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Fyrstu kynni Margrétar Pálu af tómötum
voru ekki góð en Oddný Sturludóttir vissi
upp á hár hvenær hún varð pólitísk.
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Upptaka skólagjalda
aðeins tímaspursmál
Formaður menntamálanefndar Alþingis segir aðeins tímaspursmál hvenær
opinberum háskólum verði gefin heimild til að taka skólagjöld. Formaður
Stúdentaráðs er afar óánægður með nýtt frumvarp um opinbera háskóla.
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STJÓRNMÁL „Þrátt fyrir að ekki sé
veitt heimild til skólagjaldtöku
ríkisháskóla í þessu frumvarpi tel
ég aðeins tímaspursmál hvenær
sú heimild verði veitt,“ segir Sigurður Kári Kristjánsson, formaður
menntamálanefndar. Í greinargerð með frumvarpi um opinbera
háskóla sem menntamálaráðherra
lagði fram í byrjun þessa mánaðar
segir að umræða verði að eiga sér
stað um það hvort opinberir
háskólar fái heimild til að taka
skólagjald.
„Stjórnarflokkarnir verða að
taka afstöðu til þess og mér
hefur fundist þetta sjónarmið
njóta sífellt meiri stuðnings í
samstarfsflokknum,“ segir Sigurður Kári.
„Það verkefni sem bíður okkar

er að svara þeirri spurningu
hvernig við getum jafnað samkeppnisstöðu háskólanna svo allir
sitji við sama borð,“ segir Einar
Már Sigurðsson, þingmaður Samfylkingar
og
varaformaður
nefndarinnar. „Ég hef þó ekki þá
mælistiku að geta kastað reiður á
það hvort sífellt meiri stuðningur
sé um þessar hugmyndir eins og
Sigurður segir í mínum flokki. Ég
minni hins vegar á að til eru ýmsar
aðrar leiðir í þeim efnum.“
Kristín Ingólfsdóttir, rektor
Háskóla Íslands, segist fagna því
að þessi umræða fari fram. „Það
er alveg ljóst að samkeppnisstaðan er skert þar sem aðrir skólar
mega taka skólagjöld til viðbótar
við framlög ríkisins og það er mál
sem þörf er á að ræða,“ segir hún.

Mikil óánægja ríkir meðal Stúdentaráðs Háskóla Íslands um nýtt
frumvarp. „Þarna er verið að
stokka upp í háskólaráði og ef
frumvarpinu verður ekki breytt
er búið að koma á meirihluta í ráðinu sem er ekki innanbúðarfólk í
háskólanum,“ segir Björg Magnúsdóttir, formaður stúdentaráðs.
Þessir fulltrúar sem hún nefnir
koma frá menntamálaráðuneytinu
og svo úr atvinnulífinu. „Í frumvarpinu er háskólaráði gefin glufa
til að hækka innritunargjaldið
þannig að ef þessum meirihluta
sýndist svo væri hægt að fá það í
gegn á einum fundi.“
Einnig er Björg afar ósátt með
að aðeins sé gert ráð fyrir einum
fulltrúa frá nemendum í ráðinu í
stað tveggja líkt og nú.
- jse
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ÖGMUNDUR JÓNASSON Formaður BSRB

og þingmaður VG.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ögmundur Jónasson:

Efast um ágæti
gjafa auðmanna
STJÓRNMÁL Ögmundur Jónasson,

formaður BSRB og þingmaður
VG, setur spurningarmerki við
ágæti þess að auðmenn láti fé af
hendi rakna til samfélagslegra
verkefna. Hann vill heldur hækka
skatta á auðmenn og að ríkið – í
krafti lýðræðis – útdeili peningum.
Í viðtali við Fréttablaðið í dag
segist Ögmundur óttast að
efnahags- og félagslegum
ávinningi 20. aldarinnar sé ógnað.
Hann gagnrýnir líka farrýmaskiptingu Icelandair en viðurkennir að sjálfur sitji hann oft á
fyrsta farrými enda þingmönnum
oft gert að sitja þar.
- bþs / sjá síðu 16

Jón Egill og Sigríður Þóra:

Kúabændur
rækta risaketti
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Úrkoma sunnantil Í dag verður
úrkoma sunnanlands, og færist svo
smám saman til austurs. Bjartviðri
á Norðvesturlandi en víða þungbúið annars staðar. Vindur er víðast
hvar úr austri og á bilinu 5-12 m/s,
hvassast NV-lands.
VEÐUR 4

LEIKA LISTIR SÍNAR Í HLÍÐARFJALLI Mikið var um tilþrif á Íslandsmeistaramóti snjóbrettamanna í Hlíðarfjalli þar sem keppendur
bar við himin líkt og sólina sem gladdi menn fyrir norðan. Í dag munu svo keppendur þeysa í brunkeppni en þá keppa fjórir í
einu og verða þeir að standa af sér nokkur stökkbretti sem verða á leið þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Fjölskyldan í losti eftir að Íslendingur fékk sjö ára fangelsisdóm í Færeyjum:

Birgir Páll áfrýjar líklega
DÓMSMÁL Miklar líkur eru á því

að Birgir Páll Marteinsson áfrýi
dómnum sem hann hlaut fyrir
fíkniefnamál í Færeyjum á föstudag. Þetta staðfestir Íris Inga
Svavarsdóttir, móðir hans. Birgir
Páll var dæmdur í sjö ára fangelsi. Íris Inga segir að honum hafi
verið mjög brugðið við dóminn.
„Við bjuggumst við því að hann

fengi um tveggja til þriggja ára
dóm fyrir það sem hann var
búinn að játa á sig. Við vorum
gjörsamlega í losti þegar við
hlýddum á dómsuppkvaðninguna
og erum hálffrosin ennþá,“ segir
Íris.
Hún segir að ekki hafi enn verið
tekin ákvörðun um áfrýjun, en
Birgir Páll hefur tvær vikur til

þess. „Þetta er allt í skoðun en ég
reikna fastlega með því að hann
áfrýi dómnum, enda er hann allt
of þungur og ekki í líkingu við eitt
eða neitt. Þetta er óskiljanlegt og
gjörsamlega fáránlegt.“
Ekki er vitað hvort ákæruvaldið áfrýjar, en það verður að
teljast ólíklegt. Farið var fram á
tíu ára refsingu.
- kóp / sjá síðu 4

Rockwood fellihýsi & Polar hjólhýsi
Í Útilegumanninum að Fosshálsi 5-9
finnur þú allt til ferðalagsins.

Opið
Helgar 12.00-16.00
mán - fös 10.00-18.00

FÓLK Hjónin Jón Egill Indriðason
og Sigríður Þóra Stormsdóttir
rækta hið svokallað Maine Coonkattarkyn á heimili sínu í
Varmahlíð.
Kettir af þessu kyni geta náð
eins metra lengd og borið fjórtán
kíló með sæmd, án þess að þykja
feitir. Kettirnir hafa vakið mikla
athygli hér á landi að undanförnu
og verða sífellt vinsælli meðal
kattavina.
Jón Egill segir auðvelt að falla
fyrir þessu kattarkyni, þeir séu
ákaflega gáfaðir og ekki síst
miklir persónuleikar. Þá gleymi
fólk stærð þeirra þangað til þeir
standi við hliðina á venjulegum
köttum.
- fgg / sjá síðu 30

SPURNING DAGSINS

„Kristján, eruð þið búnir að
leita til olíufélaganna?
„Nei, því við erum að kalla eftir
siðlegu og löglegu samráði.“
Kristján Gunnarsson, formaður Starfsgreinasambandsins, segir að verkalýðshreyfingin hafi kallað eftir víðtæku
samráði við stjórnvöld og vinnuveitendur
en án árangurs.
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Öryggisvörður leitaði á slysadeild eftir ryskingar við ölvaða miðbæjargesti:

Vaknaði fastur í skotti bíls:

Aftur veist að öryggisvörðum

Annarlegur í
annars skotti

LÖGREGLUMÁL
Öryggisvörður
þurfti að leita á slysadeild í gærmorgun eftir stimpingar við
nokkra menn í verslun 10-11 í
Austurstræti. Hann er með
áverka í andliti en er ekki alvarlega slasaður. Lögregla á von á
kæru vegna málsins.
Að sögn varðstjóra lögreglu
fékk lögreglan tilkynningu um
slagsmál í versluninni skömmu
fyrir klukkan sex. Þegar lögreglumenn komu á vettvang voru
slagsmálahundarnir á bak og
burt, en þær upplýsingar fengust hjá starfsfólki verslunarinnar að sex ungir menn hefðu ráðist inn í verslunina og veist að

10-11 Í AUSTURSTRÆTI Verslunin er opin
allan sólarhringinn og mikil eftirspurn er
eftir þjónustunni, að sögn framkvæmdastjóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þremur öryggisvörðum. Allir
voru marðir og einn leitaði á
slysadeild. Ekki er vitað hverjir
voru að verki.
Um síðustu helgi slasaðist

öryggisvörður í sömu verslun
alvarlega þegar hann var sleginn
með flösku í höfuðið. Hann var á
gjörgæslu um tíma eftir að blæða
tók inn á heila.
Sigurður Reynarsson, framkvæmdastjóri 10-11, hafði heyrt
af málinu þegar Fréttablaðið talaði við hann. „Þessi búð er náttúrlega stödd í miðbæ Reykjavíkur þar sem er hasar,“ segir hann.
„Það koma upp aðstæður öðru
hvoru þar sem þarf að róa mannskapinn og við erum við því
búnir.“ Alvarleg árás eins og sú
um síðustu helgi sé einsdæmi –
yfirleitt sé aðeins um minni
háttar ryskingar að ræða.
- sh

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni barst í

gærmorgun tilkynning frá
blaðbera um að maður væri
fastur í skotti bíls við Miklubraut.
Blaðberinn hafði heyrt manninn
hrópa á hjálp, berjast um og
sparka í bílinn að innan.
Lögregla kom á vettvang og
fann rúmlega tvítugan mann í
afar annarlegu ástandi í skottinu.
Hann sagðist enga hugmynd hafa
um það hvernig hann endaði í
skottinu. Haft var samband við
eiganda bílsins, sem kom
sömuleiðis af fjöllum. Skottbúinn
og eigandinn þekktust ekki og
málið verður ekki rannsakað
frekar að sögn varðstjóra.
- sh

Datt og varð undir hjóli:

Óperuhúsið í Ósló vígt:

Vélhjólamaður
þungt haldinn

Húsið kostaði
60 milljarða

SLYS Maður á þrítugsaldri liggur

þungt haldinn á gjörgæsludeild
eftir vélhjólaslys skammt frá
Blönduósi síðdegis í gær. Hann er
mað alvarlega höfuðáverka og er
haldið sofandi í öndunarvél.
Maðurinn var að leik á hjólinu í
malarbingjum nálægt afleggjaranum til Skagafjarðar þegar hann
datt og varð undir hjólinu. Þyrla
Landhelgisgæslunnar var send
eftir manninum og flutti hún
hann á slysadeild Landspítalans í
Fossvogi. Þangað var hann
kominn um klukkan sex. Enn var
verið að rannsaka áverka
mannsins í gærkvöldi.
- sh

Vaknaði með andfælum:

Veitti lögregluþjóni áverka
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á

sextugsaldri réðst á lögreglumann
á bensínstöð N1 við Hringbraut um
klukkan sjö í gærmorgun.
Lögreglumaðurinn hlaut áverka í
andliti og á hálsi sem gætu haldið
honum frá vinnu í einhvern tíma,
að sögn varðstjóra.
Tveir lögreglumenn höfðu
afskipti af manninum þar sem
hann svaf í bíl sínum fyrir utan
bensínstöðina. Hann brást illa við
afskiptunum og réðst á annan
lögregluþjóninn. Maðurinn var í
annarlegu ástandi, og á brotaferil
að baki. Hann var yfirheyrður í
gær eftir að hafa sofið úr sér í
fangaklefa.
- sh

LÖGREGLUFRÉTTIR
Féll af vélhjóli við Esjurætur
Maður slasaðist er hann féll af vélhjóli
sínu á 40 til 50 kílómetra hraða við
Esjurætur á þriðja tímanum í gær.
Sjúkrabíll sótti manninn, sem kenndi
sér meins í brjóstkassa. Talið er að
hann sé rifbeinsbrotinn.

MISNOTKUN Notkun steinolíu á venjulegar dísilvélar getur varðað við lög og skemmt vélar í bílum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gruna bíleigendur um
að misnota steinolíu
Starfsmenn olíufélaga grunar að bíleigendur misnoti reglugerðir um steinolíu
vegna lægra verðs. Sala á steinolíu hefur aukist umtalsvert upp á síðkastið.
Notkun hennar getur varðað við lög og skemmt bílvélar.
OLÍUFÉLÖGIN „Það er óhætt að segja
að sala á steinolíu hafi aukist og
nokkuð ljóst að sumir eru ekki að
spila þetta eins og á að gera. Menn
eru
klárlega
að
misnota
reglugerðir með því að drýgja dísilolíuna,“ segir Egill Daníelsson,
vélfræðingur og umsjónarmaður
smurefna hjá Olís.
Reglugerðir segja til um að
notkun steinolíu sé bönnuð á
venjulegar dísilvélar. Ingvi Ingvason, rekstrarstjóri bensínstöðva
Skeljungs, segir sölu á steinolíu
hafa aukist talsvert upp á síðkastið,
en að sú aukning gæti einnig verið
tilkomin vegna mikilla frosta í
vetur. Hann telur að varkárni sé
þörf við notkun hennar. „Steinolía
er frostþolnari er dísilolía og við
mælum með henni í vélar sem eru
hannaðar fyrir slíka tegund af
olíu, en ekki aðrar vélategundir.

Slíkt gæti meðal annars valdið
vandræðum varðandi verksmiðjuábyrgð á nýjum bílum.“
Nokkur brögð munu hafa verið
að því að bíleigendur sæki í steinolíu vegna lágs verðs, en um hana
gilda aðrir og lægri tollar en dísilolíu. Stefán Ásgrímsson, ritstjóri
blaðs og vefs Félags íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB), segir að um
klárt lögbrot sé að ræða í því efni.
„Dísilvélar ganga á matarolíu,
lýsi og alls kyns olíu, og vissulega
gengur það tæknilega séð að fylla
þær af steinolíu, en ef menn nota
aðra olíu en þá sem er leyfileg eru
þeir farnir að brjóta lögin. Það er
ekki vegaskattur á steinolíu, og
olíugjaldið er vegaskatturinn,
þannig að menn eru ekki að borga
leigu fyrir nota vegina. Að sjálfsögðu eru skiptar skoðanir á því
hvað mönnum finnst um vega-

gjöldin og hvort of lítið af þeim
fari í vegina, en maður lagar ekki
svona hluti með því að brjóta
lögin. Lýðræðislega séð er það
mjög slæmt mál,“ segir Stefán.
Leó M. Jónsson, iðnaðar- og
vélatæknifræðingur, segir að
mikil mengun fylgi notkun á steinolíu, auk þess sem hún geti farið
illa með bíla, einkum nýja og
nýlega.
„Brennisteinsmagnið í steinolíunni er meira en leyfilegt er í
dísilolíu og það orsakar meiri
mengun. Menn gera þetta á eigin
ábyrgð og með gamla dísilbíla
með eldri gerð af olíuverki ætti
þetta ekki að skaða, en ég ráðlegg
engum sem er á nýjum bíl með
tölvustýrðu vélakerfi að nota
steinolíu, og alls ekki þeim sem
eiga bíla sem eru í ábyrgð,“ segir
Leó.
kjartan@frettabladid.is

NOREGUR Óperuhúsið í Osló var
vígt í gær að viðstöddu fjölmenni.
Bygging hússins, sem er úr
hvítum marmara og virðist rísa
úr hafi við Oslófjörð, kostaði hátt
í 62 milljarða íslenskra króna en
skreytingar að innan tæpar 900
milljónir.
Með vígslu hússins er 120 ára
draumur norskra tónlistarunnenda, sem hingað til hafa hlýtt á
óperur í gömlum leikhúsbyggingum, orðinn að veruleika.
Óperuhúsið er auk þess stærsta
hús sem hefur verið reist undir
menningarstarfsemi í landinu í
um 700 ár.
- ve

VERIÐ AÐ RÍFA SLIPPINN Slippurinn
víkur fyrir íbúðarbyggingu en um 200
íbúðir verða byggðar á svæðinu.

Framkvæmdir við Mýrargötu:

Slippurinn fer
SKIPULAGSMÁL Verið er að rífa
slippinn við Mýrargötu í Reykjavík en í skipulagi borgarinnar um
Mýrargötu- og slippsvæði er gert
ráð fyrir íbúðarbyggð á svæðinu.
Þó mun Daníelsslippur standa þó
að þaðan hafi bátur ekki verið
bættur frá því haustið 2006. Hans
nýja hlutverk er hins vegar að
finna hjá sjóminjasafninu sem
hefur tekið hann yfir.
Gert er ráð fyrir um 200 íbúðum
á svæðinu sem sumar hverjar
verða alveg við sjó en í skipulaginu er einnig gert ráð fyrir
atvinnuhúsnæði og reynt að
þrengja ekki um of að athafnasvæði hafnarinnar.
- jse

Leiðtogar nágrannaríkja Simbabve lýsa áhyggjum af stöðunni í landinu:
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Mugabe sniðgekk neyðarfund
SAMBÍA, AP Leiðtogar ríkja í sunnanverðri Afríku
hittust á neyðarfundi í gær til að ræða ástandið
sem skapast hefur í Simbabve í kjölfar forsetakosninganna í landinu. Þeim gafst ekki færi á að
beita Robert Mugabe, forseta Simbabve, þrýstingi,
þar sem hann sniðgekk fundinn.
Fundurinn þykir til marks um að brestir séu
komnir í þá samstöðu sem hingað til hefur ríkt um
Mugabe meðal leiðtoga nágrannaríkjanna. Mugabe
hefur ríkt yfir landinu í 28 ár, lengst allra þjóðarleiðtoga í sunnanverðri Afríku.
Thabo Mbeki, forseti Suður-Afríku, flaug til
fundar við Mugabe í Harare, höfuðborg Simbabve,
áður en hann mætti á leiðtogafundinn. Að honum
loknum sagði Mbeki stjórnarkreppu ekki ríkja í
landinu. Levy Mwanawasa, forseti Sambíu, sagði
hins vegar í opnunarræðu fundarins að nauðsynlegt væri að binda enda á óvissuna í Simbabve.
Í þingkosningunum 29. mars tapaði flokkur
Mugabe meirihluta í fyrsta sinn síðan árið 1980.
Engar niðurstöður hafa verið birtar úr forsetakosningum sem fram fóru samtímis. Óformlegar
talningar benda til ósigurs Mugabe, en það

HARARE Í GÆR Thabo Mbeki, forseti Suður-Afríku, fundaði

með Mugabe í Harare fyrir leiðtogafundinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

viðurkennir hann ekki. Stjórnarandstöðuleiðtoginn
Morgan Tsvangirai hefur hins vegar lýst yfir
- sh
sigri.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur
Sterlingspund

72,91

73,25

143,87

144,57

Evra

115,32

115,96

Dönsk króna

15,458

15,548

Norsk króna

14,518

14,604

Sænsk króna

12,268

12,34

Japanskt jen

0,7183

0,7225

SDR

119,52

120,24

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
148,096
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Móður neitað um líffæri:

Fékk ekki nýra
úr látinni dóttur
BRETLAND, AP Bresk kona, Rachel

Leake, sem er í sárri þörf fyrir
nýtt nýra, fékk ekki líffæri úr
deyjandi dóttur sinni.
Dóttir Leake lést eftir veikindi
21 árs gömul. Þrátt fyrir að hún
hefði óskað eftir því að móðirin
fengi nýrun var ekki orðið við
þeirri ósk. Nýru hennar og lifur
voru grædd í þrjá ókunnuga
einstaklinga. Móðirin er forviða
á þeirri ákvörðun en samkvæmt
reglum yfirvalda þarf að græða
líffærin í þá sjúklinga sem eru í
mestri þörf.
Talsmenn stofnunarinnar segja
þó að um sorglegt tilvik sé að
ræða og að mögulega verði
reglurnar endurskoðaðar.
- ve

Talið í 21 kjördæmi í Nepal:

Ellefu sæti til
maóista í Nepal
NEPAL, AP Byltingarsinnaðir
maóistar hafa sigrað í ellefu
kjördæmum af 21 þar sem
talningu er lokið í kosningum til
nýs stjórnlagaþings landsins.
Þingið fær það hlutverk að
ákveða nýja stjórnskipan fyrir
landið, en ákveðið var í vetur að
leggja konungsveldið niður og
stofna lýðveldi.
Með þessari ákvörðun var
maóískum byltingarsinnum gefið
tækifæri til þátttöku í stjórn
landsins. Útgönguspár úr 61
kjördæmi til viðbótar þar sem
talningu er ekki lokið benda til
sigurs Maóíska kommúnistaflokksins. Alls eru kjördæmin
240.
- sh

LEIÐRÉTTING
Missagt var í fyrirsögn fréttar í
Fréttablaðinu í gær að Serbar væru
sakaðir um líffærasölu. Þar var átt við
Kosovo-Albana. Fréttin var að öðru
leyti rétt.
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Íbúar í Þorlákshöfn vilja fiskhausaþurrkun Lýsis burt úr bænum:

Ítalskur friðarsinni í Tyrklandi:

Lýsisfýlan leggst í föt og bíla

Myrt á göngu
sinni fyrir friði

höfum orðið fyrir miklum vonbrigðum með að fyrirtækið Lýsi,
sem núna fagnar sjötíu ára afmæli,
skuli láta þetta viðgangast.“
Guðmundur telur um þrjátíu
störf tapast með lokun verksmiðunnar. „En við viljum meina að
þetta fæli önnur frá. Fyrirtæki
hafa verið að skila inn lóðum og
hætt að hugsa um Þorlákshöfn
sem hugsanlegan stað fyrir fyrirtækin sín.“ Einnig segir hann
dæmi um að fólk hætti við að
flytja til Þorlákshafnar þegar það
finni fýluna. Íbúarnir hafa óskað
eftir fundi með Þórunni Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra
vegna málsins.
- ovd

ÞORLÁKSHÖFN „Við íbúar höfum

fengið okkur fullsadda af þessu
sóðafyrirtæki Lýsi,“ segir Guðmundur Oddgeirsson, talsmaður
íbúa í Þorlákshöfn sem hafa afhent
Heilbrigðiseftirliti
Suðurlands
undirskriftir 527 kosningabærra
íbúa í bænum.
Þar er því mótmælt að rekin sé
fiskhausaþurrkunarverksmiðja í
bænum með tilheyrandi lyktarmengun. Rekstrarleyfi verksmiðjunnar rennur út í júní og óttast
íbúarnir að það verði endurnýjað.
Guðmundur segir fýluna nánast
ólýsanlega og hún hafi mikil áhrif
á íbúa. Fýlan leggist meðal annars
í föt og bíla. Heilbrigðiseftirlitið

AFHENDING UNDIRSKRIFTALISTANS

Elsa Ingjaldsdóttir, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, tók við
undirskriftum íbúa.
MYND/GKS

hafi ekki brugðist við fyrri mótmælum íbúanna og sjái heldur
ekki til þess að Lýsi fylgi þeim
skilyrðum sem þó séu sett.
Hann segir þverpólitíska samstöðu gegn verksmiðjunni. „Við

TYRKLAND, AP Ítölsk listakona, sem
ferðaðist á puttanum til MiðAusturlanda, fannst myrt í
Tyrklandi á föstudag.
Giuseppina Pasqualino di
Marineo hélt, ásamt vinkonu
sinni, í puttaferðalag klædd
brúðarkjól og var tilgangurinn sá
að vekja athygli á heimsfriði.
Hún vildi sýna fram á að hægt
væri að treysta á góðvild
heimamanna. Marineo, sem hefur
verið saknað síðan 31. mars,
fannst myrt í skógi nærri
borginni Gebze. Maður hefur
verið handtekinn grunaður um
aðild að morðinu en hann vísaði
lögreglu á líkið.
- ve

Lagaprófessor telur dóm
Birgis í Færeyjum þungan
Íslendingurinn sem sakfelldur var í Færeyjum var dæmdur í sjö ára fangelsi og endurkomubann til Færeyja. Sigurður Líndal efast um að íslenskir dómstólar hefðu dæmt manninn í þetta þunga refsingu.
DÓMSMÁL Birgir Páll Marteinsson var
dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir brot á
fíkniefnalöggjöfinni í Færeyjum með aðild
að Pólstjörnumálinu. Dómur féll um miðnætti á föstudag en fyrr um kvöldið var hann
fundinn sekur, líkt og Fréttablaðið greindi
frá. Þá var hann dæmdur í ævilangt endurkomubann til Færeyja. Birgir hefur setið í
gæsluvarðhaldi síðan 21. september í fyrra.
Sigurður Líndal lagaprófessor segir að sér
finnist refsingin vera þung. „Ég efast um að
dómstólar hér heima hefðu dæmt manninn í
þetta þunga refsingu. Ég þekki náttúrlega
ekki málavexti, en miðað við það sem fram
hefur komið í fjölmiðlum eru sjö ár nokkuð
vel í lagt. Vel má vera að eitthvað í röksemdum réttlæti það, en mér
finnst dómurinn þungur,“
segir Sigurður.
Fréttablaðið hefur
heimildir fyrir því að Birgi
hafi verið mjög brugðið
þegar dómurinn var
kveðinn upp. Félagar hans,
sem dæmdir voru í málinu
hér heima, vonuðu að hann
SIGURÐUR LÍNDAL fengi ekki meira en þriggja
ára dóm. Í viðtali við færeyska útvarpið
sagði hann að sér væri sárast um endurkomubannið til Færeyja, því þar liði honum
best.
Birgir Páll var dæmdur fyrir að
hafa haft um fjörutíu kíló af
fíkniefnum í sinni vörslu þann tíma
sem Pólstjarnan var við festar í
Færeyjum og að hafa aðstoðað við
að koma þeim aftur um borð í
skútuna. Þá var hann einnig
dæmdur fyrir vörslu á tveimur
kílóum af fíkniefnum, amfetamíni
og dufti til e-töflugerðar, sem hann
ætlaði að koma til óþekkts aðila.
Hann var sýknaður af aðkomu að
skipulagi smyglsins.
Fróðlegt er að bera saman dóm
Birgis og þeirra aðila Pólstjörnumáls-

BIRGIR PÁLL Birgir og Olavur Jákup Kristoffersen verjandi hans í réttarsal.

ins sem dæmdir voru í Héraðsdómi Reykjavíkur. Birgir fær jafnlangan dóm og Alvar
Óskarsson, en hann sigldi skútunni frá
Danmörku til Íslands, með viðkomu í
Færeyjum, ásamt Guðbjarna Traustasyni.
Sá síðarnefndi var dæmdur til sjö ára
og fimm mánaða fangavistar.
Birgir Páll var í Færeyjum
sýknaður af því að hafa vitað
af efnunum frá Danmörku til
Færeyja, en bæði Guðbjarni og Alvar voru
fundnir sekir um aðild að
skipulagi smyglsins.
Verjendur Birgis hafa
tvær vikur til að ákveða
hvort áfrýjað verði. Það á

TEIKNING: JANUS GUTTESEN

DÓMAR Í HÉRAÐSDÓMI REYKJAVÍKUR
■ Einar Jökull Einarsson fékk níu ár og sex mánuði. Var höfuðpaur og skipulagði innflutninginn.
■ Guðbjarni Traustason fékk sjö ár og fimm
mánuði. Sigldi efnunum frá Danmörku.
■ Alvar Óskarsson fékk sjö ár. Sigldi efnunum
frá Danmörku.
■ Marinó Einar Árnason fékk fimm ár og sex
mánuði. Tók við efnunum á Fáskrúðsfirði.
■ Bjarni Hrafnkelsson fékk eitt ár og sex mánuði. Pakkaði meirihluta efnanna í Danmörku.
■ Arnar Gústafsson fékk eitt ár – skilorðsbundið.
Ætlaði að geyma efnin í sumarbústað.
HEIMILD: DÓMSAFN HÉRAÐSDÓMS REYKJAVÍKUR

eingöngu við um lengd refsingar, því
óheimilt er að áfrýja dómi um sýknu eða
sekt. Ólíklegt verður að teljast að ákæruvaldið áfrýi.
kolbeinn@frettabladid.is

BAR VITNI Guðbjarni Traustason

bar vitni í málinu.
TEIKNING: JANUS GUTTESEN

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
-0

Elín Björk
Jónsdóttir

2

8
8

Veðurfræðingur

-1

2

RIGNINR
SUNNANTIL Úrkoman hófst í nótt
og færist smám
saman til austurs.
Hitastigið verður
yﬁr frostmarki
sunnantil en fer
kólnandi norðanlands.

5

10

-0

-7

8

1

6

8

4
8
4

5

5

9
-2

-2

-1

-1
-2

Á MORGUN
Hægnorðlæg átt

2

2

ÞRIÐJUDAGUR
Vestanátt 3-8 um
allt land

4

2

11°

Billund

10°

Ósló

6°

Stokkhólmur

6°

Gautaborg

5

2

Kaupmannahöfn

-2

8°

London

13°

París

12°

Frankfurt

12°

Friedrichshafen

13°

Berlín

16°

Alicante

20°

Mallorca

18°

Bassel

11°

Eindhoven

19°

Las Palmas

15°

New York

33°

Orlando

22°

San Francisco

13°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Ekki sér fyrir endann á deilum um boðaðar löggæslubreytingar á Suðurnesjum:

Mótvægisaðgerðir:

Afstaða þingflokks óhögguð

Styrkir til ferðaþjónustu veittir

STJÓRNMÁL „Þingflokkur Samfylk-

Telur þú líklegt að fasteignaverð
lækki um 30 prósent á næstu
tveimur árum?
Já
Nei

31,6%
69,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Finnst þér dómurinn yfir Íslendingnum í Færeyjum of þungur?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Viðskiptaráðherra í Kína:

Ræðir um Tíbet
við Kínverja
MANNRÉTTINDI Björgvin G.
Sigurðsson viðskiptaráðherra
hyggst ræða ástandið í Tíbet við
kínverska
ráðamenn.
Ráðherra hélt
til Kína í gær
og endurgeldur með því
heimsókn
kínversks
starfsbróður
síns í fyrra.
Tilgangur
BJÖRGVIN G.
fararinnar er
SIGURÐSSON
að treysta
viðskiptatengsl ríkjanna.
Óskað hefur verið eftir
sérstökum fundi um mannréttindamál með aðstoðarutanríkisráðherra Kína. Þar hyggst
Björgvin árétta þá afstöðu
Íslendinga að það sé þjóðréttarleg
skylda Kínverja að virða mannréttindi í Tíbet.
- kóp

ingarinnar hafnar málinu eins og
það lítur út. Síðan verða menn að
finna lausn á þeim málum sem
þarf að leysa, sérstaklega fjármálum embættisins,“ sagði Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, í
gær.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu á þriðjudaginn ætlar
þingflokkur Samfylkingarinnar
að hafna boðuðum breytingum
Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra á löggæslumálum á
Suðurnesjum.
Afstaða
þingflokksins
stendur
óhögguð.
Breytingarnar sem Björn hefur

LÖGREGLUFRÉTTIR
Slógust og brutu rúðu
Lögregla var kvödd að Hótel Plaza við
Aðalstræti í fyrrinótt eftir að slagsmál
brutust út milli nokkurra manna. Einn
slasaðist í andliti í átökum við annan
og þurfti að leita á slysadeild. Þriðji
maðurinn braut rúðu á hótelinu í
hamaganginum.

Bíll valt í Reykjahverfi
Þrennt var flutt til aðhlynningar á
Sjúkrahúsið á Húsavík á föstudag eftir
bílveltu í Reykjahverfi. Meiðsli fólksins
reyndust minni háttar en bifreiðin
sem þau voru í er ónýt.

HÚNAVATNSSÝSLA
Ánægja með girðingu
Vegagerðin er nú að setja upp
girðingar meðfram hringveginum
þar sem hann liggur um Langadal í
Húnavatnssýslu. Bæjarstjórn Blönduóss hefur fagnað þessu og skorað á
Vegagerðina að halda verkinu áfram
svo búfé komist ekki á veginn og
skapi slysahættu.

Ertu að leita þér
að aukavinnu?

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR Málefni
löggæslunnar á Suðurnesjum eru enn í
hnút.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

boðað munu því ekki fara í gegnum þingið að óbreyttu.
Breytingarnar felast í því að
embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum verður brotið upp í núverandi mynd. Tollgæsla fer undir

fjármálaráðherra,
yfirstjórn
öryggismála vegna flugverndar á
Keflavíkurflugvelli undir samgönguráðherra en lög- og landamæragæsla heyri undir dómsmálaráðuneytið.
Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, fundaði með þingmönnum Suðurkjördæmis
um
fyrirhugaðar
breytingar í gær.
Þingmenn Framsóknarflokks,
Frjálslynda flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna
lýstu sig alfarið mótfallna breytingunum en þingmenn Sjálfstæðisflokksins styðja þær, að undanskildum Árna Johnsen.
- mh

FERÐAÞJÓNUSTA Gengið hefur verið

frá styrkveitingum vegna
mótvægisaðgerða ríkisstjórnarinnar á sviði ferðaþjónustu 20082009. Voru 160 milljónir króna til
úthlutunar og bárust 303 umsóknir.
Alls hlutu 77 verkefni styrk.
Hæstu styrkina hlutu Sögugarður í Grundarfirði og Félag
áhugamanna um víkingaverkefni á
slóðum Gísla Súrssonar á Þingeyri,
sex milljónir hvort. Við mat á
umsóknum var meðal annars tekið
tillit til hlutfalls starfa í veiðum og
vinnslu á viðkomandi svæði, fjölda
tonna sem skerðast, gæða og
mögulegs árangurs verkefna auk
fjölda starfa sem þau skapa. - shá

Vilji til samstarfs í
sjávarútvegsmálum
Undirrituð hefur verið viljayfirlýsing á milli Íslands og Indónesíu um samstarf
á sviði sjávarútvegs. Indónesar vilja nýta þekkingu Íslendinga til að þróa sjálfbæran sjávarútveg og leysa vandamál við hafrannsóknir og landhelgisgæslu.
SJÁVARÚTVEGSMÁL Einar K. Guð-

finnsson sjávarútvegsráðherra og
Freddy Numberi, sjávarútvegsráðherra Indónesíu, skrifuðu í gær
undir viljayfirlýsingu milli þjóðanna um samstarf á sviði sjávarútvegs. Indónesía er ein mesta
fiskveiðiþjóð í heimi en stjórnvöld
glíma við fjölda vandamála. Þarlend stjórnvöld leituðu til Íslendinga um samstarf til að finna lausnir við stórfelldri rányrkju, lausn
tæknivandamála og þróun sjálfbærrar nýtingar auðlindarinnar.
Í viðtali við Fréttablaðið lýsti
Numberi þeim vandamálum sem
helst þarf að leysa og þeim gríðarlegu hagsmunum sem landið
hefur í því að nútímavæða útveginn. „Í Indónesíu hafa sex og hálf
milljón manna atvinnu af veiðum
og vinnslu sjávarfangs. Á sama
tíma eru sjóræningjaveiðar mikið
vandamál og reiknum við með að
tap landsins sé um þrír milljarðar
dollara á ári hverju.“ Numberi
leggur mikla áherslu á að kynna
sér stjórnun veiða og vinnslu hér
á landi en ekki síður nýtti hann
tækifærið til að ræða við sérfræðinga í hafrannsóknum og kynna
sér fyrirkomulag landhelgisgæslu. „Við vitum ekki hvert
ástandið er á okkar helstu fiskistofnum. Rányrkjan er svo gríðarleg.“ Hann telur að sjóræningjaveiðarnar nemi um tveimur og
hálfri milljón tonna, sem er margfalt það magn sem veitt er á
Íslandsmiðum árlega.
Numberi heimsótti íslensk
fyrirtæki og stofnanir þar sem
ráðherrann og fylgdarlið öfluðu
sér upplýsinga um íslenskan sjávarútveg og kynntu sér starfsemi

FREDDY NUMBERI Sjávarútvegsráðherra Indónesíu segir mikil tækifæri í sjávarútvegi
landsins. Vandamálin sem þurfi að leysa séu hins vegar stór og samstarf við Íslendinga sé mikilvægt í því ljósi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tæknifyrirtækja í sjávarútvegi.
Ráðherrann heimsótti einnig
Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. „Við viljum
senda okkar fólk til Íslands til að
afla
sér
sérfræðiþekkingar.
Sjávarútvegurinn í Indónesíu er
vanþróaður og besta leiðin til að
bæta þar úr er að hafa aðgang að
fólki með góða menntun á þessu
sviði. Við höfum miklar væntingar til samstarfs við Íslendinga,

ekki síst í þessu samhengi.“
„Við bjóðum Íslendinga velkomna til Indónesíu,“ segir Numberi. „Við fögnum fjárfestingu annarra ríkja í Indónesíu. Sérstaklega
landa eins og Íslands sem virða
þær leikreglur sem við setjum. Í
okkar heimalandi eru miklir
möguleikar fyrir þá sem kjósa að
starfa með stjórnvöldum að því að
byggja upp arðvænleg fyrirtæki í
sjávarútvegi.“
svavar@frettabladid.is

Leggja til lægri hámarkshraða eftir að ekið var á stúlku og hún slasaðist illa:

Of mikill hraði á Skeiðarvogi
UMFERÐ Rannsóknarnefnd umferðarslysa leggur til að Reykjavíkurborg
lækki hámarkshraða á Skeiðarvogi
úr 50 kílómetrum á klukkustund í
30.
Unglingsstúlka slasaðist alvarlega þegar bíl var ekið á hana þar
sem hún var að fara yfir Skeiðarvoginn miðvikudagskvöldið 2. apríl
síðastliðinn. Slysið er enn í skoðun
en rannsóknarnefndin hefur þegar
lagt til að hámarkshraðinn verði
lækkaður og að bætt verði við girðingu á eyju milli akreina. Við
Skeiðarvog standa bæði Vogaskóli
og Menntaskólinn við Sund.
Ágúst Mogensen, rannsóknarstjóri hjá rannsóknarnefndinni,
segir mikilvægt að ökumenn skilji
hversu miklu muni fyrir gangandi
vegfarendur að hraðinn sé minni.
„Munurinn á líkindum banaslyss
eykst margfalt ef hraði ökutækis

Á SLYSSTAÐ Keilan á miðri götu sýnir hvar ekið var á stúlkuna. Rannsóknarnefndin
vill að girðingin á umferðareyjunni verði framlengd. MYND/RANNSÓKNARNEFND UMFERÐARSLYSA

er 50 kílómetrar á klukkustund
samanborið við 30 kílómetra á
klukkustund. Lægri hraði ökutækja
dregur einnig úr líkindum þess að
umferðarslys verði yfir höfuð.“
Að því er Ágúst segir hefur mikið

dregið úr notkun endurskinsmerkja. „Þetta gildir jafnt um börn
og fullorðna og er það mjög miður
þar sem ökumenn bera oft við að
þeir hafi einfaldlega ekki séð þann
sem gekk út á götuna.“
- gar
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F54110408 FANGAVERÐI

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir Íslendingurinn
sem í fyrrakvöld var dæmdur í
sjö ára fangelsi í Færeyjum?
2. Hvaða samkynhneigði
bandaríski tónlistarmaður
heldur tónleika í Háskólabíói í
kvöld?
3. Hvaða lið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik
karla á föstudag?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30
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Aukin samvinna milli Fangelsismálastofnunar ríkisins og lögreglunnar á Selfossi:

Sveitarfélagið Vogar:

Fangaverðir og lögregla æfa

Nýtt vatnsból
vígt í Vogum

FANGELSISMÁL Sérsveit fangavarða
á Litla-Hrauni og lögreglumenn
frá embætti lögreglustjórans á
Selfossi héldu sameiginlega verklega æfingu fyrir helgi.
„Æfingin gekk mjög vel en sett
voru á svið tilvik sem komið geta
upp í fangelsum þar sem nauðsynlegt er að grípa inn í atburðarás
og tryggja öryggi starfsmanna
fangelsa og fanga,“ segir Páll
Winkel, forstjóri Fangelsismálastofnunar. Hann bætir við að sérsveitin hafi þessa vikuna verið við
sérstakar æfingar en ákveðið hafi
verið fyrir nokkru að efla hana og
gera æfingar markvissari. „Við
erum mjög ánægðir með sam-

starfið við lögreglustjórann á Selfossi en samstarf fangelsisyfirvalda og þess embættis hefur
verið aukið að undanförnu, meðal
annars í fíkniefnamálefnum,“
útskýrir forstjóri Fangelsismálastofnunar. „Samstarf Fangelsismálastofnunar við lögreglu er
mjög mikilvægt og leggjum við
áherslu á að auka það á öllum
sviðum.“
„Þetta hefur fyrst og fremst þá
þýðingu að menn geta haft meiri
kraft til að bregðast við ef eitthvað fer úrskeiðis til dæmis í
fangelsinu,“ segir Ólafur Helgi
Kjartansson, lögreglustjóri á Selfossi.
- jss

SÉRSVEIT FANGAVARÐA Sérsveit fangavarða á Litla-Hrauni og lögreglumenn frá
embættinu á Selfossi héldu sameiginlega æfingu.

VOGAR Nýtt vatnsból í sveitarfélaginu Vogum var vígt í síðustu
viku. Í bígerð er að breyta
aðalskipulagi Voga og lenti gamla
vatnsbólið inni í miðbæjarskipulagi. Brugðist var við með færslu
vatnsbólsins, nýrri dælustöð og
stofnlögn frá henni.
Hitaveita Suðurnesja (HS) og
Stofnfiskur gerðu með sér
samning um aðgang HS að
tveimur ferskvatnsbólum
Stofnfisks við Vogavík og fékk
HS heimild til byggingar dæluhúss og lagningar pípu til
tengingar við stofnkerfi Vatnsveitu Voga. Unnt er að dæla
ferskvatni til Stofnfisks.
- kg
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Berlusconi
býst til að taka
við völdum
Bannað er að birta skoðanakannanir síðasta hálfa
mánuðinn fyrir þingkosningar á Ítalíu, sem fara
fram í dag og á morgun. Áður en birtingarbannið
tók gildi sagðist þriðjungur kjósenda óákveðinn.
ÍTALÍA, AP Síbrúnt andlit hins 71

árs gamla Silvio Berlusconi ber
merki hinna ófáu fegrunaraðgerða sem á því hafa verið gerðar
og hann gengur með gangráð í
kosningabaráttunni. Hann hefur
sætt lögsóknum, ásökunum um
misbeitingu valds og hagsmunaárekstra og vanhugsuð ummæli
hans hafa ítrekað valdið úlfúð
innan sem utan Ítalíu. Í þau tvö
skipti sem hann þjónaði sem forsætisráðherra olli hann þjóðinni
vonbrigðum með því að senda
hermenn til Íraks og setja lög
sem gagnrýnendur sögðu sérhönnuð til að forða því að hann
yrði dæmdur í fangelsi.
Þrátt fyrir allt þetta bendir
flest til að hann sé í þann mund að
komast aftur til valda, en Ítalir
ganga að kjörborðinu á morgun
og mánudaginn.
Hægriflokkafylkingin að baki
Berlusconi, Frjáls þjóð (Il Popolo
della Liberta), sem stofnuð var að
hans frumkvæði með þessu nýja
nafni í desember síðastliðnum,
mældist í síðustu skoðanakönnununum sem heimilt var að birta
fyrir kosningarnar með nokkurra
prósentustiga forskot á höfuðkeppinautinn, Lýðræðisflokkinn,
undir forystu hins vinsæla fyrr-

verandi borgarstjóra Rómar,
Walter Veltroni. Það sem veldur
þó mikilli óvissu um úrslitin er að
hálfum mánuði fyrir kosningar
mældist fjöldi óákveðinna enn
um þriðjungur.
Stjórnmálaskýrendur gefa þá
skýringu á þessari lygilegu endurkomugetu Berlusconi að burtséð
frá hinum þekktu persónutöfrum
hans og því hve vel hann nýtur
sín í sviðsljósinu, þá höfði ferill
hans
frá
skemmtikrafti
á
skemmtiferðaskipum til auðjöfurs og síðan stjórnmálamanns til
venjulegra Ítala með sérstökum
hætti. Hann endurspegli þeirra
eigin drauma, veikleika, ástríður
og galla.
Maðurinn sem vonast til að slá
Berlusconi við er hins vegar allt
sem hann er ekki: varkár í orðfæri og hæverskur í háttum.
Hann leggur sig fram um að sætta
ólík sjónarmið og sameina fólk,
ólíkt mótherjanum sem skeytir
iðulega lítið um álit annarra.
Óvinsældir miðju-vinstristjórnar
Romanos Prodi háði Veltroni
einkum framan af kosningabaráttunni, en honum tókst þó að
vinna upp nokkuð af mældu forskoti Berlusconis.
audunn@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Það brýtur á í Seðlabankanum.

Skotnir sendiboðar
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

H

arkaleg gagnrýni hefur birst undanfarna sólarhringa um stjórnendur Seðlabankans í kjölfar síðustu
ákvarðana um stýrivexti. Bankinn er sagður ráðalaus.
Ummæli forystumanna atvinnurekenda og hagfræðinga í háskólasamfélaginu hafa tekið á sig persónulegan svip. Minnt er á að bankinn er gamalt pólitískt hæli fyrir
eldri heldrimenn úr stjórnmálaflokkunum og efast er víða um faglega hæfni stjórnenda bankans. Nú er að koma á daginn sem sjá
mátti fyrir að umdeildur stjórnmálamaður eins og Davíð Oddsson
er á engum tíma hentugur til starfa á þessum vettvangi. Hann er
enn njörvaður niður í sína pólitísku sögu, sama hvaða vilja hann
kann að hafa sjálfur til að hefja sig yfir þann þátt á ferli sínum.
Sem er miður. Líklega er hollast að aðrir bankastjórar komi fram
fyrir hönd bankans í þessu fárviðri sem nú stendur um íslenskt
efnahagslíf.
En lítt dugar að skjóta sendiboða válegra tíðinda: lækkun á húsnæðismarkaði var fyrirsjáanleg. Engin innistæða var fyrir því
verðæði sem hljóp í þann markað fyrir fáum árum. Verðhækkanir
á húsnæði voru órar, spanaðir upp af sölumönnum og hinni háskalegu lánastefnu Árna Magnússonar og félaga sem Sjálfstæðisflokksformaðurinn varkári var ekki maður til að stoppa á sínum
tíma.
Spá Seðlabanka um halla á ríkissjóði er íhugunarverð: er einhver sú forsenda finnanleg í rekstri ríkisins sem réttlætir hækkun
milli ára um tugi prósenta? Hvergi er dregið úr opinberum framkvæmdum og lítið hefur sést til niðurskurðar í opinberum rekstri.
Þar eru menn á dúndrandi eyðslutrippi, þrátt fyrir margítrekaðar
áskoranir um að dregið verði úr ríkisútgjöldum.
Tveggja stafa verðbólgan sem blasir við á sér að hluta til skýringar í hækkun á aðfluttum vörum: um allan heim eru menn að
takast á við hækkun á hráefnum, meðal annars vegna aukinnar
eftirspurnar.
Er framleiðslan í landinu að aukast? Ekki verður það séð. Iðnaður hér er fjárþurfi, hátt gildi krónu veldur öllum útflutningsgreinum erfiðleikum á erlendum mörkuðum og raunar blasir við hvaða
atvinnurekstri sem er að hollara er að skrá fyrirtækin erlendis og
reka útibú hér á landi. Sem er hægt í opnu kerfi Evrópu.
Er almenningur að draga saman eyðsluna? Auðvitað verður að
draga úr almennri eyðslu. Viðskiptahalli við útlönd er geigvænlegur og honum er ekki snúið við nema með aukinni framleiðslu.
Stjórnvöld hafa engin tæki til að draga úr almennri ofneyslu nema
hugheilar óskir, hvað sem málpípa Vinstri grænna hvín.
Eftir ofsaþenslu í byggingariðnaði er viðbúið að atvinnuleysi
taki við: farandverkamenn munu hraða sér á önnur svæði Evrópu.
Samdráttur mun skila smærri fyrirtækjum verkefnaskorti og fjárhagsvanda. Eftirspurn í verktakavinnu mun hverfa snögglega.
Öll þessi einkenni í spá Seðlabankans eru fyrirsjáanleg. Jafnvel þótt þau komi úr munni Davíðs Oddssonar. Hinn raunverulegi
framtíðarvandi íslensks samfélags er smæð myntkerfis okkar og
markaðar. Og við honum er aðeins sú lausn að hverfa inn í markaðssamfélag Evrópu og aðlaga kerfi okkar evrusvæðinu til fullnustu. Það er pólitísk ákvörðun. Og á endanum liggur hún hjá kjósendum en ekki piltum og stúlkum í flokksfélögum.

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. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björgvin Guðmundsson og Björn Ingi Hrafnson. 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
issn 1670-3871
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Auglýsing um hækkun húsaleigubóta
Athygli er vakin á hækkun húsaleigubóta frá 1. apríl samkvæmt breytingu á reglugerð
um húsaleigubætur sem tekið hefur gildi og byggist á samkomulagi ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Helstu breytingar eru þessar:
•
Grunnbætur húsaleigubóta fyrir hverja íbúð hækka úr 8.000 kr. í 13.500 kr.
•
Bætur vegna fyrsta barns hækka úr 7.000 kr. í 14.000 kr.
•
Bætur vegna annars barns hækka úr 6.000 kr. í 8.500 kr.
•
Hámark húsaleigubóta hækkar úr 31.000 kr. í 46.000 kr.
Aðrar grunnfjárhæðir eru óbreyttar.
Leigjendur eru hvattir til að kynna sér áhrif hækkunarinnar á rétt sinn til húsaleigubóta
þar sem hún leiðir til þess að ﬂeiri leigjendur en áður munu eiga rétt til bóta.
Upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu ráðuneytisins: www.felagsmalaraduneyti.is eða
hjá því sveitarfélagi þar sem leigjandi á lögheimili en þangað eiga umsóknir um
bætur að berast.

Nýir umsækjendur þurfa að skila umsókn fyrir
15. apríl til að fá greiddar
húsaleigubætur fyrir leigu aprílmánaðar.
Félags- og tryggingamálaráðuneytið

Spámannlega vaxinn
Ólafur Ragnar Grímsson forseti hélt
ræðu á ráðstefnu í Andorra í vikunni.
Þar fjallaði hann um tækifæri smærri
ríkja í hagkerfi veraldar. Nýtti hann
þar tækifærið og las upp úr ræðu
sem hann hélt í Helsinki fyrir tveimur
árum. Þar lýsti hann því hvernig sótt
væri að Íslandi í alþjóðlegum fjölmiðlum og af fyrirtækjum sem væru
keppinautar Íslendinga. Og eins og
segir í tilkynningu frá forsetaembættinu er sú lýsing: „Sláandi lík því sem
hefði verið að gerast undanfarið.“
Spurning hvort Ólafur sé
meiri spámaður í Helsinki en
eigin föðurlandi?

Lull en ekki valhopp
„Tíminn er af skammti afar
skornum, glasið

fyllist fljótt af kornum,“ söng Stefán
Hilmarsson sællar minningar. Það á
við bæði um hið huglæga fyrirbæri og dagblaðið Tímann. Jónas
Kristjánsson hóf blaðamannsferil
sinn á Tímanum, en heldur nú úti
skemmtilegri heimasíðu. Þar segir
hann nýlega frá tveimur helstu gangtegundum íslenska hestsins til forna;
lulli og valhoppi. Þær þyki ekki fínar
en hafi eitt sinn gert austfirskum
þingmönnum kleift að ríða til þings
á Þingvöllum. Rétt er hjá Jónasi að
eftirsjá er að gangtegundunum. Einhverjir þykjast þó hafa orðið varir
við að sumir þingmenn hafi
tileinkað sér lullið fullmikið,
á kostnað valhoppsins. Eigi
það bæði við austfirska og
aðra þingmenn.

Einn á póstlista?
Og enn af blogginu. Einn af skemmtilegri bloggurum landsins er Hnakkus,
sem bloggar á slóðinni hnakkus.
blogspot.com. Sá fær vart frið fyrir
kæfupósti, e. spam, frá Vinstri grænum
og er honum ýmist boðið á ljóðakvöld
á Akureyri eða stofnfund í Reykjanesbæ. Þó kom þar að Hnakkusi var nóg
boðið og sendi þetta bréf til baka:
„Takk fyrir að láta mig vita hvenær
stofnfundur Vinstri grænna á Reykjanesi er. Ég var einmitt að pæla í því
hvar og hvenær hann væri haldinn af
því mig langar svo rosalega á hann
þó ég búi í miðbæ Reykjavíkur og
sé ekki einu sinni í Vinstri grænum.
Hvernig komst ég annars á þennan
póstlista? Er ég einn á honum?“
Ekki er vitað um svör flokksins.
kolbeinn@frettabladid.is

BITBEIN Árni Páll Árnason spyr:

Hvernig er unnt að lækka
verðbólgu á Íslandi?
VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

Músarhjarta
ríkisstjórnarinnar

Trúverðugleiki
skiptir öllu

Í

M

gær urðu þau tíðindi að bankastjórn Seðlabanka
Íslands ákvað enn að hækka stýrivexti bankans. Þar
með eru stýrivextir hér á landi orðnir þeir hæstu sem
þekkjast hjá nokkru vestrænu ríki.
Við ákvörðun sína hafði Seðlabankinn til hliðsjónar
þær horfur að verðbólgan muni enn aukast á næstu
mánuðum. Telur Seðlabankinn ekki unnt að ná
verðbólgumarkmiðinu fyrr en síðari hluta árs 2010, ári
síðar en bankinn spáði í nóvember sl.
Við búum í dag við opið fjármálakerfi sem er
nátengt erlendum fjármálamörkuðum og því má velta
fyrir sér hvort með þessari ákvörðun hafi síðasti
kaflinn í sögu íslensku krónunnar í óbreyttri mynd
verið skrifaður.

Óábyrg efnahagsstjórnun
Í ríkisstjórnartíð okkar framsóknarmanna ríkti hér
mikið góðæri sem sást m.a. í tugprósenta kaupmáttaraukningu almennings. Allir vissu hins vegar að sá
uppgangstími myndi ekki vara að eilífu. Í fyrrasumar
gaf Seðlabankinn þannig út spá þar sem greint var frá
versnandi verðbólguhorfum og líkum á gengislækkun
íslensku krónunnar. Þá vöruðu margir við versnandi
horfum á alþjóðlegum mörkuðum með tilheyrandi
afleiðingum.
Það var m.a. af þessum sökum sem við framsóknarmenn lögðum til mikla varfærni við síðustu fjárlagagerð. Ríkisstjórnin skellti skollaeyrum við þeim
varnaðarorðum og jók útgjöld ríkissjóðs um 20% á
milli ára. Í stað þess að hægja á og ná mjúkri lendingu
til að undirbyggja taktinn fyrir næstu uppsveiflu voru
skilaboðin þau að áfram skyldi keyrt á fullri ferð –
sem óhjákvæmilega getur endað með harkalegum
skelli. Afleiðingarnar eru nú að koma fram.
Sökum hins alþjóðlega fjármálakerfis hefur vandi
sem hófst í Bandaríkjunum einnig numið land hér á
Íslandi. Fyrir vikið er aðgengi að lánsfé torsótt,
krónan hefur fallið, verðbólga fer vaxandi og
Seðlabankinn bregst við með hækkandi stýrivöxtum.
Á meðan situr ríkisstjórnin hjá og segir pass – og er
það aðgerðarleysi farið að vekja heimsathygli.
Kjarkur ríkisstjórnarinnar er svo sannarlega ekki í
takt við stærð stjórnarflokkanna. Búkurinn kann að
vera stór en hjartað er líkt og í lítilli mús.
Hvernig á að bregðast við?
Mikilvægt er að bregðast hratt við svo hjól atvinnulífsins stöðvist ekki. Ríki og sveitarfélög þurfa að
skapa rými til þess með því að gera með sér
hagstjórnarsamning um að draga úr framkvæmdum
um nokkurra mánaða skeið en vera tilbúin að gefa
aftur í ef aðstæður breytast. Með því væri mögulegt
að koma til móts við þarfir atvinnulífsins og
heimilanna, til að mynda með því að fella niður
stimpilgjöld ásamt því að lækka álögur á bensín og
olíu tímabundið. Þetta þarf að gera í vel ígrunduðum
áföngum sem taka mið af raunaðstæðum. Samhliða
þarf að efla verðlags- og verðmerkingareftirlit,
Samkeppniseftirlitið og Fjármálaeftirlitið. Þá er
mikilvægt að ríkisvaldið geri samkomulag um
lánalínu í erlendri mynt til þess að efla gjaldeyrisforða Seðlabankans og miðla gjaldeyri í gegnum
fjármálakerfið til innlendra þarfa.

iklar blikur eru nú á lofti í efnahagsmálum. Við erum nú að súpa seyðið af efnahagslegu ójafnvægi undanfarinna ára, þegar saman
fóru miklar stóriðjuframkvæmdir, mikið innflæði ódýrs fjármagns og skattalækkanir. Lækkun
skatta í miðri ofþenslu 2006 og 2007 verður óbrotgjarn minnisvarði um þann algera skort á efnahagslegri sýn, sem einkenndi síðustu ríkisstjórn.
Hvað sem annars má segja um Framsóknarflokkinn er hann trúr sinni vitlausu sýn á efnahagsmálin, enda vill hann nú á sama tíma lækka vexti
hratt og byggja tvö álver. Þótt við getum ekki
glaðst yfir mörgu í efnahagsmálum þessa dagana
er þó alla vega fagnaðarefni að Framsókn er ekki
í aðstöðu til að hrinda þessari skelfingarstefnu í
framkvæmd.

Skuldadagar
Yfirlýsingar Seðlabankans á fimmtudag hafa
vakið nokkurn ugg, enda var þar dregin upp mjög
dökk mynd af því aðlögunarferli sem framundan
er. Auðvitað er mikilvægt allra hluta vegna að
heimili og fyrirtæki sýni meira aðhald í útgjöldum
á næstunni, en við verðum líka að gæta þess að
draga ekki mátt úr fólki. Markaðurinn hafði
greinilega búist við tilkynningum um viðbrögð
Seðlabankans við lausafjárþurrð á mörkuðum, en
þær létu á sér standa.
Efnahagsvandinn sem við glímum við nú á sér
margar orsakir. Við höfum keypt meira af erlendri
vöru en við höfðum ráð á, vegna þess að gengi
krónunnar var óeðlilega hátt. Því tókum við ódýr
lán og keyptum erlenda neysluvöru – bíla, fellihýsi eða hvaðeina. En verðmætasköpunin stóð
ekki undir þessum kaupmætti og því er komið að
skuldadögum.
Skýr skilaboð
Smæð gjaldmiðilsins er ein höfuðástæða þess
hversu illa er nú komið í efnahagslífinu. En
gjaldmiðillinn er líka sjálfstætt vandamál þegar
kemur að lausn vandans. Eins og bent hefur verið
á þarf peningamálastefna landsins að vera
trúverðug, ef við eigum ekki að hætta á að missa
aftur tök á gengi krónunnar. Í því felst að aðgerðir
Seðlabankans og stjórnvalda verða að vera
trúverðugar. Markaðurinn verður að trúa því og
treysta að Seðlabankinn vinni með stjórnvöldum
að lausn vandans. Þróun markaða á föstudag
bendir til að þar skorti nokkuð á.
Almenningur í landinu er nú skuldugri en
nokkru sinni fyrr. Eftir fasteignalánasprengju
undanfarinna ára er fjárhæð verðtryggðra lána
heimilanna mun hærri nú sem hlutfall af ráðstöfunartekjum en nokkru sinni fyrr. Við eigum því öll
gríðarlega mikið undir því að nú takist að hemja
uppsveiflu verðbólgunnar. Þess vegna eru
álversáform í Helguvík nú hefndargjöf til alls
almennings.
Síðast en ekki síst verðum við að kalla eftir að
aðgerðir Seðlabankans og stjórnvalda dugi til að
senda skýr skilaboð á markaðinn um aðgerðir sem
duga til að endurheimta stjórn á ástandinu.
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Kjarabót – fimm þúsund krónur!
helgi að öryrkjar og
aldraðir séu eitt af forgangsmálum
ríkisstjórnarinnar. Það má
vel vera að hóparnir
undanförnum
séu í forgangi en ekki
vikum og mánuðvirðist
ríkisstjórnin,
um höfum við verið að
þótt hún segist stöðugt
fylgjast með gangi
öll af vilja gerð, tryggja
kosningaloforða Samþað að kjör þeirra sem
fylkingarinnar. Fagra
minnst mega sín í samÍsland er á leiðinni ofan
félaginu verði leiðrétt.
í álvaskinn eins og það ALMA LÍSA
Í nýgerðum kjaravar orðað svo snilldar- JÓHANNSDÓTTIR
samningum á almennlega í vikunni og stefna
um vinnumarkaði er gert ráð fyrir
flokksins í velferðarmálum virðist
að lægstlaunaða fólkið hækki um
ekki fá hljómgrunn í ríkisstjórnar18.000 kr. á mánuði. Framlag ríkissamstarfinu.
stjórnarinnar til þeirra sem búa
Jóhanna Sigurðardóttir segir í
við lægst kjör á Íslandi í dag er á
stórri grein í Morgunblaðinu um sl.

UMRÆÐAN
Kjaramál

Á

milli 4-5.000 krónur á mánuði.
Greiðslur aldraðra einstaklinga
sem hafa eingöngu greiðslu frá
almannatryggingum hækka úr 130
þúsund krónum í u.þ.b. 138.000
krónur. Það er nú öll kjarabótin
sem ríkisstjórnin býður því fólki
sem stendur hvað verst.
ASÍ,
Öryrkjabandalagið
og
Landssamband eldri borgara hafa
mótmælt þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar.
Meginmarkmið
samninga á almennum vinnumarkaði var að bæta kjör þeirra sem eru
verst settir. Það er ljóst að áherslur
ríkisstjórnarinnar hvað þetta varðar eru aðrar og ganga á skjön við
þau meginmarkmið samninganna,
en þeir virðast jafnvel vera að falla

Greiðslur aldraðra einstaklinga
sem hafa eingöngu greiðslu frá
almannatryggingum hækka
úr 130 þúsund krónum í u.þ.b
138.000 krónur. Það er nú öll
kjarabótin sem ríkisstjórnin
býður því fólki sem stendur
hvað verst.
um sjálfa sig vegna stefnuleysis
ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Mun hópur öryrkja og aldraðra enn á ný sitja eftir?
Fram kom í máli stjórnarliða í
svari við fyrirspurn minni um

þessi mál á Alþingi sl. þriðjudag að
þessi hópur hafi fengið 7% hækkun. Þá eru stjórnarliðar að taka
með hækkun sem þessum hópi var
lofað í kosningabaráttunni og ætti
því ekki að teljast til kjarasamningahækkunar nú. Vitað er að
lægstlaunaði hópurinn á almennum vinnumarkaði, þeir sem fá
greitt samkvæmt lægstu töxtum,
getur varla framfleytt sér. Hvernig
er hægt að ætlast til þess að hægt
sé að framfleyta sér á þessari upphæð, greiða húsaleigu, kaupa í matinn og annast börn?
Höfundur er varaþingmaður
Vinstri grænna.

Ógn í
Darfúr
UMRÆÐAN
Hjálparstarf

Í

skýrslu „Human Rights Watch“
frá 7. apríl kemur fram að konur
og stúlkur í Darfúr-héraði í Súdan
lifi undir stöðugri ógn ofbeldis og
nauðgana. Kofi Annan sagði í janúar 2006:
„Víða
í
Darfúr er
fólk
áframhaldandi
drepið,
nauðgað
og flæmt
frá heimilum
sínum
í
BJARNI GÍSLASON
þúsundatali.“ Því miður staðfestir skýrsla
HRW að þessi orð eru enn í fullu
gildi.
Hjálparstarf kirkjunnar styður
neyðarverkefni
sem
Alþjóða
neyðarhjálp kirkna (ACT) stendur
fyrir í Darfúr í samstarfi við
Caritas (hjálparsamtök kaþólsku
kirkjunnar). Verkefnið, sem er
unnið í samvinnu við innlend samtök, hófst árið 2004 og ber heitið
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Mesta hættan steðjar að þegar
komið er út fyrir flóttamannabúðirnar, en það getur verið
nauðsynlegt t.d. til að sækja
vatn, sem yfirleitt er hlutverk
kvenna.

Höfundur er fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálparstarfs
kirkjunnar.

Ó(8+?::
91Ó2'-0j2*
8/ 0'Ì8/
Ï8j

]]]HOLXYZOY

('TlS

,IMQWTIOMLEKJV¡ôM
SKWXNzVRQjPEJV¡ôM

.sXlRGTJOHYZTlSYRKOOTNKOSYVKQONGMLX£OUMYZP|XTSlRGLX£O
ZOR('VX|LYKOT[TMOY\O.lYQ|RGTTl(OLXYZ|ZZLX£OMXKOTGXTGXYs[
XPlXKXlNKXYRGRMlYGSNKTMOKOXXGUMYGSKOMOTRKMG£ZZO
4KSKTJ[XPlRLGYZwGLKX[SLsRGMYUMNGM\wYOTJGY\UYKSZRLX£O
UM[VVRYOTMGZ£QTOKTZORKOTQGYsXPGLTLXGSZMGMTXTGN[MY[TUMR£XG
GMXKOTGlZZNKOSYVKQOwSY[SN[MS_TJGQKXL[SlMKZG
TKSKTJ[X\GROKLZOXlN[MGY\OOSORROTlSYQKOGwYZ£XLX£OXQLX£O
KGZRLX£O4lSYRKOOT..9KXQKTTJ\OGRRGNKRYZ[NlYQ|RG
<KYZ[XRGTJG[TJOXNKOZOT[66+6NORUYUVN_6UROZOIYGTJ+IUTUSOIY
'LKOSYKSY£QPG[SL_XOXSGwKOMGHKYZ[[SY£QPKTJ[XwN\KXXO
TlSYRKOQUYZl\KMRKM[STlSYYZ_XQP[SwLUXSO GLYRlZZGXGL
YQ|RGMPRJ[SL_XYZ[GTTGX'RRGXTlTGXO[VVRYOTMGXlHOLXUYZOY

8AA8@@"FÜ4"A@&&$$+

DERO
(Darfur
Emergency
Response Operation). DERO er
eitt umfangsmesta neyðarverkefni sem framkvæmt er í Darfúr,
nær til 350.000 einstaklinga.
Öryggi og vernd kvenna og stúlkna
er eitt af mikilvægustu markmiðum verkefnisins. Mesta hættan
steðjar að þegar komið er út fyrir
flóttamannabúðirnar, en það getur
verið nauðsynlegt t.d. til að sækja
vatn, sem yfirleitt er hlutverk
kvenna. Í þeim tilvikum fara
öryggisverðir með konunum og
stúlkunum. En öryggisástand í
héraðinu almennt er alls ekki gott.
Búið er að samþykkja að senda
26.000 manna friðargæslulið á
vegum Sameinuðu þjóðanna og
Afríkubandalagsins, en enn eru
aðeins 8.600 friðargæsluliðar til
staðar sem ráða ekki við ástandið.
Í flóttamannabúðunum er reynt
að hlúa að fólkinu eins og hægt er,
skólastarf er í gangi, heilsuþjónusta veitt og reynt að tryggja
aðgang að hreinu vatni. Þrátt fyrir
erfitt ástand kemst hjálpin til skila
og lífið verður aðeins bærilegra
fyrir þá sem njóta aðstoðar. Þeir
sem styrkja vilja neyðaraðstoð í
Darfúr geta greitt heimsenda
gíróseðla, lagt inn á reikninginn
1150-26-886 kt. 450670-0499 eða
hringt í söfnunarsímann 907 2002
(kr. 1.100).
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GARY KASPAROV SKÁKMEISTARI
ER 45 ÁRA Í DAG.

„Skák er andleg pynting. Ég
á erfitt með að ímynda mér
lífið án skákíþróttarinnar.“
Gary Kasparov er rússneskur,
fyrrverandi heimsmeistari í
skák, rithöfundur og pólitískur
aðgerðasinni.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 13. APRÍL 1972

MERKISATBURÐIR

Listin mín er innifalin í mótífinu

1203 Guðmundur Arason hinn

Jóhannes S. Kjarval var einn
ástsælasti myndlistarmaður þjóðarinnar en hann
fæddist árið 1885 í Efriey í
Skaftafellssýslu. Áhugi hans
á myndlist gerði snemma
vart við sig og þegar hann
flutti til Reykjavíkur sautján
ára unglingur teiknaði hann
hvenær sem færi gafst.
Hann vann fyrir sér með
sjómennsku og árið 1911
sigldi hann til London til að
reyna inngöngu í listaskóla.
Hann fékk ekki inngöngu
en ári síðar komst hann inn
í Konunglega listháskólann
í Kaupmannahöfn. Hann
flutti aftur heim 1922 með

góði er vígður Hólabiskup.

1412 Yfir tuttugu ensk skip far-

konu sinni Tove og börnum en þau skildu og Tove
flutti með börnin aftur til
Kaupmannahafnar. Kjarval
tók hlutverk sitt sem listamaður á Íslandi alvarlega og
dvaldi löngum stundum úti
í náttúrunni einn og málaði. Hann málaði oft margar myndir af sama landslaginu en hann sagði að list
sín væri innifalin í mótífinu. Hann gæti málað sama
mótífið aftur og aftur því
það liti aldrei eins út í mismunandi veðrum. Margir
segja að Kjarval hafi kennt
þjóðinni að meta fegurðina í
mosanum og hraungrjótinu.

1565

1741
1844

1983

1979

ast í illviðri hér við Íslandsstrendur.
Danakonungur staðfestir
Stóradóm, löggjöf um siðferðisbrot.
Hollendingar mótmæla
lélegu brauði.
Jón Sigurðsson er kosinn
á þing á sínum fyrsta kjörfundi með 50 af 52 atkvæðum.
Harold Washington er
kosinn fyrsti þeldökki
borgarstjóri Chicagoborgar.
Lengstu tvíliðakeppni
í borðtennis lýkur eftir
hundrað og eina klukkustund.

Við sendum öllum þeim innilegar þakkir
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför elskulegrar móður okkar,
ömmu og langömmu,

Guðrúnar Lilju
Halldórsdóttur
íþróttakennara, Barðaströnd 10,
Seltjarnarnesi,

sem lést þann 17. mars sl.
Örn Ármann Sigurðsson
Halldór Ármann Sigurðsson
Anna Sigurbjörg Sigurðardóttir
Magnús Ármann Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurður S. R. Markússon
vöruflutningabílstjóri, Ægisvöllum 10,
Keflavík,

lést á heimili sínu 11. apríl. Jarðarförin auglýst síðar.
Elín Óla Einarsdóttir
Kristín R. Sigurðardóttir
Þórunn Sigurðardóttir
Grétar Ólason
Katrín Sigurðardóttir
Klemenz Sæmundsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,
föður okkar, fósturföður, tengdaföður og
afa,

Nicolai Gissurar
Bjarnasonar
Stekkjargötu 53, Innri Njarðvík.
Svanhildur Einarsdóttir
Ingvar Gissurarson
Margrét Hallgrímsdóttir
Anton Gylfason
Ingvar Gylfason
Sigríður Erna Geirmundsdóttir
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Pálína Guðmundsdóttir
Birkimel 10, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Neskirkju mánudaginn 14. apríl
kl. 15.00.
Kristín Björk Friðbertsdóttir
Friðbert Friðbertsson
Njáll Trausti Friðbertsson
Jóhann Grímur Friðbertsson
og ömmubörn.

Soffía Huld
Friðbjarnardóttir
Guðrún Gyða Hauksdóttir
Kristine Feldthus

ÞJÓÐLEGT HANDVERK Dóróthea Jónsdóttir býður ferðamönnum upp á íslenskt handverk og stendur fyrir uppákomum á Oddeyrinni á Akureyri.
MYND/ÖRLYGUR

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐIN MARÍNA: OPNUÐ Á AKUREYRI Á GAMLA ODDVITANUM

Líflegur staður með handverk
Marína er ný þjónustumiðstöð fyrir
ferðamenn skemmtiferðaskipa á Akureyri. Þar var áður gamalt verkstæði sem síðan var gert upp og hýsti
skemmtistaðinn Oddvitann um árabil.
Nú mun Dóróthea Jónsdóttir nýta
húsið undir fjölbreytta starfsemi en
hún hefur undanfarna mánuði staðið í undirbúningi. „Húsnæðið mun
meðal annars hýsa þjónustu fyrir erlenda ferðamenn þar sem handverk og
minjagripir verða í hávegum hafðir,“
segir Dóróthea, sem er vel kunnug íslensku handverki sem framkvæmdastjóri
handverkssýningarinnar
á
Hrafnagili síðastliðin tvö ár. „Húsið
er vel staðsett niðri við höfn þar sem
skemmtiferðaskipin stoppa og við
ætlum að leggja áherslu á að kynna
þjóðlegt handverk fyrir ferðamönnum,“ segir Dóróthea, en í húsinu verður einnig aðstaða fyrir handverksfólk
til að sýna vinnu sína. Einnig munu

ferðamenn geta nálgast upplýsingar um dagskrá í bænum og hvað hægt
er að gera í nágrenninu, auk þess sem
þjóðlegar veitingar eins og rúgbrauð
og flatbrauð með hangikjöti verða á
boðstólum. „Við ætlum að spila þetta
eftir eyranu en sjáum fyrir okkur að
ferðamenn fái nasasjón af íslenskri
matarhefð. Síðan ætlum við jafnvel að
bjóða upp á íslenska kjötsúpu líka.“
Það er auðheyrt á Dórótheu að henni
er annt um íslenska menningu og
handverk og vill að því sé komið vel á
framfæri. „Ég veit hvar maður finnur
fallega minjagripi og ég vil skapa vettvang fyrir handverksfólk til að selja
vörur sínar. Sjálf hef ég sótt fjölda
handverksnámskeiða og er búin að
koma mér í samband við aðila víða. Ég
vil sýna útlendingum hvað við eigum
stórmerkilega hluti í handverkinu.“
Í dag er fyrsti markaðsdagur sumarsins og markmiðið er að hafa slíka

Við þökkum innilega öllum þeim, er sýndu
okkur vinarhug og samúð vegna andláts og
útfarar móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Hrefnu Magnúsdóttur
frá Litladal,

sem jarðsungin var frá Munkaþverárkirkju, laugardaginn 5. apríl sl.
Snæbjörg Bjartmarsdóttir
Ólafur Ragnarsson
Kristján Bjartmarsson
Halldóra Guðmundsdóttir
Jónína Bjartmarsdóttir
Benjamín Bjartmarsson
Ólöf Steingrímsdóttir
Fanney Bjartmarsdóttir
Bert Sjögren
Hrefna Bjartmarsdóttir
Aðalsteinn Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

daga aðra hverja helgi í sumar. „Til að
byrja með verður þetta opið þannig
að fólk geti komið með notað og nýtt.
Fólk sem er að flytja búferlum og þarf
að losna við eldhússtólana getur selt
þá hér og svo aðrir sem flytja inn til
dæmis skartgripi og snyrtivörur svo
hér verður allt mögulegt í bland.“
Dóróthea segir að markmiðið sé að
skapa líflegan fjölnota stað sem geti
nýst sem flestum. Dagskráin er rétt
að fara í gang en á döfinni eru ýmsar
spennandi uppákomur. „Margir vilja
endurvekja gömlu KEA-stemminguna eða dansiböllin sem lauk klukkan tvö. Næstu helgi ætla ég að prófa
það með sýningunni Gráu hárin heilla
og hér verður leikin tónlist í anda sjöunda áratugarins. Gestur Einar útvarpsmaður verður kynnir og Helena
Eyjólfs verður meðal söngvara. Svo
hingað getur fólk komið og rifjað upp
Bítlaárin.“
heida@frettabladid.is

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa, sonar og bróður,

Jóhannesar Sævars
Jóhannessonar
frá Vestmannaeyjum, Suðurtúni 19,
Álftanesi.

Sérstakar þakkir fá Gréta Konráðsdóttir djákni,
Sverrir Björn Björnsson, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og IOOF-Ingólfur.
Ágústa G. M. Ágústsdóttir
Svava Jóhannesdóttir
Alda Lára Jóhannesdóttir
Halldór Klemenzson
Jóhanna María, Þórunn Ágústa, Ella og Anna Lillý
Þórunn Alda Björnsdóttir og systkini hins látna.
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Völdin hafa færst til auðmanna
Efnahags- og félagslegum
ávinningi 20. aldarinnar
er ógnað, að mati Ögmundar Jónassonar.
Auðmenn deili og drottni
á eigin forsendum en ekki
samfélagsins og ásælist
sífellt fleiri svið til að
athafna sig á. Í samtali
við Björn Þór Sigbjörnsson
kveðst Ögmundur vilja
hækka við þá skattana og
fela samfélaginu sjálfu að
styðja þurfandi.

Þ

eirri víðtæku sátt sem
skapaðist um miðbik
síðustu aldar um mikilvægi samtakamáttar og
almennrar
velferðar
stendur ógn af gömlum
og nýjum sérhyggjulausnum. Þetta
er mat Ögmundar Jónassonar, formanns BSRB og þingmanns Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs,
sem óttast að íslenska samfélagsgerðin skaðist af auknum völdum
auðmanna.
Hið opinbera hefur veitt fólki
frelsi til að athafna sig á sífellt fleiri
sviðum samfélagsins. Ögmundur
telur viðsjárvert að halda áfram á
þeirri braut, einkum í heilbrigðisþjónustu.
„Í mínum huga er ekki verið að
stíga framfaraspor heldur hvefa
aftur til liðins tíma. Og mér finnst
sorglegt að við séum að afsala okkur
ávinningi 20. aldarinnar,“ segir
Ögmundur.

Uppskera frjálshyggjunnar
Við spjöllum saman á skrifstofu hans
í Vonarstræti 12 þar sem skjöl og
skýrslur fylla marga hillumetra.
Ögmundur þarf þó hvorki að fletta
upp í þeim né sjálfum sér þegar hann
talar um hver skuli hafa forræðið í
samfélaginu. Hann kann þetta utanbókar.
„Á 20. öldinni uppgötvaðist mikilvægi samtakamáttarins og hve miklu
má fá áorkað með samstilltu átaki og
samvinnu. Við hefðum aldrei náð
þeim árangri sem náðist á sviði vísinda og mennta eða við uppbyggingu
velferðarsamfélagsins ef það hefði
ekki verið gert með þessum hætti.
Um þennan grunn myndaðist merkileg víðtæk sátt og það var ekki fyrr
en undir aldarlokin, undir verkstjórn
Thatchers og Reagans og vaxandi
hirðar þeirra, sem þetta breyttist. Nú
uppskera þeir sem sáðu sínum pólitísku fræjum þá. Við sjáum það í aukinni einkavæðingu og í gömlu sérhyggjulausnunum.“
Sjúklingar orðnir viðskiptavinir
Ögmundi svíður að horfa upp á stjórnvöld leyfa einkaaðilum að veita þjónustu á sífellt fleiri sviðum heilsugæslu og lækninga og berst
hatrammri baráttu gegn því í þinginu.
„Um alllangt skeið hafa fjármálamenn verið þess vel meðvitaðir að

ÖGMUNDUR JÓNASSON, FORMAÐUR BSRB OG ÞINGMAÐUR VG Þótt farrýmaskipting Icelandair pirri hann situr hann iðulega á fyrsta farrými því þannig eru miðar alþingismanna oft í vinnuferðum. Hann segir þá sem þar sitja eiga það sammerkt að borga ekki sjálfir fyrir miðana sína. Á fyrsta farrými er kampavínið ókeypis.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

innan heilbrigðisgeirans
eru
miklir peningar. Þeir vilja ná
í þessa peninga
og þeir hafa
notið fulltingis
pólitískra handlangara við að
undirbúa jarðveg markaðsvæðingar. Menn
hefur greint á
um notkun hugtaka og umræðunni er stundum drepið á
dreif með útúrsnúningi
um
hvaða orð eigi
að nota en mér
finnst
mjög
mikilvægt
að
þjóðin átti sig á
því að markvisst eru stigin
skref til að færa
heilbrigðisþjónustuna út á markaðstorgið.“ Í
takt við þetta sé nú talað um sjúklinga
sem viðskiptavini og innan einkarekinnar heilbrigðisþjónustu er farið að
tala um vöruúrval.
Að mati Ögmundar sýnir reynslan
að lausnir markaðarins eru ekki alltaf hagfelldar neytendum. Hann segir
til dæmis banka og olíufélög ekki

Völdin hafa
verið færð
til auðmanna og
þeir reyna
að kaupa sér
velvild með
aflausnarbréfum.

Ég er frjálslyndur, sósíalískur anarkisti
Pólitísk skilgreining Ögmundar á sjálfum sér.
Þeir straumar sem búa til þann pólitíska
kokkteil sem heitir Ögmundur Jónasson eru
í fyrsta lagi frjálslyndisstefna af því tagi sem
John Stuart Mill boðaði, í öðru lagi sósíalismi
og í þriðja lagi anarkismi.
Ég hef alltaf verið hrifinn af skilgreiningu
Johns Stuarts Mills sem sagði að einstaklingurinn eigi að vera frjáls að því marki sem ekki
skaðar annað fólk.
Oscar Wilde sagði að sósíalisminn væri
einstaklingshyggja fyrir alla. Ég vil virkja kraft
einstaklinga en um leið nýta kosti samstöðu
og samvinnu. Hugsun í anda anarkismans er
síðan bráðnauðsynleg því að hún hamlar gegn
ofríki og ofstjórn. Það fólk sem vill ráðskast
með aðra hefur alla tíð þvælst fyrir mér.

keppa á grundvelli lægri vaxta og
lægra bensínverðs.
„Það er keppt um hver sé duglegastur við að gróðursetja tré og hver
gefur mest til bæklaðra. Þessi fyrirtæki eru horfin frá því ætlunarverki
sem þau sögðust ætla að sinna; að
veita vöru og þjónustu á góðu verði.“

Launafólk forsenda útrásar
Það er kunnara en frá þurfi að segja
að á síðustu árum hafa nokkrir
Íslendingar efnast gríðarlega. Til
hefur orðið stétt auðmanna, Ögmundi
til lítillar gleði. „Ég vil jöfnuð í samfélaginu og þess vegna er mér illa við
misskiptingu fjár og misrétti,“ segir
hann.
En er honum illa við að menn hagnist af rekstri sínum? „Margir hafa
hagnast geysilega á undanförnum
árum en það hefur ekki gerst af
sjálfu sér. Lífeyrissjóðirnir, sem
launafólk greiðir í, hafa gegnt lykilhlutverki í útrásarverkefnum undangenginna ára. Áður runnu peningarnir til uppbyggingar á íslensku
velferðarsamfélagi en nú er búið að
færa þessa fjármuni yfir í allt annan
farveg, yfir í heim fjármagnsins.“
Hinir ríku hafi því hagnast fyrir tilstuðlan lífeyrissparnaðar íslensks
almennings. Fólki mislíki þegar
þessir peningar séu notaðir til þess
að reisa hallir og kaupa einkaþotur.
Nýverið lét Ögmundur svo um
mælt að auðmenn hefðu sagt sig úr
lögum við samfélagið. Hann segist
eiga við að margir, með sínu framferði, bruðli og bílífi, séu komnir á
annan bát en hinir. Þeir lifi öðru lífi
og axli ekki félagslega ábyrgð með
ráðstöfun fjármuna. Þannig hafi þeir
sagt sig úr lögum við okkur hin.
Björgólfur eins og Móðir Theresa
Ögmundur gefur lítið fyrir rausnarlegar gjafir sem sumir auðmannanna
hafa látið af hendi rakna til samfélagslegra verkefna og setur við þær
spurningarmerki. „Þetta er svona
Rockefeller-stíll. Nálgun amerísku
milljarðamæringanna. Það er dásamað þegar auðmennirnir gefa fátækum, sjúkum, hrjáðum og listamönnum. Jafnvel Þjóðminjasafnið er orðið
háð svona framlögum. Björgólfur er
að verða einhvers konar Móðir Teresa, hann læknar og líknar en hvaðan
eru peningarnir fengnir? Þeir koma
frá samfélaginu og pólitíska spurn-

ingin sem við stöndum frammi fyrir
er hvort við viljum að auðæfi samfélagsins séu til ráðstöfunar af hálfu
þessara aðila í staðinn fyrir að vera
undir lýðræðislegri stjórn. Völdin
hafa verið færð til auðmannanna og
þeir reyna að kaupa sér velvild með
aflausnarbréfum.“
Ögmundur velkist ekki í vafa um
að hann vilji hækka skatta á fyrirtæki, hækka fjármagnstekjuskatt og
koma á hátekjuskatti á ný. „Ég vil
snúa aftur til jöfnuðar og gera um
leið hroka, bruðl og misskiptingu
útlæg.“

Andvígur farrýmaskiptingu Icelandair
Ögmundur hefur gagnrýnt margfræga Búkarestför forsætis- og utanríkisráðherra á leiguflugvél. Hann
segir þá gagnrýni byggjast á sömu
forsendum og gagnrýnina á flottræfilshátt auðmannanna. „Þetta er
táknrænt um hvert menn vilja halda.
Þjóðinni er ögrað,“ segir hann.
En það þarf ekki leiguflugvélar til
svo Ögmundur gagnrýni ferðavenjur. Hann er á móti farrýmaskiptingu
Icelandair í venjulegu áætlunarflugi.
„Sú aðgreining sem gerð er í íslenskum farþegaflugvélum pirrar mig. Og
hvað er sammerkt með öllum þeim
sem sitja á fyrsta farrými? Enginn
borgar fyrir sig sjálfur. Ekki nokkur
maður. Allir eru á framfæri annarra,
annað hvort fyrirtækja eða hins opinbera, og fá heit handklæði til að þvo
sér með og ókeypis kampavín að
drekka.“ Ögmundur veit allt um þjónustuna því í vinnuferðum fljúga
alþingismenn oft á fyrsta farrými.
„Ég sit iðulega þarna, einfaldlega
vegna þess að ég á ekki annarra kosta
völ ef miðinn er þannig,“ segir hann.

Björgólfur
er að verða
einhvers
konar Móðir
Teresa, hann
læknar og
líknar en
hvaðan eru
peningarnir
fengnir?

➜ FERILLINN
Fæddur í Reykjavík 1948.
Stúdent frá MR 1969.
MA-próf í sagnfræði og stjórnmálafræði frá Edinborgarháskóla
1974.
Rannsóknir við Edinborgarháskóla, auk ýmissa hlutastarfa, til
1978.
Fréttamaður Útvarps og Sjónvarps til 1988.
Formaður BSRB síðan 1988.
Alþingismaður í Reykjavík og í Suðvesturkjördæmi fyrir Alþýðubandalagið og óháða, Óháða og VG síðan 1995.
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Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Skyr – sætt, súrt
og kryddað
Petrína Rós Karlsdóttir

Íslensk súpa með
suðrænu ívaﬁ
Matreiðslumeistarar elda
úr fersku hráefni

Sjávarréttaveisla
á heimsvísu

Íslenskt

Þjóðlegur matur fyrir Íslendinga
Samtímaleg sýn á ástsælustu rétti þjóðarinnar

SILKIMJÚKIR SKYREFTIRRÉTTIR LUMMUR MEÐ BANANASKÍFUM
FRÓÐLEIKUR UM FJALLAGRÖS SVALANDI MYSUDRYKKIR
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matur

ÍSLENSKT, JÁ TAKK!
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir skrifar

B

ráðum kemur betri tíð. Með blóm í haga.
Kartöflum í görðum. Jarðarberjum í beðum.
Silungi í vötnum. Kátum kúm á túnum. Og
sprækum lömbum í haga.
Blómatími íslenska náttúrueldhússins, með
ferskum keim af öllu sem þaðan kemur og sýnir hina
hliðina á matarteningi lýðveldisins, þegar súrmatur
og sviðakjammar lúta í lægra haldi í matreiðslubókum húsfreyja.
Íslenskur matur geymir bragð af frelsi. Barnslegri
gleði. Og líka ósvikinni hamingju.
Fátt er fegurra en íslenskt sumarsalat á blómlegum dúk undir berum himni eða silkimjúkur
skyrtoppur skreyttur nýtíndum jarðarberjum í
rjómalituðu baði, og víst að lofandi angan af íslensku
lambakjöti og nýuppteknu grænmeti á grillhlóðum
sumarkvölda stenst enginn.
Sumardagurinn fyrsti er handan við hornið og
fram undan örstutt, skærbjart og unaðslegt sumar á
ísaköldu landi. Höfum hugfast að lífið er stutt og
njótum hverrar stundar. Sumarið sem koma skal
fáum við aldrei aftur upplifað, frekar en sumrin þar
á undan.
Íslendingar njóta þess að naumt skammtaðir
sumardagar eru lengri hér en víðast hvar í veröldinni, þótt stundum vori seint og hausti snemma.
Lifum því hvern dag af spenningi yfir því að vera til
og leyfum okkur að verða ástfangin og eirðarlaus af
girnd í íslensk hlaðborð og óvænt tilefni sumarsins,
eins og árstíðin beinlínis kallar á. Hver einasti
sumardagur er ævintýr og alltaf tilefni til að gleðjast
og gera sér glaðan dag með ástvinum, sem og
sjálfum sér.
Gerum sumarmánuðina fram undan frjósama í
matseldinni. Verum þjóðleg í júní og köllum vini
saman yfir brauðsúpu, sykruðum lummum og
flatkökum með hangikjöti.
Notum alþjóðlega gaffla í matargerð sólmánaðar
þegar við gæðum okkur á spriklandi fiski úr íslenskum sjó og setjum punkt yfir i-ið með heimsborgaralegum útfærslum skyrs í ábæti.
Njótum svo uppskeru úr íslenskri foldu í ágúst,
með litríkum berjum, bragðmiklu grænmeti og
dýrindis kjöti af fjöllum.
Hugmyndirnar eru óþrjótandi, enda matarkistan
ríkuleg og stoltvekjandi fyrir heimili og gestgjafa
vorrar þjóðar. Borðum sem oftast íslenskan mat í vor
og sumar. Það toppar ekkert eigin heimanmund þar.
SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

A

Aðalréttur

Hvunndags

Hvunndags og
til hátíðabrigða

E

Eftirréttur

Til hátíðabrigða

Fiskur

matur kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Emilía Örlygsdóttir, emilia@
frettabladid.is og Roald Eyvindsson, roald@frettabladid.is.
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton Brink Pennar:
Gunnþóra Gunnarsdóttir, Klara Kristín Arndal, Mikael Marínó
Rivera, Ragnheiður Tryggvadóttir, Rut Hermannsdóttir, Vera
Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir. Ljósmyndir: Fréttablaðið
Auglýsingar: Stefán P. Jones spj@frettabladid.is

Lummur með banönum eru vinsælar hjá barnabörnum Jens.

Sulta er góð
ofan á lummur.

Jens Pétur Clausen lumar á skemmtilegri lummuuppskrift.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Lokkandi ilmur

ÚR ELDHÚSINU
Jens Pétur Clausen bifvélavirki er sérfræðingur í lummugerð.

Þ

egar við vorum
krakkar
voru
Nammi
lummur
mikið
namm! bakaðar og nýtnin mikil.
Ef afgangur varð á mat
var hann nýttur,“ rifjar
Jens Pétur Clausen upp, en hann er
mikill áhugamaður um lummur. „Hrísgrjónagrautur var aðaluppistaðan í
lummum í gamla daga. Þá var algengt
að setja rúsínur út í deigið áður en það
var bakað og mikið notað af smjörlíki,
sem var brætt á pönnu og bætt út í.
Mikill sykur var svo notaður ásamt
vanillu og/eða kardimommudropum.
Því fleiri sem eggin urðu, því betri
urðu lummurnar, sem voru bakaðar
löðrandi í smjöri og strásykri stráð
yfir, oft milli laga. Einnig þótti gott að
nota sultu ofan á lummurnar. Rabarbarasulta var yfirleitt til heima.“
Áhuginn fyrir lummunum virðist

ekki hafa dvínað með árunum þar sem
Jens skellir í lummur eftir þörfum,
bæði fyrir barnabörn og gesti sem
kom með stuttum fyrirvara. Mest
hefur hann bakað úr þremur lítrum af
deigi, en náði þó ekki sjálfur að gæða
sér nema á einni lummu, svo góðar
þóttu þær.
Jens viðurkennir að hafa gert nokkrar breytingar á deiginu í takt við tíðarandann. Meðal annars skipt út smjörlíki, sem þykir ekki lengur eins hollt og
áður, fyrir matarolíu og notað súrmjólk. Svo hefur hann gert ýmsar tilraunir með deigið; skorið niður banana
og þrýst skífunum í lummurnar, meðan
þær bakast öðrum megin, og bakað
bananann með þegar þeim var snúið
við. Hann bendir á að eins sé gott að
stífþeyta eggjahvítur og blanda þeim
varlega við deigið vilji maður léttari
lummur.

LUMMUR
5 dl hveiti
4 msk. sykur
4 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt
6 msk. bragðlítil olía/smjörlíki
5 dl súrmjólk/mjólk (gott að blanda til
helminga)
2-3 egg
Blandið þurrefnunum saman í skál. Gott að
þeyta það sem fljótandi er. Blandið svo því
þurra og blauta saman þar til það hefur jafnast
vel. Hitið pönnukökupönnuna vel og bakið
lummurnar, fyrst á annarri hliðinni þar til þær
eru orðnar þurrar í gegn og svo í skamman
tíma á hinni hliðinni. Rjóðið örlítilli olíu á
pönnuna ef lummurnar festast við. Hægt er að
baka banana með eins og lýst hefur verið.

VERSLUN SÆLKERANS

MATREIÐSLUBÓKIN

Hollt í litla gogga
Hvað á ég að gefa barninu mínu að borða? er leiðarvísir
ætlaður foreldrum sem eru að byrja að gefa börnum
sínum fasta fæðu. Í bókinni er að finna ýmsar ráðleggingar og svör við mörgum þeim spurningum sem vakna
hjá foreldrum þegar kemur að þessum áfanga á vaxtarskeiði barnsins. Hún
inniheldur meðal annars
ítarlegan lista yfir hvenær börn mega byrja að
borða vissar fæðutegundir, leiðbeiningar í
meðhöndlun ávaxta og
grænmetis ásamt fjölda
mynda.
Uppskriftir
bókarinnar eru margvíslegar, þar er að finna
margar einfaldar og
góðar uppskriftir að
barnamat, hollum mat fyrir alla fjölskylduna og fyrir
matvönd kríli. Höfundur bókarinnar, Ebba Guðný Guðmundsdóttir, er kennari að mennt. Hún eignaðist sitt
fyrsta barn fyrir um fimm árum og bókin er afrakstur
þeirra upplýsinga og uppskrifta sem hún safnaði um
mat og heilsu barna á þeim tíma.

Sælkeraverslun

Friðriks

Sælkeraverslun Friðriks V er til húsa í
kjallara veitingastaðarins Friðriks V að
Kaupvangsstræti 6 á Akureyri. Verslunin
er líkt og veitingastaðurinn rekin af
hjónunum Friðriki Val Karlssyni og
Arnrúnu Magnúsdóttur.
Í sælkeraversluninni er boðið upp á
úrvalshráefni til sælkeragerðar frá
framleiðendum í héraði. Þar er veglegt
fisk- og kjötborð en auk þess ostaborð,
sultur og súkkulaði frá Hafliða Ragnarssyni.
Hægt er að panta smærri veislur eins og
til dæmis smárétti til að taka með sér og
eru fagmenn reiðubúnir að veita viðskiptavinum ráðleggingar við veisluhöld og
matargerð.
Einnig er boðið upp á innfluttar gæðavörur eins og olíur, ólífur og fleira sem
tilvalið er að setja í gjafakörfur sem fást í
versluninni.
Í tengslum við sælkeraverslunina er
rekinn hádegisverðarstaður þar sem hægt er að fá súpu og rétt dagsins alla virka daga. Á föstudögum er nýtt sushi til
sölu og á laugardögum er boðið upp á mjólkurgraut á milli klukkan 13 og 14.
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1

LEYNIVOPNIÐ

2

Fjallagrös

1. Fjallagrös eru þrátt fyrir nafnið
fléttur en ekki grös, en fléttur eru
sambýli svepps og þörungs.
Það stoppar ekkert gömlu hrærivélina hennar Halldóru, sem hefur verið í fullri notkun
í fimmtíu og tvö ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

2. Oft var mikið haft fyrir því að ná
í fjallagrös hér áður fyrr.

Aldrei bilað í 52 ár

3. Fjallagrös eru næringarrík og
meðal annars auðug af trefjum og
steinefnum. Þau eru einnig talin
hafa styrkjandi áhrif á ónæmiskerfið.

MYND/HÖRÐUR KRISTINSSON

3

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Halldóra Guðmundsdóttir á leynivopn í eldhúsinu sínu sem hefur fylgt
henni í fimmtíu og tvö ár. Leynivopnið er Kitchen Aid-hrærivél sem hún
fékk í gjöf frá starfsfélögum sínum.
„Ég gæti hreinlega ekki verið án þessarar vélar. Hún var stórkostleg á
sínum tíma og er enn þann dag í dag. Mér þykir afskaplega vænt um hana
og hún fer aldrei inn í skáp. Ástæðan er ekki sú að hún sé svo fögur heldur
nota ég hana svo mikið að það tekur því varla að setja hana inn í skáp,“ segir
Halldóra.
Hrærivélin hefur aldrei bilað og segir það nú mikið um gæðin í Kitchen
Aid-vélunum að mati Halldóru. „Þessi elska hefur aldrei brugðist mér en
það fylgdi glerskál með og hún brotnaði og þá fékk ég mér bara stálskál
sem hefur dugað vel alla daga síðan,“ útskýrir hún. Margar kökurnar hafa
verið bakaðar á þessum fimmtíu og tveimur árum en Halldóra notar vélina
ekki aðeins í bakstur því vélinni fylgdu hlutir sem geta hakkað fisk og kjöt
og skorið grænmeti.
„Vélin er ekki aðeins fyrir bakstur, í henni get ég gert svo margt sem ég
nýti mér óspart enda mun auðveldara að henda til dæmis grænmeti í vélina
í stað þess að handskera það. Margir nota vélarnar sínar aðeins í bakstur en
þær geta svo miklu meira en það. Svo er endingargildið á þessum Kitchen
Aid-vélum ótrúlegt. Ef öll rafmagnstæki myndu nú endast svona væru trúlega margir framleiðendur farnir á hausinn sem og raftækjabúðir. Það sést
vel á minni vél að hún er komin til ára sinna en hún er ekki á því að gefa upp
öndina.
Ég veit alla vega eitt, að hrærivélin mín er og verður alltaf mitt leynivopn í eldhúsinu,“ segir Halldóra glöð í bragði.

HRÁEFNIÐ: Fjallagrös

Náttúruleg heilsubót
F

jallagrös eru þrátt fyrir nafnið
fléttur en ekki grös en fléttur eru
sambýli svepps og þörungs.
Grösin eru algeng á norðlægum slóðum og þá sérstaklega á Íslandi.
Þau vaxa villt um allt land, bæði á
hálendi og láglendi. Vaxtarlag þeirra
er mjög mismunandi og geta þau
verið dökkbrún eða nær svört, mjó
og rennulaga en einnig blaðkennd, allbreið, ljósbrún eða
grænleit.
Fjallagrös hafa verið
notuð í matargerð og til lækninga á Íslandi og víðar um ár
og aldir.
Á árum áður var oft farið langan veg á grasafjall á
vorin eða snemma sumars og grasað eins og það var

kallað. Grösin voru ýmist þurrkuð og
mulin eða bleytt upp og söxuð.
Þurrkuð voru þau meðal annars notuð til
að drýgja mjöl. Þau voru soðin í blóðmör,
seyði af þeim drukkið, þau notuð sem
litunargras, möluð í mat og soðin í
grasagraut og fjallagrasamjólk.
Sumir halda því fram að heilsufar
þjóðarinnar hafi að ýmsu leyti versnað
eftir að hætt var að nota fjallagrös í sama
mæli og áður.
Þau eru næringarrík og meðal annars auðug
af trefjum og steinefnum. Í þeim er beiskjuefni sem örvar rennsli munnvatns og magasafa. Þau eru talin hafa mýkjandi og græðandi
áhrif á slímhúð í öndunarfærum og meltingarvegi
og auk þess styrkjandi áhrif á ónæmiskerfið. - ve

VERKUN Í NOKKRUM ÞREPUM
Harðfiskur átti þátt í að halda lífi í
þjóðinni hér á árum áður. Þótt það
hafi breyst í áranna rás nýtur
harððfiskurinn enn töluverðra vinsælda meðal landsmanna enda
bæði góður og hollur. Og enda þótt
gamlar hefðir séu farnar að víkja
fyrir nýrri er harðfisksverkun
stunduð af krafti víða um land,
meðal annars í Darra ehf. á Grenivík, sem hefur verið rekin í tólf ár.
Heimir Ásgeirsson, framkvæmdastjóri og annar eigandi Darra ehf.,
segir verkunina flókið ferli. „Harðfisksverkunin er unnin í nokkrum
þrepum. Fyrst er fiskurinn keyptur
og hann flakaður. Síðan eru flökin
snyrt og úrbeinuð. Eftir þá vinnu
er fiskurinn settur á grindur sem
eru settar í þurrkklefa. Allur
fiskurinn er þurrkaður inni en ekki
úti eins og áður var gert. Flökin
tekur fjóra til sex daga að þorna,“
útskýrir Heimir og heldur áfram:
„Eftir að fiskflökin hafa þornað
eru þau völsuð þar til þau mýkjast

Harðfiskur nýtur mikilla vinsælda hjá þjóðinni enda bæði hollur og góður.
NORDICPHOTOS/GETTY

upp. Þá eru þau sett í neytendaumbúðir og tilbúin til sölu.“
Hann bætir við að vegna mikillar

rýrnunar eftir harðfisksverkunina
nýtist ekki nema átta prósent af
slægðum fiski.

KitchenAid háfar
KJÖLFESTA Á HEIMILUM

ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

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

matur

PÖNNUKÖKUPANNA
til að hrista fram úr erminni
dýrindis kökur. Hvort heldur
með rjóma, sykri eða sultu.
Frá Kokku Laugavegi 47 –
íslensk framleiðsla. Kostar
6.950 krónur.

KJÖTHAMAR til að dúndra í steikina er
gæðagripur sem hver húsmóðir og
-faðir þarf að eiga í eldhúsinu.
Frá Búsáhöldum,
Kringlunni. Kostar 1.795
krónur.

SÓDAVATN
MEÐ SÍTRÓNU
er gott með
matnum eða eitt
og sér. Nú eða
heimatilbúið
gos með gamla
góða Soda
Stream-tækinu.
Fæst í Byggt og
búið, Kringlunni,
á 7.888 krónur.

KLEINUR OG
SOÐIÐ BRAUÐ vekja
góðar minningar fyrir marga.
Kleinuhjólið rennur ljúflega um
deigið eins og kleinurnar renna út með
kaffinu eða mjólkinni hjá ömmu. Frá
Búsáhöldum, Kringlunni. Kostar 495 krónur.

Í ELDHÚSKRÓKNUM

Bláberjaskyrterta
með kornflexbotni.

Skyr með bláberjakrapi og
hvítsúkkulaðimús.

Ó, ljúfa líf
Ó restaurant er nýr og spennandi veitingastaður
á Hótel Óðinsvéum. Eyþór Rúnarsson, landsliðskokkur
og yfirmatreiðslumaður, hefur sett saman glæsilegan
matseðil þar sem gæðahráefni er sett í öndvegi.
Smáréttir/forréttir frá 1500 kr.
Aðalréttir frá 3200 kr.
Eftirréttir frá 1400 kr.
Gæðamatur á góðu verði í þægilegu umhverfi í hjarta
borgarinnar. Borðapantanir í síma 511 6677, orestaurant.is.
Verið velkomin á Ó restaurant.

Drifhvítir

íslenskir draumar
Það er hvítt, stundum litað, oftast silkimjúkt og dýrindis málsverður með rjóma. Íslenska skyrið er unaðslegur kostur, hvort sem það er snætt úr dós eða í ábætisréttum.

S

kyr er frábært sem undirstaða í eftirréttum, en í ábætisgerðinni hef ég hugfast að oftast þykir skyr langbest með rjóma
og bláberjum,“ segir Kristófer
Þórðarson, matreiðslumaður á
Lækjarbrekku, þar sem hann útbýr
sígildan ábæti af matseðli hússins
þar sem skyr er í aðalhlutverki.
„Mér finnst dapurlegt að sjá
hvað skyr hefur hörfað víða á

kostnað franskra súkkulaðitertna
af matseðlum veitingahúsa á landsbyggðinni, því útlendum ferðamönnum þykir nauðsyn og upplifun
að smakka þennan þjóðarrétt
Íslendinga. Súkkulaðikökur fást
alls staðar í heiminum, en skyr
aðeins hér og um að gera að leika
sér með það og bjóða með stolti,“
segir Kristófer, sem fer varlega í
að sykra skyrið. „Auðvitað þarf að

minnka súra bragðið með smá
sykri, en þegar borin er fram bláberjasósa, sorbet eða súkkulaðimús með skyri er kominn sætur
mótleikur við það súra, en mikilvægt er að kæfa ekki skyrbragðið
með sykri,“ segir Kristófer og
hvetur sælkera til að prófa sig
áfram með skyrið. „Skyr er flottur,
þjóðlegur kostur, og á alltaf við.“
- þlg

E
SILKIMJÚKIR SKYR-EFTIRRÉTTIR
SKYR með bláberjakrapi og hvítsúkkulaðiskyrmús
SKYR
hreint skyr
rjómi
sykur
Hlutföll hráefnis notuð
eftir smekk þegar skyr
er sett í skál og hrært
saman.
BLÁBERJAKRAP
300 g sykur
25 g glúkósi
1 l vatn
200 g bláberja-puré
¼ stk. sítróna
250 g frosin bláber

Ó restaurant Þórsgata 1
Tel. +354 511 66 77 orestaurant.is
Hótel Óðinsvé 101 Reykjavík Tel. +354 511 62 00 o@orestaurant.is

Hitið allt upp þar til
sykur er uppleystur.
Látið standa í 30

mínútur. Sigtið og
kælið.
BLÁBERJASÓSA
500 g frosin bláber
125 g sykur
½ stk. sítróna (safi og
rifinn börkur)
¼ stk. kanilstöng
Hitið allt upp þar til
sykur er uppleystur.
Látið standa í 30
mínútur. Sigtið og
kælið.

Setið matarlím í vatn.
Þeytið eggjarauður og
sykur saman. Bræðið
súkkulaði yfir vatnsbaði
og setjið út í. Léttþeytið
rjóma og bætið varlega
út í. Setjið skyr varlega
saman við. Bræðið
matarlím yfir vatnsbaði
og setjið varlega saman
við blöndu.

BLÁBERJASKYRTERTA með
kornflexbotni

HVÍTSÚKKULAÐISKYRMÚS
8 eggjarauður
100 g sykur
1 l rjómi
500 g súkkulaði
5 matarlímsblöð
400 g skyr

FYLLING
500 g hreint skyr
200 g sykur
500 ml rjómi
250 g bláber
6 blöð matarlím
Setjið matarlím í vatn.

Þeytið saman skyr og
sykur. Maukið bláber og
bætið út í. Léttþeytið
rjóma og blandið
varlega saman við.
Bræðið matarlím yfir
vatnsbaði og setjið
varlega saman við
blönduna.
BOTN
55 g mjólkursúkkulaði
250 g kornflex
140 g pralín/hnetusmjör
Bræðið súkkulaði
yfir vatnsbaði.
Setjið allt hráefni
í matvinnsluvél.
Hellið í
kökuform
og kælið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Sjávarréttaveisla

ÞRÍR LJÚFFENGIR RÉTTIR

Fjölbreyttir

Skötuselurinn bragðast kannski enn
betur í háloftunum í vorinu. Frá
hádegisverðarstaðnum Nítjánda
með kartöflumauki og
mangósalati.

réttir í fyrirrúmi
Kokkar veitingastaðarins Víns og skeljar kunna uppskrift að gómsætum lax og hlýra í sítrónugrassósu.

S

Hádegisverður

í háloftunum
Veisluturninn í Kópavogi var opnaður á dögunum og er þar með
hæsti veitingastaður landsins. Þar er margt gott í boði og meðal
annars dýrindis skötuselur.

V

ið opnuðum hádegisverðarstaðinn
Nítjanda á samnefndri
hæð fyrir skömmu og höfum
haft fullt út úr dyrum síðan,“
segir Sigurður Gíslason,
yfirmatreiðlumeistari
og
framkvæmdastjóri Veisluturnsins í Kópavogi við
Smáratorg sem er nú hæsta
bygging landsins.
Á 21. hæð turnins eru
veislusalir með sex metra
lofthæð, bar og setusofu. Að
sögn Sigurðar hentar salurinn vel fyrir veislur og móttökur.
„Hugmyndin
að
staðnum kom til fyrir tveimur árum og við höfum lagt
mikla vinnu í þetta. Meðal
annars fórum við bæði til
Las Vegas og London. Þar
kynntum við okkur nýjustu
veislusalina og skörtum nú
nýjustu tækni fyrir bæði
fundi,
ráðstefnur
og
veislur,“ segir Sigurður og
nefnir einnig barinn T 20

Sigurður Gíslason framkvæmdastjóri og yfirmatreiðslumeistari
býður í hádegisverð í háloftunum á Nítjánda, sem er nýr veitingastaður í hæsta húsi landsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sem trónir á efstu hæð eins
og nafnið gefur til kynna.
Yfirþjónn er Gunnar Rafn

Heiðarsson og yfirbarþjónn
er Valgarður Finnbogason,
sem er að sögn Sigurðar
einn af fáum faglærðum
barþjónum á Íslandi.
Hádegisverðarstaðurinn
Nítjánda býður upp á létta
hádegisverði; ferska fiskrétti og kjötrétti, súpur og
sushi. Sigurður segir að
innan skamms verði boðið
upp á dögurð um helgar með
fallegt útsýni til allra átta.
Margar nýjungar standa
fyrir dyrum hjá Veisluturninum, meðal annars svokölluð Fjölbragðaveisla sem
samanstendur af fjölda
rétta; forréttum, aðal- og
eftirréttum sem lagðir eru á
borð gestanna sem tína á
diska eftir eigin höfði. Fyrirkomulagið hentar fólki með
ólíkan matarsmekk þar sem
margir ólíkir réttir eru
bornir fram í einu.
Sjá www.veisluturninn.is
- rh

A
SKÖTUSELUR MEÐ HVÍTLAUKSKARTÖFLUMAUKI
OG MANGÓSALATI
SKÖTUSELUR

KARTÖFLUMAUK

MANGÓSALAT

800 g hreinsaður
skötuselur
100 g smjör
salt
pipar

2 bökunarkartöflur
2 hvítlauksgeirar
½ bolli rjómi
100 g smjör
salt

1 mangó skorið
1 paprika
50 g steiktir sveppir
salt
ólífuolía

Skötuselurinn er kryddaður með salti og steiktur í
um þann bil 2-3 mín á
hvorri hlið upp úr smjöri.

Afhýðið kartöflur og
hvítlauksgeirana. Sjóðið í
söltu vatni. Maukið
kartöflurnar með hvítlauknum og bætið rjóma
og smjöri saman við.

Skerið niður allt grænmetið fínt. Blandið saman
og kryddið til með salti
og olífu olíu og setjið
undir fiskinn.

taðurinn er svipaður að
stærð og hann var áður,
en staðsetningin er
betri. Við vorum áður í bakhúsi á Laugavegi sem var
mjög sjarmerandi en sáumst
ekki eins vel,“ segir Kristján Nói Sæmundsson, eigandi veitingahússins Víns
og skeljar sem var nýlega
flutt um set í gamla Fálkahúsið að Laugavegi 24.
Að sögn Kristjáns hafa
litlar sem engar breytingar
verið gerðar á starfseminni,
nema að nú er einnig haft
opið í hádeginu, og hélt
þema staðarins sér við flutninginn; fjölbreyttir sjávarréttir eru enn hafðir í fyrirrúmi á matseðli þótt kjöt sé
einnig í boði og mikið lagt
upp úr fersku íslensku hráefni.
Nýtur staðurinn mikilla
vinsælda bæði á meðal
landsmanna sem og ferðamanna sem eru sólgnir í
hrefnukjötið sem þar er
boðið upp á. „Það hefur
verið nóg að gera eftir að
við fluttum okkur, ekki síður
í hádeginu en á kvöldin,“
útskýrir
Kristján,
sem
ásamt kokkum staðarins var
svo vinsamlegur að galdra
fram ljúffenga sjávarréttatvennu fyrir lesendur.

A

Lax, hlýri og meðlæti að hætti kokkanna á veitingastaðnum Víni og
skel.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LAX OG HLÝRI AÐ HÆTTI KOKKA VÍNS OG SKELJAR
Uppskrift fyir 4

FISKITVENNA
Lax og hlýri, 200 g á
mann með roði.
Steikið á pönnu með olíu,
salti og pipar. Eldað á
roðinu í um það bil 2
mínútur og 1 mínútu á
hinni hliðinni og setjið í
200° C heitan ofn í 4-5
mínútur.

SÍTRÓNUGRASSÓSA
1 stk. sítrónugras (má
nota niðursoðið)
50 g saxaður laukur
75 ml hvítvín
1 tsk. túrmerik
100 ml fisksoð
100 ml rjómi
2 msk. ólífuolía
2 msk. smjör
Skerið sítrónugras í litla
bita. Setjið það því næst í
pott ásamt lauk, olíu og
túrmerikinu. Setjið hvítvín
sett út í, því næst fiskisoð.

Setjið rjóma síðast út í
ásamt smjörinu. Þykkt er
háð smekk.

mót svo það nái að
helmingi kartöflunar. Eldið
í 35 mínútur við 150° C.

GRÆNMETI

KRYDDJURTASALAT

150 g zucchini
150 g sellerírót
150 g gulrætur
smjör, salt og pipar
Skerið í þunna og mjóa
strimla og steikið á heitri
pönnunni með smjöri.
Eldið í um það bil 1
mínútu.

FONDANT KARTÖFLA
4 bökunarkartöflur
1 stk. kjúklingakraftur
og vatn
smjör, salt og pipar
Skerið kartöflurnar í eins
kubba og steikið upp úr
olíu svo þær brúnist. Setjið
þær því næst í eldfast mót
og hellið vatni og krafti í

1 poki af lollorosso
dill
kerfill
koríander
graslaukur
sítróna
olía og salt
Skolið salatið og pillið í
hæfilega stærð. Takið
kryddjurtirnar af stilkum
og blandað saman í
hæfilegu magni við salat.
Setjið sítrónusafa,salt og
olíu út í eftir smekk.

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR? MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5426 - vip@365.is

S. 512 5441 - hrannar@365.is

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

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

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

Sanngjarnt verð

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

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

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

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

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Við ætlum að fjölga fólki

Rúmlega 400 starfsmenn Alcoa Fjarðaáls fagna nú þeim áfanga að búið er að gangsetja síðasta
rafgreiningarkerið í öflugustu álframleiðslulínu heims. Við viljum nota tækifærið og þakka öllum
þeim sem hafa lagt hönd á plóg við að koma álverinu í Reyðarfirði á laggirnar. Um leið og við
kveðjum erlenda sérfræðinga sem hafa aðstoðað okkur við gangsetninguna, ætlum við að fjölga
starfsmönnum Fjarðaáls til þess að mæta auknum verkefnum og skapa svigrúm fyrir meiri
þjálfun, fræðslu og starfsþróun.

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 41982 04.2008

Framtíðarstörf í framleiðslu
Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Mikið er lagt upp úr

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal

þjálfun og starfsþróun. Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfs-

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun

mönnum margvíslega þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

og akstur til og frá vinnu.

Kynntu þér kosti þess að búa og starfa
á Austurlandi: www.austurat.is

www.alcoa.is

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is /
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Við erum stolt af starfsemi okkar!
Viltu slást í hópinn?
ILVA er ný húsgagna- og heimilisvöruverslun frá Danmörku. Við erum stolt af orðspori
okkar er varðar gæði, verðlagningu og þjónustu. Fyrir okkur er gott einfaldlega ekki
nógu gott. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og við viljum að starfsfólkið sé
stolt af okkur.

Hvað er ILVA?
ILVA hóf starfsemi í Danmörku árið 1974 og varð ﬂjótt þekkt af fjórum meginþáttum; miklu
vöruvali úrvalshönnunar, glæsilegum verslunum, hagstæðri verðlagningu og þjónustu í sérﬂokki. ILVA er ein stærsta smásöluverslun með sérhönnuð húsgögn og heimilisvörur á Norðurlöndum. Í dag eru reknar ILVA verslanir í Danmörku, Sví þjóð og Bretlandi. Lestu meira um ILVA
á heimsíðunni www.ilva.com.

Laus störf í nýrri verslun okkar í Reykjavík
Síðsumars mun ILVA opna nýja og glæsilega verslun að Stekkjabrekkum við Vesturlandsveg.
Því leitum við að framúrskarandi starfsfólki til að slást í hópinn.
Við óskum eftir fólki sem býr yﬁr frumkvæði, sjálfsöryggi og eðlislægri þjónustulund sem getur
veitt viðskiptavinum okkar bestu mögulegu aðstoð og þjónustu, en er einnig reiðubúið að ganga
skreﬁnu lengra til hagsbóta fyrir viðskiptavini og fyrirtækið.
Fyrir þig er þetta frábært tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu einstakrar verslunar. Við óskum
eftir fólki til eftirtalinna starfa:

Verslunarstjóri
Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegri stjórn verslunarinnar
og framþróun hennar. Við óskum eftir einstaklingi með
víðtæka reynslu í verslunarrekstri, aðili sem veit að styrk
stjórnun, reglulegt vöruﬂæði, góð markaðssetning, og
framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini eru lykilþættir
árangurs.

Lagerstjóri
Undir daglega ábyrgð heyrir vörumóttaka, afgreiðsla til viðskiptavina og lagerstjórnun. Við óskum eftir einstaklingi
sem hefur mikla vörustjórnunarhæﬁleika og veit að ánægja
viðskiptavinarins er okkar aðalmarkmið.

Svæðisstjórar
Svæðisstjórar bera ábyrgð á tilteknum svæðum verslunarinnar. Verslunin skiptist í þrjú svæði, tvö húsgagnasvæði
og eitt með heimilisvörum. Svæðisstjórar munu taka þátt í
daglegum rekstri verslunarinnar og leiða hóp starfsfólks.

Starfsfólk í sölu og þjónustu
Við óskum eftir starfsfólki til heilsdags- og hlutastarfa.
Í boði eru störf við sölu húsgagna og heimilisvöru, kassaafgreiðslu, símasvörun, meðhöndlun þjónustuábendinga
svo og lagerstörf. Við leitum að rösku og útsjónarsömu fólki
sem er fúst að veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi
þjónustu.

Þjónustustjóri
Þjónustudeild veitir stuðning við söludeildir og ber ábyrgð á
sölukössum, þjónustuábendingum, frágangi raðgreiðslusamninga og almennri þjónustu við viðskiptavini. Áhersla er
lögð á að veita framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini og
sjá til þess að þjónustumarkmið fyrirtækisins séu uppfyllt.

Útstillingahönnuður
Verkefni útstillingahönnuðar er að tryggja heildarútlit
vöruframsetningar í samráði við söludeildir. Einnig skipulagningu á sölu árstíðarbundinnar vöru og söluátaka. Leitað
er að hæﬁleikaríkum starfsmanni sem hefur brennandi
áhuga á híbýlahönnun og gott auga fyrir litum og formum.

Viltu slást í hópinn?
Frekari upplýsingar um störﬁn fást hjá STRÁ MRI
Guðný Harðardóttir og Gunnar Hólmsteinn
Ársælsson svara fyrirspurnum, en viðtalstímar
eru frá kl. 13–15. Vinsamlegast sendið umsóknir/
starfsferilskrár til stra@stra.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2008.
Upplýsingar má einnig nálgast á heimasíðu STRÁ
www.stra.is.

Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík - simi 588 3031 - www.stra.is

Járnsmíði
Inox járnsmiðja óskar eftir að ráða járnsmiði eða menn
vana járnsmíði.
Upplýsingar í síma 581-1313, 894-7171 Árni, 897-1682
Eiríkur eða senda póst á inox@inox.is.

ERT ÞÚ GÓÐUR

SÖLUMAÐUR?
Auglýsum eftir sölumönnum,

Vegna aukinna umsvifa leitar
66°Norður að starfsmanni í
merkingadeild.

körlum og konum, til starfa í verslun
okkar að Krókhálsi 11.

HÆFNISKRÖFUR
•Almenn tölvukunnátta
•Brennandi áhugi á bílum

Helstu verkefni:

•Hæfni í mannlegum samskiptum

• Vinna við bróderingu á merkjum viðskiptavina á ýmsan vinnuog útivistarfatnað 66°Norður
• Vinna við ýmsar merkingar í samstarfi við aðrar deildir
fyrirtækisins

Sæktu um starfið á raesir.is

Hæfniskröfur:

Hjörtur Jónsson, hj@raesir.is

• Menntun eða reynsla í bróderingu og saumavinnu eða
bútasaum æskileg en ekki nauðsynleg
• Nákvæmni í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta og vandvirkni nauðsynleg
• Hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði og viðkomandi þarf
að geta unnið sjálfstætt ásamt því að vinna í hóp
Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl 2008. Nánari upplýsingar um starfið veitir Héðinn Hólmjárn, í síma 535 6600.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á hholmjarn@66north.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
og öllum umsóknum svarað.

Klæddu þig vel

www.66north.is

TOYS”R”US opnar þriðju og jafnframt stærstu verslun sína á Íslandi í haust.
Verslunin verður staðsett í Grafarvogi. Við erum að leita að fólki til að slást í hóp
með TOYS”R”US fjölskyldunni sem ætíð fer stækkandi.

Aðstoðarverslunarstjóri
Um spennandi og krefjandi fullt starf er að ræða með mikla starfsþróunarmöguleika. Fyrir réttu manneskjuna er möguleiki á að
verða verslunarstjóri í þessari verslun eða næstu verslun haustið 2009. Vinnutími er nokkuð sveigjanlegur en er einnig bundinn
við opnunartíma verslunar. Starfsþjálfun fer fram í TOYS”R”US í Kópavogi.
Starfssvið:
UÊ >}i}ÊÃÌÀÕÊÊv>ÀÛiÀÕÊÛiÀÃÕ>ÀÃÌÀ>
UÊ ->>Ê}ÊÍÕÃÌ>ÊÛsÊÛsÃ«Ì>Û
UÊ Þ}>ÊivÌÀÊ}Cs>ÃÌivÕÊvÞÀÀÌCÃÃ
UÊ iÊÛiÀÃÕ>ÀÃÌÀv
UÊ 6iÀs>}}]ÊivÌÀvÞ}ÊÛi}>ÊÌLs>Ê}Ê>Õ}ßÃ}>
UÊ &ÕÀÊÌv>>`ÊÛiÀiv

Menntun og hæfniskröfur:
UÊ sÊiÌÕÊÃiÊßÌÃÌÊÊÃÌ>Àw
UÊ ,iÞÃ>Ê>vÊÛiÀÃÕ>ÀÃÌÀÊis>ÊÃÌÀvÕÊÊÛiÀÃÕÊCÃi}
UÊ ,ÊÃ>Ã«Ì> CvÊ}ÊÍÕÃÌÕÕ`
UÊ -«Õ>}Ã CvÊ
UÊ ÃÕÕ?ÌÌ>

Ráðið verður í stöðuna sem fyrst. TOYS”R”US leitar að manneskju sem er stundvís og skipulögð. Konur jafnt sem karlar eru
hvött til að sækja um starﬁð. Vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á loen-is@toysrus.is merkta „aðstoðarverslunarstjóri“
fyrir 20. apríl nkl. Nánari upplýsingar veitir Lóa Ólafsdóttir í síma 5500807

Starfsmaður á þjónustuborði
TOYS”R”US er að leita að stundvísum og reglusömum einstakling. Um krefjandi og spennandi fullt starf er að ræða.
Starfsmaðurinn ber ábyrgð á öllum þáttum þjónustuborðsins sem og afgreiðslukössum. Starfsþjálfun fer fram í TOYS”R”US
í Kópavogi.
Starfssvið:
UÊ 0ÕÃÌ>Ê}ÊÕ««ßÃ}>}vÊÌÊÛsÃ«Ì>Û>
UÊ LÞÀ}sÊ}ÊÕÃÊ?Ê>v}ÀisÃÕÃÃÕ
UÊ 1««}ÀÊÊÊ ÛiÀÃÊ`>}Ã
UÊ vÌÀvÞ}Ê?ÊÌLsÕÊ}Ê>Õ}ßÃ}Õ
UÊ &ÕÀÊÌv>>`ÊÛiÀiv

Nánari upplýsingar um starfið veitir

Menntun og hæfniskröfur:
UÊ sÊiÌÕÊÃiÊßÌÃÌÊÊÃÌ>Àw
UÊ 0ÕÃÌÕ«ÕÀsÊ}Ê CvÊÊ>i}ÕÊÃ>Ã«ÌÕÊ
UÊ &}ÕsÊ}ÊÃ«Õ}sÊÛÕLÀ}s
UÊ sÊÃiÃÕÕ?ÌÌ>ÊÊÌ>Ê>vÌÊÃiÊÀÌ
UÊ >`}sÊiÃÕÕ?ÌÌ>

Ef þú ert rösk(ur), drífandi og hefur gaman af þjónustu og samskiptum þá er þetta áhugavert tækifæri fyrir þig. Ráðið
verður í stöðuna sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. Vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á
loen-is@toysrus.is merkta „þjónustuborð“ fyrir 20. apríl nkl. Nánari upplýsingar veitir Lóa Ólafsdóttir í síma 5500807

/"*/"9ÊÉ-ÊiÀÊsÕÀvÞÀÀÌCÊiv>}>ÛiÀÃ>>>Ê ,Ê}Ê/"9-¸,¸1-Ê?Ê ÀsÕÀ`ÕÕÊÃiÊ«>ÊÖÊ?ÊÃ>`°Ê?ÊvÞÀÀÌCÕÊÃÌ>Àv>ÊÀÖi}>ÊÓ°äääÊ>ÃÊ
ÊyiÀÊiÊÓxäÊÛiÀÃÕÕ°Ê6ÝÌÕÀÊ/"*/"9ÊiÀÊÕ`ÀÊ`Þ}}ÕÊÃÌ>ÀvÃvÊ°Ês>ÃÀvÃÌvÕÀÊvÞÀÀÌCÃÃÊiÀÕÊÊ >ÀÕ°Ê-Ì>ÀvÃÕ ÛiÀwsÊiÀÊvÀi}Ì°ÊiÃsÊiÀ>Ê
um TOP-TOY á: www.top-toy.com

www.raesir.is
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2AFVIRKJAR ËSKAST
6ANA RAFVIRKJA VANTAR TIL STARFA VIÈ
KREFJANDI RAÚAGNA OG SM¹SPENNU
VERKEFNI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
3TARFSÖJ¹LFUNARNEMAR KOMA EINNIG
TIL GREINA

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace D3.Programming
{
class Umsokn
{
//The person that reads this
private Person Umsaekjandi = "You";
//Skills

,JËSVAKINN EHF

if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)
{ //Independent && likeable

6ESTURVÎR B p  +ËPAVOGUR
3ÅMI   p LVAKI SIMNETIS

if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )
{ //Interested ?
if (Umsaekjandi.Interested)
{ //Contact D3
Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));
}
}
}
}
}

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
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Brákarborg, Brákarsundi 1, sími 553-4748.
Um er að ræða 50% stöðu.
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440

Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Aðstoðarmaður í eldhús
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Leikskólasérkennari /þroskaþjálﬁ
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.
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.

Spennandi störf í boði á Austurlandi
Eimskip leitar að góðu fólki í ýmis störf tengd rekstri félagsins á Austurlandi.
Í boði eru fjölbreytt störf hjá traustu og góðu, alþjóðlegu fyrirtæki.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störﬁn.

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

og Asíu.
s  STARFSMENN

3UMARSTÚRF É !USTURLANDI

-JØEYRARHÚFN 2EYARlRI

Viljum ráða hresst og duglegt ungt fólk
til fjölbreyttra sumarstarfa. Sláðu til og
komdu í hóp öﬂugra og skemmtilegra
starfsmanna.

Leitum að fólki til framtíðarstarfa við
Mjóeyrarhöfn á Reyðarﬁrði. Um er að
ræða vaktavinnu þar sem unnið er
á tvískiptum 12 tíma vöktum.

-ENNTUNAR OG HFNISKRÚFUR

Helstu verkefni eru lestun gáma,

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

gámafærslur og kranavinna.

Bílstjórar Eskiﬁrði

s  STARFSSTÚVAR Ó
UM  LÚNDUM

Leitum að bílstjóra til starfa á Eskiﬁrði.
Í boði er fjölbreytt starf við akstur, á
gámavelli og í vöruhúsi.

s  SKIP
s  mUTNINGABÓLAR
og tengivagnar
s  KLI OG
frystigeymslur

-ENNTUNAR OG HFNISKRÚFUR

%IMSKIP BâUR

º Meirapróf
º Íslenskukunnátta
º Hreint sakavottorð

starfsfólki sínu upp á

-ENNTUNAR OG HFNISKRÚFUR
º Lyftararéttindi æskileg
º Íslenskukunnátta
º Hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir
Karl Gunnarsson, kg@eimskip.is,
sími 825 7060.
Umsjón með ráðningunum hefur
María Jóhannsdóttir, mjh@eimskip.is.

SPENNANDI OG FJÚLBREYTT
vinnuumhverﬁ.

Korngörðum 2

4EKI ER É MØTI UMSØKNUM É HEIMASÓU %IMSKIP WWWEIMSKIPIS TIL OG ME  APRÓL 

104 Reykjavík

Sími 525 7000

Fax 525 7009

www.eimskip.is

13. apríl 2008 SUNNUDAGUR

8

ATVINNA

VAT N AJ Ö K U L S Þ J Ó Ð G A R Ð U R
Þjóðgarðsvörður á Skriðuklaustri

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar á Skriðuklaustri laust til umsóknar.
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem bráðlega mun taka við rekstri landssvæða sem
tilheyra munu Vatnajöklulsþjóðgarði, og ná yﬁr u.þ.b. 13.000 km2.
Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði,
Suðursvæði og Vestursvæði. Starf þjóðgarðsvarðar á Skriðuklaustri tilheyrir Austursvæði.
Á öllum rekstrarsvæðum starfa svæðisráð sem eru þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til
ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði. Svæðisráðin gera tillögu um ráðningu
þjóðgarðsvarðar á hverju svæði, vinna tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði, sem og
tillögu að verndaráætlun á sínu svæði.
Næsti yﬁrmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs. Þjóðgarðsvörður á
Skriðuklaustri annast daglegan rekstur og stjórn á Austursvæði í samráði við framkvæmdastjóra og
ræður starfsfólk á því svæði.
Önnur verkefni þjóðgarðsvarðar eru:

• Að aðstoða svæðisráð við gerð tillögu að
verndaráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði.

• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til

• Góð íslensku- og enskukunnátta.
Fekari tungumálakunnátta er kostur.
Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til
viðmiðunar við val á umsækjendum:

framkvæmda innan þess fjárhagsramma sem
viðkomandi rekstrarsvæði er ætlaður hverju sinni.
• Að hafa eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum
laga og reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð og að
ákvæði verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn séu virt.
• Fræðsla um náttúruvernd á sínu rekstarsvæði og
um Vatnajökulsþjóðgarð.

•
•
•
•

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við
val á umsækjendum:

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist
Vatnajökulsþjóðgarði Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík,
eigi síðar en 30. apríl n.k.

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem
nýtist í starﬁ. Framhaldsmenntun er kostur
• Þekking á umhverﬁsmálum og náttúruvernd.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum
• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa

Tekur ákvarðanir og fylgir þeim eftir
Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
Er skipulagður og með ríka þjónustulund
Sýni lipurð í mannlegum samskiptum

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

Upplýsingar um starﬁð veita Eiríkur Björn
Björgvinsson, formaður svæðisstjórnar
Austursvæðis, eirikur@egillstadir.is og Þórður H.
Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs
thordur@vatnajokulsthodargur.is eða í síma 575 8400.

Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur
Rafmagnseftirlitsmaður

Verkefnastjóri fyrir vélbúnað

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

Svið Nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur leitar að
verkefnastjóra fyrir vélbúnað. Stærstu verkefni sviðsins
eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar og nýjar virkjanir
við Hverhlíð og Bitru. Verkefnastjóri mun starfa beint
undir staðarverkfræðingi.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•
•
•
•

Tónlistarkennari - organisti
Fjölhæfan tónlistarkennara vantar í fullt starf við Tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar næsta skólaár.
Helstu kennslugreinar eru hljómborðshljóðfæri, en einnig
myndi viðkomandi kennari sjá um kennslu forskólabarna
auk tónfræðikennslu.
Einnig vantar organista í hálfa stöðu við Kolfreyjustaðarprestakall frá og með ágúst 2008. Möguleiki er á að hefja
störf fyrr.

Spennusetning heimtauga
• Dagleg stjórn byggingarframkvæmda
Úttektir og eftirlit með mælatengingum
• Eftirfylgni verksamninga
Mælingar og staðfesting á að öryggisatriði séu uppfyllt • Kostnaðargát og greiningar
Önnur þjónusta við rafverktaka og viðskiptavini

Æskilegt er að sami aðili gegni báðum störfum, en það er
ekki skilyrði. Umsóknarfrestur er til 11. maí, 2008

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

Við leitum að duglegum og samviskusömum
einstaklingi með mikla færni í mannlegum samskiptum.

• Vélaverkfræði, framhaldsnám á fagsviðinu
• Reynsla af verkefnastjórn á framkvæmdastað 3 ár
eða lengur
• Mikil þekking á verksamningum og rekstri þeirra
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

• Próf í rafmagnsiðnfræði
• Almenn tölvuþekking og reynsla af innskráningu
upplýsinga æskileg
• Reynsla af þjónustustörfum æskileg
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

Allar nánari upplýsingar gefur skólastjóri tónlistarskólans í
síma 8916035 eða í netfanginu tfs@skolar.fjardabyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 41903 04/08

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.

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

www.or.is

3PENNANDIÈSTÚRFÈÓÈÉGUÈALDRARA
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Vélamaður
Eftirtalin störf eru í boði:

Fosshótel ehf. auglýsa eftir
gestrisnu fólki til starfa

Verkefnastjóri á rekstrarsviði Fosshótela ehf.
Starfssvið
Skipulagning og skólastjórn hótelskóla Fosshótela
Kynningarstörf í þágu skólans
Mannauðs- og starfsmenntamál
Mótun og framkvæmd umhverﬁsstefnu
Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun kostur en ekki
skilyrði
Víðtæk starfsreynsla og / eða þekking á sviði menntunar og / eða
ferðaþjónustu og / eða mannauðsstjórnun
Samskipta- og skipulagsfærni
Kennslu- og leiðtogahæﬁleikar
Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg

Sumarstörf á eftirtöldum stöðum:
Suðurgötu (Reykjavík), Reykholti (Borgarﬁrði), Laugum (S-Þing.),
Hallormsstað, Skaftafelli (Freysnesi), Vatnajökli (Höfn), Mosfelli
(Hellu), Nesbúð (Nesjavöllum).

Almenn störf (herbergisþrif, þjónusta í veitingasal, þvottahús
og aðstoð í eldhúsi):
Hæfniskröfur:
Þjónustulund og umhyggjusemi
Gestrisni og sveigjanleiki
Áhugi og dugnaður
Vingjarnleiki
18 ára lágmarksaldur
Hæfniskröfur:
Reynsla af svipuðu starﬁ æskileg
Samskiptahæﬁleikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
Þjónustulund og gestrisni
Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
Vingjarnleiki
20 ára lágmarksaldur fyrir dagvakt en 22 ára fyrir næturvakt

Starfsmaður í móttöku á Fosshótel Húsavík; sumarstarf

Matreiðsla á eftirtöldum stöðum; sumarstarf:

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 1. maí
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is
Nánari upplýsingar veitir Jóna Árný Sigurðardóttir í síma 464-1220
eða á netfanginu jona@fosshotel.is

Starfsmenn í söludeild aðalskrifstofu í
Reykjavík;sumarstörf
Hæfniskröfur:
Reynsla af svipuðu starﬁ æskileg
Samskiptahæﬁleikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
Þjónustulund og gestrisni
Tölvu-, og skipulagsfærni
Vingjarnleiki

Umsókn um starfið skal skila á
skrifstofu Kirkjugarðanna í Fossvogi
fyrir 22. apríl næstkomandi.
Heimilisfang: Vesturhlíð 8,105
Reykjavík. Nánari upplýsingar í síma:
897-2472, myndsími: 585-2701.
Upplýsingar um Kirkjugarðana má nálgast á netinu:
http://www.kirkjugardar.is

Gestamóttaka:

Um nýtt og spennandi starf er að ræða. Viðkomandi þarf að geta
unnið hluta úr ári utan höfuðborgarsvæðisins.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Þórður B. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri, í síma 562 4000 eða í gegnum tölvupóstfangið
thordur@fosshotel.is
Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2008.

Hæfniskröfur:
Reynsla af svipuðu starﬁ æskileg
Samskiptahæﬁleikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
Þjónustulund og gestrisni
Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
Vingjarnleiki
20 ára lágmarksaldur fyrir dagvakt en 22 ára fyrir næturvakt

Garðyrkjudeild Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma óskar
eftir að ráða vélamann til starfa
vanan traktorsgröfu

Laugum, Skaftafelli, Dalvík og Vatnajökli
Hæfniskröfur:
Hæfni til að elda bragðgóðan mat
Skipulags- og samskiptahæﬁleikar
Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starﬁ
Reynsla af innkaupum æskileg
Vingjarnleiki

Hótelstjórastaða á Laugum:
Hæfniskröfur:
Gott vald á íslensku og ensku; öll frekari tungumálakunnátta er
kostur
Stjórnunar- og skipulagshæﬁleikar
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Rík þjónustulund, sveigjanleiki og geta til að starfa undir álagi
Útsjónarsemi, viðskiptavit og metnaður
Menntun og / eða starfsreynsla í ferðaþjónustu og veitingarekstri

Fæði og húsnæði er í boði á Reykholti, Laugum, Áningu, Húsavík, Skaftafelli, Dalvík, Hallormsstað og Vatnajökli. Umsóknareyðublöð má nálgast á
www.fosshotel.is Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2008. Umsækjendur eru sérstaklega beðnir um að tilgreina hvaða starf þeir sækja um og á hvaða
starfsstöð. Nánari upplýsingar veitir Lára Sigríður Haraldsdóttir, gæðastjóri og leiðbeinandi, í síma 562-4000 eða á netfanginu lara@fosshotel.is

Vilt þú vinna
í grunnskóla
eða leikskóla?
Nemendur og starfsfólk í StóruVogaskóla og Heilsuleikskólanum Suðurvöllum í Vogum leita að áhugasömu fólki
til samstarfs næsta skólaár.
Stóru- Vogaskóli
Stóru- Vogaskóli er glæsilegur skóli, einsetinn
og heildstæður með um 220 nemendum.
Einkunnarorð skólans eru virðing- vináttavelgengni.
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til
fyrirmyndar.

Lausar stöður
• Umsjónarkennara á yngsta, miðstig og
unglingastig.
• Íslenskukennara á unglingstigi
• Dönskukennara á unglingstigi
• Stærðfræðikennara á unglingstigi
• Textílkennara(saumar)
• Heimilisfræðikennara
• Sérkennara
• Námsráðgjafa 50%
• Þroskaþjálfa
• Stuðningsfulltrúa

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Suðurvellir er vel búinn þriggja deilda leikskóli
sem vinnur eftir viðmiðum heilsustefnunnar. Við
leikskólann bætist ein deild í ágúst næstkomandi.
Einkunnarorð leikskólans eru: Heilbrigð sál í
hraustum líkama.

Lausar stöður
• Leikskólakennara
• Matráðs
• Sérkennslustjóra
Nánari upplýsingar veita
Sveinn Alfreðsson, skólastjóri Stóru- Vogaskóla
í síma 424-6655 og sveinn@vogar.is
Salvör Jóhannesdóttir, skólastjóri og María
Hermannsdóttir aðstoðarskólastjóri Suðurvalla í
síma 424- 6817 og 893-4079
netfang:leikskoli@vogar.is
Umsóknarfrestur er til 28. apríl.
Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag
með um 1.200 íbúa í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í sveitarfélaginu er lögð áherslu á
fjölskylduvænt umhverfi og heilsueflingu í skóla
og leikskóla.
www.vogar.is

Ryðfrí stálsmíði
Stálsmiður vanur ryðfrírri smíði óskast til starfa.
Umsókn með nafni og síma umsækjanda
má senda á netfangið: klaki@klaki.is

Leikskólasvið

Upplýsingar veittar mán-fös í síma: 554-4225.

Aðstoðarleikskólastjóri í Grænuborg
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Grænuborg, Eiríksgötu 2.
Grænaborg er fjögurra deilda leikskóli á Skólavörðuholtinu.
Eitt af meginmarkmiðum skólans er að skapa öruggt, leik- og
barnvænt umhverﬁ fyrir börn á leikskólaaldri, óháð þroska
og aldri. Leikskólinn tekur mið af fjölgreindakenningunni
þar sem lögð er áhersla á að hver og einn fái að njóta sín á
sínum forsendum og hæﬁleikum.
Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í
samvinnu við leikskólastjóra.
Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starﬁ

Staðan er laus frá og með 1.ágúst 2008.
Upplýsingar veita Gerður Sif Hauksdóttir, leikskólastjóri í síma
551 4470/ 693 9842 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
starfsumsoknir.leikskolasvið@leikskolar.is.
Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2008.
Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

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.

Barnaskólinn
á Eyrarbakka og Stokkseyri
Stofnaður 1852

Barnaskólinn

á Eyrarbakka og Stokkseyri

Velferðasvið

Félagsráðgjafi

auglýsir eftir kennurum fyrir veturinn 2008-09

Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri vantar
kennara til að annast almenna bekkjarkennslu
næsta vetur. Um er að ræða kennslu á yngstaog miðstigi.
Óskað er eftir umsækjendum sem hafa góða
skipulagshæfni og færni í mannlegum
samskiptum.
Laun eru samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Daði V.
Ingimundarson, í síma 864 1538. vefpóstur
dadi@barnaskolinn.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila berist til
skólastjóra, Barnaskólanum Eyrarbakka og
Stokkseyri 825 Stokkseyri fyrir 27. apríl.

Laust er aﬂeysingarstarf félagsráðgjafa til eins árs á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða.
Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð fyrir fjölmenningu og margbreytileika.
Helstu verkefni:
• Félagsleg ráðgjöf
• Einstaklings- og fjölskylduvinna
• Unglingaráðgjöf
• Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða
• Vinna tengd þekkingarstöðvarverkefnum
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Þekking og reynsla af starﬁ félagsráðgjafar æskileg
• Frumkvæði og sveigjanleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála

• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
• Sveigjanlegan vinnutíma
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 1. júní.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Félagsráðgjafafélags Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Heimir Snorrason, deildarstjóri
Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða sími 411 1600,
netfang: heimir.snorrason@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Miðborgar
og Hlíða, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík eða á ofangreint
netfang fyrir 1. maí.

HLJÓMAHÖLLIN

Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ
ÚTBOÐ LOFTRÆSILAGNA
ÚTBOÐ GLUGGA, GLERS OG ÚTIHURÐA
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við
Reykjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um
er að ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans
og viðbyggingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að
hýsa tónlistarskóla og poppminjasafn og vera í senn
tónlistar- og ráðstefnuhús sem gengur undir nafninu
“Hljómahöllin”.
Verkefninu er skipt í tvo megin þætti:
1. Áfangi : Endurbætur á núverandi húsnæði,
Stapanum: 1094m².
2. Áfangi : Viðbygging við núverandi húsnæði : 4016m².
Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt
í útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum :
o
Útboð 802 :
Loftræsilagnir
o
Útboð 804 :
Gluggar, gler og útihurðir
Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður
lokið í júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Ataﬂ sem fer
með aðalverktöku í verkinu og umsjón með einstökum
verkhlutum og undirverktökum. Ataﬂ fer með stjórn á
vinnustað og ber ábyrgð á verkinu í heild
gagnvart verkkaupa.
Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu
THG, Faxafeni 9, frá og með 15. apríl 2008 kl. 14:00.
Einnig er hægt að senda netpóst til magnus@thg.is
með ósk um aðgang að útboðsgögnum á
verkefnavef verksins.

%YKT ÊSKAR EFTIR
VÍRUBÄLSTJÊRUM
%YKT ÊSKAR EFTIR VÍRUBÄLSTJÊRUM MEċ MEIRAPRÊF TIL STARFA ¸
2EYKJAVÄKURSVäċINU MIKIL VINNA FRAMUNDAN 5MSäKJANDI
ěARF Aċ VERA VANDVIRKUR OG SJ¸LFSTäċUR Ä VINNUBRÍGċUM
5PPLÔSINGAR UM LAUN EKKI VEITTAR Ä SÄMA

.¸NARI UPPLÔSINGAR VEITIR -AGNEA 'UċMUNDAR
Ä SÄMA 

Frekari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnunum.
Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en
þann 7. maí 2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun.

Eykt ehf. / Lynghálsi 4 / 110 Reykjavík
Sími: 595 4400 / Fax: 595 4499
Netfang: eykt@eykt.is / www.eykt.is

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

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.
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KÓPAVOGSSKÓLI
Kópavogsskóli óskar eftir kennurum
eftirtalin störf skólaárið 2008-2009.
• enskukennsla
• sérkennsla
• danskennsla (50%)
• umsjón í yngri bekkjum

Óskum eftir

duglegum, stundvísum og
heiðarlegum starfsmönnum í eftirtalin störf:
• Hjólbarða- og jeppabreytingaverkstæði
• Reiðhjóla- og grillsamsetningar
• Verslun

í

• Einnig vantar starfsmann til að sinna
tölvuumsjón.

Upplýsingar í síma: 892-0902

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með um
340 nemendur og 60 starfsmenn. Skólinn er vel
búinn tækjum og spennandi þróunarverkefni eru í
gangi. Upplagt tækifæri til að starfa með skemmtilegum nemendum og starfsfólki.

%YKT ÊSKAR EFTIR
KRANAMÍNNUM
%YKT ÊSKAR EFTIR KRANAMÍNNUM ¸ BYGGINGARKRANA MIKIL VINNA
FRAMUNDAN 5MSäKJANDI ěARF Aċ VERA VANDVIRKUR OG HAFA
REYNSLU AF KRANAVINNU

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Ásmundsson
skólastjóri í síma 570 4960. Einnig má senda fyrirspurnir á goa@kopavogur.is.
Upplýsingar um skólann og
starfsemi hans er að finna á
www.kopavogsskoli.is.

www.kopavogur.is - www.job.is

,,Einn hefur yndi af þróttmiklum söng,
annar vill staðreyndahjal”

Óskum að ráða frá 1. ágúst 2008:
• Grunnskólakennara á yngsta stig, miðstig og
elstastig með áherslu á íslensku og ensku
• Grunnskólakennara í textílmennt,
heimilisfræði, upplýsingatækni og tónmennta
• Skólaliða og starfsmenn í Frístundsíðdegisvistun

5PPLÔSINGAR UM LAUN EKKI VEITTAR Ä SÄMA
.¸NARI UPPLÔSINGAR VEITIR !RINBJÍRN "ERNHARċSSON
Ä SÄMA  

Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði sem byggir upp.
Upplýsingar um störﬁn gefa skólastjóri og aðstoðarskóalstjóri í símum
skólans 5404700, 8215007, 8215009 og netfang:
sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
gudlaug.erla.gunnarsdottir@alftanesskoli.is

Eykt ehf. / Lynghálsi 4 / 110 Reykjavík
Sími: 595 4400 / Fax: 595 4499
Netfang: eykt@eykt.is / www.eykt.is

Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Umsóknarfrestur til 23. apríl 2008
Sjá einnig veﬁna www.alftanesskoli.is og www.alftanes.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Þjónustulund – Tölvuþekking

Er kraftur í þér?
Síminn óskar eftir kraftmiklum og framtakssömum einstaklingum til að sinna starfi
þjónustufulltrúa í verslunum fyrirtækisins. Starfið felst í að aðstoða viðskiptavini
og ráðleggja um búnað og þjónustu Símans.
Við leitum að einstaklingum eldri en 20 ára með
stúdentspróf eða sambærilega menntun.
Viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi
þjónustulund, eiga gott með að starfa í hópi, hafa
metnað til að gera vel í starfi og vera opin(n) fyrir
nýjungum. Tölvuþekking er nauðsynleg og reynsla
af þjónustustörfum æskileg.

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

Umsóknarfrestur er til 24. apríl.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

800 7000 – siminn.is

Það er
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VIÐSKIPTAFULLTRÚI - hlutastarf
ECONOMIC COMMERCIAL ASSISTANT – part time
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu viðskiptafulltrúa lausa til umsóknar.
Um er ræða hálfa stöðu.
Umsóknarfrestur er til 20. April 2008. Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu
sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the part-time position of
Economic Commercial Assistant. The closing date for this postion is April 20, 2008.
Application forms and further information can be found on the Embassy’s home
page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

- " /,9 
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Skólastjóri Brekkuskóla

Starfsmenn í
veitingadeild
Hótel Loftleiðum

Staða skólastjóra við Brekkuskóla á Akureyri er laus til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað sem sýnt hefur
árangur í störfum sínum og hefur vilja til að leiða öﬂugt
þróunar- og nýbreytnistarf.
Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starﬁ skólans,
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu.
Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
• Framhaldsmenntun í stjórnun.
• Menntun á sviði reksturs æskileg.
Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Reynsla af kennslu.
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.

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

Starfssvið
• Framreiðslumenn
• Aðstoðarfólk í veislusölum
• Starfsmenn í morgunverð
• Starfsmaður í matstofu
Um er að ræða heil störf og einnig hluta störf
Vinnutími er vaktavinna

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

Hæfniskröfur
• Snyrtimennska
• Geta unnið sjálfstætt og undir álagi
• Hafa góða þjónustulund, frumkvæði
og jákvæðni
• Áreiðanleiki og stundvísi
• Tungumálakunnátta

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um
jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta
Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Vinsamlegast sendið umsóknir til
Vigdísar Blöndal á tölvupóstfangið,
vigdis@icehotels.is hún veitir jafnframt
upplýsingar í síma: 444 4050

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2008

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda

Leikskólasvið

Brekkuskóli er heildstæður, einsetinn grunnskóli. Nemendur eru nú um 550 og starfsmenn um 77, þar af um 50 kennarar. Hlutfall fagmenntaðra kennara
er um 99%.Haustið 2005 var tekið í notkun nýtt og endurbætt húsnæði Brekkuskóla sem tekur mið af sveigjanleika í skólastarﬁ og er aðstaðan öll hin
fullkomnasta. Í samræmi við skólastefnu Akureyrarbæjar er í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar unnið að öﬂugu þróunarstarﬁ og leiða leitað til þess að
einstaklingsmiða nám og kennslu með lýðræðisleg vinnubrögð að leiðarljósi. Frekari upplýsingar um skólann er að ﬁnna á heimasíðu hans:
http://www.brek.akureyri.is

Yﬁrmaður í eldhúsi
Leikskólinn Tjarnarborg óskar eftir að ráða
yﬁrmann í eldhús.
Tjarnarborg er þriggja deilda leikskóli staðsettur á
Tjarnargötu 33. Um 100% stöðu er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg
• færni í mannlegum samskiptum
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki
í starﬁ

K^aijheZccVcY^d\a[aZ\i
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Upplýsingar gefur Hulda Ásgeirsdóttir, leikskólastjóri
í síma 551 5798 eða 693-9875.
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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Menntasvið

Verkefna- og þróunarstjóri
í Fellaskóla

6AEWaVaZ^\Vch`VgZ[i^g]gZhhjhiVg[h[a`^i^ahiVg[V@Z[aVk`#
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Starfsmanni er ætlað að taka þátt í og fylgja eftir
þróunarvinnu í stofnuninni, koma á virkan hátt að
málefnum nemenda og hafa umsjón með einstaka
verkefnum. Starfsmaður skipar stjórnendateymi stofnunarinnar og þarf að sýna frumkvæði í starﬁ.
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, framhaldsnám æskilegt
• Lipurð í mannlegum samskiptum og leiðtogahæﬁleikar
• Starfsreynsla á sviði skólamála nauðsynleg
Umsóknarfrestur er til 13. maí 2008 nk.
Umsóknum fylgi yﬁrlit um nám og störf auk annarra gagna
sem málið varðar. Sótt skal um á vef Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf eða senda umsókn til Fellaskóla,
Norðurfelli 17 - 19, 111 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri
Fellaskóla í síma 411 7530, netfang: kristinjoh@fellaskoli.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélag.
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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Miðlun

Skeifan

Goðheimar 13
104 Reykjavík
Skemmtileg íbúð á góðum stað.

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

Þing

Opið
Hús

Högni Kjartan
Sölufulltrúi
692 9532
hogni@remax.is

OPIÐ HÚS SUN.13. APRÍL KL. 15:00-15:30 Verð: 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

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

Djáknavegur 14
801 Selfoss
Nýtt sumarhús í Úthlíð

Stærð: 141,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 34.850.000
Bílskúr: Nei

Þing

Opið
Hús

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi
865 6565
bth@remax.is

Sunnudag 13. apríl. Kl: 15.00-16.00.

Verð: 25.900.000

* MÖGULEIKI Á 90@ LÁNI* Stórglæsilegt heilsárshús í Úthlíð. Húsið nýbyggt og glæsilegt. Nánari lýsing:
þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa og eldhús, gott baðherbergi, þvottahús, og síðan baðhús, góð verönd
og steypt plata með hita, heitur pottur, gufa. Húsið er um 116,7 fm og fylgir húsinu einnig 24,5 fm baðhús
með gufubaði. Frábært útsýni er úr húsinu yfir Laugarvatn og Heklu. ATH. Keyrt er upp afleggjarann að
bænum Úthlíð. Nánari uppl, Magnús s: 8980860 og Jón s: 8444695

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 71,8 fm

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 24.640.000
Bílskúr: Já

Andrésbrunnur 14-113 Reykjavík
Fjöldi herbergja: 2

Safamýri 31, 108 Reykjavík
Sérlega glæsileg efri sérhæð á
frábærum stað innst í botnlanga

Þing

Góð fyrstu kaup-Góð lán geta fylgt
Laus fljótlega.

Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Þing
Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283
oligisli@remax.is

Bergrún Brá
Sölufulltrúi
698 7352
bergrunbra@remax.is

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 21.900.000

Falleg íbúð á þriðju hæð í fjölbýli. Komið er inn í mjög rúmgóða forstofu með flísum á gólfi. Tvöfaldur
fataskápur. Eldhús: Innrétting frá HTH. Tengi fyrir uppþvottavél. Parket á gólfi. Stofa og borðstofa liggja
saman, rúmgóðar, stórir og góðir gluggar, með útgengi á stórar svalir. Mjög rúmgott hjónaherbergi með
góðum skápum sem ná alveg upp í loft. Mjög rúmgott baðherbergi með baðkari, góð innréttingu.
Handklæðaofn Flísar á gólfum. Stór og góð sérgeymsla á jarðhæð. Snyrtileg sameign.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 14.200.000
Bílskúr: Nei

Hofteigur 26, 105 Reykjavík
Opið hús í dag sunnudag frá kl.14:00-14:30

Verð: 48.500.000

Góð 4ra herbergja íbúð á eftirsóttum
stað í teigunum.

Opið
Hús

Sverrir Einar
Sölufulltrúi
661 7000

Sérlega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum stað í Safamýri.Íbúðin hefur verið tekin mikið í gegn bæði að innan
sem utan og er staðsett innst í botnlangagötu. Íbúðin er 136.9 fm og bílskúrinn 25.1 fm samkvæmt skráningu
FMR. Samtals því 162 fm. Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Gengið er upp stiga sem er lagður fallegu
teppi. Stigapallur með parketi á gólfi. Inn af stigapalli er mjög rúmgott herbergi með nýjum skáp og nýju parketi.
Gengið er inn í stórt hol og úr því er opið inn í stofu, borðstofu og hol. Úr holi er gengið út á stórar suðvestursvalir.
Nýtt parket á öllum gólfum. Eldhúsið er mjög rúmgott með glæsilegri nýrri innréttingu og flottum flísum á gólfi. Úr
eldhúsi er gengið inn í þvottahús sem er með vaski og innréttingu. Á herbergisgangi er stór skápur og parket á
gólfi. Hjónaherbergið er mjög rúmgott með nýjum skáp og útgengi út á svalir. Baðherbergið er allt hið
glæsilegasta með flísum í hólf og gólf. Hiti í gólfi. Baðkar og sturta. Upphengt salerni. Innrétting með granít borði.
Mikið búið að taka alla eignina í gegn. Þetta er eign fyrir vandláta og í hæsta gæðaflokki. SJÓN ER SÖGU
RÍKARI.

Þing
Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

sverrir@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283

Óli Gísli
Sölufulltrúi
8228283

oligisli@remax.is

oligisli@remax.is

Opið hús í dag frá kl 17:00-17:30
Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Verð: 25.400.000

Falleg 4ra herberja. Íbúðin hefur verið mikið tekin í gegn undanfarin ár.Íbúðin er á jarðhæð/kjallara með sér
inngangi. Komið er inn í flísalagða forstofu með fatahengi. Þaðan er gengið inn í hol og úr því gengið í allar
vistarverur íbúðarinnar. Parket á gólfum. Eldhúsið er bjart með nýlegri hvítri innréttingu og ágætum
borðkrók. Barnaherbergin eru tvö, bæði rúmgóð,parketi á gólfi. Hjónaherbergið er með parketi á gólfi og
góðum skáp. Björt stofa. Baðherbergi mikið endurnýjað. Frábær kaup.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Kvíslartunga 7 og 9
270 Mosfellsbær
Glæsileg parhús á toppverði!
Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14 - 14.30

107 Reykjavík
3ja herb. í Vesturbæ með bílsk.

Lind

107 Reykjavík
LÆKKAÐ VERÐ

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 11.350.000
Bílskúr: Nei

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 896 2312

Verð: 46.750.000

Stílhrein og falleg 286 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin er staðsett í
Leirvogstungu í Mosfellsbæ og eru með glæsilegu útsýni. 3 svefnherbergi og 3 stofur, en hægt er að útbúa
4. svefnherbergið. Húsin skilast fokheld en einnig hægt að semja um að fá þau tilbúin til innréttinga.
Virkilega vandað til verka. Traustir verktakar með áratugareynslu. Það er alveg óhætt að segja að sjón er
sögu ríkari

Bárugrandi 5

Reynimelur 92

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

Stærð: 110,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 15.580.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000

Komið er inn í anddyri/hol með parketi og hengi. Eldhúsið er með dúk á gólfi, hvítri innréttingu og nýlegum
ofni. Stofan er björt og rúmgóð með parketi og útgengi á suðvestursvalir með útsýni. Tvö svefnherbergi
eru í íbúðinni. Fataskápar eru í öðru þeirra með dúk og parket er á hinu herberginu. Á gangi er skápur.
Baðherbergið hefur verið tekið í gegn en þar er fín innrétting, flísalagt gólf og veggir ásamt baðkari og
handklæðaofni.

Hrísrimi 3
Lind

112 Reykjavík
Laus við kaupsamning

sigsam@remax.is

Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 16.814.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali
896 2312

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi
694 2324
hreidar@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 896-2312

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 25.900.000

***LÆKKAÐ VERÐ*** Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Bárugranda 5 í Vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu sem er 24,1 fm ( innifalið í birtri stærð) Afar smekkleg íbúð á mjög
vinsælum stað. Bókið skoðun hjá Sigurði löggiltum fasteignasala í síma 896 2312

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.

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

Þverbrekka 6
200 Kópavogur
Laus við kaupsamning

Stærð: 91,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Krossalind 24
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi
694 2324

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi
694 2324

hreidar@remax.is

hreidar@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 171 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 25.550.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 63.900.000

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

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

110 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

thorarinn@remax.is

Birtingakvísl 32

Lind

gv@remax.is

Verð: 22.900.000

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

201 Kópavogur
Glæsilegt parhús á góðum stað

Stærð: 202,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 32.740.000
Bílskúr: Já

Þingvað 61-79
Lind

110 Reykjavík
Verð 42.900.000-44.900.000

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

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

vignir@remax.is

gv@remax.is

Bókið skoðun í síma 822 3702

Verð: 47.900.000

Glæsilegt 5 herbergja endaraðhús á tveim hæðum. Húsið er um 147 m² og bílskúr 23,3 m². Eignin er
skráð 153,7 m² hjá FMR en inn í þeirri tölu er ekki um 17 m² viðbygging fyrir ofan bílskúr þar sem eldhús er
nú. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, þvottahús, forstofa og
geymsla. Á efri hæð er svefnherbergi og gestasalerni. Stór stofa með góðri lofthæð sem skiptist í
setustofu, borðstofu og sjónvarpshol. Nýlegt eldhús með útgengi í garð.

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

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

Verð: 0

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

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

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

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

Kvistavellir 2-6
221 Hafnarfjörður
Leggið leið ykkar á vellina!
Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 14 og 14:30

Lind

221 Hafnarfjörður
Snyrtilegt iðnaðarbil
Opið
Hús

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

Lind
Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
7704040

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
7704040

gylfi@remax.is

gylfi@remax.is

Opið hús milli kl. 15 og 15:30

Verð: 28.900.000

Glæsilegt 163,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 27,4 fm bílskúr. Neðri hæðin skiptist í forstofu,
snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, þvottahús, geymslu og bílskúr. Efri hæðin skiptist í fjögur
svefnherbergi, baðherbergi og gang. Gengið er út á svalir úr hjónaherbergi. Húsið afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. Umframbyggingarefni og rusl er fjarlægt af lóð. Dyrasími og
útiljós fylgja ekki. Afhendist fullbúið að utan en fokhellt að innan.

Stærð: 104,6 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Suðurhella 6

Verð: 20.200.000.

Re/max Lind kynnir glæsilegt Iðnaðarbil við Suðurhellu 6 í Hafnarfirði. Þetta húsnæði býður upp á
magrvíslega möguleika, hátt til lofts með stórri innkeyrsludyr og góðri aðkomu. Lýsing eignar: Glæsilegt
nýtt iðnaðrbil í Hafnarfirði. 104,6 fm . Húið er nýtt og ónotað. Gott lán getur fylgt með upp á um
10.000.000 Uppl. um eignina veita Páll 861-9300 og Gylfi 770-4040

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

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

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

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

Kambasel 51
109 Reykjavík
GÓÐ EIGN FYRIR BARNAFÓLK

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind
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: 22.900.000

+++ LÍTIÐ FJÖLBÝLI +++ GOTT VIÐHALD +++ Talsvert endurnýjuð 3ja til 4ra herbergja, 92,5 fm íbúð á
annari hæð á þessum vinsæla stað í seljahverfinu. Aðeins 6 íbúðir á stigagangi. Sérlega sólríkar og
skjólgóðar svalir. Gott þvottahús innan íbúðar með nýrri innréttingu. Baðherbergi endurnýjað 2002. Húsið
tekið í gegn 2006. Engar stórar framkvæmdir fyrirhugaðar. Örstutt í grunnskólann. Stutt í leikskóla.
Hússjóður kr:6500 þrif innifalin. ++++AFAR BARNVÆNT HVERFI OG GOTT LEIKSVÆÐI VIÐ HÚSIÐ++++

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

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

Glósalir 14
201 Kópavogur
Raðhús á frábærum stað

Stærð: 191,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 31.940.000
Bílskúr: Já

Sogavegur 148
Lind

108 Reykjavík
Vel staðsett hæð

Stærð: 134,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 18.240.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

OPIÐ HÚS SUN. 13. APRÍL KL.17:00-17:30 Verð: 31.900.000
Forstofa með fataskáp.Tvö stór forstofuherbergi sem nýta má sem sjónvarpsherbergi,vinnuherbergi eða
svefnherbergi. Rúmgott hol þegar komið er inn í íbúðina.Úr holi er stigi upp á háaloft, þar innaf er geymsla.
Stofa og borðstofa liggja saman, er það mjög bjart og rúmgott. Eldhús nýuppgert með fallegum
innréttingum. Gegnheil mahogany borðplata er að hluta til notuð sem eldhúsborð. Hjónaherbergi er bjart
og stórt. Barnaherbergi er við hliðina. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

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

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

Akurvellir 2
OPIÐ HÚS SUN. 13. APRÍL KL. 16:00 - 16:30

Verð: 54.900.000

221 Hafnarfjörður
Glæsileg eign

Stærð: 178 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 31.790.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Remax Lind kynnir: Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðan bílskúr í Kópavogi. Afgirtur garður.
Eikarparket og flísar. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Mjög hátt til lofts á efri hæð. Bílskúr með geymslu.
Upphitað bílaplan. Góður garður. Glæsilegt raðhús á góðum stað í Kópavogi. Stutt er í leikskóla, skóla og alla
aðra helstu þjónustu. Forstofa: Skápur og dökkar flísar á gólfi. Eldhús: Glæsilegt eldhús með fallegri innréttingu,
gaseldavél, háf og innbyggðri uppþvottavél. Góður borðkrókur. Eldhús er opið inn í stofu. Stofa/borðstofa:
Rúmgóð og björt stofa með Eikarparketi á gólfi og útgengt er út á svalir úr stofu. Baðherbergi: Rúmgott með
góðri innréttingu og nuddbaðkari. Gestasalernið með stórri sturtu. Hiti í gólfi. Hjónaherbergi: Stórt og bjart með
fataherbergi. arnaherbergi: Þrjú rúmgóð barnaherbergi. Tvö þeirra eru með góðum skápum. Rými: Gott rými er á
neðri hæðinni sem getur nýst vel sem, fjölskyldurými, sjónvarpsrými eða vinnurými. Þvottahús: Flísalagt gott
þvottahús með miklu skápaplássi og hillum. Bílskúr: Innbyggður bílskúr með geymslu. Garður: Afgirtur garður að
framnverðu og góður bakgarður.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Opið hús?..
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Verð: 39.900.000

Forstofa:Flísalögð með tvöföldum skáp. Eldhús:Fallegri eikarinnrétting frá Modula. Eldhústæki úr burstuðu
stáli. Tvöfaldur ísskápur úr burstuðu stáli getur fylgt. Stofa:Opið er á milli eldhúss og stofu en úr stofu er
útgengt á stórar flísalagðar svalir með flottri lýsingu.Sjónvarpshol:Rúmgott og flott. Herbergi:Hjónaherbergi
með eikarparketi og sexföldum skáp.Þrjú barnaherbergi með eikarparketi og skáp.Baðherbergi:Flísalagt í
hólf og gólf. Nuddbaðkar og sturta. Geymsla og þvottahús innan íbúðar

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

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

Stærð: 440 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 56.950.000
Bílskúr: Já

Marbakkabraut 10
Kópavogi
Eign fyrir vandláta

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Hvannhólmi 6
Lind

200 Kópavogur
Fallegt einbýli í Kópavoginum

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 16-16:30

Opið
Hús

Verð: 89.900.000

FRÁBÆR STAÐSETNING EIGN FYRIR VANDLÁTA. Glæsilegt, einstalega vandað og sjarmerandi 440 fm.
einbýlishús á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Fallega hannað og sérlega mikið lagt í gólfefni og innréttingar.
Aukaíbúð, innbyggður bílskúr sem innangengt er úr inn á aðalhæð hússins, öll rými rúmgóð, þrjú baðherbergi,
arinstofa, sólstofa, viðhaldslítill fallegur garður, hellulögð afgirt verönd með heitum potti. Stórt upphitað bílaplan.
Frábær staðsetning í rólegri götu og stutt í fallegt útivistarsvæði, leikskóli í götunni. Húsið er sérlega vel staðsett
með tilliti til tengingar við allar helstu samgönguleiðir. Fallegt parket og marmari er á gólfum hússins. Þetta er
hús sem býður upp á mikla möguleika.

kristins@remax.is

kristins@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Remax Lind kynnir fallegt 262,1 fm einbýlishús með stórum innbyggðum 45,3 fm bílskúr, á friðsælum og fallegum
stað í austurbæ Kópavogs, rétt við útivistarsvæðið í Fossvogi. Komið er inn í forstofu með ljósum flísum á gólfi og
fataskáp. Úr forstofu er gengið inn í gestasnyrtingu með innréttingu og flísum á gólfi og forstofuherbergi með
parketi á gólfi og lausum skáp. Þvottahús er stórt og innangengt úr því í bílskúr. Innaf forstofu er einnig gengið inn
í litla íbúð með eldhúsi og tveimur stórum herbergjum (ca 20 og 22 fm), parket er á gólfum og fataskápar. Efri
hæð: Stigi, lagður ljósu parketi er upp á efri hæð þar sem komið er upp í bjart hol, með útgengi út á suðurverönd
og garð. Eldhús er rúmgott með upprunalegri innréttingu og kork á gólfi. Inn af eldhúsi er búr. Frá borðkrók er
gengið út á norðursvalir með útsýni til Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór, með parketi á gólfi, viðarklæddum
loftum og gluggum á tvo vegu út að suður- og norðurgarði. Hjónaherbergi er rúmgott, parketdúkur á gólfi og
fataskápur. Tvö barnaherbergi og uppgert baðherbergi. Þetta er eign sem vert er að skoða.

hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stærð: 109,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 14-14:30

200 Kópavogur
Fallegt einbýli og byggingarréttur

BÓKIÐ SKOÐUN. FRIÐFINNUR 823-8964

Lind

112 Reykjavík
Falleg jarðhæð með bílskúr

Opið
Hús

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

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

Lind
Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

kristins@remax.is

kristins@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 15-15:30

Verð: 20.900.000

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

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

Stærð: 119,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Nei

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

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

Faxahvarf 2
Lind

201 Kópavogur
Fokhelt einbýli með bílskúr

Stærð: 308 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Lind

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823
8964

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823
8964

fridfinnur@remax.is

fridfinnur@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN. FRIÐFINNUR 823-8964

Verð: 49.900.000

Gott 5 herbergja einbýli á tveimur hæðum með palli á góðri 870fm hornlóð við hátröð í kópavogi. 33
milljóna kr áhvílandi lán að mestum hluta. Yfirtakanlegt ef óskað er eftir því. Húsið skiptist í, fjögur
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi m.sturtu, rúmgóður pallur. Beiðni liggur inni hjá byggingarfulltrúa
um samþykki fyrir parhúsi á lóðinni, teiknað af Kristni Ragnarssyni. 460fm samtals.

hannes@remax.is

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

Veghús 1

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

Hátröð 8

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

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

Verð: 27.700.000

Sérlega glæsileg fimm herbergja nýstandsett íbúð á góðum stað í Kópavogi.Sér inngangur af svölum.Stutt
í grunnskóla, menntaskóla og leikskóla.Fossvogsdalurinn í göngufæri.Forstofa,lísar á gólfi.Innaf forstofu er
forstofuherbergi.Ný falleg innrétting í eldhúsi, t.f. uppþvottavél.Rúmgóð stofa með útgengi á
suðursvalir.Baðherbergi:Flísar á gólfi,sturta.Falleg innrétting.Tvö barnaherbergi og hjónaherbergi með
góðum fataskáp.Þvottahús á hæðinni. Eikarplankaparket á gólfum íbúðar. Geymsla í sameign.

Verð: 56.900.000
Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

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

200 Kópavogur
Glæsileg íbúð

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 17-17:30

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

thorarinn@remax.is

Lundarbrekka 10

Lind

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

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

Verð: 64.900.000

Glæsilegt fokhelt einbýli ásamt bílskúr á góðri hornlóð. Húsið er á þremur hæðum. Koníaksstofa á efstu
hæð, ljósateikningar frá lúmex, hiti í gólfum, með mjög flottu útsýni til Bláfjalla og yfir Elliðavatn. Gert er ráð
fyrir heitum potti á þaki. Hægt að hafa allt að 7 herbergi. Teiknað af Kristni Rangarssyni. Glæsilegt hús í alla
staði. Mjög góð staðsetning. SKIPTI MÖGULEG! FRIÐFINNUR 823-8964 og SVAVAR 698-1834

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

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

Efstahlíð 6
220 Hafnarfjörður
Falleg sérhæð með frábærum garði!

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Vesturholt 16
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

Vallarbraut 3
Torg

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

berglind@remax.is

berglind@remax.is

Opið hús í dag kl 16.00-16.30

201 Kópavogur
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Vallarás 2
Torg

110 Reykjavík
Draumaútsýni Hestamannsins

Stærð: 56,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 9.040.000
Bílskúr: Nei

Torg

Opið
Hús

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

valurblom@remax.is

valurblom@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 32.500.000
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.400.000

Nýkomin í einkasölu 2 herb. íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í Árbænum, með frábæru
útsýni yfir allan Víðidalinn og Elliðavatn. Komið er inn í opið forstofurými með skápum á hægri hönd. Parket
er á allri íbúðinni, nema baðherbergi. Eldhús sem er á vinstri hönd er með hvítri innréttingu, efri og neðri
skápum og opið í gegn inn í stofu. Stofa er sérlega björt með útsýni til Elliðavatns. Svefnherbergi er
rúmgott með góðum skápum. Í Baðherbergi er baðkar með sturtu. Stórar s-v svalir.

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

Laugalind 12

Verð: 32.900.000

Glæsileg og björt íbúð með bílskúr og sérinngangi á jarðhæð ásamt góðri og afgirtri verönd á þessum
barnvæna stað. Mjög góð áhvílandi lán geta fylgt með ca 22.000.000.-Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stofu, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Eldhús með fallegri innréttingu og stáli á
vegg milli skápa. Náttúrusteinn er á gólfi. Stofa er rúmgóð og björt, eikarparket á gólfi og útgengt er á S.
verönd. Óbyggt svæði er aftan við verönd. Baðherbergi er með baðkari.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00-16:30

Torg

hafdis@remax.is

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

Kópavogur
NÝTT.Frábær staður og útsýni

220 Hafnarfjörður
Sérinngangur,bílskúr og verönd

Stærð: 148,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 19.050.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 44.900.000

Holtagerði 82

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107

Glæsilegt raðhús í á tveimur hæðum með mjög rúmgóðum bílskúr (38,4fm). Frábært skipulag er í eigninni.
Örstutt er bæði í skóla og leikskóla, ekki þarf að fara yfir neina götu. Skiptingin á hæðunum er einstaklega
góð. Neðri hæðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, gestasalerni, geymslu, vinnuherbergi og
bílskúr. Á efri hæðinni eru svo öll svefnherbergin þrjú, sjónvarpshol og aðalbaðherbergið. Allar innréttingar
og skápar eru úr hnotu og sérsmíðaðar af GKS innréttingum.

Verð: 65.400.000

Einstakt hús teiknað af Vífli Magnússyni á glæsilegri útsýnislóð. Húsið er með innbyggðum bílskúr og
aukaíbúð með sérinngangi. Aðalhæð er með 3 svefnherbergjum. Út frá borðstofu er gengið út á steypta
verönd og aflokaðann timburpall með frábæru útsýni. Stofan er á efri hæð með fallegum þakglugga.
Aukaíbúð er í kjallara og skiptist hún í forstofu, eldhús, baðherbergi og rúmgott svefnherbergi. Þetta er
sérstök eign á glæsilegri lóð, óspillt náttúra er í kringum húsið.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is

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

221 Hafnarfjörður
Vel skipulagt raðhús á 2 hæðum.

Torg

hafdis@remax.is

Verð: 33.900.000

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

Burknavellir 14

220 Hafnarfjörður
Einstök staðsetning,frábært útsýni

Stærð: 213,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 28.750.000
Bílskúr: Já

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Espigerði
Torg

108 Reykjavík
Skoða skipti á minna eða bíl.....

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Heimili & Skip
Gunnar Björn
Sölufulltrúi
8440040
gbb@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106

Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

sg@remax.is

siggi@remax.is

LÆKKAÐ VERÐ!!

Verð: 34.500.000

Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi og afgirtri verönd til suðurs og heitum potti. Hjónaherbergið er
rúmgott með góðum fataskáp. Barnaherbergin eru þrjú, tvö með góðum skápum. Á mest allri eigninni er
fallegt parket. Baðherbergið er með bæði baðkari og sturtuklefa, hvítri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf.
Eldhúsið er rúmgott með fallegri innréttingu og borðkrók. Stofan er mjög björt með útgengi út á verönd
með heitum potti. Mjög falleg eign á þessum barnvæna stað í Lindarhverfinu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 34.900.000

Gengið er inn í hol með parketi á gólfi. Stofa er björt rúmgóð með útgengi út á svalir á tveimur stöðum.
Parket er á stofu. Eldhús er með dökkri viðar innréttingu og borðkrókur í enda eldhúss. Parket á gólfi.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum fataskápum og parket á gólfi. Baðherbergi er með baðkeri og
flísalagt á gólfi og veggjum. Barnaherbergin voru tvö, með parketi á gólfum, en annað herbergið er
borðstofa í dag og ekkert mál að breyta aftur.Sameiginlegur fundasalur á efstu hæð!

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali
4200800
tab@remax.is

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

Ingólfur Ingvarss.
Sölufulltrúi
s: 893 7806
ingolfur@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
s: 861 7757
og@remax.is

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali

Tjarnarbrekka 1-3-4 og 5
ÚTIVISTARPARADÍSIN ÁLFTANES
Glæsileg einbýlishús sem standa við lokaðan botnlanga. Hvergi hefur verið til
sparað við hönnun eða byggingu húsanna. Einstaklega gott skipulag og nýting.
Húsin eru að öllu leiti á einni hæð nema á húsum númer 1-3 og 5 er útsýnisturn
með óheftu útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Svalir eru yfir bílskúrum. Stutt er í skóla,
leikskóla og íþróttamiðstöð. Sjón er sögu ríkari.

Sölusýning

Sunnudaginn 13
. Apríl

kl: 16.00 til 18

:00

Nr. 4

Föt
6,0 m2

Herb.
11,2 m2

Hjón
12,0 m2
Eldstæði

Gangur
6,2 m2
Bað
7,7 m2

Op
V.S
4,6 m2

gn

Stofa
34,2 m2

þvottur
5,0 m2

Skáli
24,3 m2

Herb.
11,7 m2
Skáli
21,9 m2

Borðstofa
18,3 m2

0101

Vs
2,4 m2

Anddyri
7,7 m2

Geymsla
6,0 m2

Bílskúr
30,0 m2

Eldhús
19,3 m2

inntök veitna

SVALIR
48,3m2

GRUNNMYND 1. HÆÐAR

2%-!8¬%SJA¬¬s¬¬3¬¬¬¬s¬¬,AUGAVEGUR¬¬¬s¬¬¬2EYKJAVÓK¬¬s¬¬ORBJÚRN¬0ÉLSSON ¬LÚGGILTUR¬FASTEIGNA ¬FYRIRTKJA ¬OG¬SKIPASALI

Fagrahlíð 1
221 Hafnarfjörður
Vel staðsett 3ja herbergja

Einstaklega barnvænt hverfi.

Stærð: 75,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 13.100.000
Bílskúr: Nei

Hringbraut 97
Esja

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi
8937806

ingolfur@remax.is

ingolfur@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757

og@remax.is

og@remax.is

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

Neðra Breiðholt
Frábært fermetraverð

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Íbúðin er laus. Pantið skoðun

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Víðihvammur 24
Esja

Kópavogur
Laus við kaupsamning

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Esja

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757

og@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi
8937806

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi
8937806

ingolfur@remax.is

ingolfur@remax.is

Hagstæð yfirtakanleg lán

Verð: 22.900.000

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

Verð: 15.900.000

Lýsing íbúðar: Komið er inn í parketlagða forstofu með fatahengi. Eldhús með eldri innréttingu, parket á
gólfi, borðkrókur í eldhúsi. Svefnherbergi er rúmgott með parketi á gólfi. Stofa/borðstofa eru eitt rými,
plast-parket á gólfi. Baðherbergi er með flísum á gólfi og veggjum, rúmgóður sturtuklefi. Tvær geymslur
fylgja íbúð í sameign. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla, sameiginlegt þvottahús. TILVALIN FYRSTU
KAUP.

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

Tungusel 7

Esja

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi
8937806

Verð: 21.500.000

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á þessum barnvæna stað í Hafnarfirði. Íbúðin er á annarri hæð í snyrtilegu
fjölbýli. Nánari lýsing: Komið er inní forstofu með góðum skápum, þar tekur við opið rými með eldhúsi,
stofu og borðstofu. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf.
Þvottahús er í íbúðinni og geymsla í kjallara sem og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Stutt er í skóla,
leikskóla og flesta þjónustu. Skemmtilegar gönguleiðir liggja frá hverfinu.

107 Reykjavík
HAGSTÆÐ LÁN ÁHVÍLANDI!!!!

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 8.080.000
Bílskúr: Nei

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Verð: 22.000.000

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

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

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

Engjavegur 20
800 Selfoss
Stutt í skólann!

Stærð: 202,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 25.600.000
Bílskúr: Já

Stærð: 103,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Fljótsmörk 6
Heimili & Jarðir

810 Hveragerði
Björt og góð eign

Heimili & Jarðir

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078
drifa@remax.is

Gott verð!

Verð: 23.600.000

Íbúðin sem er á 1. hæð er sérlega björt og skemmtileg með sérinngangi. Forstofan er rúmgóð með flísum
á gólfi og stórum skáp. Á hægri hönd þegar komið er inn úr forstofu er opið rými sem er notað sem
sjónvarpsherbergi en er auðvelt að gera að herbergi. Í eldhúsi er vönduð eikarinnrétting og er eikarparket á
gólfum. Burstað stál á Siemens tækjum í eldhúsi, ísskápur og uppþvottavél fylga. Nánari uppl í ´veitir
sölumaður í síma 869 1078

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Stærð: 26.000 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

STÓRAGERÐI ÖLFUSI
Gott verð!!

Verð: 32.900.000

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna í einkasölu: Glæsilegt einbýlishús með bílskúr, á 2 hæðum, miðsvæðis á
Selfossi. Húsið hefur mikið til verið tekið í gegn og er hið huggulegasta í alla staði. Lýsing á innra skipulagi: Neðri
hæð: Komið er inn í forstofu með svörtum náttúrusteinsflísum, herbergi á hægri hönd (einnig flísalagt), lítið
gesta-baðherbergi á vinstri hönd. Eldhús með hvítri snyrtilegri eldhúsinnréttingu, þvottarhús innaf eldhúsi, stór
stofa og borðstofa en þaðan er hægt að ganga út í garð í suður með góðum sólpalli.
Efri hæð: 3 góð
svefnherbergi, nýstandsett baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. geymsluloft er yfir efri hæðinni. Ný gólfefni á öllu
húsinu. Fallegt og gróið hverfi nálægt miðbænum! Vert að skoða þessa! Hringið strax og bókið skoðun! Allar
uppl. gefur Drífa Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi í síma 8691078

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808

drifa@remax.is

valdimar@remax.is

MIKIÐ ÚTSÝNI - 33 KM TIL RVK
Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali

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

Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 191,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 26.510.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Í dag kl: 15:00 til 16:00

Stjarnan

Reykjanesbær
Rúmgóð 3 herbergja

Stærð: 87,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 12.150.000
Bílskúr: Nei

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Njarðvík
Eignin getur verið laus fljótlega

Stjarnan

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431

anton@remax.is

anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi
866-9954

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi
866-9954

haukur@remax.is

haukur@remax.is

Pantið skoðun í síma: 866-9954
Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629

Verð: 43.100.000

Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, 2 baðherbergi, forstofu og bílskúr. Eignin er vel
staðsett í barnvænni botnlangagötu. Búið er að múra eignina að utan og gert er ráð fyrir að eignin sé
flísalögð og þær flísar fylgja eigninni. Eignin er skemmtilega stílhrein og vel skipulögð og má nefna að allar
hurðar eru 2.30 á hæð og úr Hnotu sem gefur skemmtilegt útlit á rýmin. ATH lán geta fylgt eigninni.

runar@remax.is

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

Hringbraut 106

Verð: 20.000.000

Um er að ræða deiliskipulagða lóð á fallegum stað í Ölfusinu austan við Þrengslaafleggjara. Stórfenglegt
útsýni er af lóðinni og þá sérstaklega til austurs, suðurs og vesturs. Lóðin er um 2,6 ha má byggja allt að
250 fm hús en á henni er nýlegt atvinnuhúsnæði sem er 100 fermetra og væri auðvelt að breyta í
íbúðarhús. Húsnæðið er fullbúið, panilklætt að innan, gólfhiti, rafmagnstafla er uppsett og frágengin, tvær
innkeyrsludyr og búið að teikna hefðbundið hurðastell í staðinn fyrir aðra þeirra.

Birkidalur 8

Verð: 58.000.000

Komið er inn í flísalagt anddyri.þar á hægri hönd er stórt þvottahús en á vinstri hönd er gestasnyrting.
Beint áfram er komið inn í fremri stofu með beikiparketi .Á hægri hönd er eldhúsið með dúk á gólfi og eldri
innréttingu. Á vinstri hönd er parketlagður herbergisgangur með fjórum herbergjum og baðherbergi .
Beint áfram er komið inn í aðalstofu sem er falleg með glæsilegu útsýni. Útgengt er á svalir frá
svefnherbergisgangi Öll eignin er til fyrirmyndar i einu og öllu

Heimili & Jarðir

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078

halfdan@remax.is

Hraunbraut 26

801 Selfoss
2,6 HEKTARAR + 100FM HÚS

runar@remax.is

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

Brúnastaðir 37, 112 Rvk.
Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali
517 3629

Raðhús í botnlanga- við golfvöll
Makaskipti mögul.innan hverfis

Stærð: 191,9 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 25.980.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

Pantið skoðun í síma: 866-9954

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi
866-9954

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi
695 8905

haukur@remax.is

elin@remax.is

Í dag kl.15 og má. 14.4. kl.16.30

Verð: 14.300.000

Eignin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. Eldhús: Eldhúsið rúmast vel með
snyrtilegri eldhúsinnréttingu og parket á gólfi, möguleiki er á því að vera með uppþvottavél. Baðherbergi:
lítur mjög vel út, það er með flísum á golfi og snyrtilegri baðinnréttingu. gert er ráð fyrir að þvotta aðstaðan
sé á baðinu.Stofa: Stofa og borðstofa er sameiginleg og mynda mjög rúmgott rými sem er með parket á
golfi.Svefnherbergi: svefnherbergin eru með föstum skápum

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

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

Verð: 52.900.000

Eign á tveimur hæðum neðan götu með innbyggðum bílskúr. Pallur er við inngang. Gengið er inná efri
hæðina.Efri hæð:Forstofa með skápum, eldhús með U-laga eikarinnréttingu, stofa og borðstofa með
útgengi út á NV-svalir 2 svefn/vinnu -herbergi, baðherbergi með innréttingu og sturtu og útgengi í
flísal.bílskúr.Neðri hæð: 3 svefnherbergi þar af hjónaherbergi með fataherbergi, baðherbergi, hol ásamt 30
fm gluggalausu rými sem ekki er inní skráðum fermetrum. Loft efri hæðar eru tekinn upp.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Garðstígur 3
220 Hafnarfjörður
Sölufulltrúar taka vel á móti þér!

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

Opið
Hús

Stærð: 42-84 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Laugavegur 20A
Senter

101 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir í miðbænum!

Senter

Opið
Hús

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

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

Opið hús í dag kl: 15:00-15:30

Verð: 59.000.000

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Kríuás 45
221 Hafnarfjörður
Falleg eign - Frábært útsýni

Stærð: 89,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.150.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Senter

Opið hús í dag kl 15:00-16:00

Verð: 0

Einar Karl
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi
823-5050

Um er að ræða tvær glæsilegar stúdíoíbúðir og eina þakíbúð sem allar eru ný uppgerðar. Stúdíoíbúðirnar eru
rúmir 40 fm og þakíbúðin er 84 fm. Nýjar hvítar eldhúsinnréttingar eru í öllum íbúðunum. Svart granít er á
borðunum. Öll tæki í eldhúsi eru frá AEG. Uppþvottavél og ísskápur fylgir íbúðunum. Baðherbergin eru flísalögð í
hólf og gólf. Á baðinu er upphent salerni. Stofan og borðstofan eru opið rými. Allar íbúðirnar eru með parketi á
gólfi og góðri nýrri hljóðeinangrun milli hæða. Gluggar hafa verið endurnýjaðir, nýtt hlóðeinangrað gler. Gengið er
inn í íbúðirnar að baka til. Stúdíoíbúðirnar kosta frá 18.500.000 og þakíbúðin kostar 34.500.000 Möguleiki er á
80% fjármögnun.

larus.oskarsson@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 21.900.000

Íbúðin er með sérinngangi af stigapalli. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum skápum. Úr
forstofunni er gengið inn í bjarta stofu. Eldhúsið er rúmgott með fallegri hvítri innréttingu. Tvö góð herbergi
með eru í íbúðinni. Hjónaherbergið er rúmgott með miklu skápaplássi. Flísalagt baðherbergið er með hvítri
innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Þvotthús og geymsla eru í íbúðinni. Plastparket er á allri
íbúðinni. Af svölunum er mikið útsýni yfir Hafnarfjörð og Reykjavík.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

112 Reykjavík
Sér afgirtur garður !

Stærð: 92,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 14.100.000
Bílskúr: Nei

Veghús 31
Senter

112 Reykjavík
Glæsileg íbúð með útsýni !

112 Reykjavík
Falleg íbúð í góðu hverfi !

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Sunnudag 14:00-14:30
Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Lindasmári 63
Senter

201 Kópavogur
Raðhús á góðum stað

Stærð: 174,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 27.050.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

sigga@remax.is

gardar@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 23.500.000

Falleg 3ja herbergja íbúð með opinni bílageymslu í góðu hverfil. Flíslalögð forstofa með fataskáp. Rúmgóð
stofa og borðstofa með parket á gólfi, útgengi á svalir. Eldhús með ljósri innréttingu, borðkrókur, parket.
Rúmgott hjónaherbergi, parket , góðir fataskápar. Barnaherbergi með fataskáp, parket. Flísalagt
baðherbergi með baði, t.f. þvottavél. Sér geymsla í sameign ásamt sameignlegri hjólageymslu. Opið bílskýli
fylgir íbúð. Öll þjónusta í göngufæri !

Verð: 19.900.000

Seljandi tilbúin að taka á sig lántökukostnað ! 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.

Opið
Hús

sunnudag 15:15-15:45

Senter

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

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

Laufengi 6

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

Opið
Hús

Verð: 23.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð með sér afgirtum garði í góðu fjölbýli. Tvær lyftur í húsinu. Baðherbergi með baði,
nýleg innrétting. Barnaherbergi með fataskáp. Sjónvarpshol. Hjónaherbergi með fataskápum. Eldhús með
ljósri innréttingu, eldunareyja, nýlegur stál háfur. Innaf eldhúsi er þvottahús með hillum. Rúmgóð borðstofa
og stofa, útgengi í afgirtan garð. Nýlegt eikarpaket á allri íbúðinni utan baðherbergis og þvottahúss. Sér
geymsla við hlið íbúðar, ásamt sameiginlegri hjólageymslu.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

14:45-15:00

gunnarsch@remax.is

thorunn@remax.is

thorunn@remax.is

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

Veghús 31

Gunnar Schiöth
Sölufulltrúi
899 7009

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Verð: 46.900.000

Raðhús á tveimur hæðum í Smárahverfi í Kópavogi. Húsið skiptist þannig: Neðrihæð: Forstofa, eldhús,
stofa/borðstofa, sjónvarpshol (hægt að stúka af sem herbergi), gestasnyrting, þvottahús og bílskúr.
Efrihæð: 3 Svefnherbergi (eitt með fataherbergi)og Baðherbergi með sturtu og baðkari. Lóð er hellulögð
að framan með hitalögn. Að aftan er pallur og heitur pottur.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 22.840.000
Bílskúr: Já

Eyjabakki 6, 109 RVK.

LAUTASMÁRI 6, 201.KÓP.
SMÁRINN
5 herb.f/stórfjölskylduna

Mjódd

Ásamt bílskúr
Falleg 3 herb. á 2 hæð.

Stærð: 100,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 14.570.000
Bílskúr: Já

Mjódd

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401
gully@remax.is

Opið hús í dag, kl: 17:00-17:30

Verð: 22.500.000

EINSTAKLEGA BJÖRT OG FALLEG ÍBÚÐ m/BÍLSKÚR. FALLEGA NÝUPPTEKINN GARÐUR M/NÝJUM
LEIKTÆKJUM-NÝ UPPHITUÐ HELLULÖGN. Stór Stofa/Borðstofa með útgengi á fínar suðursvalir.
ELDHÚS ný flísalagt, með töff upprunalegri innréttingu, nýjar borðplötur, nýlegar ELECTROLUX
eldunargræjur (bæði gas og rafmagn), borðkrókur m/glugga. BAÐHERBERGI flísalagt hólf í gólf, glæsileg
hvít innrétting með innb. ljósum, baðkar, g.r.f.þvottavél, gluggi. Rúmgott hol m/vinnuaðstöðu og
fataskápum. 2 herbergi m/útsýni.

Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Lækjarvað 15
Opið hús í dag kl: 16:00-16:30

Verð: 38.900.000

110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

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

Búi

Opið
Hús

MJÖG SKEMMTILEG OG FALLEG ÍBÚÐ MEÐ MARGA MÖGULEIKA FYRIR STÓRFJÖLSKYLDUNA Á BESTA
STAÐ Í MIÐBÆ NÝJA KÓPAVOGS. AÐALHÆÐ: Rúmgott hol með léttum hringstiga niður á neðri hæðina. Stórt
herbergi með gluggum á 2 vegu, annað herbergi minna með skáp. BAÐHERBERGI: er stórt flísalagt hólf í gólf,
með hvítri fallegri innréttingu. Sturtuklefi og baðkar. ELDHÚS: með glugga og rúmgóðum borðkrók. Hvít góð
innrétting
m/beykilistum,
eldunartæki
úr
stáli.
BEYKIPARKET
Á
ÖLLU
(nema
baði)BEYKI-INNIHURÐIR,BEYKI-FATASKÁPAR. NEÐRI HÆÐ: Hol með fataskáp, útgengi út ísameignina.
HJÓNAHERBERGI: Óvenju stórtog bjart,með góðum skápum. Annað rúmgott herbergi með skáp. ÞVOTTAHÚS:
með glugga, málað gólf, hvít innrétting.-einfalt er að breyta í baðherbergi ef vill. SAMEIGN:
Sérgeymsla,hjóla-vagnageymsla, útgengi í garðinn sem er vel búinn leiktækjum. BÍLASTÆÐAHÚS með góðri
aðstöðu fyrir bílinn. Þjónusta sér um þrif og viðhald á garði og útisvæði. ÞETTA ER FRÁBÆR EIGN Í ALLA STAÐI
MEÐ ALLT Í GÖNGUFÆRI: Skólar, íþr.svæði Breiðabliks, Smáralind með allar verslanir og þjónustu, Smáratorg,

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

gully@remax.is

loa@remax.is

Opið hús kl 16:00 - 16:30
Guðmundur St.
Ragnarsson
Lögg. fast. hdl.

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

Þorláksgeisli 43
113 Reykjavík
Eign í sérflokki

Verð: 39.700.000

Verulega vönduð og falleg 4ra herbergja neðri sérhæð. Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa, hita í gólfi og
flísum 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 kaupum. Stofa og
borðstofa með útgengi út í suður garð. Reykrör f. arinn/kamínu. Þvottahús með flísum. Geymsla.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Stærð: 245,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 38.810.000
Bílskúr: Já

Haukalind 14
Búi

Kópavogur
Glæsileg eign á frábærum stað

Opið
Hús

Stærð: 230,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 31.250.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Búi
Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615
sighvatur@remax.is

Í dag milli kl. 14.00 og 15.00

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi
898 8016

Benedikt Jón
Sölufulltrúi
868-5331

olina@remax.is

benedikt@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00 til 16:30

Verð: 58.900.000

Stór 6 herb. íbúð á efstu hæð m. sérinngangi af svölum. Náttúran við stofugluggann. Íbúðin er 245,9fm,
tvöf. bílskúr 59 fm. Vandaðar innr. úr hnotu. Vönduð gólfefni. Öll herb. sérlega rúmgóð. Húsið er í fínu
standi, frábær staðsetning, örstutt í útivist og göngufæri með golfkerruna. Lýsing: Forstofa, stofa og svalir,
eldhús með granít borðplötur, bæði gas og keramik helluborð. Baðherb. granít borðp., sturta, baðkar m.
nuddi. Hjónaherb. með svalir. 4 önnur herb. gestasnyrting, Þvottah. í íbúð.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Vitastígur 14
101 Reykjavík
Einbýli í 101 með einkabílastæði

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1903
Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Ljósavík 27
Skeifan

112 Reykjavík
Glæsileg 4 herbergja

Stærð: 129,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 20.420.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123

Skeifan
Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123

helgap@remax.is

helgap@remax.is

Ágúst Daði
Sölufulltrúi
698 1328

Ágúst Daði
Sölufulltrúi
698 1328

agust@remax.is

agust@remax.is

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Verð: 31.700.000

Lítið og sérstaklega sjarmerandi einbýlishús á vinsælum stað í miðborg Reykjavíkur. ATH Einkabílastæði
fylgir eigninni. Húsið er á 3 hæðum. Á efstu hæðinni eru svefnherbergi og hol. Á miðhæð er eldhús, stofa,
borðstofa og baðherbergi. Í kjallaranum er geymsla og þvottahús. Í kjallaranum er einnig lítil ósamþykkt 15
fm stúdíó íbúð með sérinngangi og er íbúðin með klósetti, sturtu og eldhúsaðstöðu, góðar leigutekjur.
Nánari uppl. veita Ágúst í síma 698-1328 eða Helga í síma 822

Verð: 72.900.000

Fallegt endaraðhús í suður á tveimur hæðum í Lindunum í Kópavogi. Eignin er samtals 230,9fm, þar af ca
50fm sér íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás úr rauðbeiki og
gólfefnin beikiparket og flísar. Að utan er eignin öll hin glæsilegasta. Hiti í bílaplani, í tröppum niður í garðinn
og í stétt niðri. Fallegur pallur, bæði framan og aftan, og vel hirtur garður. Þetta er virkilega falleg eign og í
topp standi. Klárlega með fallegri eignum í Lindunum í dag.

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

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

Verð: 34.200.000

Glæsileg 4 herbergja 103,7 fm íbúð með sérinngangi af svölum í viðhaldslitlu fjölbýli innst í botnlanga
ásamt 25,9 fm bílskúr í Ljósuvík í Grafarvogi. Eldhúsið er stórt og fallegt með gegnheilli innréttingu og miklu
skápaplássi, dökkar flísar á gólfi, gashelluborð og háfur. Stofan er með vönduðu planka plastparketi á gólfi,
og útgengi út á rúmgóðar suðursvalir. Hjónaherbergi og 2 barnaherbergi með planka plastparketi á gólfi.
Nánari upplýsingar veita Ágúst 698-1328 og Helga 822-2123

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

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

Álfkonuhvarf 45
203 Kópavogur
Stór 3ja herbergja með bílskýli!

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 22.030.000
Bílskúr: Já

Mánatún 6
Fasteignir

105 Reykjavík
Glæsiíbúð í lyftuhúsi!

Stærð: 117,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 19.525.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús milli kl 16:00 og 16:30 í dag!

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Fallega og bjarta 107.1 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í snyrtilegu fjölbýli með
15 fm flísalögðum svölum og frábæru útsýni yfir Elliðavatn. Upphitað bílskýli fylgir eigninni með sérmerktu
bílastæði. Frábær fyrsta eign! Komið er inn í anddyri/forstofu með fallegum flísum á gólfi og góðum skáp. Holið er
með plastparketi á gólfi. Úr holi er gengið inn í allar vistarverur íbúðar. Hjónaherbergið er með plastparketi á gólfi
og stórum góðum fataskápum. Barnaherbergið er með plastparketi á gólfi og góðum fataskáp. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf með hvítri snyrtilegri innréttingu, upphengdu klósetti, baðkari og sturtu. Eldhúsið er rúmgott
með fallegri eldhúsinnréttingu, plastparketi, nýlegum eldunartækjum og háf úr burstuðu stáli. Opið er inn í stofu úr
eldhúsi. Stofan/borðstofan er björt og rúmgóð með plastparketi á gólfi og útgengi út á stórar flísalagðar
suðvestur svalir með fallegu útsýni. Þvottahúsið er inní íbúðinni og er með flísum á gólfi. Stór 10 fm geymsla er í
sameigninni. Sérmerkt bílastæði er í upphitaðri bílageymslu! Góður garður með leiktækjum. Stutt er í alla verslun
og þjónustu.

Opið
Hús

Verð: 28.900.000

109 Reykjavík
Falleg íbúð í Seljahverfi!

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

asbjorg@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Ránargata 2
Fasteignir

116 Kjalarnes
FLOTT 90 FM ÍBÚÐ Á GÓÐU VERÐI

Opið hús í dag á milli 16.00 og 16.30

bergur@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Fasteignir
Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419
bergur@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

bergur@remax.is

asbjorg@remax.is

Opið hús í dag frá 15.00-15.30
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 31.900.000

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR:Glæsileg 4ra herbergja 92,7 fm íbúð á annarri hæð við Ránargötu. Íbúðin
er öll nýtekin í gegn og er öll hin glæsilegasta! Íbúðin skiptist í hol með flísum á gólfi. 3 rúmgóð parketlögð
svefnherbergi, fataherbergi er inn af hjónaherbergi. Fallegt flísalagt baðherbergi með góðri sturtu og
upphengdu klósetti. Eldhúsið er með glænýrri hvítri háglans eldhúsinnréttingu. Stofan er björt og rúmgóð
með ljósu eikarparketi á gólfi. Lýsing í lofti frá LUMEX.Eign sem vert er að skoða

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Hárstofan Ás
Fasteignir

Selásbraut 98
Hársnyrtistofa í góðum rekstri

Stærð: 60 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Fasteignir

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

bergur@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

asbjorg@remax.is

asbjorg@remax.is

Tækifæri fyrir öflugt hársnyrtifólk!

Verð: 21.500.000

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

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

asbjorg@remax.is

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

Opið
Hús

101 Reykjavík
GLÆSILEG ÍBÚÐ Í 101

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

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

Jörfagrund 40

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Glæsileg 117,6 fm íbúð á þriðju hæð ásamt bílskýli í lyftuhúsi að Mánatúni 6.
Komið er inn í anddyri með góðum fataskáp. Á vinstri hönd er þvottahús með hillum og flísalögðu gólfi. Þar við
hlið er flísalagt baðherbergi með baðkari og viðarinnréttingu. Hiti er í gólfi. Á hægri hönd eru svefnherbergin. Bæði
björt með fallegum gluggum og fataskápum. Að auki er fataherbergi með skápum. Stofan er opin og rúmgóð. Úr
henni er gengið út á suð-vestur svalir með fallegu útsýni. Leyfi er fyrir glerlokun á svalir. Eldhúsið er með fallegri
viðarinnréttingu, innfelldri uppþvottavél og kvörn í vaski. Íbúðin er öll parketlögð með ljósu parketi fyrir utan
þvottahús og bað. Innréttingar eru frá Brúnás. Snyrtilegur garður er við húsið og hiti í stéttum við bílastæði.
Merkt bílastæði er fyrir hreyfihamlaða við hús, og greið leið innanhúss í lyftu beint frá bílakjallara. Snyrtileg og vel
um gengin íbúð í vönduðu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Stutt í alla verslun og þjónustu. Allar nánari upplýsingar
um eignina veita Bergur í síma 898-0419, bergur@remax.

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

Verð: 22.900.000

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

Verð: 37.900.000
Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

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

Opið
Hús

Opið hús milli kl 16:00 og 16:30 í dag!

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi
892 7556

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

Fífusel 12

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

Verð: tilboð óskast

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Til sölu Hárstofan Ás,Selásbraut 98,annarri hæð. Góð staðsetning
miðsvæðis í Árbænum. Næg bílastæði eru við húsið. Stofan er í 60 fm leiguhúsnæði, snyrtilega innréttuð
með sex vinnustöðvum og tveimur vaskastólum. Rúmgóð kaffistofa með þvottavél og þurrkara. Reksturinn
selst með öllum fylgihlutum og lager. Við hlið stofunnar er sólbaðs- og snyrtistofa. Tilvalið tækifæri fyrir
hárgreiðslufólk sem er tilbúið í mikla vinnu. Allar upplýsingar veitir Ása í síma 892-7556

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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

SUNNUDAGUR 13. apríl 2008

15
23

ATVINNA

Óskum eftir að ráða duglegan og hressan
starfsmann til afgreiðslu í verslun okkar.
Fjölbreytt og skemmtilegt starf við að
þjónusta fólk með áhuga á íþróttum
og útiveru

Óskum eftir að ráða laghentan og duglegan
starfsmann á verkstæði okkar til
samsetningar og viðhalds á reiðhjólum.

• Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

AÍ_gbldkº_nk3

• Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn.

t«IVHJÈUÓTLV

• Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun okkar að Ármúla 40. Umsóknir má einnig
senda á netfangið: markid@markid.is eða fylla út á heimasíðu okkar: markid.is
PI PAR
•

t4LJQVMBHTIGOJ

SÍA
•

80768

Í yfir 25 ár hefur Markið verið í fararbroddi í sölu og þjónustu á reiðhjólum og öðrum íþróttavörum.
Hjá Markinu ríkir mikill hugur og metnaður fyrir ánægjulegri útivist landa okkar og starfsandinn er mjög góður.

6NTØLOBSGSFTUVSUJM 18. Apríl.
'FSJMTLSÈTFOEJTUÈhulda@hbu.is

 q @g^c\ajcc^ q *&,(&.%

3KRIFSTOFUSTJØRIÈFRAMKVMDASTJØRAÈHJÞKRUNAR
Félagsráðgjaﬁ - aﬂeysingarstaða
Félagsráðgjaﬁ óskast í aﬂeysingastarf á geðsviði til eins árs frá
1. apríl 2008 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100%.
Reynsla og áhugi á fjölskylduvinnu og fjölskyldumeðferð
æskileg.
Starﬁð byggir á heildarsýn, þar sem fram fer sálfélagsleg
greining, ráðgjöf, meðferð og stuðningur. Unnið er með öðrum fagstéttum í þverfaglegum teymum og rík áhersla lögð á
samvinnu sem og sjálfstæð vinnubrögð. Valið verður úr hópi
umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna.
Umsóknargögn berist fyrir 31. apríl 2008 til
Sveinbjargar J. Svavarsdóttur, forstöðufélagsráðgjafa, 34C
við Hringbraut og veitir hún jafnframt upplýsingar í
síma 543 4050/ 4200, netfang sveinbsv@landspitali.is.

Sjúkraliði / starfsmaður, skurðstofulager

3TARFÈ SKRIFSTOFUSTJØRAÈ FRAMKVMDASTJØRAÈ HJÞKRUNARÈ ERÈ LAUSTÈ TILÈ
UMSØKNARÈ&RAMKVMDASTJØRIÈHJÞKRUNARÈERÈYFIRMAURÈHJÞKRUNARÈÉÈ
,ANDSPÓTALAÈOGÈSITURÈÓÈFRAMKVMDASTJØRNÈSPÓTALANSÈ3TARFIÈERÈÈ
OGÈTENGISTÈFJÚLBREYTTUMÈVERKEFNUMÈ

Sjúkraliði/ starfsmaður óskast til starfa sem fyrst á
skurðdeild 12CD við Hringbraut.
Æskilegt starfshlutfall er 100%. Vinnutími er alla virka daga
en frí allar helgar og helgidaga. Starﬁð er fjölbreytt, krefjandi
og sérhæft við móttöku og pantanir á sérhæfðum vörum fyrir
skurðstofur og almenn lagerstörf. Starﬁð gerir kröfu um ríka
ábyrgðartilﬁnningu og góða samskiptahæﬁleika. Íslenskukunnátta er skilyrði, ásamt nokkurri tölvukunnáttu.
Umsóknir berist fyrir 15. maí 2008 á skrifstofu
svæﬁnga-, gjörgæslu- og skurðstofusviðs við Hringbraut,
netfang sigrune@landspitali.is.
Upplýsingar veitir Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri hjúkrunar í
síma 543 7205, 825 3588, netfang erlin@landspitali.is.

Sjúkraliðar / starfsmenn í skol
Sjúkraliðar/ starfsmenn óskast til starfa sem fyrst á
skurðdeild 12CD við Hringbraut. Æskilegt starfshlutfall er
100%. Breytilegur vinnutími alla virka daga en frí allar helgar
og helgidaga. Starﬁð er fjölbreytt, krefjandi og sérhæft við
röðun, pökkun og dauðhreinsun verkfæra fyrir
skurðstofurnar, ásamt ﬂeiri störfum. Starﬁð gerir kröfu um ríka
ábyrgðartilﬁnningu og góða samskiptahæﬁleika. Íslenskukunnátta er nauðsynleg.
Umsóknir berist fyrir 15. maí 2008 á skrifstofu
svæﬁnga-, gjörgæslu- og skurðstofusviðs við Hringbraut,
netfang sigrune@landspitali.is.
Upplýsingar veitir Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri hjúkrunar í
síma 543 7205, 825 3588, netfang erlin@landspitali.is.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 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.
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»È «GU ÈSJÉLFSTÈOGÈSKIPULÚGÈVINNUBRÚG
»È 'ETAÈTILÈAÈVINNAÈUNDIRÈÉLAGI
»È *ÉKVTTÈVIMØTÈOGÈGØIRÈSAMSKIPTAHFILEIKAR
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ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Umhverﬁsfulltrúi í
Ólafsﬁrði eða á Sigluﬁrði

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 27. April 2008. Frekari upplýsingar er að ﬁnna á
heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of
Security Guard. The closing date for this postion is April 27, 2008. Application
forms and further information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Fjallabyggð leitar að áhugasömum og framsæknum
einstaklingi til að sinna starﬁ umhverﬁsfulltrúa.
Umhverﬁsfulltrúi ber ábyrgð á því að útlit bæjarins
sé snyrtilegt og bæjarfélaginu til sóma. Hann þarf
að hafa forustu um bætta umgengni, endurnýtingu
og endurvinnslu úrgangs og halda uppi fræðslu
og áróðri í því skyni.
Umhverﬁsfulltrúi hefur meðal annars umsjón
með skipulagningu og umhirðu opinna svæða,
sorphirðu og endurvinnslu, skipulagi umhverﬁsmála og gerir umhverﬁsáætlanir, skipuleggur starfa
vinnuskólans og starfar með umhverﬁsnefnd að
öllum verkefnum sem tengjast umhverﬁsmálum
s.s. staðardagskrá 21.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða starfsreynsla á sviði
garðyrkju og umhverﬁsmála.
• Víðtæk tölvuþekking.
• Færni í að vinna með skipulagsgögn
og teikningar.
• Góðir samskipta- og samstarfshæﬁleikar.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Skipulagshæﬁleikar og frumkvæði
við lausn verkefna.
• Stjórnunarreynsla er æskileg.

IGwHB>ÁJG
7n\\^c\V" d\ i¨`c^YZ^aY h`Vg Z[i^g VÂ
g{ÂV]hVhb^ÂZÂV]h\V\cVhb^Âi^ahiVg[V
 hjbVg# Ï hiVg[^cj [ZaVhi aa VabZcc ig"
hbÂVhig[!W¨Â^^ccVcYngVhZbjiVc!Vj`
k^ccj{ighbÂVkZg`hi¨Â^YZ^aYVg^ccVg#
@gV[^hi Zg hkZ^cheg[h  ighbÂ^ ZÂV hVb"
W¨g^aZ\gVg bZccijcVg! Vj` hiVg[hgZnchaj#
Ã{Zgjh_{a[hi¨Â^hiVg[^![gjb`k¨Â^!a^ejgÂ
 hVbh`^eijb d\ \Â Ä_cjhijajcY cVjÂ"
hncaZ\^gZ^\^caZ^`Vg#

Umsóknarfrestur um starf umhverﬁsfulltrúa í
Fjallabyggð er til og með 30. apríl nk.
Tengiliður: Þórir Kr. Þórisson bæjarstjóri
thorir@fjallabyggd.is s.464 9100

¡h`^aZ\i Zg VÂ jbh¨`_ZcYjg \Zi^ ]V[^Â
hig[ hZb [nghi# Jbh`cVg[gZhijg Zg i^a '-#
Vegac#`#

Grunnskóli Seltjarnarness

Jbh`c^gh`jajhZcYVgi^ahiVg[hbVccVhk^Âh
={h`aV ÏhaVcYh! 6ÂVaWn\\^c\j k^Â HjÂjg"
\ij! &%& GZn`_Vk`! ZÂV { cZi[Vc\^Â/
hiVg[hjbhd`c^g5]^#^h

Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Fyrir næsta skólaár eru laus
til umsóknar eftirfarandi störf

C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gKVaÄgH^\jgÂhhdc!
Wn\\^c\Vghi_g^!  hbV -.. &%**! ZÂV 
cZi[Vc\^cj/kh5]^#^h

Þroskaþjálfi 100% starf.

K^Âg{Âc^c\Vghig[k^Â={h`aVÏhaVcYhZg
iZ`^Âb^ÂV[_V[cgii^h{¨iajc]{h`aVch#

Sérkennari á unglingastig.

K^Âg{Âc^c\Vghig[k^Â={h`aVÏhaVcYhZgiZ`^Âb^Â
V[_V[cgii^h{¨iajch`aVch#

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,
eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Danskennsla 1.- 6. bekkur.

={h`a^ÏhaVcYhk$HjÂjg\ij!&%&GZn`_Vk`!h#*'*)%%%

Tæknimennt (smíði) 1.- 10. bekkur.
Upplýsingar/umsókn:

Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri,
olina@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Heimilisfræði á unglingastigi.
Val á unglingastigi 2 - 6 kennslust. á viku.
Franska
Spænska
Félagsmálafræði
Bókfærsla

Upplýsingar/umsókn:

Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,
baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

Skólaliðar

Upplýsingar/umsókn:

Hafsteinn Jónsson umsjónamaður fasteigna,
hafsteinn@seltjarnarnes.is, sími 5959200
Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsa-skóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Augl. Þórhildar 2200.401

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

www.grunnskoli.is
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Landslagsarkitektúr
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Skipulagsfræði
Vegna vaxandi verkefna óskar Landform
eftir landslagsarkitekt eða skipulagsfræðing
til starfa. Um er að ræða framtíðar starf.

Sumaraﬂeysingar
og laus störf.

Skrifleg umsókn sendist Landform ehf. Austurvegi 6,
800 Selfoss. Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn
22. apríl 2008. Upplýsingar um starfið veitir Oddur
Hermannsson, (oddur@landform.is) og allar
umsóknir verða merktar sem trúnaðarmál.

Reykjalundur endurhæﬁngarmiðstöð óskar eftir ráða starfsfólk bæði til sumaraﬂeysinga og í fastar stöður.
Um er að ræða störf við ræstingu og í aðhlynningu, einnig
óskum við eftir hjúkrunarfræðingi á næturvaktir.
Á Reykjalundi fer fram alhliða endurhæﬁng þar sem unnið
er í þverfaglegum teymum á 9 meðferðarsviðum. Unnið
er á vöktum og launakjör eru samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttafélaga við stofnunina.

ehf

Allar nánari upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri Lára M. Sigurðardóttir í síma 585 2000, netfang laras@reykjalundur.is

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Hvammshús:
• Deildarstjóri
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
• Ræsting
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
Skjólbrekka, dvalarheimili aldraðra:
• Sumarafleysingar

Laust starf hjá Olíudreiﬁngu ehf.

Járniðnaðarmaður/suðumaður

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Danskennari 50% starf
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Sérkennari í sérdeild einhverfra
• Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• 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
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Enskukennari á unglingastig
• Stærðfræðikennari á unglingastig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Enskukennari
• Sérkennari
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í yngri bekkjum
• Starfsmaður við tölvuumsjón
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
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

Líffræðingur - landfræðingur
Náttúrustofa Vestfjarða auglýsir eftir sérfræðingi með menntun í líffræði, landafræði eða skyldum greinum. Þekking á vistfræði og/eða
kortagerð æskileg. Aðsetur verður í Þróunarsetrinu á Patreksﬁrði.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til
Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti 21, 415 Bolungarvík, eða á netfangið nave@nave.is fyrir 5. maí 2008.
Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson, forstöðumaður í síma
4567005 eða 8926005.

Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða járniðnaðarmann með
suðuréttindi til starfa í Þjónustudeild í Reykjavík.
Þarf auk suðu á stáli að geta soðið ál og rústfítt.
Um fjölbreytt starf er að ræða við nýsmíði, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði tengdum eldsneytisafgreiðslu
og ýmsa sérsmíði.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson s. 550 9940 arni@odr.is
Birgir Pétursson s. 550 9957 birgir@odr.is
Olíudreiﬁng ehf. sér um dreiﬁngu á ﬂjótandi eldsneyti fyrir
N1 og Olís. Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreiﬁng.is

Kennarar

Eftirtaldar stöður eru lausar við grunnskóla
Akureyrar skólaárið 2008-2009
Allir grunnskólar Akureyrar eru einsetnir með 1.-10.
bekk. Hlutfall fagmenntaðra kennara er um 99%.
Óskað er eftir jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum til starfa. Mikilvægt er að þeir eigi auðvelt
með mannleg samskipti og séu tilbúnir til að taka
þátt í umbótum á skólastarﬁ og þróunarvinnu næstu
skólaár.

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

Oddeyrarskóli v/Víðivelli:
Fjöldi nemenda er um 210.
• Kennari í yngri deild og nýbúadeild – tvær stöður
• Kennari á unglingastigi – heil staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur Helga Hauksdóttir
(helgah@akureyri.is)
og Rannveig Sigurðardóttir (rannveig@akureyri.is) í
síma 460-9550.
Veffang: http://www.oddak.akureyri.is/

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

Lundarskóli v/Dalsbraut:
Fjöldi nemenda er um 530.
• Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur Þórhildur H.
Þorleifsdóttir (thelga@akureyri.is)
og Gunnar Jónsson (gunnarj@akureyri.is) í síma
462-4888.
Veffang: http://www.lundarskoli.akureyri.is/

Síðuskóli v/Bugðusíðu:
Fjöldi nemenda er um 440.
• Danskennari – 50% staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur Ólafur B.
Thoroddsen (oli@akureyri.is)
og Sigríður Ása Harðardóttir (sigridurh@akureyri.is)
í síma 462-2588.
Veffang: http://www.sida.akureyri.is/
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í störﬁn.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu
umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í
þjónustuanddyri Ráðhússins.
Umsóknarfrestur er til 5.maí 2008.
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Meiraprófsbílstjóri óskast
Ljósmynd: Ágúst G. Atlason

í farþegaﬂutninga um helgar,
uppl. í síma 858-5868

Viltu breyta til?
Viltu takast á við eitt af mest knýjandi
viðfangsefnum framtíðarinnar?
Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun er nýtt
nám, kennt á Ísaﬁrði við Háskólasetur Vestfjarða.

Sjúkraliði - Verkefnastjóri
Sjúkraliðar með framhaldsnám í öldrunarhjúkrun gegna
verkefnisstjórastöðum á Grund. Laus er til umsóknar önnur
af tveimur stöðum á almennri hjúkrunardeild. Krefjandi og
spennandi starf í stöðugri þróun.

Sjúkraliðar - Hópstjórar
Okkur á Grund langar að bæta við þann góða hóp sjúkraliða
sem þegar er starfandi við heimilið. Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.
Laus er staða á almennri hjúkrunardeild og jafnframt staða
á sérdeild fyrir minnisskerta. Starfshlutfall 80-100%.
Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt. Hjúkrunarfræðingur er alltaf til staðar í húsinu til ráðgjafar og
stuðnings.

Nánari upplýsingar: www.hsvest.is
Umsóknarfrestur: 5. júní 2008

Leikskólakennari og
aðstoð í mötuneyti
Leikskólinn Krakkaborg, Þingborg, auglýsir eftir
leikskólakennara inn á deild frá. Ef ekki fæst
leikskólakennari til starfsins, kemur til greina að
ráða leiðbeinanda.

Viðkomandi þarf að vera:

Einnig vantar okkur sjúkraliða á morgun, kvöld-og helgarvaktir á almennri hjúkrunardeild.
Ýmsir vaktamöguleikar og starfshlutföll í boði.

o Áhugasamur um störf með börnum.
o Hæfur í mannlegum samskiptum.
o Umburðalyndur og þolinmóður.

Nemar í heilbrigðisfræðum

Í Krakkaborg leggjum við áherslu á umhverﬁð og
náttúruna.
Einnig auglýsum við eftir aðstoð í mötuneyti frá og
með 1.maí 2008. Um er að ræða 50% stöðu.
Skila skal inn umsóknum á netfangið
leikskoli@simnet.is og er umsóknarfrestur til 21.apríl
2008. Nánari upplýsingar veitir Þórdís Bjarnadóttir
leikskólastjóri eða Soffía G. Kjartansdóttir í
síma 482-3085.

Við erum að ráða nema áf ýmsum sviðum og af öllum námsárum til sumaraﬂeysinga. Góð reynsla til framtíðar!

Allar nánari upplýsingar veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri,
virka daga frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.

www.grund.is

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í
launamálum leikskóla í Kópavogi.
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI: 570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur: 554 5740
• Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
leiðbeinandi
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Hvarf: 570 4900
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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3TARF MEÈ YNGRI EINSTAKLINGUM
MEÈ LANGVINNA SJÒKDËMA
3KËGARB¾R LEITAR AÈ EINSTAKLINGI TIL AÈ SJ¹ UM D¾GRADVÎL
OG FÁLAGSSKAP FYRIR ÖENNAN HËP ¶EKKING OG REYNSLA
AF LANGVEIKUM ER ¾SKILEG
6ERKEFNIÈ ER STYRKT ER AF ,IONSKLÒBBNUM &REY 2EYKJAVÅK
OG UNNIÈ Å SAMVINNU VIÈ ÖROSKAÖJ¹LFA 3KËGARB¾JAR
5M ER AÈ R¾ÈA TÅMABUNDIÈ VERKEFNI SEM HEFST   JÒNÅ
OG LÕKUR  JÒLÅ 3TARFSHLUTFALL ER SAMKOMULAG
5PPLAGT T¾KIF¾RI FYRIR FÁLAGSLIÈA EÈA NEMENDUR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  APRÅL N¾STKOMANDI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ËNBJÎRG 3IGURJËNSDËTTIR
HJÒKRUNARFORSTJËRI Å SÅMA   
.ETFANG JONBJORG SKOGARIS

Veitufyrirtæki
greiða
þriðju hæstu
meðallaun
á Íslandi
- ef horft er til átján
atvinnugreinaﬂokka Hagstofunnar
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Miklir tekjumöguleikar

Óskum eftir að ráða vanan auglýsingasölumann
góð verkefni og árangurstengd laun.
Upplýsingar og ferilskrá sendist á sala1@visir.is

Fjölskyldumiðstöðin er forvarnarverkefni, sem starfrækt hefur
verið frá 1997 í samvinnu Reykjavíkurdeildar Rauða krossins og
Reykjavíkurborgar en verkefnið nýtur auk þess stuðnings heilbrigðisráðuneytis og félags- og trygginamálaráðuneytis.

Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofunum á Sigluﬁrði frá
og með 14. apríl 2008
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 29. apríl 2008

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði félagsvísinda s.s.
starfsréttindi í félagsráðgjöf
Viðbótarmenntun á sviði fjölskylduráðgjafar æskileg
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipulagshæﬁleikar, sjálfstæði og frumkvæði
Leikni í mannlegum samskiptum

Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í gatnagerð á Sigluﬁrði og
Ólafsﬁrði árið 2008
Helstu magntölur eru:
Gröftur:
5.600 m3
Fylling:
5.200 m3
Skolplagnir
800 m
Malbik
10.300 m2
Stoðveggir
20 m
Gangstéttar
900 m

Forstöðumaður Fjölskyldumiðstöðvar
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns
Fjölskyldumiðstöðvar.

•

Útboð

Klaustrið 2009 – gestaíbúð

Skipulags- og byggingafulltrúinn Fjallabyggð

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•

Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
Viðtöl, greining og ráðgjöf
Samvinna við aðrar þjónustustofnanir
Skipulagning starfseminnar
Kynning á starfseminni

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

Markmið starfseminnar er að bjóða aðgengilega ráðgjöf fyrir
fjölskyldur, styrkja bjargráð innan þeirra og veita markvissa
leiðsögn um úrbætur. Áhersla er á að styðja foreldra, sem eiga
börn í vanda, svo sem vegna vímuefnaneyslu, samskiptavanda,
hegðunarfrávika og erﬁðleika í skóla.
Ráðgjöﬁn er veitt með viðtölum fyrir hverja fjölskyldu og einnig
er í boði hópastarf, sem er tvíþætt, annars vegar barna/unglingahópur þar sem starf miðast við að eﬂa skilning á breytingum
unglingsáranna og innsæi í samskiptum og hins vegar foreldrahópur til að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu með samræðum, fræðslu og að deila reynslu innan hópsins.

Álftamýrarskóli - utanhússviðgerðir

www.skriduklaustur.is
klaustur@skriduklaustur.is

Nánari upplýsingar gefur Katla Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri
Reykjavíkur-deildar Rauða kross Íslands, í síma 545 0400 eða á
netfanginu katla@redcross.is
Umsóknum skal skila á skrifstofu Reykjavíkurdeildar Rauða kross
Íslands, Laugavegi 120, 4. hæð, 105 Reykjavík eða á ofangreint
netfang fyrir 20. apríl nk.

3KIPTI ¹ STËR
2EYKJAVÅKURSV¾ÈI
4IL SÎLU RAÈHÒS Å !RNARSÅÈU C ¹ !KUREYRI 3KIPTI ¹
ÅBÒÈ H¾È EÈA HÒSI ¹ STËR 2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU
,ÕSING  (ÒSIÈ ER  H¾ÈIR  HERBERGI ÅBÒÈ  M
BÅLSKÒR  M GEYMSLA  M
3AMTALS  M (ÒSIÈ ER LAUST Å JÒNÅ
5PPLÕSINGAR  EMELIA BYGGDIS OG PESI SIMNETIS

"YGGDIS

Innkaupaskrifstofa

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.

Barnaverndarstofa
Sumardvalir barna
Barnaverndarstofa vill vekja athygli á því að allir þeir
sem óska eftir að taka börn til sumardvalar á heimili
sitt, hvort heldur sem er á vegum barnaverndarnefnda eða annarra þurfa að sækja um leyﬁ til þess hjá
barnaverndarnefnd þar sem þeir búa.
Félagasamtök eða aðrir sem hyggjast taka á móti
börnum til sólarhringsdvalar vegna t.d. meðferðar,
tómstundastarfs og námskeiðshalds svo sem sumarbúða, þurfa leyﬁ Barnaverndarstofu til reksturs.
Frekari ákvæði er að ﬁnna í reglugerðum
nr. 366/2005 og 652/2004.
Reglugerðirnar má ﬁnna á heimasíðu
Barnaverndarstofu www.bvs.is og
Félagsmálaráðuneytis www.felagsmalaraduneyti.is/

Verktími júní - ágúst 2008
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 15. apríl nk.
í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 6. maí 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12125
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Gangstéttarviðgerðir 2008-2011.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 15. apríl
2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 28. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12123
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Firma Consulting veitir m.a. eftirtalda þjónustu:

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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Gervigrasvöllur Víkings - lagnavinna.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 15. apríl
2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 30. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12104
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa
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JÓLAMARKAÐUR

Aðalfundur
Aðalfundur Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra verður
haldinn föstudaginn 25. apríl kl. 17:00 að Suðurlandsbraut 24,
3. hæð.
Dagskrá: Hefðbundin aðalfundarstörf.
Heimili og skóli – landsamtök foreldra
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík
S. 562 7475 www.heimiliogskoli.is

REYKJANESBÆR

Alþjóðahús óskar eftir húsnæði
Alþjóðahús leitar eftir a.m.k. 500 fm.
húsnæði undir starfsemi sína til leigu eða
kaups miðsvæðis í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Einar Skúlason
framkvæmdastjóri í síma 530-9300, einar@ahus.is

Tjarnargötu 12 Póstfang 230 S: 421 6700 Fax: 421 4667
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

ÚTBOÐ
GRASSLÁT TUR /OPIN SVÆÐI
Reykjanesbær óskar eftir tilboðum í grasslátt
og hirðingu á opnum svæðum í bænum.
Útboð eru tvö, samhliða og sjálfstæð, annars
vegar fyrir grasslátt í Keflavíkurhverfi og hins
vegar fyrir grasslátt í Njarðvíkurhverfi.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Vogaskóli - endurgerð lóðar.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 29. apríl 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12124
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf.
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:
Háskólinn í Reykjavík – Utanhússfrágangur - Útveggir
Verkið felst í því að smíða og setja upp álklæðningu, undirkerﬁ, einangrun og allan utanhússfrágang á nýbyggingu
Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf. Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.
Helstu magntölur eru:
Einangrun
Álklæðning
Frágangur þakkanta
Loftstokkar í útveggjaklæðningu
Timburveggir

~ 6000 m2
~ 7500 m2
~ 1300 lm
~ 110 stk
~ 1800 m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Utanhússfrágangur í fyrri áfanga skal vinnast á
tímabilinu sept. 2008 – feb. 2009.
Utanhússfrágangur í seinni áfanga skal vinnast á
tímabilinu mar. 2009 – okt. 2009.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf,
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 15. apríl 2008, kl 14:00.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 07. maí 2008,
kl. 14:00.

JARÐVINNA VEGNA FJÖLNOTA
ÍÞRÓTTAHÚSS Í VESTMANNAEYJUM
Vestmannaeyjabær óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna
byggingar á nýju fjölnota íþróttahúsi í Vestmannaeyjum.
Helstu magntölur eru:
Skering laust efni 5.000m³
Skering fast efni 22.000m³
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 25. júlí 2008.
Útboðsgögn verða afhent á tölvutæku formi hjá Umhverﬁsog framkvæmdasviði Vestmannaeyjabæjar Tangagötu 1. frá
og með föstdeginum 11. april 2008.
Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00, þriðjudaginn
29 apríl 2008 og verða tilboð opnuð þar kl. 14:15 í viðurvist
þeirra bjóðenda sem þess óska
Umhverﬁs-og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

HLJÓMAHÖLLIN
Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ

ÚTBOÐ LOFTRÆSILAGNA
ÚTBOÐ GLUGGA, GLERS OG ÚTIHURÐA
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við Reykjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um er að
ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans og viðbyggingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að hýsa tónlistarskóla og poppminjasafn og vera í senn tónlistar- og ráðstefnuhús sem gengur undir nafninu “Hljómahöllin”.

Verkefninu er skipt í tvo megin þætti:
1. Áfangi : Endurbætur á núverandi húsnæði,
Stapanum: 1094m².
2. Áfangi : Viðbygging við núverandi húsnæði : 4016m².
Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt í
útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum :
o Útboð 802 : Loftræsilagnir
o Útboð 804 : Gluggar, gler og útihurðir
Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður lokið í
júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Ataﬂ sem fer með aðalverktöku í verkinu og umsjón með einstökum verkhlutum
og undirverktökum. Ataﬂ fer með stjórn á vinnustað og ber
ábyrgð á verkinu í heild gagnvart verkkaupa.
Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda
verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu THG, Faxafeni
9, frá og með 15. apríl 2008 kl. 14:00. Einnig er hægt að
senda netpóst til magnus@thg.is með ósk um aðgang að
útboðsgögnum á verkefnavef verksins.
Frekari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnunum.
Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en þann
7. maí 2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun.

Grassvæði í Keflavíkurhverfi eru 29,2ha og skulu
þau slegin ýmist þrisvar eða sex sinnum.
Grassvæði í Njarðvíkurhverfi eru 27,8 ha og skulu
þau einnig slegin ýmist þrisvar eða sex sinnum.
Útboðsgögn fást á skrifstofu VGK Hönnunar í
Reykjanesbæ, Brekkustíg 39, 260 Reykjanesbæ.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
29. apríl.
Útboð Grassláttur í Keflavíkurhverfi verður
opnað kl. 9:00 og útboð Grassláttur í
Njarðvíkurhverfi kl. 11:00.
Framkvæmdastjóri.
Umhverfis- og skipulagssvið

reykjanesbaer.is
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0-250 þús.

Húsbílar

BÍLAR &
FARARTÆKI
Hjólhýsi til sölu

LMC Dominant 520, ónotað, nýinnflutt með öllu. Nýlega innflutt. Verð kr.
2.000.000. Uppl. í s. 897 1063.

Grand cheeroki srt 8 ‘06 ek. 35 þús.
km. Uppl. í S. 820 3554.

Subaru Impresa 4x4 árg. 99 ek. 124þ
vetrar+sumardekk á sportfelgum, nýleg
tímareim, toppbíll 590 þús. S: 8944804
Ford Fiesta árg. ‘97, aðeins ek. 84 þús.
Þarfnast lagfæringar. S. 868 6786.

250-499 þús.
Subaru Legacy outback ek. 114 þ. Sk.’09.
Ssk. Ný dekk. Nýleg tímareim. Góður
bíll. Tilboð 380 þ. Uppl. 659 3459.
Dodge Nitro SXT 4X4, árg. 2007, ek. 24
þús.km. Ssk., mp3 spilari ofl. Stgr.Tilboð
3190þús.kr, Verð áður 3790 þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Ford Focus Trend Station árgerð 99,
aðeins ekinn 105 þús. Verð 470.000!
Upplýsingar í síma 664 8718.
Corolla L/B 99arg, bsk,5dyra,ek
177þús,rauður,abs,cd,hb2@hive.is
Hannes 8680820 asett 330þús
Nissan Terrano II EXE 8.98 2.7 turbo
diesel (eyðslugrannur)7 manna 5 d 5 g
ek. 160þkm krókur topplúga þakbogar
nýleg dekk nýsk. nýr startari, framrúða
og púst. 3 eigend listi ca. 800þ - verðh
550þ Skoða skipti á ódýrari. Albert
821-0626

500-999 þús.

Gamall húsbíll til sölu. Uppl. í s. 822
3650
Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Bílar óskast
Viltu losna við bílinn og taka eldri bíl
uppí? Óska eftir bíl á verðb. 1-1,5 millj.
Er með eldri bíl sem útborgun + yfirtaka
á láni. Uppl. í s. 896 4468.

Jeep grand cheeroki overland ‘03 ek.
70 þús. mílur fæst gegn yfirtöku. Uppl.
í S. 820 3554.

Benz O309 árg. 1982. (Breiðari gerðin)
Mikið endurnýjaður. uppl. í s:8986939
Toyota Land Cruiser 120 GX diesel nýskr
5/2006 ekinn 46 þ km Gylltur sjálfskiptur 33“ breyttur krókur filmur húddhlíf
verð 5.950.000- bein kaup 5.350.000upplí síma 842-6606

Mótorhjól

Sjálfskiptur smábíll óskast til kaups,
staðgreiðsla, margt kemur til greina.
uppl., 891 9220 eða netfang isfix@
mmedia.is
Renault Master ‘02 óskat til niðurrifts,
aðalega vél. S. 861 4744.
Warriour 1700 árg 2005 ek.aðeins
7.500 km, Gallalaust hjól eins og nýtt
(geggjuð græja), verð 1400 þ (tilb 1350
þ) uppl 6613030 og á www.impex.is

Jeppar
Glæsilegur Ford Escape Limited V6.
Nýs. júní 2006. Ekinn 18.000 mílur.
Ssk., leður sæti, stigbretti, þakbogar,
húddhlíf, vindhlifar á glugga. Kælitaska
og tengi í farangursrími. Krókur, sumar
og vetrardekk. Bíll frá Brimborg enn í
ábyrgð! Verð 3.490.000 áhv. 2.930.000
í ísl. Kr. afb. á mán. 54.285,00. Uppl. í
síma 895 2000 eða 822 0102.

Vegna fluttninga erlendis. Toyota Corolla
árg. ‘99 ek. 114 þ. Mjög mikið endurnýjaður. Yfirtaka lán 490 þ. S. 697 6797.

Toyota Land Cruiser 120 VX diesel nýskr
5/2004 ekinn 88 þ km Dökk grár
sjálfskiptur grátt leður 8 manna krókur
topplúga filmur verð 5.000.000- bein
kaup 4.400.000- upplí síma 842-6606

Lexus IS 250 Sport nýskr 10/2006 ekinn
12 þ km sjálfskiptur leður 18“ álfelgur
Lyklalaust aðgengi - Fjarlægðarskynjarar
framan og aftan verð 5.450.000- bein
kaup 4.700.000- upplí síma 8426606

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S.
588 5300.

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

Toyota Yaris árg.2003 ek. 83þ.km 5
gíra,5dyra.Top standi-Fjarstýring á samlæsingar, Þjófavarnarkerfi, sólarfilmur,þjónustan hjá umboðinu,nýleg vetrardekk fylgja. Verð 750þ. S.8479963

Hyundai Terracan 2004, 2,9 dísel sjálfsk,
ek. 118þ Fæst gegn yfirtöku á láni. GSM
8586313
Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk.
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 þ.
Toppþjónustaður bíll S. 864 8338.

1-2 milljónir

Húsbíll til sölu

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús,
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús,
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000.
www.islandus.com
Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús,
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á
mán. Kjartan 821 3494
Tjónaður Passat ‘00 til sölu. 4x4 V5.
Leður & toppl. Uppl. 8459281@visir.is
Nissan Patrol SE + árg. 10/’98, 2826
cc diesel ek. 227 þ. leður, toppl. Mikið
endurnýjaður t.d . bremsur, ný tímar.
ofl. Tilboð óskast. S. 896 4516.

Toyota Landcruiser VX 90 skr. 12/’98
ekinn 199 þús. Nýskoðaður án ath, vel
með farinn, sjálfskiptur, diesel. Verð
1550 þús. Uppl. í síma 821 2032.

M. Benz Sprinter 316 árg. 2004.
Lágþekjubíll, ekinn ca 40 þús. km.
Sjálfskiptur með öllu. Nýlega innfluttur.
Verð kr. 6.500.000. Uppl. í s. 897 1063.

Til sölu vel með farinn Renault Megana
1.6 árg. ‘06 ek. 45 Þ sjálfsk, 5 dyra,
filmur ,álfelgur ný nagla og sumar dekk.
Ásett verð. 1890 þ. Tilboð 1730 þ.
Áhvílandi láni + útborgun ný þjónustuskoðaður . S 4216221-6965556

Landcruiser 100 VX ‘02 ek 100þ glæsilegt eintak frábært staðgreiðsluverð
6995642

2 milljónir +

Tilboð 100% lán

Toyota Corolla ‘94 ek. 192 þ. Ný tímar.,
nýsk., og Benz 180 ‘82 með hálfa sk.
S. 897 6066.
Toyota Sarina e árg ‘97 ek. 182þ.
km. beinsk.1,6. verð 230 þús. uppl í
s.6602413

Jeep wrangler X 4x4. 4000cc 6gíra, verð
2.500þ. Gunnar: S 6952525

Toyota Land Cruiser 120 VX diesel nýskr
2/2003 ekinn 122 þ km sjálfskiptur
leður topplúga aukasæti vindskeið
húddhlíf ný dekk flottur og góður bill
verð 4.400.000-Tilboð 4.050.000 ekkert
út upplí síma 842-6605

BÍLAR TIL SÖLU

,EXUS )3 ¹RG  EK ÖÒS HÎ TOPPLÒGA LEÈUR nSKJ¹R M$6$
FJARSTART nKRËM nVETRARFELGUR OG MIKLU MEIRA
6ERD



V-Rod ‘07

Til sölu nýtt ókeyrt Harley Davidsson
árgerð 2007. Tvílitt dökkblátt / grátt.
Innflutt af umboði, listaverð 2.960 milj.
Fæst á 2,5 milj. Stgr. Uppl. Í síma 895
1123.

6IKTOR S  

N-Bens árg 2002, ek. 204 þús.km.
Nýskoðaður. Verð 5,5 m + vsk. Uppl. í
s. 822 3650
Scania 118 með krana, ar86 þarfnast
viðgerða verð 350þ uppl 7705451

Yamaha V-Star 1100 classic Silverado
árg.04 ek.5þkm fullt af aukadóti,copra
púst, verð kr.1150þ stgr.uppl.í síma
8968212 eða sendið mér póst á ellert@
hopferdir.is

BÍLAR TIL SÖLU

Subaru Forrester ‘98 ek. 245 þ. S + v
dekk fylgja. Sk. ‘09. V. 200 þ. S. 896
8779.

Húsbíll til sölu

Vörubílar

til sölu yamaha fj 12oo árg 91 hjól í
toppstandi verð 390 þús uppl í sima
8966016

Huyndai Starex árg.1998. 4x4, 7 manna,
5 gíra bensín. Ekinn 134 þús. Verð 690
þús. Sími 6177510

Toyota Avensis ‘00 1800. Ssk. með
lúgu, lítið ek. í góðu standi. Áhv. 600 þ.
S. 693 7024.

Ford Transit árg. 1999, turbo dísel.
Afturhjóladrifinn og á tvöföldum dekkjum. Sæti fyrir 6, svefnaðstaða fyrir
6. Bíll með öllu, dráttarbeisli. Nýlega
innfluttur. Verð kr. 2.950.000. Uppl. í
s. 897 1063.

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com
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Bátar

Garðyrkja

Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S.
698 1215.

Spádómar

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í
síma 517-3977

Eldhústæki til veitingareksturs, leirtau,
sjóðsvélar, stólar og fleira til sölu. Uppl.
í s. 699 2363.
Til sölu nýr nuddbekkur með tösku og
tilheyrandi aukahlutum. Verð aðeins
75000. Upplýsingar í síma 8600701
Vinnuskápur úr Habitat, sjónvarsskennkur,hillur,hliðarborð úr hnotu frá
InnX. Borðstofuborð úr eik 10 þús.
2ja sæta brúnn leðursófi 15 þús.
Antikrúm,antikborð og stólar. Uppl í s
862 6246.

Málarar

Sportbátur til sölu. 29 fet. Vagn fylgir.
Fleiri myndir á www.jetvik.is, albúm: „á
sjó“. Uppl. í s. 892 1123.
Til sölu Kawasaki kx 80cc galli og stigvel
fylgja verð 130 þus stgr uppl i sima
6630021 eða 5176331 eftr kl 1700

Fjármál

Trilla til sölu. Skel 26 árg.’92. M. nýuppgerðri 47 kw Veetus-Pegot vél. Nánari
uppl. í s. 698 4871 & 893 0597.

Óskast keypt

Trefjaplast viðgerðir

Tek að mér að gera við alla plastbáta.
Breytingar og lakksprautun. Uppl í s
869 9330.

Notuð ódýr 90 cm útihurð á útigeymslu
óskast. uppl í s 893 5898. Netfang
www.imenn.is

Varahlutir
Hljóðfæri

Suzuki GSXR 600K8, nýja hjólið frá
Suzuki er komið. árgerð 2008, svart
ekið 0 km. Selst á aðeins 1195 þúsund.
Maggi 8962547.
Honda Shadow VT 750 árg 2003 ekið
2100 km. Vínrautt , verð 600.000. Sími
860 1222.

Fjórhjól
Ónotað sem nýtt fjórhjól til sölu, Polaris
500 árg. ‘06 S. 434 7774 & 895 7774.

Vélsleðar

Vélar ehf. Vatnagarðar 16

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

Skidoo snjósleði 110-120 hö. árg. ‘92
í mjög góðu lagi. V. ca. 180 þús eða
tilboð. Uppl. í s. 695 9251.

Frábærar fermingargjafir!

Kerrur

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

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Búslóðaflutningar

Til bygginga

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

Sterkbyggð kerra, heit galv. Knot ndirvagn, opnanlegir gaflar, öflugar festingar, verð 450 þ. uppl 6613030 og á
www.impex.is

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m2. 2x4
óheflað á 195 kr/m, H-20 I-bitar 1.135
kr/m, allt verð með vsk. Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór

Húsaviðhald

Hjólhýsi

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

LMC 510 MDK árg. ‘06. Skemmtilegt
hjólhýsi fyrir stóra fjölskyldu með 2
kojum, hjónarúmi, sólarsella, 150l stór
ísskápur ofl. aukab. Stórt fortjald fylgir.
Uppl. í s. 693 7176.

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

Múrarar
Get bætt við mig verkefnum t.d flísalögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir.
Uppl. í s. 846 0995.

Rafvirkjun
Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til
sölu. 2006 29 fet. Verð 4 millj. Silverado
pick up 2002 á 38“ Verð 3,5. Myndir á
www.smurning.is Uppl í s. 6977853

Byggingarverktakar geta bætt við sig
verkefnum af öllum gerðum. Viðhald
og nýsmíði. Uppl. í s. 861 5517 & 861
5516.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

RafList

Vinnuvélar

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

1988 - 2008

Nú er rétti tíminn að klippa trén og
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sumarið, við bjóðum upp á allt. Við leggjum áherslu á vandaða vinnu og góða
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög,
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar
Best ehf. Sími 698 9334.

2ja hásinga vélavagn 2,44 x 5,10,
205/65R16“ með álskjólborðum. Verð
500 þús + vsk. Uppl. 822 3650
Tek að mér allar almennar hreingerningar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð
S. 695 3851.

Garðyrkja
Zetos ‘89 með riko 600-TN500A ámoksturstækjum. Notaður 3230 vinnustundir.
Verð 600. þús Upplýsingar veitir Örn í
síma 696-3677

Ert þú að byggja?

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Til leigu/sölu 14 fm vinnuskúr. Með
rafmagnstöflu og ísskáp. Uppl í s 899
9799.

Ýmislegt
Til sölu góður 20 feta þurrgámur, hurðarlaus. Fyrirspurnir og tilboð sendist á
gamur@visir.is

Baðstaðir
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.

Heilsuvörur

Trésmíði

- Trjákurlun Tek að mér að kurla tré í görðum, sumarbústöðum. Einnig
trjáklippingar & trjáfellingar.
Umhverfisvæn þjónusta.
S. 865 5613.

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

Ert þú að byggja eða gera
upp húsið?

Hringdu í okkur strax! Tökum að okkur
flísalögn, múrverk, glugga, milliveggi,
hurððir og margt fleira. Erum vandvirkir.
Gott verð. Uppl. í s. 869 3473.

HÚSBÍLASÝNING

Flöt þök

þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947hamraborg@simnet.is

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Önnur þjónusta
Get bætt við mig verkefnum. Tek að
mér flísalög, hellulögn parket, sólpalla
ofl. Vandvirkur - Gott verð. S. 896
8755.
Gullfallegur Mercedez Benz dökkblár til
leigu með bílstjóra um helgar & eftir kl.
17 f. brúkaup og ýmis tilefni. Sanngjarnt
verð. S. 899 0599.

Húsasmíðameistari.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.
Get bætt við mig verkefnum í pípulögnum S. 848 2454.

Trésmíði

Tek að mér allt almennt viðhald húsa,
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Til sölu
2 flugmiðar. Vorið í Kroatiu 20 þ. miðinn
RT út 19.04 innif. gisting þátt. í bílal.bil
gegn aðstoð. S. 551 9801 & 860 9801.
Lítið notuð gaseldavél Indifit 90x60 m.
5 hellum & háfur í stíl. Selst á 70 þ. S.
820 7759.

5-7 kíló á 9 dögum. Komdu þér af stað
með hreinsiprógrami frá Aloe Vera. S.
6978928
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
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Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
LR- kúrinn er ótrúlega auðveldur. Léttist
um 22 kg á 6 mánuðum. Dóra 869
2024 www.dietkur.is
Léttu þér lífið. LR megrunar kúrinn. LR
giktar kúrinn. Anna snyrtifr. S. 699 7379
& 662 5599.

Fyrir veiðimenn
Riffill óskast, 243 eða stærri. Má vera
með sjónauka. S. 893 5537, Arnar.

Hestamennska

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

Atvinnuhúsnæði

Veitingahúsið Icelandic Fish & Chips
óskar eftir fólki í sumarstörf og aukavinnu í framreiðslu og aðstoð í eldhús.
Einnig vantar fólk í uppvask. Hafið samband í síma 8207121

Ísbar/Booztbar,
Kringlunni.
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi starf. Dagvinna á tímabilinu 8.30-16.30, heilsdags eða
hálfsdags starf. Góð laun í boði
fyrir réttan aðila.
Einungis traust og heiðarlegt
fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn eða senda
umsókn á cyrus@simnet.is

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar.
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

Ökukennsla
Aðstoða við endurtökupróf og akstursmat. Kenni allan daginn alla daga. Uppl.
í s. 893 4515.

Námskeið
Jóga & Velliðan á Reykholti www.icelandyoga.com S. 435 1260
Til sölu antík cowboy hnakkur. Uppl. í
s. 898 0083.

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

Kistumelur, 116 Rvk, 60 fm
dótakassi. Til sölu. Lækjarmelur,
116 Rvk, 90 fm auk 30 fm milligólf. Til sölu/leigu. Lækjarmelur,
116 Rvk, 150 fm auk 75 milligólf. Til sölu/leigu. Sjáum
um útleigu og sölu á öllum
tegundum og stærðum atvinnuhúsnæðis.
Atvinnueignir s.534-1020
Helgi Bjarnason leigumiðlari
og fasteignasali s.663-2411
helgi@atvinnueignir.is Ólafur
Jóhannsson leigumiðlari og
fasteignasali s.824-6703 olafur@atvinnueignir.is

Gott skrifstofuherbergi til leigu í Ármúla.
Góð aðstaða, eldhús og snyrting. Allur
sameiginlegur kostnaður innifalinn.
Uppl. í síma 690 3650.
210 fm atvinnuhúsnæði til leigu við
Skemmuveg, mikil lofthæð, Góðar innkeyrskudyr, laust, uppl í síma 898-0206

American style
Nýbýlavegi

Vantar þig góða vinnu í föstu vaktavinnukerfi? Erum með störf í sal 100%
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslenskukunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og frábært
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn
vinnustað og sæktu um á americanstyle.is

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir hressu og jákvæðu
fólki í fullt starf í afgreiðslu.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Hentar vel fyrir þá sem eiga
auðvelt með að vinna með
öðrum og hafa góða þjónustulund. Nauðsynlegt er að vera
íslenskumælandi. Einnig vantar
afgreiðslufólk í kvöld og helgarvinnu.
Uppl. í síma 822 8870 eða á
www.nings.is

Óskum eftir að ráða hressar
og duglegar manneskjur í
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel
Holtagörðum. Einnig vantar fólk
um helgar. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma
861 2417 eða Unnur í síma
893 0076. Íslenskukunnátta
skilyrði.

Gisting

Icelandic for foreigners- Level I: 4 weeks
Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 26/5, Level
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start
14/4, 14/7. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd;
20-21:30 start 29/4, 7/7. Level IV: 20 w;
Sund 10-11:30 start 13/4. Ármúli 5 S.
588 1169 www.icetrans.is/ice

Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4532.

Húsgögn
5mán. dökkbrúnn Bramdon leðurhornsófi kostaði nýr 140 þ. selst á 80 þ.,
pianó á 80 þ., 2 sjónvörp á 15 þ. S.
696 7429.

Barnavörur

Am. Cocker Spaniel tík til sölu ætbók frá
HRFÍ. Nánari uppls á www.123.is/betterchoice og í síma 8616174

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til
sölu. Uppl. í s. 863 4028.
Hundagæsluheimilið Fellshlíð Mos.
Smáhundar teknir í gæslu. Eru á heimili og ekki lokaðir inn í búrum, stórt
hundagerði ,mjög góð þjónusta. Er með
leyfi, uppl. í s. 8200878, Gunnvör

Húsnæði í boði
Þingholtin

Ferðalög
Glæsileg íbúð til leigu í hjarta
Orlando. Verð kr. 8500 nóttin. Sjá
nánar http://www.evesta.is/VacationRentals/34716.aspx eða í síma:
8440907

Gisting
GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300
orlofshus.is

Til leigu 70 fm stúdíóíbúð. Húsgögn
fylgja. V. 110.000 mán. (hússj. innif.).
Laus í maí. Uppl. í s. 846 3757 & 552
2252.
Ertu ad flytja til Danmerkur - Sudur
Jótland 5 herb. einbýlishús med bilskúr
til leigu, ca. 10 km fra Aabenraa. húsal.
7500 DK á mán. Uppl. í s. 820 7318 &
0045 74698288.

3 herb. í 107 til leigu

með húsgögnum. 42“ flatskjá, græjum,
öllum húsbúnaði, þvottavél, ísskápur, uppþvottavél o.fl. Laus fljótlega.
Leigutími samkomulag. Leiga 200 þús.
Uppl. í s. 615 1074.
187 fm einbýlishús til leigu í vesturbænum 101 Rvk. uppl. í s:893-2329 og
868-6058.
Til leigu 40fm studioíbúð við Hlemm. V.
80 þús á mán. Laus strax. S. 821 7159.

Læknahúsið ehf. Domus
Medica auglýsir eftir tveimur
hjúkrunarfræðingum til starfa
á skurðstofum fyrirtækisins.
Um er að ræða fjölbreytt starf
í skemmtilegu starfsumhverfi.
Starfshlutfall 50%. Óskað er
eftir því að náms- og starfsferilsskrá sé send á Læknahúsið,
Egilsgötu 3, 101 Reykavík stílað
á framkvæmdastjóra, eigi síðar
en 22. apríl.
Nánari upplýsingar veitir Þóra
Björk í síma 845-7181.

Byggingafyrirtæki óskar eftir
mönnum í vinnu. Mikil vinna
framundan, reynsla kostur en
ekki skilyrði.
Uppl. í s. 690 9800 á mánudaginn.
Fyrirspurning á bjg@internet.is

Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.
Óskum eftir dugmiklu starfsfólki á þjónustustöðvar okkar á Akureyri, Egilsstöðum
og í Reykjavík. Íslenskukunnátta nauðsynleg. Umsóknir skal senda á elin@
dekkjahollin.is eða koma á staðinn.
Dekkjahöllin S.462 3002.
Hárgreiðslufólk óskast á Hárgreiðslustofu
á hjúkrunarheimilinu Eir í hlutastarf.
Uppl. í s. 824 4421 eða 587 4421.

Stýrimann

Vantar á MB Mörtu Ágústsdóttur, til
netaveiða frá Grindavík strax. S. 894
2013 & 426 8286.

Rizzo Pizzeria.

Óskar eftir hressu og jákvæðu starfsfólki í afgreiðslu í fullt starf. Lifandi
og skemmtilegur vinnustaður. Íslensku
kunnáta skylirði. Umsóknir liggja fyrir á
Rizzo Grensásvegi 10
Hárgreiðslufólk óskast á hárgreiðslustofu á Hrafnistu. Uppl. í s. 660 6510.
Tveir smiðir óska eftir vinnu. Uppl. í s.
847 1430.

Atvinna óskast
Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.
Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662
6413.
Ég er 18 ára og óska eftir útkeyrslu eða
lagerstarfi. hef unnið á lyftara. uppl. í
síma 6938161 Gunnar

Viðskiptatækifæri
Gefðu þér gjöf. Fjárfestu í 10 tímum í
viku og hafðu +5 m. á ari eftir 2 ár. Einar
s. 662 5599.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Óskar eftir að ráða Múrara til starfa.
Uppl í s. 660 4490 & 660 4494.
Ísbúðin og söluturninn Toppís leitar eftir
hressu starfsfólki bæði í fullt starf og
kvöld og helgarvinnu. Ekki yngri en 16
ára. Uppl. í s. 821 7418.
Bifvélavirki eða maður vanur bílaviðgerðum óskast á Bílaverkstæði Einars
Þórs. Uppl. í sima 894 2606.

Hellulagnir / lóðaframkvæmdir

Sólgarðar óska eftir starfsmönnum í
lóðaframkvæmdir. Garykjumenn, vanir
menn eða óvanir. Uppl. í s. 692 0711.
Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfskrafti til afgreiðslustarfa. Sif / Helga
gefur uppl. í síma 696 0939 & 699
5423.
Castello. Óskum eftir að ráða duglegan
og ábyggilegan starfsmann í útkeyrslu
frá kl 17-21. Uppl. í s. 5773 333 & 692
3051.

Rafvirkjar

Óska eftir rafvirkja til starfa. Rafloft s.
896 2660.

ATVINNA

Gullfallegir Vizsluhvolpar til sölu. vizsla.
blog.is s. 6920279

HÚSNÆÐI

Útsölulok. Opnum á mánudagnn með
fulla búð af nýjum vörum. Róbert
Bangsi og unglingarnir Hlíðasmára 12.
S. 555 6688.

Gullnesti Grafavogi
Óskar eftir íslenskumælandi
starfsmanni í fullt starf.
Upplýsingar í síma 699 4100
Jón Þór.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyraland.is/dyr/66395/
www.icelandichusky.com

Hjúkrunarfræðingar

Vantar þig aukavinnu? Duglegur starfskraftur óskast seinni hluta dags (frá kl. 4),
á kvöldin og/eða um helgar, samkvæmt
nánara samkomulagi. Upplýsingar í
síma 8932265. Fatahreinsun Kópavogs,
Hamraborg 7 (Hamrabrekkumegin).

Múrgæði ehf.

Hjá Jóa Fel Holtagarðar

Geymsluhúsnæði
Fiskistofa óskar eftir að taka á leigu
100 fm geymslurými helst á jarðhæð í
Hafnarfirði eða nágr. Húsnæðið óskast
sem fyrst þó eigi síðar en 01.06.08.
Tilboð óskast sent á thordur@fiskistofa.
is eða karitas@fiskistofa.is eigi síðar en
20.04.08

50% Off summer prices

Óskar eftir samviskusömum og
vandvirkum smiðum í skemmtileg verkefni.
Vinsamlegast sendið umsókn á
solpallar@solpallar.is

Byggingavinna
Iðnaðar- / lagerhúsnæði,
leiga og / eða sala:

Whole body massage Telepone 841
8529.

Enn eru laus pláss á ensku námskeiðin
í Orlando fyrir nema á 15, 16 og 17 ári.
englishimmersionflorida.com

Ungt par sem er ný flutt heim eftir
nám í þýskalandi óskar eftir 2-3 herbergja íbúð í miðbænum til lengri tíma,
greiðslugeta 80-100 þ. á mánuði getum
útvegað tryggingar ef óskað er.(ekki
kjallari) Uppl. í síma 699 0912 Sverrir
Örn - 896 0860 Anna wolff email:
sverrirorn@yahoo.com

2 eignalóðir í Grímsnesi til sölu. 0,8ha
hvor, 3,2millj hvor. S. 867 2647 www.
ymislegt.net/lodir

- ATH! Nudd fyrir heilsuna -

Sólpallar ehf

Einstaklingur óskar eftir snyrtilegri stúdio eða 2 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu, reyklaus og reglusamur, skilvísar
greiðslur. S. 821 3228.

Sumarbústaðir

Nudd

Punkta og svæðanudd Sogæðanudd - Grennigarnudd
- Losun á vöðvafestinum andlitslyfting í Doing cleaning
- Upphitun í Japan Sauna
Afsláttur fyrir Elli og öryrkjaþega - Fyrirbæn og slökun Tímapantanir í síma 863 2261.

Húsnæði óskast

Kvöld og helgarvinna

Atvinna í boði

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is
www.simstodin.is

Mjólka og Vogabær óska eftir að ráð
fólk til starfa við kynningar á vörum fyrirtækjanna. Vinnutími er venjulega milli
klukkan 14 og 18 fimtudaga, föstudaga
og laugardaga. Nánari upplýsingar veitir
Dómhildur í síma 6641651.

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666
Opið allan sólarhringinn.

Eldhús - Vaktavinna
Leitum að aðstoðarmanni við
kokkatörf, viljum ráða mann
með reynslu af eldhússtörfum.
Umsóknir á www.kringlukrain.
is & í s. 893 2323.

Búr ehf - Vaktstjóri
Búr ehf óskar eftir að ráða
vaktstjóra með lyftararéttindi.
Vaktavinna. Framtíðarstarf.
Ekki yngri en 25 ára. Góð
Íslenskukunnátta skilyrði.
Einnig leitum við af sumarstarfsfólki.
Upplýsingar í síma 896 2836
á skrifstofutíma. Umsóknir
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2,
Grafarvogi.

Viltu vinna vaktavinnu?
Viltu vinna með skóla ?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska
eftir duglegu fólki í vaktavinnu.
Hentar vel með skóla, mikið að
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. S.
892 9846.

ATVINNA

13. apríl 2008 SUNNUDAGUR

24
32

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

Urðarbrunnur 58
113 Reykjavík
Fallegt einbýli á frábæru verði

Senter

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161

Frum

EIKARÁS - GARÐABÆ.

kitty@remax.is

Mjög gott fermetraverð

Verð: 54.900.000

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 skilast tilbúið að utan
og fokhelt að innan en með gluggum og hurðum úr áli/tré og með tvöföldu K-gleri. Húsið er byggt úr
steinsteypu en er klætt að utan með steingráum flísum og sedrusvið á hliðum. Gert er ráð fyrir gólfhitun.
Húsið getur skilast fokhelt í júlí 2008. Einstaklega fallegt hús á góðum stað og á góðu verði

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Mjög glæsilegt og vandað endaraðhús innst
í botlanga á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið stendur á jaðarlóð og er mikið
rými kringum húsið. Mjög mikið hefur verið
lagt í hönnun og eru öll tæki og innréttingar fyrsta flokks. Húsið er á einum flottasta stað í Garðabæ. Sölumaður Sigurður s. 8983708

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

STYRKIR

Efstihjalli 25 - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00-17:00

Sölusýning í dag

Frum

Frum

NORÐURBAKKI 23-25, Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

23.300.000
Falleg 88 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð, auk ca. 7
fm. geymslu í kjallara, á mjög góðum og barnvænum stað í
Efstahjalla.
Helga s. 845 2036 og Herbert taka á móti gestum.

Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna með mögnuðu
útsýni. Húsið er teiknað af Birni Ólafs. Um er að ræða 2-4ra
herbergja fullbúnar íbúðir. Allt að 95% lán frá seljanda.
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00.

TIL SÖLU

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

BREIÐVANGUR - HAFNARFJÖRÐUR

Utanríkisráðuneytið

Utanríkisráðherra hefur stofnað
Viðskiptaþróunarsjóð þar sem fyrirtækjum
sem hyggja á útrás í þróunarríkjum gefst
kostur á að sækja um styrk til
hagkvæmnisúttekta, forkannana,
tilraunaverkefna, starfsþjálfunar o..
Markmið sjóðsins er að styðja við
sjálfbæra efnahagsþróun með því að
hvetja til fjárfestinga og viðskiptasamstarfs á milli íslenskra fyrirtækja og
fyrirtækja í þróunarríkjum.
Nánari upplýsingar um úthlutun
styrkjanna og þau skilyrði sem sett eru,
er að nna á vef ráðuneytisins, ásamt
stöðluðu umsóknareyðublaði.
Umsóknir berist utanríkiráðuneytinu,
Rauðarárstíg 25, 150 Reykajvík,
fyrir 15. maí nk.

Frum

Viðskiptaþróunarsjóður

Fasteignasalan Hraunhamar kynnir: Sérlega skemmtileg vel hönnuð
109 fm 5 herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli í
norðuurbænum. Lýsing eignar: Góður inngangur, forstofa flísalögð
með skáp. Eldhús, snyrtileg ljós innrétting, góður borðkrókur. Innaf
eldhúsi er gott þvottahús með glugga. Rúmgóð björt stofa með útgangi á góðar svalir í suðvestur. Við hlið stofu er gott opið sjónvarpsherbergi sem auðveldlega má loka af og nýta sem herbergi,
góður gluggi þar. Á gangi eru tvö barnaherbergi, annað þeirra mjög
rúmgott með skáp, hitt minna. Baðherbergi flísalagt, baðkar með
sturtu, innrétting, gluggi á baði. Svefnherbergi er mjög rúmgott með
góðum skáp, útgangur þaðan á svalir. Parket á gólfum, dúkur á
barnaherbergjum, korkur á eldhúsi. Góð geymsla í kjallara, snyrtileg
og góð sameign. Til stendur að fara í viðgerðir á húsi að utan í sumar og mun seljandi taka allan þann kostnað sem af því hlýst á sig,
þannig að væntanlegir kaupendur þurfa ekki að reikna með kostnaði af viðhalldi á komandi árum.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Auglýsingasími
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

100% þjónusta fyrir þig
Hringdu núna
699 6165

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

Kvistavellir 44, 221 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
HEIÐARÁS 8 - 2JA HÆÐA EINBÝLI

Sölusýning
í dag
kl. 16.00 – 17.30

Fallegt og vel skipulagt 340 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Húsið stendur fyrir neðan götu með
suðurgarði oh hellulagðri verönd með heitum potti. 6-7
svefnherbergi. V. 75,0 m. 7009
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 16:00-17:00.
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OPIÐ HÚS
ESPIGERÐI 4, 8E - ÚTSÝNI

Glæsilegar 2 - 4ra herbergja íbúðir í nýju LYFTUHÚSI
á fjórum hæðum á GÓÐUM STAÐ í Hafnarfirði. Hérna er um einstakt tækifæri að ræða bæði
hvað varðar verð og greiðslu fyrirkomulag.
Íbúðirnar eru sérstaklega vandaðar. Gólfhiti er í öllum íbúðum. Extra hljóðeinangrun er á milli
hæða. Vandaðar innréttingar frá AXIS. Innréttingar upp í loft. Granítborðplötur í eldhúsi.

4ra herb. glæsileg116,8 fm íbúð með frábæru útsýni. Íbúðin er á
8. hæð og skiptist í hol, 3 herbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús. V. 36,9 m. 7298
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 15.00-15.30. (bjalla merkt 8E).

Húsið afhendist fullfrágengið að utan, lóð tyrfð, stéttar hellulagðar og bílastæði malbikuð.
AFHENDING Í MAÍ-JÚNÍ 2008

OPIÐ HÚS
LANGHOLTSVEGUR 198, KJALLARI

Dæmi um fjármögnun
Stærð

Verð

Íls.lán

Viðbótar lán

Eigið fé

Gr. pr. mán.

2ja herb.

18.900.000

15.120.000

1.890.000

1.890.000

90.820

3ja herb.

21.800.000

17.440.000

2.180.000

2.180.000

104.745

4ra herb.

27.100.000

18.000.000

6.390.000

2.710.000

136.060

Frum

, É8Ê`ÊUÊ C>À`Ê£{£ÈÊUÊÓä£Ê«>Û}ÕÀ

Til sölu

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300

Verslunar- skrifstofuhúnæði
Vesturbær - 101 Rvk

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Frum

Frum

Klyfjasel 18 - 109 Rvk
Opið hús í dag
13. apríl kl 14:00 – 14:30

Mikið endurnýjað 2ja íbúða hús í jaðri byggðar í
Seljahverfi í Reykjavík. Öll gólfefni ný, baðherbergin
með nýjum tækjum, ítölskum vönduðum flísum á veggjum og gólfum svo
eithvað sé nefnt. Húsið er 3 hæðir ásamt bílskúr og skiptist í tvær íbúðir
þ.e. 244 fm með 28 fm bílskúr og 81 fm íbúð með sér inngangi.
Verð 89 millj.kr.
Guðný 821 6610 og Hrafnhildur 894 3800
taka á móti gestum. Verið velkomin.

Vinsamlega sendið fyrirspurnir um
nánari upplýsingar á netfangið
krk@internet.is
Farið verður með allar fyrirspurnir
sem algjört trúnaðarmál.

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

Sími 562 4250

OPIÐ HÚS
ARNARÁS 4, GBÆ. - JARÐHÆÐ

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Mávahlíð - 13, 2. hæð
Opið hús í dag á milli 15 og 16

Frum

Frum

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Glæsileg og vönduð 4ra herbergja 109,3 fm íbúð á 3ju hæð (efstu)
í litlu fjölbýli við Laugalind í Kópavogi. Parket og flísar á gólfum og
þvottahús innan íbúðar. V. 31 m. 7512
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 15.00-16.00.

FASTEIGNASALA EHF

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Sigluvogur 7 - Glæsileg risíbúð

Sólveig og Elvar taka vel á móti gestum.
Teikningar á staðnum.

OPIÐ HÚS
LAUGALIND 1 - GLÆSILEG EIGN.

FJÁRFESTING

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasalar

Mikið endurnýjuð
á
glæsilegan
hátt 105,6 fm
4ra herb. risíbúð ásamt bílskúr sem er innréttaður sem
stúdíóíbúð. Fallegur garður m/palli. Nýleg hvít eldhúsinnrétting. Nýtt parket, björt stofa, 3 herb. og glæsilegt bað. Róleg
botngata, frábær staður. Sjón er sögu ríkari! Verð 29,9 millj.

Til sölu er mjög gott ca. 200 fm verslunar/skrifstofuhúnæði á frábærum stað við mikla umferðargötu í vesturbæ Reykjavíkur með miklu
auglýsingargildi. Húsnæðið er nýlegt og
skemmtilega innréttað í alla staði. Húsgögn,
tæki og búnaður geta mögulega selst með ef
áhugi er fyrir hendi á því.

Mjög falleg og mikið standsett 3ja herb.77 fm íbúð í kjallara í 3býlishúsi með sér inngangi. Húsið stendur á baklóð. V. 20,9 m.
7444
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13:00-14:00.

Skemmtileg og
vel
skipulögð
112,7 fm. 3ja til
4ra herb. íbúð á
2.
hæð
við
Mávahlíð 13 í
Reykjavík. Húsið er mikið endurnýjað að utan;
nýlegt þak, nýsteinað og búið að skipta um skólplagnir. Íbúðin er
staðsett miðsvæðis í Reykjavík, stutt er í miðbæinn
og Kringluna.
Hilmar, sími 896 8750, sýnir íbúðina
í dag, sunnudag, á milli 15 og 16.

Vorum fá að sölu glæsilega 3ja herb. 92 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol og tvö rúmgóð
herbergi. Þvottahús inní íbúðinni. V. 28,4 m. 7415
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 15.00-16.00.

OPIÐ HÚS
FRÓÐENGI 15, 1. HÆÐ - LAUS STRAX

Sérstaklega glæsileg 112 4-5 herbergja íbúð á 1. hæð. Glæsilegar
sérsmíðaðar innréttingar. Þvottahús í íbúð. Sér geymsla í íbúð og
kjallara. 24 fm bílskýli fylgir íbúðinni. Timburverönd. 29,9 m. 7237
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00. V.
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Urðarbrunnur 58
113 Reykjavík
Fallegt einbýli á frábæru verði

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

Senter

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

100% þjónusta fyrir þig
Hringdu núna
699 6165

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

Ásakór 13-15, 203 Kópavogur

Opið hús í dag
kl. 16.00 – 17.30

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161
kitty@remax.is

Mjög gott fermetraverð

Verð: 54.900.000

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 skilast tilbúið að utan
og fokhelt að innan en með gluggum og hurðum úr áli/tré og með tvöföldu K-gleri. Húsið er byggt úr
steinsteypu en er klætt að utan með steingráum flísum og sedrusvið á hliðum. Gert er ráð fyrir gólfhitun.
Húsið getur skilast fokhelt í júlí 2008. Einstaklega fallegt hús á góðum stað og á góðu verði

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

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

Bæjarhrauni 10 - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Frum

HRAUNHÓLAR - GBÆ. RAÐHÚS
Hraunhamar fasteignasala
hefur fengið í einkasölu
glæsileg 300- 312 fm raðhús á
2 hæðum m/innb. bílsskúr 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 efti
teikningu í forstofu, hol,
gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, lesh, bílskúr og geymslu. Á efri hæð eru 3 stór herb, baðh, hjónah m/baðh og fatah inn af, sjónn en að innan fokheld eða lengra
varpshol og þvottahús. Húsin afhendast fullbúin að utan og lóð frágengin
komin samkvæmt nánara samkomulagi milli kaupanda og seljanda.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður. gsm. 896 0058.

Nánari upplýsingar á staðnum !

●

Bæjarhrauni 22

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali, Ásmundur Skeggjason lögg. fast.sala

95%

STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING !

Verð frá 27.500.000 kr

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 20

ki
k ta
Ver allt að
ar
lán

Sýningaríbúð
UÊHúsgögn frá Tekk
UÊ*>ÀiÌÊvÀ?Ê*>À>
UÊ,>v>}ÃÛÀÕÀÊvÀ?ÊiÃÌCÕÊ

, É8Ê`ÊUÊ C>À`Ê£{£ÈÊUÊÓä£Ê«>Û}ÕÀ

OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag
sunnudaginn 13. apríl
Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 16:00
Víkurbakki 4, Reykjavík

Frum

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00 - Tröllakór 2-4

Sýnum í dag vel skipulagðar 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir m/sérinngangi, í fallegri nýbyggingu á miklum útsýnisstað í Kórahverfinu í Kópavogi. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega, fullbúnar án gólfefna. Vandaðar innréttingar frá Axis. Granít í borðplötum og sólbekkjum. Uppþvottavél, örbylgjuofn og ísskápur fylgja. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Verð á 3ja herb. 110-118 fm íbúðum frá 25,9 til 27,5 m. – Verð á 4ra herb. 155 -161 fm íbúðum kr. 38,9 m. – Verð á 5 herb. 167-169 fm íbúðum kr. 39,9 m.
Íbúðirnar eru til sýnis í dag á milli kl. 16 og 17. Nánari upplýsingar veita sölumenn Höfða: Gústaf í síma 895 7205 og Ásmundur í síma 895 3000.

Til sýnis í dag fallegt 191 fm raðhús á 4 pöllum sem töluvert mikið er búið að
endurnýja. Parket og flísar að mestu á gólfum. 4 - 5 svefnherbergi. Yfirbyggðar svalir. Innbyggður bílskúr. Húsið er stærra en uppgefin fermetratala þar
sem rými í kjallara er óskráð. Verð 43,9 millj.
Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 15 og 16.
Allar nánari upplýsingar veitir Kristinn í síma 896-9778.

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 16:00
Sólarsalir 6 - íbúð 202

Opið hús í dag frá kl. 17:00 til 18:00
Kaplaskjólsvegur 27 - íbúð 301

Til sölu
Vélsmiðja Hornafjarðar

Til sýnis í dag sérlega falleg 133 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2 hæð, ásamt innbyggðum, 23 fm bílskúr, í litlu viðhaldsléttu fjölbýli. Allar innréttingar frá Axis.
Plankaparket á stofum og holi. Þvottahús í íbúð. Frábær staðsetning, örstutt í
skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Verð 38,9 millj.
Íbúðin er til sýnis í dag á milli kl. 15 og 16.
Allar nánari upplýsingar veita Rafnkell og María í síma 690 4846.

Til sýnis í dag gullfalleg og sérlega vel skipulögð 3ja herb.,79 fm íbúð í snyrtilegu húsi rétt við KR- völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í bjarta stofu og 2 rúmgóð
svefnherb. m/fataskápum. Möguleiki á að yfirtaka góð áhvílandi lán. Hér er á
ferðinni íbúð sem margir hafa beðið eftir! Verð 24,9 millj.
Íbúðin er til sýnis í dag á milli kl. 17 og 18.
Allar nánari upplýsingar veita Guðrún og Aðalsteinn
í síma 861 3104.

Vélsmiðja Hornafjarðar rekur smurstöð og dekkjaverkstæði, bifreiðaverkstæði
og vélsmiðju. Er í eignin 1900 fm húsnæði. Félagið er til sölu í heilu lagi eða
hlutum.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur
hjá Höfða í síma 895 3000.

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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AUSTUR - LANDEYJAR. LAND TIL SÖLU

LYNGÁS - GARÐABÆ - TIL LEIGU

Um er að ræða ca 250 hektara, tilvalið land undir skógrækt eða fyrir
hestamenn o.fl. Landið er rétt fyrir utan Hvolsvöll, ca. 1 klst og 15
mín akstur frá Reykjavík. Verðtilboð.
Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Frum

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Frum

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið sérlega gott ca. 230 fm atvinnuhúsnæði í Garðabæ. Endabil
með mikið auglýsingargildi sem
skiptist í lagar, skrifstofur, kaffistofu
o.fl. Innkeyrsludyr. Tilvalin eign fyrir
m.a. heildsölu o.fl. Laust strax.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893 2233.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS GLÓLSALIR 2, KÓP.
OPIÐ HÚS FRÁ 15-16 Í DAG

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Valhúsabraut 170 Seltj.nes

Frum

Einbýlishús til leigu á Valhúsabraut Seltjarnarnesi. Íbúðin
er 117 fm. 4ja herbergja og á einni hæð, að auki fylgir
tæplega 38 fm bílskúr og stór garður. Langtímaleiga,
leiguverð kr. 180.000.- á mánuði.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

STEINHELLA – HF. ÍSLANDSPRENTHÚSIÐ
TIL SÖLU/LEIGU

Höfum fengið í einkasölu eitt glæsilegasta atvinnuhúsnæði á
markaðnum, um er að ræða 2.612 fm þar af eru skrifstofur, móttaka,
kaffistofa o.fl. ca. 600 fm. Vinnusalir með mikilli lofthæð. Nokkrar
stórar innkeyrsludyr. Lóðin 6.320 fm. Laust fljótlega. Frábær
staðsetning og auglýsingagildi frá Reykjanesbraut. Fullbúin eign í
sérflokki. Verðtilboð.

Anna og Gísli bjóða ykkur velkominn.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Bæjarﬂöt – 112 Rvk

Frum

Sérlega fallegt endaraðhús á þessum vinsæla stað í salahverfinu.
Húsið er 170,9 fm og þar af er bílskúrinn 36 fm, húsið er á tveimur
hæðum og skipist þannig: Neðri hæðin: Forstofa, hol, 2 svefnherbergi, salerni/þvottahús og bílskúr. Efri hæðin: Hol, stofa, eldhús
með borðkróki, baðherbergi, svefnherbergi og sjónvarpshol. Glæsilegt yfirbragð er yfir húsinu og það sést að það hefur verið vandað
til verka. 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. 54.4 millj.

Til leigu glænýtt og stílhreint atvinnuhúsnæði.
Húsið er 1.867 fm. þar af milliloft 367 fm. og
allt að 10m lofthæð. Milliloftið er að hálfu í
hvorum enda. Fjórar stórar innkeyrsludyr með
rafmagnsopnara. Vestari endi er innréttaður
sem verslunarpláss. Hiti í gólﬁ neðri hæðar,
Barbara Wdowiak
vatnsúðunarkerﬁ í öllu húsinu. Gler í gluggum
löggiltur leigumiðlari
með sólvörn. Eigninni má hugsanlega skipta milli gsm 664 6020
tveggja leigjenda. Lóðin er stór og fullfrágengin
með malbiki og gróðri.

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893 2233
eða á skrifstofu Hraunhamars.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

IÐNDALUR - VOGUM ATVINNUHÚSNÆÐI

Frum

Egilsgata 30 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Atvinnuhúsnæði/veitingastaður í Vogunum á Vatnsleysuströnd.
Húsnæðið er 320 fm og er starfandi í dag veitngastaður í fullum
rekstri. Einnig er gott iðnaðarbil með góðum innkeyrsludyrum 480
fm. Óvenju stór lóð með möguleika á byggingarétti, lóðin er ca.
6.000 fm. Eignarhlutarnir seljast saman eða í sitt hvoru lagi. Einstakt
tækifæri. Óvenju hagstætt verð 90.000 kr. pr. fm.
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Frum
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Mjög gott 266,3fm
parhús á þemur hæðum með aukaíbúð í kj.
Aðalíbúð skiptist í : Forstofu. wc, hol, eldhús, borðstofu, stofu og efri hæðin í gang, 5 herbergi og
baðherbergi. Í kjallara er mjög falleg 2 herb.íbúð
með sérinngangi ásamt þvottahúsi í geymslu. Stór
bílskúr. Fallegur garður. Mjög góð staðsetning.
Verð 79,9 millj. (5218)
Þórgunna tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 16-17.

Hraunbær 62 110 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16.

Fiskislóð - 101 Rvk
Rentus kynnir til leigu 5 einingar. Stæðir eru frá 70 til 100
fm. Hver eining er á þrem hæðum. Stórar innkeyrsludyr
á 1. hæð sem er ﬂísalögð, þar er salerni. Önnur og þriðja
hæðirnar eru parketlagðar, eldhúsinnrétting við vegg á 2.
hæð. Þar eru stórar svalir með frábæru útsýni til norðurs.
Mögulegt að nýta húsnæðið sem skrifstofu- og lagerhúsn.,
jafnvel tilvalið fyrir listamenn. Sjón er sögu ríkari.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð - 101 Rvk
Til leigu nýtt glæsilegt verslunar- og skrifstofuhúsnæði á
frábærum stað. Um er að ræða 2000 fm hús að gólfﬂeti
ásamt um 500 fm millilofti. Möguleiki er á að væntanlegir
leigutakar geti komið að loka hönnun hússins. Húsinu
verður skilað fullbúnu að innan og utan með malbikaðri lóð.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Skipholt – 105 Reykjavík
Til leigu glæsileg 264 fm skrifstofuhæð miðsvæðis í
Reykjavík. Húsnæðið skiptist í móttöku, fundarherb., 5
stórar skrifstofur, eldhús, snyrtingar og geymslu. Parket
og glæsilegt útsýni. Húsnæðið leigist með húsgögnum.
Lyfta er í húsinu og góð aðkoma. Laust ﬂjótlega.

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík
Sími 440 6100 l Fax 440 6101

www.rentus.is

Halldór Jensson

Mjög falleg 96,3fm
4ra herb. íbúð á 1
hæð í góðu fjölbýli. Eignin skiptist í : forstofu með
skáp, Endurnýjað eldhús, borðstofu, rúmgóða
stofu, baðherbergi með kari m/sturtuaðstöðu, 3
góð herbergi, fataherbergi innaf hjónaherbergi. Í
kjallara er sérgeymsla og sam.þv.hús.og þurrkherb.
EIGNIN ER MJÖG VEL SKIPULÖGÐ.
Verð 23,9 millj. (5197)
Sölumaður verður á staðnum.

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Völuteigur – 270 Mos.
Nýuppgert og glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu, um er
að ræða tvö 265 fm bil á tveimur hæðum. Hvor hæð er
með opnum rýmum sem gefa möguleika á að skipta niður
í smærri einingar. Eldhúskrókur og salerni er á báðum
hæðum. Hér er framtíðarstaður fyrir meðalstór fyrirtæki í
smekklega hönnuðu húsnæði í fyrrverandi Atlanta húsinu.

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík
Sími 440 6100 l Fax 440 6101

www.rentus.is

Opið hús í dag kl. 14:00-15:00

Frum

Frum

Lauganesvegur – endurnýjuð
Opið hús frá kl.14.00 – 15.00

27.200.000

Frum

Falleg 2ja herbergja 93,6 fm. íbúð á 1. hæð auk
21,2 fm. sér bílskúrs samt. 114,8 fm. við Sporhamra.
Ólafur s. 892 0647 tekur á móti gestum.

3ja herbergja 83,2m²
íbúð sem skiptist í forstofu, bað, 2 svefnherbergi, eldhús, stofu og
7 fm geymsla. Eldhús er með sérsmíðaðri hvítri
sprautul. innr., nýlegum tækjum og gufugleypi úr
burstuðu stáli. Gler, raflagnir, dósir og tenglar er nýtt.

WWW.AKKURAT.IS

Sporhamrar 6 - 112 Rvk
Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
RJÚPNASALIR 14 – 201 KÓPAVOGUR

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

Fannarhvarf 2b - 203 Kóp

Verð 26.6 millj.

Háagerði 43 - 108 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-15:00

120 fm 2-3ja herb. íbúð
með útsýni út Elliðavoginn. Íbúðin skiptist í
hol,
stofu,
eldhús,
baðh., svefnh. Í kjallara: Sjónvarpshol, geymsla og
þvottahús.
Verð 25,9 millj.

Opið hús í dag kl. 16:00-17:00

Frum

Frum

Naustabryggja – íbúð á jarðhæð

Falleg og björt 3ja herb. 104,6fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Eldhús með vandaðri innréttingu og AEG tækjum
úr burstuðu stáli. Flísar á eldhúsgólfi. Baðh. með hornbaðkari, upph. salerni og handkl.ofni. Herb. og stofa
með parketi. Þv.hús innan íbúðar. Verð 27,7 millj.
Benjamín og Anna taka vel á móti ykkur
símar 861 3678 og 554 2291.

39.900.000

23.200.000

Stórglæsileg 4ra herbergja 136,7 fm. endaíbúð
með sérinngangi á 1. hæð. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar, hellulögð verönd.
Rannveig og Valdimar s. 840 4485 taka á móti gestum.

4ra herbergja (2 herb. + 2 stofur), 72,2 fm, neðri
hæði með suðurgarði, hellulögð verönd og útigeymslu
11,2 fm samtals 83,4 fm. Hellulagt bílastæði.
Vilborg sími 895 0303 starfsmaður Draumahúsa
tekur á móti gestum.

.is

Lágmúli 7, sími 535_1000

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 14-16
NORÐURBAKKI 5

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5, Hafnarfirði,
í dag sunnudaginn 13. apríl, frá kl. 14-16.
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á
frábærum stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri. Sjón er sögu ríkari.
Dæmi um fjármögnum í 25 ár, 6,5% vextir.
Stærð íbúðar

Verð

Íls. Lán

90% lánið

Eigið fé

Gr. pr. mán.

3ja herb.

26.700.000

18.000.000

6.030.000

2.670.000

133.629

3ja herb.

28.200.000

18.000.000

7.380.000

2.820.000

142.744

3ja herb.

30.800.000

18.000.000

9.720.000

3.080.000

158.544

Fjarðargötu 17
Hafnarﬁrði
Sími 520 2600
Fax 520 2601

Sími 520 2600

Netfang: as@as.is
www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali
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ÞRÍR LJÚFFENGIR RÉTTIR
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Sjávarréttaveisla

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Smjörsoðinn saltfiskhnakki með
smjörsteiktum gellum með
hvítlauk, djúpsteiktum eyrugga,
smörsteiktum lauk, hráum
rófum, dillmauki, rófumauki,
beikonkruðum, linsoðnu eggi og
eggjasmjörsósu.

Flott skal það vera.

Bara öðruvísi

en hjá mömmu
Sigurður Rúnar Ragnarsson á Vox telur saltfisk eitt skemmtilegasta hráefni
í íslenskri matarflóru.

H

ann ólst upp við verkun saltfisks
vestur á fjörðum og fékk oft saltfisk
á diskinn heima, framreiddan með
rófum, smjöri og lauk. Nú leikur hann sér
að því að matreiða sælkerarétti úr þessu
sama hráefni og smáviðbót.
Sigurður Rúnar Ragnarsson aðstoðaryfirmatreiðslumaður á Vox telur saltfisk
eitt skemmtilegasta hráefnið í hinni fornu
íslensku matarflóru. Hann kveðst aðeins
nota besta fáanlega fiskinn hér á landi sem
verkaður er hjá Elvari Reykjalín á Hauganesi. „Það er fyrirtæki sem hefur sextíu
ára sögu í greininni og hefur verið í eigu
sömu fjölskyldu í fjóra ættliði,“ lýsir hann.
Sjálfur er hann alinn upp á Þingeyri þar
sem pabbi hans og afi voru með saltfiskverkun. „Ég fékkst við að umstafla og þekki
allt ferlið,“ segir Sigurður Rúnar og heldur
áfram. „Það sem Hauganesfiskurinn hefur
fram yfir annan er einmitt að hann er verkaður eftir gömlu aðferðinni. Það er engin
sprautusöltun heldur pækilsöltun, kafsöltun og umstöflun. Síðan er fiskurinn útvatnaður og þannig fæ ég hann algerlega tilbúinn í hús.“
Þá kemur að matreiðslunni og þar er
greinilega vandað til verka.

Sigurður Rúnar Ragnarsson
aðstoðaryfirmatreiðslumaður á Vox.

A
SALTFISKUR FRÁ ELVARI REYKJALÍN
Á HAUGANESI
FISKURINN
4 saltfisksteikur
80-120 g (frá
Hauganesi)
4 eyruggar (frá
Hauganesi)
8 saltaðar gellur
1 egg
smá hveiti
brauðraspur
smjör
Steikurnar eru
settar í lofttæmdan
poka og svolítið af
smjöri með. Eldaður
við vægan hita í
vatnsbaði. Eyruggunum er velt upp úr
hveitinu, egginu og
þá brauðraspinum.
Þeir eru svo
djúpsteiktir
gullinbrúnir í olíu.
Gellurnar eru
skornar í tvennt og
steiktar í smjöri á
pönnu með einu
hvítlauksrifi.

RÓFUSTAPPAN
OG SYKRUÐU
RÓFURNAR
4 litlar rófur
smjörkubbar
hrásykur
gróft borðsalt

Þrjár af rófunum
eru bakaðar heilar
á salti í ofni við
160° C, þá eru þær
skornar í tvennt,
mokað innan úr
hýðinu og það sett
í matvinnsluvél,
ásamt nokkrum
köldum smjörkubbum, smá
sítrónusafa og
örlitlum hrásykri.
Hráa rófan er rifin
niður í rifjárni og
stráð yfir hana
sykri og sítrónusafa.

DILLMAUKIÐ
1 búnt dill
2 skalotlaukar
2 dl rjómi
1 msk. eplaedik
frá Claus Meyer
(fæst í Hagkaupum)
1 g salt
Dillið er sett í
sjóðandi vatn í 10
sekúndur og
dembt svo ofan í
krapavatn. Lagt á
stykki í kæli til
þerris. Laukurinn
eldaður í örlítilli

olíu á pönnu þar til
hann er glær, þá er
rjómanum hellt yfir
og látið sjóða þar
til rjóminn verður á
þykkur eins og
sósa. Allt sett í
matvinnsluvél
ásamt örlitlu salti
og eplaediki í 3-4
mínútur. Kælt að
stofuhita.

GOTT MEÐ
Beikon, stökksteikt
og saxað. Gaman
að gefa með
smjörsoðinn lauk,
litla sýrða perlulauka, linsoðið egg
(6,5 mín í sjóðandi
vatni) og smjörsósu
kryddaða með
eplaedikinu góða
frá honum Claus.
Svo er flott að
skreyta réttinn með
ferskum dilltoppum.
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Hollusta

NOKKRIR HRESSANDI DRYKKIR

Svalandi

LANDNÁMSDRYKKIR Í NÝJU LJÓSI
MYSUHROLLUR
1,5 dl mysa
1,5 dl léttur jógúrtdrykkur með stjörnuávexti og ferskju
1 niðursoðin pera
½ dl safi af niðursoðinni
peru
nokkrir ísmolar

Allt sett í blandara og
hrært saman við klaka.

BERJAMYSA
1,5 dl mysa
1,5 dl trönuberjasafi
1 dl frosinn hindber
1 msk. hlynsíróp
nokkrir ísmolar

Mysuhrollur

Ö

Öllu hrært saman í
blandara.
Óhætt er að láta hugmyndaflugið ráða við
notkun mysu í svaladrykki
en Árni lumar á fleiri
uppskriftum.

MANGÓMYSA
Berjamysa

1 dl mysa
1 dl hreinn mangó safi
½ dl frosnir mangóbitar
1 dl hreint appelsínuþykkni
nokkrir ísmolar

mysudrykkir

Allt sett í blandara og
hrært saman við klaka.

MYSU BLÍÐA
1,5 dl mysa
1 dl hreinn ástaraldinsafi
1 dl Skyr.is drykkur
mangó og ástaraldin

ldum saman var mysa svaladrykkur
Íslendinga og notuð til að sýra kjöt
og fiskmeti til að auka geymsluþol.
Mysa fellur til við skyrgerð og í henni eru
mjólkursýrugerlar sem kljúfa mjólkursykur og mynda mjólkursýru sem gefa
henni súra bragðið. Hún er hentug í matargerð sem staðgengill hvítvíns í sósur og
súpur og Björn S. Gunnarsson, næringar- og
matvælafræðingur hjá Mjólkursamsölunni,
segir hana holla. Hún innihaldi mysuprótein
sem koma að uppbyggingu vöðva og lækki
háan blóðþrýsting. Árni Þór Arnórsson,
matreiðslumeistari hjá Mjólkursamsölunni,
gaf Fréttablaðinu uppskriftir að hressandi
mysudrykkjum.

Öllu hrært saman í
blandara.
Árni Þór Arnórsson, matreiðslumeistari
hjá Mjólkursamsölunni, gefur uppskriftir
að svalandi mysudrykkjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Léttara

Gegnsætt

við eldavélina

í ferðalagið

Öruggt
í bústaðinn

Ryðfrítt

við útigrillið

Nett

í garðinn

800-5555

jónusta 22
þ
r
a
g
n
i
d
Heimsen lla daga frá 10 til
a

n
Afgreiðsla
ða 11
Breiðhöf
irka daga
v
in
p
o
r
e
8 til 17

Engin fyrirhöfn
– það getur varla verið auðveldara!
Þú sérð innihaldið!

AGA Gasol hylkin eru léttari, ryðga ekki
og þú sérð innihaldið. Þú getur valið á
milli tveggja hylkjastærða – 5 og 10 kílóa
– allt eftir því hvað hentar þér.
Komdu til okkar að Breiðhöfða 11,
heimsæktu umboðsmann okkar eða
verslaðu AGA Gasol hylki og áfyllingar
hjá BYKO eða Atlantsolíu, nýjum
samstarfsaðilum ÍSAGA.
Þú færð allar nánari upplýsingar um
AGA Gasol hylkin, þrýstiminnkara,
slöngur og sérlausnir hjá umboðsmönnum okkar og í þjónustuveri
ÍSAGA í síma 577 3000.

Umboðsmenn ÍSAGA ehf.:
AKUREYRI: Sandblástur og málmhúðun hf., s. 460 1515.
ÍSAFJÖRÐUR: Þröstur Marsellíusson hf., s. 456 3349
REYÐARFJÖRÐUR: Heildverslunin Stjarnan, s. 474 1114
SELFOSS: Vélaverkstæði Þóris, s. 482 3548
SAUÐÁRKRÓKUR: Byggingavörudeild Kaupfélags Skagfirðinga, s. 455 4626

ISA-332 – ÍDEA grafísk hönnun

Samstarfsaðilar ÍSAGA – endursala á AGA Gasol:

ÍSAGA ehf.
Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík.
* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

Sími 577 3000, Fax 577 3001.

1^[[P[TVVX]VPa
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SAÐSÖM SÚPA

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sælkeramatur

Suðræn brauðsúpa með
þeyttum rjóma.

Suðræn og seiðandi

BRAUÐSÚPA
Petrína Rós Karlsdóttir lumar á uppskrift að ljúffengri brauðsúpu.

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

P

etrína Rós Karlsdóttir hefur
kennt matreiðslu í Kvöldskóla Kópavogs í um áratug,
með áherslu á suðrænan, léttan og
einfaldan heimilismat og njóta
námskeiðin mikilla vinsælda. En
eldamennskuna lærði hún meðan
hún var búsett í Suður-Frakklandi í
þrettán ár.
Vegna áherslu sinnar á suðrænan og einfaldan heimilismat telur
hún mikilvægt að elda eftir einföldum uppskriftum og nýta hráefni til hins ýtrasta áður en þau
fara til spillis.
Petrína Rós lumar einmitt á uppskrift að ljúffengum rétti, nánar
tiltekið brauðsúpu, sem fangar þá
hugsun að nota það sem til er á
heimilinu. En hún á einmitt góðar
minningar um brauðsúpu frá því í
æsku. „það voru bara ákveðnir
matseðlar hérna áður fyrr og
brauðsúpan var eitt af því sem
eldað var að minnsta kosti einu
sinni í mánuði“, segir Petrína Rós,
sem var hrifin af brauðsúpunni
þegar hún var yngri en viðurkennir að borða hana sjaldan í dag. „Því
má segja að þessi uppskrift hafi
verið ákveðin áskorun því í dag er

Petrína Rós hefur kennt suðræna matargerð í um tíu ár.

svo margt í boði og það verður að
vera freistandi,“ bætir hún við.
Brauðsúpa Petrínu Rósar er allt
í senn suðræn, framandi en þó
trygg upprunanum. Til að gera
hana hollari notaði hún speltbrauð
og heimabakað brauð, þurrkaða
ávexti
í
stað
púðursykurs,

appelsínu- og sítrónusafa. Punkturinn yfir i-ið er svo hindberja- og
súkkulaðisulta sem hrærð er út í.
Súpan er umfram allt saðsöm og
frekar hugsuð sem eftirréttir á
tyllidögum en hverdagsleg súpa,
sem gott er að borða heita með
mjólk eða þeyttum rjóma.

BRAUÐSÚPA ROYALE – TYLLIDAGA BRAUÐSÚPA

1^[[XTaTZZXQPaPQ^[[X^VaÏccPàc[XcXÖVTcda
QaThccÜ[[dB\TZZda\P]]PTa\Xb\d]P]SX
^VQ^[[Pa]XaUaÇ:PW[PTad\XbbcÙaXa\Xb[XcXa^V
UYÜ[QaThccXaÓ[PVX]dbe^U[TbcXaVTcPUd]SXÖ
äP]]aÏccPUhaXabXVB_ÇÖdÓQ^[[P]PWYÇ:^ZZd
ÓeTab[d]^ZZPaTÖPÇZ^ZZPXb

250 gr rúgbrauð eða brauðafgangar (tilvalið að nota spelt
rúgbrauð, seytt rúgbrauð,
spelt brauð eða heimabakað
brauð með spelti)
1 l vatn
1 tsk. maldonsalt
safi úr ½ sítrónu
safi úr ½
appelsínu
½ kanillstöng
1-2 dl maltöl

50-100 g rúsínur
100 g þurrkaðir ávextir, epli,
sveskjur og apríkósur, döðlur
100 g ristaðar kókosflögur
Leggið brauðið í bleyti í vatn
í nokkra klukkutíma.
Sjóðið brauð í vatni,
síið í gegnum sigti
og hitið það aftur.
Setjið þá sítrónusneiðar með. Bætið
rúsínum og þurrkuðum

ávöxtum út í og bragðbætið
súpu svo með maltiöl, sítrónusafa og appelsínusafa.
Hver og einn verður að búa yfir
leyndarmáli til þess að gera
súpuna ljúffengari að sögn
Petrínu Rósar, en hennar
leyndarmál felst í því að bæta
sultu eða marmelaði út í hana.
Eða eins og í þessu tilviki
hindberjasultu með svörtu
súkkulaði.
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NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR
SKRIFAR MATARHUGLEIÐINGAR

Skyr – sætt, súrt og kryddað
Penslaðu eldfast mót með smjöri eða olíu
og dreifðu kartöflusneiðum á botninn.
Dreifðu dálitlu beikoni og vorlauk yfir og
helltu svolitlu af skyrblöndunni yfir kartöflurnar. Settu svo annað lag af kartöflusneiðum og þannig koll af kolli þar til allt er
uppurið. Gættu þess að enda á skyrblöndu.
Bakaðu kartöflugratínið í um eina klukkustund, eða þar til kartöflurnar eru meyrar
(prófaðu með því að stinga í það prjóni) og
yfirborðið hefur tekið góðan lit. Ef það
virðist ætla að verða of dökkt má breiða
álpappír lauslega yfir gratínið seinni hluta
steikingartímans.

É

g ólst – eins og líklega flestir – upp
við það að skyr væri ævinlega sykrað
og oftast reyndar dísætt, alveg sama
hvort það var borðað sem ábætisréttur eða
morgunmatur. Og það var ekkert skrítið
því skyrið sem ég þekkti var allt önnur
vara en skyrið sem maður kaupir núna.
Það var óhrært, mun þykkara og þurrara
en það sem fólk þekkir nú og raunar svo
þykkt að hægt var að skera það með hníf,
og það var líka miklu súrara. Eiginlega var
varla hægt að borða það nema moka út í
það sykri.
Þótt ég væri hér áður fyrr eitthvað að
gera tilraunir með að nota skyr í brauð og
kökur og jafnvel í einhverja ósæta rétti
var það satt að segja breskur vinur minn
sem opnaði augu mín fyrir möguleikum
skyrsins. Hann kynntist því með opnum
huga og tengdi það ekki umsvifalaust við
sykur eins og ég hafði alltaf gert; þvert á
móti leit hann á skyrið sem einhvers konar
millistig fersks osts og grískrar jógúrtar
og nálgaðist það þannig. Ég horfði opinmynnt á þegar hann blandaði það með
kryddjurtum og jós því yfir bakaðar kartöflur eða hrærði hvítlauk saman við og
notaði það með grilluðu kjöti. Eða hrærði
bara góðu hunangi og örlitlu fersku timjani
eða basilíku saman við skyrið og notaði það
út á ávexti.
Líklega hefði súra skyrið sem ég ólst upp
við (og börnin mín kalla „forfeðraskyr“)
ekki hentað nógu vel í þessa rétti. Súra
bragðið er of krefjandi og það þarf svo
mikið til að losna við það. Reyndar notuðu
forfeðurnir skyrið einmitt í ósæta rétti –
fyrr á öldum var sykur svo dýr að hann var
afar lítið notaður; skyrið var þess í stað
meðal annars notað í grauta og súpur.
En öðru máli gegnir um milda og ferska
skyrið sem við höfum núna; það er hægt að
nota á ótrúlega fjölbreyttan hátt. Ekki bara
í alls konar ábætisrétti, búðinga og rétti
eins og „skyr-brûlée“ og „skyramisù“, sem
sumir kannast við, sætar, ávaxta- eða hunangsblandaðar sósur, skyrtertur, ýmiss
konar bakkelsi, brauð og fleira, heldur
einnig margskonar kaldar sósur, heita ofnrétti og margt fleira – að ógleymdum öllum
skyrdrykkjunum.
Þegar skyrið er annars vegar er um að
gera að láta hugmyndaflugið ráða og leika
sér að tilbrigðum við uppskriftirnar. Ef ég
sé uppskrift í erlendri matreiðslubók eða
-blaði þar sem notuð er grísk jógúrt,
magur ferskostur eða eitthvað slíkt hugsa
ég gjarnan: Skyldi ekki mega nota skyr?
og þegar ég prófa kemur oftast í ljós að sú

SKYR-TZATZIKI
½ gúrka, meðalstór
200 g (1 dós) hreint skyr
1 msk. rifinn laukur
2 hvítlauksgeirar (má vera meira),
pressaðir
1 msk. ólífuolía
pipar
salt
ef til vill nokkur mintulauf, söxuð smátt
Skyr-kartöflugratín skreytt með fersku timjan.

Skyr-tzatziki, létt skyr-kokkteilsósa og hráefni.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

er einmitt raunin. Skyrsósur með grillmatnum eða fiskinum eru til dæmis
afskaplega einfaldar – grunnurinn er bara
hreint skyr, kannski svolítill rifinn eða
fínsaxaður laukur og/eða hvítlaukur, pipar,
salt og einhverjar kryddjurtir eða krydd
eftir smekk. Og ef súra bragðið truflar má
bæta við örfáum dropum af hunangi til að
eyða því.
Hér koma þrjár uppskriftir: skyr-kartöflugratín, sem er mjög fitulítið þar sem
notað er skyr og léttmjólk í staðinn fyrir
rjóma eða matvinnslurjóma eins og oft er
gert. Ef notað er magurt beikon, hráskinka,
pylsur eða annað slíkt getur þetta gratín
verið aðalréttur ásamt góðu salati en það
má einnig hafa sem meðlæti með ýmsum
réttum. Svo eru tvær sósur. Annars vegar
grísk tzatziki-ídýfa sem ýmist er borin
fram með pítubrauði eða höfð til dæmis
með fiski. Hins vegar létt kokkteilsósa –
næstum fitulaus – gerð úr skyri, tómatsósu,
chilisósu og sinnepi.
Ég nota hreint KEA-skyr í öllum uppskriftunum vegna þess að mér finnst það
einfaldlega henta best en það er auðvitað
smekksatriði. – Það er engin þörf á að

flysja kartöflurnar ef þær eru þunnt skornar og endarnir ekki notaðir.

SKYR-KARTÖFLUGRATÍN
700 g kartöflur
100-200 g magurt beikon (má sleppa)
3 vorlaukar
300 g skyr, hreint
2 egg
100 ml léttmjólk
1 tsk. ferskt timjan eða ¼ tsk. þurrkað
pipar
salt
1 msk. smjör eða olía
Hitaðu ofninn í 200° C. Þvoðu og burstaðu
kartöflurnar (eða flysjaðu þær) og skerðu í
þunnar sneiðar. Steiktu beikonið (sé það
notað) á þurri pönnu þar til það er stökkt,
láttu renna af því á eldhúspappír og skerðu
það svo í litla bita. Saxaðu vorlaukinn.
Hrærðu skyr, egg og léttmjólk saman í skál
og kryddaðu með timjani, pipar og salti.

Rífðu gúrkuna smátt á rifjárni og pressaðu
eins mikinn safa úr henni og þú getur, til
dæmis með því að setja hana á viskastykki
og vinda (gúrkur eru 97 prósent vatn og
það kemur ótrúlega mikill safi). Settu hana í
skál og hrærðu skyri, lauk, hvítlauk og
ólífuolíu saman við. Kryddaðu með pipar og
salti eftir smekk og bættu ef til vill mintulaufi við. Láttu ídýfuna standa í kæli í að
minnsta kosti hálftíma. Hún er góð með
pítubrauði en einnig með steiktum og
grilluðum fiski, grænmeti og jafnvel grilluðu
kjöti.

LÉTT SKYR-KOKKTEILSÓSA
200 g hreint skyr
4 msk. tómatsósa
1½ msk. sæt chili-sósa (Heinz)
1 msk. dijon-sinnep
hvítur pipar
salt
Hrærðu allt vel saman og bragðbættu með
pipar og salti eftir smekk. Notaðu hana eins
og venjulega kokkteilsósu.

Blandarinn sem allir eru
að tala um!
Mylur alla ávexti, grænmeti klaka
og nánast hvað sem er
Hnoðar deig
Býr til heita súpu og ís
Hraðastillir

Lífstíðareign!

yg

S. 440-1800 www.kælitækni.is

Okkar þekking nýtist þér ...

Þú slærð í gegn

ATA R N A

með Siemens

Eldunartæki, kælitæki, og uppþvottavél
í eldhúsið þitt. Sannarlega góð hugmynd!

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

matur

SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...
...TUTTOCREMA er flóunarkanna sem flóar mjólk. Hún er sett
á eldavélarhellu með mjólkinni í.
Mjólkin er hituð upp að suðu en
þess þarf að gæta að láta suðuna
ekki koma upp.
Síðan er lokið sett
á og pressað upp
og niður í nokkur
skipti og við
það flóast
mjólkin.
Flóunarkannan er mjög
einföld í
notkun og
fæst í
verslunum Te
og kaffi.
...DELUX-TÖFRASPROTI
frá Bamix, sem stendur vel undir
nafni. Töfrasprotinn er öflugur og
fylgja honum þrjár skífur sem gerir
það að verkum að hægt er að
hakka, mauka og þeyta með
honum. Einnig
fylgja honum
hnífur, skífa og
hræra, lítil kvörn
og standur.
Delux-töfrasprotinn fæst í
versluninni
Kokku á
Laugavegi.

... KICTHEN AID-blandara sem
fæst hjá Einari Farestveit og Co.
Blandarinn, sem hefur verið einn
sá vinsælasti á Íslandi, er sterkbyggður, kraftmikill og mylur klaka
auðveldlega.
Blandarinn er
með stórri og
mikilli
glerkönnu
sem er
auðveld í
þrifum.
Blandarinn er
fyrst og fremst
hannaður fyrir
drykki, enda eru
möguleikarnir
á hollustudrykkjum í dag
óteljandi.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

/LPSZ\SLPRZR}SPUU2}Y
auglýsir eftir starfsfólki!
Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi leitar að:
• Deildarstjóra
• Sérkennslustjóra
• Stuðningi inn á deild
• Leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki
Að vinna að uppeldi barna eru forréttindi, að sjá þau
vaxa og þroskast er ævintýri. Leikskólinn Kór í
Kópavogi er heilsuleikskóli sem opnaði 1. júní 2006.
Skólinn er rekinn af Skólum ehf. og er með
þjónustusamning við Kópavogsbæ um reksturinn.
Skólar ehf. reka tvo leikskóla. Einn í Grindavík og
síðan Kór í Kópavogi. Leikskólinn Kór er heilsuleikskóli og stefnir að því að fá viðurkenningu sem
slíkur. Markmið leikskólans er að auka gleði og
vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu
og listsköpun í leik og starfi.

Heilsuleikskólinn Kór
„heilbrigð sál í hraustum líkama”

Skólar ehf.

Kjörorð okkar er „heilbrigð sál í hraustum líkama”.
Það hefur sýnt sig í rannsóknum á undanförnum
árum að heilbrigð lífssýn er grunnur að góðu
heilbrigði allt lífið.

Verið velkomin í heimsókn á leikskólann Kór
að Baugakór 25 í Kópavogi eða hafið samband
við Bjarneyju Kr. Hlöðversdóttur leikskólastjóra
í síma 570-4940, 897-7891 eða með tölvupósti
á netfangið kor@skolar.is.

www.skolar.is

NÝ HUGSUN – NÝJAR ÍBÚÐIR

Hér er gott að búa
Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á
eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu.
Hverfið er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt
útsýni til allra átta. Stutt er í alla verslun og
þjónustu, fjölmargir skólar eru í næsta
nágrenni og ótal frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Opið hús í Rúgakri 1 í dag frá kl. 14–16
2–3 herbergja íbúðir

Sýningaríbúð

- Hjónasvítur með fataherbergi
- 2 herbergi
- Bílageymsla og lyfta

Glæsileg íbúð, fullbúin
húsgögnum frá The Pier og
gólfefni frá Harðviðarvali.

Ekið inn í hverfið frá Bæjarbraut, af hringtorgi við Fjölbrautaskóla Garðarbæjar.

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

Hæðin á Stöð 2
Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið
í Hæðinni, sem hefur fengið frábærar
viðtökur.
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Í fyrsta
sinn...

Í FYRSTA SINN SEM ÉG HÉLT AÐ ÉG MYNDI DEYJA …

Páll Ásgeir Ásgeirsson

Allt er einhvern tímann fyrst. Einhvern tímann
kyssum við fyrst, höldum í fyrstu bíóferðina okkar
eða bökum kanilsnúða í fyrsta skipti. Júlía Margrét
Alexandersdóttir fékk nokkra vel valda menn og
konur til að deila eftirminnilegri „fyrstu reynslu“.
Í FYRSTA SINN SEM ÉG SÁ KVENNALISTAKONUR …

Oddný Sturludóttir
… í sjónvarpinu, fimm ára
gömul, vissi ég að ég var
pólitísk. Þetta var í fyrsta sinn
sem þær buðu fram til Alþingis
og þær vöktu óskipta athygli
mína. Fram að þeim tíma höfðu
gráklæddir jakkafatamenn
þusað um pólitík í sjónvarpinu
og mér fannst þeir allir eins.
Kvennalistakonurnar töluðu um
hluti sem voru áhugaverðir –
meira að segja fyrir fimm ára
gamla stelpu í Árbænum.
Kvennalistakonurnar lifa ansi
sterkt í minningunni og ég man
hvað mér þótti hárið á Sigríði
Dúnu æðislegt. Við mamma
skeggræddum um hvaða
Kristín væri okkar „uppáhaldsKristín“ og það
var oft úr
vöndu að
velja! Það
verður aldrei undirstrikað nægilega hvað fyrirmyndir eru mikilvægar. Í mínu tilviki, og margra
annarra stelpna og kvenna, var tilkoma Kvennalistans upphafið að pólitískri vakningu.

… var í nóvember 1978 eða ’79 djúpt úti af Hornafirði
í suðaustan ofsaroki og rigningu um borð í Guðmundi
Kristni SU. Við vorum að draga línuna. Ég stóð við
rúlluna og reyndi að slæma goggnum í þessa fáu fiska
sem sveifluðust á krókunum í veðurofsanum. Það var
komið myrkur og veðrið versnaði stöðugt og ég
minnist þess að hafa litið upp og séð grænan brimskafl rísa lóðrétt yfir höfði mér og falla svo eins og
fossandi skriðu yfir bátinn. Ég beygði mig niður og
tók eins fast og ég gat um rör undir lunningunni en
fann hvernig þilfarið hallaðist sífellt meira undir
fótum mér uns ég hékk alveg á rörinu því báturinn
var lagstur á hliðina undir brotinu. Það var sjór allt í
kringum mig en mér var ekki kalt. Ég man að ég
hugsaði að ef bátnum hvolfdi myndum við sennilega
lenda undir honum sem væri ekki gott og
kannski
ætti ég að reyna
að komast yfir
lunninguna. Mér fannst heldur ekki góð tilhugsun að flækjast í línunni
með sínum beittu krókum. Ég hef heyrt um að við þessar kringumstæður renni ævi manna fyrir hugskotssjónum þeirra á örskotsstund eins og
kvikmynd. Stutta stund var eins og dallurinn vægi salt á hliðinni en svo
sleppti sjórinn takinu og gamli Gvendur valt rólega á réttan kjöl aftur. Ég
missti af myndinni ef hún hefur þá verið sýnd.

Í FYRSTA SINN SEM ÉG FÓR Í LJÓS …

Friðrik Ómar Hjörleifsson
… þá brann ég svo illa að ég varð að fara heim úr vinnunni áður en
vinnudeginum lauk. Ég hafði notað hádegishléið til að prufa ljósabekkinn og ég var svo illa leikinn að ég komst ekki út í búð til að kaupa
eitthvað til að bera á brunann. Ég bað því systur mína að skreppa fyrir
mig og hún var að flýta sér svo mikið í einhvern saumaklúbb að hún
rétt kom við til að henda í mig einhverri túpu. Ég leit ekki einu sinni á
túpuna heldur bar á mig allan og eftir fimm mínútur fór mig að svíða
svona líka rosalega og skoðaði því túpuna betur og þá
var þetta Hawaiian Glitter Sun – og gerði
ekkert fyrir mig nema setja
glimmeráferð á brunann. Ég dreif
mig í bað og hélt ég myndi fá lost í
baðkerinu. Ég hef því ekki farið í ljós
síðan. Enda mun viðkvæmur fyrir
sól með minn húð- og háralit og
mun því ekki liggja í sólbaði í
Serbíu.

Í FYRSTA SINN SEM ÉG HÉLT JÓLIN
Á EIGIN HEIMILI …

Kolbrún Pálína Helgadóttir
… bauð ég allri fjölskyldunni minni og allri
tengdafjölskyldunni sem þá var um fimmtán
manns. Þannig brutum við langa hefð í fyrsta
skipti og fórum að skapa okkar eigin. Síðan þá
höfum við alltaf haft aðra hvora fjölskylduna hjá
okkur og jafnvel báðar. Mér fannst þessi reynsla
mjög merkileg og þetta heppnaðist stórkostlega.
Ég eldaði
hamborgarhrygg, enda vön því
heiman frá mér, og allir komu
með eitthvað með sér. Þannig
kom pabbi með rjúpur og allt
með því. Það kom mér reyndar
ekkert á óvart að þessi fyrsta
reynsla af eigin jólum væri
svona ánægjuleg því ég fíla
mig afskaplega vel í
eldhúsinu. Fjölskyldan fer
að vísu alltaf stækkandi og
boðin með. En það
klúðraðist ekkert og
þetta er ein af mínum
bestu „fyrstu reynslu“minningum. Allt í lagi
líka að dekra við
foreldrana loksins –
þau eru búin að
dekra við mann frá
því maður fæddist.

Í FYRSTA SINN SEM ÉG KOMST Í BLÖÐIN …

Þorsteinn Guðmundsson

Í FYRSTA SINN SEM ÉG SMAKKAÐI
TÓMAT …

Margrét Pála Ólafsdóttir
… varð ég fyrir óendanlegum vonbrigðum. Ég var
nýflutt til stórborgarinnar Akureyrar, var þar í
fínu fermingarboði og á
smurbrauðstertu blasti við
mér ótrúlega fallegt, rautt
og girnilegt fyrirbæri. Ég
fékk mér stóra sneið og
stóran bita í kjölfarið en
fylltist skelfingu og
ógurlegum vonbrigðum vegna súrheitanna og kom mér í
ofboði út í horn til
að spýta vonbrigðunum í servíettuna. Svo
tók það drjúga stund
að finna rusladall með mikilli leynd og losa mig þannig við ófögnuðinn. Og ég hef
aldrei fyrirgefið tómötunum eftir þessa reynslu.

… var þegar það kom forsíðumynd af mér framan á menningarblaði
DV. Ég hafði verið að leika í nokkurs konar leikgjörningi í Stúdentaleikhúsinu eftir Jón Tryggvason sem gekk út á það að við stóðum í kjólfötum í
kringum borð með stóru pappaspjaldi á, drukkum litað jógúrt og skyrptum því út úr okkur um
leið og við fórum með frasa úr leikhúsgagnrýni.
Í lok gjörningsins höfðum við þannig skapað
listaverk úr lituðum hrákanum og gagnrýni.
Mjög sniðugt.
Þetta var auðvitað hrikalega
beitt hjá okkur og við vorum
sannfærð um að við værum
með þessu að breyta þjóðfélaginu og hrista upp í listasnobbliði bæjarins. (Ég man að
Ragnheiður Skúladóttir,
deildarstjóri leiklistardeildar Listaháskólans,
var þarna líka). Ég fór
með blaðið heim til
ömmu minnar og sýndi
henni. Hún áttaði sig
ekki alveg á myndinni
þannig að ég spurði
hana: Sérðu ekki hver
þetta er? „Jú, auðvitað,“ sagði hún. „Þetta
er Ómar Ragnarsson.“

Nýr og endurhannaður Mazda6 er frá
öllum hliðum séð, búinn nýjustu
öryggistækni. Rammgerðar árekstrarvarnir verja ökumann og farþega og
vel hönnuð sætin veita á ögurstundu
rétta stuðninginn á réttu stöðunum.
DSC stöðuleikastýrikerfi með TCS
spólvörn heldur akstursstefnu bílsins
stöðugri í möl, hálku eða kröppum
beygjum og hemlakerfið er af fremstu
gerð, búið EBD hemlajöfnun, ABS aflhemlun og EBA hjálparhemlun. Fyrir
vikið lætur nýr Mazda6 enn betur að
stjórn, einnig við erfiðar aðstæður.
Fjórir öryggispúðar eru að framanverðu. Öryggisgardínur eru beggja
vegna auk þess sem Mazda6 er búinn
Isofix-festingum fyrir barnabílstóla
og þriggja punkta öryggisbeltum.
Segðu Zoom-Zoom. Og þú ert tilbúinn
fyrir meiri dýpt í akstrinum. Vertu
Mazda. Komdu í Brimborg í dag.
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Mazda6 Advance
2,0i 147 hö 184 Nm 4 dyra
5 þrepa sjálfskiptur
Frumsýningarverð: 3.490.000 kr.*
Bensínnotkun í blönduðum akstri
7,7 l/100 km. CO2 losun 182 g/km

GCI GROUP GREY ALMANNATENGSL

Segðu Zoom-Zoom. Vertu á hreyfingu, ferð og flugi. Vertu Mazda.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | www.mazda.is

*Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Erfiðisvinnan í skólunum

VELJUM LÍFIÐ
10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 30. apríl
kl 20.00 alla daga
ALLAR SÍÐUSTU
SÝNINGAR

Í kvöld 13. apríl kl. 20 – Uppselt
AUKASÝNING: Þriðjudaginn 15. apríl kl. 20

ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR VILL AÐ BORIN SÉ VIRÐING FYRIR KENNURUM

Ég er kennarabarn og
fyrstu sjö ár grunnskólagöngu minnar var mamma
mín kennari við sama skóla
og ég lærði í. Ég gat til
dæmis ekki verið með mikla stæla
við kennarana eða þóst vera veik til
þess að fara ekki út í frímínútur.
Mamma frétti allt á stundinni og
það gat oft farið í taugarnar á mér.
Ég viðurkenni sem sagt að ég er
kennarabarn, og því er mín skoðun
á kennurum ef til vill örlítið lituð.
Sem barn og unglingur gerði ég
mér litla grein fyrir því hversu erfitt það hlýtur að vera að vera kennari. Það var ekki fyrr en ég tók að
mér að vinna á leikjanámskeiði
fyrir börn eitt sumarið að ég fékk
smjörþefinn af því. Eftir eina viku í

starfi var ég dauðuppgefin. Vissulega var oft gaman, en mikil ósköp
sem þetta gat líka verið erfitt. Mér
fannst mikil ábyrgð fylgja því að
passa upp á öll þessi börn – og þó
var okkur ekki ætlað að vera ein
með tuttugu til þrjátíu börn í marga
klukkutíma og fá þau líka til að
læra eitthvað. Eftir þetta sumar
hef ég borið ómælda virðingu fyrir
öllu því fólki sem leggur það á sig
að eyða tíma og orku í að reyna að
kenna annarra manna börnum.
Mér finnst engan veginn vera
nægilega mikil virðing borin fyrir
kennurum og þeirri vinnu sem þeir
vinna. Í samfélagi þar sem sífellt
eru gerðar meiri kröfur um menntun skýtur það líka skökku við að
fólkið sem sér um undirstöðuna í

þessari menntun skuli vera svona
illa launað. Það hlýtur líka að segja
mikið um metnaðinn og hreinlega
manngæskuna í þessu fólki að það
skuli halda áfram að kenna þrátt
fyrir ömurleg laun og oft á tíðum
erfiðar aðstæður. Sérstaklega þar
sem það gæti hæglega farið með
háskólamenntunina sína í Bílastæðasjóð og fengið, að mér skilst,
hærri laun sem stöðumælaverðir
en kennarar. Með fullri virðingu
fyrir stöðumælavörðum held ég að
við getum flest verið sammála um
að starf kennarans sé aðeins mikilvægara. Eða erum við kannski
orðin þannig að okkur þykir ekkert
að því að launa fólkið sem passar
upp á bílana okkar betur en fólkið
sem passar upp á börnin okkar?

MIÐAVERÐ: 1.000 KR.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Eigum við að
fara að læra að
dansa salsa?

Þögn

Ertu að
tala við
mig?

www.opera.is

Áhugavert starf
á atvinnusíðu.

Fyrirgefðu,
gleymdu því að
ég hafi spurt!

Í alvöru!
Hversu lengi
hefurðu
þekkt mig?

Fyrirgefðu!

■ Gelgjan

Salsa?!!!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Fluga!

Ahhh, góð
skemmtun!

Maður verður hálf
örvæntingarfullur svona
í lok sumarfrísins.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Þetta ert þú! Vill hafa
það rólegt, vill fara í
langar gönguferðir og er
trúr einni konu.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hvenær
flæðir að?

Athugum hvort við
sjáum hvali, Mjási.

Jahá

■ Barnalán
Ahh. Huggulegt vetrarkvöld hér heima.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Tunglskin inn um gluggann..
eldurinn snarkar í arninum...

Leiðinlegt að Krissi
og Sara eru ekki
hér til að njóta.
Hvað?

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Hann er að
leika. Ég
útskýri það
fyrir þér í
næsta auglýsingahléi.
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Yfir og allt um kring
Á föstudagskvöldið frumsýndi
kvennaleikhópurinn
OPIÐ
ÚT
„mömmuleik“ þar sem líkamlegt
hlutverk móðurinnar er grandskoðað frá öllum hliðum. Alls staðar er
hún þessi mamma sem hýsir hvern
unga, en á það svo til að gleyma að
afkvæmið er farið að lifa eigin lífi.
„Eitt sinn mamma, ávallt mamma.“
Hvernig kom barnið undir?
Hvernig komst það í heiminn og
hvernig tókst mömmu svo til við að
halda og sleppa afkvæminu sem
saug úr henni þróttinn? Það er þörfin á því að endurlifa fæðingarferlið
í orðum sem sameinar konur á fæðingardeildinni. Þetta tal og þessi
upplifun er tótal óintressant við
aðrar aðstæður úti í þjóðfélaginu.
Það er ekki verið að rekja „útvíkkun og vatnið fór“-sögur þar sem
verið er að handstýra vöxtum upp
og niður til bjargar þjóðarskútunni,
ímyndar maður sér.
Fyrir utan að umræða af þessu
tagi ratar aldrei upp á kaffitímaborðið þar sem karlmenn eru einnig
til staðar. Að fara í gegnum fæðingarferlið í flaumi orða og lýsinga á
því sem gerðist er eins og áfallahjálp eða úrvinnsla sem líklega er
hverri konu nauðsynleg. Alveg
sama hvað karlagreyin hafa eignast
mörg börn, þeir eru aldrei með
neina útvíkkun. Þrátt fyrir þetta
var karlpeningur meðal frumsýningargesta ánægður, eins og
nýfæddur.
Í hópvinnu undir stjórn Charlotte
Böving er hér teflt fram lífsreynslusögum í bland við rapp, dans og
ryþmískar örmyndir, auk hljóðmynda eins og útvarpsleikhús, á
hringsviði eða inni í rauðbleikum
átthyrning sem táknaði jafnt móðurkvið, sirkustjald, boxarahring og
lífið innan og utan veggja mömmu.
Rauði þráðurinn er óendanlega
langur naflastrengur sem hægt er
að flækjast í, nota í leik og ógna
með. Leikmynd eða leikhönnunarsvæði Ólafar Nordal og Þórunnar
Maríu Jónsdóttur þjónar uppsetningunni mjög vel, allt bleikt og hvítt,
táknlitir kvenna, brjósta, og
nýfæddra stúlkubarna. Hins vegar
var nær ógerlegt að stauta sig fram
úr prógrammblaðinu, textinn smár
og hvítur á bleikum fleti.
Áhorfendur fara úr skónum og
íklæðast bleikum sokkum, sitja á
bleikum púða og eru þannig hannaðir inn í heildarmyndina. „Devised“
má segja að sé spunahönnun þar
sem unnið er útfrá hugmynd en
flestir þættir listsköpunar fá að
fylgja með. Þar er öllum listgreinum gert jafnhátt undir höfði, ekki
verið að beygja sig undir skrifað
handrit frá byrjun. Sýningin er
skemmtileg, hnökralaus þó að rauði
þráðurinn sé hið sjónræna.
Örlagasögur eru brotnar upp með
söng og dansatriðum og er leikkonurnar flögra af stað í hringekju og
mæra keisaraskurðinn í hinu fræga
gamla lagi „Que sera, sera“ jókst
takturinn sem síðan hélst allan tímann eftir nokkra tregðu í upphafi.
Þetta var vel unnin sýning og Þórey
Sigþórsdóttir má segja að standi
sem móðurtákn eftir þetta. Hún
kann að stilla á háu ljósin og gerði
það óspart í túlkun sinni með
áreynslulausri raddbeitingu og
sterkri líkamlegri nærveru.
Magnea B. Valdimarsdóttir var
hins vegar stjarnan sem daðraði
jafnt við hláturtaugar áhorfenda

LEIKLIST Þórey Sigþórsdóttir leikkona,

einn höfunda úr smiðjuverkinu Mammamamma.

LEIKLIST
Mammamamma eftir hópinn.
Útlit sýningar: Ólöf Nordal og Þórunn
María Jónsdóttir
Hljóðmynd: Ólöf Arnalds og leikhópurinn
Tónlist: Ólöf Arnalds
Ljós: Garðar Borgþórsson
Píanóleikur: Davíð Þór Jónsson
Trommuleikur: Garðar Borgþórsson
Leikstjóri: Charlotte Böving

★★★
Meira blóð, meiri hlátur mátti sýningin geyma.

sem meðaumkun auk þess sem þau
hlutverkabrot sem hún fór með
höfðu nokkuð gott kjöt á beinunum.
Sagan um litlu fjórtán ára stúlkuna
sem eignast barn með eldri manni
og missir svo barnið í hendur
tengdamömmu
var
vitaskuld
kunnugleg en áhrifarík engu síður.
María Ellingsen fær hið vandasama hlutverk að mála svipmyndir
elstu mæðranna og sýndi hún fáguð
vinnubrögð án þess að detta oní elliheimilisklisjur í túlkun eins og oft
vill verða. Birgitta Birgisdóttir var
einnig skemmtileg og heil í sinni
túlkun.
Nú er það eitt af grunnhugmyndum hinnar svo kölluðu „devised“aðferðar að það sé engin stéttskipting eða híerarkía í verkunum þannig
að raunverulegt lýðræði ríkir millum allra eininga verksins og því er
ekki hægt að tala um berandi hlutverk eða raunverulegt aðalatriði.
Hér eiga til að mynda hljóðmyndir
og útlit sýningarinnar jafn mikinn
þátt í heildinni og þau orð og hugmyndir sem frá leikurunum koma.
Þetta er spennandi en varla hægt að
hoppa hæð sína yfir nýrri uppfinningu þótt aðferðinni sé nú hossað
sem einhverju nýju undir sólu. Það
er bara alltaf heilbrigt og hressilegt
að endurskoða vinnuaðferðir sem
margar hverjar eru orðnar staðnaðar eða klossfastar í sessi og hræra
upp í nálgunaraðferðum. Hitt er svo
annað mál að markmiðið er og verður hið sama, nefnilega sýningin
sjálf eins og hún birtist áhorfendum. Þetta var vel unnin sýning sem
hefði þó þolað meira blóð og meiri
hlátur.
Elísabet Brekkan

Graduale Nobili
Skemmtilegur listviðburður fer
fram í Langholtskirkju í dag kl. 17,
en þá treður þar upp eðalkórinn
Graduale Nobili í tilefni af útkomu
hljómdisksins In Paradisum.
Graduale Nobili var stofnaður
haustið 2000 og er skipaður ungum
stúlkum völdum úr hópi þeirra sem
sungið hafa með Gradualekór Langholtskirkju. Kórinn hefur hlotið
hástemmt lof gagnrýnenda, unnið
til verðlauna í alþjóðlegum kórakeppnum og verið tilnefndur til
Íslensku tónlistarverðlaunanna og
menningarverðlauna DV.
Hljómdiskurinn nýi hefur að
geyma alíslenska efnisskrá, þverskurð af því sem kórinn hefur tekist við á undanförnum árum. Gömul
og ný verk, sum samin fyrir kórinn.

7ÏÓ"
96<6G
<G¡C6
A?ÓHH>CH

Hér má heyra áköll til Maríu mildu
og skæru, söng um gjafir og undur
lífsins, alltumlykjandi ljóma Jesú á
dimmri jörð. Trúartengingin er í
flestum verkunum þótt kannski sé
dýpra á henni í yndislegum bernskuóði Vilborgar Dagbjartsdóttur og
Hjálmars H. Ragnarssonar, Barnagælu.
Á tónleikunum er frumflutt verk
sem Mamiko Dís Ragnarsdóttir
skrifaði fyrir kórinn og er lokaverkefni hennar frá tónsmíðadeild
Listaháskóla Íslands. Það heitir
„Japönsk sálumessa“ og við flutning þess leikur hljómsveit Listaháskólans með kórnum.
Aðgangur er ókeypis en geisladiskurinn verður til sölu á
kynningarverði á kr. 2.000.
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Ingó Idol syngur um ástina
Hljómsveitin Veðurguðirnir
hefur komið með krafti inn
á öldur ljósvakans. Þeirra
fyrsti smellur, Bahama,
klifrar nú upp vinsældalista
útvarpsstöðvanna.

2 VIKUR
Á TOPPNUM Í USA!
Mögnuð mynd byggð á
sönnum atburðum um
hóp nemenda sem
sérhæfðu sig í að læra
og telja í spilið 21 með
það markmið að
hreinsa spilavítin í
Vegas!

Frábær gamanmynd þar sem gert er grín af
ofurhetjumyndir samtímans, myndum eins og
Spider-Man, Fantastic Four, X-Men og Batman!

S.V. - MBL.

BÍÓDAGAARLJÓSSINS
GRÆN

SÍMI 564 0000

REGNBOGINN 3 VIKUR
11. - 30. APRÍL 12 KVIKMYNDIR

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

SÍMI 551 9000

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU

12 THE AIR I BREATHE
kl.3 - 6
16
12 THE AGE OF IGNORANCE
ENSKUR TEXTI
kl. 3
7 THE BAND´S VISIT
kl. 3 - 10
ENSKUR TEXTI 16
LAKE OF FIRE (MYNDVARPI)
kl. 3
ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL 10
16 TROPA DE ELITE
kl. 5.30 - 8 ENSKUR TEXTI 16
16 WAR/DANCE (MYNDVARPI)
kl. 6
ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL 7
7 SURFWISE (MYNDVARPI)
kl. 6
ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL
THE KING OF KONG
kl. 8
ÍSLENSKUR TEXTI
5%
BEAUFORT
kl. 8
ENSKUR TEXTI 14
CARAMEL
kl. 8
ENSKUR TEXTI
RÐ LIVING LUMINARIES
ÐSVE
TILBO
kl.
10
ÓTEXTUÐ,
ENSKT TAL
SÝNINGAR
SÍMI 530 1919
GILDIR Á ALLAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU
SAND AND SORROW (MYNDVARPI) kl. 10.15 ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL 16
12 BELLA
21
kl.3.20 - 6 - 9
kl. 10.20
ENSKUR TEXTI
7
SUPERHERO MOVIE
kl.4-6 - 8 - 10
SÍMI
462
3500
16
DOOMSDAY
kl. 8 - 10.20
10 SUPERHERO MOVIE
7
THE OTHER BOYLEN GIRL
kl. 5.30
kl. 6 - 8 - 10
12 VANTAGE POINT
16
THE KITE RUNNER
kl.3.30- 10
kl. 8
7 THE ORPHANAGE
16
BRÚÐGUMINN
kl. 6 - 8
kl. 6
5%
16
HORTON
THE EYE
kl. 10
5% kl.3.30
HORTON
kl.4 (450 KR.)
7
SPIDERWICK CRONICLES
kl.4 (450 KR.)
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á
21
21 LÚXUS
SUPERHERO MOVIE
DEFINATELY MAYBE
VANTAGE POINT
SHUTTER
SPIDERWICK CRONICLES
HORTON

kl.1 - 5.20 - 8 - 10.35
kl. 1 - 5.20 - 8 - 10.35
kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 5.30 - 8
kl. 8 - 10.10
kl. 10.30
kl.1- 3.15
kl.1- 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

Sími: 553 2075

- bara lúxus

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

„Já, þetta er lag eftir mig, samdi
þetta í mesta kuldanum í vetur,“
segir Ingólfur Þórarinsson, tónlistarmaður og söngvari hljómsveitarinnar Veðurguðirnir, sem
sendi á dögunum frá sér lagið
Bahama sem hefur nú ratað inn á
íslenska listann. Lagið fjallar um
dreng sem hefur verið yfirgefinn
af kærustunni sinni en drekkir
sorgunum á Bahama-eyjum og
finnur hamingjuna á ný. „Nei,
þetta er ekki um neina sérstaka.
Kannski bara um svona almennt
kerlingavesen, þetta er um allavega tíu stelpur,“ segir Ingólfur,
sem alltaf er kallaður Ingó.
„Við erum í rauninni svona
íslensk hljómsveit af gamla skólanum, sem spilar á böllum og
kemur svo með eitt og eitt lag,“
segir Ingó en hljómsveitin er á
leið í stúdíó á næstunni að taka
upp annað lag. „Þetta er í raun
fyrsta lagið sem við gerum. Svo
kemur meira ef það verður einhver eftirspurn.“
Nóg er á döfinni hjá Ingó og
félögum í Veðurguðunum en þeir
eru bókaðir á hverja bæjarhátíðina á fætur annarri og munu einnig spila á böllum vítt og breitt um
landið. Ingó er þó tveggja manna
maki því tónlistin er ekki hans
eina ástríða. Hann spilar einnig
fótbolta með Selfossi en liðið
vann sér inn sæti í næstefstu
deild í fyrra. Þegar blaðamaður
náði tali af Ingó var hann einmitt
staddur á Spáni með liðsfélögunum í æfingaferð. „Ég er á fullu í
boltanum og hann gengur fyrir.
Ég drekk ekki svo það er hentugt.
Þá er maður ekki að mæta þunnur
á æfingar daginn eftir gigg,“
segir Ingó, sem mun bruna beint
frá Leifsstöð í „gigg“ í Mosfellsdal.
Ingó skaust fyrst fram á sjónarsviðið í Idol stjörnuleit. Í kjölfarið á þeirri frægðargöngu tók
Einar Bárðarson Ingó undir sinn
verndarvæng. Ingó segir að það
samstarf hafi dáið drottni sínum
með tímanum, þótt hann sé enn á

kl. 8 og 10
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 8 og 10
kl. 2, 4 og 6
kl. 2, 4 og 6
kl. 2

skrá hjá Concert. Hann hefur
sjálfur verið duglegur að spila
hér og þar undanfarin ár og telur
það hjálpa sér, loksins þegar hann
hefur gefið út lag. „Ef maður spil-

ar hverja helgi spyrst það út og
ég held að fólk sé opnara fyrir því
sem maður er að gera,“ segir Ingó
sáttur í sólinni – þó ekki á Bahamaeyjum.
soli@frettabladid.is

SparBíó 550kr

16
L
16
7
L
L

REYKJAVÍK¬s¬AKUREYRI¬s¬KEFLAVÍK¬s¬SELFOSS

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

12. og 13. apríl

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE RUINS - POWER
DEFINITELY, MAYBE
THE EYE
SPIDERWICK CRONICLES
HORTON - ÍSLENSKT TAL
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

INGÓ ÚR IDOLINU Ingólfur Þórarinsson og hljómsveitin Veðurguðirnir hafa verið að
gera það gott á öldum ljósvakans með laginu Bahama. Lagið fjallar um dreng í ástarsorg sem drekkir sorgum sínum á Bahama-eyjum og finnur ástina að nýju.

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag

FOOLS GOLD
KL. 1:20 Í ÁLFABAKKA
OG KL. 4 Á AKUREYRI

UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG
Í KRINGLUNNI, KL. 4 Á SELFOSSI OG Á AKUREYRI

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

REYKJAVÍK tAKUREYRI tKEFLAVÍK tSELFOSS

ÁLFABAKKA
SHINE A LIGHT kl. 3D - 5:30D - 8D - (10:30D POWER)
SHINE A LIGHT
RUINS

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
kl. 6 - 8 - 10:10

L

VIP
16

VANTAGE POINT
STÓRA PLANIÐ
THE EYE

SELFOSS
kl. 8 - 10:10
kl. 6 - 8
kl. 10:10

HORTON M/- ÍSL TAL
kl. 4 - 6
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 4

16
10
10

FOOL´S GOLD kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 - 10:30
DOOMSDAY
kl. 8 - 10:30
HANNA MONTANA 3D-DIGITAL kl. 1 (3D)
DIGITAL
10.000 BC
kl. 5:40 - 8 - 10:30

7

12

21

LARS AND THE REAL GIRL

kl. 3:30

L

STÓRA PLANIÐ

kl. 6 - 10

10

THE BUCKET LIST

kl. 6

7

UNDERDOG ÍSL TAL

kl. 4

L

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4

L

FOOL´S GOLD

kl. 4 - 6 - 8

7

STEP UP 2

kl. 1:30 - 3:40

7

kl. 1:30

L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL
STÓRA PLANIÐ

KRINGLUNNI
kl. 1:30D - 3:30D - 6D - 8D - 10D

SHINE A LIGHT

16

AKUREYRI
kl. 8 - 10

L

SHINE A LIGHT
STÓRA PLANIÐ

L
L

12

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:30 (POWER) 12
kl. 6

10

10

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 4 - 6

7

kl. 5:30D - 8D - 10:30D

L

LARS AND THE REAL GIRL kl. 8

L

FOOL´S GOLD
HANNA MONTANA

kl. 8 - 10:20
kl. 2 (3D) - 4 (3D)

7

SHUTTER

kl. 10:10

16

L

HORTON M/ÍSL TALI

kl. 4

L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 2 - 4

L

JUNO

kl. 6

7

TILBOÐSVERÐ

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

KL.1 SMÁRABÍÓ
ÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLAB

KL.1 SMÁRABÍÓ
ÍÓ
KL.3.20 HÁSKÓLAB

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 REGNBOGINN

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

24
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JÓN NORÐDAL HAFSTEINSSON HJÁ KEFLAVÍK: VAR MEÐ 18 STIG OG HUNDRAÐ PRÓSENTA NÝTINGU GEGN ÍR Í LEIKNUM

> Sögulegt í Seljaskóla í dag?
Keflvíkingar og Grindvíkingar þurfa að endurskrifa sögu
úrslitakeppninnar ætli þeir í lokaúrslit Iceland Expressdeildar karla því ekkert karlalið sem hefur lent 0-2 undir
í einvígi hefur náð að tryggja sér oddaleik, hvað þá að
vinna þrjá leiki í röð og komast áfram. Alls
hafa sextán önnur lið komst 2-0 yfir í sögu
úrslitakeppninnar í einvígjum þar sem þarf
að vinna þrjá leiki. Tólf þessara liða
hafa unnið einvígin 3-0 en
hin fjögur liðin hafa tapað
þriðja leiknum en klárað
einvígið síðan 3-1 með því
að vinna fjórða leikinn.

sport@frettabladid.is

Úrslitak. Iceland Express
90-71

Stig Grindavíkur: Þorleifur Ólafsson 20 (5 stoðs.),
Helgi Jónas Guðfinnsson 14 (5 stoðs.), Jamaal
Williams 14, Adama Darboe 13 (7 frák., 6 stoðs.),
Páll Axel Vilbergsson 12, Páll Kristinsson 11 (6
stoðs.; 3 stolnir), Ólafur Ólafsson 4, Igor Beljanski
2.
Stig Snæfells: Justin Shouse 16 (6 stoðs.), Hlynur
Blæringsson 10 (13 frák.), Árni Ásgeirsson 8,
Sigurður Þorvaldsson 7, Anders Katholm 7,
Slobodan Subasic 6, Jón Ólafur Jónsson 5, Magni
Hafsteinsson 4, Sveinn Davíðsson 3, Atli Rafn
Hreinsson 3, Guðni Valentínusarson 2.

Atlantic-bikar í fótbolta
Valur-NSÍ Runavik

5-2

1-0 Birkir Már Sævarsson (33.), 2-0 Pálmi
Rafn Pálmason, víti (39.), 2-1 Dejan Stankovic
(45.), 3-1 Baldur Aðalsteinsson (48.), 4-1 Pálmi
Rafn Pálmason (63.), 5-1 Dennis Bo Mortensen
(65.), 5-2 Hjalgrím Elttør, víti (82.).

Lengjubikar karla í fótbolta
Fram-Haukar

4-0

1-0 Auðun Helgason, 2-0 Auðun Helgason, 3-0
Sam Tillen, 4-0 Heiðar Geir Júlíusson.

Stjarnan-Njarðvík

1-3

0-1 Sigurður Karlsson (21.), 1-1 Þorvaldur
Árnason (34.), 1-2 Ísak Örn Þórðarson (73.), 1-3
Ísak Örn (82.)

Víkingur R.-Þór Akureyri

4-2

0-1 Einar Sigþórsson, 0-2 Hreinn Hringsson, 1-2
Gunnar Kristjánsson, 2-2 Gunnar Kristjánsson, 3-2
Pétur Svansson, 4-2 Gunnar Kristjánsson, víti.

Lengjubikar kvenna í fótb.
Breiðablik-KR

Deildarmeistarar Keflavíkur tryggðu sér fjórða leikinn í
undanúrslitaeinvígi sínu við ÍR með 33 stiga stórsigri
á föstudagskvöldið. Jón Norðdal Hafsteinsson átti
stórleik í þriðja leiknum og skoraði 18 stig og hitti úr
öllum 7 skotunum sínum en hann var „bara“ með
samtals 7 stig og 33 prósenta skotnýtingu í fyrstu
tveimur leikjunum sem töpust.
„Sigurður þjálfari gerði smá taktískar breytingar
á liðinu til þess að vekja okkur aðeins og setti mig
og Tommy á bekkinn. Það kom ekkert annað til
greina en að standa sig. Ég var búinn að eiga tvo
slaka leiki í röð og þarna var ekkert annað tækifæri, enginn morgundagur, það var bara að vinna
eða að það yrði ekkert meira,“ segir Jón Norðdal.
Jón segir ekkert til í þeim sögusögnum að mórallinn í liðinu sé ekki góður. „Það er eitthvað búið að
vera að skrifa um móralinn hjá okkur en það er alveg
frábær mórall í liðinu, innan sem utan vallar. Við strákarnir erum búnir að spila lengi saman og þekkjumst vel,“

segir Jón. „Þeir voru að koma úr hörku rimmu við KR með bullandi
sjálfstraust og það verður ekki af þeim tekið að þeir eru búnir að
spila mjög vel. Við byrjuðum illa en komum nú til baka og vonandi
gefur þessi þriðji leikur okkur aukakraft í framhaldið,“ segir Jón.
Keflavík þarf að breyta sögunni til þess að komast áfram
því engu karlaliði hefur tekist að vinna einvígi eftir að hafa
lent 0-2 undir. „Það er alltaf gaman að fá að taka þátt í því
að breyta einhverju og við lítum á það sem nýtt ögrandi
verkefni að verða fyrsta liðið til þess að koma til baka,“
segir Jón, sem segir mestan mun á liðinu hafa verið
í vörninni. „Við vorum ekki nógu fastir fyrir í fyrstu
leikjunum og ætluðum bara að herða okkur. Það
er verið að tala um að við séum að spila gróft, við
spilum fast og það er mikill munur á því að vera fastur
fyrir eða að spila gróft. Það er bara þannig að við erum
komnir í úrslitakeppni og þar er spilað fast,“ segir Jón,
sem býst við alvöru leik í Hellinum klukkan 17 í dag.
„Þetta verður hörkuleikur, þeir koma örugglega snarvitlausir til leiks en það gerum við líka.“

Grindavík ætlaði ekki í frí

ÚRSLITIN Í GÆR
Grindavík-Snæfell

Við erum í úrslitakeppni og þar er spilað fast

1-0

1-0 Hrefna Huld Jóhannesdóttir (8.). Hólmfríður
Magnúsdóttir, besti leikmaður Íslandsmótsins
í fyrra, kom inn á sem varamaður og lék sinn
fyrsta leik eftir meiðsli. KR hefur nú unnið
alla sína fjóra leiki í Lengjubikarnum.

Grindvíkingar stöðvuðu fjögurra leikja sigurgöngu Snæfells í úrslitakeppninni.
Skyttur Grindvíkinga fengu frið og varnarleikur liðsins tók stakkaskiptum.
KÖRFUBOLTI Grindavík sýndi allt
annan og betri leik í 19 stiga sigri
á Snæfelli í undanúrslitaeinvígi
liðanna í Iceland Express-deild
karla í gær.
Grindavík var með frumkvæðið
allan tímann og náði mest 25 stiga
forskoti í seinni hálfleik. Það voru
Íslendingarnir í liðinu sem gerðu
gæfumuninn í gær en liðið missti
báða stóru útlendinga sína út,
fyrst meiddist Igor Beljanski og
svo lenti Jamaal Williams í villuvandræðum og fékk sína fimmtu
villu þegar níu mínútur voru eftir.
„Við stýrðum hraðanum í tíu
mínútur í Stykkishólmi og í 35
mínútur í fyrsta leiknum í Grindavík en núna stýrðum við hraðanum allan leikinn og vorum líka að
spila með því fantavörn,“ sagði
Friðrik
Ragnarsson,
þjálfari
Grindavíkur, sem fannst allir vera
búnir að afskrifa hans menn.
„Það átti enginn von á því að við
myndum vinna leikinn og menn
hafa verið að tala um það að við
séum hræddir. Við ætlum ekki að
gefast upp baráttulaust,“ sagði
Friðrik, sem var ángæður með
marga menn hjá sér í gær.
„Þegar við höfum verið að vinna
þessa leiki í úrslitakeppninni hafa
Íslendingarnir verið að taka meiri
ábyrgð hjá okkur. Ég var mjög
ánægður með Þorleif í kvöld og
eins með Helga, Pál Axel og
Adama. Við lendum síðan í vandræðum með stóru mennina og
Palli Kristins var frábær í þessum
leik. Þetta eru mennirnir sem
draga vagninn fyrir okkur og þeir
verða bara að mæta í hvern einasta leik ef við ætlum að gera einhverja hluti,“ sagði Friðrik.
Bakverðirnir Helgi Jónas Guðfinnsson og Þorleifur Ólafsson
voru í miklu stuði og Páll Kristinsson tók mikla ábyrgð í fjarveru
þeirra Igors og Jamaal og spilaði
mjög vel. Sex leikmenn í liðinu

Í GÆR Ragnar Sigurðsson og félagar í IFK
Gautaborg unnu góðan sigur í gær.
IPA IMAGES/TOMMY HOLL

Ragnar Sigurðsson hjá IFK:

370 milljóna
verðmiði
FÓTBOLTI Samkvæmt fréttum í

HART TEKIST Á Grindvíkingurinn Jamaal Williams tekur hér Hlyn Bæringsson hálstaki í
leik liðanna í Röstinni í gær.
VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

skoruðu yfir tíu stig og þeir Helgi
og Þorleifur voru saman með 34
stig og 8 þriggja stiga körfur en
höfðu aðeins skorað 25 stig og 3
þriggja stiga körfur í fyrstu tveimur leikjunum.
„Við urðum að sýna að minnsta
kosti einn góðan leik og við sýndum það að við ætluðum ekki að
fara í frí strax og náðum okkur í
einn leik í viðbót. Við vorum samstilltir varnarlega en það hefur
verið að klikka hjá okkur í síðustu
leikjum þar sem við höfum verið
of villtir í vörninni,“ sagði Helgi
Jónas, sem fannst vera kominn
tími á almennilegan leik hjá sér.
„Ég var búinn að vera frekar
slakur í síðustu tveimur leikjum
og ég ætlaði ekki að láta það endurtaka sig,“ sagði Helgi Jónas, sem
var með 14 stig og 5 stoðsendingar
og hitti úr 4 af 7 þriggja stiga skotum sínum.
Hlynur Bæringsson fékk óblíðar viðtökur frá Jamaal Williams,
sem hefur látið fyrirliða Snæfells

finna vel fyrir sér í báðum leikjunum í Grindavík.
„Þetta var bara mjög lélegt hjá
okkur, hreinlega arfaslakt því við
gerðum allt það sem við áttum
ekki að gera. Þegar við erum
lamdir í byrjun leiks þurfum við
bara að láta finna fyrir okkur til
baka en ekki fara að væla í dómurnum eins og ég og fleiri gerðum,“ sagði Hlynur, sem segir muninn á þessum leik og fyrstu
tveimur liggja í frammistöðu síns
liðs.
„Þetta var nákvæmlega sama
Grindavíkurlið en það var hins
vegar annað Snæfellslið sem spilaði þennan leik. Þeir hittu úr
þriggja stiga skotunum sínum í
dag því þau voru langflest opin og
þau setja þessir karlar niður. Þeir
geta ekki unnið leiki ef þeir þurfa
að skjóta erfiðum þriggja stiga
skotum. Við verðum að stoppa
þetta og ætlum að gera það á
mánudaginn,“ sagði Hlynur að
lokum.
ooj@frettabladid.is

sænska blaðinu Aftonbladet hafa
ensku liðin Manchester City og
Fulham sýnt Ragnari Sigurðssyni
mikinn áhuga en eins eru lið frá
Þýskalandi, Frakkland og Ítalíu
að fylgjast með íslenska landsliðsmiðverðinum.
„Þeir voru að skrifa um það í
sænsku blöðunum að það væri lið
að fylgjast með mér og fyrirsögnin í dag var Eriksson hefur auga á
Ragnari,“ sagði Ragnar og á þá
við Sven-Göran Eriksson, stjóra
Manchester City.
„Það eina sem ég get gert er að
spila vel og þá gerist eitthvað ef
það gerist,“ segir Ragnar, sem
finnst verðmiðinn á sér vera
kominn út í öfgar.
„Ég held að 21 árs miðvörður sé
aldrei keyptur á svona mikinn
pening því það eru framherjarnir
sem eru keyptir á svona mikið.
Mér finnst þetta svolítið asnalegt
og mér hefur stundum fundist
eins og ég sé svolítið ofmetinn. Ef
Håkan Mild er með svona
verðmiða á mér þá gæti það alveg
fælt mig í burtu en ég veit ekki
hver er að koma með þessar
upphæðir,“ segir Ragnar, sem
vann 4-0 sigur á Norrköping
ásamt félögum sínum í IFK
Gautaborg í gær.
- óój

Íslensk lið hafa unnið 4 af 6 leikjum um Atlantic-bikarinn eftir sigur í Kórnum:

Tónleikaferðir! Valsmenn skoruðu fimm mörk
Björk í London
14.–15. apríl
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, hótelgisting
ásamt morgunverði og miði á tónleikana.

Bruce Springsteen
í Gautaborg
2.–6. júlí

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Vals

Verð á mann í tvíbýli

59.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

69.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, hótelgisting
ásamt morgunverði, rúta til og frá ﬂugvelli og miði á tónleikana.

F í t o n / S Í A

REM í Køben
5.–7. september

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, hótelgisting
ásamt morgunverði og miði á tónleikana. Bæði hægt að fá miða
í sæti og stæði.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Verð á mann í tvíbýli frá

67.900 kr.

unnu 5-2 sigur á Færeyjameisturum NSÍ í Atlantic-bikarnum í
Kórnum í gær.
Gestirnir áttu fyrsta færið
eftir rólega byrjun en Valsmenn
skoruðu fyrsta markið eftir 33
mínútur. Guðmundur Benediktsson komst í gegn, lék á markmanninn og sendi boltann fyrir
markið þar sem Birkir Sævarsson renndi honum í netið. Stuttu
seinna kom góð sending inn fyrir
á Dennis Morthensen sem var
rifinn niður og víti dæmt. Úr því
skoraði Pálmi Pálmason og Valsmenn komnir í 2-0.
Eftir markið sóttu gestirnir
mjög og tókst sanngjarnt að
minnka muninn. Markið reyndist síðasta spyrna fyrri hálfleiksins.
Baldur
Aðalsteinsson
hóf
seinni hálfleik með glæsilegu

marki úr þröngu færi og kom
Val í 3-1, og eftir það gáfust gestirnir í raun upp. Fljótlega eftir
það bættu Pálmi Rafn og Dennis
hvor við marki og staðan orðin 51 eftir 54 mínútur. Gestirnir
náðu að minnka muninn í 5-2 á
82. mínútu eftir kæruleysi í vörn
Vals.
„Það var mjög ánægjulegt að
fá þennan leik. Það var margt
jákvætt en um leið fullt af hlutum sem við getum unnið betur,“
sagði Willum Þór Þórsson, þjálfari Vals.
„Þetta var flott formleg opnun
tímabilsins og þeir voru mjög
erfiðir mótherjar,“ sagði Atli
Sveinn Þórarinsson, fyrirliði
Vals, og honum líst vel á framhaldið. „Þetta er allt að koma og
æfingaferð til Tyrklands skilaði
miklu. Markmiðið er Íslandsmeistaratitillinn.“
- rag

FYRSTI BIKARINN Í ÁR Atli Sveinn
Þórarinsson, fyrirliði Vals, tekur við
Atlantic-bikarnum eftir sigur Vals í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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okkLífsnauðsynleg þrjú stig Tímabilið
ar er ekki búið

Arsene Wenger hjá Arsenal:

ÚRSLITIN Í GÆR
Enska úrvalsdeildin
BIRMINGHAM-EVERTON

1-1

0-1 Joleon Lescott (78.), 1-1 Mauro Zárate (83.).

BOLTON- WEST HAM

1-0

1-0 Kevin Davies (46.).

DERBY COUNTY - ASTON VILLA

0-6

0-1 Ashley Young (25.), 0-2 John Carew (26.), 0-3
Stilian Petrov (37.), 0-4 Gareth Barry (58.), 0-5
Agbonlahor (76.), 0-6 Marlon Harewood (85.).

READING - FULHAM

0-2

0-1 Brian McBride (24.), 0-2 Erik Nevland (90.).

SUNDERLAND-MANCHESTER CITY

1-2

0-1 Elano (79.), 1-1 Dean Whitehead (82.), 1-2
Darius Vassell (87.).

TOTTENHAM- MIDDLESBROUGH

1-1

1-0 J. Jenas (26.), 1-1 Stewart Downing (69.)

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Man. United 33 24 5 4 70-17 77
Chelsea
33 22 8 3 58-23 74
Arsenal
33 20 11 2 63-27 71
Liverpool
33 17 12 4 57-25 63
Everton
34 18 7 9 50-28 61
Portsmouth 34 16 9 9 47-33 57
Aston Villa
34 15 10 9 62-44 55
----------------------------------------------------------Middlesbr.
34
8 12 14 31-48 36
Sunderland
34 10 6 18 33-52 36
Wigan
33
9 7 17 30-47 34
Reading
34
9 5 20 37-63 32
Birmingham 34
7 10 17 39-52 31
Bolton
34
7 8 19 31-52 29
Fulham
34
5 12 17 32-56 27
Derby
34
1 8 25 16-74 11

1. deild karla í körfubolta:

Pétur kominn
heim í Hauka
KÖRFUBOLTI Pétur Ingvarsson
hefur skrifað undir fimm ára
samning um að þjálfa karlalið
Hauka og tekur hann við af
Henning Henningssyni. Pétur
hætti með Hamar í vetur eftir
áratugastarf og þjálfaði Ármenninga í lok vetrar. Hann er nú
kominn aftur í Hauka þar sem
hann er uppalinn og lék mestan
hluta síns leikmannaferils.
- óój

Grétar Rafn Steinsson og félagar í Bolton unnu mikilvægan 1-0 sigur á West
Ham í gær og eru aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti í harðri fallbaráttu.
FÓTBOLTI Fallbaráttan í ensku
úrvalsdeildinni varð enn meira
spennandi eftir leiki gærdagsins
því bæði Bolton og Fulham unnu
langþráða sigra og færðust fyrir
vikið nær öruggu sæti þó að bæði
lið þurfi mun fleiri stig til viðbótar til að bjarga sér á lokasprettinum. Bolton er nú aðeins tveimur
stigum á eftir Birmingham, sem
náði 1-1 jafntefli gegn Everton.
Kevin Davies skoraði sigurmark Bolton-manna en tvö marka
liðsins í leiknum voru dæmd af.
Markið kom í byrjun seinni hálfleiks eftir hornspyrnu. Þetta var
hundraðasta mark Davies á ferlinum og kannski eitt af þeim mikilvægari. Eftir þennan sigur er
Bolton með 29 stig en fyrir leikinn
höfðu Grétar Rafn og félagar ekki
unnið leik síðan 2. febrúar. Grétar
Rafn spilaði allan leikinn og stóð
fyrir sínu.
„Leikmenn mínir eiga heiður
skilinn, ekki bara fyrir hvernig
þeir spiluðu heldur í hvernig kringumstæðum þeir spiluðu. Þeir gáfu
allt sitt og börðust fyrir hverjum
bolta og spiluðu líka góðan fótbolta. Þeir björguðu minnst þrisvar á línu, Robert Green varði
nokkrum sinnum vel og svo voru
dæmd af okkur mörk. Á sama tíma
sköpuðu þeir ekki neitt,“ sagði
Gary Megson, stjóri Bolton.
Mörk frá Brian McBride og Erik
Nevland tryggðu Fulham fyrsta
útisigurinn í nítján mánuði þegar
liðið vann Ívar Ingimarsson og
félaga í Reading 2-0. Tapið þýðir
að Fulham er nú tveimur stigum á
eftir Bolton og því fjórum stigum
frá öruggu sæti. Reading er líka
komið í slæm mál en liðið er með
aðeins einu stigi meira en Birm-

GÁFU ALLT SITT Grétar Rafn Steinsson rennir sér fyrir Dean Ashton, framherja West

Ham, í leiknum í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

ingham. Ívar spilaði allan leikinn
en Brynjar Björn Gunnarsson var
ekki í leikmannahópnum.
„Það er ekki hægt að segja
annað en að þeir hafi átt sigurinn
skilinn. Ég get ekki útskýrt af
hverju við spiluðum svona illa.
Það eru ekki margir af mínum
mönnum sem hafa verið í fallbaráttu og þeir virtust vera stressaðir,“ sagði Steve Coppell, stjóri
Reading.
„Það eru tólf stig eftir í pottinum og þessi frammistaða glæðir
vonir um að við getum náð kraftaverki og bjargað okkur,“ sagði Roy
Hodgson, stjóri Fulham.
Darius
Vassell
tryggði
Manchester City sigur á Sunderland þremur mínútum fyrir leikslok og Sunderland-menn eru nú

með 36 stig eins og Middlesbrough
eftir að Boro gerði 1-1 jafntefli við
Tottenham á White Hart Lane.
Hermann Hreiðarsson og félagar í Portsmouth enduðu þriggja
leikja
sigurgöngu
Newcastle
þegar liðin gerðu markalaust jafntefli á Fratton Park. Hermann
spilaði allan leikinn með Portsmouth og hafði það náðugt.
„Í upphafi vikunnar hefði ég
verið mjög sáttur með sigur á
Wembley, sigur á West Ham og
jafntefli í dag. Það eina sem skiptir samt máli fyrir mig í dag er að
vinna enska bikarinn. Ef ég gæti
valið á milli þess að verða í 5. sæti
eða vinna bikarinn tæki ég alltaf
bikarinn fram yfir,“ sagði Harry
Redknapp, stjóri Portsmouth.
ooj@frettabladid.is

FÓTBOLTI Arsenal verður að vinna

topplið Manchester United á Old
Trafford í ensku úrvalsdeildinni í
dag til þess að halda lífi í
titilbaráttu sinni og koma í veg
fyrir að Lundúnaliðið spili þriðja
tímabilið í röð án þess að vinna
bikar. Liðin mætast í stórleik
helgarinnar klukkan 15 og á
meðan bíður Chelsea, sem spilar
ekki fyrr en á mánudaginn.
Tímabilið hefur runnið út í
sandinn hjá Arsenal á síðustu tíu
vikum og liðið datt nú síðast út
fyrir Liverpool í Meistaradeildinni í vikunni og er fyrir leikinn
sex stigum á eftir toppliði United.
„Tímabilið er ekki búið og öll
vinnan á þessu tímabili er í húfi í
þessum leik,“ sagði Arsene
Wenger, stjóri Arsenal.
„Við munum berjast fyrir
titlinum allt til enda og ef við
vinnum þennan leik eigum við
raunhæfa möguleika á titlinum,“
bætti Wenger við en hann hefur
stjórnað Arsenal þrisvar sinnum
til sigurs á Old Trafford.
„Leikirnir gegn Arsenal og
Chelsea eru stóru
leikirnir og þeir
leikir sem allir
mínir menn
hlakka til þess að
spila. Arsenal
hefur verið okkar
helsti
keppinautur í
þrettán ár
og það
breytist
ekkert á
sunnudaginn. Þetta
verður frábær
leikur,“ sagði
Alex Ferguson, stjóri
United.
- óój

Gleði í skólastarfi
G{ÂhiZ[cV{kZ\jbHVbiV`Vh_{a[hi¨ÂgVh`aV]VaY^c{=iZa
HZa[dhh^aVj\VgYV\^cc&.#Vega'%%-!`a#&(/%%i^a&,/%%#
13:00
13:10
13:20
14:00
14:20
15:20
15:50
16:15
16:50

Setning; Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra
Ávarp; Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna
„Vinátta barna“. dr. Fanny Jónsdóttir
Hlé – Hreyfing
leikari
„Jákvæðni – húmor og hlýlegt viðmót“. Edda Björgvinsdóttir,
Kaffihlé
skóladrengur og núverandi faðir
„ Í skólanum, í skólanum...„ Bjarni Ármannsson fyrrverandi
hláturjógi
„Hláturinn lengir lífið“. Valgerður Jónsdóttir skólastjóri og
sjálfstæðra skóla
Ráðstefnuslit; Margrét Pála Ólafsdóttir, formaður Samtaka

en 8.000 ef fólk skráir sig við innganginn.
Þátttökugjald er kr. 6.900 ef fólk skráir sig fyrir 17. apríl
Móttaka á skráningu er hjá Axel. Netf.: sssk@sssk.is
Ráðstefnustjóri: Edda Huld Sigurðardóttir, skólastjóri Ísaksskóla

H@ÓA6GZ][#
Hjallastefnan ehf.
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ÚRSLITIN Í GÆR
N1-deild kvenna í handb.
Grótta-Fram

26-28 (10-17)

Mörk Gróttu: Pavla Plaminkova 10/5 (14/6),
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 6 (9), Arndís María
Erlingsdóttir 4 (6), Auksé Visnyauskaite 3 (7), Eva
Björk Hlöðversdóttir 2 (3), Karólína Gunnarsdóttir
1 (3), Ragna Karen Sigurðardóttir (1)
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 22 (44/3
50%), Guðrún Ósk Maríasdóttir 2 (8 25%)
Hraðaupphlaup: 8 (Pavla 3, Anna 3, Karólína,
Arndís). Utan vallar: 6 mínútur
Fiskuð víti: 6 (Anna 3, Auksé, Eva Björk, Arndís)
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 6 (15), Anett
Köbli 6/3 (15/3), Pavla Nevarilova 4 (6), Sara
Sigurðardóttir 3 (5), Sigurbjörg Jóhannsdóttir
3 (6), Marthe Sördal 2 (2), Karen Knútsdóttir 2
(5), Þórey Rósa Stefánsdóttir 2 (6), Ásta Birna
Gunnarsdóttir (1)
Varin skot: Kristina Matuzerviciute 19/1 (45/6
42,2%). Fiskuð víti: 3 (Stella, Sigurbjörg, Sara)
Hraðaupphlaup: 12 (Þórey 2, Karen 2, Sara 2,
Anett 2, Marthe, Stella, Sigurbjörg, Pavla)
Utan vallar: 6 mínútur

HK-Stjarnan

28-33 (12-17)

Markahæstar: Rut Jónsdóttir 5, Elísa Ósk
Viðarsdóttir 3, Lilja Lind Pálsdóttir 3, Natalia
Cieplowska 3, Jóna Halldórsdóttir 3, Tinna
Rögnvaldsdótir 3 - Alina Petrache 8, Sólveig Lára
Kjærnsted 4, Anna Blöndal 4, Ásta Agnarsdóttir 3,
Birgit Engl 3, Soffía Rut Gísladóttir 3.

Fylkir-Haukar

22-36

N1-deild karla í handbolta
Afturelding-Valur

18-23 (7-14)

Mörk Aftureldingar (skot): Ásgeir Jónsson 4 (9),
Örn Ingi Bjarkason 3/2 (5/2), Einar Örn
Guðmundsson 3 (9), Attila Valaczkai 2 (3), Jón
Andri Helgason 2 (3), Hilmar Stefánsson 2/1
(5/2), Daníel Jónsson 2 (6/1), Magnús Einarsson
(3), Reynir Árnason (1)
Varin skot: Oliver Kiss 19 (36) 53%, Davíð Svans
son 2 (8/1) 25%
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Ásgeir 3, Attila, Einar
Örn, Jón Andri)
Mörk Vals (skot): Arnór Malmquist 5/1 (6/1),
Fannar Friðgeirsson 3 (5), Orri Freyr
Gíslason 3 (5), Anton Rúnarsson 3 (6), Ingvar
Árnason 2 (2), Sigfús Páll Sigfússon 2 (6),
Baldvin Þorsteinsson 2 (6), Hjalti Þór Pálmason 2
(8), Kristján Þór Karlsson 1 (5), Gunnar
Harðarson (1)
Varin skot: Ólafur Gíslason 27/2 (45/5) 60%
Hraðaupphlaupsmörk: 7 (Arnór 3, Fannar 2,
Ingvar, Baldvin)

Stjarnan-ÍBV

26-26

Fram færðist nær titlinum
Ótrúlegur seinni hálfleikur Gróttu dugði ekki til að slá á titilvonir Fram, sem
vann tveggja marka sigur og hélt fjögurra stiga forustu. „Við hlökkum til að
eiga við Val,“ sagði Einar Jónsson þjálfari Safamýrarstúlkna.
HANDBOLTI Fram marði mikilvægan sigur á Gróttu, 28-26, í sveiflukenndum leik í N1-deild kvenna.
Fram hafði mikla yfirburði í
fyrri hálfleik og fór liðið á kostum. Liðið var sjö mörkum yfir í
hálfleik, 17-10, og virtist ætla að
rúlla yfir fámennt lið Gróttu.
Þrátt fyrir að vera aðeins með
ellefu leikmenn á skýrslu var
seinni hálfleikur eign Gróttu. Liðið
byrjaði mun betur og minnkaði
muninn í fimm mörk strax í byrjun. Fram náði ágætum kafla um
miðbik hálfleiksins og skoraði þrjú
mörk í röð og komst átta mörkum
yfir, 18-26. Í kjölfarið missti Grótta
leikmann af velli í tvær mínútur
en einum færri skoraði Grótta þrjú
mörk gegn engu og með fullmannað lið bætti það um betur og skoraði alls sjö mörk í röð og munurinn
skyndilega kominn niður í eitt
mark, 25-26.
Gróttu skorti þrek til að láta kné
fylgja kviði og Fram marði að
lokum tveggja marka sigur, 28-26.
Fram er því enn með þriggja stiga
forystu á Val á toppi deildarinnar
þegar liðið á tvo leiki eftir. Stjarnan kemur næst fjórum stigum á
eftir en Stjarnan á þrjá leiki eftir
og er með betri innbyrðis árangur
gegn Fram.
Einar Jónsson, þjálfari Fram,
var ekki sáttur við leik síns liðs í
síðari hálfleik. „Þetta er ennþá í
okkar höndum, sem er sennilega
það eina jákvæða við seinni hálfleikinn. Við spiluðum 30 mínútur
frábærlega og 30 mínútur ömurlega. Við töluðum sérstaklega um
það í hálfleik að halda áfram að
spila okkar leik en eins og oft áður
héldu menn ekki haus, fóru að

SLOPPIN Framstúlkan Sigurbjörg Jóhannsdóttir tekur vel á Gróttustúlkunni Auksé

Vysniauskaité í leik liðanna á Seltjarnarnesinu í gær.

STRESS Einar Jónsson horfði á sínar

stelpur hleypa Gróttu inn í leikinn í
seinni hálfleik.
FRÉTTABLAIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAIÐ/VILHELM

gera hlutina upp á eigin spýtur og
héldu að þetta væri komið. Þá fer
svona en sem betur fer kláruðum
við þetta. Það er frábært að ná í
tvö stig hér en við áttum að klára
leikinn á sannfærandi máta.“
Fram leikur eins konar úrslitaleik við Val á fimmtudaginn
kemur en með sigri í þeim leik
og í lokaleik liðsins gegn FH
verður liðið Íslandsmeistari en
tapi liðið verður Stjarnan
meistari vinni Garðbæingar
síðustu þrjá leiki sína. „Við
hlökkum til að eiga við Val og
förum án pressu í leikinn. Við
ætlum að hafa gaman að þessu og
njóta þess. Við erum í þessu fyrir
svona leiki,“ sagði Einar í leikslok.
- gmi

N1-deild karla í handbolta:

Ólafur varði 27
HANDBOLTI Valsmenn unnu nokkuð
þægilegan fimm marka sigur á
Aftureldingu, 18-23, á Varmá í
gær. Þeir eru því með jafnmörg
stig og Fram og HK í baráttunni
um 2. sætið í deildinni.
Valsarar byrjuðu leikinn af
miklum krafti og virtust ekki
ætla að láta það hafa áhrif á sig
þótt Haukar hefðu tryggt sér
Íslandsmeistaratitilinn á föstudag. Mestur varð munurinn 8
mörk, 11-3, og ljóst í hvað
stefndi. Óskar Bjarni Óskarsson,
þjálfari Vals, var ánægður með
sigurinn í leikslok en var þó ekki
sáttur við leik sinna manna.
„Ég er sáttur með sigurinn,
fyrri hálfleikinn og auðvitað Ólaf
sem var frábær í markinu. Við
nýttum færin illa og sóknarleikur
okkar var skandall í seinni
hálfleik. Mér fannst við ekki sýna
mikinn vilja til að gera betur og
ná þessu 2. sæti. Ég kalla eftir
betri sóknarleik á þriðjudaginn
gegn HK og við ætlum að vinna
þann leik. Þó að Haukar séu
búnir að tryggja sér titilinn eiga
liðin í sætunum á eftir að sýna að
þau vilji ná 2. sætinu. Þetta eru
þau lið sem köstuðu mótinu frá
sér og þau eiga að sýna sóma sinn
í því að mæta til leiks og spila
almennilegan handbolta,“ sagði
Óskar Bjarni Óskarsson þjálfari Vals.
Ólafur Gíslason
markvörður var besti
maður Valsmanna í
leiknum og varði
alls 27 skot.
- sj

BJARGAÐI SÍNUM
MÖNNUM Ólafur

Haukur Gíslason,
fyrirliði Vals.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ævintýrið er haﬁð

Rockwood fellihýsi

Polar hjólhýsi

Sérstaklega löguð að íslenskum aðstæðum með galvaníseraðri
grind, fjöðrum fyrir akstur á erﬁðum vegum og upphituðum lúxusdýnum.

Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir. Evrópskar þrýstibremsur,
galvaníseruð grind, iDC stöðugleikakerﬁ og ríkulegur staðalbúnaður.
-40 °C

iDC

12 cm
Fjöðrun f.
ísl. aðstæður

Evrópskar
þrýstibremsur

Vatn tengt
heitt/kalt

CD spilari/
útvarp

Upphitaðar
lúxusdýnur

Opið allar helgar frá 12-16
á virkum dögum frá 10-18

44mm
einangrun

Evrópskar
þrýstibremsur

iDC
stöðugleikakerﬁ

Útilegumaðurinn er sérverslun með allt sem þú þarft
til ferðalagsins, hjólhýsi, fellihýsi, pallhýsi, húsbíla,
fylgihluti og margt fleira.
Fossháls 5-9ÊUÊ110 ReykjavíkÊUÊSími 551 5600
Fax 551 5601ÊUÊwww.utilegumadurinn.is

Séstakur
vínkælir

19˝ LCD
skjár

DVD
spilari
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13. apríl 2008 SUNNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON VILL SJÁ MEIRA AF BRESKUM HÚMOR

> James Gandolfini

Gáfulegur absúrdismi
Ég er einn af þeim nördum sem hlæja sjaldnast að því sem Á að vera
fyndið í íslensku sjónvarpi. Mér stekkur sjaldnast bros yfir Spaugstofunni og ég skildi aldrei málið með Sjötíu mínútur og Strákana. Amerísk fyndni finnst mér til að mynda sjaldnast fyndin nema þegar hún
birtist í einhverri költ-snilld eins og geimverunum í Mars Attacks eða
dvergnum í Twin Peaks. Skemmtilegra finnst mér að hlæja AÐ fólki á
íslenskum skjám, sérstaklega því sem er einmitt ekki að reyna að
vera fyndið. Kastljósið og Laugardagslögin svöluðu
þeirri fýsn.
Monty Python-hópurinn er fyrir mér upphaf
og endapunktur allrar heimsins fyndni og ég
mæli með því að öll heimili eigi DVD-útgáfur
af The Life of Brian og Flying Circus til þess
að hlæja að allan liðlangan veturinn. Bretar
búa yfir mikilli snilligáfu þegar kemur að því
að kitla hláturtaugarnar enda gengur húmorinn þeirra út á tvennt: að vera hárbeittir
og hæðnir á svo „intelligent“ hátt að maður

Kóalabræður, Landið mitt, Disneystundin,
Alvöru dreki, Nýi skólinn keisarans og Sigga
ligga lá

10.00 Söngkeppni framhaldsskólanna
- Úrslit

18.50
Masters

Liverpool-Blackburn

STÖÐ 2 SPORT 2

Lokadagur Augusta

STÖÐ 2 SPORT

útsending frá leik Akureyrar og HK.

16.45 Mannaveiðar (3:4)
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Eggjakakan
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Mannaveiðar (4:4) Spennu-

▼

12.20

12.30 Silfur Egils
13.45 Viðtalið
14.15 EM 2008 (1:8)
14.50 Íslandsmótið í handbolta Bein

myndaflokkur í fjórum þáttum um eltingarleik við íslenskan raðmorðingja. Handrit
Sveinbjörns I. Baldvinssonar er byggt á sögunni Aftureldingu eftir Viktor Arnar Ingólfsson.

21.10 Sunnudagsbíó - Brúðuheimilið

20.20

20.30

Mannaveiðar

SJÓNVARPIÐ

Pushing Daisies

STÖÐ 2

Upptaka af sýningu Mabou Mines-leikflokksins sem byggð er á leikriti Henriks Ibsen.
Hér leika lágvaxnir karlmenn á móti konum
í eðlilegri hæð og hinum borgaralega harmleik er breytt í gamanleik með pólitískum
broddi.

23.15 Silfur Egils
00.30 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 The Lonely Guy
08.00 Beauty Shop
10.00 Lost in Translation
12.00 Twitches
14.00 The Lonely Guy
16.00 Beauty Shop
18.00 Lost in Translation Frábær verðlaunamynd sem hreppti m.a. Óskarsverðlaun fyrir handritsgerð.

20.00 Twitches
22.00 Bandidas Hressandi gamanmynd
með Sölmu Hayek og Penélope Cruz.

22.30

Brotherhood SKJÁREINN

00.00 Munich
02.40 Sweeney Todd
04.10 Bandidas

07.00 Barney og vinir
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Fífí
08.00 Algjör Sveppi Sveppi sýnir meðal
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra,
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo, Kalli á
þakinu og Tommi og Jenni.

10.00 Ef ég væri ... (1.2)
10.25 Justice League Unlimited
10.50 Ginger segir frá
11.15 Tracey McBean
11.25 Bratz
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.50 Neighbours
14.15 Bandið hans Bubba (10:12)
16.05 Hæðin (4:8)
16.55 60 minutes (60 mínútur)
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál
19.55 Sjálfstætt fólk
20.30 Pushing Daisies (9:9) Þættirnir

SKJÁREINN
07.40 Spænski boltinn (Recreativo Barcelona)
09.20 Meistaradeild Evrópu (Man. Utd
- Roma)

11.00 Meistaradeildin (Meistaramörk)
11.20 Augusta Masters 2008 Útsending
frá Augusta Masters-mótinu í golfi.

14.20 Iceland Express-deildin 2008
(Keflavík - ÍR)

15.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

16.20 Inside the PGA
16.50 ÍR-Keflavík Iceland Expressdeildin Bein útsending frá fjórða leik liðana. Á sama tíma, á Sport 3, bein útsending frá leik Real Madrid og Murcia í
spænska boltanum.

18.50 Augusta Masters 2008 Bein út-

sending frá lokadegi Augusta Masters mótsins í golfi.

23.00 F1: Við endamarkið Fjallað verður
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líðandi keppni og þau krufin til mergjar.

23.40 Spænski boltinn (Real Madrid Murcia)

▼

08.00 Morgunstundin okkar Brummi,

STÖÐ 2

▼

SJÓNVARPIÐ

eru eins konar 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 (12:23)
22.00 Big Shots (6:11)
22.45 Curb Your Enthusiasm (2:10)
23.15 Alive Day Memories: Home From
Iraq Leikarinn James Gandolfini valdi það
sem sitt fyrsta verkefni eftir að hafa lokið
við gerð Sopranos-þáttanna að taka þátt í
gerð þessarar mögnuðu heimildarmyndar.
Í henni skoðar hann afleiðingar Íraksstríðsins og þá einkum þann andlega og líkamlega skaða sem hermenn sem þar börðust
hafa orðið fyrir.

00.15 Mannamál
01.00 Crossing Jordan (16:17)
01.45 Instinct (1:2)
02.55 Instinct (2:2)
04.05 Civil Action
05.55 Fréttir
06.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp

07.50 Portsmouth - Newcastle
09.30 Premier League World
10.00 PL Classic Matches
10.30 PL Classic Matches
11.00 4 4 2
12.20 Liverpool - Blackburn (Enska

▼

EKKI MISSA AF

verður næstum því að horfa tvisvar til þess að fatta djókið, eða þá
að sveigjast algjörlega yfir í fáránleika og absúrdisma. Dæmi um dásamlega orðsnilld eru seríurnar um Blackadder með Rowan Atkinson
í aðalhlutverki sem eru svo unaðslega vel skrifaðar að það ætti að
kenna þær í skólum. Hér heima virðist ríkja tvenns konar fyndni; önnur
er í áttina að hinni bandarísku og gengur aðallega út á vitleysisgang,
en hin teygir sig meira í átt hinnar bresku. Tvíhöfði átti vissulega sína
hápunkta en eini verulega absúrdþáttur íslenskrar dagskrárgerðar var
Konfekt á Skjá einum. Þar mátti meðal annars horfa á viðtöl afturábak
við merka Íslendinga eins og Geir Ólafs og Sigurð Pálsson og sjá
Barða Jóhannsson hrækja og kveikja í sjónvarpssettinu. Allir þeir sem
efuðust um hressleika Barða áður en hann skapaði Merzedes Club
ættu því að horfa á Konfekt á YouTube og éta þann efa ofan í sig. Ég
er þó mjög ánægð með tilraunir Þorsteins
THE MIGHTY BOOSH Meðal
Guðmundssonar með Svalbarða og hann
karaktera er moddarinn
hefur fest sig í sessi í mínum huga sem
Vince Noir sem samkvæmt
fyndnasti maður í íslensku sjónvarpi þessa
þættinum ólst upp í skógi
dagana. En, betur má ef duga skal.
hjá Bryan Ferry.

úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Liverpool og Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

14.30 Man. Utd - Arsenal (Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá stórleik Man.
Utd og Arsenal í ensku úvalsdeildinni.
17.15 Bolton - West Ham
19.00 Sunderland - Man. City
20.40 4 4 2
22.00 Man. Utd - Arsenal
23.40 Tottenham - Middlesbrough

TíVí

æA>DHI+.170-

09.05 Vörutorg
10.05 MotoGP Bein útsending frá Estoril í Portúgal þar sem þriðja mót tímabilsins í
MotoGP fer fram.

14.20 Rachael Ray (e)
15.05 Less Than Perfect (e)
15.30 Fyrstu skrefin (e)
16.00 America’s Next Top Model (e)
17.00 Innlit / útlit (e)
18.00 Lipstick Jungle (e)
18.50 The Office (e)
19.15 Snocross (2:12) Íslenskir snjósleðakappar í skemmtilegri keppni þar sem ekkert er gefið eftir.

19.40 Top Gear (9:17) Clarkson skoðar
Audi R8, fyrsta ofurbílinn frá Audi en Hammond er sannfærður um að Porsche-bíllinn sinn sé betri. The Stig er fenginn til að
prufukeyra báða bílana. Jools Holland prófar
hagkvæma bílinn og þremenningarnir reyna
að keyra yfir Ermasundið.

20.40 Psych (11:16) Shawn bregður í
brún þegar kona sem segist vera gift Gus
ræður hann til að finna manneskju sem er
saknað.

21.30 Boston Legal (11:20) Denny
Crane afþakkar hjálp frá Alan Shore og
baðar sig í sviðsljósinu þegar hann tekur að
sér morðmál sem vekur mikla athygli. Shirley og Carl óttast að hann stofni orðspori
lögfræðiskrifstofunnar í voða.
22.30 Brotherhood - NÝTT Dramatísk
og spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy
og Mike Caffee. Annar er efnilegur stjórnmálamaður en hinn forhertur glæpamaður.
Saksóknari þjarmar að Tommy á sama tíma
og hann og Eileen reyna að láta sýnast sem
allt sé í himnalagi í hjónabandinu. Michael
er að jafna sig eftir árásina á sig og reynir að
komast að því hver árásarmaðurinn var.

▼

„Ég er algjör taugahrúga. Í
raun er ég bara eins og 130
kílóa Woody Allen,“ sagði
leikarinn góðkunni James
Gandolfini eitt sinn.
Hann er leiðsögumaður í heimildarmynd sem Stöð
sýnir í kvöld og
nefnist Alive Day
Memories: Home
from Iraq og fjallar
um stríðið í Írak.

23.30 Cane (e)
00.20 C.S.I. Miami (e)
01.10 Svalbarði (e)
02.00 The Boondocks (e)
03.25 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.

F:G'NM='
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 22.45
Curb Your
Enthusiasm
Í heimi þar sem leiðinlegt
er hið nýja skemmtilega
og óþolandi er hið nýja
ómótstæðilega er Larry
David ókrýndur konungur.
Enginn, hvorki fyrr né
síðar, hefur afrekað að
gera almenn leiðindi
eins óendanlega
fyndin. Enginn hefur
fengið eins mörg verðlaun fyrir það eitt að vera
gjörsamlega óþolandi.

16.00 Hollyoaks
16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.30 The Class (1:19)
19.00 Wildfire (3:13)
19.45 Extreme: Life Through a Lens
(10:13)

20.30 Special Unit 2 (16:19) Gamansamir bandarískir spennuþættir þar sem við
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af
yfirnáttúrulegum toga.
21.15 X-Files (18:24)
22.00 Bandið hans Bubba (10:12) Einn
stærsti viðburður Stöðvar 2 árið 2008. Rokkkóngurinn 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.

23.20 Falcon Beach
00.05 American Dad (7:23)
00.35 Sjáðu
01.05 Skífulistinn
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

9.00 Top Gear Xtra 10.00 The Weakest Link 11.00
Space Odyssey - Voyage To The Planets 12.00
Space Odyssey - Voyage To The Planets 13.00
Days that Shook the World 14.00 Days that Shook
the World 15.00 Space Race 16.00 Space Race
17.00 Space Race 18.00 Space Race 19.00 Space
Odyssey - Voyage To The Planets 20.00 Space
Odyssey - Voyage To The Planets 21.00 Days that
Shook the World 22.00 Days that Shook the World
22.55 Space Race 23.45 Space Race 0.35 Space
Race 1.30 Space Race 2.20 Days that Shook the
World

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Boxen
10.25 OBS 10.30 Spam 2008 11.00 Skum TV
11.15 Flemmings Helte De Luxe 11.35 Family
Guy 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 12.45 Album
13.50 Madame X 15.30 Sigurds Bjørnetime 16.00
Pippi Langstrømpe 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.10 Landsbyhospitalet 18.00 Kongemordet
19.00 21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga
19.55 Miss Marple: Liget i biblioteket 21.30 Höök
22.30 Uigurer i Guantanamo

9.15 Hokusai - en legende fra Japan 10.10 To mistenkelige personer 11.40 På Herrens Mark 12.10
Kingdom 13.00 Levende kunst 13.55 Musikk på
søndag: Sylvia - Fra Royal Opera House 15.30 Åpen
himmel: Hverdagsengler i Afrika 16.00 Skrimmel
Skrammel 16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen 18.05 Fantastiske reiser: I
hvalens kjølvann 18.55 Avsporing 21.00 Kveldsnytt
21.20 Golf: The Masters 2008 22.55 Uka med Jon
Stewart 23.20 Norsk på norsk jukeboks

SVT 1
8.35 Rebellen 9.35 Young at heart 10.30 Debatt
11.30 Niklas mat 12.00 Mitt i naturen 12.30
Kärnkraftens återkomst 13.25 I love språk 14.25
Världen 15.25 Författarsamtal 15.55 Anslagstavlan
16.00 Bolibompa 16.30 Minnenas television 17.30
Rapport 18.00 Andra Avenyn 18.30 Sportspegeln
19.15 Agenda 20.10 En bro över Wadi 20.40 Den
geniala babyn 21.10 Rapport 21.20 Barnmorskorna
21.50 Kobra 22.20 Svindlarna

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Man. Utd. - Arsenal
Stöð 2 Sport 2 kl. 14.30
Þetta er leikurinn sem kemur til
með að ráða miklu um það hverjir
standa uppi sem sigurvegar í ensku
úrvalsdeildinni í maí. Ef Arsenal
landar ekki sigri á Old Trafford í dag
getur liðið gleymt öllum titilvonum.
United-menn hafa verið firnasterkir
að undanförnu og þeir sætta sig varla
við að Arsenal vaði inn á skítugum
skónum og hirði af þeim þrjú stig.

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 Á slóðum Gutenbergs
11.00 Guðsþjónusta í Háteigskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Okkar strákur í Króatíu
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu: Tónsnillingar morgundagsins
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

HVAÐ SEGIR MAMMA?
„Hann er mjög fylginn sér og
með sterka réttlætiskennd.
Ekki bara gagnvart sjálfum sér
heldur öðrum líka. Hann hefur
alltaf verið staðfastur. Var mjög
skemmtilegur krakki og
fjörugur, átti
til að prufa
allt sem ekki
mátti. Hann
hvatti fólk
til að setja
rauða borða
á speglana
á bílunum sínum. Ég hef ekki
séð neinn bíl með þá, en ég er
með tvo.“
Ólafía Kristín Kristófersdóttir er móðir
Sturlu Jónssonar, forsprakka mótmæla
vörubílstjóra.
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HIN HLIÐIN BJÖRN BRYNJÚLFUR BJÖRNSSON INSPECTOR SCHOLAE MR

Vonbrigði að hætta að læra á básúnu
Hvað er að frétta? Ég er að klára MR og er að leita mér að starfi. Fyrir utan
það hef ég verið að fagna ýmsum sigrum keppnisliða MR að undanförnu.
Svo er ég að byrja í stúdentsprófum.
Augnlitur: Blár
Starf: Nemi í atvinnuleit.
Fjölskylduhagir: Mjög góðir.
Hvaðan ertu? Ég er Reykjavíkurbarn, fæddur og uppalinn.
Ertu hjátrúarfullur? Ég vil ekki vera það en ég er það samt innst inni. Það
er 7, 9, 13 og stigarnir.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Það myndu klárlega vera Mannaveiðar,
bind óneitanlega smá taugar til þeirra þátta.
Uppáhaldsmatur: Eldsmiðjupitsur. Ég borða slatta af þeim, allt of mikið.
Fallegasti staður: Vesturbærinn.
iPod eða geislaspilari: Báðir ónýtir.
Hvað er skemmtilegast? Það er Laugardalslaugin á sólríkum degi.
Hvað er leiðinlegast? Leiðinlegast að hafa lítið fyrir stafni. Það kemur fyrir
hjá manni.

Helsti veikleiki: Ég get verið dálítið manískur.
Maður fer oft í hlutina af fullmikilli hörku.
Helsti kostur: Má ég nefna fjóra? Duglegur,
skemmtilegur, fyndinn og hógvær.
Helsta afrek: Að klára þriðja stig á básúnu. Lauk
því þegar ég var tólf ára. Hef aðeins látið það
sitja á hakanum síðan.
Mestu vonbrigðin: Að hafa ekki klárað fleiri
stig á básúnu.
Hver er draumurinn? Að fá sumarvinnu.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Andri Gunnar
Hauksson, skólafélagi minn úr MR. Hann er með
þróaðasta húmor sem sést hefur.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Fólk sem kann
ekki gott að meta.
Hvað er mikilvægast? Að hverfa aldrei frá
tónlistarnámi.

2.2.
1988

BUBBI MORTHENS: ÞURFTI AÐ GEFA RISAKÖTT FRÁ SÉR

Kúabóndi ræktar risaketti
THE TABLE Í LEIFSSTÖÐ Frá vinstri: Guðmundur Karl Guðmundsson, Auðunn

Blöndal, Kristján Óli Sigurðsson, Hallur Dan Johansen, Egill Einarsson, Hugi
Halldórsson og Hjörvar Hafliðason.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞORGILS JÓNSSON

Allir í fínum jökkum
„Ég er að fá mér nýjan jakka. Ég
verð flottastur. Allt fyrir stelpurnar,“ segir Egill „Gillz“ Einarsson.
Fréttablaðið náði tali af Agli í
Retró-fataversluninni í Smáralind. Hann var þá að búa sig til
brottfarar og klæða sig upp.
Klúbburinn The Table, þar sem
hann er fremstur meðal jafningja,
hefur brugðið undir sig betri fætinum og ætlar að vera viðstaddur
viðureign Manchester United og
Arsenal sem fram fer í dag í
Manchester.
En hvaða klúbbur er þetta? „Já,
nú, það er ég, Auddi Blö, Guðmundur Karl, Hjöbbi Ká, Ofurhugi, Stjáni rúnkari... bíddu nú
við, hverjir eru fleiri í þessu,“

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8.

1 Birgir Páll Marteinsson.
2 Rufus Wainwright.
3 Haukar.

segir Egill meðan hann mátar
hvurn jakkann á fætur öðrum í
Retró. Hann fellst fúslega á að
The Table sé ekki mjög frumlegt
nafn á klúbb áhugamanna um fótbolta en þannig sé að þessi hópur
komi reglulega saman á Players,
setjist við sama borðið og horfi á
fótbolta.
Auðunn Blöndal, sjónvarpsmaður og meðlimur The Table, segir
engan foringja í klúbbnum, allir
séu fremstir meðal jafninga.
Fréttablaðið náði tali af Audda í
Leifsstöð skömmu fyrir brottför.
Aðspurður hvort Gillzenegger
væri flottastur í nýjum jakka segir
hann ekki svo vera. „Nei, ég myndi
segja að Guðmundur Karl væri
flottari. Annars erum við allir í
fínum jökkum,“ segir Auðunn og
fellst á að sérkennilegar megi
heita þær yfirlýsingar Egils að
hann sé að klæða sig upp fyrir
enskt kvenfólk, hvað þá enskar
kvenkyns fótboltabullur. Hugsanlega sé Egill að klæða sig upp fyrir
strákana í klúbbnum.
- jbg

Spennandi starf
inni í blaðinu.

„Mér finnst þeir ekkert sérstaklega stórir. Þeir verða það kannski
þegar þeir standa við hliðina á
þessum „venjulega“ ketti,“ segir
Jón Egill Indriðason, kúabóndi í
Varmahlíð. Undanfarin fimm ár
hefur hann ásamt eiginkonu sinni,
Sigríði Þóru Stormsdóttur, ræktað
ákaflega sérstakt og stórt kattarkyn að nafni Maine Coon en þeir
hafa vakið mikla athygli að undanförnu og njóta sífellt meiri vinsælda meðal nýrra kattavina.
Kettirnir kosta á bilinu sextíu til
hundrað þúsund, allt eftir því
hvort nota eigi þá til ræktunar eða
ekki, en Jón Egill er í samstarfi
við Sigríði Þóru Gabríelsdóttur
fyrir sunnan þannig að áhugasamir þurfa ekki að keyra norður til að
kaupa sér kött. Meðal þeirra sem
hafa átt svona kyn er Bubbi Morthens og hann fór ekki í grafgötur
með ágæti kattarins, sagði hann
vera algjöran dreka. „Ég flutti í
hús um stundarsakir þar sem kettir voru ekki vel séðir. Jón Atli
Jónasson, rithöfundur með meiru,
tók hann í fóstur fyrir mig og
þeir urðu svo góðir vinir að ég
gat ekki tekið hann frá honum,“
segir Bubbi, sem ætlar þó að
fá sér kött þegar hann flytur í
nýja húsið í Kjósinni enda
mikill
kattavinur.
Hvort
það
yrði
Maine Coon kæmi í
ljós. „Ég verð að
ræða það við betri
helminginn,“ skýtur Bubbi inn í.
Maine
Coonkettirnir geta orðið
ótrúlega stórir, ná allt
að metra að lengd og
DREKI Bubbi Morthens

lýsti sínum ketti sem
dreka og saknar hans.
Hann ætlar að fá sér
nýjan kött í Kjósinni.

STÓR OG STÆÐILEGUR Jón Ingi með tæplega tveggja ára gamlan högna sem enn á

eftir að stækka en Maine Coon-kettirnir hætta að vaxa fjögurra ára gamlir.

geta borið fjórtán kíló með
sæmd án þess að þykja
feitir. Jón Egill og Sigríður
Þóra eru einmitt sjálf með
högna sem er eins
metra langur á
heimili sínu. „En
það eru oftast
hinir rauðu Maine
Coon sem ná
hámarks þyngd
og
lengd,“
útskýrir Jón Egill
en hann átti einmitt von á einum
slíkum frá Noregi á
næstunni.
„Hann
bíður úti í Hrísey
eftir að fá að komast
til
okkar,“
útskýrir Jón en

fyrstu dýrin þeirra komu frá Finnlandi í júní 2003.
Aðspurður hvað það sé við þessa
„risaketti“ sem sé svona heillandi,
segir Jón það ekki vera flókið mál
í sjálfu sér. Maine Coon-kettirnir
séu miklir persónuleikar sem bíði
við hurðina eftir að eigandinn
komi heim, spjalli lengi við hann
þegar sá gállinn er á þeim en þyki
fátt jafn skemmtilegt og að liggja
í leti. „En þess á milli geta þeir
látið alveg eins og hálfvitar,“ segir
Jón og hlær. Kettir þeirra hjóna
eru inni allan daginn og fá kýrnar
á bænum því ekki að njóta samvista við þá. „Og það gæti líka
verið ansi flókið að ná fjósalyktinni úr feldinum á þeim fyrir sýningar,“ bætir Jón við.
freyrgigja@frettabladid.is

Leikarar fastir í Vitara-jepplingi
Leikararnir Jörundur Ragnarsson
og Ólafía Hrönn Jónsdóttir eiga
vafalítið eftir að kynnast ansi náið
á næstu sex vikum. Þau eru að
leika saman í Dagvaktinni en auk
þess að sinna þeim störfum fyrir
vestan eiga þau að stíga á svið
Þjóðleikhússins þess á milli.
Leikararnir ætla því að keyra á
milli
Reykhólahrepps
og
Reykjavíkur á Suzuki Vitarajepplingi Jörundar ef allt
gengur að óskum. „Við erum
heppin með það að við erum
að sýna sömu kvöldin,“ segir
Jörundur, sem setur það ekki
fyrir sig að þeysast á milli
HVER ER MAÐURINN? Jörundur

og Ólafía eiga vafalítið eftir
að brydda upp á
skemmtilegum
leikjum í ökuferðum sínum
og gætu farið í
leikinn Hver er
maðurinn?

vesturs og suðurs. Jörundur leikur
aðalhlutverkið í Þeim ljóta sem
fengið hefur prýðilega dóma að
undanförnu en Ólafía Hrönn er
bæði í Sólarferð og Ívanof.
Jörundur bendir reyndar á að
Reykhólahreppur sé ekkert svo
langt
frá

höfuðborginni, aðeins tveggja og
hálfs tíma akstur frá miðborginni.
„En þetta verða nokkrar klukkustundir þegar allt kemur saman,“
bætir Jörundur við og er feginn því
að Vitaran skuli ekki vera bensínsvelgur heldur fremur eyðslugrannur bíll af jepplingi að vera.
Tökur á Dagvaktinni hefjast á
mánudaginn og hafa æfingar staðið yfir að undanförnu. Reyndar
var Jörundur lagstur í flensu
þegar Fréttablaðið hafði uppi á
honum og ætlaði að liggja uppi í
rúmi það sem eftir lifði helgar til
að fá sig góðan af henni. Fimmtán
manna tökulið hertekur síðan
Hótel Bjarkarlund en tæplega
tuttugu íbúar Reykhólahrepps
eiga eftir að koma töluvert
við sögu í þáttunum. Leikstjóri Dagvaktarinnar er sem
fyrr Ragnar Bragason en
þættirnir verða alls ellefu
talsins. Með Jörundi verða
síðan að sjálfsögðu Jón Gnarr
og Pétur Jóhann Sigfússon
auk valinkunnra gesta.
- fgg

Flóin
í Borgarleikhúsið!
Að loknum 70 uppseldum sýningum á Akureyri
hefjast sýningar í Borgarleikhúsinu í haust

Sýningum á Akureyri lýkur 26. apríl
Síðustu sætin að seljast! Tryggðu þér miða núna!
Miðasölusími 4 600 200 / www.leikfelag.is

Sýningar hefjast í Borgarleikhúsinu 5. september
Sala í Borgarleikhúsinu hefst í 22. ágúst.
Miðasölusími 568 8000
Nánari upplýsingar á www.borgarleikhus.is

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Stansted Express

BAKÞANKAR

Flogið alla daga vikunnar.

Davíðs Þórs
Jónssonar

2020

Á

rið er 2020. Ég átti erindi
austur á land og er á leiðinni
heim til höfuðborgarinnar með
flugi. Ég geng frá borði í Vatnsmýrinni um rana beint inn í nýlega,
glæsilega flugstöð sem af einhverjum ástæðum gengur ekki
undir nafninu flugstöð heldur
„samgöngumiðstöð“. Það er vegna
þess að héðan er hægt að taka
strætó og leigubíl, rétt eins og það
gildi
ekki
um
flugstöðvar
almennt.

ÞAÐ er vissulega lúxus að hafa
flugstöð svona nálægt gamla miðbænum. Hún er í göngufjarlægð
frá honum – ef gengið er þvert yfir
flugbrautina. Vegna staðsetningar
stöðvarinnar austan flugvallarins
tekur fólk hins vegar undantekningarlaust leigubíl niður í gamla
miðbæinn. Mun fleiri eiga þó auðvitað erindi í nýju miðborgina í
Smáranum. Þannig að í raun er
flugstöðin ekki í göngufjarlægð
frá neinu nema Hótel Loftleiðum.
Flugvöllurinn er reyndar í útjaðri
byggðarinnar, þungamiðja hennar
er í Mjóddinni.
Á Reykjavíkurflugvelli er fólk á
fleygiferð, enda er hann stór
vinnustaður. Hér er flugþjónusta
fyrir alls konar hópa ferðafólks og
kaupsýslumanna, flugskólar og
einkaþotuskýli. Fyrir rúmum áratug þótti nefnilega ljóst að hvergi
á láglendi á suðvesturhorni landsins væri hægt að æfa snertilendingar nema einmitt í hjarta miðborgarinnar.

Gatwick Express
Fyrsta flug frá Gatwick er 16. sept. skv.
vetraráætlun. Flogið fimm sinnum í viku;
þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga,
föstudaga og sunnudaga.

ÉG sest upp í bílinn minn og keyri

heim til mín, upp á Kjalarnes eða í
Úlfarsárdal eða Kjós, sem er eini
staðurinn á höfuðborgarsvæðinu
þar sem hægt var að koma fyrir
nýrri byggð. Ferðin tekur óratíma,
enda umferðin þung og aðeins um
tvær samgönguæðar að ræða milli
vesturhluta borgarinnar og austurhluta hennar. Lega flugvallarins
kemur í veg fyrir fleiri. Umferðin
er líka þung vegna þess að dreifing byggðarinnar upp á heiðarnar
umhverfis borgarlandið lengir
allar vegalendir borgarbúa á milli
heimilis, vinnu og annarrar þjónustu. Flugvallarsvæðið hefði getað
orðið heimili 15.000 Reykvíkinga.

AF hverju er þetta svona? Jú,
skipulag borgarinnar tók ekki mið
af þörfum borgarbúa heldur þægindum flugkennara og kröfum
þeirra 20% landsmanna sem eru
háð flugsamgöngum með ferðir til
höfuðborgarinnar. Á sama tíma og
annars staðar í álfunni var unnið
að því að minnka ægivald einkabílsins í miðborgunum var ákveðið
að í miðborg Reykjavíkur skyldi
fólkið víkja fyrir einkaþotunni.

sinnum í viku
næsta
vetur

Tveir heimavellir
í London
Gatwick eða Stansted – þitt er valið!

Með nýrri vetraráætlun 2008–2009 bætir Iceland Express enn þjónustuna með ﬂugi um
Gatwick-ﬂugvöll í London. Stansted og Gatwick, kvölds og morgna, allan næsta vetur.
Kynntu þér nýja vetraráætlun og bókaðu ﬂug á www.icelandexpress.is

GÓÐAN DAG!
Í dag er sunnudagurinn 13. apríl,
104. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

6.02
5.40

Hádegi

Sólarlag

13.28
13.13

20.56
20.48

Heimild: Almanak Háskólans

