðist með manni
sínum Hal Linker um heiminn og
saman unnu þau sjónvarpsþætti sem
sýndir voru um gjörvalla heimsbyggðina. Við
sjáum í þáttunum brot
úr Íslandsmyndum
Hal og Höllu
Linker en
önnur þeirra
var tekin
á sjöunda
áratugnum.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Tónlist á sunnudagsmorgni
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Turgenjev og sögur hans
11.00 Guðsþjónusta í Grensáskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
14.55 Baldur og hafmeyjan: Fyrri hluti
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog.
18.52 Dánarfregnir og augýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks
16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks.
18.30 Falcon Beach
19.15 George Lopez Show, The (17:18)
19.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum. Hvað myndir eru að koma út og hverjar eru aðalstjörnurnar í bíóhúsunum? Ómissandi þáttur fyrir
alla bíóáhugamenn.

20.05 Comedy Inc. (8:22) Sprenghlægilegur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum
öðrum við.
20.30 Special Unit 2 (14.19)
21.15 Extreme: Life Through a Lens
(8:13) Hér eru sagðar sögur stjarnanna í
Hollywood í gegnum myndir sem hafa birst
í stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf
þeirra og feril.

22.00 Bandið hans Bubba (8:12) Einn
stærsti viðburður Stöðvar 2 árið 2008. Rokkóngurinn leggur allt undir í leit að sannri
rokkstjörnu framtíðarinnar, einhverjum
sem syngur á íslensku, fyrir íslenska rokkþjóð. Þátturinn verður í beinni útsendingu
og einn keppandi fellur úr leik hverju sinni,
þar til eftir stendur nýr söngvari fyrir Bandið
hans Bubba. 2008.
23.05 X-Files (15:24)
23.50 Falcon Beach
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

10.00 The Weakest Link 11.00 First Flight 12.00
Land of the Tiger 13.00 Animal Camera 13.30
Animal Camera 14.00 Doctor Who 14.45 Doctor
Who Confidential 15.00 The Weakest Link 16.00
EastEnders 16.30 EastEnders 17.00 I Knew John
Lennon 18.00 Joe Louis: The Boxer who Beat
Hitler 19.00 Janis Joplin: Southern Discomfort
20.00 Around the World in 80 Days 21.00 Around
the World in 80 Days 22.00 Top Gear Xtra: The
Best Of Top Gear Xtra 23.00 Top Gear Xtra 23.55
Top Gear Xtra 0.55 I Knew John Lennon 1.45 Joe
Louis: The Boxer who Beat Hitler 2.35 Janis Joplin:
Southern Discomfort

M A N N A V E I Ð A R
2. þáttur í kvöld kl. 20:20

11.00 SKUM TV 11.15 Flemmings Helte De
Luxe 11.35 Family Guy 12.00 Gudstjeneste i DR
Kirken 12.45 Album 13.45 HåndboldSøndag:
FCK - Kolding 15.30 Emil fra Lønneberg 16.00
Pippi Langstrømpe 16.30 TV Avisen med Sport
17.10 Landsbyhospitalet 18.00 Album 19.00 21
Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga 19.55 Miss
Marple: Mordet i præstegården 21.30 Höök 22.30
Basehopping - sport i frit fald

8.00 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 8.15 Ein bit av
Sverige 9.15 Riviera Coctail 10.10 Knute på tråden
11.40 På Herrens mark 12.10 “Til jord skal du bli
...” 13.05 Virtuos 14.20 Den store klassefesten
15.20 Rally-VM 2008: Rally Argentina 15.30 Åpen
himmel: Hverdagsengler i Afrika 16.00 Barnetv 16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen 17.45
Sportsrevyen 18.05 Fantastiske reiser: Fiskeørnas
ferd 18.55 Enkje for eit år 20.40 Skiskytterfest
fra Stryn 21.00 Kveldsnytt 21.20 Minner 22.20
Juristane 23.00 Uka med Jon Stewart 23.25 Norsk
på norsk jukeboks

SVT 1
10.25 Tv-stjärnan 11.25 Uppdrag Granskning 12.25
Det svider i hjärtat 13.25 I love språk 14.25 Världen
15.25 Förändrarna 15.55 Anslagstavlan 16.00
Bolibompa 16.30 Skärgårdsdoktorn 17.30 Rapport
18.00 Andra Avenyn 18.30 Sportspegeln 19.15
Agenda 20.10 Skola för smarta 20.40 Framtidens
fingeravtryck 21.10 Rapport 21.20 Rally-VM 22.10
Barnmorskorna 22.40 Kobra

AÐALHLUTVERK: GÍSLI ÖRN GARÐARSSON, ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON | LEIKSTJÓRN: BJÖRN B BJÖRNSSON
HANDRIT: SVEINBJÖRN I BALDVINSSON | BYGGT Á BÓKINNI AFTURELDING EFTIR VIKTOR ARNAR INGÓLFSSON
KVIKMYNDATAKA: VÍÐIR SIGURÐSSON | KLIPPING: SÆVAR GUÐMUNDSSON | TÓNLIST: VALGEIR SIGURÐSSON

HVAÐ SEGIR MAMMA?
„Þetta
er bara
ótrúlega
skemmtilegt og ég
er auðvitað eins
og allar
mömmur
myndu
vera,
mjög stolt.
Svo á ég von á því að heyra
einhvern tímann mömmu-þakkarræðuna – „I want to thank
my mother“ – þegar hún tekur á
móti næstu verðlaunum.“
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HIN HLIÐIN MAGNEA BJÖRK VALDIMARSDÓTTIR LEIKKONA

Hjátrúarfull eftir hentugleika
Hvað er að frétta? Ég var að koma frá Túnis og er að fara að
frumsýna leikritið Mammamamma í Hafnarfjarðarleikhúsinu
11. apríl.
Augnlitur: Blár.

Helsti veikleiki: Freknur.
Helsta afrek: Dóttir mín og ferðalögin.

Fjölskylduhagir: Maður og barn.

Mestu vonbrigðin: Ég er of ung til þess að eiga
stór vonbrigði.

Hvaðan ertu? Að vestan og sunnan.
Ertu hjátrúarfull? Stundum, þegar það hentar.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Fréttir á ruv.is í tölvunni og
gott grín eins og Næturvaktin.
Fallegasti staðurinn: Rúmið mitt í augnablikinu, en ferðalög
eru lífsnauðsynleg!
iPod eða geislaspilari: Hvorugt.

Hvað er leiðinlegast? Kvíði.
Helsti kostur: Freknur.

Starf: Leikkona og leiðsögumaður.

Uppáhaldsmatur: Maturinn hans Þossa Kebab.
Hafdís Vilhjálmsdóttir, móðir kvikmyndaleikstjórans Veru Sölvadóttur, sem hlaut
á dögunum verðlaun sem Bjartasta von
Skandinavíu.

Hvað er skemmtilegast? Að skellihlæja.

Hver er draumurinn? Hann er
stórskemmtilegur og inniheldur vini mína og
fjölskyldu.
Hver er fyndnastur/fyndnust? María
Þórsdóttir.

01.01.
1979

Hvað fer mest í taugarnar á þér? Skoðanaleysi.
Hvað er mikilvægast? Bros og b-in þrjú.

Sýningarréttur Nonna
og Manna týndur
Sýningaréttur á sjónvarpsþáttaröðinni Nonni og Manni er ekki til
á Íslandi. RÚV keypti hann á
sínum tíma af þýsku framleiðslufyrirtæki sem nú er farið á hausinn og ekki liggur fyrir hvaða fyrirtæki ræður yfir honum núna.
„Ef við vildum endursýna Nonna
og Manna yrðum við að kaupa sýn-

BARA TIL Á ÞÝSKU Þættirnir um Jón

Sveinsson eru bara til á þýskum DVD og
hafa verið sýndir í hollenska sjónvarpinu.

ingarréttinn aftur,“ segir Þórhallur Gunnarsson, dagskrárstjóri
RÚV. Nonni og Manni tilheyra því
ekki gullkistu Ríkisútvarpsins
sem var opnuð fyrir skömmu.
Aðstandendur Nonnahúss á
Akureyri hafa í mörg ár barist
fyrir því að fá þættina endursýnda
í íslensku sjónvarp. Bent hefur
verið á að þættirnir hafi mikið
kynningargildi fyrir rithöfundinn
sjálfan og safnið. „Margir af þeim
erlendu ferðamönnum sem koma
hingað láta þess getið í gestabókinni að þættirnir hafi kveikt
áhuga á Nonna,“ segir Brynhildur
Pétursdóttir, safnstjóri Nonnahússins.
„Ég held að ég verði að taka
þetta alvarlega og beita mér fyrir
þessu, að fá Nonna og Manna aftur
heim,“ segir Ágúst Guðmundsson
sem leikstýrði þáttunum um bræðurna. Ágúst reyndi sjálfur í þrjú
ár að ná sambandi við þýska framleiðslufyrirtækið sem á sýningarréttinn. Leikstjórinn vann þá fyrir
tónleikahaldarann Samúel Kristjánsson sem vill gefa þættina út á
DVD. Samúel staðfesti þetta í
samtali við Fréttablaðið en sagði
enn um langan veg að fara. „Við
erum samt að vonast til þess það
fari að hylla undir lokin á leitinni.
Þessir þættir eiga auðvitað að
vera til fyrir okkur Íslendinga.“
- fgg

SIGURJÓN ÞÓR FRIÐÞJÓFSSON Sigurjón ætlar að sjá goðið sitt Bob Dylan í 39. sinn í Egilshöll 26. maí.
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SIGURJÓN ÞÓR FRIÐÞJÓFSSON: 38 BOB DYLAN-TÓNLEIKAR AÐ BAKI

Dylan betri en gott kynlíf
„Dylan í stuði á tónleikum er betri
en gott kynlíf,“ segir Sigurjón Þór
Friðþjófsson, sem er einn fjölda
Íslendinga sem hefur tryggt sér
miða á tónleika Bob Dylan í Egilshöll í maí. Er það ekki í frásögur
færandi nema að þetta verða 39.
tónleikarnir sem Sigurjón sér með
goðinu sínu.
„Ég sé hann eiginlega á hverju
ári og fer örugglega aftur í júní í
Evrópu, annaðhvort á Ítalíu eða í
Tékklandi,“ segir Sigurjón, sem sá
Dylan síðast í Amsterdam í fyrra.
Honum finnst þessi mikli Dylanáhugi ekkert tiltökumál. „Það telst
ekki merkilegt í þeim félagsskap
sem ég þekki úti í löndum. Það eru
margir sem eru búnir að sjá hann
tvö hundruð og eitthvað sinnum en
ég held að 38 sé alveg nóg.“
Sigurjón barði Dylan fyrst
augum á tónleikum á Wembley
Arena 1987. „Það er ekki hægt að
lýsa því. Blóð flæddi aftur til heil-

ans strax við fyrstu tónana,“ segir
hann um upplifunina og útskýrir
að engir tónleikar með honum séu
eins. „Á tímabili var það blanda af
kvíða og tilhlökkun að sjá hann því
maður vissi ekki hvaða Dylan
kæmi fram enda er hann svo
„spontant“ tónlistarmaður. Ég hef
oft sagt að maður hafi ekki séð
hann á tónleikum fyrr en maður
sjái hann nokkrum sinnum í röð.“
Sigurjón var vitaskuld á meðal
gesta í Laugardalshöll 1990 þegar
Dylan spilaði þar. Var hann sáttur
við sinn mann þrátt fyrir að einhverjir séu ekki á sama máli. „Þeir
mega alveg vera það. Mér fannst
mjög gaman en ég var ekki ánægður með hljóminn í Höllinni. Ég var
að vona að Dylan kæmi ekki aftur
fyrr en nýja tónlistarhöllin væri
tilbúin. Ég hef ekki farið á tónleika
í Egilshöll en af lýsingunum að
dæma er hljómurinn það helsta
sem þarf að hafa áhyggjur af.“

Hann segist hafa heillast af
Dylan um leið og hann heyrði hann
í fyrsta sinn. „Sumir fíla hann ekki
strax og þurfa að venjast honum en
þetta „klikkaði“ alveg um leið hjá
mér. Sumir kvarta yfir röddinni en
hún er það fyrsta sem ég féll fyrir.
Mér finnst hann alveg stórkostlegur söngvari og hann hefur haft
gríðarleg áhrif sem slíkur. Megas
hefði aldrei byrjað að syngja án
þess að hafa hann sem fyrirmynd,
en ég vil taka það fram að ég er
mikill Megasar-aðdáandi.“
Þrátt fyrir að sjá Dylan bráðum í
fertugasta skiptið ætlar Sigurjón
ekkert að slaka á klónni. „Það er of
seint að fara að hætta þessu núna.
Ég hlusta samt ekki eins mikið á
hann og ég gerði áður fyrr. Það var
meðvituð ákvörðun sem ég tók
vegna þess að mér fannst þetta
verið komið út í öfgar. Það verður
að hafa þetta heilbrigt.“
freyr@frettabladid.is

Sara óttast bölvun í Mexíkó
Nú styttist í að leikritið Kommúnan,
sem hefur gengið fyrir fullu húsi í
Borgaleikhúsinu
undanfarinn
mánuð, verði sýnt í Mexíkó.
Alls verða sýningarnar sex
talsins, þrjár á stórri hátíð í
Mexíkóborg
og
þrjár
í
Guatalajara, heimaborg Gaels
Garcia Bernal sem fer með eitt
aðalhlutverkanna. „Við förum út
sjöunda apríl. Þá setur maður
upp sólgleraugun og fer í
sandalana,“ segir Sara
Dögg Ásgeirsdóttir sem
leikur eiginkonu Rúnars
SARA DÖGG ÁSGEIRSDÓTTIR

Sara Dögg er á leiðinni til
Mexíkó sjöunda apríl næstkomandi þar sem hún leikur
í Kommúnunni.

Freys Gíslasonar í sýningunni.
„Maður á víst að hafa allan varann á
og taka því rólega fyrstu dagana
þarna úti. Það er bæði svo
heitt og svo er þetta svo
hátt uppi. Ég held að maður
verði líka svolítið að passa
sig því ég hef heyrt talað
um
„Montesuma´s
Revenge“. Það var víst
farið frekar illa
með einn af síðustu
höfðingjunum
þarna og hann á að
hafa lagt bölvun
yfir landið. Ef þú
færð í magann
þegar þú kemur
þangað þá er það
„Montesuma´s
Revenge“.
Ætli

maður verði ekki að taka með sér
vætti frá Íslandi,“ segir Sara Dögg.
Þetta verður í þriðja sinn sem
Sara kemur til Mexíkó en síðast
kom hún þangað fyrir tólf árum.
„En ég hef aldrei komið til
Mexíkóborgar eða Guatalajara
þannig að það verður skemmtilegt
að prófa það. Svo er gott að hafa
einn innfæddan með sem getur sagt
manni hvert maður á að fara.“
Hún segist ekki vita hvernig
hópurinn ætli að eyða frítíma sínum
þessar tvær vikur sem dvölin
stendur yfir. „Ég hef engar áhyggjur
af að okkur eigi eftir að leiðast enda
er þessi hópur af fólki heil
skemmtinefnd. Ég hef miklu meiri
áhyggjur af Montesuma´s Revenge.“
- fb

ENGAR
HÆKKANIR
HÉR.
Gengi krónunnar hefur fallið og

hækkanir hafa orðið á innfluttum
vörum og eru enn frekari hækkanir
boðaðar. Við hjá IKEA segjum stolt
frá því að verðið á 2.901 vöru sem
við lofuðum Íslendingum í vörulista
okkar, útgefnum í ágúst 2007,
er í fullu gildi. Og verður í fullu
gildi allt fram í ágúst á þessu ári.
Hvað sem krónan segir.
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BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

Salernishreinsiefnaauglýsingafárið

Barcelona

K

onan mín vann einu sinni á spítala. Af þeim sökum virðast því
lítil takmörk sett hve ítarlega samræðurnar við kvöldverðarborðið
geta fjallað um síðari stigu meltingarkerfisins, iðrastarfsemi og líkamsvessa án þess að hún missi matarlystina. Ég er viðkvæmari. Sem
betur fer sýnir hún mér þó tillitssemi í þessum efnum þegar ég fer
þess á leit við hana. Þessi viðkvæmni
háir mér stundum, einkum þegar
vinnudagurinn hefur dregist á langinn og ég freistast til að snæða
kvöldverðinn
fyrir
framan
sjónvarpið.
Sjónvarpsauglýsingarnar sýna mér nefnilega alls ekki
sömu tillitssemi og betri helmingurinn.

Eindhoven

ÞEGAR

umræðan um það hvort
leyfa ætti áfengisauglýsingar eða
ekki blossaði upp hér um árið,
heyrði ég fullyrt að áfengisauglýsingar stuðluðu ekki að aukinni áfengisneyslu heldur færðu
þær fyrst og fremst neysluna á milli
tegunda. Þetta finnst mér sennilegt.
Þetta kemur nefnilega heim og
saman við kynni mín af drykkjuskap. Umhverfið hafði lítil áhrif á
það hvort ég drakk – hins vegar gat
það haft úrslitaáhrif á það hvað ég
drakk. Ég held að þessu hljóti að
vera svipað farið með ýmsan annan
varning. Til dæmis dömubindi.

OG nú er komið að salernishreinsiefnum. Það mætti hreinlega
halda að einhver hvimleiður meltingarfaraldur hafi lagst á hálfa þjóðina. Önnur hver auglýsing sýnir
manni ofan í viðbjóðslegt skítaklósett. Ekki gott áhorf yfir kjötbollum í brúnni sósu!
ÉG sá í sjónvarpinu um daginn að
það er víst afar óhollt að borða
kvöldmat yfir sjónvarpinu. Það
hvarflar því að mér að Lýðheilsustöð standi á bak við þessar auglýsingar. Þær hafa nefnilega gert það
að verkum að ég er nánast steinhættur þeim ósið.

GÓÐAN DAG!
Í dag er sunnudagurinn 30.
mars, 90. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

6.52
6.34

Hádegi

Sólarlag

13.32
13.17

20.14
20.02

Heimild: Almanak Háskólans

Alicante

Billund

Varsjá

Berlín
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14 áfangastaðir
í sumar
F í t o n / S Í A

ÉG á erfitt með að ímynda mér að
annað hafi áhrif á sölu dömubinda
en fjöldi kvenna sem hefur á klæðum. Þetta ætti þó að mega staðfesta
með tölfræði, því fyrir nokkrum
árum dundi á þjóðinni slík bylgja
dömubindaauglýsinga að engu var
líkara en að þau væru orðin helsta
neysluvara landsmanna. Þennan
varning hafði ég aldrei séð auglýstan fyrr, þeir sem á honum þurftu að
halda vissu einfaldlega hvar hann
var að finna. Einhver einn framleiðandi reið hins vegar á vaðið og auglýsti sitt vörumerki með þeim afleiðingum að allir aðrir þurftu að fylgja
í kjölfarið til að halda velli.

Frankfurt Hahn

Bókaðu
núna!

Börn:

Iceland Express býður ﬂug til 14 áfangastaða í sumar, vítt og breitt
um Evrópu. Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

50%

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með
fullorðnum, fá helmingsafslátt af
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.
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