ERNDAR
BLAÐ HJARTAV
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KYNLÍF HEFUR EKKERT BREYST

A
FYLGIR FRÉTTABL

Frægasti kynlífsfræðingur heims,
Dr. Ruth, tekur þátt í tilraunamaraþoni.
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Gríðarleg fjölgun
virkra sprautufíkla
Talið er að um 700 virkir sprautufíklar séu á landinu og fjölgar þeim um 70 til
110 á ári. Tíðni lifrabólgu C eykst mikið. Áhættumeðgöngum fjölgar samhliða
fjölgun fíkla og álag eykst á nær öllum sviðum heilbrigðiskerfisins.
HEILBRIGÐISMÁL Vitað er um fjörutíu barnshafandi

Hinn íslenski Andabær
Tuttugu og fimm ár liðin frá því að
Andrés önd hætti að tala dönsku
HELGAREFNI 20

Fjörugt ársþing HSÍ
Sitjandi formaður var naumlega
endurkjörinn og fjögurra liða
úrslitakeppni hefur
verið komið á
aftur.

konur sem neyttu fíkniefna á meðgöngu í fyrra.
Jóna Dóra Kristinsdóttir, yfirljósmóðir á Miðstöð
mæðraverndar, segir þann fjölda þó aðeins segja til
um hverjar svara heiðarlega spurningum um þessi
mál hjá ljósmóðurinni. „Við getum aðeins hjálpað
þeim sem segja satt og rétt frá,“ segir hún.
Jóna Dóra tekur fram að flestar mæðurnar leggi
sig fram við að breyta lifnaðarháttum sínum til hins
betra á meðgöngunni og oft á tíðum takist það.
Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir á Vogi, segir
að nú sé talið að sprautufíklar séu um 700 talsins á
Íslandi. Vandi þeirra og fjölgun hafi í för með sér
vaxandi álag á heilbrigðiskerfið auk þess sem afbrot
meðal þessa hóps fíkla eru mjög tíð og hafa því í för
með sér mikinn kostnað fyrir samfélagið.
Sigurður Örn Hektorsson, geðlæknir á Landspítalanum, segir að á um sex árum hafi hlutfall
langt leiddra fíkla sem leita á bráðamóttöku aukist

um 60 til 80 prósent. „Í raun má segja að hér sé
kominn upp faraldur en um hann er þagað,“ segir
Sigurður.
Haraldur Briem sóttvarnalæknir segir að árið
2007 hafi 95 manns greinst með lifrarbólgu C. Það sé
umtalsverð aukning miðað við árin á undan en árið
2006 greindust 56 og árið 2005 voru 44 greindir með
sýkinguna. Þá hafi hlutur fíkniefnaneytenda meðal
HIV-smitaðra einnig vaxið.
Úr upplýsingum í sjúklingabókhaldinu á Sjúkrahúsinu Vogi má lesa að meðal þeirra sem sprauta sig
reglulega í æð, hafa rúmlega 60 prósent fengið
lifrarbólgu C. Rúmlega 300 virkir sprautufíklar, séu
sýktir af lifrarbólgu og geti því smitað aðra. Í
síðustu ársskýrslu Vogs segir að málefni sprautufíkla séu mikið áhyggjuefni sérstaklega aukningin
meðal þeirra „sem eru yngri en 25 ára, þó að enn
noti þeir amfetamín og kókaín en ekki heróín“.
- kdk/sjá síðu 16

ÍÞRÓTTIR 28

SÆLA Hermann ærðist eðlilega af fögn-

uði eftir sigurinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Hermann Hreiðarsson:

Bikarmeistari
með Portsmouth
FÓTBOLTI „Þetta er langbesti árangur sem ég hef náð. Þetta er
stórkostlegt,“ sagði Hermann
Hreiðarsson eftir sigur
Portsmouth á Cardiff í úrslitaleik
ensku bikarkeppninnar í gær.
Hermann varð þar með fyrsti
Íslendingurinn til að vinna þessa
elstu bikarkeppni heims.
Þetta er fyrsti titill Hermanns á
Englandi þar sem hann hefur
leikið í ellefu ár sem atvinnumaður. Sigurinn tryggði Portsmouth
sæti í UEFA-bikarkeppninni og
spilar þá í fyrsta sinn í Evrópukeppni.
- hþh/ sjá síðu 30

Asísk matvöruverslun:

Selur lifandi
krabba í soðið

VEÐRIÐ Í DAG
8

FÓLK Í asísku matvöruversluninni

Global Store í Brautarholti má
finna ýmiss konar framandi
matvöru. Einu sinni til tvisvar í
mánuði berst versluninni sending
af lifandi filippseyskum kröbbum
til sölu. Eigandinn, Jón Þór
Karlsson, segir krabbana rjúka út
þegar þeir berast.
„Það er dálítið púsluspil að
flytja þá inn. Þeir eru fluttir í sjó,
og það þarf að passa að þeir hafi
alltaf nægilegt vatn, en þó ekki of
mikið. Það má heldur alls ekki
verða of heitt, þá deyja þeir,“
útskýrir Jón Þór, sem hvetur
íslenska sælkera til að smakka
krabbana.
- sun/ sjá síðu 34
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Milt um allt land Það má búast
við úrkomu víða um norðanvert
landið í dag, en þurru að mestu
syðra þó síðdegisskúrir gætu látið
á sér kræla inn til landsins SV. Hiti
verður á bilinu 6-13 stig yfir daginn
og dreifist jafnt yfir landið.
VEÐUR 4
EMBÆTTI BORGARSTJÓRA 100 ÁRA Aldarafmæli borgarstjóraembættisins var í gær fagnað í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur

með opnun á sýningunni Kæri borgarstjóri. Viðstaddir sýninguna voru fyrrverandi borgarstjórar sem og núverandi borgarstjóri.
Nítján hafa sinnt starfi borgarstjóra í Reykjavík, þar af þrjár konur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Reykjavíkurráð ungmenna vill að Vigdísi Finnbogadóttur verði sýnd virðing:

Reist verði stytta af Vigdísi
REYKJAVÍKURBORG Lögð hefur verið

fram tillaga í menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkur um að reist
verði stytta af Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands.
„Okkur vantaði sniðuga tillögu og
varð hugsað til Vigdísar,“ segir
Kjartan Þór Ingason í Reykjavíkurráði ungmenna sem leggur tillöguna fram.
„Hvernig á manni ekki að detta
Vigdís í hug,“ spyr Kjartan á móti
spurður um ástæður þess að ungmennin leggja til að reist verði
stytta af Vigdísi „Hún er merkileg
kona, fyrsti lýðræðislega kjörni
forseti heims sem er kona. Það ætti

að vera komin stytta af henni fyrir
löngu.“
Kjartan segist telja heppilegast
að styttan verði fyrir framan tónlistarhöllina sem nú er í byggingu.
„Það væri upplagt enda tengist
Vigdís mikið listum og menningu,
var til dæmis leikhússtjóri og
frönskukennari,“ segir hann.
Styttutillagan hefur enn ekki
verið afgreidd en Kjartan segir að
mjög vel hafi verið í hana tekið
meðal borgarfulltrúa.
- gar
KJARTAN ÞÓR INGASON Telur löngu
tímabært að reist verði stytta af Vigísi
Finnbogadóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SPURNING DAGSINS

Sigurður, viltu veðja á úrslitin?
„Já það vil ég, og veðja á sigur.“
Gefin hefur verið út ákæra á hendur
veðmálafyrirtækinu Betsson. Um nokkurra ára skeið hefur fyrirtækið auglýst
fjárhættuspil og veðmál á vefsíðu sinni í
íslenskum fjölmiðlum. Sigurður G. Guðjónsson er lögmaður Betsson hér landi.

Deilur Ísrael og Palestínu:

Bush vill sættir
fyrir lok árs
SHARM EL-SHEIK, AP George Bush

Bandaríkjaforseti sagði það
einbeittan vilja sinn að koma á
sáttum milli Ísrael og Palestínu og
að gengið yrði frá friðarsáttmála
fyrir lok árs. Þetta sagði hann eftir
að hafa átt fund með Mahoud
Abbas, forseta Palestínu í gær, en
Bush var á svæðinu til að taka þátt
í 60 ára afmæli Ísraelsríkis.
Bush sagði jafnframt að honum
rynni til rifja að sjá aðbúnað fólks í
Palestínu og vildi ráða bót á högum
þeirra. Margir gerðu lítið úr
ummælum Bush og heimsókn hans
til Palestínu vegna þátttöku hans í
60 ára afmæli Ísraelsríkis.
- mmr

FLÓÐAHÆTTA Hermaður ber litla stúlku

burt af hættusvæði í Beichuan í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Annar eftirskjálfti í Kína:

Fólk flúði vegna
flóðahættu
KÍNA, AP Eftirskjálfti sem mældist

sex á Richter-skala skók Beichuan-sýslu í suðvestur Kína í gær.
Þúsundir íbúa flúðu svæðið þegar
fór að rigna þar sem óttast var að
Qingzhu-áin myndi flæða yfir
bakka sína eftir að skriður
stífluðu hana að hluta.
Stjórnvöld í Kína töldu í gær að
um 29 þúsund manns hefðu látist
í skjálftanum, en gera ráð fyrir
að talan geti farið yfir 50 þúsund
þegar öll kurl verða komin til
grafar. Enn finnst fólk á lífi í
rústunum, og í gær var 31 árs
gamalli konu bjargað eftir að
hafa verið grafin í rústunum í 124
klukkustundir.
- bj
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Alþjóða Rauði krossinn telur að 128 þúsund hafi látist í hamförunum í Búrma:

Sjórán algeng við Sómalíu:

Um 2,5 milljónir þurfa aðstoð

Skipi með hjálpargögnum rænt

BÚRMA, AP Talsmenn herforingjastjórnarinnar í Búrma segja að
búið sé að veita neyðaraðstoð á
svæðum sem verst urðu úti í fellibyl í byrjun maí, og að nú taki uppbyggingarstarf við. Alþjóðlegar
hjálparstofnanir draga yfirlýsinguna stórlega í efa.
Alþjóða Rauði krossinn telur að
um 128 þúsund hafi látist vegna
fellibylsins, og að dauðsföllum
muni fjölga verulega fái alþjóðlegar hjálparstofnanir ekki að
dreifa neyðaraðstoð til um 2,5
milljóna íbúa sem lifðu hamfarirnar af.
Hópar indverskra og taílenskra
björgunarmanna komu í gær til

SLÆMT ÁSTAND Neyðaraðstoð berst nú
íbúum nærri borginni Yangon í Búrma,
en óttast er að ástandið sé afar slæmt
víða á hamfarasvæðinu. NORDICPHOTOS/AFP

höfuðborgar Búrma. Talsmaður
taílenska hópsins segir hann hafa

fengið leyfi til að fara til hamfarasvæðanna. Indverski hópurinn
hefur ekki fengið slík vilyrði.
Neyðaraðstoð er farin að berast
til íbúa nærri borginni Yangon.
Fjær borginni eru enn stór svæði
þar sem ástandið er sagt hörmulegt. Stjórnvöld hafna enn öllum
beiðnum alþjóðlegra hjálparsamtaka um leyfi til að dreifa neyðaraðstoð á hamfarasvæðunum.
Franskt herskip kom í gær að
strönd Búrma með um 1.000 tonn
af mat, vatni og lyfjum. Ekki hefur
enn fengist leyfi til að ferja birgðirnar með bátum og þyrlum beint
til hamfarasvæðanna og er nú
beðið frekari fyrirmæla.
- bj

Kólnun kostar sveitarfélögin milljarða
Slæmt efnahagsástand rýrir afkomu Reykjavíkurborgar um 1,5 til 2 milljarða
króna. Þó er ótalinn samdráttur í sölu á byggingarrétti og lóðum. Útreikningarnir gefa vísbendingu um stöðu annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Afkoma íslenskra
sveitarfélaga versnar verulega á
árinu vegna efnahagsástandsins.
Afkoma
Reykjavíkurborgar
versnar um í það minnsta 1,5 til 2
milljarða á þessu ári.
Sveitarfélögin skiluðu ágætu
búi á síðasta ári en hræringar í
efnahagslífinu undanfarið setja
fjárhagsáætlanir í uppnám, segir
Gunnlaugur Júlíusson, sviðsstjóri
hagsviðs Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Þar kemur margt til; aukin
verðbólga, gengisfall krónunnar,
kulnun á byggingamarkaði og
fleira.
Sigurður Snævar, borgarhagfræðingur, hefur reiknað út tap
borgarinnar vegna aukinnar verðbólgu og einnig vegna lækkandi
útsvarstekna.
Í fjárhagsáætlun var gert ráð
fyrir um fjögurra prósenta verðbólgu milli áranna 2007 og 2008.
Nú stefnir í að hún verði yfir tíu
prósent, segir Sigurður. Það eykur
kostnað borgarinnar um 1 til 1,5
milljarð króna, þar sem kaupmáttur
fjárhagsáætlunarinnar
hefur minnkað.
Þá virðist sem útsvarstekjur
verði umtalsvert lægri en ráð var
fyrir gert. Ástæðan fyrir því er sú
að þó ekki sé spáð meira atvinnuleysi en reiknað var með megi
gera ráð fyrir því að fólk missi
vinnuna og þurfi að taka verr
launuð störf.
Sigurður gerir ráð fyrir því að
útsvarstekjur borgarinnar verði
um hálfum milljarði króna lægri
en reiknað var með vegna þessa.
Fjárhagsáætlun
borgarinnar

EFNAHAGSMÁL

NAÍRÓBÍ, AP Sómalískir sjóræn-

ingjar rændu í gærmorgun
jórdönsku skipi sem var á leið til
Mógadisjú, höfuðborgar Sómalíu,
með hjálpargögn.
Áhöfn jórdanska skipsins er í
haldi sjóræningjanna. Ekki hefur
náðst samband við skipið.
Þetta er í annað sinn sem
jórdanska skipinu er rænt en það
var einnig gert á síðasta ári.
Mörg sjórán hafa verið framin á
þessu ári undan ströndum
Sómalíu. Sómalísk stjórnvöld
kenna Vesturlöndum um tíðni
sjórána, þar sem þau láti undan
kröfum ræningjanna um lausnargjald.
- mmr

ALP OG ELAEINE MEHMET Bresku

sendiherrahjónin með Guðbjarti Ellert
Jónssyni, fjármálastjóra Norðurþings.

Breski sendiherrann hættir:

Fór í kveðjuför
til Húsavíkur
ALÞJÓÐASAMSKIPTI Sendiherra
Breta á Íslandi fór á föstudag í
sérstaka kveðjuferð til Húsavíkur
áður en hann lætur af störfum. Á
heimasíðu Norðurþings segir að
Alp Mehmet hafi tengst Húsavík
sérstökum vináttuböndum.
„Það lýsir sér kannski best í því
að hann skuli gefa sér tíma til að
heimsækja okkur og kveðja
formlega. Mehmet mun án efa
verða fulltrúi okkar á erlendum
vettvangi og kynna okkar ágæta
samfélag. Við þökkum honum
fyrir komuna og óskum honum og
eiginkonu hans alls hins besta í
framtíðinni.“
- gar

LÖGREGLAN
Féll af baki í miðborginni
SAMDRÁTTUR Verðbólga og samdráttur í útsvarstekjum mun rýra tekjur borgarinnar

um allt að tvo milljarða á árinu. Við það mun bætast tekjusamdráttur vegna minni
lóðasölu og lægri fasteignaskatta, segir borgarhagfræðingur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hljóðar upp á um 60 milljarða
króna, og 1,5 til 2 milljarða samdráttur því 2,5 til 3,3 prósent af
fjárhagsáætluninni.
Þá er ótalið tekjutap vegna samdráttar í sölu á lóðum og byggingarrétti og samdráttur í fasteignasköttum, sem Sigurður segir ekki
hafa verið reiknað út.
Ekki er hægt að heimfæra þessa
útreikninga beint á önnur sveitarfélög, en þó er ljóst að fjárhagsáætlanir þeirra eru einnig í uppnámi vegna verðbólguskotsins.

Gunnlaugur Júlíusson segir erfitt að meta kostnað sveitarfélaga
landsins með sama hætti og í
Reykjavík, enda margir óvissuþættir sem hafi áhrif. Þó gefi niðurstöðurnar í Reykjavík ákveðna
vísbendingu fyrir önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa burði til að
taka á sig skerðinguna, þó líklega
þurfi þau að draga úr útgjöldum
til annars en lögbundinna verkefna.
brjann@frettabladid.is

Kona féll af hestbaki við Hafnarhúsið
í Tryggvagötu um hádegi í gær. Við
fallið meiddist hún á baki og höfði.
Konan var með meðvitund þegar
sjúkraliðar komu á staðinn og var hún
flutt á bráðamóttöku til aðhlynningar.

Lúinn ökumaður ók á staur
Átján ára ökumaður sofnaði undir
stýri á Drottningarbraut á Akureyri í
gær með þeim afleiðingum að hann
ók á rafmagnsstaur. Háspennulína
slitnaði við höggið en ökumanninum
var ekið á sjúkrahúsið á Akureyri til
skoðunar.

Fíkniefnaakstur á Hvolsvelli
Tveir ökumenn voru teknir við eftirlit
lögreglunnar á Hvolsvelli í gærdag.
Við athugun reyndust mennirnir undir
áhrifum fíkniefna við aksturinn.

Fjölskylda í Mosfellsbæ bauð til afmælisveislu aldurhnigins gæðings:

Fögnuðu þrítugsafmæli fáksins Seifs

flugfelag.is

Skráðu þig í
Netklúbbinn
Alltaf ódýrast á netinu
www.flugfelag.is

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 41684 04.2008

Félagar í Netklúbbnum
fá fyrstir upplýsingar
um tilboð og nýjungar
í tölvupósti.

AFMÆLI „Þetta er besti hestur sem
við höfum átt,“ segir Ósk Jóhanna
Sigurjónsdóttir, eigandi hestsins
Seifs en hún hélt honum veislu í
hesthúsahverfi Mosfellsbæjar í
gær til að minnast þess að í ár eru
þrjátíu ár frá því hann leit dagsins
ljós á Breiðavaði í Húnavatnssýslu.
Seif hefur Ósk átt í 25 ár. Hún
segir hann enn við hestaheilsu og
bregði hún sér enn á bak á honum
annað slagið. „Hann þjónar samt
börnum sem eru óvön hestum best
nú,“ segir Ósk.
Fáir hestar ná jafnháum aldri
og Seifur sem enn lítur vel út þótt
hann sé aðeins farin að grána.
Margir færðu honum gjafir í tilefni dagsins en einkum var það
svokallað hestanammi sem vakti
lukku hjá fáknum aldna.
- kdk

ÁSTSÆLL SEIFUR Í hestahúsahverfinu í Mosfellsbæ var fjöldi vina Seifs mættur til að
minnast þess að á þessu ári eru þrjátíu ár síðan hann kom í heiminn. Um tauminn
heldur eigandi hans Ósk Jóhanna Sigurjónsdóttir en Seif hefur hún átt í 25 ár. Seifur
hefur á langri ævi farið um allt land nema Vestfirði og Austfirðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

3. umferð

Landsbankadeild karla

mán. 19. maí

HK

19:15

Keflavík

mán. 19. maí

Fylkir

19:15

Valur

mán. 19. maí

Þróttur R.

19:15

FH

mán. 19. maí

Grindavík

20:00

Fjölnir

þri. 20. maí

ÍA

19:15

Fram

þri. 20. maí

KR

20:00

Breiðablik

2. umferð

Landsbankadeild kvenna

sun. 18. maí

Valur

19:15

HK/Víkingur

sun. 18. maí

Stjarnan

19:15

Fjölnir

sun. 18. maí

Fylkir

19:15

Afturelding

sun. 18. maí

Breiðablik

19:15

Keflavík

mán. 19. maí

Þór/KA

19:15

KR
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Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

73,88

74,24

Sterlingspund

143,94

144,64

Evra

114,22

114,86

Dönsk króna

15,307

15,397

Norsk króna

14,518

14,604

Sænsk króna

12,224

12,296

Japanskt jen

0,7047

0,7089

SDR

119,44

120,16

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
147,7172
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Forsetakosningar í Simbabve:

Tsvangirai kom
ekki heim í gær
JÓHANNESARBORG, AP Forsetaframbjóðandinn Morgan Tsvangirai
frestaði heimkomu sinni til
Simbabve í gær vegna hótana um
banatilræði.
Áætlað er að seinni umferð
forsetakosninganna fari fram 27.
júní og ætlaði Tsvangirai að hefja
kosningabaráttuna gegn Robert
Mugabe, núverandi forseta
landsins. Tsvangirai hefur dvalist
erlendis að undanförnu og var
væntanlegur til landsins í gær en
vegna hótananna var hætt við. - mmr

ENGAR SKÝRINGAR Á FELLDUM TRJÁM

Sunna Styrmisdóttir sér mikið eftir trjánum við gömlu heilsuverndarstöðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ósáttir íbúar við Egilsgötu:

Trén felld og
kurluð niður
UMHVERFISMÁL „Þetta er bara

sorglegt,“ segir Halldóra Guðrún
Ísleifsdóttir, íbúi við Egilsgötu sem
mótmælt hefur því að um fjörtíu
stór reynitré á lóð gömlu Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg voru felld.
Halldóra spyr sig hvernig það
megi vera að leyfi fáist til að fella
tugi trjáa við íbúðagötu án þess að
íbúarnir fái að vita að slíkt standi
til. Hún segir engan geta sagt sér
hvers vegna trén voru felld. „Þá er
þetta bara til að gera umhverfið
ljótara og eyðileggja,“ segir
Halldóra sem telur að trén hefðu
náð sex metra hæð í sumar.
Sérstakt leyfi yfirvalda þarf til að
fella tré sem eru hærri en átta
metrar eða eru eldri en 60 ára. - ovd
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Bláa pappírstunnan er aðeins fyrir húseigendur:

Lögbann á Istorrent stendur:

Leigjendur eru undanskildir

Nýtt mál höfðað eftir frávísun

Guðmundur B. Friðriksson,
skrifstofustjóri hjá umhverfis- og
samgöngusviði Reykjavíkurborgar, segir að ennþá séu sorphirðugjöld bundin fasteignagjöldin. Ekki sé
því hægt að fjölga eða fækka tunnum
nema beiðni komi um það frá eiganda.
Innheimtumálin séu til skoðunar hjá
Reykjavík.
Gísli Marteinn Baldursson, formaður
umhverfis- og samgönguráðs, segir að
á meðan staðan sé svona verði menn
einfaldlega að semja við sína leigusala
og greiða þeim gjaldið beint.

UMHVERFISMÁL Þeir sem leigja sér íbúðarhúsnæði geta ekki orðið sér úti um hina
umhverfisvænu bláu tunnu frá Reykjavíkurborg. Gjaldið fyrir tunnuna er bundið í
fasteignagjöld, eins og önnur sorphirðugjöld.
Heildarfjöldi leigjenda í Reykjavík liggur
ekki fyrir, en tæplega 6.000 manns þiggja
húsaleigubætur.
Magn dagblaða, tímarita og markpósts hefur
aukist mjög undanfarið, um 76 prósent frá
árinu 2003. Til að sporna við því býður borgin
upp á bláa sorptunnu. Í hana fer pappír til
endurvinnslu og starfsmenn borgarinnar
tæma hana reglulega, gegn 7.400 króna gjaldi
á ári. Þar sem sorphirðugjald er bundið í
fasteignagjöld eru það einungis húseigendur
sem hafa með það að segja hvort pappírstunnan er fengin.

hafa á ný höfðað mál gegn
eigendum vefsíðunnar Istorrent,
þar sem þess er krafist að
lögbann á síðuna verði staðfest.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá Istorrent. Hæstiréttur vísaði
nýverið frá fyrri málshöfðun
samtakanna.
Á Istorrent gátu notendur
skipst á kvikmyndum, tölvuleikjum og öðrum skrám. Síðan hefur
verið lokuð frá því í nóvember
vegna lögbannsins.
Forsvarsmaður Istorrent segir
að krafist verði skaðabóta vegna
tjóns sem hlotist hefur af
lögbanninu.
- bj

- kóp

BLÁA TUNNAN frá Reykjavíkurborg.

Sonur Stoltenbergs:

Kennari sýndi af sér
óviðeigandi hegðun

Ásakaður um
árás á nema
NOREGUR Axel Stoltenberg, sonur

Jens Stoltenbergs, forsætisráðherra Noregs, er
sakaður um að
hafa ráðist á nema
sem var að
dimitera með
félögum sínum,
eins og hann
sjálfur var að gera.
Hóparnir höfðu
lagt rútum sínum
JENS
við FornebuSTOLTENBERG
flugvöll við Ósló
þegar meint árás átti sér stað.
Stoltenberg neitar ásökuninni.
Dimissjón stendur yfir í Noregi
þessa dagana og aka stúdentar um
í fagurlega skreyttum rútum og
skemmta sér. Á norskum vefmiðlum kemur fram að einn stúdentahópurinn haldi því fram að sonur
forsætisráðherrans hafi ráðist á
rútu og lagt hana í rúst. Málið er
til rannsóknar.
- ghs

Kennara við Borgaskóla hefur verið vikið frá störfum vegna óviðunandi hegðunar gagnvart stúlkum í skólanum. Engin fordæmi eru fyrir málinu og því enginn ferill til að fara eftir. Stefnt er að því að starfshópur skili tillögum í haust.
MENNTAMÁL Kennara við Borga-

skóla hefur verið vikið frá störfum vegna óviðeigandi hegðunar
gagnvart stúlkum í 9. og 10. bekk
skólans. Brottvikningin tók gildi í
byrjun mars.
Kvörtuðu nemendurnir undan
óþægilegri hegðun kennarans
gagnvart þeim og hafði hann
meðal annars mynd af stúlku sem
hann kenndi á skjáhvílu í tölvunni
sinni.
Í bréfi sem Inga Þ. Halldórsdóttir, skólastjóri Borgaskóla, ritaði foreldrum barna við skólann
segir að málið hafi fyrst komið á
borð umsjónakennara 11. janúar
síðastliðinn. Var þá rætt við kennarann og hann beðinn að breyta
hegðun sinni en einnig var sálfræðingi skólans og fleirum greint
frá málinu.
„Tíminn sem líður frá því þegar
fyrstu stúlkurnar sögðu umsjónarkennara sínum frá líðan sinni til
þess tíma er annað mál kemur upp
er of langur,“ segir í bréfi skólastjórans. Þann tíma hefði kennarinn fengið til að breyta hegðun
sinni en réttum mánuði síðar hafi
móðir stúlku í 10. bekk komið með
dóttur sinni til fundar við umsjónarkennara vegna atviks í lok
kennslustundar vikunni áður. Í
bréfinu segir að stúlkan hafi þegið
viðtöl við sálfræðing skólans.
Einnig hafi málið verið kynnt í
ráðum skólans og reynt að finna
leiðir til úrbóta.
Í bréfi skólastjórans segir að
málið hafi verið þolendum mjög
erfitt og að málsmeðferð hafi
tekið lengri tíma en allir aðilar
vildu. „Engin fordæmi eru til á

LÆRÐU TENNIS
Á EINNI HELGI
10 tíma lúxusnámskeið í tennis
Innifalið:
• Öll undirstöðuatriði tennisíþróttarinnar kennd
• Skemmtilegir tennisleikir og reglur kenndar
• Fjórir á hverjum velli með einum tennisþjálfara
• Hádegisverðarhlaðborð á veitingastaðnum Nítjándu
Árangursrík og skemmtileg leið til að læra tennis

Nýr formaður Rauða krossins:

Anna Stefánsdóttir kjörin
FRÁ BORGASKÓLA Nemendur við skólann kvörtuðu undan óþægilegri hegðun

kennara.

FÉLAGSMÁL Anna Stefánsdóttir,

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

framkvæmdastjóri hjúkrunar á
Landspítalanum, var í gær kjörin
nýr formaður Rauða kross Íslands.
Hún tekur við af
Ómari H. Kristmundssyni, sem
var formaður
síðastliðin tvö ár.
„Ég hef sérstakan áhuga á því að
efla starf Rauða
krossins með ungu ANNA STEFÁNSDÓTTIR
fólki sem hefur
flust til landsins,“
segir Anna. Hún segist ekki hafa
mótað nýjar áherslur, en farið
verði yfir stöðuna með nýrri stjórn
á næstunni.
Anna hefur setið í stjórn RKÍ frá
2002, og verið varaformaður frá
2006.
- bj

koma upp í framtíðinni. Ragnar
Þorsteinsson, sviðsstjóri segir þá
vinnu í bígerð og verið sé að
mynda starfshóp sem í munu sitja
fulltrúar Menntasviðs, barnaverndar Reykjavíkur, þjónustumiðstöðvanna í Reykjavík og fulltrúi skólastjóra. „Þessi vinna
hefst í sumar undir stjórn lögfræðings Menntasviðs og verður
vonandi unnin hratt og örugglega
þannig að henni megi ljúka í ágúst
eða september,“ segir Ragnar.
Inga Þ. Halldórsdóttir skólastjóri segir málinu lokið og að
hún viti ekki annað en að það sé í
fullri sátt. Kennarinn hafi ekki
verið kærður vegna málsins.

Engin fordæmi eru til á
Menntasviði um mál af
þessu tagi og því er enginn ferill
til að fara eftir við málsmeðferð.
INGA Þ, HALLDÓRSSDÓTTIR
SKÓLASTJÓRI BORGASKÓLA

Menntasviði um mál af þessu tagi
og því er enginn ferill til að fara
eftir við málsmeðferð. Það ásamt
töfum við athugun á málinu varð
til þess að málið dróst úr hömlu.“
Þá segir að í kjölfar málsins
hafi
sviðsstjóri
Menntasviðs
ákveðið að ferill verði mótaður
hjá sviðinu ef mál af þessu tagi

olav@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Elín Björk
Jónsdóttir

HEIMURINN

7

8

Veðurfræðingur

4

8

2

2

9

3
9
4

4

5

7
2

9
5

7
8

2
5
6

8

7

Í boði allar helgar í sumar

10

8
Á MORGUN
Hæg breytileg átt
um allt land

9

9

MIÐVIKUDAGUR
Austlæg eða
norðaustlæg átt

6
10

9

Kaupmannahöfn

14°

Billund

14°

Ósló

12°

Stokkhólmur

6

3

MILT EN SKÝJAÐ
á öllu landinu
með rigningu eða
skúrum norðan til.
Styttir upp í kvöld
og nótt, hægur
vindur um allt land
og hiti á bilinu 6-10
stig.

Verð kr. 24.900 á mann.
Verð með sumarkorti í tennis kr. 37.900.
Verð með gistingu á Hótel Smára kr. 39.900

Skráning og upplýsingar í síma
564 4030 og á tennishollin.is

DÓMSMÁL Fjögur rétthafasamtök

7°

Gautaborg

12°

London

14°

París

14°

Frankfurt

17°

Friedrichshafen

11°

Berlín

18°

Alicante

23°

Mallorca

28°

Bassel

16°

Eindhoven

21°

Las Palmas

19°

New York

33°

Orlando

19°

San Francisco

15°

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

Á að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að
ESB á þessu kjörtímabili?
Já
Nei

73,1%
26,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú áhyggjur af stöðu
íslenska geitfjárstofnsins?
Segðu þína skoðun á visir.is
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Siglingastofnun Íslands stóðst úttekt EFtirlitsnefndar EFTA án athugasemda:

Barnabílstólar skulu E-merktir:

Siglingavernd afburða góð

Nýjar og hertar
öryggisreglur

ÖRYGGISMÁL Siglingastofnun Íslands stóðst skoðun
Eftirlitsnefndar EFTA án athugasemda. Þetta er
aðeins í annað skiptið í sögu eftirlitsins sem stofnun
sem kemur að siglingavernd nær þessum árangri, en
úttektir á siglingavernd fara fram í sambærilegum
stofnunum allra ESB-landanna auk Íslands og
Noregs.
Óskar Ingi Sigmundsson, deildarstjóri hafnasviðs
Siglingastofnunar, segir úttektina hafa staðfest
hversu vel íslensk siglingayfirvöld hafa staðið að
uppbyggingu og framkvæmd löggjafar og reglukerfis auk eftirfylgni við kröfur og fyrirmæli stjórnvalda
EFTA-ríkjanna á sviði siglingaverndar. „Eftirlitsmennirnir höfðu á orði að hér væri að finna dæmi þar
sem hægt væri að tala um bestu framkvæmd og tóku
jafnframt fram að samstarf og samvinna þeirra
stofnana sem skoðaðar voru væri til fyrirmyndar.
Samgönguráðherra fer með yfirstjórn siglinga-

ÖRYGGISMÁL Nýjar hertar Evrópu-

GOÐAFOSS Íslensk siglingayfirvöld hafa fengið staðfestingu á

því að siglingavernd hérlendis er með því besta sem þekkist í
Evrópu.
MYND/EIMSKIP

verndarmála hér á landi en Siglingastofnun Íslands
sér um framkvæmd. Jafnframt gegnir Tollstjórinn í
Reykjavík, Ríkislögreglustjóri, Vaktstöð siglinga,
Landhelgisgæsla Íslands og íslenskar hafnir veigamiklu hlutverki.
- shá

reglur um barnaöryggisbúnað í
bílum tóku gildi 9. maí síðastliðinn. Samkvæmt þeim teljast margir barnabílstólar, sem hingað til
hafa uppfyllt lágmarkskröfur,
ekki lengur löglegir. Eiga allir
stólar að vera E-merktir eins og til
dæmis ECE 4403 eða ECE 4404.
Á heimasíðu Félags íslenskra
bifreiðaeigenda kemur fram að ef
slíkt merki sé ekki að finna á
stólnum sé hann einfaldlega
ólöglegur og að ýmis önnur
merki, eins og DS (Dansk
Standard) eða sænska merkingin
Vägverket (T) séu ekki lengur
nægar.
- ovd

McCain spáir í framtíðina:

Útlistar eigin
afrek fyrirfram
BANDARÍKIN, AP Árið 2013 verður

AFMÆLISVEISLA Í VÖRUHÚSI Fjöldi fólks
lagði leið sína í vöruhús Atlatnsskipa í
Hafnarfirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/

Atlantsskip tíu ára:

Breytingar
framundan
„Það eru tíu ár frá því
SAMGÖNGUR

við hófum störf og við erum að
fagna því,“ segir Birgir Örn
Birgisson, markaðsstjóri
Atlantsskipa, en í dag vinna
tæplega sextíu manns vinna hjá
fyrirtækinu. Nokkrar breytingar
eru framundan. Atlantsskip hafa
haft tvö skip í leigu en nýlega var
undirritaður samningur við
Eimskip. „Í stað þess að leigja
skip þá erum við að leigja pláss í
skipum hjá þeim,“ segir Birgir.
Fjöldi viðskiptavina Atlantsskipa auk erlendra samstarfsaðila
lagði leið sína í vöruhús fyrirtækisins við Cuxhavengötu í Hafnarfirði í gær.
- ovd

2,5 milljón útköll ADAC í fyrra

Þýsku bílarnir
bila minnst
BÍLAR Þýskir bílar stöðvast
sjaldnast á vegum úti vegna
bilanna. Er þetta samkvæmt
nýjustu bilanatölfræði ADAC í
Þýskalandi, systurfélags Félags
íslenskra bifreiðaeiganda.
Tölfræðin er unnin upp úr
útkallstölum vegaaðstoðar ADAC
en sem fyrr eru rafmagnsbilanir
algegnasta orsök þess að bílar
stöðvast á vegum úti. Er þetta
þriðja árið í röð sem þýskir bílar
koma best út en fram að því
höfðu japanskir bílar vinninginn.
- ovd

MIÐSKÓGAR 8 Tölvugerð mynd sýnir húsið sem átti að byggja. Reisa má hús á lóðinn en þak á útsýnisturni var of hátt segir

Hæstiréttur Íslands.

MYND/EON ARKITEKTAR

Yfirvaldið á Álftanesi
sagt hunsa Hæstarétt
Eigandi lóðarinnar Miðskóga 8 á Álftanesi segist ekki una því að bæjaryfirvöld
gefi Hæstarétti langt nef með því að afmá sjávarlóð hans út af skipulagi. Forseti bæjarstjórnar býr ofan við lóðina og telur nýtt einbýlishús ekki rúmast þar.
STJÓRNSÝSLA Eigandi sjávarlóðarinnar á Miðskógum 8 og bæjaryfirvöld á Álftanesi deila enn um rétt
hans til að byggja á lóðinni þrátt
fyrir að Hæstaréttardómur sé fallinn í málinu.
Skipulags- og byggingarnefnd
Álftaness hefur haft til umfjöllunar
breytingar á deilskipulagi við Skógartjörn þar sem gatan Miðskógar
er. Meðal breytinganna er að fella
út byggingarlóð Henriks Thorarensens á Miðskógum 8 og skilgreina
hana sem óráðstafað svæði.
Henrik hafi látið vinna fyrir sig
teikningar að einbýlishúsi en fékk
þær ekki samþykktar. Hófst þá
málrekstur sem fyrir mánuði endaði með dómi Hæstaréttar sem tók
undir með Henrik og sagði lóð hans
vera byggingarlóð samkvæmt
skipulagi frá árinu 1980. Hins vegar
hefðu uppdrættir að húsi hans ekki
samrýmst skilmálum deilskipulagsins og því rétt hjá bæjaryfirvöldum að synja honum um að reisa
hús samkvæmt þeim teikningum.
Hæstiréttur segir þannig að
byggja megi hús á lóðinni þótt þessar tilteknu teikningar hafi farið út
fyrir skilmálana. Það lítur samt

lýðræði orðið virkt í Írak og
flestir bandarískir
hermenn farnir
þaðan. Lítil hætta
stafar þá af
talibönum í
Afganistan og
Osama bin Laden
verður annað
hvort kominn í
fangelsi eða
dauður.
JOHN MCCAIN
Svo spáir John
McCain, sem á fimmtudag lýsti
því hvernig hann sér fyrir sér
ástandið í heiminum fjórum árum
eftir að hann tekur við embætti
forseta Bandaríkjanna - að því
gefnu að hann verði kosinn í það
embætti.
Hann sér einnig fyrir sér að
Bandalag lýðræðisríkja hafi tekið
við af Sameinuðu þjóðunum. - gb

Kvikmyndahátíðin í Cannes:

Íslenskir tónar
á Canneshátíð
KRISTJÁN SVEINBJÖRNSSON Forseti

HENRIK THORARENSEN Eigandi Mið-

bæjarstjórnar á Álftanesi á sinni lóð.

skóga 8 stendur hér í frosinni vaðlaug
sem forseti bæjarstjórnar útbjó á lóð
hans.

ekki út fyrir að Henrik fái að byggja
því eins og áður segir hyggjast bæjaryfirvöld afmá byggingarlóð hans
út af skipulaginu.
„Ef fyrirætlanir skipulags- og
byggingarnefndar og sveitarfélagsins ganga eftir er alveg ljóst að
umbjóðandi minn [Henrik] mun
ekki láta þær yfir sig ganga,“ segir
Guðmundur Ágústsson, lögmaður
Henriks, í bréfi til bæjaryfirvalda
á Álftanesi. Guðmundur segir
breytingarnar á skipulaginu ekki
aðeins svipta Henrik eignarrétti
sínum heldur ganga þvert á dóm
Hæstaréttar sem þannig væri gefið
„langt nef“ auk þess sem bærinn
yrði bótaskyldur.

Deilan um sjávarlóðina Miðskóga 8 hefur flækst af því að
beint fyrir ofan lóðina býr Kristján Sveinbjörnsson, odddviti meirihluta Álftaneslistans og forseti
bæjarstjórnar. Kristján hafði nýtt
hina óbyggðu lóð, meðal annars
fyrir vaðlaug sem hann útbjó.
Kristján hefur beitt sér gegn
því að Henrik fái að byggja á lóðinni en hefur ávallt vísað á bug
ásökunum um að afstaða hans
markist af eiginhagsmunum. Segist hann einfaldlega telja að ný
bygging rúmist ekki á lóðinni þar
sem hún sé svo nærri sjávarkambinum.
gar@frettabladid.is

LIST Anna Halldórsdóttir Spaid

tónskáld samdi tónlistina við
teiknimyndina Written by Gandhi
sem maður hennar Joseph Spaid
framleiddi. Hún verður til sýnis í
Stuttmyndahorni á
kvikmyndahátíðinni í
Cannes.
„Umsóknarfresturinn um WRITTEN BY GANDHI
að fá að sýna
mynd á Cannes var að verða
útrunninn þegar við ákváðum að
láta reyna á þetta,“ segir Anna.
„Og það kom okkur eiginlega í
opna skjöldu þegar okkur var
síðan sagt að mæta með myndina.“
Í myndinni eru margar tilvitnanir í Mahatma Gandhi og er
markmiðið með henni að stuðla að
friði.
- jse

Allsherjargoði við hljóðritanir á kyrrlátum skógarhljóðum í óvæntum mótbyr:

Herþotur trufla hljóðupptöku
UMHVERFISMÁL „Þetta passaði ekki alveg því ég var að
taka upp lágstemmd hljóð fyrir kyrrláta stemningu í
ameríska bíómynd,“ segir Hilmar Örn Hilmarsson,
tónlistarmaður og allsherjargoði Ásatrúarmanna,
sem telur drunur frá frönskum herþotum hafa
truflað upptökur í hljóðveri hans á Álftanesi.
Fjórar franskar herþotur komu hingað á mánudag í
síðustu viku til eftirlitsstarfa. Hilmar telur gný frá
þotunum hafa verið á Álftanesi í tvo daga í síðustu
viku. „Þetta var sérstaklega bagalegt annan daginn
sem segja má að hafa farið meira en hálfur í súginn
hjá mér. En eftir þetta hef ég sem betur fer ekkert
heyrt. Ef þetta héldi áfram væri það ekkert annað en
umhverfismengun,“ segir Hilmar.
Urður Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins, segir að ráðuneytinu hafi engar
kvartanir borist vegna flugs frönsku þotanna.
„Þessar þotur sinna fyrst og fremst eftirliti á hafi
úti og stunda ekkert lágflug yfir landi. Hins vegar
þurfa þær auðvitað og taka á loft og lenda á Keflavíkurflugvelli,“ segir Urður sem kveður þotuflugmennina þess utan hafa æft lendingar á Egilsstöðum og
Akureyri.
- gar

HILMAR ÖRN HILMARSSON Tónlistarmaðurinn og allsherjar-

goðinn segir herþotugný og hljóðritanir á skógarstemningu
ekki fara saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bylting í þjónustu Hafnarfjarðarbæjar:

ÍBÚAGÁTT
HAFNARFJARÐAR
á www.hafnarfjordur.is

Nú þegar við fögnum hundrað ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar, er okkur sönn ánægja að
taka í notkun Íbúagátt Hafnarfjarðar, gagnvirkan þjónustuvef sem staðsettur er á heimasíðu
Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.
Með opnun Íbúagáttarinnar er m. a. hægt að sækja um þjónustu bæjarins, senda inn formleg
erindi, fylgjast með ferli þeirra í stjórnkerﬁnu og koma skoðunum á ýmsum málefnum bæjarfélagsins á framfæri – hvenær sem er.

1.

Íbúagáttin er framtíðartæki í gagnvirkri þjónustu og nútímalegum samskiptum. Ég vona að
sem ﬂestir haﬁ gagn af þessu nýja tæki og nýti sér það til hins ýtrasta.

Lúðvík Geirsson bæjarstjóri

www.hafnarfjordur.is

2.

Íbúagátt Hafnarfjarðar
Innskráningarsíða

3.
Mín síða
Málin mín
Umsóknir
Gjöld
Samráð
Hjálp
…

Stiklað á stóru í notkun á Íbúagáttinni:
Upphaﬁð
Aðgangur að íbúagáttinni er bundinn kennitölu
notanda. Þú sækir um aðgang og færð sent lykilorð
í heimabankann þinn. Þú ferð inn á Íbúagáttina með
því að smella á hnapp eða ﬂipa á www.hafnarfjordur.
is. Þá kemstu inn á forsíðu Íbúagáttarinnar þar sem
þú skráir þig inn með kennitölu og lykilorði.

Öryggið
Íbúagátt Hafnarfjarðar er varin með SSL og öll
samskipti á vefnum eru því dulkóðuð. Nánari
upplýsingar um öryggismál Íbúagáttarinnar eru
á innskráningarsíðunni.

Valmyndin

FABRIKAN

Aðalvalmynd Íbúagáttarinnar byggist upp af sex
ﬂipum; Mín síða, Málin mín, Umsóknir, Gjöld,
Samráð og Hjálp:

Mín síða

Málin mín

Samráð

Þegar þú hefur skráð þig inn á forsíðu
Íbúagáttarinnar kemstu inn á Mína síðu. Þessa
síðu getur þú sérsniðið að þínum áhugasviðum
með því að breyta stillingum. Eftir að hafa breytt
stillingum birtast t.d. eingöngu þeir tenglar sem
þú vilt sjá á þessari síðu, og þér berast eingöngu
fréttir og fundargerðir sem tengjast þínum
áhugasviðum.

Hér færðu yﬁrlit yﬁr þau mál sem þú ert með í
úrvinnslu og fylgist með framgangi þeirra innan
bæjarkerﬁsins.

Á þessari síðu hafa bæjarbúar tækifæri til að
tjá sig um einstök mál sem stofnað hefur verið
til af starfsmönnum bæjarins eða pólitískum
fulltrúum.

Á Mín síða er einnig hægt að fara beint inn
á einstaka þætti vefsins, t.d. Málin mín og
Gjöld. Þú færð upplýsingar um það hvort þín
bíði skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ og getur
fengið beint samband við þjónustufulltrúa hjá
Þjónustuveri Hafnarfjarðar eða átt netsamtal við
bæjarstjóra (á auglýstum samtalstímum). Einnig
getur barnafólk tengst beint inn á Mentor.is og
Leikskóli.is.

Umsóknir
Hér getur þú sótt rafrænt um þjónustu á vegum
Hafnarfjarðarbæjar.

Gjöld
Á þessari síðu færðu yﬁrlit yﬁr þau gjöld sem þú
greiðir til Hafnarfjarðarbæjar.

Gjöld
Hér ﬁnnur þú hjálpartexta við innihald
Íbúagáttarinnar. Einnig má leita til Þjónustuvers
Hafnarfjarðar ef aðstoðar er þörf eða spurningar
vakna.

Farðu inn á www.hafnarfjordur.is
og skráðu þig inn á
Íbúagátt Hafnarfjarðar.
Gangi þér vel!

VEISTU SVARIÐ?

8

18. maí 2008 SUNNUDAGUR

Heimsnýjung við Háskólann á Akureyri:

Varnarmál Finna:

Meistaranám í heimskautarétti

Ráðherra mærir vægi NATO

MENNTAMÁL Háskólinn á Akureyri

1 Hvaða leikari fékk á dögunum sendar ársbirgðir af
svitalyktaeyði?
2 Hvar eru verslanirnar þrjár
sem BT ætlar að loka?
3 Hvaða íslenski knattspyrnumaður lék á Wembley í ensku
bikarkeppninni í gær?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

býður nú í haust, fyrstur háskóla í
heiminum, upp á nám í heimskautarétti.
Heimskautaréttur tekur til
þeirra lagareglna sem gilda um
heimskautasvæðin tvö. Að því er
fram kemur í kynningarefni á
hinni nýju námsbraut er áhersla
lögð á viðeigandi svið alþjóðaréttar, svo sem umhverfisrétt, hafrétt, auðlindarétt og á réttindi
frumbyggjaþjóða. Þá nær hann
einnig til fullveldismála og ágreinings um lögsögumörk á landi og
sjó, ásamt fleiru.
Stjórnandi nýju námsbrautarinnar er Guðmundur Alfreðsson,

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI Sjónum beint að

málefnum norðurslóða.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÆGIR

prófessor í alþjóðarétti við Háskólann í Lundi í Svíþjóð, en meðal
samstarfsaðila Háskólans á Akureyri í þessu verkefni eru Fróðskaparsetrið í Færeyjum, háskólinn í
Nuuk á Grænlandi og í Rovaniemi í

Ráðherra á fundi Sjálfsbjargar:

Gordon Brown íhugar þátttöku í raunveruleikaþætti:

Bifreiðastyrkir
endurskoðaðir

Reynir að auka vinsældir

FÉLAGSMÁL Bifreiðastyrkir
hreyfihamlaðra verða endurskoðaðir þegar
styrkirnir færast
undir félagsmálaráðuneytið
á næstunni.
Þetta kom fram í
máli Jóhönnu
Sigurðardóttur
félagsmálaráðJÓHANNA SIGherra í ávarpi
URÐARDÓTTIR
hennar á fundi
Sjálfsbjargar á föstudag.
Uppbætur og styrkir hafa ekki
hækkað í mörg ár, og endurskoða
þarf þann tíma sem líður milli
úthlutana, sagði Jóhanna. Hún
sagðist einnig til viðræðu um
hvort breyta þurfi skilyrðum
fyrir styrkveitingum, og óskaði
eftir sjónarmiðum hreyfihamlaðra um málið.
- bj

BRETLAND, AP Gordon Brown, for-

sætisráðherra Bretlands, er að
reyna að ná vopnum sínum á ný,
meðal annars með því að íhuga í
alvöru að taka þátt í raunveruleikasjónvarpsþætti.
„Þurri Skotinn“ eins og Brown er
stundum kallaður leiddi Verkamannaflokkinn til sögulegs ósigurs
í sveitarstjórnarkosningum í Englandi og Wales á dögunum og trú-

BROSANDI BROWN „Þurri Skotinn“ reynir

að fríska upp á ímyndina.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

verðugleiki stefnu hans í efnahagsmálum hefur beðið hnekki vegna
lánsfjárkreppunnar og óvinsælla
skattabreytinga. Þetta hefur orðið
til þess að málsmetandi samflokksmaður hans hefur sagt að Brown
muni líklega verða að víkja fyrir
nýjum flokksleiðtoga fljótlega.
Gegn þessum mótbyr teflir
Brown fram ýmsum tillögum sem
líklegar eru til vinsælda. Í vikunni
staðfesti hann að ríkisstjórnin hefði
ákveðið að taka 2,7 milljarða punda
að láni sem varið verður til að bæta
tekjulágu fólki upp afnám lægsta
tekjuskattsþrepsins, sem Brown
viðurkennir að hafi verið mistök.
Að auki hefur það lekið út að
Brown sé að íhuga að taka þátt sem
dómari í nýjum hæfileikaleitarþætti í breska ríkissjónvarpinu
BBC. Vinnutitill þáttarins kvað
vera „Junior P.M.“ eða ungdómsforsætisráðherra.
- aa

Ã_ÂVgh{ii
jbkZa[ZgÂ

Finnlandi. Þá verður einnig haft
samstarf við háskóla í Kanada,
Alaska, Rússlandi og Noregi.
Margt veldur því að heimskautasvæðin eru nú æ meir í brennidepli alþjóðamála. Bráðnun heimskautaíssins getur opnað nýjar
siglingaleiðir og aðgang að náttúruauðlindum. „Þetta veldur snaraukinni eftirspurn eftir fólki með
sérfræðiþekkingu á málefnum
heimskautasvæðanna,“
segir
Ágúst Þór Árnason, sem fyrir hönd
HA hefur haft veg og vanda af
undirbúningi nýju námsbrautarinnar. Hann tekur fram að námið
sé opið bæði löglærðum og fólki úr
öðrum greinum félagsvísinda. - aa

MIKLIR HAGSMUNIR Í HÚFI Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitar-

félaga, og Anna Margrét Guðjónsdóttir, forstöðumaður Brusselskrifstofu sambandsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ekki gert ráð
fyrir sveitarfélögum í EES
Íslensk sveitarfélög hafa margvíslegra hagsmuna
að gæta í Evrópusamstarfi. Formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga vill skoða betur kosti og galla
Evrópusambandsaðildar fyrir sveitarfélögin.
Þátttaka
íslenskra sveitarfélaga í Evrópusamstarfi hefur stóraukist á síðustu árum, enda eiga þau mikilla
hagsmuna að gæta í því. Þetta
segja Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði og formaður
Sambands íslenskra sveitarfélaga, og Anna Margrét Guðjónsdóttir, forstöðumaður Brusselskrifstofu
sambandsins
sem
opnuð var fyrir tveimur árum. Í
samtali við Fréttablaðið nefna
þau þessu til vitnis að það er verkefni sveitarfélaga að framfylgja
minnst helmingi allra EES-gerða
sem innleiddar eru á Íslandi.
Þau segja opnun Brusselskrifstofunnar hafa breytt miklu í
hagsmunagæslustarfinu
gagnvart löggjafarferli Evrópusambandsins og EES. En það hamli
því starfi að í EES-samningnum
er ekki gert ráð fyrir neinni
aðkomu sveitarfélaga að því ferli.
Unnið sé að því að ráða bót á
þessu með því meðal annars að fá
EFTA-ríkin til að koma á fót eigin
vettvangi fyrir sveitarstjórnarstigið, sem speglað gæti Héraðanefnd Evrópusambandsins sem
er sú stofnun þess sem gætir
hagsmuna sveitar- og héraðsstjórnarstigsins innan ESB.
Nú fer hagsmunagæslustarf
íslenskra og norskra sveitarfélaga, það er sveitarfélaga EFTAríkjanna í EES, að mestu fram í
gegnum Evrópusamtök sveitarfélaga, CEMR, en stefnumótunarnefnd þeirra samtaka fundaði
nýlega í fyrsta sinn á Íslandi.
Þetta starf fer að sögn Önnu Mar-

SVEITARSTJÓRNARMÁL

>c\^W_g\ Hagc <haVYii^g [dgbVÂjg
HVb[na`^c\Vg^ccVg d\ jiVcg`^hg{Â]ZggV
WÅÂjg[ad``hbccjbd\hijÂc^c\h[a`^i^a
[jcYV { cd``gjb ]Zahij ÄiiWÅa^hhiÂjb
aVcYh^ch[g{&)#i^a',#bV#

Miðvikudaginn 14. maí á Hótel KEA, Akureyri
Fimmtudaginn 15. maí í Víkinni, Hafnargötu 80, Reykjanesbæ
Mánudaginn 19. maí í Gistihúsinu, Egilsstöðum
Þriðjudaginn 20. maí í Skrúðgarðinum, Akranesi
Þriðjudaginn 27. maí í Tryggvaskála, Selfossi

Fundirnir hefjast kl. 20 – Allir velkomnir!

Nánari upplýsingar á www.samfylking.is

FINNLAND Finnski aðmírállinn
Georgí Alafuzoff segir að taka
þurfi tillit til þess að rússneski
herinn styrkist stöðugt og að sama
gildi um rússneskan efnahag.
Rússar hafi fimmta stærsta
efnahagskerfi heims og þeir muni
lenda í miklum átökum á næstu
áratugum.
Jyri Häkämies, varnarmálaráðherra Finnlands, segir í norska
dagblaðinu Aftenposten að gangi
Finnar og Svíar í Atlantshafsbandalagið vegi norrænu þjóðirnar
þungt í bandalaginu. Það myndi
ekki aðeins styrkja norrænt
samstarf heldur einnig hafa áhrif
á tengsl NATO og Rússlands. - ghs

grétar einnig fram með persónulegum tengslum við meðlimi viðeigandi fagnefnda Evrópuþingsins
og Héraðanefndar ESB, en þeir
eru flestir sjálfir sveitarstjórnarmenn, tilefndir af landssamtökum sveitarfélaga í aðildarríkjunum. Þá sé líka mikilvægt að vera í
tengslum við þá stjórnsýsludeild
framkvæmdastjórnar ESB sem
sinnir þessum málum („DG
Regio“).
Aðspurður segir Halldór að
Samband íslenskra sveitarfélaga
hafi sem slíkt ekki tekið afstöðu
til þess hvort það telji hagsmunum íslenskra sveitarfélaga betur
borgið með fullri aðild Íslands að
Evrópusambandinu,
en
full
ástæða sé að hans dómi til að sambandið kanni betur þá kosti og
galla sem aðild myndu fylgja.
Með þeim aðgangi að byggðaáætlunum og uppbyggingarsjóðum sambandsins sem aðild myndi
fylgja gæti vissulega verið eftir
miklu að slægjast fyrir íslensk
sveitarfélög, einkum þau sem
liggja fjarri höfuðborgarsvæðinu, en þar sem skipuleg úttekt á
því hefur ekki farið fram væri
lítið hægt að segja um það á þessu
stigi.
Halldór bendir á að íslensk
stjórnvöld hafi „keypt sig inn í“
eina af byggðaáætlunum ESB og
til skoðunar sé að taka þátt í fleirum. Þessar áætlanir opni íslenskum sveitarfélögum möguleika á
margvíslegu samstarfi við sveitarfélög í ESB-löndum. Norðmenn
hafi keypt sig inn í fjölda þeirra.
audunn@frettabladid.is

Háskóli
lífs og lands
Spennandi háskólanám
til BS-gráðu
· Náttúru- og umhverfisfræði
· Umhverfisskipulag (grunnnám að landslagsarkitektúr)
· Búvísindi
· Hestafræði
· Skógfræði/landgræðsla
Námið fer fram á Hvanneyri í Borgarfirði en þar hefur
risið háskólaþorp í fallegu umhverfi með allri aðstöðu
og skemmtilegu félagslífi.

Umsóknarfrestur er til 4. júní.
Einnig er í boði meistaranám (MS) og doktorsnám.

Kynntu þér námið á heimasíðu skólans!
www.lbhi.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Kostnaðurinn við sjálfstæða peningastefnu:

Hvað svo?
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

F

orsætisráðherra sendi mjög ákveðin skilaboð á ársfundi
Seðlabankans í vor um ráðstafanir á sviði peningamála
til þess að mæta lausafjárvanda bankakerfisins. Seðlabankinn kynnti fyrsta skref þeirra viðbragða í lok síðustu viku. Þau hafa haft góð áhrif og eru líkleg til að auka
bjartsýni.
Í sumum erlendum umsögnum hefur þessum ráðstöfunum verið
lýst sem neyðaraðgerðum eða framlengingu í hengingaról. Veruleikinn er sennilega sá að á þessar aðgerðir má líta sem mikilvæga
viðspyrnu en ofmat væri að líkja þeim við lausnarorð. Ekkert
bendir til að einungis sé verið að lengja í hengingarólinni.
Vissulega er það svo að nauðir hafa rekið stjórnvöld til aðgerða
af þessu tagi. Viðbrögð markaðarins benda hins vegar til að á þeim
vettvangi sé trú á að Ísland geti unnið sig út úr örðugleikunum.
Annað verður því ekki sagt en að forsætisráðherra hafi tekið á
viðfangsefninu af mikilli yfirvegun og styrk. En stóra spurningin
er þessi: Hvað svo?
Ýmsir hafa lýst efasemdum um réttmæti þess að gera rástafanir til þess að Seðlabankinn geti í reynd verið trúverðugur lánveitandi til þrautavara fyrir viðskiptabanka sem hafa vaxið honum
yfir höfuð. Af því hlýst alltaf nokkur kostnaður fyrir skattborgarana. Það er satt og rétt en er ekki gild mótbára eins og sakir
standa. Svo lengi sem Ísland kýs að reka sjálfstæða peningastefnu
með ósamkeppnishæfan gjaldmiðil verða skattgreiðendurnir að
bera þennan kostnað.
Þá má spyrja á móti: Er ávinningurinn af því að viðhalda sjálfstæðri mynt slíkur að það réttlæti þessar sérstöku fórnir skattborgaranna til frambúðar? Helsta röksemdin sem færð hefur
verið fram í því efni er sú að sjálfstæð peningastefna sé nauðsynleg til að jafna ólíkar sveiflur í þjóðarbúskap Íslands og viðskiptalandanna. Veruleikinn er hins vegar sá að hún hefur í reynd
fremur ýkt þennan sveiflumun en hitt. Það mun ekki breytast við
þessar aðgerðir.
Niðurstaðan er þá þessi. Fórnarkostnaður skattborgaranna er
óhjákvæmilegur um tíma en ekki réttlætanlegur til frambúðar.
Fyrir þá sök þarf að fylgja tímabundnum ráðstöfunum langtíma
stefnumörkun um íslensk peningamál. Kostirnir eru tveir: Krónan
með þeim aukakostnaði sem henni fylgir og lélegri samkeppnisstöðu eða evra með þeim hagstjórnaraga sem hún kallar á.
Eru menn reiðubúnir til að beygja sig undir aukinn aga til að ná
betri stöðugleika í þjóðarbúskapinn og traustari samkeppnisstöðu?
Næsti prófsteinn í því efni eru fjárlög komandi árs og fjárhagsáætlanir sveitarfélaga. Ljóst er að bæði ríkissjóður og sveitarsjóðir munu tapa tekjum fyrir áhrif af falli krónunnar. Tekjuöflun
ríkissjóðs hefur verið að hluta til fölsk vegna viðskiptahallans.
Framhald þeirra aðgerða sem nú hafa verið ákveðnar á peningamarkaðnum hlýtur því að felast í mjög aðhaldssömum ráðstöfunum í ríkisfjármálum. Þetta á alveg sérstaklega við hafi menn í
huga að gera Ísland í stakk búið til að taka upp evru. Það getur
ekki gerst nema sæmilegu jafnvægi verði náð fyrst.
Fróðlegt verður að fylgjast með því hvort þeir stjórnmálamenn
sem eru hlynntir evru gangi fram fyrir skjöldu með meiri aðhaldssemi í ríkisfjármálum en aðrir. Við fjárlagagerðina reynir á hversu
fúsir menn eru að beygja sig undir aukinn aga og sýna í verki að
við getum tekið þær ákvarðanir sem óhjákvæmilegar eru vilji
menn stefna að betra jafnvægi til frambúðar.
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Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björgvin Guðmundsson og Björn Ingi Hrafnsson. Fréttablaðið kemur út í
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu.
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stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Meirihlutamambó
Eftir meirihlutabreytingar í bæjarstjórn
Akraness er þar sama staða komin
upp og í Reykjavík. Það er að fyrstu
varabæjar- eða varaborgarfulltrúar Flista styðja ekki sitjandi meirihluta sem
aðalmenn þeirra standa að. Á Akranesi
og í Reykjavík getur því meirihlutinn
fallið við það eitt að varamaður taki
sæti í stað aðalmanns. Í Fréttablaðinu
á fimmtudaginn sagðist Magnús Þór
Hafsteinsson, varabæjarfulltrúi
F-lista á Akranesi erfitt að
segja hvort hann myndi
fella meirihlutann kæmist
hann í aðstöðu til þess.
Það yrði bara að
ráðast. Framtíð meirihlutanna veltur því
líklega á heilsu og
viðveru sitjandi aðal-

manna. Annars gætu íbúar Reykjavíkur
og Akraness þurft að búa við enn ein
meirihlutaskiptin á kjörtímabilinu.

og þröngsýni og því sé Frjálsblyndir
réttnefni á flokknum.

Meirihluti Frjálslyndra

Davíð Oddsson, seðlabankastjóri var
gestur í hádegisviðtalinu á Stöð 2
á föstudaginn. Ræddi hann meðal
annars það að Seðlabanki Íslands
hafi tryggt sér aðgang að 1,5 milljarði
evra með samningum við seðlabanka
Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Það
þótti tíðindum sæta að Davíð kæmi í
viðtal í Skaftahlíðinni þar sem Stöð 2
er til húsa. Í það hús kom Davíð síðast
árið 1978 og þá til að
dansa á skemmtistaðnum Lídó sem þá var í
Skaftahlíðinni.

Með breytingum á meirihluta í bæjarstjórn Akraness er Frjálslyndi flokkurinn
hvergi í meirihluta í bæjar- eða sveitarstjórn á Íslandi þar eð Ólafur F., borgarstjóri F-lista, tilheyrir Íslandshreyfingunni. Hvort minnihlutaseta Frjálslyndra
er til komin vegna frambjóðenda- eða
stefnumála er sjálfsagt mismunandi.
Grímur Atlason, fyrrverandi bæjarstjóri
í Bolungarvík virðist þó hafa fundið ástæðu fyrir litlu fylginu og
segir flokkinn vera þann stjórnmálaflokk á Íslandi sem tekið
hafi málstað þeirra sem óttast
hið útlenda og gert að sínum.
Segir hann slíkt byggt á ótta

Davíð í Skaptahlíðinni

olav@frettabladid.is

BITBEIN Árni Páll Árnason spyr:

Á að setja nýja Sjúkratryggingastofnun á fót?

VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

Snýst um traust
á heilbrigðisráðherra

Mikilvægt
framfaraskref

Það liggur fyrir að íslenska heilbrigðiskerfið er eitt
það besta í heimi. Samkvæmt niðurstöðu OECD er
það öfundsvert. Það er vissulega viðunandi
einkunnagjöf fyrir Framsóknarflokkinn sem fór
með heilbrigðismál í landinu í tólf ár, eða þar til í
maí í fyrra. Nú eru hins vegar runnir upp óvissutímar. Ástæðan er sú að í skammri tíð nýs heilbrigðisráðherra, sem starfar m.a. á ábyrgð Samfylkingarinnar, hafa virtir embættismenn hrakist úr starfi og
boðuð hefur verið grundvallarbreyting á stefnunni í
heilbrigðismálum.

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til laga um
sjúkratryggingar sem felur í sér breytingu á
fyrirkomulagi greiðslna ríkisins fyrir heilbrigðisþjónustu. Höfuðáhersla verður lögð á að fjárveitingar ríkisins til veitenda heilbrigðisþjónustu verði
tengdar þeirri þjónustu sem veitt er.

Áhugi Sjálfstæðisflokksins á heilbrigðismálum
Það er langt síðan okkur framsóknarmönnum varð
ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn hefði mikinn áhuga á
að fara með heilbrigðismál í landinu. Formaður
Sjálfstæðisflokksins tjáði sig í viðræðuþætti í
aðdraganda kosninga með þeim hætti að ekki fór á
milli mála að Sjálfstæðisflokkurinn myndi gera
kröfu um að fá heilbrigðisráðuneytið í þeirri
ríkisstjórn sem mynduð yrði að loknum kosningum.
Vitandi það að við framsóknarmenn myndum ekki
verða fús til að láta málaflokkinn af hendi af ótta við
einkavæðingaráform sjálfstæðismanna, sneri Geir
sér til Samfylkingarinnar sem seldi sig ódýrt.
Stefnan birtist síðan í stjórnarsáttmála nýrrar
ríkisstjórnar þar sem segir m.a. að skapað verði
svigrúm til fjölbreytilegra rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu, m.a. með útboðum og þjónustusamningum.
Yfirgangur stjórnarflokkanna
Á haustþingi flutti ríkisstjórnin frumvarp þar sem
m.a. var kveðið á um nýja stofnun sem hafi það
hlutverk að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda
heilbrigðisþjónustu og að kostnaðargreina heilbrigðisþjónustuna. Samkvæmt 18. grein frumvarpsins
fékk heilbrigðisráðherra heimild til að skipa
stofnuninni stjórn og ráða forstjóra, án þess að
Alþingi hefði fjallað um stofnunina sem slíka. Við
framsóknarmenn sátum hjá við afgreiðslu greinarinnar þar sem vinnubrögðin voru alls óviðunandi.
Það næsta sem fréttist af þessari nýju stofnun var
að auglýst var eftir forstjóra. Þegar níu þingdagar
voru til þinghlés birtist svo loks frumvarp til laga
um sjúkratryggingar, upp á 73 greinar.
Málið var tekið á dagskrá í vikunni með afbrigðum sem samþykkt voru af stjórnarsinnum. Þá bar
enn til tíðinda. Formaður heilbrigðisnefndar greindi
frá því úr ræðustól að hún væri í eigin nafni búin að
senda málið út til umsagnar. Samkvæmt þingsköpum eru það hins vegar nefndir þingsins sem senda
mál út til umsagnar en ekki einstaka þingmenn. Allt
ber þetta með sér yfirgang stjórnarflokkanna og
lítilsvirðingu gagnvart Alþingi.
Við framsóknarmenn setjum okkur ekki fyrirfram
gegn tilvist Sjúkratryggingastofnunar. Áþekkar
hugmyndir höfðu komið fram í tíð framsóknarráðherra í heilbrigðisráðuneytinu. Það sem gerir málið
hins vegar snúið er að við treystum illa heilbrigðisráðherranum Guðlaugi Þór Þórðarsyni og Sjálfstæðisflokknum til að fara með það vald sem lög um
sjúkratryggingar veita.
Það virðist hins vegar Samfylkingin gera með
bros á vör.

Fagleg umgjörð rekstrar
Nýja kerfið byggir á sænskri fyrirmynd. Markmið
kerfisins er viðhalda hinu norræna þjónustukerfi,
sem felst í að notendur heilbrigðisþjónustu eigi
aðgang að heilbrigðisþjónustu sem veitt sé án tillits
til efnahags. Í dag búa opinberar heilbrigðisstofnanir við óskilvirka fjárveitingaumgjörð, þar sem ekki
er skýrt samhengi milli þeirra verka sem unnin eru
og þeirra fjárveitinga sem ríkið veitir til starfseminnar. Þannig býður núverandi kerfi heim þeirri
hættu að fjárlagaramminn stjórni þjónustustiginu,
með hörmulegum afleiðingum fyrir þá sem þjónustunnar eiga að njóta.
Í hinu nýja kerfi er gert ráð fyrir að allar fjárveitingar verði byggðar á samningum um tiltekna
þjónustu og að komið verði á skipulegu verklagi við
eftirlit með gæðum þeirrar þjónustu sem veitt er.
Nú þegar eru í lögum víðtækar valdheimildir fyrir
stjórnvöld til að semja um framkvæmd heilbrigðisþjónustu og er ekki gert ráð fyrir að þær verði auknar, en komið verði á faglegri umgjörð um beitingu
þeirra. Nýju stofnuninni verður þannig gert að gæta
að öryggishlutverki opinberra sjúkrahúsa og því að
viðhalda faglegri þekkingu þar. Jafnframt verður
hætt að semja við hagsmunasamtök veitenda
heilbrigðisþjónustu á borð við félög lækna, eins og
tíðkast hefur hingað til, og bannákvæði samkeppnislaga munu gilda um samstilltar aðgerðir veitenda
þjónustunnar gagnvart ríkinu.
Aukið jafnrétti
Ýmsir hafa haft hátt á undanförnum mánuðum um
að í breytingunum felist einkavæðing, markaðsvæðing, sala sjúklinga eða eitthvað þaðan af verra. Í
frumvarpinu er þvert á móti að finna ákvæði sem
tryggja betur en gert er í núgildandi lögum að
aðgangur að heilbrigðisþjónustu eigi að vera án
tillits til efnahags. Þá er sett í lög ákvæði sem
beinlínis bannar veitendum þjónustu að krefja
sjúkratryggða einstaklinga um frekara gjald en felst
í almennri kostnaðarþátttöku skv. reglugerð. Þannig
er beinlínis bannað með lögum að veitendur
þjónustu bjóði notendum að borga sig fram fyrir í
biðröð. Þá er girt fyrir að hér geti skapast bandarískt kerfi sem felur í sér endurgreiðslu að hluta á
útlögðum kostnaði, sem myndi leiða til aukins
kostnaðar og brjóta niður hið norræna þjónustukerfi
sem við höfum byggt á.
Betri velferðarþjónusta
Markmið jafnaðarmanna er nú sem fyrr að tryggja
bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á fyrir alla, án
tillits til efnahags. Óskilvirkt fjárveitingakerfi
dregur úr gæðum þjónustu og kostnaðaraðhaldi. Við
verðum að tryggja hámarks gæði fyrir alla – ekki
bara suma. Einungis þannig þróum við hágæða
heilbrigðiskerfi fyrir alla til lengri tíma litið.
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Nýjasta uppákoman í Reykjavík
verið væri að veita stórauknu fjármagni til leikskólamála.
Á þessu ári er kostnaðurinn vegna þessara verkefna áætlaður 118 milljónyrir um mánuði síðan
ir umfram fjárhagsáætlun
blésu fulltrúar meirisem til stóð að bæta inn í
hlutans í borgarstjórn
ramma leikskólasviðs. EinReykjavíkur til blaðadrægni virtist vera um
mannafundar og kynntu
málið hjá meirihlutanum á
aðgerðaráætlun sína í leikblaðamannafundinum
skólamálum „Borgarbörn“. SIGRÚN ELSA
þegar aðgerðaráætlunin
Eins og menn muna voru SMÁRADÓTTIR
var kynnt. Enda fundurumdeildar heimgreiðslur
inn best heppnaði blaðamannafundstærsti einstaki kostnaðarliðurinn í
ur þessa meirihluta, búið að ráða
aðgerðaráætluninni á þessu ári,
auglýsingastofu til þess að yfirauk þess sem leggja átti aukið fjárbragð fundarins gæti verið sem
magn í einkarekna leikskóla og
glæsilegast, hanna sérstakt merki
dagforeldrakerfið. Við kynningu á
fyrir aðgerðaráætlunina og borgaraðgerðaráætluninni gerðu fulltrúfulltrúar meirihlutans með sín blíðar meirihlutans mikið úr því að

UNMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir skrifar um borgarmál

F

legustu bros á vörum þegar stórauknu fjármagni til málaflokksins
var lofað.

Svíkja sjálf sig
Nú mánuði síðar samþykkir svo
sami meirihluti í borgarráði að
Leikskólasvið eigi að fjármagna
aðgerðaráætlun
meirihlutans,
borgarbörn, innan fjárhagsáætlunar ársins. Þannig er sviðinu gert að
taka af því fjármagni sem samkvæmt fjárhagsáætlun er ætlað til
reksturs leikskólanna í borginni.
Þessi afgreiðsla er þvert á fyrri
yfirlýsingar meirihlutans og kynningu á málinu í leikskólaráði og
víðar. Þessi niðurstaða kemur því
illa í bakið á þeim borgarbúum sem
lögðu trúnað á trumbuslátt meirihlutans um stóraukið fjármagn til

málaflokksins vegna borgarbarnastefnunnar.

Losaraleg fjármálastjórn
Það virðist vera alveg sama hvert
litið er, þessum ólánssama meirihluta tekst að klúðra öllum málum,
meira að segja þeirra eigin tromp
breytast í jókera í höndunum á
þeim.
Meirihlutinn ber því fyrir sig að
nota eigi afgang sem hugsanlega
verði af rekstri leikskólasviðs á
þessu ári til verkefnanna. Það gefur
auga leið að það samrýmist ekki
góðri stjórnsýslu að ætla að ráðstafa afgangi ársins áður en árið er
liðið. Engin leið er að sjá það fyrir
hvort og þá hve mikill afgangur
verði af rekstrinum.
Til að hægt sé að hafa yfirsýn

yfir fjármál borgarinnar er mikilvægt að gegnsæi sé til staðar og að
ákvarðanatökuferli sé skýrt. Þannig
er nauðsynlegt fyrir meirihluta
hverju sinni að tryggja verkefnum
fjármagn áður en samþykkt er að
ráðast í þau. Það er ekki boðlegt að
ætla bara að vona að í lok árs gangi
allt upp, að hlutirnir reddist bara.
Það að missa fjármál borgarinnar
úr böndunum er ekki bætandi við
þær uppákomur sem þessi meirihluti býður borgarbúum upp á í
hverri viku. Maður skyldi ætla að
borgarfulltrúum meirihlutans væri
orðið ljóst, að málin hafa því miður
ekki tilhneigingu til að reddast hjá
þeim þessa dagana.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingar.

Námsmenn
í nútíð og
framtíð
UMRÆÐAN
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir
skrifar um námstækni

Höfundur er náms- og starfsráðgjafi og höfundur NemaNets –
namsstofan.is.

Í VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
MYNDAR ÞÚ TENGSL SEM SKIPTA MÁLI
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 0 6 0 8

Námsmenn eru
í mörgum hlutverkum
samhliða
námsmannshlutverkinu.
Samkeppni um
tíma þeirra er
gífurleg. Hraði
og hátækni eru
öflugar breytur
í lífsskilyrðum.
Að loknu fag- ÁSTA KRISTRÚN
námi mætir ein- RAGNARSDÓTTIR
staklingnum vinnumarkaður sem
einkennist af sveiflum og uppstokkunum á markaði og hreyfingu starfsfólks á milli verkefna
og starfa. Krafan um færni til
skjótrar aðlögunar í nýjum
aðstæðum eykst. Sífelld öflun
frekari þekkingar vegna vinnustaða- og starfsþróunar er það
umhverfi sem bíður námsmanna
þegar út í atvinnulífið er komið.
Kvikar aðstæður hafa margvísleg áhrif á vaxtarmöguleika einstaklinga.
Öryggi og hugarró sem er kjölfesta námsárangurs er ógnað af
örum breytingum. Útvíkkun námsumhverfis með tilkomu veraldarvefsins, aukin samkeppni um inngöngu í virta skóla, samkeppni um
bitastæð störf á hverfulum
atvinnumarkaði, eru breytur sem
kalla á endurskoðun námsmannavænna úrræða.
Algengasta hindrun námsmanna
í hröðu nútímasamfélagi er skortur á ögun í vinnulagi, handahófskenndar náms- og lestraraðferðir
og skortur á skipulögðu utanumhaldi námsgagna. Aðstæður gera
það að verkum að námsmenn
koma oft seint auga á að skortur á
markvissu vinnulagi er ein helsta
hindrunin í að ná þeim árángri
sem þeir leitast eftir. Þess í stað
setja þeir sökina á óskilgreindan
skort á „námsgetu“, á námið sjálft
sem sé of þungt og námsefnið sem
of umfangsmikið. Þá er stutt í vonleysi og uppgjöf.
Til er sérhæfður hugbúnaður
fyrir nær allar atvinnugreinar, en
bið hefur verið á sérstöku forriti
fyrir vinnu nútíma námsmanna.
Ekki er ólíklegt að misræmi í
áherslum varðandi gildi hugbúnaðar fyrir atvinnugreinar annars
vegar og hugbúnaðar sem vinnutæki námsmanna, telji drjúgt
þegar litið er til einbeitingarleysis, uppgjafar og brottfalls.
NemaNet er ný lausn sérhönnuð
fyrir vinnu námsmanna. Forritið
er hannað með tilliti til þarfa hugans við öflun þekkingar og þarfa
námsmanna í upplýsingasamfélagi. Því eins og yfirskrift NemaNets segir, „Nám er fag“.

Háskólinn í Reykjavík leggur mikið upp úr því að nemendur myndi góð tengsl við
atvinnulífið. Þeir afla sér þekkingar frá fyrsta degi sem nýtist þeim vel þegar þeir verða
þátttakendur í að móta og skapa framtíð íslensks samfélags. Nemendur Háskólans í
Reykjavík hafa sýnt og sannað að þeir geta látið drauma sína rætast, þeir eru óhræddir
við að framkvæma hugmyndir sínar, þeir kunna að stofna og reka fyrirtæki og gera það
í miklum mæli. Gæði háskólakennslu eru mest í Háskólanum í Reykjavík, samkvæmt
viðhorfskönnun á meðal íslenskra viðskiptafræðinema sem Ríkisendurskoðun birti í
fyrra.
Þess vegna á viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík að vera fyrsti valkostur þeirra sem
ætla að læra viðskiptafræði.
Framtíðin er HR.

Umsóknarfrestur er til 30. maí
Kynntu þér námið á www.hr.is

Viðskiptafræði BSc Alþjóðaviðskipti MSc Fjármál og reikningshald MSc Endurskoðun MSc Háskólanám með vinnu (HMV)
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Vegvísir að Evrópu
UMRÆÐAN
Björn Friðfinnsson
skrifar um Evrópumál

ríkja ESB og breytingar
á stjórnskipulagi sambandsins.

Drögum umsókn ekki á
langinn
ið myndun núverandi
ríkisstjórnar
var
Að
undanförnu
hafa
ákveðið að ekki yrði sótt
heyrst þær raddir í opinum aðild að Evrópusamberri umræðu hér á landi
bandinu á kjörtímabilað Íslendingar gætu haginu. Að baki þessarar
nýtt sér það besta frá
ákvörðunar er einkum BJÖRN
ESB, en sleppt öðru.
andstaða innan annars FRIÐFINNSSON
Hægt sé að tína rúsínríkisstjórnarflokksins
urnar af kökunni án þess
eins og kunnugt er.
að gleypa hana alla. Þannig hafa
Þær aðstæður hafa nú skapast í
ýmsir lýst áhuga sínum á því því
þjóðfélaginu, að ríkisstjórnin er
að taka einhliða upp evruna sem
undir þrýstingi um að fyrrnefndri
opinberan gjaldmiðil hér á landi
ákvörðun verði breytt. Sá þrýstán þess að undirgangast þann aga
ingur stafar fyrst og fremst af
í fjármálum, sem nauðsynlegur
þeim hremmingum sem fjármálaer til að halda uppi verðgildi
kerfi þjóðarinnar hefur nú lent í,
myntarinnar.
en ekki er síður alvarlegt að verið
Margir vilja enn kjósa þá lauser að skapa mannlífi og lífskjörung, sem hér ríkir í fjármálum
um jarðarbúa nýjan ramma með
hins opinbera, sem skýrast kemur
ráðstöfunum sem knúnar eru
fram, þegar ráðherrar ríða um
fram af loftslagshlýnun og ofnýthéruð í aðdraganda alþingiskosningu auðlinda jarðar. Íslendingar
inga þar sem þeir án lagaheimildverða af þeim sökum að styrkja
ar gefa óspart út ávísanir á
samningsstöðu sína og áhrif á
útgjöld, sem næstu ríkisstjórn og
alþjóðlegum vettvangi og leita
þingmeirihluta er svo ætlað að
þar bandamanna með svipaða
afla fjármuna til. Það dregur
hagsmuni og sjónarmið. Af augeinnig úr trausti á hagstjórninni,
ljósum ástæðum er þá bandaað Seðlabanki og ríkisstjórn virðmenn fyrst og fremst að finna
ast oft ekki hafa samstillt áralag í
innan ESB. Það telur nú 27 ríki og
siglingu þjóðarbúsins.
standa yfir aðildarviðræður við
Eins og sakir standa leiða öll
Króatíu sem væntanlega verður
skynsamleg rök til þeirrar niðuraðili árið 2009. Hugsanlegt er að
stöðu að Íslendingar eigi ekki að
Íslendingar gætu orðið þeim samdraga það lengur að sækja um
ferða.
aðild að ESB. Slík aðild myndi í
Það leiðir af ákvæðum EESfullnustu tímans leiða til aðildar
samningsins, að verulegur hluti
að myntbandalagi Evrópu og
af löggjafarstarfi Alþingis og
þyrfti að taka markviss skref til
íslenskra stjórnvalda felst nú í
þess að fullnægja aðildarskilmálþví að aðlaga íslenska löggjöf og
um þess sem fyrst. Einbeittur
stjórnsýslureglur að reglum Evrásetningur um aðild að ESB
ópusambandsins, en um efni lögmyndi auka traust á íslenska
gjafarinnar hafa Íslendingar haft
þjóðarbúinu bæði heima og
lítil og stöðugt þverrandi áhrif.
erlendis. En hvað þarf til?
Kemur þar til fjölgun aðildarUm umræður síðustu vikna

V

hefur komið fram sú hugmynd að
gerður verði „Vegvísir“ sem
unnið verði eftir. Hér er um margslungið verkefni að ræða sem
snýr bæði að breytingum innanlands og einnig að aðgerðum sem
miða að útvíkkun EES-samstarfsins.

Eins og sakir standa leiða öll
skynsamleg rök til þeirrar
niðurstöðu að Íslendingar eigi
ekki að draga það lengur að
sækja um aðild að ESB.
Stjórnarskrá lýðveldisins
Ólafur Jóhannesson prófessor og
síðar forsætisráðherra vakti
athygli á því árið 1962 að ástæða
væri til að gaumgæfa breytingu á
stjórnarskrá lýðveldisins á þann
hátt að í hana væri sett ákvæði
um hugsanlega aðild Íslands að
alþjóðasamtökum, sem kallaði á
framsal
ákvörðunarvalds
á
afmörkuðum sviðum til sameiginlegra stofnana. Jafnframt taldi
hann að núverandi aðferð til
stjórnarskrárbreytinga
væri
e.t.v. ekki sú besta til þess að staðreyna
þjóðarviljann.
Þessar
vangaveltur Ólafs voru ekki af
ástæðulausu, heldur fram komnar í tilefni af tilkomu Efnahagsbandalags Evrópu, eins og fyrirrennari Evrópusambandsins var
þá nefndur. Ólafur taldi að með
skynsamlegum stjórnlagaákvæðum ætti að reyna að tryggja, að
engin örlagarík skref séu stigin
án þess að þjóðarviljinn sé örugglega kannaður.
Síðan hafa fleiri fræðimenn
fjallað um þetta efni, ekki síst í
tilefni af aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu og að
Schengen-samkomulaginu.
Má
þar nefna Davíð Þór Björgvins-

son, Kristrúnu Heimisdóttur,
Gunnar G. Schram, Stefán Má
Stefánsson o.fl.
Flest ríki í Evrópu munu nú
hafa tekið upp í stjórnarskrár
sína „opnunarákvæði“ eins og
Ólafur fjallaði um á sínum tíma.
Í ársbyrjun 2005 skipaði forsætisráðherra nefnd til endurskoðunar á stjórnarskrá lýðveldisins
undir
forystu
Jóns
Kristjánssonar fv. alþingismanns.
Í nefndinni sátu fulltrúar þingflokkanna og jafnframt var leitað
til hóps sérfræðinga í stjórnlagaog stjórnmálafræðum til þess að
starfa með nefndinni.
Nefndin var vinnusöm og m.a.
mótaði hún tillögu um breytingu
á núgildandi 79. gr. stjskr., þar
sem mælt er fyrir um hvernig
breytingum á stjórnarskránni
skulu framvegis háttað.
Ekki er hér kostur á að rekja
störf nefndarinnar frekar, en
þegar nefndin skilaði áliti sínu í
febrúar 2007 var stutt orðið til
kosninga og miklar annir hjá ríkisstjórn og Alþingi. Var því niðurstaðan sú að ekkert var aðhafst í
stjórnarskrármálinu
að
svo
stöddu. En segja má að nú þegar
sé kominn grunnur fyrir tillögu
að stjórnarskrárbreytingu, sem
greitt gæti fyrir aðild Íslands að
ESB ef hún nyti meirihlutafylgis
með þjóðinni.

Efni Vegvísis
Fyrsta atriði í vegvísi til Evrópusambandsaðildar er að breyta
stjórnarskránni á þann hátt sem
stjórnarskrárnefndin hafði undirbúið. Þetta myndi kalla á þingrof og nýjar kosningar. Samfara
alþingiskosningum eftir þingrofið yrði kosið um það , hvort sækja
skuli um aðild að Evrópusambandinu. Í þeirri kosningu hefði
stjórnarskrárbreytingin
ekki
tekið gildi, en þess í stað myndi

fráfarandi Alþingi hafa lögfest
reglur um þessa kosningu sérstaklega, sem segja mætti að
verði könnun á vilja kjósenda.
Annar möguleiki er að ljúka
stjórnarskrárbreytingunni formlega og hafa síðan aukakosningar
um aðildarumsókn í samræmi við
ákvæði hennar. Þriðji möguleikinn væri að viðhafa kosningar
eingöngu um aðildarsamning sem
væri niðurstaða aðildarviðræðna,
en ekki um það hvort sækja skuli
um aðild . Ekki er hér mælt með
þeirri skipan mála.
Í framhaldi af samþykkt þess
efnis að sækja skuli um aðild,
þarf að hefja undirbúning að
samningaviðræður, móta samningskröfur o.s.frv. Jafnframt þarf
að grípa til fyrstu ráðstafana í því
skyni að fullnægja kröfum um
aðild að myntbandalaginu og loks
þurfa íslensku þingflokkarnir að
treysta sambönd sín við viðeigandi flokkasamtök á þingi ESB,
sem er mjög mikilvægt atriði.
Náist jákvæð niðurstaða í aðildarviðræðnum þarf loks að bera
hana
undir
þjóðaratkvæðagreiðslu.
Meginatriði í vegvísi til aðildar
að ESB eru skv. framanskráðu
sem hér segir:
1. Breyting á stjórnarskránni
2. Þjóðaratkvæðagreiðsla um
aðildarumsókn samfara
alþingiskosningum
3. Endurbætur á fjárlagakerfinu
og framkvæmd fjárlaga til
undirbúnings aðild að myntbandalaginu
4. Undirbúningur aðildarumræðna
5. Aukið samband ísl. þingflokkana við þing ESB
6. Þjóðaratkvæðagreiðsla um
aðildarsamning
Höfundur situr í stjórn Evrópusamtakanna.

Hærri laun - hærri
skattleysismörk
og um hátekjur væri að
ræða. Í stað þess að
hækka skattleysimörkin
eðlilega og hafa þau jöfn
lægstu
launum
hafa
stjórnvöld ákveðið að
sniðganga alla skynsemi
og hækka skattleysisostnaður við rekstur
mörkin einungis um sjö
heimilis hérlendis er
þúsund krónur á næstu
orðinn svo hár að nýlega
þremur
árum.
Þessi
umsamin 145 þúsund
ákvörðun sýnir að það
króna dagvinnu tekjuskiptir núverandi stjórntrygging
verkafólks SIGURÐUR T.
völd engu máli hvort lágdugar hvergi nærri fyrir SIGURÐSSON
launafólk hefur ofan í sig
brýnustu
útgjöldum,
að éta eða nái að láta enda ná
hvað þá meira. Þegar búið er að
saman.
taka skatt og lífeyrissjóðsgjald af
þessum launum og greiða fyrir
Aðgerða er þörf
leigu á tveggja til þriggja herbergja íbúð er ekkert eftir. Og þó
Sú stefna fyrri stjórnvalda að
að menn reyni að bjarga fjármálhalda skattleysismörkunum niðri
unum með því að vinna tólf tíma á
og afnema 7% hátekjuskatt, ásamt
dag, sex daga vikunnar, dugar það
því að lækka tekjuskattsprósentekki til því skatturinn hirðir meira
una, kom hærri tekjur til góða.
en þriðju hverja krónu af því sem
Hátekjufólk
græðir
milljónir
þannig er aflað. Miðað við verðlag
króna á ári vegna þessara skattaþyrftu lægstu laun í dagvinnu að
lækkana. Hins vegar hefur engin
vera a.m.k. 200 þúsund krónur á
hliðstæð niðurfelling á skatti verið
mánuði, skattlaus.
gerð fyrir láglaunafólk. Þessa
nöturlegu staðreynd reyna stjórnSkattpíning
völd síðan að fela með ódýrum niðurgreiðslum á ýmsum kostnaðarAf lægstu laununum eru nú teknar
liðum. Skattlagning lægstu launa
um átján þúsund krónur í tekjuer óhæfa sem verkalýðsfélögin
skatt á mánuði. Það munar um
verða að sameinast um að berjast
minna fyrir þá sem ekki eiga fyrir
gegn. Þau verða að krefjast þess
nauðþurftum. Jafn vitlaust sem
að skattleysismörkin hækki það
það er, þá eru þessi hungurlaun
mikið að fólk á lægstu launatöxtskattlögð með sömu skattprósentu
unum geti séð sér og sínum farog þau hæstu. Það er enginn munur
borða. Þeir sem segja að það sé of
gerður á tekjum sem ekki duga
stór biti fyrir ríkissjóð skulu minneinstaklingi til framfærslu og
ast þess að ríkið er ekki að tapa
ofurlaunum forríkra milljónamærneinum áður áætluðum tekjum,
inga, því hvoru tveggja launin eru
heldur aðeins að bæta fólki það
skattlögð með 35,72% tekjuskatti.
sem ranglega var af því tekið. LágSé til rökleysa þá á hún við um
markskrafa verkafólks er að skattþessa sérkennilegu skattheimtu.
leysismörkin verði aldrei lægri en
Núverandi skattleysismörk eru
umsamin
lágmarkslaun
aðila
rúmlega 95 þúsund krónur á mánvinnumarkaðarins.
uði en væru um 160 þúsund ef þau
hefðu fylgt launaþróun í landinu
síðustu tuttugu árin. Þarna er um
að ræða 65 þúsund krónur á mánHöfundur er fyrrverandi formaður
uði sem stjórnvöld skattleggja eins
Verkalýðsfélagsins Hlífar.

UMRÆÐAN
Sigurður T. Sigurðsson skrifar um
kjaramál
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GUSTAV MAHLER TÓNSKÁLD
LÉST ÞENNAN DAG 1911

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu sem
með bænum, blómum, gjöfum, fallegum
orðum, faðmlögum, innlögn í minningarsjóð, samúðarkveðjum eða á annan hátt
hafa stutt okkur við andlát og útför elskulegs föður, sonar, bróður og mágs okkar,

Sigurjóns Daða
Óskarssonar
Kambaseli 85, Reykjavík.

Guð blessi ykkur.

„Sinfónía verður að vera
eins og veröldin. Hún verður
að innihalda allt.“

dr. Björn Björnsson
prófessor, Aragötu 4, Reykjavík,

Gustav Mahler var einungis fimmtugur þegar hann lést.
Tónsmíðar hans voru aldrei
hátt skrifaðar í Vín meðan
hann lifði.

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni fimmtudaginn
22. maí kl. 13.00.
Svanhildur Ása Sigurðardóttir
Ingibjörg Elsa Björnsdóttir
Kristín Margrét Bjarnadóttir

Valgeir Bjarnason

Viktoría Von Sigurjónsdóttir
Margrét Árdís Sigvaldadóttir Óskar Eyberg Aðalsteinsson
Þórða Berg Óskarsdóttir
Gunnar Örn Arnarson
Ásta Kristín Óskarsdóttir.
timamot@frettabladid.is

Við þökkum innilega öllum þeim sem
sýndu okkur samúð við andlát og útför
móður minnar,
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Regínu L. Rist
Starfsfólki Skógarbæjar sendum við sérstakar
þakklætiskveðjur.
Óttar Guðmundsson
Gíslunn Jóhannsdóttir
Kristín G. Ísfeld
Haukur Ísfeld
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ingu Björnsdóttur
læknis, Goðabyggð 11, Akureyri.
Björn Sverrisson
Aðalbjörg Sigmarsdóttir
Ármann Sverrisson
Kristín Sigurðardóttir
Sólveig H. Sverrisdóttir
Gunnar Eiríksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðrúnar Magnúsdóttur
Hrefnugötu 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahjúkrunar,
Þorrasels, Borgarspítala, Landakotsspítala og
Skógarsels fyrir alúð í hennar garð. Kærar þakkir til
Hjálmars Jónssonar dómkirkjuprests.
Fyrir hönd aðstandenda
Málfríður L’Orange.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við fráfall

Elsu Guðbjargar
Vilmundardóttur
jarðfræðings

og vottuðu henni virðingu.
Pálmi Lárusson
Vilmundur Pálmason
Guðrún Lára Pálmadóttir
Elsa Barðdal Vilmundardóttir
Ásrún Ösp Vilmundardóttir
Arnþór Víðir Vilmundarson

Lilja Björk Pálsdóttir
Oddur Valur Þórarinsson

Langholtsvegi 23, Reykjavík.
Örn Úlfar Andrésson
Jóhanna Stefánsdóttir
Kristín Rós Andrésdóttir
Björn Ástvaldsson
Gunnar Már Andrésson
Bjargey Sigurjónsdóttir
Sigrún Andrésdóttir
Þorleifur Sigurjónsson
barnabön og barnabarnabörn.

Kynna allar hliða

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

Þórunn Jónsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Eir,

sem andaðist sunnudaginn 11. maí, verður jarðsungin
frá kirkju Óháða safnaðarins mánudaginn 19. maí
kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Félag
aðstandenda Alzheimersjúklinga (FAAS).
Sigríður Sigurðardóttir
Sindri Þór Steingrímsson

Pétur Pétursson
Stefanía Ósk Pétursdóttir

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

Júlíus Guðlaugsson
Efra Hofi, Garði,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 21. maí kl. 13.00.
Ellen Einarsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vináttu vegna andláts elskulegs bróður
okkar, mágs og frænda,

Hafsteins Erlendssonar
Höfðabraut 3, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks A-deildar Sjúkrahúss
Akraness.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hrönn Kristjánsdóttir
Dalbæ, Dalvík,

sem lést 12. maí, verður jarðsungin frá Dalvíkurkirkju
miðvikudaginn 21. maí kl. 13.30.
Anna B. Jóhannesdóttir
Skarphéðinn Pétursson
Birna Blöndal
Birgir Össurarson
Guðlaug Baldvinsdóttir
Hákon Ó. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þorvarður Ellert Erlendsson
Birgir Þór Erlendsson
og aðrir aðstandendur.

í stjórn Flugmálafélags Íslands.

FLUGMÁLAFÉLAG ÍSLANDS: STENDUR FYRIR

Þökkum innilega öllum þeim sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Andrésar Guðnasonar

ALLAR HLIÐAR FLUGSINS Tilgangur flugvikunnar er að kynna flugið vel fyrir alm

Í dag fer af stað flugvika á
vegum Flugmálafélags Íslands. Dagskrá vikunnar er
unnin í samstarfi við Flugstoðir, Flugfélag Íslands,
Icelandair, Landhelgisgæsluna og fleiri aðila Flugmálafélagsins.
Vikunni lýkur laugardaginn
24. maí á Reykjavíkurflugvelli með flugsýningu.
„Tilgangurinn með flugvikunni er að kynna allar
hliðar flugsins fyrir almenningi,“ segir Matthías Sveinbjörnsson sem situr í stjórn
Flugmálafélags Íslands. Félagið hefur áður staðið fyrir
flugdögum á Reykjavíkurflugvelli en þetta er í fyrsta
skipti sem dagskráin spannar heila viku.
„Við munum opna dyrnar á
Fluggörðum niðri á Reykjavíkurflugvelli í dag klukkan
14 og fólk fær þarna tækifæri til að skoða flugvélarnar og kynnast þeirri starfsemi sem er í gangi þar,“ útskýrir Matthías.
Flugmálafélag Íslands eru
regnhlífasamtök yfir allt
sem tengist flugi á Íslandi
og var stofnað fyrir sjötíu

og tveimur árum meðal annars af Agnari Kofoed Hansen. Matthías segir tilgang
félagsins hafa frá upphafi
verið að kynna flugið fyrir
almenningi með jákvæðum hætti og að reglulega sé
staðið fyrir viðburðum og
fundum.
„Við höldum nokkra flugöryggisfundi á ári þar sem
við förum yfir öryggismál
þeirra sem koma að fluginu. Við höfum einnig sett
upp flugdaga og verið með
kynningarfundi. Fundirnir eru opnir almenningi og
við stoppum engan í dyrunum þó hann hafi ekki flugskírteini.“
Matthías segist finna
fyrir miklum áhuga hjá almenningi á flugmálum og
viðburðir sem þessir eru
ávallt vel sóttir.
Í grófum dráttum er dagskráin á þessa leið að í dag
verður opið frá klukkan 14
til 17 í Fluggörðum og annað
kvöld klukkan 20 verður
farið yfir flugsöguna í skýli
25. Á þriðjudaginn verður
opið hús í skýli Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkur-

Áslaug Valdimarsdóttir

,%'34%).!2
/' &9,')(,54)2

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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MERKISATBURÐIR:
1710 Sjö sólir sjást á lofti segir í Set1804
1920

1993

1994
1980
1986

1989

bergsannál
Napóleon Bonaparte lýstur
keisari Frakklands
Breytingar á stjórnarskránni
vegna sambandslaganna 1918
staðfestar.
Ítalska lögreglan handtekur mafíuforingjann Benedetto
„Nitto“ Santapaola.
Ísrael dregur herlið sitt frá
Gasasvæðinu
Sextíu farast þegar fjallið Sankti
Helena gýs í Washington fylki.
Herlið suður-Afríku hertekur
Botsvana, Simbabve og Sambíu.
Rúmlega sex vikna verkfalli
Bandalags hálskólamanna
lýkur.

NAFNIÐ MITT: LOVÍSA OKTOVÍA EYVINDSDÓTTIR

Nafnið oft skrifað eins og bíllinn Skoda Oktavia
Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir heitir eftir langömmu sinni og ber nafnið með stolti.
„Langamma mín var skýrð Ingibjörg
Októvía því hún fæddist í Október
en svo var óið fellt niður og hún alltaf skrifuð Oktovía,“ útskýrir Lovísa.
Þegar Lovísa var skírð þurfti að sækja
sérstaklega um leyfi til að fá að skýra
hana Oktovíu því nafnið var ekki til.
Langamman Ingibjörg hafði aldrei
notað Oktovíu nafnið því hún var
ekkert hrifin af því en eftir að Lovísa
var skírð í höfuðið á henni fór hún
að nota það aftur.
„Ég held að ég sé sú eina sem
heitir þessu nafni. Fólk skrifar það yfirleitt vitlaust og skrifar mig Okta-

vía eins og bílinn, Skoda Oktavia. Ég
er skráð Oktovía í þjóðskrá en ég er
ekki viss um að það sé viðurkennt af
mannanafnanefnd.“
Lovísa Oktovía er stolt af nafninu
sínu og segist ekki hafa lent í teljandi vandræðum með það á yngri
árum. „Nei mér var ekkert strítt. Fólk
vissi kannski ekki endilega af Oktovíunafninu þegar ég var lítil og ég var
ekkert að útskýra það fyrir því. En
núna er fólk rosalega hrifið af nafninu og ég er mjög stolt af því. Ég
nota alltaf fullt nafn því ég vil ekki
að fólk sleppi því og gleymi Oktovíunafninu. Það er svolítið sérstakt og
mér þykir vænt um það.“
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menningi segir Matthías Sveinbjörnsson sem situr
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FLUGVIKU

r flugsins
flugvelli og á miðvikudag verður opið hús hjá Flugstoðum. Þar
verður meðal annars boðið upp á
leiðsögn í flugstjórn og turnhermi.
Þá um kvöldið verða haldnir fyrirlestrar um flugkennslu og þróunar- og rannsóknarstarf Íslendinga
á sviði flugsins.
Á fimmtudaginn verður morgunmálþing klukkan 8.30 í skýli 25
og seinnipartinn verður opið hús
hjá grasrótinni. Á föstudaginn
verður svo snertilendingarbraut
á Sandskeiði vígð klukkan 14 og
opið hús hjá þeim sem bjóða upp á
viðskipta-, þyrlu- og útsýnisflug.
Alla vikuna verða flugatriði
sem verða auglýst síðar en þar
á meðal verður listflug, hópflug
einkaflugvéla, módelflug, fallhlífarstökk og yfirflug á Þristinum.
Lokahnykkur flugvikunnar verður á laugardaginn þegar haldin
verður flugsýning og almenningi
gefst kostur á að skoða flugvélarnar. Hápunktur laugardagsins
verður þegar franskir flugsveitarmenn af Keflavíkurvelli fljúga
yfir svæðið á herþotum.
Flugvikan er öllum opin og aðgangur er ókeypis. Nánar má lesa
um dagskrá flugvikunnar á www.
flugmal.is
heida@frettabladid.is
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Faraldur sem ekki er rætt um
Talið er að um 700 virkir sprautufíklar séu hér á landi. Á hverju ári fjölgar mjög í þeim hópi og með hverju árinu eykst álagið á
lögreglu og heilbrigðisstarfsmenn mjög vegna meðhöndlunar langt leiddra fíkla. Karen D. Kjartansdóttir ræddi við fjölda heilbrigðisstarfsmanna um málið. Allir sögðu þeir sömu söguna hvort sem þeir störfuðu á gjörgæslu, geðdeild, mæðravernd eða
annars staðar í kerfinu. Álag vegna langt leiddra fíkla eykst, dauðsföllum fjölgar og kostnaður samfélagsins eykst samhliða.

Á

hverju ári virðast bætast um
70 til 110 sprautufíklar í hóp
þeirra sem fyrir eru hér á
landi,“ segir Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir á Vogi, en
talið er að nú séu um 700 virkir sprautufíklar hér á landi. Til samanburðar
má nefna að það er nær sami fjöldi og er
skráður til heimilis á Seyðisfirði.
Valgerður segir hlutdeild þessara fíkla í
hópi þeirra sjúklinga sem leggjast inn á
Sjúkrahúsið á Vogi sífellt að aukast og vandamálin samhliða þeim með. „Þeim mun lengur
sem fólkið er í neyslu þeim mun fleiri fylgikvillar hrjá það og þeim mun meiri persónuleikabreytingar verða á því. Þetta er mjög
erfiður og sístækkandi hópur og skelfilegt að
horfa upp á veikindi þeirra,“ segir Valgerður.
Hún útskýrir að íslenskir sprautufíklar
sprauti sig einkum með örvandi efnum og
fari mikið fyrir þeim í umhverfinu, þá séu
þeir sérlega útsettir fyrir sýkingum og oft
með króníska sjúkdóma.
Valgerður segir að þó enn sem komið er
hafi heróín ekki náð útbreiðslu hér á landi
gæti breyting orðið á því og þurfi fólk að vera
vel vakandi fyrir slíku.

Álag á smitsjúkdómadeild vegna sýktra
sprautufíkla
Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans, segir álag þar
hafa aukist verulega vegna meðhöndlunar
fíkniefnaneytenda. Hann segir alvarlegar en
sjaldgæfar blóðsýkingar, meðal sjúklinga
sem stundum nái í hjarta eða heila, færast í
vöxt en fíkniefnaneysla eykur mjög hættu á
slíkum sýkingum.
„Þetta eru lífshættulegar sýkingar og dánartíðnin fimmtán til þrjátíu prósent. Samt
sjáum við í rauninni bara toppinn á ísjakanum. Það er mjög átakanlegt að horfa upp á
þetta fólk sem ætti að eiga framtíðina fyrir
sér láta lífið eða glíma við króníska sjúkdóma
af völdum fíkniefnaneyslu,“ segir Magnús.
Hann segir að fyrir skömmu hafi í raun verið
sjaldgæft að sprautufíklar lægju inni á smitsjúkdómadeildinni. Í fyrra hafi staðan hins
vegar versnað og allt að fjórir til fimm fíklar
verið þar inniliggjandi á sama tíma.
„Við höfum horft upp á mjög sorglegar
afleiðingar þess hversu illa getur farið þegar
þessir einstaklingar ná ekki bata,“ segir
Magnús en bendir á að á smitsjúkdómadeild
og gjörgæsludeild leggist aðeins inn brotabrot virkra fíkla, vandinn sé því mun víðfeðmari.
„Yfirleitt er þetta ungt fólk og til mikils að
vinna að koma því til heilsu aftur en reynsla
hefur því miður verið sú að það gengur ekkert sérstaklega vel því þetta er það erfiður og
sterkur sjúkdómur,“ segir hann.
Faraldur sem þagað er um
Á geðdeild Landspítalans fjölgar fíklum
mjög. „Ástandið er í raun orðið skelfilegt og
sést vel á því að á sex árum held ég að af þeim
sem leggjast inn á geðdeild hafi hlutdeild
langt leiddra fíkla aukist um 60 til 80 prósent
meðal þess fólks sem leitar á bráðaþjónustu
geðdeildarinnar,“ segir Sigurður Örn Hektorsson, geðlæknir á Landspítalanum.
„Þegar fólk glímir við lyfjafíkn er oft mjög
erfitt að koma auga á hvað er orsök og hvað
er afleiðing,“ segir hann og útskýrir að geðræn vandamál séu oft tilkomin vegna vímuefnanotkunar en hins vegar sé það ljóst að
fólk með geðræn vandamál sé líklegra til að
neyta ávana- og fíkniefna en aðrir.

SPRAUTUFÍKLUM FJÖLGAR UM 70 TIL 110 Á ÁRI Á síðasta ári voru 95 manns greindir með lifrabólgu C en
hún smitast aðallega með óhreinum nálum. Um 60 prósent virkra sprautufíkla eru sýktir. Áhættumeðgöngum fjölgar samhliða fjölgun fíkla sem og álag á nær öllum sviðum heilbrigðiskerfisins. Nú er talið að
um 700 virkir sprautufíklar séu á landinu.

Sigurður segir að mjög hafi færst í vöxt að
fólk sem hefur verið í vímuefnaneyslu og
endar á geðdeild biðji lækna um meðhöndlun
við ofvirkni og athyglisbresti. Slík meðhöndlun sé vitanlega sérlega vandmeðfarin þar
sem vitað er að fíkniefnaneytendur ásælast
gjarnan lyf sem notuð eru við þeirri röskun,
svo sem Concerta og Rítalín.
„Það þarf að standa mjög á bremsunum
þegar lyfjum er ávísað til þeirra sem eiga
sögu um misnotkun á lyfjum. Sjálfur ræddi
ég nýlega við fanga hér á landi sem sagði mér
frá því að hann hefði til skiptis sprautað sig
með Contalgini og Rítalíni dag hvern,“ segir
Sigurður. Slíkar frásagnir af misnotkun löglegra lyfja segir hann sýna glögglega hve
mjög þarf að vanda til verka við útskriftir á
lyfseðlum.
„Mér finnst fólk hafa lokað mjög augunum
fyrir því hve fíkniefnaneysla hefur vaxið
mjög í samfélaginu. Staðreyndin er sú að hér
á landi er mikil neysla harðra efna og á því
verður að taka. Áður en það er hægt verður
fólk þó að átta sig á því hve víðfeðmt vandamálið er orðið. Í raun má segja að hér sé kominn upp faraldur en um hann er þagað.“

Lifrarbólga breiðist út
„Það er nokkuð ljóst að fíkniefnaneysla hér á
landi hefur mikil áhrif á lifrarbólguna hér,“
segir Haraldur Briem sóttvarnalæknir. Lifrarbólga C er langalgengasta lifrabólgan hér á
landi. Hún smitast með sýktu blóði og er meginþorri þeirra sem smitast fíkniefnaneytendur sem sprauta sig.
Á undanförnum fimmtán árum hefur lifrarbólga C breiðst mikið út hér á landi samhliða fjölgun sprautufíkla.
Lifrarbólgan
getur skemmt eða truflað starfsemi lifrarinnar þannig að efni úr blóði skiljast síður út með
galli. Um það bil 80 prósent þeirra sem smitast fá viðvarandi lifrarbólgu og hluti þeirra
fær svo skorpulifur og lifrarkrabbamein.
Haraldur segir að þótt til sé meðferð sem
getur læknað lifrarbólguna reynist hún sjúk-

lingunum mjög erfið, meðferðin taki marga
mánuði, aukaverkanir séu algengar. Þar að
auki þurfi að sprauta sjúklingana og fyrir
sprautufíkla sem eru að reyna að ná bata
reynir slíkt mjög á og verður mjög oft til þess
að þeir falla í sama farið og sjaldnast er meðferðin reynd á virkum fíkniefnaneytanda.
Haraldur segir að
árið 2007 hafi 95
manns greinst með
lifrarbólgu C. Það sé
umtalsverð aukning
miðað við árin á undan
en árið 2006 greindust
56 manns og árið 2005
voru 44 greindir með
sýkinguna.
Úr
sjúklingabókhaldinu á Sjúkrahúsinu Vogi fyrir árið
2006 má lesa, að rúmlega 14 prósent þeirra
sem hafa sprautað sig
einu sinni til tíu sinnum í æð, hafa smitast
af
lifrarbólgu
C.
Meðal þeirra sem
sprauta sig reglulega
í æð, hafa rúmlega 60
prósent fengið sýkinguna. Rúmlega 300
virkir sprautufíklar eru því sýktir af C-lifrarbólgu og eru að smita aðra.

Í raun má
segja að hér
sé kominn
upp faraldur
en um hann
er þagað.

Fjölgun dauðsfalla ungs fólk á gjörgæslu
tekur á
Þóroddur Ingvarsson, læknir sem rannsakað
hefur málefni sprautufíkla, segir að í fyrra
hafi 38 prósent þeirra sem voru lagðir inn
vegna sprautufíknar látið lífið, eða alls sex
manns, en enginn þeirra sprautufíkla sem
lágu á gjörgæslu árið 2003 lést. Mjög hefur
færst í vöxt að nauðsynlegt sé að meðhöndla
sprautufíkla á gjörgæslu samkvæmt gögnum
hans. Meðalaldur fíklanna er mun lægri en

KOSTNAÐUR VIÐ FÍKIL UM 310 ÞÚSUND Á MÁNUÐI
Vaxandi fíkniefnanotkun er ekki einangrað vandamál hvers fíkils og
fjölskyldu hans heldur samfélagsins alls. Samfara fjölgun fíkla fjölgar
afbrotum auk þess sem álag og kostnaður við heilbrigðiskerfisins vex.
Kostnaður hins opinbera af manneskju sem er í mikilli fíkniefnaneyslu og
stundar ekki vinnu er að meðaltali 317.489 krónur á mánuði, samkvæmt
kostnaðargreiningu sem matsrannsóknastofan Ísmat skilaði af sér í síðasta
mánuði. Matið var gert fyrir Krýsuvíkursamtökin, sem annast langtímameðferð langt leiddra fíkniefnaneytenda.
Niðurstöður greiningarinnar leiddu hins vegar í ljós að kostnaður við eitt
meðferðarrými hjá Krýsuvíkursamtökunum, var samtals 280.937 krónur á
mánuði .
Matið fór þannig fram að rætt var við 20 manns sem þar dvöldu í febrúar
og safnað heimildum um þá þjónustu og aðgerðir sem samfélagið hafði
veitt þeim svo sem í heilbrigðiskerfi, af lögregluyfirvöldum vegna afbrota,
dómstóla og við afplánun refsinga. Miðaðist gagnaöflunin við árið 2007 er

fólkið kom til Krýsuvíkur. Ekkert af fólkinu hafði verið við vinnu eða í námi
mánuðina fyrir meðferð.
Segir Björk Ólafsdóttir, matsfræðingur Ísmats, segir að stærsti hluti ábatans sé til kominn vegna sparnaðar sem verður við að fíkniefnaneytanda
sé haldið fjarri afbrotum.
Björk bendir þó á að einstaklingarnir sem þarna dvelja séu mjög misjafnir. Sumir fíklanna kosti samfélagið mjög mikið og keyri tölurnar upp
á meðan aðrir, þá sérstaklega konur sem stunda sjaldnar innbrot og
skemmdarverk, kosta samfélagið mun minna. Heildarniðurstöðurnar segir
hún koma heim og saman við fjölda erlendar rannsóknir. Þær sýni glöggt
að það kostar samfélagið minna að veita langt leiddum fíkniefnaneytendum aðhlynningu á meðferðarheimili eins og Krýsuvík heldur en það sé á
götunni. Þar sem fólk fjármagni neyslu með afbrotum og þurfi oft að leita
læknishjálpar sem það þarf aðallega á að halda vegna langvarandi fíkniefnaneyslu og áverka sem það hljóti undir áhrifum svo sem vegna átaka.

annarra sem þangað leggjast. Dánartíðni
þeirra er þó meira en helmingi hærri en annarra sjúklinga. Alla þá sjúklinga sem létust á
gjörgæslunni í fyrra sem tilheyrðu hópi
sprautufíkla segir hann hafa verið ungt fólk.
Mjög hafi tekið á að sjá svona fara fyrir því.
Í gögnum hans kemur fram að meira en
einn af hverjum tíu sem lagðir eru inn á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi kemur
þangað vegna afleiðinga vímuástands. Hann
segir hlutdeild sprautufíkla í þessum hópi
aukast og og dánartíðni þeirra einnig eins og
sést á tölunum.
Ástæður fyrir innlögn fíklanna á gjörgæsluna segir hann oftast hafa verið sýklasótt, eða blóðeitrun eins og hún var kölluð
áður. Næst á eftir var ofskömmtun, því næst
sjálfsvígstilraunir og þá voru alvarlegir
áverkar algeng ástæða. Aðrar ástæður voru
til dæmis heilahimnubólga, lifrarbilun, öndunarbilun og krampar.
Rannsókn Þórodds náði frá árinu 2003 til
2007. Í þeim gögnum kom fram að við innlagnir vegna sprautufíknar var algengast að
fíklar hefðu sprautað sig með afmetamíni,
því næst contalgini, í þriðja sæti var kókaín. Í
aðeins eitt skipti var sjúklingur lagður inn á
gjörgæslu eftir að hafa sprautað sig með
heróíni en sem dæmi um hugmyndaauðgi og
örvæntingu langt leiddra fíkla má nefna að
einn þeirra sem meðhöndlaður var á gjörgæslu hafði sprautað sig með Biotex-blettaeyði.
„Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu
fyrst og fremst vísbeningar um að neyslumynstur sprautufíkla er að breytast til hins
verra. Á árunum 1998 til 2002 þekktist það
varla að sprautufíkill legðist inn á gjörgæslu
vegna afleiðinga neyslu sinnar. Mikil breyting hefur orðið þar á auk þess sem dauðsföllum hefur fjölgað mjög,“ segir Þóroddur.

Læknadóp og heróín
Það vekur athygli hve stór hluti íslenskra
sprautufíkla hefur ánetjast contalgini en það
er lyfseðilsskylt lyf sem aðeins læknar ávísa.
Jakob segir að það geti verið álíka hættulegt
og heróín. „Heróín er þó hættulegra að því
leyti að erfiðara er að segja til um styrkleika
efnanna sem koma frá fíkniefnasölum,“ segir
hann og bendir á að fíklarnir viti vel hver
styrkleiki hverrar töflu af contalgini sem þeir
leysa upp sé.
Valgerður segir að frá árinu 2000 til 2005
hafi fíklum sem sprautuðu sig með contalgini
fjölgað um um það bil 45 á ári. „En eftir að
strangara eftirlit tók við hjá læknum við ávísanir á þessu efni hefur mjög dregið úr notkun
þess að því er okkur hjá SÁÁ sýnist,“ segir
hún en bætir við að svokölluð viðhaldsmeðferð sem SÁÁ hefur veitt contalgin-fíklum
hafi einnig haft sitt að segja um að dregið hafi
úr notkun þess.
Matthías Halldórsson aðstoðarlandlæknir
hefur bent á að Lyfjagagnagrunnurinn sem
tekinn var í notkun árið 2003 gerði eftirlit
Landlæknis á lyfjavísunum lækna mun auðveldara í framkvæmd og því hafi tekist að
draga úr misnotkun á lyfjum eins og rítalíni
og contalgini.
Matthías hefur þurft að súpa seyðið af því
og meðal annars fengið fjölda líflátshótana
vegna eftirlitsins. Fréttblaðið greindi frá hótunum í janúar en þá sagði Matthías að fjölgun
hótana fíkla í garð lækna kynni að vera hluti
skýringarinnar á því hve sumir læknar virtustu örlátir á lyfseðla. Hvatti hann lækna til
að láta ekki undan hótunum örvæntingarfullra fíkla í lyfjaleit heldur kæra þær til lögreglu.
Jakob Kristinsson, dósent í eiturefnafræði,
undirbýr nú mikla rannsókn á umfangi og
afleiðingum fíkniefnaneyslu. Hann segir
tölur frá árinu 2002 hafa sýnt að fleiri fíkniefnaneytendur létust hér á landi miðað við
höfðatölu vegna eitrana en var á sama tíma í
Svíþjóð og Finnlandi. Í Danmörku látast heldur fleiri en hér á landi en Norðmenn skera sig
úr meðal Norðurlandaþjóða og eru með langflest dauðsföll af völdum fíkniefna. Skýringuna á ástandinu meðal Norðmanna og Dana
telur Jakob vera hve heróín hefur orðið landlægt þar.
„Hér á landi er aðeins vitað um tvo sem
hafa látist af völdum heróíns enda hefur það
aldrei náð mikilli útbreiðslu hér á landi.“
Spurður hvort hann telji að mikil misnotkun lyfseðilsskyldravlyfja hér á landi hafi
komið í veg fyrir að heróínsalar næðu fótfestu hér á landi segir hann að það kunni að
eiga sinni þátt í því. Ekkert sé þó hægt að fullyrða í þeim efnum en fyrirhuguð rannsókn
kunni að geta varpað frekara ljósi á málið.

Með bílinn handa þér
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Kynlíf hefur
ekki breyst
Dr. Ruth Westheimer, kynlífsfræðingur og athafnakona er stödd hér á landi til að taka þátt í
tveggja daga Tilraunamaraþoni sem er haldið nú
um opnunarhelgi Listahátíðar Reykjavíkur. Klara
Kristín Arndal náði tal af henni í Hafnarhúsinu
og ræddi við hana um listir, kynlíf og heimildarmyndagerð.

É

g lít ekki á mig sem
listamann þó ég sé hingað komin,“ útskýrir Dr.
Ruth þegar hún er spurð
að því hvað hún sé að
gera á Tilraunamaraþoni Listasafns Reykjavíkur. Aðdragandinn
að komu hennar hingað til Íslands
er að fyrir nokkrum vikum sá hún
sýningu á Guggenheim-safninu í
New York þar sem listamaður notaði flugelda í sýningu sinni. Það
sem fangaði athygli hennar voru
sekúndurnar rétt áður en flugeldarnir sprungu. Hún tengdi þessar
sekúndur við sitt sérsvið sem er
kynlífsráðgjöf og meðferð. „Ég
tengdi þetta við sekúndurnar áður
en kona fær fullnægingu. Ef hún
hugsar með sér að hún muni aldrei
fá fullnægingu þá fær hún hana
ekki. Það sama á við karlmanninn
í kynlífi. Ef hann hefur áhyggur af
því að hann nái ekki að halda stinningu lengi þá tekst honum það
ekki.“ Dr. Ruth vill meina að hugmyndaflugið og hugarórar okkar
séu mjög mikilvægir í kynlífi og
að við megum ekki láta hugann
skemma fyrir okkur og stjórna.
Þessa tengingu milli listarinnar og
kynlífs sá hún sem kjörið tækifæri til að nota í sinni ráðgjöf og
hennar hugmynd er að miðla þessari tengingu á þessari tilraunahátíð.
Dr. Ruth viðurkennir að hún viti
lítið um hvað Tilraunamaraþonið
gengur út á og að hún hafi lítið
fegið að vita áður en hún lagði af
stað til landsins. „Ég er ekki tilbúin til að taka þátt í gjörningum eða
öðrum listrænum uppákomum,“
segir hún. „Ég er mjög varkár því
að ég vil ekki að vinna mín með
kynlíf og ráðgjöf sé notuð þar sem
hún á ekki heima. Því hefur verið
ákveðið að Hans Ulrich Obrist,
einn sýningastjóra hátíðarinnar,
spyr mig og listakonuna Marina
Abromavic spurninga og við
munum svo skiptast á hugmyndum. Þetta verður eins konar
umræðu-uppákoma tengd listum
og kynlífi,“ útskýrir hún, „og fer
þetta fram í dag, sunnudag.“

Kynlíf í beinni og fræðslumyndbönd fyrir Playboy
Dr. Ruth er vel menntuð kona.
Hún nam sálfræði við Sorbonneháskóla í París. Hún útskrifaðist
með mastersgráðu í félagsfræðum og svo doktorsgráðu í kennslufræðum frá háskólum í Bandaríkjunum. Aðdragandinn að því að hún
fór út í kynlífsráðgjöf var sá að
henni bauðst rannsóknarstaða við
fjölskylduráðgjöf í Harlem, New

York. Í því starfi ráðlagði hún
fólki varðandi barneignir og getnaðarvarnir. „Í upphafi hugsaði ég
með mér að eitthvað hlyti að vera
að öllu þessu fólki sem kom til
mín. Það talaði ekki um veðrið,
vinnuna sína eða lífið almennt,
heldur töluðu allir um kynlíf.
Tveimur dögum eftir að ég byrjaði fékk ég þá hugmynd að kannski
væri kynlífsráðgjöf frekar það
sem þetta fólk þyrfti á að halda.
Ég fann þó að ég þurfti sjálf að
læra meira um kynlíf, því mörgum af þeim spurningum sem ég
fékk gat ég ekki svarað.“ Dr. Ruth
notfærði sér rannsóknir sínar á
2000 konum sem hún fylgdi eftir á
meðan hún sinnti starfinu. Hún
fór í frekara nám við Cornellháskóla, þar sem hún lærði og
vann undir leiðsögn Dr. Helen
Singer Kaplan í sjö ár, en Dr. Ruth
þakkar henni leiðsögnina í öllum
sínum bókum.
Árið 1980 fór Dr. Ruth af stað
með fimmtán mínútna útvarpsþátt sem bar nafnið Sexually
Speaking. Ári síðar breyttist þátturinn í klukkustundar langan þátt
í beinni útsendingu þar sem fólk
hringdi inn og fékk kynlífsráðgjöf. Ekki leið á löngu þar til hún

DVÖLIN Á ÍSLANDI Dr. Ruth hefur aldrei komið til Íslands áður en er hæstánægð með að hafa fengið tækifærið til þess. „Ég er
búin að skoða borgina sem mér þótti mjög gaman, svo fór ég í Bláa lónið þar sem ég fékk nudd. Það var alveg frábært og ég er
algerlega endurnærð eftir það“, segir hún og hlær.

mynda. Mín vinna snýst einungis
um kynlífsfræðslu og sambönd.
Ég geri mér grein fyrir því að
línan milli kynlífs og kláms er hárfín, þess vegna fer ég alltaf mjög

Nú vita fleiri konur að það er
þeirra ábyrgð að sjá til þess að
þær fái fullnægingu, að þær
þurfa að sýna og kenna manninum það sem þær vilja í kynlífi.
var komin með sinn eigin sjónvarpsþátt. Hún hefur skrifað
bækur og í blöð, gefið út myndbönd, tölvuforrit og heimasíðuna
www.drruth.com. Í dag eru bækur
hennar orðnar þrjátíu og ein talsins. „Ég hef alltaf passað mig á því
að verk mín verði ekki klámfengin
því það er ekki það sem vinna mín
snýst um. Í bókum mínum hef ég
aldrei viljað hafa ljósmyndir af
allsberu fólki í mismunandi stellingum. Myndirnar sem ég hef notast við eru teiknaðar og ég kem
aldrei nálægt þeirri vinnu því yfirleitt eru notuð módel til að teikna
eftir. Í myndböndunum mínum er
það sama upp á teningnum, ég notast aldrei við myndefni. Ég hef
meira að segja gert tvö fræðslumyndbönd fyrir Playboy án

varlega. Ég tala opinskátt um kynlíf, en myndefnið mitt er það ekki,“
útskýrir Dr. Ruth. Þegar hún er
spurð hvort kynlíf hafi breyst á
þeim tuttugu og átta árum frá því
hún fór af stað með sína ráðgjöf
svarar hún því neitandi. „Kynlíf
hefur ekki breyst, en fólk í dag er
betur að sér þegar kemur að kynlífi. Í dag er minna um óskipulagaðar barneignir, bæði utan og
innan hjónabands. Nú vita fleiri
konur að það er þeirra ábyrgð að
sjá til þess að þær fái fullnægingu,
að þær þurfa að sýna og kenna
manninum það sem þær vilja í
kynlífi. Fólk í dag er einnig
óhræddara við að prófa nýja hluti
í kynlífi. Ég fæ fleiri spurningar
varðandi munnmök og endaþarmsmök. Þar segi ég konum að

þær megi aldrei stunda kynlíf í
leggöng eftir endaþarmsmök
vegna sýkingarhættu.“

Kynlífslæsi og brúður fyrir börn
Dr. Ruth hefur mikið talað um
mikilvægi þess að vera kynlífslæs. Með því meinar hún að fólk
þurfi að þekkja líkama sinn og
skilja kynlífsþarfir hans. „Ég var
með mann í meðferð hjá mér fyrir
stuttu síðan. Hann bjó hjá móður
sinni en hún þekkti ekki til blautra
drauma. Alla tíð hafði hún reiðst
honum fyrir að pissa undir þegar
það var alls ekki raunin og því
fylltist hann ávallt sektarkennd
þegar þetta gerðist. Þarna er kynlífslæsi ekki til staðar.“ Hún bendir einnig á að í dag byrja stúlkur
fyrr á blæðingum en áður og
krakkar fara yngri að stunda kynlíf. Þess vegna er mikilvægt að
fræða þau ung um kynlíf og líkamann til þess að þau skilji betur
hvað þau eru að gera og upplifa.
Dr. Ruth hefur unnið við fleira en
það sem tengist kynlífi. Hún hefur
framleitt þrjár heimildarmyndir
sem allar fjalla um fjölskylduna.
„Heimildarmyndavinnan hentar
mér vel. Þær taka yfirleitt ekki
langan tíma, ég vinn þær á sumrin
þannig að ég get sýnt þær í minni
kennslu á vorin. Ég nenni heldur
ekki alltaf að vinna með kynlífsráðgjöf, þá færi mér að leiðast,“
útskýrir hún.
Dr. Ruth hefur einnig leikið lítil
hlutverk í nokkrum kvikmyndum
og sjónvarpsþáttum og hefur leik-

ið í auglýsingum og lesið inn á
hljóðbækur fyrir börn. Núna
nýlega hefur hún gert fræðsluefni
í sjónvarpi fyrir börn þar sem hún
notar brúður til að þjálfa börn í að
lesa löng og erfið orð. Dr. Ruth
verður áttræð í ár en þrátt fyrir
háan aldur virðist hún hafa endalausa orku og tíma fyrir öll sín
verkefni. „Ég sé til þess að ég fái
alltaf átta tíma svefn og að fólk
hringi ekki í mig fyrir klukkan níu
á morgnanna. Ég finn líka að á
meðan ég er að gera hluti sem ég
hef áhuga á, þá hef ég orku.“ Í
sumar ætlar hún að kynna sjálfsævisögu sína sem hún skrifaði
sjálf, Musically Speaking, a life
with song, og koma henni yfir á
DVD. Í henni skrifar hún um mikilvægi tónlistarinnar í sínu lífi. Dr.
Ruth fæddist árið 1928 og er hún
af gyðingaættum. Hún missti foreldra sína tíu ára gömul og var
send til Sviss á heimili fyrir munaðarleysinga, en þangað voru
mörg gyðingabörn send frá Þýskalandi til að forða þeim frá útrýmingu. „Ég tilheyrði engri þjóð í
mörg ár og átti enga peninga,“
útskýrir hún. Dr. Ruth fór sautján
ára til Ísrael og barðist fyrir sjálfstæði landsins. Seinna fluttist hún
til Parísar þar sem hún stundaði
nám og vann fyrir sér á leikskóla.
Árið 1956 fluttist hún svo til
Bandaríkjanna þar sem hún hefur
búið síðan. „Tónlist hefur hjálpað
mér að komast í gegnum mörg
erfið tímabil í mínu lífi,“ útskýrir
hún.

HORFST Í AUGU VIÐ

dreka
maí 2008

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

Facing China á Akureyri og umhverfisslys
í boði Ólympíuleikanna í Peking í sumar

Liu Ye: Hún er ekki smeyk við Mondrian, 1995, 200 x 170 cm, olía á striga. Birt með góðfúslegu leyfi listamannsins og Listasafns Akureyrar.
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HÁTÍÐAHÖLDIN HAFIN
Páll Baldvin Baldvinsson skrifar

F

LJÓÐIÐ
Sigfús Daðason
Í BLÖÐUNUM okkar
sem við lesum daglega
er nú varla nema um tvennt að velja:
vitleysu eða óþverra.
Brátt rennur upp nýtt árþúsund.
– Að líkindum hið síðasta.
Óþverrinn hrannast upp hvarvetna.
Við því mun og þurfa að búast
að vitleysan ómenguð
nái þá fullum undirtökum
á blöðunum okkar
sem við hljótum að sönnu
halda áfram að lesa
ótrauð hvern dag
sem Guð kann
að hafa ætlað þeim aldur.
Ljóðið birtist í bók Sigfúsar Daðasonar
Og hugleiða steina sem kom út 1997.

Einn þekktasti nútímadansﬂokkur norðursins, Carte Blanche frá Björgvin, slær sér saman við
Íslenska dansﬂokkinn og ﬂytja ﬂokkarnir tveir saman verkið Ambra í þrígang hér í vikunni á
Listahátíð og fara síðan á Tónlistarhátíðina í Bergen og ljúka sýningum þar. Höfundurinn er Ina
Christel Johannessen og verkið heitir Ambra.
DANSLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Þ

að eru ekki bara íslenskir dansarar sem koma að
verkinu. Kira Kira og
Hildur Ingveldardóttir
Guðnadóttir sem báðar
eru þekktar hér á landi sem tónlistarmenn og tónsmiðir semja
tónlist við verkið ásamt þýskum
samverkamanni sínum Dirk Desselhaus. Leikmynd og búninga gerir
Kristina Torp, ljós hannar Kyrre
Heldal Karlsen en hljóð Morten
Cranner. Verkið tekur 70 mínútur í
flutningi. Alls kemur tuttugu og
einn dansari fram í sýningunni
sem verður á Stóra sviði Borgarleikhússins. Koma Listahátíðirnar
báðar að framleiðslu verksins.
Uppspretta hugmyndarinnar er
bláhvalur sem rak á land á strönd
Jan Mayen árið 2001. Beinagrind
hans er á safni í Noregi og verður
notuð í sýningunni. Höfundar vilja
nota sögu hvalsins, þessa ótrúlega
dýrs sem syndir um heimsins höf
áratugum saman. Hvalurinn virðist ætíð vita nákvæmlega hvert
hann á að fara og gefur frá sér
hljóð á „tungumáli“ sem er einstakt og vísindamenn kappkosta
enn að skilja.
Sýningin er óður til hvalanna,
framleidd af listafólki sem kemur
frá löndum sem enn stundar hvalveiðar þrátt fyrir víðtæk mótmæli
um heim allan.
Verkið fjallar um samskipti milli
þjóða og einstaklinga, ferðir okkar,
leyndardóma og þrár.
Norski nútímadansflokkurinn
Carte Blanche höfðar til stórs
áhorfendahóps með framúrskarandi norskum og alþjóðlegum
nútímadansi.
Sem
„repertory
company“ á hann samstarf við
marga þekkta norska og alþjóðlega danshöfunda. Flokkurinn er
einstakur vettvangur fyrir norska
danshöfunda til að skapa ný verk.
Þar eru fremstar í flokki þær
Ingun Bjørnsgaard, Ina Christel
Johannessen
og
Eva-Cecilie
Richardsen.
Flokkurinn leitast einnig við að
kynna áhorfendum sínum verk
eftir erlenda danshöfunda á heimsmælikvarða. Verkin eru unnin í
nánu samstarfi danshöfundar og
dansara flokksins þar sem dansararnir leika mikilvægt hlutverk í
sköpun nýrra verka. Þetta leiðir til
sívaxandi danshæfni og sköpunar-

MYND: THOR BRØDRESKIFTÍD/CARTE BLANCHE

yrstu listahátíðir sem hér voru haldnar spruttu
upp beint í í kjölfar stofnunar lýðveldisins:
samsettar dagskrár sem innibáru allar listgreinar
voru teknar með og leitað í þau hús sem voru
gjaldgeng: Myndabók Jónasar Hallgrímssonar í
samantekt Halldórs Laxness var flutt af fríðum
flokki leikara í stóra bragganum við Suðurgötu.
Tveimur áratugum síðar, um miðjan sjöunda
áratuginn, voru íslenskir listamenn enn að hóa í
hátíðir, slá saman í dagskrár. Aðkoma Ragnars í
Smára, Ivars Eskeland og Vladimírs Ashkenazy að
hátíðinni 1970 studdist því við öflugan bakhjarl
íslenskra listamanna. Þeir eru enn bakhjarlar
hennar þott hin erlenda áhersla sé alltaf meira
áberandi.
Lestur í sögu hátíðarinnar, sem hófst á fimmtudagskvöld og setur mark sitt á þetta blað í dag, ætti
eðli máls samkvæmt að vera í annarra höndum en
hátíðarinnar sjálfrar. Síðgotungum þessarar nær
fertugu móður fjölgar stöðugt: Listahátíðin er með
einum og öðrum hætti móðir allra þeirra hátíða sem
nú setja svip sinn á menningar- og samkomuhald
um allt land.
En það er fleira matur en feitt kjöt, virkir dagar
fleiri en tyllidagar. Listahátíðin er daglegur
viðburður í mörgum miðlum misfín, misstillt, og
þeim sem að standa misjafnlega hampað. Þeir sem
standa fyrir hátíðahaldinu hafa kosið að hlamma
opnunum á flestum sýningum sem hátíðin inniber á
fyrstu 48 klukkustundirnar – 22 sýningar opna þá
um allt land. Og rétt eins og fagna má þessum mikla
straumi myndlistarupplifana verður að hafa
verulegar áhyggjur af því hvort það þjóni hagsmunum hina fjölmörgu aðila sem standa fyrir sýningarhaldinu undir stórri regnhlíf Listahátíðar að láta allt
fara af stað í einu: fjölmiðlun í landinu ræður
einfaldlega ekki við svo stóran pakka. Hvers vegna
er þetta svona? Jú, það er stefna forráðamanna
Listahátíðar að gera þennan hvell að blaðaefni í
erlendum tímaritum um myndlist. En árangur í
kynningarstarfi á myndlist eða hvaða liststefnu sem
er má Listahátíð í Reykjavík ekki mæla í dálksentimetrum í erlendum tímaritum. Hátíðin er ekki fyrir
erlenda blaðamenn, ekki einu sinni fyrir erlenda
gesti – hún er fyrir þá sem búa hér á landinu og
borga brúsann, bæði í beinum styrkjum til hátíðarinnar og eins í gegnum styrktarfé fyrirtækja til
hennar. Það er almenningur á Íslandi sem stendur
undir þessu hátíðahaldi.
Liðið sem sækir opnanir verður búið á því þegar
þessi fjörutíu og átta tíma törn er yfirstaðin og
blaðamennirnir verða farnir heim til sín. Þeir hafa
þá lent í þeim ósköpum að reyna að sjá eitthvað í
salíbunu sinni í gegnum alla þessa myndlist. Það
væri kannski ráð að gefa sumum fastagestum á
boðslistum Listahátíðar og samstarfsaðilum frí og
bjóða á opnanir einhverjum þeim þremur fjórðu
almennings í landinu sem aldrei fer á myndlistarsýningar.

HVALREKI DANSUNNENDA

gáfu hjá dönsurunum, sem aftur
verður til að kveikja nýja sköpunarneista hjá danshöfundunum.
Carte Blanche er rekinn af
norska ríkinu, Hörðalandssýslu og
Björgvin og er til húsa í Naustinu
þar í bæ. Flokkurinn setur fjögur

til fimm verk á svið á ári hverju en
sýningar hans í Björgvin og annars
staðar í Noregi eða erlendis nálgast sjöunda tuginn. Frá árinu 2000
hefur flokkurinn aukið við áhorfendahóp sinn og sýnir nú fyrir um
20.000 manns á ári hverju.

Frá æfingum í
Bergen í liðinni
viku.

Hjalti les ljóð Sigfúsar í Iðnó
Hjalti Rögnvaldsson, leikari og ljóðaunnandi, heldur uppteknum hætti
annað kvöld í Iðnó en þar hyggst hann
lesa öll ljóð Sigfúsar Daðasonar en um
þessar mundir er þess minnst að áttatíu
ár eru liðin frá fæðingu skáldsins. Hjalti
hefur áður lagst í maraþonlestur á
heildarsafni ljóða merkra skálda á
tímamótum. Er skemmst að minnast
lesturs hans fyrr í vetur á ljóðmælum
Þorsteins frá Hamri sem dró að sér
marga áheyrendur og stóð fram á nótt.
Í fyrra kom út greining Þorsteins
Þorsteinssonar á ljóðheimi og verki
Sigfúsar og hlaut mikið lof, með‘al
annars hin íslensku bókmenntaverðlaun.
Var þar svipt hulu af mörgum óskýrum
og földum kimum og strengjum í
ljóðmælum Sigfúsar, tengslum hans við
erlend skáld sem voru mikilvirk á fyrra
helmingi síðustu aldar og höfðu mótandi
áhrif á hinn unga Snæfelling. Skýrðir
staðir í höfundarverki Sigfúsar urðu
ljósari, erindi hans brýnna, hugsun hans
beittari eftir þá bók.

Sigfús Daðason (1928-1996)

Í vikunni voru afhent Landsbókasafni
öll gögn Sigfúsar við hátíðlega athöfn í
Þjóðarbókhlöðu. Þá er komið út hjá
Forlaginu ljóðasafn Sigfúsar sem

geymir öll hans ljóð en fyrr var komið
út ritgerðasafn hans. Fylgir ljóðasafninu
ljóðdiskur með upplestri skáldsins á
eigin verkum. Reyndir flytjendur hafa
til þessa ráðist í upplestur á ljóðum
Sigfúsar og sumir borið sig undan þeim
hljóða og þunga straumi tilfinninga sem
í ljóðum hans leynist. Nú gefst unnendum ljóðalesturs tækifæri til að eiga fund
við skáldið.
Lesturinn í Iðnó hefst kl. 17 á morgun
en þá verður lesið úr Ljóðum 1947-1951
frá 1951, kl. 19 verður farið með ljóðin
úr Hendur og orð frá 1959. Fá ein ljóð
frá 1977 og Útlínur bakvið minnið frá
1987 verður flutt kl. 21 og kl. 23 eru á
dagskránni ljóð bókanna Provence í
endursýn (1992) og Og hugleiða steina
frá 1997.
Aðgangur er öllum velkominn meðan
húsrúm leyfir en gestir eru beðnir að
koma tímalega svo ekki verði rask á
lestrinum eftir að upplesturinn hefst
hverju sinni.

Listasafn Reykjavíkur
Reykjavík Art Museum

Daníel Þorkell Magnússon

Martha Schwartz

Kjarvalsstaðir
18. maí – 31. ágúst 2008
Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist
Sýningarstjóri Æsa Sigurjónsdóttir

18. maí – 20. júlí 2008
Martha Schwartz – I Hate Nature / ‘Aluminati’

Listasafn Reykjavíkur
Roger Hiorns

Ólafur Elíasson

Hafnarhús
15. maí – 24. ágúst 2008
Tilraunamaraþon/ Experiment Marathon Reykjavik
Sýningarstjórar Hans Ulrich Obrist og Ólafur Elíasson

Opnunartími:
Hafnarhús daglega 10 – 17, ﬁmmtudaga 10 – 22
Kjarvalsstaðir daglega 10 – 1 7
Ásmundarsafn daglega 13 – 16

www.listasafnreykjavikur.is

listasafn@reykjavik.is

Aðgangur ókeypis
Listasafn Reykjavíkur er safnið þitt

S 590 1200

F 590 1201
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MARGT Á SEYÐI Í TILRAUNAMARAÞONI

Stærsta verkefni Listasafns Reykjavíkur fram að þessu er Tilraunamaraþonið sem nú er haﬁð í Hafnarhúsinu gamla í Gróﬁnni í Reykjavík.
Það er sprottið undan rifjum Listahátíðar sem kallaði til þá Hans Ulrich Obrist og Ólaf Elíasson til að setja saman sýningu helgaða vísindum og listum. Hans hefur um nokkurt skeið staðið fyrir maraþonum í London þar sem hann starfar, bæði á ICA og í Serpentine Gallery í
Hyde Park. Hann hefur kallað hingað mikinn fjölda merkra listamanna.
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON MYNDLIST

O

brist er afar virtur
sýningarstjóri. Hann
tók meðal annars
saman stóru Kínasýninguna sem haldin var
í Battersea-stöðinni fyrir fáum
misserum, var einn sýningarstjóra á sýningu bandarískra
myndlistarmanna sem hér var á
ferð fyrir tveimur árum í samstarfi við Gunnar Kvaran og er
því farinn að vera hér heimavanur. Þá hefur hann komið að þingum Eiðastóls á Héraði, unnið að
gerð heimildarmynda með Ara
Alexander, meðal annars um
Magnús Blöndal Jóhannsson.
Aðferð Obrist við undirbúning
Tilraunamaraþona hefur víðast
hvar verið söm: hann kallar til
stóran hóp manna sem getið hafa
sér gott orð á alþjóðavettvangi á
ýmsum sviðum, gefur þeim frjálst
spil innan settra marka, opnar
listasöfn upp á gátt og breytir
þeim í fundarstaði almennings
við höfunda „listar“.
Tilraunamaraþonið hófst á
föstudag og voru þá margir þekktir einstaklingar með atriði í langri
dagskrá. Viðburðinum má skipta í
tvo hluta, annars vegar maraþon
þar sem hver tilraunin rekur aðra
alla opnunarhelgi Listahátíðar og
hins vegar sýning á fjölda innsetninga sem stendur í Hafnarhúsinu mestan hluta sumars. Í
fyrrahaust stóð Serpentine Gallery Experiment Marathon yfir í
tvo daga en niðurstaða þess verður sérstaklega kynnt í Hafnarhúsinu í skála sem Ólafur Elíasson mun hanna með Einari
Þorsteini Ásgeirssyni arkitekt.
Obrist, byggir þennan viðburð að
nokkru leyti á sýningu sem hann
setti upp ásamt Barböru Vanderlinden árið 1999 í Antwerpen og
hét „Laboratorium”. Gögn frá
þeirri sýningu verða einnig hluti
af sýningu Hafnarhússins. Viðburðurinn var unnin í samstarfi
við Thyssen-Bornemiza samtímalistastofnunina.
Í dag hefst dagskráin þegar kl.
10 með tilleggi hinnar kunnu Dr.
Ruth, bandaríska kynlífsfræðingsins, tilleggi hinnar skeleggu
serbnesku myndlistarkonu, Marinu Abramovic og Hans Ulrich

Obrist. Marina er ein kunnasta
myndlistarkona Serbíu um þessar
mundir, fædd 1946 í Belgrad en
býr í Hollandi. Hún vinnur mikið
í ljósmyndum, gerningum og
myndböndum. Nýtir oft líkama
sinn sem myndefni og er myndheimur hennar ekki ósnortinn af
þeim miklu átökum sem einkennt
hafa Serbíu á liðnum árum.
Hvernig Hans hyggst stefna þessum konum saman verður án efa
spennandi. Marina lýsir verkefni
dagsins sem sálarrannsóknarferðalagi og kallar eftir þátttöku
gesta. Verk Marinu eru í öllum
helstu söfnum Evrópu.
Aðrir listamenn sem eiga atriði
í fyrsta holli maraþonsins í dag
eru Þorvaldur Þorsteinsson sem
kemur fram fyrir hönd bandaríska myndlistarmannsins Johns
Baldessari en þeir hafa átt samstarf meðal annars á Eiðaþingum.
Hinn kunni upptökustjóri Bowie
og U2 með meiru, Brian Eno,
verður með hópsöng með þátttöku gesta úr sal, en þessa dagana
er síðasta verk hans með Coldplay að koma á markað.
Haraldur Jónsson verður með
gjörning tveggja einstaklinga
sem eru með skilrúm á milli sín,
en er ætlað að skynja tilfinningar
hvors annars. Aðrir sem eiga
verk í dag fyrir hádegishlé eru
Thomas Bayrle, John Brockman
og Atilla Csorgo.
Tilraunamaraþoninu
heldur
áfram eftir hádegishlé í dag. Þá
verður meðal annars fluttur
gjörningur sem hin kunna bandaríska listakona Carolee Schneemann hefur unnið í samvinnu við
Erró, þar kemur við sögu ber
kona ríðandi á hvítum hesti
„live“
Roger Hiorns verður með sinn
gjörning í A-sal, meðan hinar tilraunirnar fara fram í fjölnotasal.
Tilraun hans hófst á föstudag og
lýkur formlega í dag: Bílvél verður dýft ofan í upplausn sem hann
hefur blandað sérstaklega áður
fyrir framan áhorfendur, þar
verður hún látin vera yfir helgina
og dregin upp úr í lok sunnudagstilraunanna. Búast má við að
vélin hafi tekið nokkrum umskiptum og verði í líkingu við bláa

kristallaða segulkubbinn sem
prýðir allt kynningarefni Listahátíðar.
Rirkrit Tiravanija verður með
skemmtilega tilraun: hann fær
fólk til að innibyrða chili-pipar og
mælir blóðþrýsting og fleiri líkamleg viðbrögð frá því byrjað er
að borða og þangað til áhrifin ná
hámarki og dofna. Allir eru velkomnir.
Gabríela Friðriksdóttir átti gott
samstarf við hönnunarfyrirtækið
M/M í París þegar hún gekk frá
sýningarskála sínum í Feneyjum
fyrir þremur árum en hönnuðirnir hafa einnig unnið með Björk
Guðmundsdóttur og aðilum sem
vinna að uppbyggingu á Urriðaholti í Garðabæ. Þar verður verk
Gabríelu afhjúpað á morgun eins
og greint er frá á öðrum stað í
þessu blaði. Tillegg Gabríelu á
maraþoni verður flutt í eftirmiðdaginn.
Aðrir sem taka þátt í maraþoninu í eftirmiðdag eru listamennirnir Tony Conrad, Kristján Leósson og Emily Wardill.
Obrist hefur látið skrá öll fyrri
tilraunamaraþon sem hann hefur
staðið fyrir og fólu þeir Ólafur
Einari Þorsteini að ganga frá
hirslum undir skjalasafnið. Verður það aðgengilegt hér í fyrsta
sinn svo almenningur getur kynnt
sér þá tilraun að rjúfa einangrun
listanna og draga þær inn á svið
opinberrar umræðu um fleiri svið
mannlegrar tilveru. Í tilefni af
Tilraunamaraþoni kemur út bók
sem gerir grein fyrir þeim samfundum sem Obrist hefur boðað
til á liðnum misserum.
Tilraunamaraþon
Listasafns
Reykjavíkur er afar kostnaðarsöm framkvæmd að öllu leyti og
nýtur stuðnings margra aðila.
Stærstu styrktaraðilar hennar er
Orkuveita Reykjavíkur og Icelandair. Það er ákaflega viðeigandi að Orkuveita Reykjavíkur sé
aðalstyrktaraðili sýningarinnar,
þar sem vísindi og listir fléttast
saman í sýningunni rétt eins og í
nýsköpunarstarfi Orkuveitunnar.
Nýting orku, vatns og varma er
líka uppistaða margra tilrauna
sem gerðar verða í Hafnarhúsinu.

Innsetning í D-sal á annarri hæð Listasafns í Hafnarhúsi eftir Carlos Cruz-Diez.
Mynd: Fréttablaðið/Valli

Icelandair hefur gert Listasafni
Reykjavíkur kleift að bjóða til
landsins flestum þátttakendum
Tilraunamaraþonsins en í sýningunni taka þátt um eitt hundrað
lista- og vísindamenn, frá tólf
löndum og úr fimm heimsálfum.
Auk þess eru hingað komnir, víða
að, á þriðja tug erlendra blaðamanna sem munu gera sýningunum og Listahátíð í Reykjavík góð

skil í virtum alþjóðlegum listatímaritum. Icelandair hefur frá
upphafi verið dyggur stuðningsaðili Listasafns Reykjavíkur og
Listahátíðar í Reykjavík og gert
menningarstofnunum kleift að
bjóða hingað til lands virtum
listamönnum og áhrifamiklum
blaðamönnum víða úr veröldinni.
Þá er bara að mæta og vera
með.
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Sucksass eftir ítalsku listakonuna Monica
Bonvicini ( f. 1965) Í fjarska virðist orðið „
success“ standa á hálsfestinni sem allir þjónar
á Karrierebar bera um hálsinn. Orðið sucksass
er hins vegar mun meira ögrandi og má skilja
bæði sem skipun eða beiðni. Verk Bonvicini eru
djörf og beinskeytt og einkennast af kynlífi,
völdum, tungumáli og arkitektúr og hún hefur
meðal annars sýnt verk sem fjalla um sadómasó kynlíf og spurningalista sem hún sendi til
verkamanna og spurði til dæmis: „Hvað finnst
konunni þinni um hrjúfar hendur þínar? “

Fountain eftir ítalska listamanninn Massimo Bartolini
( f. 1962) Vaskur í miðjum barnum þar sem vatnið
spýtist upp úr niðurfallinu í stað þess að renna úr
krananum. Bartolini er upptekinn af vísindum og
arkitektúr barokktímabilsins sem hann blandar við
nútímalegan skilning á rökleysu og því afstæða.

FRAMAGJARN

bar

Systkinin Jeppe og Lærke Hein reka barinn „Karriere“ í kjötverkunarhverﬁ Kaupmannahafnar en staðurinn er heilt listakonsept sem skartar meðal annars
verkum eftir Ólaf Elíasson.
MYNDLIST ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON

K

arrierebar er kaffihús/
bar/ veitingastaður á
Vesterbro
í
Kaupmannahöfn, á torginu
sem nefnt er eftir kjöti,
Flæsketorvet. Barinn er umkringdur kjötverkunarhúsnæði þar sem
stærðarinnar
vörubílar
eiga
afdrep milli kjötflutninga. Barinn
opnaði snemma árs og er hugarfóstur systkinanna Jeppes og
Lærke Hein. Jeppe er danskur
listamaður sem er þekktur á
heimsvísu og systir hans Lærke
hafði lengi unnið í veitinga- og
næturlífsbransanum
í
Kaupmannahöfn. Að sögn Lærkes laust
hugmyndinni niður í kollinn á
þeim samstundis. „Við vildum
safna saman listamönnum á
heimsklassa og af öllum listsviðum og fengum frábær viðbrögð.
Allir sem tóku þátt hjálpuðu til við
að móta barinn með hugmyndum
og gagnrýni,“ útskýrir hún. „Í
raun er allt, sérhver hlutur, allt
frá borðunum til lampanna, til
krananna á barnum hluti af listaverki. En Karriere er allt öðruvísi
en listasafn eða gallerí, hér er list-

ina að finna á stað þar sem fólk
hittist yfir mat, kokkteil eða dans.
Verkin deila rýminu með okkur
öllum, verða hluti af upplifun
okkar og svo er jafnvel hægt að
sitja á þeim.“
Á Karrierebar er að finna verk
eftir 32 listamenn og eru þau
meðal annars hluti af innréttingunum. Karlaklósettið er til dæmis
eftir Norðmanninn Gardar Heide
Einarsson, lamparnir eftir Ólaf
Elíasson og skjólveggurinn úti er
eftir Bandaríkjamanninn Dan
Graham. Sjálft nafnið á barnum
og skiltið er listaverk eftir Michael
Elmgreen og Ingvar Dragset og
fjallar um hvernig vinskapur og
óformleg félagstengsl nýtast á
framabrautinni og að barir séu í
raun besta „ tengslanetið“ sem til
er. Einnig stendur Karrierebar
fyrir útgáfu mánaðarlegs listadagblaðs sem kallast einfaldlega
Karriere og fjallar um þá listamenn sem sýna hverju sinni í rýminu og viðburði tengda barnum.
Karrierebar er að finna á
Flæsketorvet 57- 67, DK 1711
Kaupmannahöfn.

Handan um höf – Helgi Hálfdanarson

Dividing Wall eftir bandaríska listamanninn Dan Graham ( f. 1942) Graham hefur lengi fengist við skilrúm í verkum sínum, meðal
annars í vídeóverkum frá áttunda áratugnum þar sem hann skoðar hvernig skilrúm bæta samskipti frekar en að hindra þau. Á
Karrierebar er skilrúmið gert úr gegnsæju gleri, speglum og stáli. Sumstaðar er hægt að heyra í gegnum skilrrúmið og sjá í gegnum önnur en allstaðar bregður fyrir spegilmynd af þér sjálfum.

Handritin – saga handrita og hlutverk um aldir

SÝNINGAR Á
ÖLLUM HÆÐUM

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House
National Centre for Cultural Heritage
Hverﬁsgötu 15, 101 Reykjavík
Sími 545 1400, www.thjodmenning.is
Sýningar - leiðsögn - verslun

The Mona Lisa Toaster eftir danska
listamanninn Kristoffer Akselbo
( f.1975) allt brauð sem er ristað
á Karrierebar er hluti af listaverki
Askselbos þar sem sjálf Móna Lísa er
brennd á brauðið sem er borið fram
á morgnana og í hádeginu. Verk da
Vincis hefur verið fjöldaframleitt og
birtist til dæmis á póstkortum, púsluspilum og bolum. Hér vísar Akselbo
til popp-listar í anda Warhols en með
brauðristinni vildi hann koma með
eitthvað stórfenglegt inn í daglegt líf
hins almenna neytanda.

Ferðalok – Jónas Hallgrímsson 1807–1845
Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn án endurgjalds í boði fyrir skólahópa.
Leiðsögn á ensku um handritasýninguna kl. 15.30 á
mánudögum og föstudögum. Veitingar á virkum dögum.
Myndlistarsýning Húberts Nóa í verslun.

Surtsey – jörð úr ægi
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Söngleikur sumarsins
Stuðið er á Stóra sviðinu
„Tónlistaratriðin voru skemmtilega hröð og þétt og söngatriði vel

List og ljúfar veigar Á Karrierebar
er boðið upp á morgunverð, bröns,
hádegisverð og kvöldverð en þar er
einnig í gangi fjölbreytt listadagskrá
með fyrirlestrum, tónlist, kvikmyndasýningum og gjörningum. Fimmtudagar
eru tileinkaðir tilraunakenndri tónlist
en á föstudags- og laugardagskvöldum
þeyta þekktir plötusnúðar skífum fram
á morgun. Lamparnir yfir barnum eru
eftir Ólaf Elíasson og heita „National
Career Lamp“ en Ólafur vinnur einmitt
mikið með ljós, tíma, liti og skynjun
mannsins á þeim.

flutt... Þau Vigdís Hrefna Pálsdóttir og Þórir Sæmundsson eru bæði
firnagóðir leikarar og skiluðu sínum hlutverkum með prýði.“
EB, FBL 7/5
„... sem söngleikur virkar þetta fínt og þetta
er allt mjög svo fagmannlega unnið...“
ÞES, Víðsjá.
„Nokkur ofsalega skemmtileg númer ...
Það er svona sumarfílíngur í þessu,“
KJ, Mannamál
„Þetta er fjörugt verk og var vel
sungið, leikið og dansað...“
SA, tmm.is
„Yndislegar andstæður.“
MBL 2/5

eftir Hallgrím Helgason
með tónlist eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og fleiri

fös. 16/5
lau. 17/5
fös. 23/5
lau. 24/5

uppselt
örfá sæti laus
uppselt

fös. 30/5
lau. 31/5

uppselt
Miðasala í síma 551 1200
og á leikhusid.is
Ath. pönkað málfar

Auglýsingasími

Heroin tap ( Men‘s Home, with FOS)
eftir danska listamanninn Kenneth A.
Balfelt ( f.1966) er vísun í verkið „men‘s
home“, athvarf fyrir heimilislausa sem
Balfelt endurhannaði í Vesterbro-hverfinu, en þar er að finna vatnskrana í
stað heróínkrana. Balfelt vinnur mikið
með samskipti mismunandi þjóða og
þjóðfélagshópa og fékk meðal annars
þjóninn Elhassane Amoussale sem er frá
Túaregunum í Norður-Afríku til þess að
koma til Kaupmannahafnar í mánuð og
vinna fyrir því sem samsvarar árslaunum hans heimafyrir. Amoussale kynnir
viðskiptavinum barsins fyrir te-athöfn
Túareganna.

– Mest lesið
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Dai er kunn
andófskona og
umhverfissinni í
landi sínu, Kína.
Hún býr í Peking.
Verk hennar eru
bönnuð í Kína.
Vatnsteningurinn - þjóðarsundhöllin í Peking, sem er byggð til að hýsa helstu sundviðburði á Ólympíuleikunum í sumar. Myndin var tekin í febrúar þegar húsið var lýst upp í fyrsta sinn.
MYND/FENG LI/GETTY IMAGES

ÞORSTLÁTUR DREKI

á Ólympíuleikum

Kínverski umhverﬁsverndarsinninn og andófskona Dai Qing hefur um árabil verið í framvarðasveit þeirra landa sinna sem vara við þeim
háska sem Kína stefnir í vegna látlítillar uppbyggingar í landinu. Í grein sinni frá liðnum vetri bregður hún upp annarri mynd af Ólympíuleikunum en við þekkjum. Viðvaranir hennar um nám í grunnvatni eru skyldar athugasemdum íslenskra vísindamanna um djúpboranir.
jósmyndin hér á
síðunni
var
tekin af einum
ljósmyndara
Myndablaðs
Alþýðunnar 1953.
Mao Zedong hafði
nýlokið
við
að
skrifa kalligrafískum stöfum „Fögnum
góðum
verklokum
við Guanting-lónið“.
Hann var sextugur.
Maðurinn sem situr við hlið hans
var Wang Sen, tengdafaðir minn
og verkefnisstjóri við byggingu
stíflunnar.
Ljósmyndin birtist líklega í
fleiri dagblöðum á sínum tíma.
Þótt ég hafi séð hana hef ég örugglega ekki veitt henni athygli, enn
síður gat mér komið til hugar að
fimmtán árum síðar giftist ég
syni verkefnisstjórans, Wang
Dejia, og yrði tengdadóttir mannsins sem sat á brún stíflunnar brosandi á spjalli við „Leiðtogann
mikla“.
Ég sá myndina fyrst á tíma
menningarbyltingarinnar 1968.
Ég rakst á hana í skjalarusli undir
bunka af bútasaumsteppum. Á
þeim tíma voru ljósmyndir af

fólki með Mao í miklum metum,
nánast dýrgripir með verndarkraft. Þær voru rammaðar inn og
hengdar upp á áberandi stöðum á
heimilum fólks, jafnvel þótt viðkomandi heimilismaður væri á
myndinni á stærð við baun.
Ég kallaði upp yfir mig: „Hvenær var þessi mynd tekin af þér
með Mao formanni?“ Tengdafaðir
minn sat við uppáhaldspilin sín
sem voru orðin svo slitin að hann
einn gat greint á milli þeirra.
Hann leit upp og svaraði mér
engu. Maðurinn minn, Dejia, sagði
heldur ekki neitt. Það var augljóst
að báðir vildu síður að myndin
væri tekin fram. Það var mörgum
árum síðar að Dejia sagði mér að
faðir hans, maður sem hafði byggt
helstu stíflur ríkisins og „barist
allt sitt líf fyrir Flokkinn“, hafi
eitt sinn hvíslað að sér: „Byggðu
stíflu og ánni blæðir út.“ Það var
seint á níunda áratugnum og ég
var orðin virk í hópi umhverfisverndarsinna sem barðist gegn
Þriggja gljúfra stíflunni í Yangtzefljóti. Hópurinn var að rannsaka
hvað hafði gerst við eldri stíflu í
Sanmen-gljúfri í Gulafljóti og við
vorum tekin til við að berjast
opinberlega fyrir vernd fljóta og

vatnsbóla í Kína.
Ekki spurði ég hvenær tengdafaðir minn hafði sagt þetta. Þótt
ekki hafi það verið svo snemma
sem 1968 þegar ég fann gömlu
ljósmyndina, hlýtur hann að hafa
hugsað á svipuðum nótum strax
þá. Kína mátti þola grimmilega
hungursneyð í kjölfarið á Stóra
stökkinu á sjötta áratugnum. Þá
voru menn hvattir til að „setja
sem mestan kraft í að byggja
vatnsvirkjanir sem víðast“. Það
leiddi til þess að embættismenn
og flokksleiðtogar skipuðu fyrir
um byggingu stífluvirkjana í
fjölda smærri vatnsfalla. Þegar
æsingurinn í Stóra stökkinu var
liðinn hjá hafði hann í för með sér
hörmungar, mikla fólksflutninga
til sveita og hungursneyð. Veikburða bakkar og stíflur sem láku
voru um allt land.
Þegar leið á sjöunda áratuginn
var ráðuneyti vatnsvirkjana, þar
sem tengdafaðir minn vann, á
fullu að bæta fyrir þann mikla
umhverfisskaða sem Stóra stökkið leiddi af sér. Jafnvel fæðingarbær hans sjálfs í Jixian í Hebeihéraði var eyðilagður. Þorpið hans
fór undir vatn þegar Jizhou-á var
stífluð og Yuqiao-lónið búið til,

ekki hundrað kílómetra frá Guanting-vatnslóninu. Íbúar úr hundrað
fjörutíu og einu þorpi máttu flytja
vegna þessa mannvirkis. Þeir
hefðu borið sig betur ef virkjunin
hefði komið þeim til góða.
Raunin varð sú með Yuqiaolónið að mennirnir á bak við framkvæmdina höfðu brugðist við
rannsóknir á berggrunni stíflunnar. Tveggja kílíómetra löng stífla
var byggð á sendnum jarðvegi.
Ekki liðu nema fá ár þegar vatn
tók að seitla gegnum stífluna og
gríðarstórt mýrarsvæði varð til
fyrir neðan stífluna. Fimmtíu þúsund ekrur af ræktarlandi eyðilögðust sem fætt höfðu eina miljón íbúa í sex héruðum meðfram
ánni.
Deiian sagði mér að eftir hafi
verið hrjóstrugt eyðiland sem
ekki gaf af sér nægilega til að
standa undir ábúð. Bændurnir
voru löngu hraktir burtu en sneru
aftur til yfirgefinna þorpa og tóku
að til við rækt á ný, en drógu fram
lífið á broti af þeirri uppskeru
sem þeir áður höfðu. Flestir þeirra
eru enn á opinberu framfæri.
Nú um stundir eru yfirvöld í
Peking að undirbúa komu keppenda og annarra gesta sem leggja

höfuðborg Kína undir sig í ágúst á
Ólympíuleikunum 2008. Áður
óþekkt framkvæmdasemi hefur
breytt borginni. Gestir munu vitaskuld hugsa mest um hver stekkur hæst og hleypur hraðast. Peking skal sýna glæsileik í
húsagerðarlist hins „ört vaxandi“
Kínaveldis: hinn stórfenglega
Ólympíuleikvang,
Hreiðrið,
Vatnsteninginn sem byggður er
fyrir vatnsíþróttirnar, öll nýju
lúxushótelin, nýju sjónvarpsbygginguna sem Rem Koolhaas hannaði og vegakerfið umhverfis borgina með öllum sínum akreinum.
Bændur í nágrenni borgarinnar
búa við herta skömmtun á vatni,
en í miðborginni fagna ráðamenn
hönnun á einstökum gosbrunnum
sem verða til í tíma fyrir Ólympíuleikana. Þarna á meðal er stórt
vatn sem umlykur títaníumklætt
egglaga Þjóðleikhús, næst Þjóðarhöllinni rétt handan við Tianamentorgið. Þar má líka nefna stærsta
gosbrunn heims við Shunyi-vatnagarðana sem spýtir vatnssúlum
134 metra í loft upp. Garðarnir
eru byggðir í uppþornuðum farvegi Chaobai-fljóts. Og þá má
nefna hundruð golfvalla sem gerðir voru í borginni. Þær alræmdu

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

S. 512 5441 - hrannar@365.is
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Framtíðartækifæri í áliðnaði

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 42439 05.2008

Við ætlum að ráða fleiri framleiðslustarfsmenn á vaktir
í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Framleiðslustörf í álveri
Fjarðaáls við Reyðarfjörð eru tækifæri til að tryggja góða framtíð.
Starfsöryggi

Fjölbreytni

Atvinna er óvíða tryggari en í álverum. Framleiðslan er jöfn allt árið
um kring. Fjarðaál leggur einnig mjög mikið upp úr öryggi og vinnuvernd í álverinu.

Framleiðslustörfin eru afar fjölbreytt og til lengri tíma er lögð áhersla
á fjölhæfni og hreyfanleika starfsmanna í framleiðsluteymum.

Vinnutími
Unnið er á 12 tíma vöktum, að meðaltali 15,2 vaktir í mánuði.
Vaktafyrirkomulagið gefur möguleika á bæði góðum frítíma og
aukavöktum.

Starfsmenn hafa aðgang að fjölþættri velferðarþjónustu Heilsuverndarstöðvarinnar. Í fyrirtækinu eru starfandi hjúkrunarfræðingar
og læknir er á staðnum tvisvar í viku. Fjarðaál styrkir einnig líkamsrækt starfsmanna.

Launakjör

Verðmætasköpun

Föst heildarlaun nýrra framleiðslustarfsmanna á vöktum eru
um 310.000 kr. á mánuði að meðaltali. Inn í þá tölu reiknast
desemberuppbót, orlofsuppbót og 15% frammistöðuávinningur.

Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið framleiðir
meðal annars álvíra sem notaðir eru í háspennustrengi.

Fríðindi
Fjarðaál býður starfsmönnum akstur til og frá vinnu.
Starfsmenn fá máltíð á hverri vakt.

Austurland er ört vaxandi þjónustusvæði sem býður upp á
margvíslega búsetukosti í öflugum sveitarfélögum. Möguleikar á
útivist eru einstakir í fallegri náttúru.

Starfsþróun

Flutningsaðstoð

Stöðug þjálfun og fræðsla skipa veigamikinn sess hjá Fjarðaáli.
Gert er ráð fyrir að hluta vinnutímans verji starfsmenn utan
hefðbundinna starfsstöðva sinna.

Fjarðaál aðstoðar þá sem flytjast inn á skilgreint atvinnusóknarsvæði
úr meira en 100 kílómetra fjarlægð. Flutningur og fasteignaskipti eiga
að vera starfsmönnum kostnaðarlaus.

Raf- og véliðnaðarmenn

Verkefnastjóri í mannauðsteymi

Við leitum að faglærðum raf- og véliðnaðarmönnum til að sinna
margvíslegu viðhaldi í hátæknivæddu umhverfi. Allir starfsmenn
fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækja og viðhaldi er
stýrt í samræmi við raunverulegt ástand þeirra. Unnið er í teymum og
verkefni hvers iðnaðarmanns eru fjölbreytt. Á vinnusvæðinu eru
meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, hátæknivædd skautsmiðja, sjálfvirkt flutningskerfi fyrir hráefni, tölvustýrð rafgreiningarker, öflug loft- og vatnshreinsivirki, fullkomin álvírasteypa og
farartæki af ýmsum stærðum og gerðum. Mikið er lagt upp úr
starfsþróun og símenntun iðnaðarmanna.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra i
mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á
sviði mannauðsmála. Það kallar á mikil samskipti við starfsmenn
fyrirtækisins og krefst hæfni til að leiða vinnuhópa. Viðkomandi þarf
að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu á sviði
mannauðsmála.
Um eins árs ráðningu er að ræða með möguleika á framtíðarstarfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Velferðarþjónusta

Austurland

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til og með 2. júní

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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Menntasvið

Vestast í Vesturbænum …
Laus störf í Grandaskóla skólaárið 2008 - 2009

• Umsjónarkennarar í 5. -6. bekk
• Tveir umsjónarkennarar í teymiskennslu á yngra stigi
- kjörið tækifæri fyrir fólk sem vill vinna saman í
skemmtilegu starfsumhverfi.
• Stuðningsfulltrúar, meginverkefni er vinna með
nemendum undir verkstjórn kennara.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störf við skólann.
Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.is og Inga
aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is , sími 411-7120
Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. Nemendur eru um
290 talsins í 1. - 7. bekk og við skólann starfa um 50 starfsmenn. Mikill stöðugleiki
hefur verið í starfsmannahaldi skólans og í hópnum ríkir fagmennska, metnaður
og góður andi. Skólinn er vel búinn tækjum og hafa allir kennarar skólans fartölvu
til afnota.
Sterk hefð er fyrir list- og verkgreinakennslu í skólanum og hlaut skólinn
Hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur vorið 2007 fyrir tónlistaruppeldi.
Áhersla er lögð á skapandi skólastarf og sveigjanlega starfshætti m.a. til að koma
til móts við einstaklingsmun nemenda.
Í yngri deild skólans, 1. - 4. bekk, er áhersla á teymiskennslu. Tveir umsjónarkennarar vinna með hvern árgang, ýmist sem heild eða í mismunandi hópum.
Í eldri deild skólans, 5. - 7. bekk, er hefðbundin bekkjarskipting en áhersla lögð á
samvinnu árganga og sveigjanlega starfshætti.
Nánari upplýsingar um skólastarfið er að finna á heimasíðu skólans
www.grandaskoli.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá
borginni. 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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BM Vallá auglýsir eftir starfsmönnum í eftirtalin störf:

Flúðir

Reykjavík

Óskum eftir að ráða starfsmann í sumarafleysingar í mötuneyti
og ræstingar í starfsstöð okkar á Flúðum.

Lagerstjóri

Mötuneyti
Á Flúðum starfa 15-20 manns og þar er starfrækt mötuneyti.
Viðkomandi myndi hafa umsjón með því í sumarafleysingum.
Starfssvið:
:: Matreiðsla og öll almenn umsjón mötuneytis/kaffistofu.
:: Undirbúningur, mat- og framreiðsla á hádegisverði og kaffi.
:: Frágangur í mötuneyti.
:: Innkaup á matvöru og öðrum rekstrarvörum mötuneytis.
Hæfniskröfur:
Við leitum að samviskusömum, duglegum og snyrtilegum einstaklingi.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og drífandi í vinnubrögðum.

Ræstingar
Við óskum einnig eftir að ráða starfsmann í sumarafleysingar við
ræstingar á skrifstofu, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu á Flúðum.
Starfssvið:
Öll almenn dagleg þrif, s.s. þurrka af borðum og úr gluggum og öðrum
hirslum, þrif á gólfum, salernum ofl.
Hæfniskröfur:
Við leitum að samviskusömum, duglegum og snyrtilegum einstaklingi.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og drífandi í vinnubrögðum.
::

::

::

Allar nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Símonarson,
forstöðumaður framleiðslusviðs, í síma 412 5302 eða 617 5302.
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á alli@bmvalla.is
___________________________________________________

Borgarnes
Við óskum eftir að ráða starfsmenn í framtíðarstörf í járn- og
blikksmiðju okkar í Borgarnesi.

Blikksmiðja
Í Borgarnesi er starfrækt blikksmiðja og óskum við eftir að ráða
blikksmiði eða menn vana blikksmíðavinnu til framtíðarstarfa þar.
Um er að ræða fjölbreytta og skemmtilega vinnu við hönnun og
framleiðslu bæði inni á gólfi í verksmiðju og úti hjá viðskiptavinum.

Járnsmiðja
Í Borgarnesi er líka starfrækt járnsmiðja og óskum við eftir að ráða
vélvirkja, vélsmiði, járnsmiði eða menn vana járnsmíðavinnu til
framtíðarstarfa þar.
Um er að ræða fjölbreytta og skemmtilega vinnu við hönnun og
framleiðslu bæði inni á gólfi í verksmiðju og úti hjá viðskiptavinum.
Við óskum einnig eftir að ráða vélvikja eða vélsmið til þess að sinna
viðhaldi og nýsmíði véla og tækja í verksmiðjum okkar.
::

::

Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi kröfur:
:: Tölvukunnátta
:: Reynsla af lagerstörfum
:: Lyftarapróf
:: Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
:: Samstarfshæfileikar og þjónustulund

Starfsmenn á lager
Einnig óskum við eftir að ráða starfsmann á lager fyrirtækisins í Gufunesi.
Um er að ræða framtíðarstarf.
Starfið felst í tiltekt og pökkun á framleiðslu og endursöluvörum
fyrirtækisins, ásamt afgreiðslu til viðskiptavina.
Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi kröfur:
:: Lyftarapróf
:: Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
:: Samstarfshæfileikar og þjónustulund
Allar nánari upplýsingar um störfin veitir G. Arnar Sigurðsson,
forstöðumaður sölusviðs, í síma 412 5303 eða 617 5303.
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á arnar@bmvalla.is

::

Um getur verið að ræða starf fyrir 2 einstaklinga en einnig kemur
til greina að ráða 1 manneskju til þess að sinna báðum störfum.

::

Óskum eftir að ráða lagerstjóra í Gufunesi. Um er að ræða framtíðarstarf.
Starfið felst í umsjón með tiltekt og pökkun á endursöluvörum fyrirtækisins,
verkstjórn, samskiptum við viðskiptavini og fleira.

::

Allar nánari upplýsingar um störf í Borgarnesi veitir Aðalsteinn Símonarson,
forstöðumaður framleiðslusviðs, í síma 412 5302 eða 617 5302.
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á alli@bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA Bíldshöfða 7 :: 110 Reykjavík :: 412 5000

___________________________________________________

Meiraprófsbílstjórar
Efnisakstur
Við óskum eftir að ráða í sumarafleysingar meiraprófsbílstjóra í efnisakstur.
Starfsmönnum sem eru duglegir, sjálfstæðir, nákvæmir og hafa gaman
af mikilli vinnu.
Framundan er mikil vinna. Unnið eftir bónuskerfi.
Allar nánari upplýsingar gefur Haraldur Hjaltalín, verkstjóri,
í síma 617 5147. Umsóknir og fyrirspurnir má senda á haraldur@bmvalla.is

Útkeyrsla á vörum
Við óskum eftir að ráða meiraprófsbílstjóra í útkeyrslu á hellum og steinum.
Starfsmönnum sem geta unnið sjálfstætt, eru nákvæmir,
hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið undir álagi.
Bæði er verið að leita að starfsmönnum í sumarafleysingar
og framtíðarstörf.
Framundan er mikil vinna. Unnið eftir bónuskerfi.
Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum samskiptum við viðskiptavini
og þurfa því að hafa góða framkomu og þjónustulund.
Allar nánari upplýsingar gefur Gunnar Þór Ólafsson,
sölustjóri, í síma 412 5053.
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á gunnar@bmvalla.is

Hjá BM Vallá starfa um 470 manns í dag.
Við leggjum áherslu á góðan starfsanda
og skemmtilegan vinnustað.
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Saman náum við árangri

Húsasmíðameistarar
4¾KNI
OG VERKFR¾ÈINGAR
Garðyrkjumeistarar
6ERKSTJËRAR/ fræðingar
3MIÈIR )ÈNAÈARMENN
,AGHENTIR
®RT VAXANDI VERKTAKAFYRIR¾KI ÖARF LYKILSTARFSMENN FYRIR ÎRT
VAXANDI VERKEFNI
4OPP VERKTAKAR EHF ER UNGT VERKTAKAFYRIRT¾KI SEM STARFAR ¹
ALMENNUM ÒTBOÈSMARKAÈI
6ERKEFNASTAÈA ER GËÈ OG STEFNIR Å FJÎLGUN VERKEFNA
5PPLÕSINGAR GEFNAR Å SÅMA   
FARIÈ VERÈUR MEÈ UMËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

8AA8@@"FÜ4"A@&&))%

WWWTOPPVERKTAKARIS
TOPPVERKTAKAR TOPPVERKTAKARIS

> Lyftaramaður óskast í Ísheima
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum
lyftaramanni til starfa í Ísheimum, frystigeymslu
Samskipa.
Hæfniskröfur Æskilegt er að umsækjandi sé vanur
lyftaramaður og hafi reynslu af vöruhúsavinnu. Lyftarapróf kostur en ekki skilyrði. Gerð er krafa um stundvísi, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi
skal hafa fágaða framkomu, vera samviskusamur og
hafa hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil.

Bílstjóri

Áhugasamir Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa www.samskip.is. (veljið “Starfsmaður í Ísheimum
– auglýst staða 18.05.08”) fyrir 26. maí 2008. Finnbogi
Gunnlaugsson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8560 eða 858 8560.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem
trúnaðarmál.

Sumarstarf
Okkur hjá Ferskum Kjötvörum
vantar hressan og dugmikinn
starfsmann í útkeyrslu .

Nánari upplýsingar veitir
Ingibjörn s:6606320
Upplýsingar um fyrirtækið
er að ﬁnna á
heimsíðu þess

www.ferskar.is
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Prófsteinn er ungt hugbúnaðarfyrirtæki sem
sérhæﬁr sig í gæðastjórnun og sérstaklega
sjálfvirkum prófunum.
Við leitum að forritara til að taka þátt í þróun hugbúnaðar
og þjónustuverkefnum við viðskiptavini.
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ þekkingu
á og reynslu af:
Python
SWL
HTML & Javascript
Hugbúnaðarprófunum
Í boði er skemtilegt starf hjá ungu og ört vaxandi fyrirtæki
þar sem spennandi verkefni eru framundan.
Áhugasamir sendi umsókn og CV á
gudniola@profsteinn.com.
Öllum umsóknum er svarað.
www.profsteinn.com

Leikskólasvið

Yﬁrmaður í eldhúsi
Leikskólinn Laufskálar, Laufrima 9 í Grafarvogi óskar eftir að ráða yﬁrmann í eldhús.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á lýðheilsu og hollu mataræði. Um er að ræða 80-90% stöðu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám og reynsla á sviði matreiðslu
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg
• færni í mannlegum samskiptum
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki í
starﬁ
Upplýsingar gefur Halldóra Pétursdóttir, leikskólastjóri í
Laufskálum í síma 587 1140 eða 693 9818.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á
www.reykjavik.is/storf.
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.
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LEITUM AÐ FERSKUM SMIÐUM

ÎTQFOOBOEJWJ£IBMETPHOÝCZHHJOHBWFSLFGOJ
r&GÙIFGVSNFOOUVO NFUOB£PHSFZOTMVUJMB£TLJMB
GBHNBOOMFHSJWJOOV, ertu réttur maður í starfið.
Við bjóðum upp á fjölbreytt verkefni, mikla vinnu og góð laun.
6NTÓLOJS sendist á gmk@vogn.is

Viðhald og nýsmíði er verktakafyrirtæki með
fjölþætta þjónustu við endurbætur, viðhald og
nýsmíði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Við
starfrækjum verkstæði þar sem smíðaðar
eru innréttingar, gluggar, hurðir o.m.fl. Við
erum sérhæfðir í sérsmíði og vinnum mikið við
sérlausnir með arkitektum og hönnuðum.
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/ÃOBSJVQQMÝTJOHBS veitir Guðmundur í síma 820 9710

Í einum grænum ehf. óskar eftir að
ráða fólk í sumaraﬂeysingar.
Í einum grænum er aðhliða matvælafyrirtæki með fjölbreytta starfsemi. Í boði eru skemmtileg og áhugaverð störf.
Lágmarksaldur umsækjanda miðast við 16 ár.
Umsóknum skal skilað á netfangið andri@sfg.is
fyrir 23. maí.

Helluhrauni 2
220 Hafnarfirði
Sími 555 3300

Vantar verkamenn til starfa strax
Mikil vinna framundan
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR
ÓSKAR EFTIR REKSTRARSTJÓRA
Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur umsjón með frístundastarfsemi á vegum Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Hjá Gufunesbæ starfa að jafnaði yfir eitt hundrað starfsmenn. Mikil áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða liðsheild þar sem jafnframt er komið komið til
móts við þarfir og væntingar starfsmanna. Spennandi tímar eru framundan hjá frístundamiðstöðinni en
hún er þátttakandi í uppbyggingu á fjölnota frístundahúsi og útivistarsvæði í Gufunesi.

ÁBYRGÐARSVIÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fjárhagsáætlunargerð og útkomuspár
Samþykkt reikninga og kostnaðareftirlit
Innheimta og uppgjör
Umsjón og eftirlit með launaskilum
Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags
Rekstur húsnæðis og tækja
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn
Gufunesbæjar

Viðskipta- eða rekstrarfræðimenntun
Reynsla af rekstri og áætlanagerð æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Gufunesbæjar Atli Steinn Árnason,
í síma 520-2300, netfang atli.steinn.arnason@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til 26. maí 2008

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og viðkomandi stéttarfélags.

Verkefnastjóri
Vilt þú vinna með samhentum og metnaðarfullum hópi að
fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum á sviði vöruhúsa
gagna?
Við leitum að öﬂugum liðsmanni til að vinna með okkur að
hönnun vöruhúss gagna, nýtingu á viðskiptagreind
(e. business intelligence) við upplýsingavinnslu og skýrslugerð í Business Objects ásamt þjónustu við notendur.
Ef þú ert með háskólapróf, góða tölvuþekkingu og helst
reynslu í þróun, smíði og notkun vöruhúsa gætir þú verið
liðsmaðurinn sem við leitum að.
Krefjandi og skemmtileg verkefni eru framundan svo þú
þarft að geta byrjað sem fyrst. Lögð er áhersla á sjálfstæð
og skipulögð vinnubrögð, jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum. Starfshlutfall er 100%. Hag- og
upplýsingasvið er leiðandi í öﬂun, úrvinnslu og miðlun
upplýsinga um starfsemi og rekstur LSH.
Umsóknir berist rafrænt fyrir 2. júní 2008 til Maríu
Heimisdóttur, sviðsstjóra, netfang mariahei@landspitali.is,
sími 543 1251 og veitir hún jafnframt upplýsingar ásamt
Eiríki Svanssyni, verkefnastjóra, sími 543 1506, netfang
eirikurs@landspitali.is
Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.
landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á
Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður.

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

Skrifstofa borgarstjóra

Mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar
Skrifstofa borgarstjóra auglýsir lausa til umsóknar stöðu mannréttindastjóra
Hlutverk og ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

• Standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, litarháttar, trúarbragða,
aldurs, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða
annarrar stöðu.
• Undirbúa fundi mannréttindaráðs og fylgja eftir ákvörðunum ráðsins.
• Vinna, ásamt mannréttindaráði, framkvæmdaáætlun mannréttindamála.
• Eﬂa samráð innan borgarinnar í þeim málum sem mannréttindastefnan nær til.
• Eiga samvinnu við stofnanir, félög og önnur sveitarfélög um mannréttindamál.
• Leiða samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðum Reykjavíkurborgar.
• Taka þátt í samstarﬁ stjórnenda hjá Reykjavíkurborg.

•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Þekking á eða reynsla af störfum á þessu sviði æskileg.
Víðtæk reynsla og þekking af opinberri stjórnsýslu æskileg.
Stjórnunar-, skipulags- og samskiptahæﬁleikar.
Tungumálakunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður til að ná árangri í starﬁ.

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling sem er reiðubúinn
að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst.

Borgarstjóri er næsti yﬁrmaður mannréttindastjóra. Laun eru samkvæmt ákvörðun Kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eigi
síðar en 26. maí nk. Upplýsingar um starﬁð veita Anna G. Ólafsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu borgarstjóra, og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411 1111.
Hlutverk mannréttindaráðs er að sjá til þess að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sé fylgt eftir og hún kynnt. Í því felst vinna að sérstakri framkvæmdaáætlun mannréttindamála í
samvinnu við svið og skrifstofur borgarinnar og hagsmunahópa, samhliða starfs- og fjárhagsáætlunum. Enn fremur ber mannréttindaráði að stuðla að þekkingaröﬂun og miðlun upplýsinga
á sviði mannréttindamála.
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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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
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Tjarnarborg, Tjarnargötu 33, sími 551-5798
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yﬁrmaður í eldhús
Engjaborg, Reyrengi 11, sími 587-9130. Um er að ræða
aﬂeysingu í eitt ár.

Aðstoðarmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380. Um er að ræða
80-100% starf.

Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. Um er að ræða
50% starf fyrir hádegi.
Lyngheimar, við Mururima, sími 567-0277
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.
Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is.
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 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.

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Fyrir næsta skólaár eru laus
til umsóknar eftirfarandi störf

Spennandi starf
hjá Orkuveitu Reykjavíkur
Sérfræðingur
Svið starfsmannamála Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir
að ráða öflugan einstakling til starfa. Sviðið ber ábyrgð
á mannauðsmálum innan OR. Þá hefur sviðið umsjón
með launa- og kjaramálum starfsmanna.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Starf þroskaþjálfa á yngsta stigi
Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,
eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Starf umsjónarkennara á miðstigi
Smíði/tæknimennt á miðstigi
Danskennsla á yngsta- og miðstigi

Starfið felur í sér krefjandi og áhugaverð verkefni við
úrvinnslu, greiningu og miðlun upplýsinga um mannauðsog launamál OR. Jafnframt mun sérfræðingur hafa
umsjón með innleiðingu og þróun upplýsingakerfa
sviðsins. Starfinu fylgja mikil samskipti við starfsmenn
sem og ráðgjafa og verktaka.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. hag-,
viðskipta- eða verkfræði
• Haldgóð reynsla af notkun töflureikna,
gagnagrunnskerfa og gerð reiknilíkana
• Reynsla og skilningur á virkni upplýsingakerfa og
samþættingu þeirra
• Þekking og reynsla af tölfræðigreiningu og
áætlanagerð mikilvæg
• Nákvæmni og glöggur skilningur á meðferð talna
• Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og
frumkvæði
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí.

Upplýsingar/umsókn:

Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri,
olina@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.

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdóttir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningu.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga:
capacent.is
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna
Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

ÍSLENSKA SIA.IS ORK 42414 05.2008

Augl. Þórhildar 2200.406

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

www.grunnskoli.is

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

www.or.is
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Stöður vaktmanna lausar
Flugstöð Leifs Eiríkssonar ohf. er
opinbert hlutafélag í eigu ríkisins.
Félagið var stofnað árið 2000 og
annast eignarhald, rekstur, viðhald og uppbyggingu Flugstöðvar
Leifs Eiríkssonar, auk þess að
tryggja flugfarþegum ávallt góða
þjónustu í flugstöðinni. Markmið
félagsins er að stuðla að eftirsóttu, öruggu og metnaðarfullu
starfsumhverfi.

Markaðsstjóri í fjölbreytilegu
og alþjóðlegu umhverfi
Flugstöð Leifs Eiríkssonar ohf. óskar eftir að ráða kraftmikinn og
áhugasaman einstakling í starf markaðsstjóra. Um mjög skemmtilegt
og spennandi starf er að ræða í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.
Starfssvið:
• Gerð markaðs- og kynningaráætlana
• Stefnumótandi vinna við markaðs- og kynningarmál
• Stýring kynningarstarfsemi
• Umsjón og greining markaðsrannsókna
• Auglýsingasala
Menntunar-og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðs- eða viðskiptafræðum
• Reynsla á sviði markaðsmála æskileg
• Hugmyndaauðgi og frumkvæði í starfi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar Leifs
Eiríkssonar ohf. á 3. hæð Flugstöðvarinnar. Einnig er hægt að sækja
um á heimasíðu Flugstöðvarinnar www.airport.is.
Umsóknum skal skila fyrir 31. maí nk.
Upplýsingar um starfið veitir starfsþróunarsvið í síma 425 0427
fyrir hádegi. Tölvupóstfang: soley@fle.airport.is

Lausar eru til umsóknar stöður vaktmanna í
Gistiskýlinu. Bæði er um að ræða sumaraﬂeysingar og fasta stöðu. Uppsetning vakta:
Unnið í eina viku og svo frí í eina viku.
Upplýsingar gefur Þórir Haraldsson dagskrárstjóri
í síma 5611000 og um netfangið
thorir@samhjalp.is. Einnig er hægt að senda
fyrirspurn og umsókn á netfang framkvæmdastjóra, heidar@samhjalp.is.
Sjá einnig uppl. á www.samhjalp.is

Starfsmaður
Í spilliefnamóttöku
Starfsmaður óskast til starfa í spilliefnamóttöku Hringrásar.
Upplýsingar um starﬁð gefur Jóhann Karl Sigurðsson
s: 8997979 eða johannkarl@hringras.is
Hringrás hf. hefur rekið spilliefnamóttöku sl. 3 ár þar sem tekið er á móti öllum
þeim efnum sem ﬂokkast sem spilliefni. Hringrás hefur þjónustusamning við
fjölmörg fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög um spilliefni. Í spilliefnamóttöku
Hringrásar eru efnin ﬂokkuð og send til förgunar til viðurkenndra aðila hér heima
og erlendis.

Hringrás hf. • Klettagörðum 9 • 104 Reykjajvík
sími 5501900

Framkvæmda- og eignasvið

Verkefnastjóri

VEFSTJÓRI
Samgönguráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið leita að kröftugum einstaklingi í fullt starf í stöðu
tæknilegs vefstjóra fyrir bæði ráðuneytin sameiginlega. Notast er við vefumsjónarkerﬁð Eplicu. Ráðningin er
tímabundin til reynslu í eitt ár.
Helstu verkefni:
• Almennt viðhald og þróun á vefsvæðum ráðuneytanna, þar með talið innri veﬁr og tímabundin
vefsvæði vegna tilfallandi verkefna.
• Innsetning á efni og aðstoð við ritstjóra um framsetningu á efni. Vefstjóri annast ekki samningu efnis
fyrir veﬁnn.
• Verkefni sem tengjast rafrænni stjórnsýslu, meðal annars sem snúa að framkvæmd stefnu stjórnvalda
um íslenska upplýsingasamfélagið.
• Stjórn verkefna og samskipta við hugbúnaðarhús vegna þróunar á vefsvæðum ráðuneytanna.
• Sjá til þess að vefsvæði ráðuneytanna mæti markmiðum stjórnvalda um rafræna þjónustu.
• Sjá til þess að vefsvæði ráðuneytanna mæti kröfum um aðgengi að opinberum vefjum og uppfylli
aðgengisstefnu fyrir stjórnarráðsveﬁ.
• Þátttaka í vinnu samráðshóps ráðuneytanna um vefmál.
Hæfniskröfur:
• Kunnátta í notkun vefumsjónarkerfa og reynsla af umsjón vefsvæða er nauðsynleg. Þekking á vefum
sjónarkerﬁnu Eplica er kostur.
• Æskilegt er að vefstjóri haﬁ færni í notkun myndvinnsluforrita.
• Skipulögð vinnubrögð, nákvæmni, dugnaður og góður skilningur á vefumhverﬁ og því hvernig
markmiðum góðs og aðgengilegs vefsvæðis verður best náð.
• Færni í íslensku er kostur.
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
Í samræmi við ályktun Alþingis um störf án staðsetningar eru íbúar á landsbyggðinni sérstaklega hvattir til að
sækja um starﬁð. Vakin er athygli á því að starﬁð stendur opið jafnt konum og körlum. Um launakjör fer
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags starfsmanna Stjórnarráðsins.
Nánari upplýsingar veita Böðvar Héðinsson, skrifstofustjóri þjónustu- og mannauðssviðs, og Margrét
Erlendsdóttir, deildarstjóri á stjórnsýslu- og stefnumótunarsviði, í félags- og tryggingamálaráðuneytinu í
síma 545 8100.
Skriﬂegar umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist með tölvupósti til postur@fel.stjr.is
eða til félags- og tryggingamálaráðuneytisins, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík, fyrir 2. júní 2008.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir
að ráða verkefnastjóra við fasteignaumsýslu til starfa á
skrifstofu gatna- og eignaumsýslu sviðsins.
Starfssvið
• Verkefnastýring og umsjón verkefna á sviði fasteignaumsýslu.
• Áætlanagerð varðandi rekstur og viðhald, gerð leigu
samninga, og endurleigu húsnæðis.
• Umsjón með kaupum og sölu eigna, matsgerðir, yﬁrferð
eignaskiptasamninga og almenn vinna vegna skráningar
eigna.
• Þátttaka í vinnuhópum og samskipti við önnur svið
borgarinnar.
Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólanám á sviði tæknifræði, verkfræði eða bygginga
fræði.
• Skipulagsfærni og hæﬁleikar til að vinna sjálfstætt.
• Almenn ökuréttindi.
Á skrifstofu gatna- og eignaumsýslu starfa um 25 starfsmenn á skrifstofu og um 130 starfsmenn á hverfastöðvum.
Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu sér meðal annars um
viðhald og rekstur gatna og gönguleiða, opinna svæða og
fasteigna Reykjavíkurborgar.
Umsóknareyðublöð er að ﬁnna á vef Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir” Störf í boði”. Áhugasamir sendi
umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
fyrir 26. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Óli Jón Hertervig, deildarstjóri
eignaumsýsludeildar, oli.jon.hertervig@reykjavik.is og í
síma 411 1111.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar Borgartúni
10-12 www.reykjavik.is/fer

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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HiVg[aVjcV[jaaigVk^Â
AVjcVYZ^aY={h`aVÏhaVcYh

Sveigjanlegt hlutastarf
á ferðaskrifstofu
Lítil sérhæfð ferðaskrifstofa óskar eftir að ráða starfsmann í hálft
starf frá 1. júní.
Starﬁð:
• Símavaktir (gemsi svo þú ert ekki bundin/n)
• Svörun á tölvupósti (via fartölvu þannig að þú getur unnið
hvar sem er)
• Ferðaskipulagning og bókanir (tölvupóstur og netið)
Hæfniskröfur og væntingar til starfsmanns:
• Þekking á Íslandi sem ferðamannalandi
• Mjög góð enskukunnátta
• Almenn tölvuþekking (Windows Ofﬁce)
• Öguð vinnubrögð og skipulagshæﬁleikar
• Mikið sjálfstæði
Við veitum mikið frelsi - en frelsi fylgir ábyrgð og krefst trausts
Við gefum sveigjanleika - en þurfum stundum sveigjanleika á móti.

;_aWgZniiaVjcVk^ccV
JbZgVÂg¨ÂV[gVbiÂVghiVg[hZbZghZcc[_aWgZniid\`gZ[_VcY^#AZ^iVÂZgVÂ`g[ij\jbd\Yj\b^`ajb
Z^chiV`a^c\hZbZg[a_ijgVÂhZi_Vh^\^cc]aji^cVd\Zgi^aW^cci^aVÂa¨gV#AVjcVYZ^aY^caZ\\jg{]Zghaj{
\ÂVchiVg[hVcYVd\VÂhiVg[hbZcchÅc^]kZgÂgjbk^gÂ^c\j!jbWjgÂVgancY^d\_{`k¨iik^Âbiaajb
hVbh`^eijb#A\ÂZgg`{]ZghaV{VÂhiVg[hbZcck^cc^hVbVchZbZ^ca^Âh]Z^aYVÂhVbZ^\^caZ\jbbVg`"
b^ÂjbYZ^aYVg^ccVgd\={h`aVch#H_{c{cVg{lll#]^#^h$eV\Z$hidg[d\lll#hiVg[Vidg\#^h$

Umsóknir sendist til box@frett.is sem fyrst.

C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g:kV9#HiZ^chhdc!YZ^aYVghi_g^aVjcVYZ^aYVg!hbV*'*)*,+!cZi[Vc\/
ZkVY5]^#^hd\<jÂgc?#<jÂbjcYhYii^g!hiVg[hbVccVhi_g^!hbV*'*)(**!cZi[Vc\/\_\5]^#^h
K^Âg{Âc^c\Vghig[k^Â={h`aVÏhaVcYhZgiZ`^Âb^ÂV[_V[cgii^h{¨iajc]{h`aVch#
]iie/$$lll#]^#^h$eV\Z$aVjcVYZ^aY]^

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI
Á VETTVANGI FRÍTÍMANS?
Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi í frístundastarfi á Kjalarnesi

Frístundamiðstöðin Gufunesbær starfrækir frístundaheimili og félagsmiðstöð á Kjalarnesi fyrir
6 - 16 ára börn og unglinga. Um er að ræða sumarstarf með 6 - 12 ára börnum. Möguleikar eru á
áframhaldandi starfi í frístundaheimili og félagsmiðstöð næstkomandi vetur.
Leitað er að einstaklingum, 20 ára eða eldri, með reynslu og áhuga á:
Skapandi starfi með börnum og unglingum
List- og verkgreinum, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barna- og unglingalýðræði
Góð reynsla fyrir fólk sem hefur áhuga á samskiptum, uppeldi, sálfræði og skapandi starfi.

Frekari upplýsingar um starfið veita deildarstjóri unglingastarfs Hulda V. Valdimarsdóttir, hulda@itr.is
og deildarstjóri barnastarfs Þóra Melsted, thora
thora.melsted@rvk.is, sími 520-2300.

.Umsóknarfrestur

er til 28. maí 2008

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Vantar þig
smiði, múrara, járnabindingamenn
eða hjúkrunarfræðinga?

Menntasvið

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Aðstoðarskólastjóri Hagaskóla
Laus er staða aðstoðarskólastjóra Hagaskóla.
Skólinn er safnskóli á unglingastigi með 560 nemendur. Til
náms í Hagaskóla koma nemendur út Grandaskóla, Melaskóla
og Vesturbæjarskóla. Í Hagaskóla er lögð áhersla á fjölbreytt
námsframboð, fjölbreytta kennsluhætti og námsmat, virðingu,
væntumþykju og vellíðan, þekkingarsamfélag, upplýsingamiðlun milli heimila og skóla og öﬂugt menningar- og listalíf. Hagaskóli fylgir stefnu Reykjavíkurborgar í átt að einstaklingsmiðuðu
námi, samvinnu nemenda og skóla án aðgreiningar.
Hæfniskröfur
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur:
- Kennaramenntun
- Reynslu af kennslu og félagsstarﬁ unglinga
- Reynslu af þróunarstarﬁ í skólum
- Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
- Þekking á hagnýtingu upplýsingatækni í skólastarﬁ
- Stjórnunarhæﬁleika
- Metnað til að veita faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarﬁ

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Frekari upplýsingar um starﬁð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og
viðkomandi stéttarfélags
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til 16. júní 2008. Umsóknum fylgi yﬁrlit um
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
Upplýsingar um starﬁð gefa S. Ingibjörg Jósefsdóttir
skólastjóri Hagaskóla í síma 535 6500 og 664 8210,
singibjorg@hagaskoli.is og Valgerður Janusdóttir starfsmannastjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar, sími 411 7000,
valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

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

MIND ehf er brautryðjandi á sviði gagnvirkra, rafrænna leikfanga og tölvuframleiðslu fyrir
börn. Okkar markmið er að framleiða áhugaverðar og fræðandi lausnir, með áherslu á
skemmtun og menntun. Við bjóðum upp á skapandi, alþjóðlegt starfsumhverfi með
tækifærum til að taka þátt í þróun uppbyggilegra nýmiðlaverkefna fyrir yngstu kynslóðina.

PRÓFARI
Meginverkefni eru prófunaráætlanir, gerð prófanatilvika og framkvæmd
hugbúnaðarprófana: virknisprófanir, tækjaprófanir, viðtökuprófanir og skjölun prófana.
Umsækjandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða
upplýsingatækni – og gjarnan menntun eða námskeið á sviði hugbúnaðarprófana.
Krafist er sjálfstæðra, agaðra og nákvæmra vinnubragða.

SPENNANDI STARF
Í GÓÐU STARFSUMHVERFI

VEFFORRITARI
Verkefni veforritara eru hönnun, kóðun og rekstur vefumsýslu- og vefkerfa, m.a.
fyrirtækisvefs, vöru- og söluvefs. Gert er ráð fyrir þróunarverkefnum á sviði
barnamenningar, t.d. í menntun og skemmtimennt. Umsækjandi þarf að hafa reynslu
af Unix/Linux, SQL-gagnagrunnum ásamt því að þekkja vel til vefþjónusta, vefforritunar,
HTML, Javascript, CSS og XML. Reynsla af flash-forritun, leikjagerð og námsefnisgerð er
mikill kostur.

FORRITARI – VERKEFNASTJÓRI
Meginverkefni eru forritun og aðlögun hugbúnaðar fyrir börn á sviði leikja, menntunar og
skemmtimenntar, verkefnastjórn hugbúnaðargerðar og þátttaka í útgáfustjórn. Hæfileikar
til greiningar hugbúnaðar, góð þekking á viðmótshönnun og mismunandi virkniþáttum
áskilin. Umsækjandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða
upplýsingatækni, reynslu í forritun í C/C++ og góða þekkingu í scriptmálum Linux/Unix.
Reynsla í leikjaforritun, flash-forritun og mobile-forritun er kostur.
Við leggjum áherslu á að starfsmenn tileinki sér nýjungar og vinni að framleiðslu með
stöðugum endurbótum. Mikilvægt er að geta unnið vel í hópi og tileinka sér vinnubrögð
sem byggja á samvinnu og frumkvæði.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Einar Þórðarson í síma: 664-6962 eða et@mind.is.
Leita má frekari upplýsinga á www.mind.is.
MIND ehf er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Áhugasamir eru hvattir til að senda umsókn ásamt ferilskrá á radning@mind.is
fyrir 23.maí.

Flugfjarskipti ehf hafa ákveðið að halda námskeið í ﬂugfjarskiptum þann 25. ágúst 2008. Áætluð lok náms með starfsþjálfun eru í febrúar 2009. Þeim sem standast próf verður
boðið starf ﬂugfjarskiptamanna við ,,Iceland Radio”. ,,Iceland
Radio” sér um öll almenn fjarskipti við alþjóðaﬂug í íslenska
úthafsﬂugstjórnarsvæðinu. Starfsstöð verður í Reykjavík.
Námið er tvíþætt. Fyrri hlutinn sem er bóklegt og verklegt
nám, fer fram í skóla Flugstoða ohf, en seinni hlutinn sem er
starfsþjálfun, fer fram hjá Flugfjarskiptum ehf. Nemendur eru
á launum á námstímanum.
Hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentspróﬁ eða sambæri
legri menntun, hafa góða enskukunnáttu, tala skýrt mál,
auk þess að fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.
• Við leitum starfsmanna með góða samskiptahæﬁleika,
lipra og þægilega framkomu, sýna frumkvæði í starﬁ, og
geta unnið undir álagi.
Í boði er spennandi starf í öruggu og góðu starfsumhverﬁ.
Frekari upplýsingar um starﬁð má ﬁnna á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is. Einnig svarar Reynir Eggertsson,
deildarstjóri, fyrirspurnum í síma 563-6530 eða re@gannet.is
Skriﬂegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um fyrri
störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum ehf,
Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir 1. júní næstkomandi.
Sakarvottorð fylgi umsókn. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is
Öllum umsóknum verður svarað.

ÍSLAND

HONG KONG

LONDON

Holtasmára 1
201 Kópavogur
Sími: 517 6699
Fax: 517 6698

Unit 3, 28/F, Greenﬁeld Tower, Concordia Plaza,
No. 1 Science Museum Road, TST East, Kln, HK
Sími: +852 2368 6016
Fax: +852 2368 6056

10-11 Percy Street,
London W1T 1DA
Sími: +44 (0)20 7193 5598
www.mind.is

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf og sinnir tal- og
gagnaviðskiptum við alþjóðaﬂug í íslenska ﬂugstjórnarsvæðinu.
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfssemin er á Íslandi, í
Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan
rétt karla og kvenna til starfa.
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Starfsmaður óskast
Óskum eftir að ráða mann til starfa
við viðhald á stóreldhústækjum og ﬂ.
Reynsla af sambærilegu æskileg.
Góður starfsandi og öﬂugt starfsmannafélag
Upplýsingar veita Baldur 843 3505 og
Kolbeinn 843 3509 og á www.rafmidlun.is

Óskum eftir sérfræðingum í tvenns konar verkefni

AUGLÝSINGASTOFAN DAGSVERK / 0508

Þróun hugbúnaðarlausna í RM Studio og fyrir heilbrigðisþjónustu.
Mikilvægt er að umsækjendur hafi gott vald á ensku vegna
samskipta við erlenda samstarfsaðila.

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

Information Security
Stiki ehf. - Síðumúla 34 - Sími 5 700 600 - Fax 5 700 601 - www.stiki.eu
Stiki er þekkingarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni og sérhæfir sig í ráðgjöf og lausnum sem grundvallast á öryggi upplýsinga.
Framtíðarsýn Stika er að byggja upp öflugt hátæknifyrirtæki, leiðandi á sínu sviði á alþjóðavísu. Framundan er aukin sókn
á erlendan markað og áframhaldandi vöxtur. Stiki byggir árangur sinn á fagmennsku og trausti í samskiptum við viðskiptavini.
Öll starfsemi Stika er vottuð samkvæmt ISO/IEC 27001 og ISO 9001.
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Yﬁrmatreiðslumaður óskast
með reynslu af stjórnun
Dagvinna og annar hver laugardagur til
kl. 13,00. Góð laun í boði.
Farið verður með umsóknir sem
trúnaðarmál
Umsóknir vinsamlegast sendist á box@
frett.is merktar “ Yﬁrmatreiðslumaður”

Kvarnir ehf. óska eftir eftirfarandi starfsmönnum til framtíðarstarfa:

Vörubílstjóri
Fjölbreytt starf. Meirapróf ásamt próﬁ á bílkrana og leyﬁ
til aksturs með vélavagn skilyrði.

Aðstoðarmaður þjónustustjóra
Fjölbreytt starf, m.a. gerð leigusamninga, reikninga, tilboða,
afhending vara og ﬂeira. Tölvukunnátta nauðsynleg. Þarf
að getað stjórnað fólki.
Í báðum tilvikum er óskað eftir að viðkomandi haﬁ lyftarapróf, sé stundvís, heiðarlegur og með hreint sakarvottorð og
geti haﬁð störf sem fyrst. Mötuneyti á staðnum. Skriﬂegar
umsóknir með upplýsingum um aldur og fyrri störf sendist
á Kvarnir ehf, Lyngháls 10, 110 Reykjavík eða á
kvarnir@kvarnir.is

SUNNUDAGUR 18. maí 2008
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Ráðningarþjónusta

Vélamenn óskast

Mötuneyti

Vélamenn óskast á belta- og hjólavél.
Næg vinna fram undan.

Vilt þú vera laus úr vinnunni kl. 15!

Upplýsingar gefa:
Karel s. 892 7673 og Þórarinn s. 8684043

Eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins leitar að
aðstoðarmanneskju í eldhús.
Vinnutími er frá kl. 07:00 til kl. 15:00.
Starfssvið

BG Þjónustan ehf óskar eftir að ráða
gæða- og verkefnastjóra til starfa.
Starfslýsing:
• Eftirlit með gæðum og verkferlum,
• Innleiðing starfsfólks í verkefni,
• Annað tilfallandi.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni og útsjónarsemi.
• Ensku og íslenskukunnátta
• Almenn tölvukunnátta
• Samviskusemi og þjónustulund
• Drifkraftur og metnaður
• Lipurð og sveiganleiki
• Geta unnið sjálfstætt.
• Bílpróf.
• Reynsla í þjónustustörfum er æskileg

Krefjandi starf í líﬂegu og ört vaxandi fyrirtæki.
Umsóknir og ferilskrár sendist á axel@bgt.is
Einnig er hægt að fá upplýsingar um starﬁð hjá
Axel í síma 533-5000

· Aðstoð við matreiðslumann
· Létt störf í eldhúsi

Reynsla af sambærilegum störfum kostur

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

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

Ráðningarþjónusta

Vegna aukinna umsvifa óskar eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki
landsins að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:
Í boði er mjög fullkomin vinnuaðstaða, góður aðbúnaður fyrir starfsfólk,
samhentir og skemmtilegir vinnufélagar ásamt góðum launum.

Framleiðsla
6ALLARSEL
3TÎÈUR LEIKSKËLAKENNARA ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
,EIKSKËLASTJËRI " "JÎRG *ËNSDËTTIR NETFANG
VALLARSEL AKRANESIS 3ÅMI 
,EIKSKËLINN 6ALLARSEL ER SEX DEILDA ,EIKSKËLINN LEGGUR ¹HERSLU
¹ TËNLIST OG HEIMSPEKI Å STARÙ SÅNU
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK 5MSËKNIR BERIST
6ALLARSELI 3KARÈSBRAUT   !KRANESI

"REKKUB¾JARSKËLI !KRANESI
%FTIRTALDAR KENNARASTÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
o 5MSJËNARKENNSLA
o 3ÁRKENNSLA MA Å SÁRDEILD
o (EIMILISFR¾ÈIKENNSLA
o 4ËNMENNTAKENNSLA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
!RNBJÎRG 3TEF¹NSDËTTIR SKËLASTJËRI NETFANG ARNBJORG BRAKIS
3ÅMI SKËLANS ER  
"REKKUB¾JARSKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UÖB 
NEMENDUR Å   BEKK
3KËLASTEFNA "REKKUB¾JARSKËLA ER SKÕR FRAMTÅÈARSÕN Å ANDA
LÅFSLEIKNI MANNGILDIS OG HUGMYNDA UM AÈ TIL ÖESS AÈ N¹
¹RANGRI Å SKËLASTARÙ ÖURÙ AÈ HLÒA AÈ VELLÅÈAN OG STARFS¹N¾GJU
B¾ÈI NEMENDA OG STARFSMANNA ¶AÈ ERU FORSENDUR FYRIR
GËÈUM ¹RANGRI Å N¹MI OG STARÙ 6ERIÈ VELKOMIN TIL AÈ KYNNA
YKKUR AÈST¾ÈUR Å SKËLANUM SLËÈIN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS ER
WWWBRAKIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK 5MSËKNIR BERIST TIL
"REKKUB¾JARSKËLA 6ESTURGÎTU   !KRANESI

'RUNDASKËLI !KRANESI
%FTIRTALDAR KENNARASTÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
o 3ÁRKENNSLA
o .¹MSR¹ÈGJAFASTAÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(RÎNN 2ÅKHARÈSDËTTIR SKËLASTJËRI NETFANG
HRIK GRUNDASKOLIIS OG 3IGURÈUR ! 3IGURÈSSON AÈSTOÈAR
SKËLASTJËRI NETFANGSAS GRUNDASKOLIIS 3ÅMI SKËLANS ER
 
'RUNDASKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UM 
NEMENDUR OG  STARFSMENN ¥ 'RUNDASKËLA ER METNAÈARFULLT
SKËLASTARF GOTT STARFSUMHVERÙ OG GËÈ SAMVINNA STARFSFËLKS
NEMENDA FORELDRA OG ANNARRA SAMSTARFSAÈILA SKËLANS
¥ 'RUNDASKËLA ERU GERÈAR KRÎFUR TIL NEMENDA OG STARFSFËLKS
UM DUGNAÈ REGLUSEMI GËÈA UMGENGNI GËÈA ¹STUNDUN OG
GAGNKV¾MA VIRÈINGU 3LËÈIN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS ER
WWWGRUNDASKOLIIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK 5MSËKNIR BERIST TIL
'RUNDASKËLA %SPIGRUND   !KRANESI

Leitað er að vandvirkum einstaklingum með áhuga á vélum og
tækjum til starfa við framleiðslu.
Unnið er á vöktum virka daga aðra vikuna frá kl. 07:30 til kl. 15:30 og hina
frá kl. 15:30 til kl. 23:30. Frí annan hvorn föstudag.
Starﬁð er m.a. fólgið í umsjón vélbúnaðar og eftirliti með framleiðslulínu.

Starfsmaður á lyftara
Unnið er á vöktum virka daga aðra vikuna frá kl. 07:30 til kl. 15:30
og hina frá kl. 15:30 til kl. 23:30. Frí annan hvorn föstudag.
Hæfniskröfur
· Lyftarapróf
· Stundvísi og reglusemi

Lagerstarfsmenn
Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum starfsmönnum til
almennra lagerstarfa.
Unnið er á tvískiptum vöktum mánudaga til ﬁmmtudaga / föstudaga.
Hæfniskröfur
· Reynsla af lagerstörfum kostur
· Lyftarapróf æskilegt
· Lipurð í mannlegum samskiptum

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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ÞÚ KEMST ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR

Kynnisferðir ehf. óska eftir að
ráða í eftirtalin störf á verkstæði
fyrirtækisins sem fyrst:
- Bifvélavirki eða maður vanur viðgerðum.
- Aðstoðarmaður á verkstæði, þarf helst
að hafa aukin ökuréttindi.
- Bifvélavirkjar til að vinna á kvöld- og
helgarvöktum, fullt starf.

RÆSTING
Einkaleikskólinn Korpukot óskar eftir að ráða
fólk í ræstingar. Áhugasamir haﬁ samband við
skrifstofu í síma 577-1900 eða sendi tölvupóst á
skrifstofa@korpukot.is
KORPUKOT
FOSSALEYNI 12

Starfsstaður er bifreiðaverkstæði Kynnisferða ehf.
Vesturvör 34 í Kópavogi.
Umsóknir sendast á rekstrarstjóra sem fyrst,
eða á netfangið agnar@re.is.

BSÍ / 101 Reykjavík / Sími 562-1011 / main@re.is / www.flybus.is

6IK>CC6
;G6BIÏÁ6GHI6G;"A6<:GHI?ÓG>

Matreiðslumenn
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir matreiðslumönnum í heilsárs- og sumarstörf á veitingastað okkar.
Gistihúsið Egilsstöðum er fullbúið hótel með gistingu
fyrir 37 manns og a la carte veitingastað sem tekur
80 manns í sæti.

Umsóknir sendist á
egilsstadir@egilsstadir.com
Nánari upplýsingar hjá
Huldu í síma 471 1114.
Hotel · Restaurant
Gistihúsið Egilsstöðum 700 Egilsstöðum Sími 471 1114 egilsstadir@egilsstadir.com www.egilsstadir.com
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KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í
launamálum leikskóla í Kópavogi.
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Baugur: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
v/sérkennslu
Dalur: 554 5740
Störf laus frá 1. ágúst
• Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein.
• Sérkennslustjóri
• Starfsmaður í skilastöðu
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Grænatún: 554 6580
• Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf: 570 4900
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
• Sérkennslustjóri
• Aðstoðarmatráður
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
• Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Núpur: 554 7020
• Deildarstjóri 2-3 ára barna
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri
• Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

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

Fasteignablað 12
bls.

165. Tölublað - 6. árgangur - 18. maí 2008

Allar

fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Stærð: 320 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 41.300.000
Bílskúr: Já

Vaðlasel 6
109 Reykjavík
Einbýlishús m. möguleika á aukaíb.

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

Lækjarvað 15
Búi

110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

Búi

Opið
Hús

Opið
Hús

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33
loa@remax.is

Opið hús kl 15:00 - 15:30

Verð: 37.900.000

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: 103 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Langholtsvegur 52
Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

Verð: 65.900.000

104 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Senter

Opið
Hús

Einstaklega vel viðhaldið og umgengið einbýlishús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr á besta stað í
Seljahverfinu aðeins 5.mín. gangur frá Ölduselsskóla. Húsið telur telur um 320 fm. þar af eru u.þ.b. 65 fm.
óskráðir hjá FMR. og er því auðvelt að gera séríbúð. Nánari lýsing: 1. hæð. Forstofa með flísum á gólfi og
fataskáp. Gestasalerni með flísum í hólf og gólf. Svefnherbergi með parketi á gólfi. Þrjú herbergi gluggalaus sem
eru óskráðr fm. Hægt að setja glugga á vestur hlið. 2. hæð. Stofa og borðstofa með parketi á gólfi, útsýni yfir
Esjuna og útgengi út á 26 fm. svalir sem snúa til norðurs. Eldhús með parketi á gólfi, eldri innréttingu og aðgengi
inn í þvottahús og búr. Svefnherbergisgangur með fjórum svefnherbergjum með parketi á gólfi. Baðherbergi er
með marmaraflísum í hólf og gólf, eldri innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Geymsluloft yfir hluta hússins.
Garðurinn er einstaklega fallegur og vel umhirtur með palli og heitum potti. Húsið er að öllu leyti í góðu
ásgikomulagi. Bílskúrinn er með heitu/köldu vatni, sjálfvirkum hurðaropnara og geymslu. Rúmgott plan fyrir
framan hús.

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

Anna Ólöf
Sölufulltrúi
659 5652

loa@remax.is

aok@remax.is

Opið hús í dag frá kl 14:00 til 17:00
Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 24.310.000
Bílskúr: Já

Rauðavað 17 íb. 203
110 Reykjavík
Vönduð eign

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14:00 - 14:30

Bær

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 17:00 - 17:30

Opið
Hús

Bær
Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999

maggi@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

ss@remax.is

ss@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16:00 - 16:30

tse@remax.is

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Stærð: 138,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 24.750.000
Bílskúr: Já

Sóltún 31
Bær
Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999

Verð: 26.900.000

Einbýli á eignarlóð í rólegri götu og rétt við miðbæinn, stutt í alla þjónustu og skóla. Húsið er timburhús og
hefur fengið ágætt viðhald í gegnum tíðina en ýmislegt má taka í gegn og endurnýja. Lýsing eignar:
Flísalögð forstofa, parket á sjónvarpsholi og stofu, útgengt úr stofu á sólpall. Eldhús með upphaflegri en
vel við haldinni innréttingu. Inn af eldhúsi er rúmgott þvottahús og stórt búr. Ágætur bílskúr og millibygging.
Þrjú svefnherb, hægt að breyta í fjögur. EIGNIN ER LAUS FLJÓTLEGA.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

800 Selfoss
Gott raðhús á góðum stað

Opið
Hús

Bær
Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999

maggi@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

ss@remax.is

ss@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 17:00 - 17:30

Verð: 39.900.000

Vandað einbýlishús í grónu hverfi. Um er að ræða steypt hús sem byggt er 1953 og viðbygging 1965.
Aðalíbúðin er á efri hæð og er mikið endurnýjuð. Flísalögð forstofa, eldhús með nýlegri innréttingu, björt
stofa og borðstofa, niðurlímdur gegnheill hlynur á gólfum. Baðherbergi allt endurnýjað, flísalagt í hólf og
gólf, falleg innrétting og góður sturtuklefi. Þrjú svefnherb á hæðinni, Minni íbúðin er tveggja herberb.
Baðherb með sturtu og ágætt eldhús. Ágætur bílskúr. Gróinn garður.

800 Selfoss
Einbýli - Frábær staðsetning

Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999

Stærð: 231,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 29.950.000
Bílskúr: Já

800 Selfoss
Tveggja íbúða hús

borg@remax.is

Stærð: 187,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 23.990.000
Bílskúr: Já

Hlaðavellir 8

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

Smáratún 17

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800

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

Verð: 33.500.000

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svölum. Anddyri m/skáp og flísum á gólfi.
Barnaherb eru tvö, rúmgóð með fataskápum, Hjónaherb með fataskáp. Eldhúsið með sérsmíðaðri
innréttingu með granit borðplötu, og innbyggðri uppþvottavél. Stofa er með útgengi á flísalagðar svalir.
Gólfefni eru hvíttað eikar plankaparket og flísar. Allir sólbekkir eru úr svörtu granít. Fataskápar eru spónlögð
eik. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, geymsla og þvottahús í íbúð.

Verð: 32.000.000

Íbúðin er 102,7 fm og skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu, stofu,2 svefnherbergi, baðherbergi og sér
þvottahús. Nánari lýsing: Forstofan er með flísum á gólfi og góðu fatahengi. Eldhús er nýuppgert með
fallegri innréttingu og nýjum tækjum. Mjög rúmgóð og björt borðstofa. Stofan er mjög opin og björt með
nýlegu parketi. Svefnerbergin eru rúmgóð með góðum skápum. Hjónaherbergi er með útgengt út í garð.
Baðherbergi er nýuppgert með baðkeri og upphengdu salerni. Fallegar flísar á veggjum og gólfi

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Verð: 26.900.000

Flísalögð forstofu með fataskáp, þaðan er innangengt í bílskúr á vinstri hönd og beint af augum er komið í
alrými. Úr alrými sem er með plast parketi er á vinstri hönd eldhús með mjög góðri mahony innréttingu, úr
eldhúsi er gengið inní þvottahús og þaðan er hurð út í garð. Beint úr alrými er stofa og úr henni er útgengt
á pall með skjólgirðingu. Eitt herb er innaf stofu og hin tvö herb eru á hægri hönd úr alrými, herb eru
rúmgóð og tvö með fataskápum. Baðherb með sturtu og baðkari.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Vesturgata 54 a
101 Reykjavík
Glæsileiki - fallegt útsýni

Þing

111 Reykjavík
FALLEG EIGN

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-17

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892-0684

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

annamargret@remax.is

gully@remax.is

Opið hús dags. milli kl. 15:00- 15:30

Verð: 42.000.000

bergurst@remax.is

Stærð: 6002 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 18.800.000

Góð og björt 3 herb. mikið endyrnýjuð íbúð í frábæru húsi sem er allt upptekið utan sem innan, gott
aðgengi. Íbúðin skiptist í hol, 2 rúmgóð herb. m/glugga, annað með skápavegg. Flísalagt baðherbergi með
sturtu og þv.aðstöðu. Fallegt nýlegt eldhús m/MAHOGONY innréttingu, flísar milli skápa, g.r.f. uppþv.vél
og háum ísskáp, búrskápur, borðkrókur. Björt stofa m/síðum gluggum og útgengi á v. svalir, grillaðstaða.
Nýjar MAHOGONY innihurðir,nýtt dökkt tarkett á gólfum. Sérgeymsla, frystihólf o.fl.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

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

Eignarlóðir-Veiðiréttindi
311 Borgarnes, Borgarbyggð

Torg

Opið
Hús

Virkilega falleg, opin og björt luxusbúð í virðulegu húsi. Útsýni yfir Reykjavíkurhöfn. Íbúðin hefur verið
algjörlega endurnýjuð á smekklegan máta. Mikil lofthæð, franskir gluggar, spjaldhurðir, gegnheilt
hnotuparket, náttúrusteinn, innfelld lýsing. Eldhús og stofa eru eitt rými með útgengi á austursvalir. Eldhús
með glæsilegri innréttingu, eldavélaeyju og vönduðum tækjum frá Smeg og AEG. Hjónaherb. með
fataherb. 2 góð barnaherb. Glæsilegt baðherb. með hornbaðkari og sturtu. Sjón er sögu ríkari!

RAÐHÓLARv/BRÓKARVATN

Stærð: 79,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: Nei

KRÍUHÓLAR 4, 4 hæð

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

RJÚPUFELL 2, 111 RVK.
Torg

ENDA-RAÐHÚS, m/BÍLKSÚR
+Sannkallað fjölskylduhús+

Stærð: 158,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 25.940.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið
Hús

HRINGIÐ OG FÁIÐ ALLAR UPPLÝSINGAR

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

gully@remax.is

gully@remax.is

Opið hús Í dag milli kl. 16:00 - 16:30

Verð: 4.200.000

+++EINSTÖK NÁTTÚRUPERLA V/VATN, VEIÐIRÉTTINDI, BÁTASPORT+++ GLÆSILEG NÝ
FRÍSTÚNDABYGGÐ - RAÐHÓLAR v/BRÓKARVATN, BORGARBYGGÐ, BORGARNESI - 85 KM. FRÁ
REYKJAVÍK - 9 KM FRÁ BORGARNESI - LÚXUS-LAND sem einkennist af háum klettaborgum, kjarrlendi,
hrauni og tjörnum við Brókarvatn. Einungis 37 eignalóðir á 55 ha. lands - 20 ha. eru sameign allra
lóðaeigenda. Skv. mælingum er þetta veðursælasti staður landsins og jafnframt sá úrkomuminnsti. Stutt í
Golf, Versl, Þjónustu, Söfn, veitingastaði o.fl.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Torg

Fallegt hús í friðsælu hverfi
m/auka íbúð og bílskúr

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

edda@remax.is

Opið hús í dag kl.17:00-18:00

Verð: 19.600.000

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð sem ekki er niðurgrafin. Timburverönd út af stofu sem snýr til
suðurs og vesturs. Gróin garður. Komið er inn í flísalagða forstofu með fatahengi. Rúmgóð stofa og björt
borðstofa. Eldhús með mjög góðum innréttingum og flísum milli skápa. Svefnherbergið sem stúkað hefur
verið úr stofunni er með stórum fataskáp og fallegum glerhleðsluvegg. Nýlegt parket. Flísalagt baðherbergi
er með sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Sér bílastæði.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

270 Mosfellsbær
Kjarakaup

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

Stærð: 50,1 fm

Sumarbústaður á þingvöllum Fjöldi herbergja: 3
Torg

Suðurbraut 6 821
Frábær staðsetning

Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 7.920.000
Bílskúr: Nei

Torg

Opið
Hús

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi
897 6966

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi
897 6966

ajul@remax.is

ajul@remax.is

Í dag 15,30-18,00

Verð: 43.900.000

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

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Opið hús?..í dag. 18/05 14,00-14,30

Verð: 54.800.000

Um er að ræða 138,2 fm íbúð á tveimur hæðum með 4 svefnherbergjum, 2 samliggjandi stofum, eldhúsi
með borðkrók, baðherbergi og geymslum. Sér tveggja herbergja 58,8 fm íbúð í kjallara og 38 fm bílskúr.
Tvennar svalir eru á húsinu. Bílskúr, byggður 1991, er með vinnurými og útgengi í garðinn. Hiti er í
aðkeyrslu að bílskúr og stéttum.Garðurinn er gróðursæll, með hellulögðum gönguleiðum, afgirtum beðum
og gróðurhúsi. Friðsælt og barnvænt hverfi þó stutt sé í miðbæinn og alla þjónustu.

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

Stóriteiteigur 26

Torg

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Stærð: 235 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 32.700.000
Bílskúr: Já

Fagrakinn 15 - 220 Hafnarf.

Ásendi 19 - 108 Reykjavík
Jarðhæð m/verönd og garði
Frábær staðsetning - hagstæð lán

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

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

Stærð: 73,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 11.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.500.000

Fallegt og vel umhugsað endaraðhús með grónum garði og stórum timburpalli á rólegum stað í Breiðholti.
Góður Bílskúr m/geymsluhillum. Aðgengi allt til fyrirmyndar, góð bílastæði. Góð forstofa með fataskáp.
Þvottahús óvenju stórt m/innréttingu og geymsluhillum, geymsluloft yfir. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf,
stór innrétting, baðkar og sturtuklefi. Bjart Eldhús með góðum borðkrók. Gott sjónvarpshol. Borðstofa og
stofa m/útg. í garðinn- lofthæð. 3 rúmgóð herb. voru 4 -auðvelt að breyta aftur.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Verð: 13.500.000

Sumarbústaður á 3320 fm eignarlandi. Einnig er 9 fm aukahús á lóðinni. Húsið er heilsárshús með
rafmagni, köldu vatni og heit vatn frá hitakút. Húsið skiptist í forstofu, salerni, tvö svefnherberi, rúmgóð og
björt stofa, gott og opið eldhús. Stór sólpallur á þrjá vegu. Plastparket og spónarparket er á gólfum. Stutt
er niður að vatni. Pantið söluskoðun hjá Árna í síma 897 6966.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

895 6107/694 4000

Opin hús í dag 18.05.2008
Rjúpnasalir 4, 201 Kópavogur

Hofslundur 19, 210 Garðabær

OPIÐ
HÚS

Strandvegur 26, 210 Garðabær

OPIÐ
HÚS

Birtingakvísl 48 – 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl.14:00-14:30
Frábæra 3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli. Íbúðin er
á 2.hæð í 3ja hæða fjölbýli sem er alveg út við
golfvöll í Salahverﬁnu. Sérinngangur er af svölum.
Eikarparket er á íbúðinni.

Opið hús í dag kl.15:00-15:30
Glæsilegt og mikið endurnýjað endaraðhús á
einni hæð á frábærum stað í Garðabænum. Eldhús og baðherbergi eru með sérsmíðuðum innréttingum frá JKE Design.

Opið hús í dag kl.16:00-16:30
Glæsileg og mjög rúmgóð 2ja herbergja íbúð á
annari hæð í lyftuhúsi. Stæði í lokaðri bílageymslu
fylgir íbúðinni. Örstutt er í mjög góðar gönguleiðir
meðfram sjónum. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús með
bílskúr. Allar innihurðir nýjar, ﬂest öll gólfefni, ný
loftaklæðning að hluta, gestasalerni og eldhús
endurnýjað 2006.

Verð: 26.500.000
Herbergi: 3ja
Stærð: 96 fm

Verð: 48.900.000
Herbergi: 4ra
Stærð: 158 fm

Verð: 26.500.000
Herbergi: 2ja
Stærð: 83.3 fm

Verð: 51.500.000
Herbergi: 7
Stærð: 213 fm

Strandvegur 18 – 210 Garðabær

Bilskúr: Já

Álfhólsvegur 15 – 200 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

Stæði í bílageymslu

Grundarás 1 110- Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Bílskúr :já

Bergsteinn
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali

Grandahvarf 8 - 203 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Hafdís
Rafnsdóttir
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is
Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Mjög rúmgóð og björt 5herb íbúð á 2 hæð í vönduðu lyftuhúsi byggðu af BYGG. Eignin fæst á
39.900.000 sem er mjög gott verð og eitt besta
fermetraverðið sem sést í Sjálandinu.
Verð: 39.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 140.6 fm

Stæði í bílageymslu

Opið hús í dag kl 16.00-16.30
Glæsileg íbúð með sérinngangi í nýlegu og
viðhaldslitlu fjórbýlishúsi með arkitekta teiknuðum
garði og sérafnotareit miðsvæðis í Kópavoginum.
Eignin er með fallegum og vönduðum innréttingum, gólfefnum og hurðum úr kirsuberjavið.
Verð: 24.900.000
Herbergi: 3ja
Stærð: 86,6 fm

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
Rúmgott, fallegt og einstaklega vel staðsett 5-6
herb. endaraðhús með tvöföldum bílskur á þessum vinsæla stað í Árbænum þar sem sundlaugin
og íþróttaaðstaða er í göngufæri.

Opið hús í dag kl 15.00-15.30
Stórglæsileg íbúð á jarðhæð með sérinngangi,
verönd og bílskúr á þessum eftirsótta stað þar
sem örstutt er út í náttúruna. Góð áhvílandi lán
geta fylgt með.

Verð: 57.900.000
Herbergi: 5-6
Stærð: 187 fm

Verð: 39.800.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 150.7 fm

Bílskúr: já

Berglind Hólm
Birgisdóttir
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Bílskúr: já

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 520 9595 - www.remax.is

Steinagerði 18
108 Reykjavík
Glæsilegt hús, innst í botnlanga!

Stærð: 224,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 27.200.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Laugalind 12
Torg

201 Kópavogur
Glæsileg 5 herb íbúð með bílsk.

Stærð: 155,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 20.250.000
Bílskúr: Já

Torg

Opið
Hús

Hafdís
Sölufulltrúi
895-6107
hafdis@remax.is

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

Berglind Hólm
Sölufulltrúi
694-4000

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106

berglind@remax.is

sg@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 65.900.000

Glæsilegt einbýlishús með bílskúr og fallegum grónum garði á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í borginni.
Eignin er mjög vel staðsett innst í lokuðum botnlanga í gróinni götu. Húsinu hefur verið vel við haldið og er
þó nokkuð mikið endurnýjað m.a. nýir gluggar og innihurðir á neðri hæð. Nýjar útihurðir og nýlega
endurnýjað rafmagn að hluta. Efri hæð er bætt við húsið 1989. Innanhúshönnun var unnin að hluta til í
samráði við Rut Kárad. og lýsing er að hluta frá Lumex. Örstutt í skóla og leikskóla

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 191 fm

Svöluás 6- Hafnarfirði
Þing

Opið
Hús

Þing
Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

hronn@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 15:30 - 16:00

Verð: 44.900.000

Sérlega falleg 6 herbergja 166.6 fm sérhæð á 3.hæð, með sér inngangi, í góðu þríbýli ásamt 24,5fm
sérstæðum bílskúr. Húsið telur fjögur svefnherbergi, Baðherbergi og gestasalerni, tvennar stofur, gott
eldhús, þvottahús á hæðinni, setustofu, tvennar svalir. Tvær geymslur. Þetta er einstaklega falleg sérhæð
sem að bíður upp á mikla möguleika. Skipti á minni eign koma til greina. Möguleika á láni frá seljanda.
Sjón er sögu ríkari. Kíkið í heimsókn

Stærð: 206,7 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 32.790.000
Bílskúr: Já

Sérlega fallegt parhús á eftirsóttum stað
með góðum suðurgarði og útsýni

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Opið hús í dag frá kl 14:00 - 14:30

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Glaðheimar 22,104 ReykjavíkFjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 1972
Falleg 6 herbergja sérhæð á frábærumBrunabótamat:
26.650.000
stað í heimunum með bílskúr
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Um er að ræða endaíbúð á efstu hæð, sér inngangur, góðar suðursvalir og bílskúr, 24,7 fm. Forstofa er
flísalögð með góðum fataskáp. Aðalrými íbúðar skiptist í borðstofu, stofu og sjónvarpshorn ásamt útgangi
útá hellulagðar suðursvalir með miklu útsýni. Eldhúsið er með borðkrók og rúmgóðri innréttingu.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sturta er flísalögð og stílhrein innrétting. Hjónaherbergi er með
fataherbergi innaf. Góð tvö barnaherbergi. Þetta er falleg eign í fjölskylduvænu hvefi!

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

Verð: 56.500.000

Sérlega fallegt parhús á vinsælum stað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi, 2 baðherbergi,
stór og björt stofa, opið og skemtilegt eldhús, þvottahús og sjónvarpshol. Innbyggður bílskúr. Möguleiki á
að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Inngangur í húsið af jarðhæð. Fallegur suðurgarður með palli. Glæsilegt
útsýni. Parket og flísar á gólfum. Upptekin loft í stofu og eldhúsi. Mögulegt að gera sér íbúð á jarðhæð.
Þetta er frábært hús fyrir stóra fjölskyldu. Sjón er sögu ríkar.

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is

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

893 0082

Opin hús á sunnudag og mánudag
Stóriteigur 21 – 270 Mosfellsbæ

Arnartangi 14 – 270 Mosfellsbæ

OPIÐ
HÚS

Skógarás 2 – 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Næfurás 10 – 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús Sunnudag kl 15:00 til 15:30
Fallegt og vel skipulagt raðhús í Mosfellsbæ með
28 fm bílskúr. Húsið er mikið endurnýjað. Eignin
er með 60 fm kjallara, sem er ekki innifalin í fermetratölu. Flott hús á góðum stað.

Opið hús sunnudag kl 16:00 til 16:30
Fallegt einbýlishús á besta stað í Mosfellsbænum,
með breiðri innkeyrslu og hita í gangstétt. Húsið
er staðsett í lokuðum botlanga, í grónu hverﬁ, þar
sem er stutt í alla þjónustu.

Opið hús sunnudag kl 17:00 til 17:30
Falleg íbúð í litlu fjölbýli í Seláshverﬁnu. Íbúðin er á
jarðhæð með bakgarði. Með íbúðinni fylgir 25 fm
bílskúr. Þetta er góð eign á góðum stað.

Opið hús Sunnudag kl 18:00 til 18:30
Íbúð á 3 hæð með frábæru útsýni austur að
Bláfjöllum og Hengli. Húsið er hið snyrtilegasta að
utan sem innan. Nýbúið er að mála alla glugga og
tréverk. Býður upp á miklar möguleika.

Verð: 38.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 146 fm

Verð: 54.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 220 fm

Verð: 26.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 93,7 fm

Verð: 26.300.000
Herbergi: 4
Stærð: 117 fm

Naustabryggja 5 – 110 Reykjavík

Bræðraborgarstígur 53 – 101 Rvk

Múlabyggð 36 – 311 Borgarbyggð

OPIÐ
HÚS

Háholt 4 – 270 Mosfellsbær

OPIÐ
HÚS

Garðar
Skarphéðinsson
Sölufulltrúi
893 0082
gs@remax.is
Opið hús mánudag kl 18:00:00 til 18:30
Glæsileg og vel skipulög ﬁmm herbergja íbúð á
tveimur hæðum við Naustabryggju. Íbúðinni fylgir
stæði í bílgeymslu. Flott eign þar sem engu hefur
verið til sparað.
Verð: 31.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 126 fm

Opið hús mánudag kl 19:00 til 19:30
Glæsileg og nýuppgerð íbúð á fyrstu hæð við
Bræðraborgarstíg. Góð fyrstu kaup, á besta stað í
Reykjavík. Í bakgarði er stórt og öruggt leiksvæði
fyrir börnin, sem er mjög sjaldgæft í miðborginni.
Stutt í alla þjónustu, skóla og frístundir..
Verð: 19.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 52 fm

Uppl. í síma 8930082
Sumarhús með tveimur aukahúsum á Grímstöðum á Mýrum. Annað aukahúsið er notað sem
geymsla en hitt sem gestahús. Gestahúsið er vel
búið með sturtu, salerni og svefnherbergi.

Bókið skoðun í síma 8930082
Vel skipulögð þriggja herbergja íbúð í Háholti,
Mosfellsbæ með sérinngangi. Íbúðin er öll nýuppgerð. Þetta er íbúð á góðu verði sem vert er að
skoða.

Verð: 19.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 100 fm

Verð: 22.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 96 fm

Bergur
Steingrímsson
Löggiltur
Fasteignasali

RE/MAX Þing - Háholti 13-15 - 270 Mosfellsbær - 412 3300 - www.remax.is

VERTU VELKOMIN(N) Á OPIN HÚS EÐA BÓKAÐU SKOÐUN HJÁ - EINARI 615-0503
Tunguvegur 66 – 108 Reykjavík

Vörðuberg 18 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

Brattakinn 5 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

Norðurbraut 31 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 15:00-15:30
Flott og mikið endurbætt endaraðhús á þremur
hæðum. Ný gólfefni, eldhúsinnrétting og auka
herbergi í kjallara.
ATH. Lækkað verð

Opið hús í dag frá 16:00-16:30
Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Öll herbergi eru stór og góð. Glæsilegur og
glerjaður sólpallur á lóð.
ATH. Lækkað verð

Opið hús í dag frá 17:00-17:30
Lítil en einstaklega vel skipulögð íbúð í þríbýli.
Stór Garður.
ATH. Lækkað verð
GÓÐ FYRSTU KAUP

Opið hús í dag frá 18:00-18:30
Falleg og rúmgóð eign á neðri hæð í tvíbýli. Nýtt
plastparket er á mest allri íbúðinni. Einstaklega
fallegur garður.
Lágt fermetraverð

Verð: 29.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 133 fm

Verð: 43.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 169 fm

Verð: 14.100.000
Herbergi: 3
Stærð: 48 fm

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 84 fm

Hverﬁsgata 104 C – 101 Reykjavík

Svínahagi R-9 & R-34 – 851 Hella

Skaftahlíð 34 – 105 Reykjavík

Þórðarsveigur 6 – 113 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Bergur
Steingrímsson
Löggiltur
Fasteignasali
Bókaðu skoðun í síma 615-0503
Björt og skemmtilega skipulögð íbúð á jarðhæð
með sérinngang og stórum garði. Barnvænt
umhverﬁ og stutt í miðbæinn.

Opið hús á mánud. frá 17:00-17:30
Stórglæsileg eign á efstu hæð í lyftublokk þar
sem engu var til sparað. Stórbrotið útsýni er úr
íbúðinni.
ATH. Lækkað verð

Opið hús á mánud. frá 18:30-19:00
Vel staðsett bakhús milli Laugavegs og Hverﬁsgötu. Flott hús fyrir fólk sem vill vera í nálægð við
bæinn.
GÓÐ FYRSTU KAUP

Bókið skoðun eða fáið frekari upplýsingar í síma
615-0503. Um er að ræða tvo bústaði á 1.36
hektara landi hvor. Annar er tilbúinn til innrétinga
og er hinn fullbúinn og með heitum potti. Báðir
eru þeir um 60 fm. með stórri verönd.

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 100 fm

Verð: 29.800.000
Herbergi: 4
Stærð: 107 fm

Verð: 16.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 61 fm

FRÁBÆRT VERÐ!!!
Verð: 10.800.000 & 15.800.000

RE/MAX Þing - Háholti 13-15 - 270 Mosfellsbær - 412 3300 - www.remax.is

Einar
Einarsson
Sölufulltrúi
615 0503
einare@remax.is

Barmahlíð 14, 105 Reykjavík

Hæð í mikið endurnýjuðu húsi
Töluvert endurnýjuð 5 herbergja hæð ( 3
svefnherbergi og 2 stofur) með bílskúr. Á
hæðinnni eru 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa,
eldhús og baðherbergi. Yfir hæðinni er risloft
sem býður upp á mikla möguleika. Í kjallara er
herbergi, sérþvottahús og sérgeymsla. 32 fm.
bílskúr fylgir eigninni. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað á síðustu árum.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Hlíðarás 3 í Mosfellsbæ

Glæsileg eign m/ frábæru útsýni
nánari lýsing: rúmgóð forstofa. Eldhúsið er stórt
og glæsilegt, m/miklu skápaplássi. Svefnherbgangur innih. 4 svefnherb, baðherb og
þvottahús. Hjónaherb er rúmgott m/stórum
fataskáp. Baðherber er glæsilegt, m/gríðarstórum gufu/sturtuklefa með öllu tilheyrandi,
sem nýtist einnig sem baðkar. Innréttingin er
hvít-sprautulökkuð. Stofan er rúmgóð, með
miklum gluggum og með gríðarfallegu útsýni.
Frekari uppl. veitir Björn í gsm 692 1065

38.700.000,-

160,90
1945
Já
5

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 18.05.08
Kl: 16:00-16:30

62.900.000 kr

251,7fm
1988
já
6

OPIÐ HÚS

í dag, sunnudag, 18/5
milli 15:00-15:30

Kvistavellir 43, 221 Hafnafj.

43.500.000,-

Einbýli með 4 svefnherbergjum.

210,80
2007
Já
5

Glæsilegt 5 herbergja staðsteypt einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr
innarlega í botnlanga. Komið inn í forstofu með
gestasalerni innaf. Til hægri er þvottahús og
þaðan er innangengt í geymslu og bílskúr.
Komið inn í stórt alrými sem er eldhús, stofa,
borðstofa og sjónvarpshol. Frá borðstofu er
gengið út í garð. 4 svefnherbergi og
baðherbergi á svefnherbergisgangi. Nánari
upplýsingar veitir Ásdís í síma 863-0402

Sunnudaginn 18.05.08
Kl: 15:00-15:30

Njálsgata 72, 101 Reykjavík

18.900.000,-

2ja herbergja m/útleiguherbergi

OPIÐ HÚS

61,0
1932
Nei
2

2ja herbergja íbúð með aukaherbergi í útleigu í
Miðbænum. Lán frá íbúðalánasjóði upp á 7.8
M getur fylgt eigninni, 5,1% og 5,7% vextir.
Lýsing íbúðar. Forstofa með flísum, stofa,
eldhús með nýlegri innréttingu, baðherbergi
með sturtu, rúmgott svefnherbergi. Herbergi:
20,5 fm. herbergi tilheyrir íbúðinni, það er í
útleigu í dag.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma Sunnudaginn 18.05.08
863-0402
Kl: 16:00-16:30

OPIÐ HÚS

Skipholt 17, 104 Reykjavík

Alveg endurnýjaðar íbúðir

43-47 M.

134,8
1968
Nei
4

Um er að ræða 3 íbúðir og eru þær allar til sýnis
í dag. Möguleiki á að fá 100% lán á íbúðina, frá
lánastofnum og verktaka. Einnig tekur verktaki
minni íbúðir upp í. Glæsilegar og algjörlega
endurnýjaðar íbúðir á 2 hæðum í göngufæri við
miðbæinn. Neðri hæð: Forstofa, gestasalerni,
eldhús og stofa er opið rými. Efri hæð: 2
rúmgóð herbergi, sjónvarpshol og baðherbergi.
Upplýsingar veitir
Einstakt tækifæri til að eignast nýja íbúð í grónu
hverfi.
Ásdís í síma 863-0402

Furudalur 10-12, 260 Njarð.

Parhús með suðurgarði
Fallegt og velskipulagt rúmlega fokhelt parhús í
nýju hverfi í Reykjanesbæ. Mikil þjónusta er og
verður í hverfinu, s.s. 3 leikskólar, grunnskóli og
matvöruverslanir. Mikið af óbyggðum svæðum
í kring fyrir krakkana að leika sér í. Skipulag
hússins: Forstofa og hol. 3 svefnherbergi,
baðherbergi, stofa, borðstofa og eldhús í einu
alrými, þvottahús og bílskúr. Suðurgarður.
Mikil gróska og uppbygging er í hverfinu.

Háberg 10, 111 Reykjavík

Mikið endurnýjað á rólegum stað

26.000.000,-

156,2
2008
Já
4
Upplýsingar veitir
Ágúst í síma 770-2277

38.900.000,-

140,50
1979
Nei
5

Parhús á 2 hæðum. Neðri hæð: forstofa með
fataskáp, stofa með útgengi í garð, baðherbergi
með sturtu og hornbaðkari, eldhús með u-laga
innréttingu og 2 svefnherbergi með skápum.
Efri hæð: 2 svefnherbergi með skápum og
súðargeymslum. Sérþvottahús/geymsla fylgir.
Mikið endurnýjuð eign.
Nánar upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
Sunnudaginn 18.05.08
863-0402

OPIÐ HÚS
Kl: 14:00-14:30

Laxatunga 67, 270 Mosfellsb. 22.900.000,-

Glæsileg endalóð í botnalanga.

967,50

Glæsileg endalóð í botnlanga við Laxatungu 67
við Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Lóðin er 967
fm. í glæsilegu sérbýlishúsahverfi. Lóðin er
staðsett í miðju hverfinu með óhindruðu útsýni
beint út á miðjan voginn. Samkvæmt
deiluskipulagi er gert ráð fyrir tveggja hæða
einbýlishúsi á lóðinni. Komin eru frumdrög að
mjög glæsilegu 315 fm. einbýlishúsi á 2
Upplýsingar gefur
hæðum, en hámarks stærð hússins er 483 fm.
www.leirvogstunga.is
Ásdís í síma 863-0402

Norðurbrú 6

Flott íbúð í Sjálandinu
Falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með
sjávarútsýni, í góðu lyftuhúsi með stæði í
bílahúsi.Hvíttað eikarparket á gólfum,
eikarinnréttingar í eldhúsi, herbergjum og baði.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og er bæði
með baðkari og sturtu. Sér stæði í bílageymslu.
Allar nánari upplýsingar veitir Ingi Már í síma
821-4644

Stuðlasel 27, 109 Reykjavík

Endurnýjað einbýli með stórri lóð

34.500.000

108 fm
2005
Já
3

Bókið

skoðun í síma
821-4644

65.000.000,-

224,40
1978
Já
5

Stórt og fallegt einbýlishús með tvöföldum
bílskúr og mjög stórum og grónum garði. Falleg
aðkoma er að húsinu sem er staðsett innst í
botnlanga.Húsið er á 2 hæðum: Neðri hæð:
Forstofa, 4 svefnherbergi, sjónvarpshol,
baðherbergi, þvottahús og tvöfaldur bílskúr.
Efri hæð: Gestasnyrting, eldhús, búr, borðstofa,
stofa með arni og svalir.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma Sunnudaginn 18.05.08
863-0402
Kl: 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

Furuvellir 11, 221 Hafnafj.

Glæsilegt einbýli á rólegum stað

Tilboð

194,70
2004
Já
5

Mjög fallegt og alveg tilbúið hús að utan sem
innan á einni hæð. 3 svefnherbergi, mjög
rúmgott eldhús með borðkrók og sjónvarpsholi.
Rúmgóð stofa, baðherbergi með bæði baðkari
og sturtu. Þvottahús, vinnukrókur og tvöfaldur
bílskúr. Eignin er staðsett í botnlanga í mjög
rólegu hverfi. Stórir pallar með potti í kringum
húsið. Mjög góður frágangur að utan sem innan
Sunnudaginn 18.05.08
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402
Kl: 14:00-14:30

OPIÐ HÚS

Kistumelur 10

Geymslubil undir dótakassann
U.þ.b. 60 fm. tómstundar/ geymslubil með
möguleika á góðu millilofti. Tilvalið húsnæði
undir "dótakassann", húsbíla, hjólhýsi eða
önnur leikföng. Lofthæð er frá ca. 4 metrum við
útvegg að tæpum 7 metrum við mæni. Húsið er
er sérhannað sem tómstundarhús án vsk.
kvaðar. Á hverju bili er stór innkeyrsluhurð og
sér gönguhurð til hliðar, ásamt þakglugga. Kvöð
er á fasteigninni um snyrtilega starfsemi.
Nánari upplýsingar veitir Ása í síma 892-7556

Lækjarkinn, 301 Akranes

Sumarhúsalóð

10.500.000

59.9
2007

Bókið

skoðun í síma
892-7556

4.500.000,-

5.709

Lækjarkinn 5 í landi Brekku Hvalfjarðarsveit
sem er 5.709,0 m2 eignarlóð. Svæðið er
skipulagt sem frístundabyggð. Lóðin er neðar
götu og því með óhindraðra útsýni en flestar
lóðir á svæðinu. Fjarlægð frá Reykjavík er 60
km. Allar nánari upplýsingar er að finna á www.
brekka.is

Upplýsingar veitir
Ásdís í síma 863-0402

Núpalind 6, 200 Kópavogur

6 herbergja íbúð í góðu hverfi

Tilboð

209,70
2000
Skýli
5-7

6 herbergja penthouseíbúð á 8. Hæð með
gífurlegu útsýni. 2 stæði í lokuðu bílahúsi
fylgja. Þetta er vel staðsett eign þar sem örstutt
er í skóla, leikskóla Salalaugina og fl.
Lindahverfi er sérstaklega fjölskylduvænt hverfi
með mikilli þjónustu fyrir fjölskyldufólk: Lýsing
eignar: Forstofa, 2 baðherbergi, Eldhús, stofa,
borðstofa, svalir og 5 svefnherbergi.
Sunnudaginn 18.05.08
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0403
Kl: 18:00-18:30

OPIÐ HÚS

Stuðlasel 28, 109 Reykjavík

Einbýlishús með 6 herbergjum.
Seljahverfi er mjög fjölskylduvænt hverfi. 2
góðir skólar, nokkrir leikskólar og rólóvellir. Ír
með alla sína þjónustu og stutt í 2 sundlaugar.
Fjölbreytt tómstundastarf og fjöldi
matvöruverslana. Frábærar gönguleiðir í
hverfinu. Húsið er á 2 hæðum, í dag eru 6
svefnherbergi og 2 stofur, tvöfaldur bílskúr og
stór og gróinn garður með palli og potti.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma:
8630402

64.000.000,-

246,10
1978
Já
7

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 18.05.08
Kl: 16:00-16:30

Grundarhvarf 1, 203 Kópav.

Skoða skipti á minni eign.

62.500.000,-

171,10
1999
Já
3

Einstaklega vandað og glæsilegt parhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr og frábæru
útsýni. Allur frágangur er vandaður, bæði að
innan sem utan. Húsið skiptist í forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi,
fataherbergi, tvö svefnherbergi, litla skrifstofu
og þvottahús. Einnig er innbyggður bílskúr þar
sem hátt er til lofts og rúmgóð geymsla.
Garðurinn er sérhannaður af landslags arkitekt. Sunnudaginn 18.05.08
Nánari uppl. Ásdís Ósk í síma 863-0402
Kl:17:00-17:30

OPIÐ HÚS

Kjartansgata 2, 105 Rvk.

2 herbergja með sérinngangi.
2ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi.
Komið inn í forstofu með skápum. Innaf
forstofu er svefnherbergi með geymslu innaf.
Baðherbergi er með flísalagt með sturtu.
Eldhús og stofa er opið rými. Sameiginlegt
þvottahús er á hæðinni. Þak og rennur tekið í
gegn 2007. Íbúð í göngufæri frá miðbæ.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Njálsgata 20, 101 Reykjavík

3ja herbergja íbúð með svölum

14.500.000,-

46,40
1942
Nei
2

OPIÐ HÚS

Mánudaginn 19.05.08
Kl: 18:00-18:30

24.300.000,-

84,4
1952
Nei
3

3ja herbergja íbúð á efstu hæð með svölum og
rislofti í miðbænum. Stutt í alla þjónustu og
verslanir en nógu langt frá hringiðu miðbæjarins
til að trufla ekki nætursvefn íbúa. Komið inn í
hol með innbyggðum fataskápum. Baðherbergi
með sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara.
Eldhús með l-laga innréttingu og borðkrók. 2
svefnherbergi. Mjög rúmgóð l-laga stofa.
Risloft yfir íbúðinni, nýtt sem geymsluloft í dag. Sunnudaginn 18.05.08
Uppl. veitir Ásdís Ósk í síma 863-0402
Kl: 17:00-17:30

OPIÐ HÚS

Skeljagrandi 1, 107 Rvk.

3-4ra herbergja íbúð m/bílskýli

22.900.000,-

87,0
1981
Skýli
4

3-4 herbergja endaíbúð á efstu hæð með stæði
í lokuðu bílahúsi. Staðsetningin er frábær,
Ægissíðan, Vesturbæjarlaugin, Melabúðin, Krvöllur allt í göngufæri, sem og Grandaskóli og
fjöldi leikskóla. Mikið af góðum göngu- og
hjólastígum og fjöldinn allur af rólóvöllum í
hverfinu. Komið inn í forstofu með flísum,
eldhús með viðarinnréttingu, 3 svefnherbergi,
stofa með svölum og baðherbergi með baðkari Sunnudaginn 18.05.08
og tengi fyrir þvottavél. Uppl. Ásdís í 863-0402
Kl: 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

Svalbarð 3, 220 Hafnarfj.

Einbýli á rólegum stað

49.900.000,-

232,0
1957
Já
8

Rúmgott einbýlishús á 2 hæðum með bílskúr og
stórum grónum garði í lokaðri götu. Húsið er
vel staðsett á gamla holtinu í Hafnarfirði, örstutt
frá skólum og leikskólum. Stutt í allar áttir.
Neðri hæð: forstofa, 2 svefnherbergi (áður 3),
baðherbergi, stofa, eldhús og þvottahús.
Efri hæð: 4 herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi
og svalir.
Sunnudaginn 18.05.08
Bílskúr fylgir húsinu. Garðurinn er stór og
gróinn.Uppl. Ásdís Ósk í síma 863-0402
Kl: 18:00-18:30

OPIÐ HÚS

Sóltún 13 - mjög glæsileg íbúð á jarðhæð - 105 Rvk

ÓSKAÐ ER EFTIR SKIPTUM Á EIGN, HELST FOKHELDU EINBÝLI Á RVK-SVÆÐINU
Komið er inn í anddyri m/fataskáp. Mustang flísar á gólfi. Á hægri hönd er vel skipulagt eldhús sem er m/fallegum
innréttingum. Mikið skápapláss og góð vinnuaðstaða. Veggofn og keramik helluborð. Granítborðplata. Mustang flísar eru á
gólfi eldhúss. Niðurtekið loft með halogen ljósum. Rými fyrir stofu og borðstofu er mjög rúmgott og bjart. Fallegt eikarparket á
gólfi og gengið er út í garð útfrá stofu. Niðurtekið loft m/halogen lýsingu. Mjög góð vinnuaðstaða var hönnuð í íbúðina í miðju
íbúðarinnar. Baðherbergið er glæsilegt, m/Mustang flísum á gólfi og einnig á veggjum. Mjög stór sturta m/fallegum mosaik
flísum. Upphengt wc. Handklæðaofn. Falleg innrétting m/góðu skápaplássi. Barnaherbergi er m/parketi og fataskáp.
Hjónaherbergi er rúmgott og m/miklu skápaplássi. Þvottahúsið er m/mjög góðri innréttingu og er með mikið skápapláss.
Mustang flísar á gólfi.
EIGENDUR ÓSKA EFTIR SKIPTUM Á STÆRRI EIGN, HELST FOKHELDU EINBÝLI Í AKRALANDI, GARÐABÆ.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Björn Kr. Arnarson í síma 692 1065.

39.600.000

109,4fm
2000
nei
3

692 1065
Hringdu og fáðu
upplýsingar

24.900.000,-

Birkihraun 1 & 2 Borgarfirði

Einn glæsilegasti útsýnisstaður í Borgarfirðinum. Aukalóð fylgir húsinu
Nýtt 109 fm hús í Borgarbyggð (Bifröst) ásamt lóð sem liggur við hliðina, með frábæru útsýni yfir sveitina.
LAUST STRAX - Skipti koma til greina
Lýsing: Húsið er sérlega vel byggt heilsárshús, staðsett á fallegum og skjólgóðum stað sem stendur á hæð rétt fyrir ofan
Bifröst (250m í skólann). Húsið er á steyptum grunni, með gólfhita og er nú tilbúið til innréttinga.
Pallur í kring um húsið er 120 fm og er tilbúinn, en án handriðs. Búið er að fúaverja húsið að utan. Möguleiki og leyfi fyrir
gestahúsi, og eitt 15fm fullbúið getur fylgt með.
Umhverfið: Öll þjónusta er á staðnum, s.s. kjörbúð, kaffihús, líkamsrækt, matur, músík, snóker, bar o.fl. Góður gólfvöllur.
Skemmtilegar gönguleiðir.
Taka má fram að bústaðurinn er í göngufæri frá Bifröst

109

DRAUMUR GOLFARANS
RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Í byggingu 147,3 fm hús við Hest í Kiðjabergi. Húsið sem er afhent tilbúið undir innréttingar
(ósparslað og ómálað) skiptist í forstofu, stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Tilbúið undir
spörslun, málun. Húsið stendur á 9.168 fm eignarlóð. Húsið er afhent með ca 200 fm verönd.
Byggingarlýsing: Timburhús byggt á hefðbundin hátt staðsteyptir sökklar og plata, einangrað undir plötu.
Frístundahús á besta stað í Kiðjaberginu hægt er að keyra á Golfbílnum upp að húsinu og ekki skemmir útsýnið á þessum
fallega stað. Stutt er í alla þjónustu sund, útiveru og veiði.
Allar nánariupplýsingar veitir Bergur í síma 898-0419, bergur@remax.is og Stefán Páll í síma 821-7337, stefanp@remax.is

SÝNING
NÆSTU DAGA

147,3
2008
5

Bókið

SKOÐUN
898-0419/821-7337

Gefjunarbrunnur 18, Rvk

Lóð í Úlfarsfellslandi
Frábær lóð vestanmegin í Úlfarsfellslandi. Mikið
útsýni.
Búið er að greiða gatnagerðagjöld fyrir 210m2
hús á tveimur hæðum. Engin kvöð um greiðslu
viðbótargjalds er á lóðinni.
Til greina kemur að taka bíl sem hluta greiðslu.
Áhvílandi eru tæpar 10 milljónir frá
Landsbankanum.

Ljósavík 27 - 112 Reykjavík

Falleg 4 herbergja með bílskúr
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. Eignin skiptist í forstofu,
mjög rúmgott eldhús með miklu skápaplássi,
gashelluborði og háf, rúmgóða stofu,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Stórar suðursvalir, góðar fyrir
grillið. Bókið skoðun hjá Helga s: 822 2123 eða
Ágúst í s:770 2277

14.600.000

296

Uppl.

Björn 865 6565
Halli 896 3712

34.200.000,-

129,6
2001
Já
4

Nánar

Bókið skoðun í s:
822 2123 / 770 2277

Goðheimar 2 - 104 Reykjavík 27.900.000,-

Falleg 3 herb. nýtt eldhús og bað
Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð í 4 íbúða
húsi með stórum og fallegum sameiginlegum
garði á rólegum og vinsælum stað í
Goðheimum í Reykjavík. Mikið er búið að gera
fyrir íbúðina, baðherbergið hefur verið tekið í
gegn sem og eldhúsið sem er virkilega
glæsilegt. Þetta er virkilega góð eign á mjög
eftirsóttum stað. Allar nánari upplýsingar veita
Ágúst í s:770 2277 eða Helga í s:822 2123

Mánatún 6. 105 Reykjavík

Glæsiíbúð á frábærum stað !
RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Glæsileg 117,6
fm íbúð á þriðju hæð ásamt bílskýli í lyftuhúsi
að Mánatúni 6. Suð-vestur svalir með fallegu
útsýni. Leyfi er fyrir glerlokun á svalir.
Snyrtileg og vel um gengin íbúð í vönduðu
fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Allar nánari
upplýsingar gefur Bergur í síma 898-0419 og
Ásbjörg í síma 892-7556

Raðhús á einni hæð með útsýni
Raðhús með sérinngangi á einni hæð og
frístandandi bílskúr. Forstofa með þvottahúsi
og geymslu innaf. Eldhús með ljósri innréttingu,
rúmgóð stofa með útgengi á pall og þaðan út í
garð. 3 svefnherbergi (voru áður 4) og uppgert
baðherbergi.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Dalsbyggð 2, Garðabær

Efri sérhæð og íbúð á neðri hæð

2007

39.000.000

Kiðjaberg Grímsnesi

Vogatunga 28, 200 Kópav.

101,1
1960
Nei
3

OPIÐ HÚS
Í dag milli kl:
15:00 og 15:30

37.900.000

117 fm
2001
já
3

Opið hús

milli 16:00 og 16:30

39.900.000,-

145,70
1969
Já
5

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 18.05.08
Kl: 17:00-17:30

64.900.000

272
1978
44,2
5+3

Um er að ræða annars vegar 152m sérhæð og
44,2 fm bílskúr og að auki 76 fm íbúð, í útleigu.
Tvær forstofur. Samliggjandi stofa og borðstofa.
Opið inn í gott eldhús. Fjögur góð herbergi.
Nýlegt baðherbergi og gestasnyrting.
Sjónvarpshol. Þvottaherbergi. Milliloft með
turnglugga. Parket og flísar á gólfum. Góður
bílskúr, gróin og stór lóð. Á neðri hæð er 3 herb
Í dag kl. 16:00 - 16:30
íbúð. Hellulagt plan og steypt verönd. Þetta er
glæsieign á frábærum stað, stutt í skóla.

OPIÐ HÚS

Eyjabakki 22 - 109 Reykjavík

Góð fyrstu kaup!
Góð 3 herbergja íbúð á mjög barnvænum stað í
bökkunum í Reykjavík, mjög stutt í leikskóla,
skóla og verslanir, allt í göngufæri. Þessi eign
hentar mjög vel sem fyrstu kaup. Eignin skiptist
í forstofu og lítið hol, eldhús og stofu, tvö
svefnherbergi og baðherbergi. Geymsla er í
sameign ásamt hjólageymslu, leikherbergi og
þvottahúsi. Allar nánari upplýsingar veita Ágúst
í s: 770-2277 eða Helga í s: 822-2123

Grandavegur 45 - 107 Rvk

Falleg 4 herb. á vinsælum stað
Falleg 4 herbergja íbúð á 2. hæð við
Grandaveg í Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin er á
vinsælum stað í rótgrónu hverfi þar sem stutt er
í alla þjónustu og íþróttaiðkun. Stórt og gott
leiksvæði er í garðinum. Eignin skiptist í
forstofu, stofu með útgengi út á góðar
suðvestursvalir, sjónvarpshol, eldhús og
þvottahús innaf eldhúsi, 3 svefnherbergi og
baðherbergi. Allar nánari upplýsingar veita
Helga í s:822 2123 eða Ágúst í s:770 2277

Naustabryggja 25, 112 Rvík

Hagstætt lán fylgir !
RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Virkilega falleg
og björt 3ja herb 99 fm íbúð með bílskýli í
Naustabryggju 25 í bryggjuhverfinu. Stofan er
með gólfsíðum stórum gluggum og með
útgengi út á skjólgóðar suðursvalir.Bílastæði
fylgir í bílageymslu. Allar nánari upplýsingar
gefur Bergur í síma 898-0419
bergur@remax.is og Ásbjörg í síma 892-7556

18.500.000,-

90,2
1970
Nei
3

Dalabyggð 18 - 845 Flúðir

Sumarhús á Flúðum, frábær lóð!
Virkilega vel staðsett sumarhús í Dalabyggð í
10 mín. akstursfjarlægð frá Flúðum. Einstök
veðursæld og mikil náttúrukyrrð. Pallurinn við
bústaðinn er ca 100 fm og við enda göngubrúar
út frá palli er stór flöt, í dag sem sparkvöllur
einnig hægt að nota hana sem gott tjaldsvæði.
Góð útigeymsla er á pallinum. Stutt í nánast alla
þjónustu á Flúðum sem og Glæsilegan golfvöll.
Allar nánari upplýsingar veita Ágúst í s: 770
2277 eða Helga í s: 822 2123

Eskivellir 7, íbúð 104, Hfn.

Afsláttur sem nemur stimpilgjaldi!

Furugrund 71 - 200 Kóp

Frábær staðsetning! 2 hæðir!

Hamravík 28 - 112 Reykjavík

Í dag milli kl:
16:00 og 16:30

27.900.000

Falleg 3 herbergja í Grafarvogi
****Athugið lækkað verð****
Falleg 3 herbergja íbúð með sérinngangi af
svölum á vinsælum stað við Hamravík í
Grafarvogi. Eigning skiptist í forstofu, eldhús og
borðstofu, stofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús er í íbúðinni. Góð geymsla er í
sameign. Stórar suðursvalir, góðar fyrir grillið.
Allar nánari upplýsingar veita Ágúst s: 770 2277
eða Helga í s:822 2123

Vitastígur 14 - 101 Reykjavík

99 fm

Einbýli með stúdíóíbúð í kjallara

2001

****ATH Lækkað verð****
Lítið og sérstaklega sjarmerandi einbýlishús á
þessum frábæra og vinsæla stað í miðborg
Reykjavíkur. Einkabílastæði fylgir eigninni. Á
efstu hæð eru tvo herbergi og fínt tölvuskot. Á
miðhæð er eldhús borðstofa og stofa í einu rými
og baðherbergi. Í kjallara er þvottahús og
geymsla. Í kjallaranum er einnig lítil ósamþykkt
stúdíóíbúð með sérinngangi. Nánari uppl. veita
Ágúst í s:770 2277 og Helga í s:822-2123

Já
3

Opið hús

milli 15:00 og 15:30

20.500.000

85
2006
3

31.500.000,-

OPIÐ HÚS

Nánar

Bókið skoðun í s:
822 2123 / 770 2277

OPIÐ HÚS

Í dag milli kl:
16:30 og 17:00

104,5
1988
Nei
4

66,1
1996
Nei
4

Enda/ horníbúð á jarðhæð með palli. Eignin er
vel staðsett í húsinu og er engin önnur íbúð
aðliggjandi þessari íbúð. Tvö góð herbergi með
skápum. Stofan björt og opið eldhús með
hvítum innréttingum. Baðherbergi með baðkari,
flísar á gólfi og veggjum. Þvottahús í íbúðinni
með flísum á gólfi. Íbúðin er í útleigu til 04.08.08
með Kr. 130.000 leigutekjur.
Í dag kl. 15:00 - 15:30
Frábær fyrsta eign!

Falleg 4 herbergja í búð á besta stað í
Kópavogi, rétt við Fossvogsdalinn. Mjög stutt í
skóla, leikskóla, íþróttir og verslun. Eignin
skiptist í, efri hæð: Forstofa, eldhús, 2 herbergi,
baðherbergi og stofu með útgengi út á
suðvestursvalir. Úr stofu er stigi niður á næstu
hæð og þar er mjög rúmgott herbergi, hægt að
ganga beint inn og út úr rýminu á neðri hæðinni.
Allar nánari upplýsingar veita Helga í s: 8222123 eða Ágúst í s: 770 2277

OPIÐ HÚS

19.900.000

24.900.000,-

101,2
1978
Nei
4

OPIÐ HÚS
Í dag milli kl:
15:30 og 16:00

23.900.000,-

87,9
2001
Nei
3

OPIÐ HÚS
Í dag milli kl:
17:30 og 18:00

30.900.000,-

90,2
1903
Nei
4

OPIÐ HÚS
Í dag milli kl:
17:00 og 17:30

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS, VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR
Lindargata 33 - 101 Skuggahverﬁð

Kársnesbraut 92- 200 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

Stararimi 57 - 112 Grafarvogi

OPIÐ
HÚS

Vesturholt 10 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl 16:00 - 17:00
Stórglæsileg neðri sér hæð með sólpalli og sér
bílastæði. Fallegt útsýni. Hægt er að yﬁrtaka lán
frá ils með 4,6% vöxtum.
Uppl. veitir Haukur Andreasson í síma 866-9954

Opið hús í dag kl 17:00 - 18:00
Neðri sérhæð með palli og sér bílstæði. Fallegt útsýni. Uppl. veitir Anton Valgarðsson í
síma 699-4431

Uppl. veitir Anton Valgarðsson í síma 699-4431

Opið hús í dag kl 15:00 - 16:00
Stórt og gott einbýli með auka íbúð. Garður
með skjólpalli og heitum potti .
Uppl. veitir Haukur Andreasson í síma
866-9954

Verð: 42.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 113,3 fm

Verð: 59.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 264 fm

Verð: 29.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 125,8 fm

Verð: 22.300.000
Herbergi: 3
Stærð: 74,7 fm

Opið hús í dag kl 14:00 - 15:00
Verulega falleg eign í hjarta menningarinnar, sjón
er sögu ríkari.

Laufrimi 5 - 112 Grafarvogi

Hvammsdalur 13 - 190 Vogar

OPIÐ
HÚS

Þverbrekka 6 - 200 Kópavogi

OPIÐ
HÚS

Austurbrún 37 - 104 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi
699 4431
anton@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30
3-4 herbergja íbúð með sérinngangi frá gaﬂi í
klæddu húsi með stóru aðgirtum sólpalli
Uppl. Veitir Guðrún gsm 697 3629

Opið hús í dag kl 17:00 – 18:00
Fallegt og velhirt hús. Stórt eldhús með
hvítri innréttingu, 3 herbergi, nýstandsett
baðherbergi
Uppl. veitir Guðrún gsm 697 3629

Opið hús í dag kl 15:00 – 16:00
Falleg eign á jarðhæð með sérinngangi og
hellulagðri verönd. Ný standsett baðherbergi. Uppl. veitir Guðrún gsm 697 3629

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30
Eign í velviðhöldnu húsi með sérinngangi í
þríbýlishúsi. Nýleg eldhús og baðinnrétting.
Uppl. veitir Guðrún gsm 697 3629

Verð: 22.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 88,7

Verð: 31.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 145,8 fm

Verð: 22.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 96 fm

Verð: 33.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 112,1

Bílskúr: 40,5 fm

Haukur Andreasson
Sölufulltrúi
866 9954
haukur@remax.is

RE/MAX Stjarnan - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 517 3629 - www.remax.is

895 8525

OPIN HÚS Í DAG – VERTU VELKOMIN(N)
Kristnibraut 87 – 113 Reykjavík

Meðalholt 2 -105 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Lækjarvað 14 – 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Ásbraut 17 – 200 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl 17:00-17:30
Falleg 4ra herbergja í íbúð í sex íbúða húsi. Bílageymsla. Íbúðin er á þriðju hæð og gott útsýni.
Plankaparket á ﬂestum rýmum. Eikar innréttingar.

Opið hús í dag kl 15:00-15:30
Eignin er 61,6 fm, þar af er íbúðin 43,3 fm og
svo um 18 fm geymsla í sameign sem mætti nýta
sem herbergi. Stofa og herbergið samliggjandi.
Parket á gólﬁ. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Opið hús í dag kl 16:00-16:30
Neðri sérhæð. Fjögur góð svefnherbergi. Skilast
án gólfefna. Falleg hvít innrétting í eldhúsi.
Flísalagt baðherbergi, baðkar. Þvottahús í íbúð.
Laus við kaupsamning.

Opið hús í dag kl 14:00-14:30
Góð þriggja herbergja í íbúð á þriðju hæð. Gott
skipulag. Tvö góð herbergi. Nýlegt eldhús, parket
á gólfum og geymsla í sameign. Laus við kaupsamning. 11.500.000 lán getur fylgt

Verð: 35.900.000
Herbergi: 4
Stærð:129,8 fm

Verð: 15.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 61,6 fm

Verð: 35.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 135,7 fm

Verð: 20.900.000
Herberg: 3
Stærð: 81,4 fm

Kríuás 13 – 221 Hafnarfjörður

Grundarhús 2 – 112 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Blásalir 15 - 201 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

Ásbraut 7 – 200 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þórunn
Gísladóttir
Löggiltur
Fasteignasali

Einar Karl
Birgisson
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is
Opið hús í dag 17:00-17:30
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð í fjórbýli í Áslandinu í Hafnarﬁrði. Íbúðin er á jarðhæð,
góður pallur og sér inngangur. Opið eldhús inn í
rúmgóða stofu. Geymsla og þvottahús í íbúð.

Opið hús í dag kl 16:00-16:30
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi
á jarðhæð. Þrjú góð svefnherbergi. Eldhús og
búr. Nýlegt baðherbergi. Þvottahús í íbúð.
Barnvæn staðsetning.

Opið hús í dag kl 15:00-15:30
Falleg og björt íbúð á efri hæð í fjórbýli. Þrjú góð
herbergi öll með skápum. Fallegt opið eldhús.
Stofan og boðstofan rúmgóð og björt. Þvottahús
innan íbúðar.

Opið hús í dag kl 14:00-14:30
Fjögra herbergja íbúð með bílskúr. Íbúðin er á 3ju
hæð og því gott útsýni. (endaíbúð) Parket á gólfum. Hvít eldri innrétting í eldhúsi.
Frábært fermetraverð!

Verð: 25.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 95,1 fm

Verð: 28.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 119 fm

Verð 32.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 112,4 fm

Verð: 23.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 128,5 fm

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

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

Skrúðás 12
210 Garðabær
Glæsileg eign á góðum stað.

Stærð: 309 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 46.110.000
Bílskúr: Já

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

Urðarbrunnur 58
Senter

113 Reykjavík
Fallegt einbýli á frábæru verði

Senter

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl: 16:00-16:30

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161

Kittý Johansen
Sölufulltrúi
695 4161

kitty@remax.is

kitty@remax.is

Mjög gott fermetraverð

Verð: 140.000.000

Glæsilegt einbýli með möguleika á sér íbúð með sérinngangi. Neðri hæð: Tvö rúmgóð barnaherbergi
ásamt fataherbergi og baðherbergi. Efri hæð: Rúmgott svefnherbergi og tvö barnaherbergi. Mjög stór stofa
og borðstofa með mikilli lofthæð. Útgegnt er út í góðan suðurgarð með heitum potti frá stofu og borðstofu.
Stórt eldhús með miklu útsýni og fallegri innréttingu frá ALNO. Rúmgott baðherbergi með ljósum
náttúruflísum í hólf og gólf, hornbaðkari og sturtu. Stutt í skóla og þjónustu.

thorunn@remax.is

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

Kjarrhólmi 30
200 Kópavogur
Laus við kaupsamning !

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

Hverfisgata 39
Senter

101 Reykjavík
Nýuppgerð - laus við kaupsamning

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

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Sunnud. 15:00-15:30
Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

Verð: 27.900.000

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

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

Stekkjarhvammur 2, 220 Hfn.

Skógarsel 5, 109 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Kleppsvegur 16, 104 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag 16.00-16.30
Lýsing: Mjög fallegt endaraðhús með einstöku
útsýni. Aðalhæðin er með tvö góð svefnherbergi
og bjarta stofu með mikilli lofthæð. Efrihæðin
skiptist í sjónvarpstofu og eitt svefnherbergi.

Opið hús í dag 17.00-17.30
Lýsing: Stórglæsileg eign á frábærum stað. Þriggja til fjögurra herbergja íbúð á einni hæð með
góðum bílskúr.

Opið hús í dag 15.00-15.30
Lýsing: Falleg 4ra herbergja íbúð í botnlanga.
Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi.
Björt og opin stofa með tveimur svölum. Tvær
sérgleymslur og sameiginlegt þvottahús.

Verð: 56.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 241,7 fm

Verð: 39.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 161 fm

Verð: 39.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 140 fm

Verð 25.600.000
Herberg: 4
Stærð: 111,4 fm

Básbryggja 21, 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

thorunn@remax.is

699 7372/891 6670

Opið hús í dag 15.00-15.30
Lýsing: Fallegt einbýli með 63 fm aukaíbúð sem er
í útleigu. Aðal íbúðin er með fjögur svefnherbergi
og rúmgott baðherbergi, góð stofa með arni. Eldhúsið er ný-uppgert, DK innrétting.

Langholtsvegur 32, 104 Reykjavík

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opin hús í dag 18.05.2008

Bílskúr: Já

Senter

Sigríður
Sölufulltrúi
663 3219

Verð: 23.900.000

OPIÐ
HÚS

thorunn@remax.is

Opið
Hús

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

Álfaskeið 117, 220 Hafnarﬁrði

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

Sunnud.14:00-14:30

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

Bílskúr: Já

Miðhraun 22, 210 Reykjavík

Hólagata 5, 260 Njarðvík

OPIÐ
HÚS

Kristján
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali

Emil Örvar
Jónsson
Sölufulltrúi
891 6670
emil@remax.is
Opið hús í dag 16.00-16.30
Lýsing: 3ja herb, 78,4 fm neðri sérhæð í tvíbýli
auk 34,1 fm bílskúrs. Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð. Bílskúrinn býður upp á útleigu. Sérinngangur. Gólfefni og eldhús nýleg.

Opið hús í dag 17.00-17.30
Lýsing: Góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér inngangi. Stofa og eldhús eru samliggjandi. Rúmgott svefnherbergi með góðum
skápum.

Bókaðu skoðun í síma 699 7372
Lýsing: Gott iðnaðarbil á 2. hæðum með góðu
aðgengi og auglýsingagildi. Bilið er á enda nær
götu. Stór og há innkeyrsluhurð. Neðri hæðin er
281,9 fm og efri hæðin 139,6 fm.

Bókaðu skoðun í síma 699 7372
Lýsing: Falleg sérhæð, skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Góður 47 fm
bílskúr með virkilega góðri vinnuaðstöðu.

Verð: 27.600.000
Herbergi: 3
Stærð: 112,5 fm

Verð: 19.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 65,5 fm

Verð: 69.500.000
Stærð: 417,5 fm

Verð: 26.600.000
Herbergi 4
Stærð: 173,6 fm

RE/MAX Borg - Tryggvagötu 11 - 101Reykjavík - Sími: 522 2800 - www.remax.is

Vernharð
Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Barónsstígur 59
101 Reykjavík
Húsgögn fylgja!!

Stærð: 30 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1934
Brunabótamat: 4.222.000
Bílskúr: Nei

Kaffi Krús
800 Selfoss
Topp Rekstur í Hjarta bæjarins!

Heimili & Jarðir

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

Heimili & Jarðir

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078
drifa@remax.is

Miklir Möguleikar!

Verð: 0

Re/Max Heimili og Jarðir kynna traustann veitingarrekstur í hjarta bæjarinns til sölu! Tekur c.a 70 í sæti eins
og staðan er núna, en hægt að hafa sæti fyrir 100. Húsið sem reksturinn er í er á 3 hæðum og telur sem
hér segjir: Jarðhæð: Fundarsalur, lager og salerni. Miðhæð: Veitingarstaður, eldhús, afgreiðsla og
inngangur. Efri hæð: salur, bar, skrifstofa og salerni Mjög mikil veltuaukning síðustu ár * 10 ára
leigusamningur! * Stofnað árið 92 * Forkaupsréttur af húsnæðinu. Hringið Strax!

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Verslunin Íris
Frábær staðsetning!

800 Selfoss
Vert að skoða!

Verð: 11.900.000

Re/Max Heimili og Jarðir kynna Nýuppgerða, ósamþykkta studioíbúð á jarðhæð. Íbúðin stendur á horninu á
Barónsstíg og Leifsgötu. Búið er að skipta um allt í Íbúðinni þ.e.a.s Inni- og útihurðir, Gólfefni, innréttingar ofl. Öll
húsgögn fylgja með í kaupunum. Brúnsvart parket á gólfum, Brúnsvört eldhúsinnrétting, hvítar innihurðir,
halokenlýsing á gangi. Mjög smart íbúð í alla staði. Frábær staðsetning! Ekki missa af þessu!!! Nánari
upplýsingar veitir Drífa Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi í síma 869-1078 eða drifa@remax.is Gjöld sem kaupandi
þarf að standa straum af vegna kaupanna: 1. Stimpilgjald af kaupsamningi - 0,4@ af heildarfasteignamati. 2.
Stimpilgjald af veðskuldabréfi - 1,5@ af höfuðstól skuldabréfs. 3. Þinglýsingargjald af kaupsamningi,
veðkskuldabréfi, veðleyfi o.fl. - kr.1.350. - af hverju skjali. 4. Lántökugjald banka 0,5 - 1,0@ af höfuðstól
skuldabréfs, sjá gjaldskrá viðkomandi lánastofnun. 5. umsýslugjald til fasteignasölu, sbr. kauptilboði Gengur illa
að selja? Vegna mikilla sölu vantar okkur eignir á skrá! Hafðu samband og við látum hlutina ganga hratt fyrir sig!

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078

drifa@remax.is

drifa@remax.is

Gott tækifæri, margir möguleikar!
Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

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

Verð: 0

Re/Max Heimili og Jarðir kynna í einkasölu glæsilega verslun í Kjarnanum á Selfossi. Núverandi eigandi
hefur rekið verslunina frá upphafi eða í rúm 30 ár og hefur því byggt upp góðan og sterkann rekstur sem
og fastakúnnahóp. Einnig hefur eigandi náð góðum samningum við heildsala á Íslandi og erlendis.
Verslunin sem er gjafavöru/vefnaðarvöruverslun býður upp á margskonar gjafarvöru, vefnaðarvöru,
barnafatnað, sængurgjafir, ýmis konar smávöru sem og allt fyrir heimilið. Verslunin er staðsett

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali

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 18
. Maí

kl: 17.00 til 18

:00

!! Tjarnarbrekka 2 og 4 seld !!
Nr. 4

Föt
6,0 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

Geymsla
6,0 m2

Anddyri
7,7 m2
Bílskúr
30,0 m2

Eldhús
19,3 m2

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

Tjarnarbrekka 1, 3 og 5

Herb.
11,2 m2

Heimili & Jarðir

Drífa Björk
Sölufulltrúi
8691078

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

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

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

inntök veitna

SVALIR
48,3m2

GRUNNMYND 1. HÆÐAR
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Andrésbrunnur 13
113 Reykjavík
Glæsileg íbúð

Stærð: 93,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 18.390.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

SUNNUD. 18 MAÍ MILLI KL 15-15:30

Flúðasel 63
Lind

Opið
Hús

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

108 Reykjavík
Vel staðsett hæð

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS SUND 18.MAÍ KL.15-15:30

Verð: 21.500.000

Góð 4ra herb íbúð á fyrstu hæð á fallegum og barnvænum stað. Flísalögð forstofa, eldhús með góðri ljósri
viðarinnrétting. Stofa með útgengi á stórar svalir í suður sem eru og með stórum opnanlegum gluggum.
Hjónaherb. með fataskápum og parketi á gólfi. Barnaherbergin eru með parket á gólfi. Geymsla með hillum
í svefnherbergisgangi. Fataskápar í holi og hverju herbergi. Baðherbergi flísalagt m.baðkari. Góð geymsla
m.hillum í sameign. Bílageymsla fylgir íbúðinni.

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

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

Opið
Hús

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823
8964
fridfinnur@remax.is

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

Sogavegur 148

Lind

kristins@remax.is

Verð: 24.900.000

Góð 3ja herbergja íbúð í vönduðu fjölbýli með lyftu ásamt stæði í bílskýli. Þvottahús innan íbúðar.
Forstofa:Opin, eikarfataskápur upp í loft.Eldhús: Eikarinnrétting, dökkar flísr á milli skápa t.f. uppþvottavél.
Stofa:rúmgóð og björt, útgengt út á stórar suðursvalir. Baðherbergi: flísalagt í hólf og gólf með ljósum
flísum baðkar/sturta.Eikarinnrétting.Hjónaherbergi: rúmgott með eikarskápum upp í loft. Barnaherbergi
rúmgott, eikarfataskápur upp í loft. Eikarparket á gólfum. Eikarinnihurðir.

109 Reykjavík
Góð 4ra herb m/bílskýli.

Stærð: 96,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 16.600.000
Bílskúr: Nei

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

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

Hlíðarvegur 51
Lind

200 Kópavogur
Fallegt tvíbýli

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Lind

Opið
Hús

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG 18 MAÍ KL 15:00 - 15:30 Verð: 29.900.000
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.

OPIÐ HÚS Í DAG 18. MAÍ KL 16:00-16:30 Verð: 34.900.000
Húsið er nýstandsett að mestu. Allt nýmálað að innan og öll lýsing hefur verið tekin í gegn. Stór og
skjólsæll garður með góðum palli. Eikarparket á gólfi, fallega hlaðinn arinn, franskir gluggar og hurð út á
pallinn. Eldhús með steinflísum á gólfi, nýrri háglans innréttingu og nýjum tækjum þ.e. innbyggðum ísskáp
og frysti. Tvö svefnherbergi með eikarparketi. Baðherbergi með steinflísum á gólfi og hvítum panil á
veggjum. Rúmgott þvottahús með góðri innréttingu og hillum.

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

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

Ugluhólar 12
112 Reykjavík
LÆKKAÐ VERÐ..LÆKKAÐ VERÐ

Stærð: 63,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 9.560.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

OPIÐ HÚS sunud 18 Maí 16:00-16:30

Kópalind 4
Lind

112 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús !

201 Kópavogur
Glæsileg eign

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Margeir Kúld
Sölufulltrúi
898 0502

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

margeir@remax.is

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG 18. MAÍ KL 17:00-17:30 Verð: 44.900.000
Glæsileg eign með sér inngangi og bílskúr. Mikil lofthæð og flott lýsing er í íbúðinni. Baðherbergi með stórri
sturtu og baði, flísalagt í hólf og gólf, innrétting með tveimur vöskum. Þvottahús innan íbúðar. Stórar
flísalagðar suðursvalir. Frábært útsýni. Forstofa: Rúmgóð, dökkar flísar á gólfi. Fataskápur upp í loft.
Eldhús: Falleg innrétting úr hlyn, granít borðplata. Dökkar flísar inn á milli skápa. Innbyggður ísskápur og t.f
uppþvottavél Stofa: Rúmgóð og björt með útgengi á suðursvalir. Parket á gólfi. Opið inn í borðstofu. Mikil
lofthæð. Innbyggð lýsing. Svalir: Tvennar svalir eru á íbúðinni. Hjónaherbergi: Rúmgott, góðir fataskápar.

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

Stærð: 188,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 33.700.000
Bílskúr: Já

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

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

Berjarimi 51
Lind

112 Reykjavík
Hæð í tvíbýli

Stærð: 161,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 24.200.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 17.30 - 18.00

Verð: 58.700.000

Komið er inn í anddyri með mjög góðum fataskápum og fatahengi, flísar á gólfi. Inn af anddyri er
gestasnyrting með flísum á gólfi. Hol / gangur með gegnheilu parketi sem er límt niður. Eldhúsið er allt hið
glæsllegasta, innrétting er með góðu geymsluplássi og eru allar skúffur með skellivörn, grantítborðplata
bæði á vinnuborði sem og á eyju. Mjög rúmgóð og björt stofa og borðstofa með gegnheilu niðurlímdu
parketi. Úr stofunni er gengið út á tæplega 100 fm stórglæsilega verönd.

Lind

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

Stærð: 153,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 24.410.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

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

Smárarimi 27

thorarinn@remax.is

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

Verð: 16.400.000

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

Verð: 45.800.000

Komið er inn í anddyri flísum á gófli, inn af anddyri er gengið í bílskúr. Þegar komið er inn í íbúðina er hol
með parketi á gólfi og góðum fataskáp. Eldhúsið er einstaklega skemmtilega hannað með fallegri ljosri
viðarinnréttingu með fallegum rauðum skúffum og skáp, innbyggður ísskápur sem og uþþvottavél. Mjög
stór borðkrókur er í eldhús með gluggum á þrem hliðum og í lofti, í laginu eins og sólstofa, hiti er í gólfinu
og er það flísalagt, úr borðkróknum er svo gengið út á vesturverönd.

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

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

Álfkonuhvarf 39
Kópavogur
Glæsileg íbúð á jarðhæð

Stærð: 99,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21.770.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Birtingakvísl 32
Lind

Opið
Hús

Kristján K.
Sölufulltrúi
899 5300

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

gv@remax.is

vignir@remax.is

Opið hús í dag kl. 15.00 - 15.30

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 18.800.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Verð: 47.900.000

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. Skipti á tveim minni eignum koma til greina.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

201 Kópavogur
Neðri sérhæð með sólpalli

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

thorarinn@remax.is

Húsalind 9

Lind

kk@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL 15 - 15:30 Verð: 27.900.000
Gunnar Valsson & Teymi kynna stórglæsilega þriggja herbergja íbúð í hvörfunum við Elliðavatn ásamt
bílastæði í bílageymslu. Eignin er öll hin vandaðasta hvort sem litið er á innréttingar eða gólfefni. Falleg
verönd er við húsið og glæsilegt útsýni er þar yfir Elliðavatn. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA !

110 Reykjavík
Möguleiki á skiptum á minni eignum

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

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

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

Kríuás 9
Lind

221 Hafnarfjörður
Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 16.450.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Opið hús í dag kl. 16 - 16.30

Verð: 30.900.000

Falleg 103 fm neðri sérhæð í fjórbýli á frábærum stað i Lindarhverfinu í Kópavogi. Gluggar í allar áttir.
Mjög góður sólpallur sem snýr í suðvestur. Göngufæri í alla helstu þjónustu. Botnlangagata sem er mjög
róleg. Þrjú góð svefnherbergi með fataskápum. KÍKIÐ VIÐ Í OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG.

Opið hús í dag kl.16.00-16.30

Verð: 25.900.000

Sérinngangur er í íbúðina. Í forstofu er skápur. Barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi er með góðu
skápaplássi. Baðherbergi er með flísum á gólfi og veggjum. Sturta er hlaðin með innbyggðum
blöndunartækjum. Eldhús er með mjög góðu skápaplássi, sprautulakkaðar innréttingar, t.f uppþvottavél og
keramikhelluborð. Stór eyja sem nýtist sem eldhúsborð. Stofa er björt með útgengi á sólpall sem snýr í
suður. Þvottahús og geymsla eru innan íbúðar. Gegnheilt hnotuparket er á gólfum íbúðarinnar.

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

Ásbrekka 3
Álftanes
Glæsileg efri sérhæð

Stærð: 107,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Engjasel 59
Lind

109 Reykjavík
Mjög gott sérbýli á góðu verði

Stærð: 216 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 33.090.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Kristján K.
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17 - 17:30

Opið hús í dag kl. 17.- 17.30

Verð: 29.900.000

Nánari lýsing: Forstofa er með flísum á gólfi góðum skápum. Hiti er í gólfi. Eldhús er með hvítri
sprautulakkaðri innréttingu, gaseldavél, háfur og ofn í vinnuhæð. Flísar eru á gólfi. Stofa er með parketi á
gólfi og útgengt er á stóran sólpall. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Hvít innrétting, baðkar með
sturtuaðstöðu, handklæðaofn. Þvottahús er inn af baðherbergi, flísar á gólfi og fínar innréttingar. Hiti er í
gólfi baðherbergis. Herbergi eru þrjú, öll rúmgóð með parketi á gólfum.

Verð: 42.500.000

Fallegt og vel viðhaldið 216 fm raðhús á tveimur hæðum + kjallari. Húsinu fylgir stæði í bílageymslu. Í
húsinu eru þrjú svefnherbergi en auðvelt er að bæta því fjórða við. Húsið hefur nýlega verið tekið í gegn að
utan og þak endurbætt. Allt umhverfi hússins til mikillar fyrirmyndar. Einkar barnvæn staðsetning og stutt í
skóla og leikskóla. Mjög gott útsýni í suðvestur af svölum. KÍKIÐ VIÐ Í OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG.

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

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

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

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Góð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 85,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17.00 - 17.30

Grensásvegur 52
Lind

Opið
Hús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

Lind
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

gv@remax.is

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039

Kristján K.
Sölufulltrúi
899 5300

vignir@remax.is

kk@remax.is

Opið hús mánudag frá kl.18:00 - 18:30

Verð: 23.500.000

Forstofa er flísalögð og með góðum skápum. Inn af forstofu er þvottahús með skápum, innréttingu og
glugga. Hiti er í gólfi. Eldhús er með eikarinnréttingu, flísar eru á milli efriskápa og eldhúsbekkja. t.f.
uppþvottavél, keramikhelluborð og háfur. Eikarparket er á gólfi stofu, útgengt er á um 10 fm suðursvalir.
Svefnherbergi eru tvö, bæði með skápum og eikarparketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, góð
innrétting, baðkar með sturtuaðstöðu. Hiti er í gólfi baðherbergis.

108 Reykjavík
Góð sem fyrsta eign

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

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

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

Verð: 18.700.000

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

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

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

SUNNUDAGUR 18. maí 2008

17
25

ATVINNA

Vantar vélamenn til starfa strax
Mikil vinna framundan
Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
• Sumarafleysingar:
• Dagþjálfun
• Aðhlynning
• Sjúkraliði
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
• Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
• Laugarvarsla, sumarstarf
• Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu
karla

Áltak ehf er leiðandi fyrirtæki á sviði
álklæðninga og undirkerfa úr áli.

Okkur vantar
sölumann!
sem tilbúinn er að takast á við spennadi og
krefjandi verkefni. Reynsla úr byggingargeiranum æskileg. Kunnátta að lesa teikningar
og magntaka af þeim. Tölvukunnátta æskileg.
Ensku og/eða dönsku kunnátta nauðsynleg.
Í boði er spennandi starf í vaxandi fyrirtæki.
Gott starfsumhverﬁ og starfsaðstaða.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Umsóknum óskast skilað til Áltaks ehf fyrir
23. maí til Áltaks ehf að Stórhöfða 33 eða
á maggi@altak.is. Eldri umsóknir í fullu gildi.
Upplýsingar veitir
MagnúsÓlafsson í síma 577 4100.

-ATFUGL EHF
6ÎLUTEIG   -OSFELLSB¾

Óskar að ráða
sölumann til starfa.
Æskilegt er að hafa reynslu í sölustörfum eða starﬁ í
verslun. Við leitum að einstaklingi sem er
metnaðarfullur,hefur góða þjónustulund,getur sýnt
frumkvæði,er sveigjanlegur,skipulagður og hefur
hæﬁleika í mannlegum samskiptum.
Starfssvið: Gera pantanir,uppröðun á vöru í
verslunum og halda utan um rýrnun.
Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir sendið inn
skriﬂegar umsóknir á netfangið steinar@matfugl.is

Menntasvið

Skólaárið 2008 - 2009
eru eftirfarandi stöður lausar í grunnskólum Reykjavíkur

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Danskennari 50% starf
• Umsjónarkennari á yngsta 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
• Skólaliði II – gangavörður/ræstir
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Enskukennari á unglingastig
• Stærðfræðikennari á unglingastig
• Náttúrufræðikennari á unglingastig
• Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í yngri bekkjum
Lindaskóli:
• Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Textílkennari 50%
• Þroskaþjálfi m/þekkingu á einhverfu
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Enskukennari á unglingastig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarkennari á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi 75% - 100%
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Þroskaþjálfi
• Kennari á miðstig
• Stuðningsfulltrúi
• Kennari á yngsta stig
• Dönskukennari
• Heimilisfræðikennari

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

Austurbæjarskóli, v/ Vitastíg, sími 411 7200
• Námsráðgjaﬁ
• Danskennari, 50 - 60%
Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á miðstigi
Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Íslenskukennari
Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Enskukennari á mið- og unglingastigi
• Dönskukennari á mið - og unglingastigi
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
• Raungreinakennari
• Kennari í tölvu- og upplýsingamennt
Breiðagerðisskóli, Breiðagerði 20, sími 411 7300
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari á miðstigi
Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Tónmenntakennari
• Kennari í tæknimennt, meðal kennslugreina smíði
• Umsjónarkennari á miðstigi
Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Smíðakennari, 70 - 100%
• Íþróttakennari, 70 - 100%
• Kennari á miðstigi
• Skólaliði, 70%
• Kennari á unglingastigi að Háholti
Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Íþróttakennari
• Dönskukennari
• Tónmenntakennari
• Sérkennari
• Myndmenntakennari
Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliðar, 80 - 100%
Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálﬁ, hlutastarf
Grandaskóli, v/ Keilugranda, sími 411 7120
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi
• Sundkennari, hlutastarf
Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu, 50 - 75%
• Sérkennari

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Umsjónarkennari á miðstigi, meðal kennslugreina er enska
• Dönskukennari á unglingastigi, aﬂeysing vegna
fæðingarorlofs
• Þroskaþjálﬁ, 50-100%
Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Sérkennari, kennari eða þroskaþjálﬁ sem hefur kunnáttu
í táknmáli
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50%
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, danska,
náttúrufræði og samfélagsfræði
• Kennari í hönnun og smíði, hlutastarf
• Þroskaþjálﬁ
Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari á miðstigi
• Skólaliði sem vinnur með unglingum
• Stuðningsfulltrúi
Laugalækjarskóli, v/ Laugalæk, sími 588 7500
• Sænskukennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Náttúrufræðikennari
Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Þroskaþjálﬁ
Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Þroskaþjálﬁ
• Skólaliði, 75 - 100%
• Stuðningsfulltrúi, 75 - 100%
Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Íþróttakennari, aﬂeysing frá ágúst til nóvember
• Smíðakennari, 70%
Víkurskóli, v/ Hamravík, sími 545 2700
• Enskukennari í 5. - 10. bekk
• Dönskukennari í 7. - 10. bekk
• Stærðfræðikennari í 7. - 10. bekk
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Smíðakennari
• Bókasafnskennari
Vogaskóli, v/ Skeiðarvog, sími 411 7373
• Þroskaþjálﬁ, 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Umsjónarkennari í 7. bekk

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. Þar er
að ﬁnna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.
Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. 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.
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Lyfjafræðingur
óskast til starfa í Árbæjarapótek.
Upplýsingar gefur Kristján í síma
567-4200

Hollt og gott óskar eftir
að ráða starfsfólk við
grænmetisskurð.
Upplýsingar veitir Gunnlaugur Reynisson
í síma 575 6054

NÝ ÞJÓNUSTUSTÖÐ
BÍLDSHÖFÐA 2

Sumaraﬂeysingar í
vörudreiﬁngu
MS Reykjavík óskar eftir að ráða bílstjóra í vörudreiﬁngu vegna sumaraﬂeysinga.

Q¨VWXQQLRSQDU1Q¿MDRJVWµUJO¨VLOHJDÀMµQXVWXVW¸²YL²%¯OGVK¸I²D
5H\NMDY¯N Y¯JHWXPYL²E¨WWYL²RNNXU¸ŶXJXPOL²VP¸QQXP¯VW¸UIYDNWVWMµUD
DOPHQQDDIJUHL²VOXRJ¯KMµOEDU²DRJVPXUÀMµQXVWX

Þjónustustöð.

Hjólbarða- og smurþjónusta.

Vaktstjóri:

Bifvélavirki og almenn þjónusta:

Helstu verkefni:
Ř$OPHQQDIJUHL²VODRJÀMµQXVWDYL²
YL²VNLSWDYLQL
Ř6WMµUQXQVWDUIVPDQQD£YDNWLQQL
Ř9DNWDXSSJM¸U
Ř3DQWDQLU
ŘQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL£VW¸²LQQL

Helstu verkefni:
ŘOODOPHQQKMµOEDU²DRJVPXUÀMµQXVWD
ŘQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL£YHUNVW¨²LQX

Hæfniskröfur:
Ř$OPHQQÀHNNLQJ£YHUVOXQRJÀMµQXVWX
Ř6DPVNLSWDI¨UQL
Ř MµQXVWXOXQG
Ř6WXQGY¯VLRJUHJOXVHPL
Almenn afgreiðsla:
Helstu verkefni:
Ř$OPHQQDIJUHL²VOD
Ř MµQXVWDYL²YL²VNLSWDYLQL
ŘQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL£VW¸²LQQL
Hæfniskröfur:
Ř$OPHQQÀHNNLQJ£YHUVOXQRJÀMµQXVWX
Ř6DPVNLSWDI¨UQL
Ř MµQXVWXOXQG
Ř6WXQGY¯VLRJUHJOXVHPL

Hæfniskröfur:
Ř HNNLQJRJUH\QVODDIGHNNMDRJVPXUÀMµQXVWX
Ř6DPVNLSWDI¨UQL
Ř MµQXVWXOXQG
Ř6WXQGY¯VLRJUHJOXVHPL

Meiraprófsréttindi eru áskilin eða 5 tonna réttindi.
Nánari upplýsingar veitir Þórður Jóhannsson í síma
569-2320.
Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. og skulu umsóknir á
netfangið starfsmannasvid@ms.is.
Mjólkursamsalan ehf. er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt. Félagið
rekur 7 starfsstöðvar víðs vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450
starfsmenn.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að ﬁnna á heimasíðu félagsins

www.ms.is.

1£QDULXSSO¿VLQJDUXPVW¸UI£þjónustustöð
YHLWLUJón Pétursson stöðvarstjóri í síma
660 3256.
8SSO¿VLQJDUXPVW¸UI£hjólbarða- og smurþjónustuYHLWLUSigríður Harðardóttir í síma
440 1000
Áhugasamir sæki um störﬁn á www.n1.is

Matreiðslumaður / Cook
Veitingahúsið Perlan leitar
að matreiðslumanni. Hjá
Perlunni starfa margverðlaunaðir matreiðslumeistarar í góðu vinnuumhverfi
og félagsskap — vilt þú vera
í þeirra hópi?

The Pearl’s Restaurant is
looking for a cook. In the
Pearl there are multiawarded master chefs in
a good work environment
and fellowship.Do you want
to be one of them?

Einnig:

Also:

Perlan leitar að dyraverði.
Kvöld- og helgarstarf.

The Pearl is also looking for
a doorkeeper. Weekend and
evening job.

Hafið samband:
562-0200
perlan@perlan.is.

N1HUOHL²DQGLYHUVOXQDURJÀMµQXVWXI\ULUW¨NL£VYL²LE¯ODWHQJGUDUVWDUIVHPLI\ULUHLQVWDNOLQJDRJI\ULUW¨NL

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

Contact Perlan:
562-0200
perlan@perlan.is.
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Barnaskólinn
á Eyrarbakka og Stokkseyri
Stofnaður 1852

Barnaskólinn

á Eyrarbakka og Stokkseyri
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
Umsóknarfrestur er til 30. maí næstkomandi.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til Daða V.
Ingimundarsyni skólastjóra, dadi@barnaskolinn.
is. Einnig er hægt að senda umsóknir á heimilsfang skólans





Yﬁrþjálfari yngri ﬂokka
knattspyrnudeildar ÍR
Unglingaráð ÍR leitar að dugmiklum einstaklingi í stöðu
yﬁrþjálfara yngri ﬂokka í knattspyrnu. Um fullt starf með
þjálfun er að ræða.
Helstu verkefni yﬁrþjálfara eru;
• Mótun og framkvæmd íþrótta og afreksstefnu
• Yﬁrmaður þjálfara og þjálfunarmála
• Kynningar- og uppbyggingarstarf
Yﬁrþjálfari er helsti ráðgjaﬁ Unglingaráðs við mótun á
stefnu er varðar félagslegan, líkamlegan og íþróttalegan
þroska iðkenda félagsins, og ber ábyrgð á framkvæmd og
útfærslu þeirrar stefnu. Yﬁrþjálfari er jafnframt yﬁrmaður
allara þjálfara. Auk fagles ábyrgðar á framkvæmd
þjálfunarstefnu ber yﬁrþjálfara ábyrgð á að viðhalda
og/eða auka iðkendafjölda með því að stuðla að virku
kynningastarﬁ í samvinnu við Unglingaráðið.
Menntun og hæfniskröfur.
• UEFA B gráða eða önnur sambærilega menntun
• Hafa víðtæka reynslu af þjálfun 7 og 11 manna fótbolta
• Eiga auðvelt með mannleg samskipti og hafa gaman af
því að starfa með börnum og unglingum
• Vera skipulagður, agaður og eiga auðvelt með að vinna
sjálfstætt
Áhugasamir sendi umsókn með ferlisskrá til Unglingaráð
Knattspyrnudeildar ÍR Skógarseli 12, 109 Reykjavík eða á
póstfang thordarson@internet.is. Frekari upplýsingar gefa
Hilmar Þórðarson s. 663 2304 og Magnús Valdimarsson
s.660 6474
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HVERNIG VERÐUR MAÐUR
TANNSMIÐUR?

H:8JG>I6HÓH@6G:;I>G
HI6G;H;ÓA@>ÏHI?ÓGCHIyÁ
HI6G;H;ÓA@ÏHI?ÓGCHIyÁ
HZXjg^iVhbjchÂVg{{g^cjdecVcÅ_Vd\\a¨h^aZ\Vhi_gchiÂkZ\cV
[_Vgk`ijcVg{gn\\^h`Zg[jbk^Âh`^eiVk^cV[ng^gi¨`^h^ch#Ì]ZghaVkZgÂjg
a\Â{VÂh`VeVhiVg[hbccjb\ÂVn[^ghÅcd\VÂaVÂVcY^hiVg[hjb]kZg[^#


=¨[c^h`g[jg
K^Â`dbVcY^ÄVg[VÂ]V[Vg`VÄ_cjhijajcY![gjb`k¨Â^!kZgVh`^ejaV\Âjgd\
WVn[^giakj[¨gc^#

Tannsmiðir smíða gervigóma, lausa tannhluta, postulínsbrýr, stakar
krónur og implönt, en að baki slíkra verka liggur mikil og vandasöm vinna.

Ì]ZghaVZga\Â{VÂhiVg[hbZcc]V[^bZicVÂVg[jaaik^Â]dg[
i^aVÂh`^aV\ÂjkZg`^#

Perlur andlitsins

=gZ^cihV`VkdiidgÂd\[aZ``aVjh[Zg^aaZgjh`^angÂ^#

Tannsmíði er vandasamt starf því tannsmiðum er ætlað að
endurgera þá líkamshluta sem stundum eru
nefndir perlur andlitsins.

Jbh¨`_ZcYjg[naa^ijbh`c^g{]Z^bVhÂj[ng^gi¨`^h^chlll#hZXjg^iVh#^h#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^a'+#bV'%%-#

ÏWdÂ^Zgj\ÂhiVg[h`_g[ng^g[_aWgZniid\h`Zbbi^aZ\ihiVg[VÂaVÂVcY^[ng^g
[a`V[W{Âjb`nc_jb#HiVg[hbZccijcd\ZcYjgbZccijchiVg[hbVccVZg
k^ÂkVgVcY^]aji^hiVg[h^ch#

Tannsmíði er löggilt iðngrein, en til að öðlast réttindi sem tannsmiður er
bæði hægt að læra fagið
á Íslandi jafnt og erlendis. Tannsmiðaskóli Íslands
er starfræktur við Vatnsmýrarveg í Reykjavík og
eru þrír nemendur teknir
inn ár hvert í skólann.
Inntökuskilyrði í skólann eru að nemandi hafi
lokið grunnskólaprófi og
hafi jafngildi stúdentsprófs í ensku og norðurlandamáli, auk undirstöðuþekkingar í efnafræði. Námið tekur fjögur
ár sem skiptast í bóklegan
og verklegan hluta. Fyrstu
þrjú árin fer kennsla fram
í skólanum, en á lokaárinu
fara nemendur í starfsþjálfun á tannsmíðaverkstæði hérlendis eða erlendis.
Hægt er að skipta tannsmíði í plast-, málm- og
postulínsvinnu.
Plastvinna felst í gerð heil-

Himinn og haf / SÍA

HÂjba^'(q&%-GZn`_Vk`q*-%,%%%qhZXjg^iVh#^h

góma, partgóma, bráðabirgðaparta, fóðrana og
tannréttinga.
Málmvinan felst í gerð einstakra
krónu og brúarsmíði, uppbyggingar og stálgrindur.
Postulínsvinna er fólgin í
að leggja postulín á undirstöðu til að skapa endanlegt form og velja lit á þá
tönn sem við er átt.
Tannsmiðastarfið krefst
ýmissa tækja og verkfæra
sem bæði eru sígild og nýtískuleg. Tannsmiður þarf
að hafa listrænt auga fyrir
litum og litbrigðum, en
einnig útsjónarsemi og tilfinningu fyrir heildarsvip
þegar kemur að uppstillingu á gervitönnum. Því
má segja að tannsmíði sé á
mörkum þess að vera iðngrein og listgrein, en þeir
sem læra vilja tannsmíði
þurfa líka að hafa fínt
handbragð bestu iðnaðarmanna. Tannsmíði er því
iðngrein fyrir laghenta,
þolinmóða og vandvirka.
Umsóknarfrestur
í
Tannsmiðaskóla
Íslands
er til 1. júní. Með umsókn
þarf að fylgja staðfest
afrit af prófskírteinum,
læknisvottorð um almennt
heilsufar og vottorð um
óbrenglað litskyggni.
Heimild: Heimasíða Tannsmiðafélags Íslands.

„Lyf eru nauðsyn
í nútímasamfélagi!”
„Í starﬁ mínu er ég daglega minntur á hve líﬁð er mikið kraftaverk og
að það eru forréttindi að fá að vinna við að lækna og líkna. Vönduð
og vel rannsökuð lyf skipta þar oft sköpum, bæði þau lyf sem byggja á
gömlum og traustum þekkingargrunni og hin sem eru þróuð á grunni
nútímaþekkingar í lyfjafræði og vísindalegri læknisfræði.
Án lyfja hefði framþróun heilbrigðismála orðið með öðrum hætti.
Mannkynið stæði verr. Að baki lyfjaframleiðslu liggur gífurleg vísindavinna til að tryggja að lyﬁn skili sem bestri verkun með fyrirsjáanlegum
hætti. Lyf eru nauðsyn í nútíma þjóðfélögum og ein meginstoð öﬂugs
heilbrigðiskerﬁs.“

EFLIR al man n ate ng s l / H N OTS KÓ GUR gr afís k h ö n nu n

Vantar
þig
aukapening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu
fólki til að bera út blöð milli 6 og 7 á
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins
vegar um helgar.
Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu
þig og fáðu borgað fyrir það.

Reynir Tómas Geirsson, prófessor/yﬁrlæknir, forstöðumaður fræðasviðs, Kvennasviði LSH.

Lyf skipta sköpum!
Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
– ódýrari valkostur

| Suðurhrauni 1

| 210 Garðabæ

| Sími: 585 8300

Framatorg opnað
Háskólinn á Bifröst
býður upp á nýja þjónustu við fyrirtæki í leit að
starfsfólki og nemendur
í leit að starfi. Þjónustan
ber heitið Framatorgið og
hóf nýlega starfsemi sína.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf

Framtíðarstarfið fyrir nemendur Bifrastar gæti leynst á nýstofnuðu
framatorgi skólans.

| posthusid.is

Atvinnuþjónustan Framatorgið hóf nýlega starfsemi
sína hjá Háskólanum á Biföst. Þetta er vettvangur á
vefnum þar sem fyrirtæki
og nemendur Háskólans á
Bifröst mætast. Þar býðst

fyrirtækjum að birta starfsauglýsingar sér að kostnaðarlausu og fá um leið beint
aðgengi að nemendum skólans. Atvinnuauglýsingarnar eru eingöngu aðgengilegar nemendum Háskólans á
Bifröst sem eru innskráðir á vef skólans. Einnig er
mögulegt fyrir fyrirtæki
að óska eftir samstarfi við
nemendur á þessum vettvangi vegna misserisverkefna eða lokaverkefna að
því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Bifröst.
Sjá www.bifrost.is .
-rh
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VERKEFNASTJÓRI
HJÁ TÆKNIÞJÓNUSTU ICELANDAIR
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

Aðstoð í mötuneyti

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Starf þetta krefst háskólamenntunar á sviði verkfræði eða sambærilegrar
menntunar. Að hafa lokið námskeiðum í tímastjórnun eða verkefnastjórnun
telst kostur. Reynsla af sambærilegu starfi eða af starfi sem snýr að
tækniþjónustu flugvéla er æskileg. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi gott
vald á töluðu og rituðu ensku máli.

Utanríkisráðuneytið óskar eftir starfsmanni til
aðstoðar í mötuneyti. Um er að ræða aðstoð við
bryta í daglegum störfum mötuneytisins, viðkomandi þarf einnig að geta leyst brytann af og
annast matreiðslu. Starﬁð felur einnig í sér vinnu
við ýmsa atburði á vegum ráðuneytisins, utan
almenns vinnutíma.
Leitað er að konum og körlum sem uppfylla
eftirtalin skilyrði:
• Reynslu af matreiðslu og/eða menntun á
sviði matvælaiðnaðar
• Komi vel fyrir og séu snyrtileg
• Samskiptalipurð
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2008.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem
fyrst. Umsóknir skulu berast á netfangið
umsokn@mfa.is, eða til utanríkisráðuneytisins,
Rauðarárstíg 25, 150 Reyk-javík, merktar starfsumsókn og heiti starfs. Laun er greidd samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðherra og félags starfsmanna stjórnarráðsins.

Tækniþjónusta Icelandair
(Icelandair Technical Services) er
eitt af fjórum sviðum Icelandair og er
staðsett í tæknistöð félagsins á
Keflavíkurflugvelli.

Starfsmannastjóri og bryti veita nánari upplýsingur
um starﬁð. Litið verður svo á að umsóknir gildi í
sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

Tækniþjónustan er ábyrg fyrir öllu
viðhaldi á flugflota Icelandair.

HELSTU VERKEFNI
Stýring verkefna sem snúa að viðhaldi flugvéla sem og móttöku
og skilum á flugvélum
Ábyrgð á því að tækniþjónusta við viðskiptavini sé í lagi
Stýring umbótaverkefna
Samskipti við viðskiptavini
Greining upplýsinga úr tæknigögnum flugvéla
Önnur verkefni eins og þörf krefur hverju sinni
NÁNARI UPPLÝSINGAR
HAFLIÐI JÓN SIGURÐSSON I HAFLIDI@ITS.IS I SÍMI 840 7091

TECHNICAL SERVICES

HRV Engineering leitar að framtíðarstarfsfólki
HRV Engineering óskar eftir að ráða framtíðarstarfsfólk til að vinna að stórum og krefjandi
verkefnum á sviði áliðnaðar.
Sérfræðingar í áætlanagerð
og áhættustýringu
(Scheduling, Estimating, Cost Engineering,
Risk Management)
Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki
til að takast á við krefjandi verkefni í tengslum við
framkvæmdaáætlanir, kostnaðaráætlanir, kostnaðareftirliti og/eða áhættustýringu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Verkfræði eða sambærileg menntun
Þekking á verkefnastjórnun
Frumkvæði
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Góð enskukunnátta
Góð mannleg samskipti

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðmundur
Valsson, upplýsingatæknistjóri og leiðtogi fagsviðs
verkefnastýringar, í síma 575 4752, eða með
fyrirspurn á netfangið gudval@hrv.is.

Starfsfólk í skjalastýringu

Sérfræðingur í upplýsingatækni

Starfið felst í skjalavinnslu og skjalaútgáfa fyrir verkfræðideild og innkaupadeild, ásamt annarri skjalavinnslu fyrirtækisins.

Starfið felst í að innleiða og þjónusta upplýsingakerfi
fyrirtækisins ásamt þróun á skýrslum úr gagnagrunni
kerfanna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Skrifstofunám eða menntun á sviði tækniteiknunar
er æskileg
• Reynsla af skjalastýringu
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Reynsla af vinnu við stór framkvæmdaverk er kostur
• Góð mannleg samskipti

• Verkfræðingur/tæknifræðingur/tölvunarfræðingur
eða iðnfræðingur
• Þjónustulipurð
• Frumkvæði
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Reynsla af þróun vefkerfa er kostur
• Reynsla af innleiðingu upplýsingakerfa er kostur
• Reynsla af skýrslugerð úr gagnagrunnum er kostur
• Þekking á skýrslugerð úr gagnagrunnum (SQL) er
kostur
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Góð mannleg samskipti

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst
en byrjunartími er samningsatriði.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2008 og skulu
umsóknir berast til Steinunnar Ketilsdóttur,
mannauðsstjóra HRV, á netfangið steinunnk@hrv.is.

HRV Engineering er framsækið þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn sem hefur sérhæft sig í uppbyggingu álvera
frá því um miðjan síðasta áratug fyrir Century Aluminum, Rio Tinto Alcan, Alcoa og Rusal. HRV vinnur eftir
alþjóðlegum verkefnastjórnunaraðferðum við undirbúning, hönnun og stjórnun framkvæmda við stækkun,
uppbyggingu eða breytingu álvera og fjárfestingarverkefnum sem þeim tengjast - bæði innanlands og erlendis.
Hjá HRV er horft til framtíðar og útrásin rétt að hefjast því eftirspurn eftir áli eykst með ári hverju.

www.hrv.is
Rio Tinto Alcan ISAL.

Century Aluminum Norðurál.

Alcoa Fjarðaál.

Rusal’s KUBAL, Svíþjóð.

ÍSLENSKA SIA.IS IGS 42420 05/08

EIGINLEIKAR
Verkefnastjóri þarf að geta unnið sjálfstætt og leitt verkefni innan fyrirtækisins. Hann þarf að skipuleggja sína vinnu sem og vinnu annarra og þarf því
að búa yfir góðum skipulagningarhæfileikum. Verkefnastjóri þarf að vera lipur
í samskiptum þar sem að starf hans mun oft krefjast þess að hann sæki sér
upplýsingar og hjálp víða innan sem og utan fyrirtækisins, auk þess sem
hann er andlit fyrirtækisins út á við gagnvart viðskiptavinum.
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Umsjón með skrifstofu sjúkraþjálfara
Félag íslenskra sjúkraþjálfara og Félag sjálfstætt starfandi
sjúkraþjálfara óska eftir að ráða starfsmann á skrifstofu
félaganna í 70% starfshlutfall.

Kaffihúsið í Gerðubergi
Umsjónarmaður og aðstoðarfólk óskast tímabundið til
starfa í allt að eitt ár í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi.
Helstu verkefni umsjónarmanns:
• Daglegur rekstur
• Innkaup
• Framreiðsla veitinga
• Afgreiðsla
• Starfsmannahald
Hæfni:
• Reynsla og þekking í meðhöndlun matvæla
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Leikni í mannlegum samskiptum
Almennur vinnutími: Virka daga frá 8-16.
Helstu verkefni aðstoðarfólks:
• Aðstoð við framreiðslu veitinga
• Afgreiðsla
• Frágangur og þrif

Hæfni:
Reynsla af sambærilegum störfum
Þjónustulund og leikni í mannlegum samskiptum
Almennur vinnutími: Virka daga frá kl. 10:30 - 14:30, um
helgar frá kl. 12:30 - 16:30 og kvöldvinna eftir samkomulagi.
Sjá upplýsingar um starfsemi Gerðubergs á
www.gerduberg.is
Laun er samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsækjendur þurfa að geta haﬁð störf 5. ágúst n.k. Umsóknarfrestur er til 2. júní n.k. Vinsamlegast sendið inn umsóknir
með upplýsingum um menntun og fyrri störf:
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, vt. Guðrún Dís Jónatansdóttir,
staðgengill framkvæmdastjóra, Gerðubergi 3-5, 111 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Dís Jónatansdóttir,
netfang: gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is, sími 575 7700.

Hlutverk starfsmanns skrifstofu felst í umsjón með daglegum rekstri, þjónustu við félagsmenn, upplýsingamiðlun,
samvinnu við forsvarsmenn félaganna ásamt bókhaldsvinnu. Starfsemin er í húsi ÍSÍ - Íþróttamiðstöðinni í
Laugardal.

Leitað er að starfsmanni sem hefur:
• Haldgóða almenna tölvuþekkingu
• Góða samskiptahæﬁleika
• Skipulagshæﬁleika og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Bókhaldsþekkingu - ( TOK )
• Gott vald á íslensku máli
og góða enskukunnáttu
Í boði er:
• sveigalegur vinnutími
• fjölbreytt verkefni
• góð vinnuaðstaða
• tækifæri til sjálfstæðra vinnubragða
Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað á netfangið

skrifstofa@physio.is fyrir 25. maí n.k.
Fullum trúnaði er heitið og öllum
umsóknum verður svarað.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á
heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færðu þú allar upplýsingar um
þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Matfugl ehf

Völuteig 2 270 Mosfellsbæ
Óskar að ráða sölumann til starfa.
Æskilegt er að hafa reynslu í
sölustörfum eða starﬁ í verslun.
Við leitum að einstaklingi sem er
metnaðarfullur,hefur góða þjónustulund,getur
sýnt frumkvæði,er sveigjanlegur,skipulagður
og hefur hæﬁleika í mannlegum samskiptum.
Starfssvið: Gera pantanir,uppröðun á vöru í
verslunum og halda utan um rýrnun.
Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi
fyrirtæki í framleiðslu á kjúklingaafurðum.
Áhugasamir sendið inn skriﬂegar umsóknir á
netfangið steinar@matfugl.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

sími: 511 1144
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TIL LEIGU

Faxafen
Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

- skrifstofuhúsnæði til leigu
Gott skrifstofuhúsnæði, með góðri aðkomu, allt að 400 fm,
er til leigu á góðu verði á 2. hæð í Faxafeni 10. Áhugasamir
sendi fyrirspurn á netfangið ohj@hradbraut.is eða leiti upplýsinga hjá Ólaﬁ í síma 517-5040.

Lausar stöður tónlistarkennara við
Tónlistarskólann á Akureyri

NÁMSKEIÐ

Skólaárið 2008-2009
Í Tónlistarskólanum er unnið metnaðarfullt starf. Skólinn hefur ávallt leitast við að vera
í fararbroddi hvað kennsluhætti varðar, innra skipulag og hljómsveitarstarf.
Við Tónlistarskólann á Akureyri starfa 40 manns í u.þ.b. 30 stöðugildum og við skólann
stunda um 470 nemendur nám. Skólinn starfar í nánum tengslum við grunnskóla
bæjarins og hefur verkstjórn með forskólakennslu í tónlist í 1. og 2. bekk grunnskólanna
auk þess að veita leikskólabörnum í 9 af leikskólum bæjarins tónlistar menntun.
Þá er skólinn í nánu samstarﬁ við framhaldsskóla bæjarins sem og í mjög nánum
tengslum við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.
Undirleikari – 60% staða undirleikara í aﬂeysingu til eins árs.
Málmblásturskennari – 50% staða
Gítarkennari - 100% staða
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar
um jafnréttismál við ráðningu í störﬁn.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi FT/FÍH og Launanefndar sveitafélaga.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
Nánari upplýsingar um störﬁn og skólann veita Kolbrún Jónsdóttir, aðstoðarskólastjóri,
og Helgi Þ. Svavarsson, skólastjóri, í síma 462-1788 eða 893-1788.
Frekari upplýsingar um skólann má einnig
nálgast á heimasíðu hans: www.tonak.is
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

FERMINGAR
Í NESKIRKJU 2009!
Ætlar þú að fermast? Hefur þú áhuga á stóru
lífsspurningunum, trú og siðferði? Sumarnámskeið Neskirkju er spennandi tilboð.
Námskeið verður 17. - 22. ágúst en skráning
hefst í Neskirkju miðvikudaginn 21. maí kl. 10.
Skrifstofa kirkjunnar er opin virka daga kl. 10 16. S. 511-1560. Upplýsingar á www.neskirkja.is
Prestar og starfsfólk Neskirkju

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í
þjónustuanddyri Ráðhússins.

SKÓLASTEFNA
AKUREYRARBÆJAR

TILBOÐ / ÚTBOÐ

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2008

SÖLUMAÐUR - LAGERMAÐUR
Óskum eftir að ráða vanan sölumann til starfa
Fjölbreytt og spennandi starf í boði.
Einnig vantar okkur duglegan lagermann
við afgreiðslu á vörum og útkeyrslu

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Úrbætur í umferðaöryggismálum - bætt aðgengi
að gönguleiðum 2008.

Skor ehf
Hvaleyrarbraut 33, 220 Hafnarfjörður
S. 5641925 - 8939551

Tilboð óskast

4ILBOÈ ËSKAST Å /+ 2(  BELTAGRÎFU

TIL SÖLU

Tilboð óskast í MAN H39, árgerð 2005, ekinn: 99.872,- km,
¹RGERÈ  VSTUNDIR  SKEMMDA EFTIR VELTU
skemmdur eftir umferðaróhapp.
Tilboð skilist
hf. HF
4ILBOÈ
SKILISTinná
INN¹heimasíðu
HEIMASÅÈUTryggingamiðstöðvarinnar
4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 20.maí.
 2008.
ÒTBOÈ Bifreiðin
TJËNABÅLAer tilENsýnis
ÖARáERU
EINNIG FREKARI UPPLÕSINGAR UM
geymslusvæðinu Hafnarﬁrði
Å SÅÈASTA( frá
LAGI8.30
KL 
AÈ virka
MORGNI
)OKTOBER 
áVÁLINA
opnunartíma
til 16.30
daga

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá og með þriðjudeginum 20. maí 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. júní 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12142
Nánari upplýsingar um verkin er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Útboð
Verkfræðistofan Línuhönnun hf, f.h. Siglingastofnun Íslands,
óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald utanhúss á Vesturvör 2, 200 Kópavogur.
Verkið felst í háþrýstiþvotti, hefðbundnum steypuviðgerðum
og þunnmúrhúðun, viðgerðir og endurbætur á tréverki og
málun.
Framkvæmdatími er frá 16. júní til 15. september 2008.

Timburverksmiðja
í Rússlandi til sölu.
Meðalstór timburverksmiðja í borginni Brjansk, í
vestur Rússlandi. Gott aðgengi að hráefni og
samgöngu góðar á markaði.
Upplagt tækifæri fyrir fjárfesta og aðra aðila í
timburiðnaði.
Nánari upplýsingar í síma: 693-3359

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tilboð óskast
Tilboð óskast í IRISBUS crossway rútu, árgerð 2007, forskráður,
4ILBOÈ ËSKAST Å /+ 2(  BELTAGRÎFU
sýningarbíll ekinn ca. 40 til 50.000,- 51 farþega.

 í sjóﬂ
SKEMMDA
VELTU
Um er¹RGERÈ
að ræða
rútuVSTUNDIR
er skemmdist
utning tilEFTIR
landsins,
Mótor og drifbúnaður í lagi en ógangfær, að talið er vegna
rafmagnsbilunar.
4ILBOÈ SKILIST INN¹ HEIMASÅÈU 4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR HF
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf.
( ÒTBOÈ
TJËNABÅLA) í síðasta
EN ÖAR lagi
ERU klEINNIG
UPPLÕSINGAR
útboð tjónabíla
08.00FREKARI
að morgni
20.maí. UM
2008.Bifreiðin
er tilLAGI
sýnis
geymslusvæðinu
rði 
VÁLINA Å SÅÈASTA
KL á
AÈ MORGNI Hafnarﬁ
OKTOBER
á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Alhreinsun útveggja og þunnmúrhúðun(ﬁltun)
Hreinsun með léttum háþrýstiþvotti
Hreinsun og ﬁltun vatnshalla undir gluggum
Viðgerðir á ryðpunktum
Endurnýjun kíttistoppfyllingar
Málun útveggja
Málun karma, pósta og faga
Málun listaverks

190 m2
780 m2
100 m
320 stk
150 m
970 m2
1.840 m
1 heild

Geisladiskur sem inniheldur útboðsgögn verður afhentur gegn
10.000,- kr skilatryggingu, frá og með þriðjudeginum 13. maí
nk., hjá Siglingastofnun Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogur.
Tilboð verða opnuð á sama stað föstudaginn 30. maí 2008 að
vistöddum þeim bjóðendum er þess óska.
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Aðalfundur Fjáreigandafélags
Reykjavíkur!
F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Sparkvellir í Reykjavik 2008: Langholtsskóli og
Hólabrekkuskóli
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá og með þriðjudeginum 20. maí 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 2. júní 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12140
Nánari upplýsingar um verkin er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Aðalfundur Fjáreigandafélags Reykjavíkur verður
haldinn miðvikudaginn 28. maí kl. 20:00 í
Baðhúsinu Fjárborg. Reikningar Félagsins liggja
frammi til skoðunar í Baðhúsinu, miðvikudaginn
21. maí milli kl. 19-20. Fundarefni venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.
Vinsamlegast athugið að þeir félagar sem ekki eru
í skilum við félagið viku fyrir aðalfund hafa ekki
atkvæðisrétt á fundinum.
Stjórn Fjáreigendafélags Reykjavíkur.

Tónlistarskóli Árbæjar auglýsir:
Fiðlukennari óskast í forfallakennslu næsta haust.
Getum einnig bætt við okkur nokkrum nemendum á
trommur, bassa. og ﬁðlu.

Tónlistarskóli Árbæjar
Fylkisvegi 6 og í Ingunnarskóla.

www.tonarb.net tonarb@heimsnet.is

Innkaupaskrifstofa

Ríkisjörðin Brekkur III í Mýrdal
laus til ábúðar.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu
Reykjavíkur, Gagnaveitu Reykjavíkur
og Mílu hf:
Háskólinn í Reykjavík, gatnagerð og lagnir

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir til ábúðar, frá fardögum 2008, ríkisjörðina
Brekkur III í Mýrdalshreppi.
Um er að ræða lífstíðarábúð.
Á jörðinni hefur verið rekið kúabú og er greiðslumark jarðarinnar í mjólk 122.954 l, þar af sérskráð
eign ráðuneytisins 11.359 l.

- 3. áfangi.

Umsóknarfrestur er til 06.06.’08.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá og með þriðjudeginum 20. maí 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 2. júní 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12141
Nánari upplýsingar um verkin er að ﬁnna á www.reykjavik.
is/utbod

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar
fást í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu,
Skúlagötu 4 og Sölvhólsgötu 7, Reykjavík,
sími 545 8300, einnig á heimasíðu ráðuneytisins,
landbunaðadarraduneyti.is.

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?
Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við
kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.
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. 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

Innkaupaskrifstofa

Ársfundur Byggðastofnunar 2008
TILKYNNINGAR

Tækifæri fyrir konu/r
Til sölu er rekstur tengdur heilsurækt og hreyﬁngu.
Fyrirtækið er í góðum rekstri með traustan viðskiptavinahóp. Tilvalið fyrir konu/r með áhuga á heilsurækt.
Áhugasamar sendi upplýsingar á
heilsuraekt@hotmail.com

verður haldinn föstudaginn 23. maí nk. á Hótel
Héraði, Egilsstöðum. Fundurinn hefst kl. 12:00
með léttum veitingum, og fundarlok eru kl.
15:30.
Dagskráin verður sem hér segir:
Kl. 12:30 Setning fundarins, Örlygur Hneﬁll Jónsson,
formaður stjórnar Byggðastofnunar.
Kl. 12:35 Ávarp iðnaðarráðherra,
Össurar Skarphéðinssonar.
Kl. 12:50 Örlygur Hneﬁll Jónsson, ræða formanns stjórnar
Byggðastofnunar.

Aðalfundur

Kjalar lífeyrissjóðs verður haldinn
að Hafnarstræti 5, 4. hæð
þriðjudaginn 3. júní kl16:30.
Fundarefni:
1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur
3. Fjárfestingarstefna
4. Tryggingarfræðileg úttekt
5. Tilnefning stjórnarmanna
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar
7. Kosning innri- og ytri endurskoðanda og
tryggingarstærðfræðings
8. Tillögur um breytingar á samþykktum
9. Önnur mál sem löglega eru fram borin
Ársreikningar sjóðsins liggja frammi á
skrifstofu sjóðsins að Hafnarstræti 5, 3. hæð
tveimur vikum fyrir aðalfund og á heimasíðu
sjóðsins www.landsbanki.is/ls/kjolur.
Stjórnin

Kl. 13:05 Aðalsteinn Þorsteinsson, skýrsla forstjóra
Byggðastofnunar.
Hagvöxtur um land allt.
Kl. 13:30 Hagvöxtur landshluta, skýrsla Byggðastofnunar
og Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.
Sigurður Jóhannesson, Hagfræðistofnun.
Kl. 13:45 Hagvöxtur um land allt, stefna Samtaka
Atvinnulífsins, Pétur Reimarsson forstöðumaður
stefnumótunar- og samskiptasviðs SA.
Kl. 14:00 Samfélagsáhrif álvers- og virkjunarframkvæmda
á Austurlandi, Hjalti Jóhannesson, sérfræðingur
Háskólanum á Akureyri.
Kl. 14:15 Hagvöxturinn og fyrirtækin, Gunnlaugur
Aðalbjarnarson, kaupfélagsstjóri Kaupfélags
Héraðsbúa.
Kl. 14:30 Hagvöxturinn og sveitarfélögin, Björn Hafþór
Guðmundsson, sveitarstjóri Djúpavogshrepps.
Pallborðsumræður og fyrirspurnir.
Fundarstjóri verður Örlygur Hneﬁll Jónsson,
formaður stjórnar Byggðastofnunar.
Kl. 15:30 Fundarlok.
Vinsamlega tilkynnið þátttöku með tölvupósti til
lovisa@byggdastofnun.is eða í síma 455 5400 eigi
síðar en ﬁmmtudaginn 22. maí n.k.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

BÍLAR &
FARARTÆKI
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

500-999 þús.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

Nizzan Terrano II Comfo, árg ‘01, ek. 138
þ. disel, auka: nýleg 31“ dekk og álfelgur. 970 þ. Fæst á 850 þ. eða samkomulag. Skoða góð tilboð. s. 892 6363.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Jeppar

8–17

Pallbílar

Til sölu Ford Focus 1600. Skráður
06.04.2004, svartur, beinskiftur á álfelgum. Góður bíll sem fæst á tilboðsverði
990.000 krónur staðgreitt. Uppl. í síma
6969518 og 4338714

Chrysler Town and Country Platinum.
2004 ek. 98 þ. km. 3.8 V-6. Ssk. DVD,
leður ofl. Ásett 2.490 þ. Tilboð 2.190 þ.
S. 869-5336

Til Sölu nýr Suzuki Grand Vitara diesel Luxery með öllum búnaði verð kr
3.590.000. Skoðum skipti á ódýrari.
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur 587 8888
& 860 1998.

5000

1-2 milljónir

Sparneytinn Skodi

TILBOÐ. Nissa Doublecab ‘98, ek. 140
þ. v. 580 þ. Tilboð 450 þ. s. 695 1918.

Octavia Elegance 1.8 Turbo stw ‘03. V.
1.100 þús. Áhv. 530 þús. Skipti möguleg
á yngri jeppa. S. 691 3328.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús,
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús,
Toyota Highlander frá 3100þús,
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús,
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími
5522000. www.islandus.com

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra verð.
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús,
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá
3090þús. Sími 5522000. www.islandus.com

Sendibílar
TYM Fjölnota tæki

Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð
lán. tym.is s. 697 3217.
VW PASSAT HIGHLINER ARG 00 NYSK99
E122, GRAND CHEROKEE ARG00 E155
UPPL 8953232
Ford Econoline Club Farþegabíll árg.
‘92, ek. ca 200þús. S. 698 2806 /
555 2806
Toyota Hilux Double Cab SR D/C,
12/2006, ek.15þús.km, bsk. Diesel, 35“
breyttur, dráttarbeisli, tölvukubbur ofl.
Verð 3690 þús.kr. áhv. 2800 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

WW passat station árg.2003, 2.0, 4x4
beinsk., ekki sídrif, ekinn 60. þús. km.
leður. sumardekk á álfelgum, vetrardekk
á felgum fylgja. ný skoðaður. Verð 1.7
þús uppl s.8922139

Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 þ.
Fæst gegn yfirtöku. S. 891 9966.
Citroen Berllingo ek 78þkm góður bíll á
góðu verði 7000USD S: 6162839

0-250 þús.
2 milljónir +
Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. www.tafe.
is S. 697 3217.

Bílar til sölu

Vörubílar
Nýr Toyota LandCruiser 200 - 5 mkr.
afsláttur! V8, 381 Hö, leður/hiti/ rafmagn/minni í sætum, topplúga, bakkmyndavél, dráttarb, navi, 14 hátalarar
o.m.fl. Ca. 5m. ódýrari en umboðsbíll
en með 100 Hö kraftmeiri og eyðslugrennri vél, betra hljómkerfi og 6 þrepa
ssk. í stað 5 þrepa. Víðtæk ábyrgð
fylgir. Verð 9,7M TILBOÐ STGR 8,49M.
S. 669 4477.

Einkabíll konunnar til sölu ,Daihatsu
Charede 1998 ekinn aðeins 70þkm
,mikið gegnumtekinn bíll og sérlega vel
með farinn.Uppl í síma 896-1810
Mazda 626 GLX árg. 01/00 ssk. álf. Ný
dekk. Mjög gott eintak. Sk. 10/’09 S.
824 1919.

Lækkað verð!

Til sölu Volvo Cross Country, árg.
9/2003, ek. 110 þ.km, stór aukahlutapakki + nelgd vetrardekk. Ásett verð
3.150.000 kr, LÆKKAÐ VERÐ 2.490.000
kr. Uppl. í s. 894 0135.
Lada Sport nýskr. ‘02. ek 63 þ. Nýlega
sk. og í ágætu ásigkomulagi. V. 170 þ. S.
661 5872 og 552 2461.
2 / MMC Pajero GLS 3,2 DID 33“
árg 2004 ekinn 82.000.- Flott eintak
með leðursætum glertopplúgu fjarstart
og flr Sjá myndir www.bilasalaislands.
is raðnumer 145384 Verð 4.380.000.skoðum skipti

Opel Astra station árg. ‘95 til sölu. Ek.
168 þús. í góðu standi. Ný skoðaður.
Nánari uppl. í s. 695 9906.

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

Til sölu MAN 8 224 árg. ‘99 m/ kassa og
lyftu. Einnig Benz 850 ‘99 m/kassa og
lyftu. S. 866 6684.

Húsbílar

250-499 þús.

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

LandCruiser 120 GX diesel árg. ‘03 ek.
91 þ.km, ssk., ný 33“ dekk, nýjar felgur.
Verð 3,880 þ. Möguleiki á láni, ath.
skipti. S. 822 4850.

Nissan Patfinder’95 6cl sjálfsk.nýsk.
rafm í rúðum,toppl.aukadekk á felgum
kr.250þús sími 8450349

Toyota Corolla, 1600. 03/06. Ek. 40þ.
(langk.). Bsk. Álf. Vetrar- og sumardekk.
Verð 1790þ. Áhv. 1320. Gott lán! 1 eigandi. S. 693 2151.

Nissan Patrol Elegance, árg. 2007, ekinn
14 þús. km., sjálfsk. leður, vindskeið,
krókur o.fl. Verð 5.890þ. áhv. c.a 2.800þ.
S. 8402350
Mercedes Benz C 240 ‘02 ek. 90 þ.
Verð 2,3m. Gott lán. Skipti mögul. S.
897 3227.

Fornbílar
Chevy 57 til uppgerðar. Ekki innfluttur.
Í þokkalega góðu ástandi. Uppl. í s.
699 0023.

Suzuki Vitara breytt 38“. Uppl. í s. 823
5017.

Til sölu gæðaeintak af Volvo 850 árg 95
(skoðaður 09), ekinn 235þ. Sjálfkipting,
2.0 vél, aksturstölva o.fl. Ásett verð kr
370.000, TILBOÐ kr. 270.000 (185þ út
og lán með 15þ kr afb á mán). Sími
821 9660 (Jón).

Bílar óskast
Saab áhugamenn. Saab 9000 ek. 170
þ. ‘94. Gott ástand. V. 250 þ. stgr. S.
868 0199.

Til sölu þessi frábæri camper sem hefur
verið í notkun í 2 sumur. Aðeins 450
kg og sterkur sem tröll. Lofttjakkar
lyfta þaki. 220 v hleðslutengin og fl.
sem er til bóta frá frumgerðinni. Sjón
er sögu ríkari verð 1.450.000. ( tilboð
) Upplýsingar á maggi@flp1.is og 822
8244.

TIL SÖLU

dodge charger 2007 4x4 ekinn 5000
milur, 500 + yfirtaka eða skipti a odyrari
hafið samband i sima 8460515

Suzuki Grand Vitara XL 7, árg. ‘03. ek. 86
þ. Góður bíll á góðu verði. s. 553 0640.

Til sölu M. Benz 814 ‘93 m/palli og
sturtu. M. Benz 850 ‘99 m/palli og
sturtu. Einnig Iveco vörubíll árg. ‘96
m/krana og sturtum. Getum einnig
útvegað gámabíla og vinnuvélar frá
Þýskalandi. S. 866 6684.

Óska eftir ódýrum Pallbíl, station bíl
með krók og kerru. Nánari uppl. veitir
Þórhallur í s. 846 0864.
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KTM 450 EXC til sölu árg. ‘03 á hvítum
númerum. Verðh. 490 þ. S. 868 0989.

Bátar

Óska eftir Racer á yfirtöku, hest 600
skoða allt. Uppl. í s. 840 4243.

Fjórhjól
Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

Hjólhýsi með fortjaldi til sölu, staðsett
á stæði L-06 í Þjórsárdal ásamt auka
húsi og palli. Uppl. í s. 894 0153 &
861 2053

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla.
Sendum hvert á land sem er. Uppl í
síma 421 7922 eða Ágúst 864 0982,
Jóhannes 896 2317 www.pallhýsi.is JS
Campers ehf.
Polaris Outlaw 50 og 90 til sölu árg.
2007 50 hjólið er ónotað. S. 896 6800.

Fellihýsi

Bayliner 185 sport 2006. Mercury bensínmótor 190 hestöfl. Ekinn 20-30 klst.
Eins og nýr 8 manna bátur á kerru. Verð
2.3 mill. Sími 824 5572.

Til sölu M. Benz 309D, innfluttur 2004,
skattlaus. Sk. ‘09, gasmiðstöð, ísskápur,
rennandi vatn, vatnsgeymir, 2 olíutankar, 5cyl dísel vél, eyðslugrannur og
vel innréttaður. V. 450-550 þús. Skipti
möguleg. Uppl. í s. 897 0906 & 557
1772.

Til sölu 12 feta Coleman fellihýsi árg
02. Vel með farið og lítið notað. Dóri
s6600220

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.

Bátur til sölu. 1600cc, árg. ‘98, ek. -1
þús km. Nýskr. ‘98. V. 1.450 þús. Uppl.
í s. 821 7444.
Til sölu línuspil opin blökk og plastkúlur
200 stk. Uppl.s. 8947214

Jet-Ski Seadoo RXP 270hö, árg. ‘05,
1500cc. Riva racing state 2 Tune-kit.
Fullbreytt 2ja manna. V. 1550 þús. Uppl.
í s. 821 7444.

Flug
1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu,
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

Mótorhjól

Tek að hreingerningar í heimahúsum er
vön og vandvirk. S. 694 8458, Agata.

Garðyrkja

Vélsleðar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696
3522.www.ke.is

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Hjólhýsi
Tilvalinn á hálendið Til sölu mjög lítið
notað Starcraft 14RT fellih. árg. 2006.
Ískápur, gaseldavél, miðstöð, vatnshitari, 2 gaskútar, sturta, klósett, 133 l.
vatnstankur, rafmagn, gas og reyksk.
svefnpl. f. 6-7 m. Uppl. í sima 892 7769

Aukahlutir í bíla

Coachmen, 10,6 fet, upphækkað, 220v,
ísskápur, geymslutjald, roksvunta o.fl.
Ásett 650 þús. S: 893-2777

Til sölu glæsilegt Triumph Speed Master
árg. ‘04. Ek. 1600 km. Uppl. í s. 697
4000.

Tjaldvagnar
Eldsneytis sparari. Hvirfils tæki í bíla
/ jeppa SPARNAÐUR: 7% til +27%
þetta virkar! Meiri Kraftur. VERÐ frá
aðeins 8900.-kr. 30 daga skilaréttur.
SKM ehf Bíldshöfða 16. S: 517-8400.
www.skm.is

Trjáklippingar
- garðyrkja.

Varahlutir

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götuskráð, spil, álfelgur, stuðarar og handahlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús.
Uppl. í s. 824 6600.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.www.ke.is
Til sölu Camp-Let tjaldvagn árg. 2002.
Verð 430.000. Upplýsingar: saa@simnet.is

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

Renault Megané ‘03-’08
Mazda 626 ‘97-’02

Vélar, Gírkassar, boddyhlutir, felgur, innréttingar ofl. S. 824 1919.

Hellulagnir, Garðyrkja.
Getum bætt við okkur verkefnum. Hellulagnir, grjóthleðslur,
sólpallar, girðingar, trjáklippingar og umhirða á lóðum. Fljót og
góð þjónusta.
Jóhannes
Skrúðgarðyrkjumeistari.
Sími 896 5624.

Vinnuvélar
Harley Davidson FLHR Road King ,
Árgerð 2006, Ekið 11832. Verð 1890
þús.Uppl. í s. 824 6600. Sjá fleiri myndir
á motorhjol.net

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar

Trjáklippingar

Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipulagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723.
kawazaki ninja zx10R special edition
2007 ekið 4000km, tilboð óskast i sima
8460515

Til sölu nýtt Tabbert Da Vinci 540 hjólhýsi, kojuhús með 3 hæða koju, klósett,
sturta, 2x vaskar, ísskápur & allt sem
þarf. Fæst með miklum afslætti. Mögul.
á góðu bílaláni. S. 860 1998.

Ert þú að byggja?

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

Blómstrandi garðar

Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinnum öðrum garðverkum. S. 695 5521

Harley Davidson Heritage Softail 2006.
Fult af krómi glæslilegt hjól. Binni 6950007

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

Lúxus bústaður á hjólum! Jayco jayflight
2006árg 29ft. Verð 4 millj. Chevrolet
Silverado 2500 2002 árg. til sölu á sama
stað. Uppl. í s. 661 7117 / 697 7853 og á
www.smurning.is

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823
4924.

Garðyrkja

Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum.
S. 698 1215.

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

Skemmtanir

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

FJARSTÝRÐ MJÖG ÖFLUG GOLFKERRA
2 X 180W MOTOR M/ 2 FJARST. Á
FRÁBÆRU VERÐI 59.900.- ALLAR
NÁNARI UPPL. Á TOPVRIVE.IS SENDUM
HVERT Á LAND SEM ER VISA/
EURO PANTAÐU STRAX TOPVRIVE.
IS SIMAR 8969319 OG 6151515

Óskast keypt
Óska eftir Hi-Fi iPod. Uppl. í s. 660
4179.
Óska eftir ódýru kvenfjallahjóli. Uppl. í
s. 699 0169.

Önnur þjónusta
Heimilistæki

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Mig vantar ísskáp í góðu standi. 140
á hæð og 60 cm breidd. Helst með
frysti neðst.

Vélar og verkfæri

RemontMax
spörslum, málum, parketleggjum, gifsum og flísaleggjum
Gott verð.
S. 849 9301 &
www. flisarogmalun.is
Getum bætt við okkur verkefnum úti og
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf.
S. 896 5758.
ER KOMIÐ AÐ VIÐHALDI? Almennar
viðgerðir, öll málningarvinna, parket og
flísalögn. Traust vinnubrögð, sanngjarnt
verð. Uppl. gefur Magnús í s. 695 1918.

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

Húsaviðhald

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

Pípulagnir

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

Húsasmíðameistari.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.

Sönkona óskast

Óska eftir söngkonu 35 ára +, til að
syngja gullaldarlögin. Nánari uppl. í s.
895 9376

50% Off summer prices

Tökum að okkur alla almenna jarðvegsvinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur &
849 9571 Páll.

ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks MdFrd; 18-19:30 start 26/5, 26/6. Level II:
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start
16/6, 6/8. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd;
20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.588
1169-www.icetrans.is/ice

Iðnaður
Uppsteypa mannvirkja

Krani, mót og vinna.

Kennsla

Dynkur ehf.
Sími 894 2454, Ragnar.

KEYPT
& SELT

Rafvirkjun
Til sölu

Netlagerinn.is

Rafmagnsbílar verð 19.990 kr.
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir
á www.netlagerinn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til
22. Sendum hvert á land sem er!

RafList
Löggildir rafverktakar

Stór tréfræsari til sölu, Steton T50 m/
aukahlutum. Prófílhaus og töppunarsett. Uppl. í s. 845 6770.

Til bygginga

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

Viðgerðir

Nýlegur 20 feta kaffiskúr með WC,
stakkageymslu og elddhúsi. Uppl. 8603108

Glæsileg sófasett með
hágæða ítölsku leðri.

Fást nú með veglegum afslætti m.v stgr.
Einnig er boðið upp á 10 mánaða VISA
lán VAXTALAUST. Ath. aðeins er um
fáein eintök af hverjum og einum sófa
að ræða. Eigum einnig nokkrar aðrar
týpur en sem eru sýndar á myndunum,
einnig eru fáeinir stólar og legubekkir
í boði. Allar frekari upplýsingar veitir
Sigurður í síma 868 5001 milli klukkan
8-16.

Tveir pottar eftir á
dúndurverði.
Aðeins 390.000 kr.

SKT 338B er með 4 sæti og þar af
er hægt að nýta eitt sem legubekk.
Potturinn hefur 38 loftstúta og auk þess
10 æðislega nuddstúta. Stærðin á pottinum er 1.91m á hvora hlið og 0.92m á
hæð. Potturinn tekur 800 lítra. Hitarinn
í pottinum er 5kw. Meðal aukahluta er
ozonizer sem notar ósón til að drepa
bakteríur og hreinsa burt óhreinindi.
Það er eitt ljós í botninum og LED lýsing
í axlarhæð. Fossinn í pottinum er einnig
með flotta undirlýsingu. Að ógleymdu
FM/AM útvarpinu og 2 hátölurum. Með
pottinum fylgir lok og stigi. Upplýsingar
í síma 868-5001

Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Til sölu: Múrdæla 3ja fasa Háþrýstipressa 500 bör - Vatnshitari
f/500 bör - Bulldog fræsari - Mase
rafstöð - ný yfirbyggð kerra. Uppl. í s.
587 5594.
Einstök húsgögn til sölu, henta bæði úti
og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. Uppl.
í s. 861 4082.

Hjónarúm og sjónvarp

HEILSA
Heilsuvörur

Amerískt king size rúm til sölu. Vel með
farin Simmons do not disturb dýna.
Verð. 35 þús. Einnig til sölu Philips
flatt breiðtjalds túbusjónvarp, 28“. S.
669 9355.

Antík

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Sófar, skenkar, borð, stólar, lampar, gjafavara, smávara á allt að 70 %
afslætti. Húsg. Heim lagersala Kletthálsi
13, 110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.
is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Barna og unglingahúsgögn á allt að
70% afslætti. Lagersala Kletthálsi 13,
110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

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

LAGERSALA

Nudd
Vasar , kerti , kertastjakar, lampar, loftljós, bakkar, skrautblóm, hillur, og margt
, margt fleira . Geggjað í sumarhúsið.
Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 13, 110
Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Gefins
Vil gefa góðann svefnsófa gegn því að
vera sóttur. S. 693 5665.

Heimilið
Antík fataskápur fæst gefins ef sóttur,
uppl í síma 8218393.

Fáséðar antikmunir til sölu. Sófi, borð,
stólar, standklukka, skápar ofl. Allt úr
póleruðu mahoný eða hnotu frá ca.
1900. Uppl. í s. 820 6849.

Whole body massage Telepone 841
8529.
Whole body massage Telepone 841
8529.

Námskeið
Jóga & Velliðan á Reykholti www.icelandyoga.com S. 435 1260

Ýmislegt

Heilun - Prófið og yður mun finna,
slökun og orku. Upplýsingar í síma
856 4714.

Húsgögn

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 8407273, Halldór.

Netlagerinn.is

Infrarex, infra rauður hita lampi. Virkar
vel á bakverk í mjóbaki, liða/ vefjagigt,
tennisolnboga og tognanir. Virkni á 15
mín. Sendi í póst kröfu um allt land.
Verð 6.900. Pantanir á www.netlagerinn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í
síma 865 4015 frá 18 til 22.

Dulspeki-heilun

Stærðfræðikennsla

Sérkennsla fyrir nemendur í 5. - 10.
bekk í ágúst. Uppl. í s. 661 7954.

HEIMILIÐ

Trésmíði
Öll smíði innanhúss og utan.
Steypuvinna-sólpallar-girðingar-gluggar
ofl. Einnig hellulagnir. Jarðvinna með.
Uppl. í s. 823 2771.

English lessons Flexible English lessons,
designed for you, for the English that
you want and need at your speed.
Taught by a native English speaker and
qualified teacher. Call Mica 865 4877.

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Blóm og plöntur
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SMÁAUGLÝSINGAR

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

Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og
henta vel sem fjölskylduhundar. Nánari
uppl. á www.draumora.com eða í s.696
4488.
3 Gullfallegir Chihuahuahvolpar til sölu.
S. 690 3622 - Heilsufarsskoðaðir.
Mjög fallegir Siberian Husky / Border
Collie hvolpar til sölu. V. 150 þús.
Heilsufarssk. og örmerktir. Uppl. í s.
692 7772.

Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4532.
130 fm. 3ja herb. íbúð til leigu á
Selfossi. Neðri hæð í tvíbýli. Leiguverð
110 þús. á mán. með rafmagni og hita.
Uppl. í s. 869 5835.
65m2 björt og falleg íbúð í miðbænum
til leigu. Verð 110 þús. á mán. Uppl. í
síma 898 1170.
Herbergi til leigu húsgögn fylgja, miðbær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895
0497.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

Ferðaþjónusta

Auka 20 fm. stofa til leigu í Vesturbænum
með interneti, þvottavél og sameiginlegu baði og eldhúsi. Góð staðsetning.
Upplýsingar í s: 847-6267, María.

Atvinnuhúsnæði
Glæsilegt 200 fm verslunarhúsnæði að
Bæjarlind 16, Kópavogi til leigu. S. 897
5505.
Til leigu tvö 80m2 iðnaðarbil í Hafnarfirði
með 4x4m innkeyrsluhurðum. Uppl. í s.
693 4705.
Ódýr iðnaðarbil til leigu í Innri-Njarðvík.
40-300 fm. S. 869-5336 eða 822-3440
Skrifstofur til leigu með aðgang að
fundaraðstöðu á sv. 104. Gott útsýni. V.
frá 50-70 þús. Uppl. í s. 698 3211.

Geymsluhúsnæði

Vantar þig hlutastarf

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
starfólki. Um er að ræða störf í veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind
í síma 692-9759.

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104.
Rooms for rent contact number 661
4096 & 698 3211.

20% afsl.
á hunda-og katta
nammi og nagbeinum.
Dýrabær Smáralind og
Hlíðasmára 9 Kóp.
www.dyrabaer.is

Til leigu 10 fm geymsla m. glugga og
aðgang að wc í 101. V. 20 þús. S. 843
0972

Sjóstangveiði - Andrea

Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa.
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

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

Ljósmyndun
Til sölu Canon EOS 40D og EF 70200 1:4L. Óskar Andri oae@simnet.
is 8959029

Rafvirkjar óskast

52 fm. íbúð til leigu í 107 rvk. 85 þús.
með öllu. Uppl. í s. 690 1438.

Gullfalleg íbúð til leigu! Til leigu gullfalleg nýleg 120fm. 4herb. íbúð við
Engjadal í Reykjanesbæ. Íbúðin er laus
frá og með næstu mán. Leiga kr. 135
þús. per mán með hússjóði. Uppl. 866
1441 eða oli@heima.is
111 fm 4.herb í Grafarvogi. Leiga 155
þús. á mán. með hita og hússjóð. Laus
í júní. Uppl. í s. 6950170

Húsnæði óskast
Fyrirtæki leitar að 2-3 herbergja ibúð frá
1.júní. Hafa samband í síma 8990724
eða graenhus@graenhus.is

ATVINNA
Atvinna í boði
Garðaumhirða/
Reykjanesbær
Óskum eftir að ráða nokkra
starfsmenn í sumarvinnu við
ýmis garðyrkjustörf, bílpróf
æskilegt + ef menn eru með
meirapróf eða vinnuvélaréttindi
en þó ekki skilyrði
Uppl. í s. 821 2575 milli 18-20.

Húsnæði til sölu
Stop! Stop! Stop!

Ýmislegt
Seakayak Iceland heldur sjókayak námskeið í Reykjavík Helgina 23. - 25 Maí.
Verð 18.000kr allur búnaður innifalinnn.
Uppl:6903877 og www.seakayakiceland.com
3 yndislegir íslenskir hvolpar til sölu.
Fæddir 22.03.08. Uppl. í s. 899 2952
& 482 2952.

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir hestum til kaups, leigu eða láns í sumar.
Hestarnir þurfa að henta bæði byrjendum sem og vönum hestamönnum.
Vinsamlegast hafið samband í síma
896 4841.

Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu.
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í gönguleiðir. Miðsvæðis í Rvk. V. 22.5 m. 4,15%
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

Sumarbústaðir
2 samliggjandi eignarlóðir í
Grímsnesi til sölu. 0,8ha 3,2
mil hvor.
S. 867 2647
www.ymislegt.net/lodir

American style
Hafnarfirði

Húsnæði í boði

Frábær staðstetnig mikið
útsýni

Til sölu American Coccer. Uppl. í s.
894 0255.

ATVINNA

Njálsgata 80fm Til leigu nýuppgerð íbúð
með húsgögnum á milli Frakkastígs og
Klapparstígs, laus 1.júní. Svefnherbergi,
eldhús, svalir, borðstofa, stofa og bókaherbergi. Þvottavél, þurrkari, tvöfaldur
ísskápur, ljósleiðari, öryggiskeri og húsbúnaður. Verð 150 þús. Nánari upplýsingar veitir Elísabet: elisabet.arnadottir@gmail.com eða 899 7266.

96m2 sumarhús í Hraunborgum til sölu
130m2 sólpallur, rafmagn,rotþró, rétt
við sundlaug og stutt í 4 gólfvelli.
Útveggir einangraðir. Lagnir í plötu.

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

Osoby starajace sie o prace
powinny byc pracowite, schludne, punktualne i uczciwe.
Proponujemy prace w pelnym
wymiarze godzin, wieczorami
oraz na weekendy. Wymagana
podstawowa znajomosc jezyka
angielskiego lub islandzkiego.
KFC Tel 555 0828 & 564 6959

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum
við eftir duglegum einstaklingum til starfa í matvælavinnslu
í Mosfellsbæ. Um er að ræða
störf í framleiðslu og útkeyrslu.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
866 6614 Jón.

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhugasömu starfsfólki til þjónustu í
sal í kvöld- og helgarvinnu. Góð
íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Magnús í
síma 869 7846, 552 5588, eða
á maggi@domo.is

Hlutastörf á Shell og
Select
Óskum eftir að ráða starfsfólk
í hlutastörf á kvöldin og um
helgar á Select Suðurfelli, Shell
Hraunbæ og Shell Gylfaflöt. Um
er að ræða afgreiðslu í verslun,
og á plani ásamt almennri þjónustu við viðskiptavini.
Nánari upplýsingar gefur
Heiða í síma 444 3056 og
viðkomandi stöðvarstjórar.
Umsóknareyðublöð eru á
næstu Shell eða Select, eða á
www.skeljungur.is.

Nings Veitingahús
Nings veitingahús óska eftir
duglegu starfsfólki í afgreiðslu.
Um er að ræða kvöld og helgarstarf. Aldurstakmark 18 ár
Endilega hafið samband í síma
822 8870 eða www.nings.is

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa í bakarí
í Breiðholti aðra hvora
helgi. Ekki yngri en 20 ára.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bakarí í Kópavogi

2 eignarlóðir til sölu í landi Mosfells í
Grímsnesi. Uppl. í s. 897 4814.
Sumarhús óskast til leigu í sumar, innan
150km radius frá Reykjavík. FF.gr. og
gott verð fyrir rétta eign. Sendið uppl.á
steinunnbj@hive.is

KFC Hafnarfjörður /
Fossvogur poszukuje
pracownikow.

Hárgreiðslufólk
Óskum eftir svein og meistara
til starfa á góðum stað við
Smáralind
Upplýsingar í síma 544 4455
eða jonogeva@simnet.is

Sumarhús Grímsnes

HÚSNÆÐI

Við leitum að duglegu, snyrtilegu, stundvísu og heiðarlegu
fólki á fastar vaktir, full vinna.
Nauðsynlegt að fólk tali eitthvað í íslensku eða ensku.
Upplýsingar á staðnum og í
síma 555 0828 & 564 6959

Rafís ehf óskar eftir að ráða rafvirkja til
almennrar rafvirkjavinnu og stjórnunarstarfa. Leitað er eftir öflugum, jákvæðum og stundvísum starfsmönnum.
Upplýsingar í síma 824 0420 Sigsteinn
og 892 2071, Einar.

Til leigu mjög glæsileg 113 fm íbúð
neðarlega á Skólavörðustíg. Verð
175.000 + hiti/rafm. Er laus 01.08.2008.
Upplýsingar í 891 9954

Byssur
Skyttan.is Cooper, Unique Alpine,
Berger, IOR ofl tengt skotvopnum

KFC Hafnarfirði og
Fossvogi vantar fólk í
vinnu.

Kópavogur

Kópavogur

Dýrabær
20% afsláttur

Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut
Sprengisandi. Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta,
þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur:
Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum samskiptum.
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í
síma 822-3642.

Til leigu glæsileg 120 fm íbúð ásamt
stæði bílageymslu á besta stað í
Kópavogi. Laus strax. Nánari upplýsingar í síma 693-7304
Til leigu glæsileg 141 fm íbúð ásamt
stæði bílageymslu á besta stað í
Kópavogi. Laus strax. Nánari upplýsingar í síma 693-7304

2 hreinræktaðar Labrador tíkur til sölu,
ættb.færðar hjá H.R.F.Í, tilb. til afh.
Nánari uppl. í s. 822 2118 & 822 0383
einnig á www.labbapabbi.dyraland.is

Vaktstjóri á Pizza Hut
Sprengisandi

Óskum eftir að ráða gröfumenn. Mikil
vinna. Upplýsingar eru veittar í síma
896 3806 (Karl) eða á skrifstofu í síma
580 1600.

FASTEIGNIR

Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa í bakarí
í Breiðholti aðra hvora
helgi. Ekki yngri en 20 ára.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Panoram Restaurant óskar eftir starfsfólki í fulla vinnu, sumarvinnu og aukavinnu. Aðstoðarfólk í sal, á bar, í eldhús
og uppvask. Umsóknir sendist á fb@
centerhotels.is

Sumar/Framtíðarstarf
strax

Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu á
aldrinum 17-27 ára, verður að hafa bílpróf. Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði.
Umsóknir á www.gardlist.is
Aupair í London. Óskum eftir aupair í
London til að gæta dætra okkar, 5 ára
og eins árs. Góð enskukunnátta skilyrði
auk þess sem umsækjandi þarf að hafa
reynslu af börnum. Stúdentspróf kostur.
Frekari upplýsingar á thoral01@ru.is
Íslensk læknahjón á Englandi óska eftir
barngóðri stúlku, 19 ára eða eldri, til að
gæta 2ja ára drengs. Uppl. í drmatthildur@msn.com.
Starfsmaður óskast í litla matvöruverslun á svæði 105. Vinnutími frá 11-18
virka daga og 10-16 annan hvorn laugardag. Nánari uppl. í síma 552 6803 frá
9-18 virka daga.
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FASTEIGNIR
Borgarinn

Óska eftir starfsfólki í fullt starf og
aukavinnu, kvöld og helgar. Uppl. í s.
867 7517.
Efnalaug - Laundrette Efnalaug í
Hafnarfirði óskar eftir starfsmanni í fullt
starf sem fyrst. Vinnutími milli kl. 917:30. Frekari upplýsingar á e-mail:
haaleiti24@hotmail.com eða í síma
896-2053 milli kl. 19:00 og 21:00.
Laundrette in Hafnarfjordur wants to
hire an employee full time with working hours from 9-17:30. Further information on e-mail: haaleiti24@hotmail.
com or tel. 896 2053 where you can
call between 19:00 - 21:00.

Atvinna óskast

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

S. 908 6666 Opið allan sólarhringinn.

Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

HENDUR.IS

LANGHOLTSVEGUR 198 - KJALLARI
Mjög falleg og mikið standsett
3ja herb. 77 fm íbúð í kjallara 3býlishúsi. Húsið stendur á baklóð. Sér inngangur.
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS í
DAG SUNNUDAG FRá KL.
13:00-14:00.

Spjallaðu við yndislegu dömurnar á
Rauða Torginu. Hver þeirra verður vinkona þín í kvöld? Sími 908-6000 (símatorg) og 535-9999 (kreditkort).

TILKYNNINGAR

DÚFNAHÓLAR 6, 3 HÆÐ - M/BÍLSK.

42 ára kona vill spjalla við einhleypa
karlmenn á aldrinum 47-53 ára.
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905 2000 (símatorg) og
535 9920 (kreditkort), augl.nr. 8217.

Ýmislegt
Óska eftir hvolpi og/eða stálpuðum
hundi. Sími 8696950

Stærð: 380 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 44.510.000
Bílskúr: Já

Staðarsel 8
109 Reykjavík
Stórglæsileg eign

Lind
Mjög góð og vel skipulögð mikið uppgerð 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð hæð með bílskúr. Íbúðin er 94,6 fm og bílskúr 23,6 fm,
samtals 118,2 fm. V. 24,9 m. 7375
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00.

Opið
Hús

Kaffi Sólon óskar eftir að ráða matreiðslumann, Aðstoðafólk í eldhús,
uppvask, fólk í aukastörf í sal. Dag,
kvöld og næturvinna í boði. Upplýsingar
á staðnum eða sendið post á solon@
solon.is

NJÁLSGATA 84 - MIKIÐ UPPGERÐ

Vélstjóra/vélavörð vantar á 60 tonna
bát sem stundar línuveiðar með beitningarvél. Upplýsingar í síma 8980981

Poszukuje murarzy lub ludzi którzy
znaja sie na murarce. Tel. 897 2510.

OPIN HÚS Í DAG - SUNNUDAG

Hljóðritun: flott kona með leiktæki.
Hér er sko handagangur í öskjunni!
Upptakan er hjá Sögum Rauða Torgsins,
s. 905-2002 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), upptökunr. 8495.

Kaffi Sólon

Blikksmiðja á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir blikksmið/járnsmið eða
manni með sambærilega reynslu/
menntun. Einnig óskum við eftir manni
í galvenserhúðun. Uppl. gefur Haraldur
í s. 895 0072.

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Ung kona með mjög fína rödd vill
heyra í karlmanni, ekki eldri en 35 ára.
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8743.

Finnst þér gaman að daðra við karlmenn? Rauða Torgið leitar samstarfs við
hlýjar og vinalegar símadömur. Nánari
upplýsingar á www.raudatorgid.is.

Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður:
Tölvuumsjónarmaður,
bílasmiður,
rekstrarstjóri, skjala- og upplýsingastjóri,
kranamenn, tryggingafulltrúi, afgreiðslufólk, bifvélavirki, pípulagningamenn,
þjónusta í sal á veitingastað, starf í
þjónustuborði o.fl.

Sími: 588 9090
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
til starfa við úthringingar. Aukastaf með
góðum tekjumöguleikum. Uppl. gefur
Ingibjörg í síma 661 2826 & eli@tmi.is

Gisti-og veitingahús á Reyðarfirði óskar
eftir starfsfólki í sumarafleysingar. Um
er að ræða tvö störf, annars vegar
starfsfólki í sal og hins vegar starfsmann
vanan eldamennsku. Unnið er á vöktum. Möguleiki á að útvega herbergi fyrir
starfsmann. Áhugasamir hafið samband
við Dagbjörtu s. 660 5905.
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Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG 18 MAÍ KL 17:00-17:30

Verð: 84.900.000

Stórglæsileg 380fm eign. Mjög mikil lofthæð er í öllu húsinu sem var allt tekið í gegn að innan fyrir 2 árum.
Húsið er allt parketlagt með plankaeik frá Parka. Húsið stendur við enda í botnlanga. Afgirtur garður með
palli og heitum potti. Flísalagður tvöfaldur bílskúr með geymslulofti og góðum hirslum. Innangengt er úr
bílskúr í íbúð. 80 fm aukaíbúð er í kjallara. 48fm óskráð parketlagt rými undir bílskúrnum og 18 fm óskráð
geymsla.

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

Falleg og björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 78,4 fm
íbúð á 1.hæð, ásamt 7,2 fm geymslu í kjallara á þessum eftirsótta
stað í 101 Reykjavík. Eikarparket og flísar á allri íbúðinni.
Nýuppgert baðherbergi og eldhús. Loftlistar í allri íbúðinni. V. 22,5
m. 7416
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00.

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

Frum

Kársnesbraut - Atvinnuhúsnæði
til sölu eða leigu

FLÉTTURIMI 21 - GLÆSILEG ÍBÚÐ

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

FLJÓTASEL 5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18 MAÍ
KL 17.00 TIL 18.00

Frum

Falleg og nýstandsett 5 herbergja 124,1 fm íbúð á 1. hæð með um
50 fm sólpalli og sérstæði í bílskýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og
fjögur svefnherbergi. Sér þvottahús í íbúð. V. 32,5 m. 7530
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 14.00-15.00.

HÁTÚN 8 - SIGVALDABLOKK

Til sölu eða leigu samtals 739,2 fm húsnæði sem hentar vel til
matvælaframleiðslu. Efri hæðin er 500,8 og er möguleiki að kaupa
hana eða leigja sér. Neðri hæðin er 238,4 fm. Afhending getur verið
strax.

Frum

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða í síma 895 3000

Hjálmakur 4
Glæsilegt einbýli

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU:
Vel við haldið samtals 264 fm. endaraðhús þar af 92 fm.
aukaíbúð á jarðhæð sem hægt er að leigja út, ásamt 23,3
fm. bílskúr, samtals rúmlega 260 fm. Eign á góðum stað í
Seljahverfi. Húsið hentar vel fyrir stóra fjölskyldu, góður
möguleiki á góðum leigutekjum af jarðhæðaríbúð. Ásett
verð 46,9 millj.
Eigendur taka á móti gestum, upplýsingar um eignina í
síma 696-1388 (Svavar)

GULLSMÁRI 6, ÍBÚÐ 0103
GOTT VERÐ“ OPIÐ HÚS Í DAG
Á MILLI 15:30 – 16:30

Þegar hvergi er slakað á kröfunum og öll
smáatriði úthugsuð, þá verður niðurstaðan
hús eins og þetta. Húsið er 359 fm að
stærð, staðsett á besta stað við botnlangagötu í Akralandinu í
Garðabæ. Húsið verður selt fullbúið að utan sem innan, eða eftir
nánara samkomulagi. Öll hönnun og frágangur
verður unnin af fagmönnum.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða í síma 895 3000

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Falleg og vel frágengin 3ja herbergja 80 fm íbúð á góðum stað við Gullsmára í Kópavogi. Um er að ræða fallega íbúð á 1 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin er snyrtileg og vel
skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar. Stutt er í leikskóla og
skóla. Góður þjónustukjarni er í hverfinu. Nánari lýsing á
íbúðinni 80,0 fm: Komið er inn í forstofu með fataskáp og
parket á gólfi, Úr fostofu er herbergishol með rúmgóðu
hjónaherbergi með góðum skápum og kork flísar á gólfi.
Barnaherbergið er rúmgott með fataskáp kork flísar á gólfi.
Eldhúsið er með viðar innréttingu og góðum borðkrók kork
flísar á gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með parket á gólfi,
Útgengt er út á sólpall frá stofu. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtuaðstöðu þvottaaðstaða
er inn á baðherbergi. Sér geymsla er í sameign og sameiginleg vagna og hjóla geymsla. Ásett verð 21,9

Mjög glæsileg og vel skipulögð 75,4 fm íbúð á 6. hæð í húsi sem
teiknað er af Sigvalda Thordasyni. Íbúðin er öll uppgerð, nýleg
gólfefni, innréttingar og tæki. Glæsilegt útsýni af vestursvölum.
Aðeins fjórar íbúðir á hæð. Íbúðin er með gluggum á þrjá vegu og
gott útsýni til norðurs og vesturs. V. 22,9 m. 7441
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 15.00-16.00.

NORÐURBAKKI 23-25, HAFNARFIRÐI

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

18. maí 2008 SUNNUDAGUR
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

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

BLIKAÁS 15 - HF. OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17.00 TIL 18.00

ÚTHLÍÐ 23 - HF. RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14.00 TIL 16.00

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

Sérlega fallega íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað. Sérinngangur á svölum. Íbúðin er 86,2 fm og bílskúrinn 23,8 fm. Íbúðin er á
efstu hæð. Forstofa, hol, eldhús, gangur, 2 svefnh, baðh, geymsla og
svalir.Eign sem vert er að skoða. V. 19,9 millj. Laus Strax.
Gísli og Kristín bjóða gesti velkoman! Sími 698 0105

Frum

Frum

Frum

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSKÚR. HF.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft raðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 165 fm. Stofa, borðstofa, sjónvarpsskáli, 3
svefnherbergi ofl. Óvenju stór sólpallur með skjólgirðingu. Róleg og
góð staðsetning í Moshlíðinn. Myndir á mbl.is V. 44,9 millj.
Fríða býður ykkur velkomin
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

í sölu mjög glæsileg 120,4 fm. 4ra herb. íbúð með sér
inng. vel staðsett í Áslandshverfi í Hf . Eignin skiptist í
forstofu. hol, tvö barnaherb, baðherb, hjónaherb, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottah. og geymslu. Fallegar innr. og
gólfefni. Stór afgirtur sólpallur.stutt í skóla og leikskóla.
verð 30,9. millj.
Vilhjálmur og Jóna taka á móti áhugasömum væntanlegum
kaupendum kaupendum í dag milli 17.00-18.00

KRÍUÁS 45 - HF. OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17.00 TIL 19.00

Hörpugata 14 - 101 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16-17.

Frum

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

Frum

KJARRMÓAR 4 - GBÆ RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Í einkasölu mjög falleg og björt (gluggar á þrjá vegu)
104,3 fm endaíbúð á 2 hæð m/sérinng af svölum. Íbúðin
er er vel staðsett í Áslandi, frábært útsýni, stutt í skóla og
leikskóla. Fallegar innr, gólfefni eru parket og flísar.
Frábært útsýni. Áhvílandi hagstætt lán. V. 26,5 millj.

Mikið endurnýjað 154,4 fm parhús á tveimur hæðum
ásamt 73,2 fm bakhúsi. Efri hæð: Forstofa, tvær stofur,
stórt eldhús, sjónvarpsherbergi, gestasalerni. Neðri hæð:
Hol, tvö herbergi, baðherbergi, vinnuherbergi / herbergi og
þvottahús. Glæsilegt eldhús. Bakhúsið býður upp á mikla
möguleika. Fallegur garður í rækt. Verð 52 millj. (5234)

Helga og Sigurður taka á móti áhugasömum væntanlegum
kaupendum í dag milli 17.00-19.00.

Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. Parket á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
m/geymslulofti. Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Sölumenn verða á staðnum.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Vilhelm býður ykkur velkomin.
Baldvin Ómar
Lögg. fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Strandgata 41, 1. hæð- 220 Hfj.
Opið hús á sunnudaginn milli 14:30-15:30
Hafnargötu 91 • 230 Keflavík

Fr

Sími 421 1700 • es.is

n
setni
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Snjólaug Jakobsdóttir, löggiltur fasteignasali

Frum

Frum

Eignamiðlun Suðurnesja

stað
ábæ r

Höfðabrekka 29A, Húsavík
25.900.000
Frum

Glæsileg 88,3 fm. skrifstofuhæð/ íbúð á frábærum stað í hjarta Hafnarfjarðar.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Eignin var öll standsett fyrir ca. 6 árum.
Eignin hentar mjög vel fyrir ýmiskonar rekstur.
Sölumaður Draumahúsa verður á staðnum s. 899 1899

Gulaþing 10-12
Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG
Sunnudag 18. maí 2008 KL. 15- 16
Glæsilegar 3ja - 4 ra herbergja íbúðir með frábæru
útsýni. Eign sem vert er að skoða..
Allar nánari upplýsingar veita Baldvin Ómar í síma
898 1177 og Skúli í sími 848 0275

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

BORGARTÚN LEIGA

Til sölu mjög gott parhús ásamt bílskúr 193,7 ferm. Á neðri
hæð er 40 ferm rými sem væri möguleiki að breyta í íbúð til
útleigu. Verð 19.800.000,Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Rauðalækur 9
105 Reykjavík
FALLEG ÍBÚÐ - FRÁBÆR STAÐS.

Stærð: 88,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Bær
Lilja E.
Sölufulltrúi
690 2708
liljae@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi
8999-427
oskar@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00-15:30

GLÆSILEGT
GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ
MEÐ STÓRKOSTLEGU
STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI
ÚTSÝNI
Til leigu í Borgartúni annars vegar bjart og skemmtilegt 665 fm
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð með mikilli lofthæð, gólfsíðum
gluggum og góðu aðgengi. Hins vegar glæsilega innréttað og
vandað u.þ.b. 350 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í sama húsi.
Húsnæðið er frábærlega staðsett við sjávarsíðuna við eina af
mestu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins í þessu ört vaxandi
viðskiptahverfi borgarinnar. Auglýsingagildi hússins er því mjög
sterkt. Falleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.
Upplýsingar gefur Reynir Björnsson lfs. í síma 895-8321

Verð: 23.900.000

Virkilega falleg íbúð á frábærum stað. Stórt og gott eldhús með graníti á borðum og náttúrusteini á gólfi.
Sér inngangur, rúmgóð svefnherbergi, gott geymslupláss og þvottahús á sömu hæð. Barnvænt og gott
hverfi. Örstutt í Laugardalinn og alla þjónustu. Verið velkomin að koma og skoða í dag á milli kl: 15 og
15:30 Heitt á könnunni og glaðningur fyrir börnin.

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

tse@remax.is

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

ALLAR
ALLAR NÁNARI
NÁNARI UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR ÁÁ SKRIFSTOFU
SKRIFSTOFU

Sími 510-3800

SUNNUDAGUR 18. maí 2008
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SIGLUVOGUR 7

AUKAÍBÚÐ

LAUFENGI 15

LÆKKAÐ VERÐ
Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00 – 14.30
Bjóðum ykkur velkomin að
Suðurhlíð 38B - Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-14:30

Reynir Björnsson,
lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson,
lögg. fasteignasali

Sími 510-3800

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með sér inngangi
af svölum. Nýlegt parket á gólfum og fallegt eldhús.
Eigninni fylgir opið bílskýli.

Verð kr. 29.900.000,-

Verð kr. 23.900.000,-

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður 18.000.000,Lán frá Sparisjóðunum 5.920.000,Greiðslub. u.þ.b. 133.000,- *

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður 17.660.000,Lán frá Sparisjóðunum 1.460.000,Greiðslub. u.þ.b. kr. 99.400,- *

Reynir Björnsson,
lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson,
lögg. fasteignasali

Sími 510-3800

• Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

Frum

Glæsileg og mikið endurnýjuð 105,6 fm 4ra herbergja íbúð
með sér inngangi og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð.
Sér garður fylgir eigninni.

• Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

Um er að ræða 102 fm, 3ja herb.
heldrimanna íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og bílastæði í bílakjallara í vönduðu fjölbýli á veðursælum
stað. Íbúðin er öll mjög falleg.
Gegnheilt eikarparket á gólfum. Innréttingar úr eik. Granít á borðum.
Tæki frá Miele í eldhúsi. Ísskápur, uppþvottavél og örbylgjuofn fylgja.
Arinn í stofu. Öll ljós og gluggatjöld fylgja. Gott útsýni út á sjóinn og
stutt í mjög skemmtilegar gönguleiðir út í Nauthólsvík og upp Fossvogsdalinn. Verð 39.6 millj.

Opið hús frá kl. 14 til 16

Frum

Frum

Laufrimi 4 efri hæð.

Gullfalleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á efri hæð með sérinngangi
á þessum eftirsótta stað í Grafarvogi. Um er að ræða 91,5 fm,
einstaklega fallega og vel staðsetta íbúð í barnvænu umhverfi og
nálægð við alla helstu þjónustu.
Verð 23,6 m.
Hildur tekur á móti gestum með heitt á könnunni.

Óskar R. Harðarson, hdl. og löggiltur fasteignasali

WWW.AKKURAT.IS

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00 – 15.30

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast

Bjóðum ykkur velkomin að
Baugakór 3 - Kópavogi

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16

Um er að ræða 97 fm fallega 3ja
herb. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi
við Baugakór 1-3 ásamt bílastæði í
bílastæðahúsi. Íbúðin er sem ný með fallegu eikarparketi og flísum á
gólfi. Innréttingar úr eik. Íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðherbergi,
2 svefnherbergi og þvottahús inní íbúð. Örstutt er leikskóla, verslun
og sund. Verð 25.9 millj.

.is

Lágmúli 7, sími 535_1000

Bergstaðastræti 33 b – 101 Rvk - Tvær íbúðir
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Þingholtunum. Húsið skiptist í hæð og ris ásamt stúdíóíbúð í kjallara með sérinngangi. Tilvalin er
til útleigu. Á hæð er forstofa, eldhús, baðh., barnah. og stofa/borðst.
með útgengi út á verönd. Uppi í risi er rúmgóð sjónv.st. með útgengi á
svalir, ásamt hjónah. Mikil lofthæð. Falleg gólfefni. Mikið endurnýjað.
Falleg eign á vinsælum stað.
Verð 53,9 millj. Verið velkomin í heimsókn.
Thorsten og Lovísa taka vel á móti ykkur – sími 862 8645
Nánari upplýsingar hjá Akkurat fasteignasölu sími 594 5000

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Falleg eign á tveimur hæðum

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind
Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG 18. MAÍ KL 15:00-15:30 Verð: 32.900.000
Frábær eign á tveimur hæðum í Ártúnsholtinu. Eignin stendur innst í botnlanga. Þrjú svefnherbergi eru í
íbúðinni, möguleiki á því fjórða. Sér bílastæði. Geymsla innan íbúðar. Mjög snyrtileg sameign. Hver íbúð
hefur sér þvottvél og þurrkara. Ártúnsskóli er hverfisskólinn, hlaut íslensku menntaverðlaunin 2006. Tveir
leikskólar eru í hverfinu. Hverfið liggur einstaklega vel við helstu umferðaræðum og því fljótlegt að sækja í
alla þjónustu. Eign á frábærum stað.

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

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

Hrauntunga 39
200 Kópavogur
Hannað af Sigvalda Thordarsyni

Stærð: 214 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Viðar
Sölufulltrúi
899 4193
vidar@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

Verð: 51.400.000

Fallegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór forstofa með fatahengi. Tvö herbergi og
gestasalerni ásamt þvottahúsi á neðri hæð. Úgengi í garð af neðri hæð. Á efri hæð eru stofa og borðstofa í
opnu rými, Drápuhlíðar arinn. Útgengi úr stofu á 55 fm. svalir. Eldhús er nýlega endurnýjað. Hjónaherbergi
með fataherbergi inn af og útgengi á svalir. Þrjú barnaherbergi. Fallegt baðherbergi með hornbaðkari. Þetta
er falleg eign á fjölskylduvænum stað þar sem stutt er í alla þjónustu.

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

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

Eylífsdalur, Kjós
270 Mosfellsbær
Fyrir sumarið

Stærð: 74,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Rauðalækur 37
Senter

104 Reykjavík
Falleg sérhæð

Senter

Opið
Hús

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

Bókaðu skoðun

Opið hús í dag milli 15:00 og 15:30

Verð: 18.900.000

74,8 fm sumarhús í Elífsdal í Kjós með miklu útsýni. Aðeins 40 mín. akstur frá Reykjavík. Eignin skiptist í:
Samliggjandi stofu og eldhús með furu innréttingu og útgengi á verönd, 2 herbergi, baðherbergi flísalagt,
sturta, Svefnloft (20fm sem ekki er í fermetratölu) og vinnustofu sem hægt er að gera annað herbergi úr.
Undir bústaðnum er Ca. 15 fm geymsla.

Verð: 32.900.000

Falleg sérhæð á vinsælum stað í borginni. Eignin er mikið endurnýjuð. 4 svefnherbergi eru í íbúðinni.
Eldhús er með hvítri innréttingu og gráum flísum á gólfi. Parket er á stofu og herbergjum. Baðherbergi er
flísalagt, hvít innrétting, bað og gluggi. Útgengi er á svalir bæði úr stofu og einu svefnherbergi. geymsla er í
kjallara og sameiginlegt þvottahús.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

thorunn@remax.is

thorunn@remax.is

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

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

Kvistavellir 34-40
221 Hafnarfjörður
Glæsileg raðhús afhend foheld

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lind

Opið
Hús

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Frum

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Opið hús í dag kl. 15.00 - 16.00

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Verð: 27.200.000

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ
90% lán frá byggingaraðila
Kvistavellir 34-40 er fjögurra íbúða raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á
hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5 m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2 þar af er bílskúr og geymsla
35,9. 2.hæð er 65,7 m2 Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er
gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt
og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í garð.
Lögn fyrir gólfhitakerfi verður steypt í gólfplötu neðri hæðar. Á efri hæð er gert ráð fyrir ofnakerfi og verða gólf
flotuð og tilbúin undir gólfefni. Verið velkomin á sölusýningu í dag milli kl. 15.00 - 16.00. Verð fyrir endaraðhús er
27.900.000 og verð fyrir miðjuraðhúsin er 27.200.000 kr.

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérl. vönduð tæki og innréttingar. Afh.
í maí-júní 2008. Verð frá 18,9 millj. 7080

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

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

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

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI

Fálkagata 4
107 Reykjavík
Mikið uppgert parhús í Vesturbænum

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Bær

Opið
Hús

Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr. Fallegar BYGGAKUR - GARÐABÆ
innréttingar, laust við kaupsamning. Glæsileg raðhús í suðurhlíðum AkraVerð frá 21,7 millj. 7626
lands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin
að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stórog tilbúin til innréttinga að innan.
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuVerð frá 52,7 millj. 7443
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti. Afhending í mars-apríl 2008. Verð frá 19,0
millj. 7133

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Vorum að fá tvær 128 fm
SÉRHÆÐIR á jarðhæð og annarri
hæð í glæsilegu fjórbýli. Húsið skilast
fullbúið að utan og lóð frágengin. Að
innan tilbúnar til innréttinga eða
lengra komnar. Verð frá 28,0 millj.
7556

FLÉTTUVELLIR

Fallegt einbýlishús á einni hæð á góðum stað á Völlunum. Húsið er alls 253,1 fm þar af
bílskúr 61,2 fm Afhent rúmlega fokhelt að innan. Verð 39,9 millj. 7392

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. V. 30,8 m. 6928

FJÓLUÁS 2 til 6

Sérlega falleg
220 fm RAÐHÚS á tveimur hæðum
ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr,
samtals 249 fm á frábærum útsýnisstað í nýja ÁSAHVERFINU í Hafnarfirði. Húsin skilast fullbúin að utan og
fokheld að innan. Verð frá 41,4 millj.
7521

Opið hús verður Sunnudaginn 18.maí Kl:16-16:30

KVISTAVELLIR

Falleg og vönduð raðhús á tveim hæðum, stærð 173
fm, með bílskúr. Húsin skilast fullbúin
að utan en fokheld að innan. Gott
skipulag. Góð staðsetning. Verð
27,2 millj. miðjuhús og 27,9 millj.
endahús. 7359

Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 38,9
millj. 6891

Verð: 32.500.000

NORÐURBAKKI 15 og 17
HAFNARFIRÐI Glæsilegar sér- GLITVELLIR 43 - HFJ.

FALLEG EIGN Á BESTA STAÐ Í VESTURBÆNUM. LAUS STRAX. Um er að ræða fallega íbúð í parhúsi. Eignin
hefur verið endurnýjuð mikið að innan og er í góðu ástandi að utan. Íbúðin er á 2 hæðum og hefur 3
svefnherbergi. Aðkoma er sérlega þægileg, en yfirbyggt er frá götu og að sér inngangi í íbúðina. Forstofa er
flísalögð og með hita í gólfi. Góðir skápar og fatahengi er í forstofu. Svefnherbergi eru 2 á neðri hæðinni en gengið
er inn um sömu hurð í þau bæði. Baðherbergi er sérlega stórt og rúmgott með góðri innréttingu, baðkari,
handklæðaofni og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Flísar eru á gólfi og við baðkar. Stigi upp á efri hæð er með
nýju slitsterku teppi og er nýbúið að mála ganginn upp. Eldhús er sérlega fallegt með nýlegri dökkri
viðarinnréttingu, ljósri borðplötu og flísum á milli skápa. Góð 90 cm gas eldavél er í eldhúsi og fallegar nýlegar
flísar á gólfi. Eldhús er mjög rúmgott og með góðum borðkrók. Stofa er öll hin snyrtilegasta með plastparketi á
gólfi og nýtist rými vel. Útgengt er út á góðar svalir með nýju handriði.

FURUÁS 2 og 4

Kristján Helgi
Sölufulltrúi
615-1153

Fallegt
lega vandaðar 105 til 130 fm 3ja her- 178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
bergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum Afh. fullbúið að utan og fokhelt að
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKAN- innan. Verð 33,0 millj. 7030
UM, m/ STÆÐUM í bílageymslu.
Verð frá 27,4 millj. 7561

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð frá 28,9 millj.
6781

kristjanh@remax.is

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

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

KVISTAVELLIR - HFJ.

Sérlega
HNOÐRAVELLIR 9 -19 Ný og fallegt og vandað 212 fm einbýli
falleg raðhús á einni hæð í nýja m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúVALLAHVERFINU. Verð 29,9 millj. ið að utan og tilb. til innr. að innan.
miðja - 31,9 millj. endi. 7469
Verð 49,8 millj. 6994

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, samtals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

41
9

MENNING

Mao Zedong og Wang Sen 1953. Myndin er tekin við vígslu stærsta uppistöðulóns
Kína fjórum árum eftir byltingu.

vatnssugur ná yfir 20 þúsund
ekrur og innfluttar þökurnar taka
sitt af minnkandi vatnsforða borgarinnar og þeirra sem hana
byggja.
Fyrir þremur öldum hefði
umhverfi borgarinnar staðið undir
þessum vatnsaustri, jafnvel fyrir
einni öld. Borgin er umkringd
fjöllum á þrjá vegu. Fimm vatnsupprettur sáu henni þá fyrir nægu
vatni og nærri henni var fjöldi
vatna og mýrarfláka með streymandi lindum með tæru og hreinu
vatni. Hér var ríkt land og frjósamt og hér stóðu fimm borgir í
tíð keisaranna. En Peking okkar
daga er önnur. Vatnsból hennar
eru tóm að níu tíundu og allar ár
sem hjá henni renna eru í sögulegu lágmarki. Grunnvatnstuðull
undir borginni hefur lækkað
ískyggilega sökum rányrkju um
langt skeið.
Ekki er hægt að kenna loftlagsbreytingum um. Borgin hefur
búið við langvarandi þurrka í nær
átta ár en vandinn er alvarlegri og
dýpri. Borgarþróun í Peking hefur
verið ör frá árinu 1949; borgin
hefur áttfaldast að íbúafjölda.
Hana byggðu 2,2 milljónir árið
1948 en nú búa þar 18 milljónir.
Borgin þekur nú landsvæði sem
er fimmtíu sinnum stærra en var
þá. Vatnsnotkun er þrjátíu og
fimm sinnum meiri en fyrir sextíu árum. Jafnvel neysla á vískíi
hefur hundraðfaldast á síðustu
árum. Og hvað með neyslu vatns í
borginni sem heldur ungum og
öldnum, ríkum og fátækum á lífi?
Að meðaltali hafa íbúar í Peking
þrjú hundruð kúbikmetra af vatni
til neyslu á mann, einn áttunda af
meðaltali allra Kínverja, sem eru
2200 kúbikmetrar. Einn þrítugasta
af heimsmeðaltalinu.
Meðan á Ólympíuleikunum
stendur munu borgarbúar njóta
nægra birgða af vatni, meiri
birgða en þeir hafa áður séð. Sérstakar lagnir frá nálægum héruðum munu flytja vatnið til borgarinnar svo nú geta borgarbúar
notað kranavatn til drykkjar í
fyrsta sinn − en aðeins meðan á
leikunum stendur. Meðan múgurinn fylgist með afrekum í vatnsíþróttum og fagnar veit hann ekki
að ekki er keppt við bakka Chaobai-fljóts. Fljótið er manngert,
byggt með stíflugörðum við fljótendana á uppþornuðum árfarvegi,
sem er fylltur með vatni sem dælt
er upp úr iðrum jarðar.
Og hvað gerist eftir Ólympíuleikana? Herför Maos Zedong og
félaga
hans,
leiðtogasveitar
kommúnista, til að ná tökum á
náttúru landsins leiddi til eyðingar víðáttumikilla skóga. Grösug
svæði breyttust í örfoka land, votlendi var þurrkað upp og lagt
undir jarðrækt og fljót og ár
stemmdar. Gáleysisleg og ábyrgðarlaus rányrkja á náttúrulindum
á liðnum áratugum hefur leitt til
þeirrar stöðu sem borgin er í nú.
Tengdafaðir minn var forspár í
aðvörunum sínum. Guantingmiðlunin sem Mao Zedong páraði
orð sín á 1953 var fyrsta stóra
miðlunin í Kína og geymdi fjórar
billjónir kúbikmetra. Í fjóra ára-

tugi var miðlunin helsta vatnsból
Peking. Í dag er hún tóm að þremur fjórðu og hefur ekki veitt vatni
til borgarinnar í tíu ár. Miyunmiðlunin, hin líflína borgarinnar í
Chaobai-fljóti, skilar einum tíunda
af upprunalegum afköstum. Hún
sér borginni fyrir einum tíunda af
því vatni sem borgin þarf.
Til þess að bæta upp hinn alvarlega vatnsskort sem borgin býr
við er 80% af vatnsþörf borgarbúa mætt með því að dæla upp
grunnvatni undir borginni. Meira
er af tekið en endurnýjast svo
grunnvatnsstaðan lækkar og
lækkar og dregur að sér vatn frá
nær tvö þúsund ferkílómetra skál.
Jafnvægi er náð með því að soga
vatn frá nálægum héruðum,
Hebei og Shanxi, þar sem óánægja
með stöðu mála eykst jafnt og
þétt. Hvernig verður óslökkvandi
þorsta borgarinnar mætt til lengdar?
Hið nýríka Kína og höfuðborg
fjármálaveldisins sem lúta ríkisflokksskrifræði vaxa hættulega
hratt í heimsviðskiptum. Þótt
áður óþekkt ríkidæmi hafi skapast spratt það af grimmdarlegri
rányrkju á gæðum náttúrunnar.
Nú er svo komið að fólk með samvisku rís upp og varar við því sem
er að gerast og hvaða hættur það
felur í sér. En áhyggjuraddir og
mótmæli heyrast sjaldan í Kína
og eru veikar. Þótt ég búi enn í
Peking hafa skrif mín verið bönnuð í Kína um árabil.
Rithöfundurinn Lu Xun sem
lést árið 1936 líkti Kína við járnhirslu. Hann lýsti hræðilegum
aðstæðum: „Hugsum okkur hirslu
úr járni, glugga og hurðarlausa.
Hirsla sem ómögulegt er að brjótast út úr. Hugsum okkur fólk sofandi í þeirri hirslu. Áður en langt
um líður mun það kafna. Það er að
segja, fólkið fellur í djúpt dá og
líður friðsamlega inn í eilífðina.
Því er hlíft við þeirri angist að
vita hvaða örlög bíða þess. Segjum að þú komir þar að með skarkala sem vekur þá sem sofa léttum svefni. Þeir bíða þá dauða síns
vitandi hvaða endalok eru í vændum. Væri þeim greiði gerður?“ Lu
Xun kallaði Kína fyrri tíma hið
raddlausa Kína. En nú er Kína
hluti af samfélagi þjóðanna og við
verðum öll að horfast í augu við
þá ákvörðun hvað gera á við járnhirsluna sem við sitjum í. Og það
sem meira er, það er annað Kína
og brothættara sem á sér enga
rödd: náttúran. Hinar frjósömu
sléttur, auðæfi þjóðarinnar í
jörðu, hinir miklu skógar og
vatnsföllin miklu – sem eru hljóðlega að deyja. Það er þögnin sem
ríkir í Kína í dag. Þögn sem ber í
sér dauðann.
Konfúsiski heimspekingurinn
Xunzi sagði: „Þjóðin er fljót,
stjórnandi bátur. Fljótið heldur
bátunum á floti en getur líka fært
hann í kaf.“ Líking hans lýsir sambandi valdhafa og þjóðar og í
henni er gengið út frá því að nóg
sé af vatni. Ef vatninu er í raun
spillt og vatnsföllin þorna upp er
nýrrar líkingar þörf, líkingar sem
lýsir yfirvofandi háska í umhverfismálum Kína.

Zhang Xiaogang, Félagi,
1999, 60x50,
olía á striga. Birt
með góðfúslegu
leyfi listamannsins, eigenda
og Listasafns
Akureyrar.

AUGLITI TIL AUGLITIS
Í gær var opnuð með viðhöfn í Listasafni Akureyrar sýning á kínverskri samtímalist. Er sýningin eitt merkilegasta tillegg á Listahátíð og mun fara víðar
enda sett saman af staðgóðri þekkingu á því mikla umróti sem myndlist Kína
hefur gengið í gegnum á liðnum áratugum.
MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Á

síðustu árum hefur
nýr myndheimur Asíulanda opnast Vesturlandabúum,
ekki
aðeins myndlist Japana og Kínverja, heldur fer vegur
myndlistarmanna frá öðrum löndum álfunnar vaxandi: Indland
bankar á dyrnar og margir spá að
framundan sé mikill vöxtur í
áhuga heimsins á indverskri
myndlist. Helst vöxtur og áhugi á
myndlistarsviðinu hönd í hönd við
aukna velsæld í þessum löndum
og hraðar för þeirra í átt að vestrænum gildum í lífsstíl og atvinnuþróun.
En Kína var spori á undan öllum
öðrum þjóðum Asíu og róttæk
umbylting
viðfangsefna
kínverskra myndlistarmanna hefur
þegar valdið nokkrum skjálfta á
Vesturlöndum. Stórar sýningar
frá vaxandi hópi kínverskra
myndlistarmanna hafa sett sterkan svip á sýningarhald stærstu
safna Vesturálfu samfara því sem
verk eftir helstu listamenn þessarar hreyfingar hafa hækkað ört í
verði á heimsmarkaði.
Nú gefst íslenskum áhugamönnum um myndlist einstakt
tækifæri til að standa augliti til
auglitis við verk helstu meistara
Kínverja. Stór málverk og höggmyndir eftir nokkra helstu samtímalistamenn Kínverja eru nú til
sýnis í Listasafni Akureyrar og
ættti enginn áhugamaður um
myndlist að láta sýninguna fram
hjá sér fara en hún opnaði í gær
og stendur fram til 29. júní.
Heiti sýningarinnar, Augliti til
auglitis, eða Facing China, endurspeglar meginstef hennar, mann-

inn og andlitið, sem sjá má í málverkum og skúlptúrum eftir níu
kínverska
samtímalistamenn.
Listamennirnir sem verk eiga á
sýningunni eru Chen Qing Qing,
Fang Lijun, Liu Ye, Tang Zhigang,
Wei Dong, Yang Shaobin, Yue
Minjun, Zhang Xiaogang og Zhao
Nengzhi.
Öll verkin á sýningunni koma
úr fórum hollenska listaverkasafnarans Fu Ruide. Hann hefur
reynst Listasafninu á Akureyri
mikill haukur í horni við mótun og
undirbúning sýningarinnar og
bætti við mörgum nýjum verkum
í safn sitt til þess að gera hana
sem best úr garði.
Af þessu tilefni hefur verið
gefin út glæsileg 270 síðna bók í
hörðu bandi á ensku og kínversku
sem í rita, auk forstöðumanns
Listasafnsins og eiganda verkanna, Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, hinn
þekkti bandaríski listfræðingur
Robert C. Morgan og virtasti
gagnrýnandi kínverskrar myndlistar, Li Xianting, sem stundum
er kallaður guðfaðir samtímalistarinnar þar í landi. Þá hefur Listasafnið gefið út dagblað sem hefur
að geyma valda texta á íslensku
og myndir í áðurnefndri bók.
Sýningin er sett upp í tengslum
við Listahátíð í Reykjavík, sem í
ár er að miklu leyti helguð alþjóðlegri myndlist. Frá Akureyri ferðast sýningin víða um lönd og verður hún meðal annars sett upp í
söfnum í Austurríki, Þýskalandi,
Noregi, Finnlandi og Svíþjóð.
„Skandinavíuför“ hennar lýkur
árið 2010, en þetta er í fyrsta sinn
sem íslenskt listasafn á frum-

kvæðið að skipulagningu alþjóðlegrar farandsýningar af þessari
stærðargráðu. Sýningarstjóri er
Hannes Sigurðsson forstöðumaður Listasafnsins á Akureyri.
Verkin úr safni Fu Ruide voru
ekki einvörðungu valin vegna
verðleika sinna, heldur einnig til
að þau væru í samræmi við stef
sýningarinnar, sem er manneskjan, fas hennar og fés, og þar af
sprettur heitið, Facing China. En
þótt líta megi á sýninguna harla
bókstaflega í þessu tilliti, er heitið
einnig margrætt með ráðnum hug,
jafnvel eilítið ógnvænlegt, þar eð
það að standa „augliti til auglitis
við eitthvað“ þýðir að takast á við
veruleikann. Sýningin býður því
birginn að mögulega kvikni einhverjar væntingar til kínverskrar
listar um að hún sé annaðhvort
sprottin af eintómri pólitík eða
seiðandi „exótík“ og öðrum hefðbundnum grillum. Málverkin og
skúlptúrarnir á sýningunni eru
ekki til marks um „Kínverjaskap“
þessara listamanna. Þess í stað
afhjúpa þau steríótýpur, beina
sjónum okkar frá hinu dálítið
kunnuglega að djúpri sjálfshygli
þegar við leiðum augun um andlitin og líkamana sem bregður fyrir í
verkunum. Þau afhjúpa persónulegar og andlegar sneiðmyndir af
fólkinu sem þau sýna, og mannlega eiginleika sem eru almennari
en áhorfandinn kann að gera sér í
hugarlund við fyrstu sýn. Aðalstyrktaraðili sýningarinnar er
Samskip sem veitti aðstoð við
flutning á verkunum til landsins.
Sýningunni lýkur 29. júní og er
safnið opið alla daga nema mánudaga frá kl. 12–17.
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RAUNVERULEIKINN SKIPTIR MESTU MÁLI
Albert Maysles heimildarmyndagerðarmaður var
heiðursgestur Skjaldborgarhátíðarinnar á Patreksﬁrði. Skjaldborg er hátið íslenskra heimildarmynda og
var haldin í annað sinn um hvítasunnuna. Þar gafst
gott tækifæri til að eiga spjall við Maysles um gildi
heimildarmynda og hans hugmyndafræði og hugsun
á bak við gerð slíkra mynda.
HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR KVIKMYNDIR

A

lbert Maysles er 82 ára
gamall en hann lét það
ekki aftra sér og ferðaðist alla leið til
Patreksfjarðar til þess
að hitta íslenskt kvikmyndagerðarfólk. Þekktustu myndir Alberts
Maysles voru einnig sýndar á hátíðinni, Gray Gardens frá 1975,
Gimme Shelter frá 1970, og Salesman frá 1968. Allar þessar myndir
eru unnar með David Maysles bróðir hans en þeir unnu saman þar til
David lést árið 1987. David var
hljóðmaður og Albert myndatökumaður. Bræðurnir voru um tíma
helstu merkisberar þess sem er
kallað „cinéma vérité“ í kvikmyndaheiminum. Það að fanga
sannleikann.
Raunveruleikinn
skiptir Maysles mestu máli og hann
segir sögur af því sem raunverulega gerist. Hann notast aldrei við
handrit, engin sviðsetning á sér
stað, engri tónlist eða sögumanni er
bætt inn í verkið og með því kemst
hann eins nálægt sannleikanum og
mögulegt er.
Að sama skapi eru söguhetjur
myndanna oftar en ekki óþekkt
fólk, þó að bræðurnir hafi líka gert
myndir um frægt fólk á borð við
Marlon Brando, Truman Capote,
Bítlana og Rolling Stone. „Líf venjulegs fólk kallar ekki bara á athygli
okkar heldur krefst hennar,“ leggur Maysles áherslu á.

Sannleikanum miðlað
„Ég hafði alltaf mikinn áhuga á að
taka myndir sem krakki,“ svarar
Maysles þegar hann er spurður
hvað varð til þess að hann fór út í
þennan bransa. „En síðan varð ég
sálfræðingur og fór að vinna á geðsjúkrahúsum. Þegar ég var 28 ára
keypti ég 16mm tökuvél og fór til
Rússlands í mótorhjólaferðalag og
gerði rannsóknarverkefni á geðdeild þar. Þar tók upp fyrstu myndina sem hét Psychiatry in Russia
árið 1955.“
Varstu alltaf með hugmyndafræðina á hreinu frá því að þú byrjaðir eða hefur hún þróast með tímanum?
„Hún er nokkurn vegin sú sama
og þegar ég byrjaði en var ekki
alveg fullmótuð í byrjun vegna
þess að ég hafði engan kvikmyndabakgrunn og hafði ekkert lært um
kvikmyndagerð. En ég trúði því, að
með því einu að taka upp það sem
var að gerast fyrir framan okkur
gæti ég sýnt fram á okkar sammannlegu þætti. Sérstaklega þar
sem ég var í Rússlandi meðan kalda
stríðið var í gangi. Fólkið í Bandaríkunum hafði ekki hugmynd um
hvað var að gerast í landinu. Stjórnmálamenn afbaka alltaf sannleikann. Það sem er sérstakt við heimildarmyndagerð er það að reynslu
annarra er miðluð beint þannig að
áhorfandinn fær að sjá það sem er
að gerast fyrir framan myndavélina. Þannig verður það ekki bara
upplýst um hvað er að gerast annars staðar, heldur upplifir líka
hversu viðkvæmt ástandið getur
verið og tilfinningar fólks. Áhorfandinn upplifir aðstæður öðruvísi
þegar myndavélin sýnir þeim milliliðalaust hvað er að gerast,“ útskýrir Maysles.
„Ég er til dæmis sannfærður um
að stríðið í Írak hefði ekki gerst

hefði fólk vitað hvað var raunverulega í gangi. Almenningur í Bandaríkjunum hefur aldrei séð venjulega írakska fjölskyldu og hefur
engar tilfinningu fyrir henni. Ef
það hefði séð myndir sem væru
gerðar af venjulegu fólki í landinu
og því sem er raunverulega að gerast þá myndi stríðið ekki hafa orðið
að veruleika. Þess vegna er þetta
kvikmyndaform svo mikilvægt.
Það er hægt að koma í veg fyrir
margt með því að upplýsa fólk.
Fjölmiðlar í dag hafa hagsmuna að
gæta. Fréttir af Írak segja þér ekki
sannleikann, ef við fengjum að sjá
hann þá myndi það ekki viðgangast
að drepa milljónir manna.”

Fluga á vegg
Hvernig tekst þér að láta fólk ekki
taka eftir þér þegar þú ert að fylgjast með því með myndavél í sínu
nánasta umhverfi?
„Þetta er bara spurning um að fá
fólk til treysta þér. Það gerist vanalega strax. Fólk sér eitthvað í augunum á þér og treystir þér og heldur bara áfram að gera það sem það
var að gera og skiptir sér ekki af
myndavélinni lengur.“
Það hefur oft verið talað um að
þetta sé eins og að vera fluga á
vegg. Hvað finnst þér um það?
„Ég er ekki sammála því að þetta
sé eins og fluga á vegg vegna þess
að kvikmyndatökumaðurinn þarf
alltaf að vera að fylgjast með öllu
því sem er í gangi og vera vakandi
fyrir því að fanga rétta augnablikið
og rétta sjónarhornið. Það er tilfinning hans sem gerir myndirnar.
Þess vegna er ekki nóg að stilla
bara upp myndavél, ég nota til
dæmis aldrei þrífót. Þú verður að
hafa tilfinningu fyrir efninu og
fanga það. Þegar það tekst verða til
frábærar myndir. Ég hef til dæmis
gert myndir um börn þar sem ég
tek upp samtöl þeirra og fyrir mér
er það besta gerð af heimildarmyndum.”
Þú vinnur ekki eftir handriti, en
hefurðu hugmynd um hvernig
myndin mun þróast áður en þú
byrjar á henni og hvernig hún mun
enda?
„Þetta er bara spurning um að ná
raunveruleikanum.
Þegar
við
tókum upp Salesman þá vissum við
að í hvert skipti sem bíblíusölumennirnir bönkuðu á hurð þá yrði
einhver dramatísk sena en við vissum aldrei nákvæmlega hvað myndi
gerast eða hvernig senurnar yrðu.
Eins í Gimme Shelter þá vissum við
ekki hvaða katastrófa myndi gerast
þegar Rolling Stones steig á svið og
það breytti myndinni auðvitað
heilmikið. Ef fólk horfir á mynd um
Woodstock þá fær það allt aðra hugmynd um hvað var í gangi á þessum tíma.“

Michael Moore-kynslóðin
Margir
heimildarmyndagerðarmenn í dag sýna sjálfa sig í myndinni og myndin fjallar um það sem
þeir upplifa, hvað finnst þér um
það?
„Mér finnst það taka athyglina
frá raunverulega viðfangsefninu
og stríðir á móti minni stefnu um
að leyfa hlutunum að gerast án
afskipta myndatökumannsins. Taka
ekki í taumana eða setja tónlist
undir til að hafa áhrif. Upplifunin á

Albert Maysles á Pareksfirði.

að vera bein og án áhrifa. Mér
finnst mín tegund af heimildarmyndagerð miklu virðingarverðari. Menn eins og Michael Moore
eru ekki að gera heimildamyndir,
þeir gera áróðursmyndir, þar sem
þeir eru búnir að mynda sér skoðun
og myndin fjallar um að sannfæra
fólk um að þeirra skoðun er sú
rétta.“
Það er líka sú gagnrýni sem
heimildarmyndir fá oft í dag. Að
þær segi ekki sannleikann heldur
sýni sannleikann eins og þeim hentar og fólk jafnvel treystir ekki því
sem er sagt í myndunum?
„Það er rétt. Þannig eru bestu
heimildargerðarmennirnir
þeir
sem þú veist að eru að segja sannleikann. Þeim er treyst. Það er mjög
mikilvægt. Það eru margar góðar
heimildarmyndir gerðar í dag en
ég er ekki hrifinn af þeirri stefnu
sem hefur þróast með mönnum eins
og Michael Moore.“

Yfir 50 ára ferill
Hver er helsti munurinn á að gera
myndir í dag eða þegar þú byrjaðir?
„Munurinn er aðallega fólginn í
dreifingunni og tækninni. Það var
erfiðara að fá heimildarmyndir
sýndar áður. Núna höfum við meira
að segja internetið og YouTube
þannig að aðgengi fólks að þessum
myndum hefur aukist. Núna er líka

til óháð kvikmyndagerð. Áður voru
bara sjónvarpsstöðvarnar ABC,
CBS og NBC og þær framleiddu
sínar eigin myndir þannig að eina
leiðin til að sýna myndirnar var að
koma þeim í bíó. Vandamálið var
hins vegar og er enn að flestar
heimildarmyndir eru ekki í fullri
lengd og rata sjaldan í bíó. Salesman var fyrsta heimildarmyndin í
fullri lengd sem var sýnd í bíó.“
Oft er rætt um hvort heimildarmyndir eigi heima í bíó eða bara
sjónvarpi en heimildarmyndir í
bíó eru alltaf að verða vinsælli.
Hvað finnst þér um það?
„Þetta er alltaf stærsta áskorunin en auðvitað vilja allir kvikmyndagerðarmenn að myndirnar
þeirra séu sýndar í bíó. Þegar ég
byrjaði var ekki hægt að búa til
heimildarmyndir fyrir bíó. Það var
alltof dýrt að skjóta á 35mm filmu
en stundum var hægt að setja hana
yfir á 35mm ef bíóin leyfðu. Núna
er hægt að fá nógu góð gæði út úr
stafrænni tækni. Og það er helsta
byltingin sem hefur orðið á forminu, tækniframfarirnar hafa hjálpað okkur mest. Áður þurfum við
alltaf að vera að skipta um filmu á
10 mínútna fresti. Það er miklu
auðveldara að gera myndir í dag.“

Reynslunni miðlað áfram
Albert Maysles býr núna í Harlem
og rekur The Maysles Institute.

„Ég geri mikið af því að kenna
ungum
kvikmyndagerðarmönnum. Þar sem ég bý í Harlem kennum við krökkum og rekum lítið bíó
þar sem við sýnum alls konar
myndir, flestar heimildarmyndir.
Mér finnst gaman að kenna og
uppgötva nýtt hæfileikaríkt kvikmyndagerðarfólk og stundum
hjálpa ég þessu fólki áfram að gera
sínar myndir.
Maysles vinnur mikið með syni
sínum, Philip Maysles, sem var
með honum í för til Patreksfjarðar
þar sem þeir héldu áfram að taka
upp fyrir nýja heimildarmynd um
Albert sjálfan. En það er einhvers
konar sjálfsævisögumynd. Annars
eru þrjár til fjórar myndir í vinnslu
hjá honum þó hann sé kominn á
níræðisaldur.
Ætlarðu aldrei að setjast í helgan
stein?
„Nei, ég er með of marga drauma
um of margar myndir sem ég á
eftir að gera þannig að ég mun
halda áfram að vinna eins lengi og
ég get. Ég er til dæmis með nýja
heimildarmynd í gangi þar sem ég
tek lest í mismunandi heimshlutum og mynda fólk í lestunum og
heyri sögurnar þeirra.“ En það er
einmitt í stíl við hugmyndafræði
hans að líf venjulegs fólk krefjist
athygli okkar og að þannig getum
við lært hvert af öðru og gert
heiminn að betri stað.
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Táknatréð rís í Urriðaholti
Á morgun rís í Urriðaholti ofan við byggð í Garðabæ
stórt verk úr kopar sem Gabríela Friðriksdóttir hefur
hannað í samstarﬁ við franska tvíeykið í hönnunarfyrirtækinu m/m. Er það fyrsta mannvirkið sem rís í
fyrirhuguðu byggingarlandi þar við jaðar Heiðmerkur.
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON MYNDLIST

V

erkið er úr bronsi og
verður einir fimm metrar á hæð. Gabríela kallar það minnisvarða –
áminningu
um
möguleikana, innblásið af gjafmildi góðs samstarfs ólíkra aðila
og endurspegli þannig undirstöðu
þeirrar byggðar sem rísa eigi í
Urriðaholti.
Hugmyndina að verkinu segir
Gabríela að megi rekja til þess
þegar M/M-tvíeykið kom hingað
til lands í tengslum við frönsku
menningarhátíðina Pourqois pas?
snemma árs 2007. Þá hófst hugmyndavinna á bak við Tree of
Signs og haldin var sýning í Hönnunarsafni Íslands í Garðabæ á
frumteikningum að verkinu.
Tréð byggist á sömu leturgerð
M/M og notuð var fyrir umslag
utan um Medúllu Bjarkar, og notað
var sem grunnur undir allt prentað efni og þrívíða hluti sem þeir
Mathias Augustyniak og Michael
Amzalag unnu í samstarfi við
Gabríelu fyrir Tvíæringinn í Feneyjum. Í Táknatrénu verður leturgerðin hins vegar algerlega þrívíð og teikningar Gabríelu
mótaðar í lágmyndir sem hanga
munu í trénu eins og ávextir eða
fræ. „Þegar samstarf við Urriðaholt kom til tals og við hófum að
kynna okkur hugmyndafræði þess
kom hún heim og saman við hugmyndir okkar. Auk þess hafði
okkur alltaf langað að setja tréð

upp á óbyggðu svæði,“ segir
Gabríela.
„Við hjá Urriðaholti fréttum af
M/M í gegnum menningarfulltrúa
Garðabæjar og fórum stuttu síðar
með þá Mathias og Michael í skoðunarferð upp undir Búrfellsgjána.
Það er sjaldgæft að menn komist í
tæri við jafn ósnortið land svo
skammt frá byggð, enda hrifust
þeir
af
náttúrufegurðinni.
Skömmu síðar var ákveðið að tréð
yrði fyrsta mannvirkið til að rísa í
Urriðaholti. Það er skemmtilega
táknrænt og gefur áþreifanleg
skilaboð um gróanda og vöxt í
Urriðaholti,“ segir Sigurður Gísli
Pálmason, sem situr í stjórn
Urriðaholts ehf.
Gabríela segir það besta við
Táknatréð að það sé svo að segja
stallalaust, ólíkt flestum listaverkum í opinberu rými. „Í slíkum
rýmum finnst mér vera unnið á
móti listinni með því að búa til fyrirfram ákveðinn ramma utan um
allt, en þannig nær verkið sjaldan
að þróast eðlilega og samsvara sér
í umhverfinu,“ segir Gabríela.
Hún segir þetta einnig speglast í
því að leturgerðin sem notuð er í
verkinu rammi ekki inn heldur
skapi möguleika. „Hin formræna
heimspeki og heimspekin á bak
við Urriðaholt eiga vel saman. Það
er að segja að spila með möguleikum náttúrunnar og rekast ekki á
hana, heldur nota mjúk form sem
mynda meira samspil.“

Verkið í málmsteypu í París. Brátt mun það gnæfa í Urriðaholti og taka á móti vindum úr norðri og suðvestri.

Gabríela Friðriksdóttir var fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum 2005. Sagt er um verk Gabríelu að í þeim birtist innra landslag,
þar sem ímyndaður kynjaheimur
forsögulegs tíma rennur saman
við samtímann. Hún framkallar

heim þar sem engin rökvís orð
geta dregið skýr mörk á milli
myrkra tilfinninga og gleði, og í
stað öryggiskenndar þarf áhorfandinn að kljást við tákn og minni.
Gabríela leitar fanga í náttúrunni,
tónlist og stefnulausum samræð-

um fólks og vinnur með ólíka
miðla samtímans. Tvíeykið M/M
er til húsa í París og í því eru þeir
Mathias Augustyniak og Michael
Amzalag. Þeir eru meðal þekktustu grafísku hönnuða samtímans.
Michael Amzalag stundaði nám
við hinn virta skóla École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs í
París og Mathias Augustyniak
útskrifaðist með MA-gráðu frá
Royal College of Art í London. Frá
því að þeir stofnuðu M/M (París)
hafa þeir komið víða við. Þeir hafa
starfað með tónlistarmönnum á
borð við Björk, hannað listaverkabækur fyrir söfn eins og Musée
d’Art Moderne og Centre Pompidou í París og unnið náið með
heimsfrægum listamönnum. Þar á
meðal má nefna Philippe Parreno
og Pierre Huyghe, en sá síðarnefndi sýndi nýverið verk sín í
Listasafni Reykjavíkur á franskri
menningarhátíð. Þeir M/M hafa
hannað fyrir tískuhúsin Yohji
Yamamoto og Calvin Klein, lagt til
ritstjórnarefni fyrir tímarit á borð
við V Magazine og voru um
tveggja ára skeið listrænir stjórnendur franska Vogue.
Hinn áhrifamikli listgagnrýnandi Hans Ulrich Obrist hefur
sagt um M/M að tvíeykið hafi
breytt hugmyndum manna í París
til grafískrar hönnunar. Nú þykir
það sjálfsagt að starf hönnuðar
tengist samhliða tísku, myndlist
og tónlist, en þannig var það ekki
fyrir fimmtán árum. Mathias Augustyniak og Michael Amzalag áttu
sinn þátt í að breyta landslaginu í
þessum efnum á tíunda áratugnum með hönnun sinni og eru enn í
fararbroddi þeirrar þróunar. Í
raun má segja að þeir takmarki
sig ekki við grafíska hönnun heldur skapi þeir sjónrænt tungumál
sem brúar bilið milli ólíkra
heima.

ÆGIFEGURÐ FJALLA Í MANNANNA VERKUM

Í

dag opna tvær sýningar á
Kjarvalsstöðum í tengslum
við Listahátíð á vegum
Listasafns Reykjavíkur. Í
samstarfi við Félag landslagsarkitekta, sem um þessar
mundir fagnar þrjátíu afmæli,
hefur landslagsarkitektinn og
listakonan
Martha
Schwartz
hannað sex metra háan sýningarskála sem stendur í garðinum við
húsið. Verkið er í raun skúlptúr,
garður, landslag − allt í senn: hlíðar klæddar áli. Verkið kallar
listakonan „Ég hata náttúruna
Reykjavík“. Það er reist með tilstyrk Ingibjargar Kristjánsdóttur og Ólafs Ólafssonar.
Verk Mörthu kallast á við meginsýninguna á Kjarvalsstöðum,
Drauma um ægifegurð í íslenskri
myndlist, sem Æsa Sigurjónsdóttir tók saman og sett var upp í
Brussel fyrr í vetur. Þar tekur
Æsa til endurskoðunar náttúruhugtakið í verkum íslenskra
myndlistarmanna í víðum skilningi. Þarna ægir öllu saman: tónuðum ljósmyndum Vigfúss Sigurgeirssonar sem kallast á við
nýlegar myndir Spessa og Péturs
Thomsen. Þar er stór skúlptúr
Kristjáns Guðmundssonar frá
1988, Blá færsla úr fimm stórum
pappírsrúllum, sem ekki hefur
sést áður hér á landi. Þarna er að
sjá landslag í verkum Olgu Bergmann, Ólafs Elíassonar, útleggingar Halldórs Ásgeirssonar,
Gjörningaklúbbsins og fleiri á
landslagshugtakinu í verkum
okkar manna. Mun mörgum koma

á óvart hvernig landslagið teygir
sig inn í konseptið eftir eftirfylgjumönnum þess í íslenskri
myndlist.
Æsa greinir frá athugunum
sínum á ægifegurð landslagsins í
ítarlegri ritgerð í sýningarskrá
og rekur sporin í túni íslenskrar
myndlistar, tengir viðleitni okkar
að nema land í bókstaflegum
skilningi í myndgerð af ýmsu
tagi og setur hana í samhengi viðtekinna en stundum falinna hugmynda í samtímanum og allt
aftur til hins rómantíska tíma
sem hóf til vegs hugmyndina um
hið villta í landinu um það leyti
sem sótt var á skóga og öræfi
Evrópu uns ekkert stóð eftir
nema ókleif fjöll og friðaðir skikar.
Sýningin um ægifegurð í
íslenskri náttúru er samantekin
og uppsett með tilstyrk Landsbankans og menntamálaráðuneytisins.
Sýningarnar á Kjarvalsstöðum
verða uppi á Klambratúninu til 7.
september.

So fucking peaceful, 2001, Daníel Magnússson. Birt með leyfi listamannsins.
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Heildarútgáfa sem stendur undir nafni
BERGÞÓRA ÁRNADÓTTIR
Heildarútgáfa - kassi með fimm diskum

★★★★
Alúð og vandvirkni einkenna alla vinnu við þennan fimm diska pakka með tónlist Bergþóru
Árnadóttur. Heildarútgáfa sem stendur undir nafni.
Kassinn með Heildarútgáfu Bergþóru Árnadóttur hefur að geyma fimm geisladiska og 64
síðna bók. Bergþóra sendi á ferlinum frá sér
fjórar sólóplötur, Eintak sem kom út 1977,
Bergmál (1982), Afturhvarf (1983) og Í seinna
lagi (1987). Allar þessar plötur eru að sjálfsögðu í kassanum með aukalögum, en líka
fimmta platan, Skref fyrir skref sem hefur að
geyma 18 hljóðritanir frá árunum 1985-2005.
Bergþóra andaðist í Danmörku 8. febrúar
2007, en þar bjó hún síðustu ár ævi sinnar.
Bergþóra var fædd 15. febrúar 1948. Foreldrar hennar voru bæði hljóðfæraleikarar
þannig að hún ólst upp umlukin tónlist. Hún
kom fyrst fram á skemmtikvöldi í Lídó í
desember 1967, en fyrstu lögin sem hún sendi
frá sér komu út á safnplötunni Hrif 2 árið
1976 á vegum ÁÁ-útgáfu Ámunda Ámundasonar.
Næstu tíu árin var Bergþóra mjög virk í
tónlistarlífinu bæði sem sólólistamaður og
meðlimur í hljómsveitum og samstarfsverkefnum. Hún var m.a. í hljómsveitunum Tríó
túkall og Hálft í hvoru og var virkur meðlimur í Vísnavinum. Hún tengdist líka baráttusamtökum á vinstri vængnum, spilaði á
vegum Menningarfélags alþýðu og studdi
baráttuna fyrir herlausu landi með Heimavarnarliðinu sem sendi frá sér plötuna Eitt
verð ég að segja þér árið 1979. Bergþóra starfaði með fjölmörgum tónlistarmönnum á ferl-

Bergþóra samdi flest lögin sem hún flutti
sjálf, en við texta annarra. Framan af voru það
ljóðskáld eins og Steinn Steinarr, Davíð Stefánsson, Tómas Guðmundsson, Hannes Pétursson og Halldór Laxness, en þegar leið á ferilinn urðu samtímahöfundar meira áberandi og
Bergþóra sjálf samdi nokkra texta líka.
Tónlistin á þessum fimm diskum er fjölbreytt og nokkuð misjöfn að gæðum. Þjóðlagaáhrif ýmiskonar eru áberandi í útsetningunum, en hljómurinn og áferðin eru líka lituð
tíðarandanum. Það sem stendur upp úr hjá
Bergþóru allan ferilinn eru næmni fyrir melódíu og söngurinn hennar sem bregst aldrei.
Bergþóra á mörg frábær lög sem flestir
þekkja bæði í flutningi hennar sjálfrar og annarra, þ.á.m. má nefna Verkamaður, Lífsbókin,
Hveragerði, Gott er að lifa og Einu sinni þú.

50 aukalög

inum. Meðal þeirra má nefna Aðalstein
Ásberg Sigurðsson (sem hefur umsjón með
Heildarútgáfunni), Gísla Helgason, Eyjólf
Kristjánsson, Pálma Gunnarsson, Tryggva
Hübner, hinn norska Geir-Atle Johnsen og
Graham Smith.

Vinskapur við ljóð
Aðalsteinn Ásberg segir í texta sínum um
hljómplötuna Bergmál að lögin á henni séu
sprottin upp úr vinskap Bergþóru við ljóð.

Það er óhætt að hrósa aðstandendum þessar
útgáfu fyrir vel unnið verk. Alúðin og metnaðurinn sem einkennir hana eru einstök. Kassinn sjálfur hefur kannski ekki yfir sér sama
glæsileikann og nýlegur kassi Þursanna, en
hvað alla aðra þætti varðar þá eru vinnubrögðin til fyrirmyndar. Eins og áður segir eru allar
fjórar sólóplötur Bergþóru í kassanum, en
þær eru drekkhlaðnar af aukaefni. Á þessum
fjórum diskum eru hvorki meira né minna en
32 aukalög. Lög af safnplötum og plötum með
samstarfsverkefnum eru áberandi, en líka
sjónvarpsupptökur
og
tónleikaupptökur.
Fimmti diskurinn er svo safn af 18 lögum frá
síðustu tuttugu árunum sem Bergþóra tók upp
tónlist.
Og svo er það bókin. Í henni eru allir textarnir, nákvæmar og ítarlegar upplýsingar um
allar plöturnar sem Bergþóra átti lög á og glás
af myndum. Og svo er saga Bergþóru sem er

Bergþóra Árnadóttir söngvaskáld.

bæði dramatísk og heillandi rakin af Aðalsteini Ásbergi í nokkuð löngum texta sem
stiklar á stóru í persónulegu lífi söngkonunnar
og rekur tónlistarferil hennar af nákvæmni.
Bergþóru Árnadóttir var merkilegur tónlistarmaður sem hvarf af sjónarsviðinu allt of
snemma. Þessi Heildarútgáfa gerir henni
mjög góð skil.
Trausti Júlíusson
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Líf sjómanna og vinnslufólks
ÍSLENSKIR SJÓMENN
Texti: Gústaf Hannibal
Ljósmyndir: Gunnar Þór Nilsen
Útgáfufélagið ég og þú ehf.

★★★★
Merkileg útgáfa og vel unnin
Víst er það djarft af tveimur
ungum mönnum að ráðast í
útgáfu stórrar bókar um íslenska
sjósókn, sjómenn, skip og
vinnslu, á okkar dögum. Þeir
fiska sem róa. Bókin Íslenskir
sjómenn er stór (24,5 x 28,5 sm )
í bandi, 265 síður, ríkulega myndskreytt ymist blæðandi myndum
eða skornum. Umbrotið er hreinlegt og skrautlítið. Myndir Gunnars Þórs Nilsen njóta sín vel,
texti Gustafs Hannibal er settur
á stórum fæti, prýðilega læsilegur. Prentun virðist hafa tekist
vel í Lithaugalandi.
Lengi var það draumur í tilteknum hópi íslenskra skálda að
skrifa kraftmikla lýsingu á lífi
sjómanna, sumir snertu lítillega
á efniviðnum, aðrir gáfust uup –
þótt Steinar Sigurjónsson og
sumpart Guðbergur Bergsson
svöruðu kallinu um síðir sem
hafði svo mjög sótt á kynslóðina
á undan þeim: Ása í Bæ, Ásgeir
Jakobsson, Jónas Árnason –
Jóhann Kúld. Hið stórbrotna
umhverfi, hin miklu örlög, svipmiklir menn, allt virtist henta
sem efni í sögu sem reyndist á
endanum svo stórt efni að enginn
náði um það.
Þeir Gunnar Þór og Gústaf
vilja reyna að ná utan um íslenskan sjávarútveg: saga þeirra í
textum og ljósmyndum er algerlega persónulegur sjónarhóll en
þeir líta vítt og breitt um landið á
vertíð: hér eru lýsingar, mislangar á sex fleyjum, sumar býsna
langar í máli og myndum, aðrar
skemmri, frá smábátum upp í
stærstu skip flotans. Hér er
skoðuð vinnsla af ýmsu tagi,
loðnan tekur mest plássið og er í
fjórum hlutum, veiðar og vinnsla
á hákarl og steinbít, rækju og
grásleppu. Þá eru dregnar upp
myndir af einstaklingum frá
mörgum verstöðvum landsins,
bæði ungum mönnum og öldnum.
Þetta er margradda bók.
Þegar bókmenntamenn gáfust
upp á að lýsa sjósókn virtist fátt
vera til skráningar á sjómannslífi nema myndir Schevings – þar
til heimildamenn í hópi kvikmyndagerðarmanna tóku sig til.
Sumt af því efni rataði í heilar
samstæðar myndir, annað er

aðeins til í brotum sem hafa þó
dugað til að geyma til lengri tíma
lifandi vitnisburð, en lengi gátu
ljósmynda- og kvikmyndavélar
ekki fangað háskalegustu augnablikin á hafinu. Þær lýsingar
fóru í einhvers konar þjóðlega
geymd og hafa lifað bestu lífi í
bókaflokkum á börð við Útkallsbækur Óttars Sveinssonar og
Sjávarháskaritröð Steinars Lúðvíkssonar. Rétt eins og lýsing í
orðum á sjósókn geti aðeins þrifist innan rýmis háskasögunnar
sem rekur vitnisburði, skýrslur,
stillir saman þá mörgu þætti í
hinni flóknu vél sem sjóvá er.
Tækni myndavélarinnar, linsur og ljósnæmi, ná nú betur til
viðfangsefnisins. Gunnar Þór
reynist býsna fundvís á sterkbyggð myndefni: skráning hans
á aðstæðum í íslenskri sjómennsku og landvinnslu verður
þegar saman er tekið einstök og
mikilvæg um alla tíð fyrir þær
sakir. Viðfangsefnið er býsna
vítt, kallar á mörg stílbrigði, en
heildarsvipurinn er sterkur:
stöku myndir vísa út fyrir efnið,
eins og sú sem hér birtist með.
Texti Gústafs er lipurlega
samin,
hversdagslegur
með
sterka höfundarnálægð ungs
landkrabba sem er ögn þreifandi
í stíl sínum. Sjónarhornið stendur nálægt lesandanum, hann
samsamar sig sögumanninum
auðveldlega, deilir með honum
aðdáun og óttablandinni virðingu
með þeim sem leggja á djúpin.
Höfundi tekst þannig að hrífa
lesanda með sér. Hér er gagnrýni og skörp skoðun víðsfjarri.
Ekki er heldur tekin afstaða til
þeirra miklu deilna sem rist hafa
rúnir í samfélagsgerðina svo
lengi.
Niðurstaða verksins er dregin
saman í bláenda bókarinnar: „Á
ári hverju eru flutt út tuttuguogsex milljón kíló af fiski frá
Íslandi. Í útlöndum er vinna
íslenskra sjómanna ár hvert,
metin á rúmlega eitthundrað
milljarða íslenskra króna.“
Þetta er glæsilega unnið verk
hjá tveimur ungum höfundum.
Þeir fiska sem róa.
Páll Baldvin Baldvinsson

Ein mynda Gunnars úr verkinu – stendur nokkuð afsíðis miðað við þann stíl sem hann velur sér. Hún er tekin án aukabirtu og er
merkilega lýsandi fyrir það líf sem bíður manna í höfn.

Gunnar og Guðbergur
Hlustendur Rásar 1 hjá Ríkisútvarpinu eiga von á
góðu í sumar en þá verða fluttir upplestrar tveggja
skálda á merkilegum og mikilvægum skáldsögum frá
ferli þeirra beggja: Gunnar Gunnarsson hefur lestur
á Svartfugli að kvöldi þann 2. júní og þá fyrr um
daginn hefst lestur Guðbergs Bergssonar á Músinni
sem læðist í þættinum Víðsjá.
Svartfugl verður kvöldsaga en mikil vinna hefur
farið í að búa lestrana til flutnings enda böndin og
upptökurnar komnar til ára sinna. Söguna las Gunnar
í tuttugu lestrum sem sendir voru út beint og
hljóðritaðir um leið í apríl, maí og júní 1956. Las hann
söguna í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar en Svartfugl samdi Gunnar á dönsku og gekk ekki frá eigin
þýðingu á verkinu fyrr en á sjöunda áratugnum og
kom hún fyrst út í heildarsafni hans á vegum
Almenna bókafélagsins. Í haust er von á að lestur
sögunnar verði tilbúinn á hlaðvarpi fyrir þá sem vilja
hlaða henni þar niður. Svartfugl er eitt höfuðverka
Gunnars og verður fróðlegt að heyra hvernig lestur
hans mun auka við vídd sögunnar sem er syndajátning manns á miðjum aldri um hroðalega atburði sem
gerðust á hans yngri árum og studdist Gunnar þar við
hin hræðilegu morðmál á Sjöundá innan við Rauðasand.
Guðbergur Bergsson hefur verið að lesa inn

Gunnar Gunnarsson.

Guðbergur Bergsson rithöfundur.

Músina sem læðist en lestur hans á sögunni verður
leikinn í Víðsjá í sumar; hefst væntanlega líka 2. júní.
Músin var fyrsta skáldsaga Guðbergs og gerist í
litlu sjávarþorpi sem dregur dám af Grindavík.
Guðbergur er snjall flytjandi og verður fróðlegt
aðdáendum hans að heyra lestur hans á sögunni.
Vonandi verður áframhald á hljóðritunum á sögum
Guðbergs í hans flutningi.
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... AÐ TJALDABAKI
Killer Joe verður frumsýnd á
Akureyri á fimmtudagskvöld
í Rýminu. Eru
fimm sýningar
ákveðnar nyrðra
en uppselt er á
fjórar og líklega
verður bætt
við sýningum.
Skámáni er
um þessar mundir að skipuleggja alþjóðlega leikferð
með sviðsetningu Stefáns
Baldurssonar. Farið verður til
Þjóðleikhússins í Litháen, og
mun líklega halda til Moskvu í
kjölfarið.
Sýning Steinunnar Þórarinsdóttur hefur nú staðið yfir í
skúlptúrgarði Katonah-safnsins í New York síðan í júní
2007. Nú hefur verið falast
eftir henni víðar um Bandaríkin: hún flyst til Memphis,
Tennessee 31. maí. Í september verður sýningin sett upp í
San Antonio Botanical Gardens.
Verk Steinunnar
verða einnig
sýnd á vegum
Solomon Gallery í Dublin
og opnaði
sú sýning
þann 15.

Afmælishelgi 17. & 18. maí

í 15 ár!

15% - 60% afsláttur
af öllum vörum
opið lau. kl. 10 - 18, sun. kl. 10 - 16

veggsamstæður

Danski leikarinn og fjöllistamaðurinn Viggó Mortensen
opnar ljósmyndasýningu
sem hann
kallar Skovbo í
Ljósmyndasafni
Reykjavíkur
þann 31. maí og
verður hún opin
fram eftir sumri.
Makbeð - leikritið sem ekki
má nefna sækir á íslenska
leikhúsmenn um þessar mundir en samkvæmt
heimildum eru
fyrirhugaðar
sviðsetningar
á því bæði í
Borgarleikhúsi
og Þjóðleikhúsi
á næstu misserum. Stefán
Hallur Stefánsson leiðir hóp
Þjóðleikhússins en hjá Leikfélagi Reykjavíkur er sviðsetning
ekki fyrirhuguð fyrr en leikárið
2009-2010.

skrifstofuhúsgögn

barnahúsgögn

kommóður

sjónvarpsskápar

fataskápar

hæðarstillanleg skrifborð

Kafﬁveitingar og næg bílastæði !!!

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040

www.hirzlan.is

Opin hús í dag milli 15-17 á Völlunum í Hafnarfirði
KLUKKUVELLIR 3 - GLÆSILEGT 16 ÍBÚÐA LYFTUHÚS Á FJÓRUM HÆÐUM

lu
ö
s
í
t
t
Ný

Frum

Stærð íbúða:
3ja herbergja 95 og 109 fm.
4ra til 5 herbergja 132 fm.
Gott aðgengi með lyftu.
Glæsilegar innréttingar frá HTH.
Eldhústæki frá AEG að vandaðri gerð.
Öll gólfefni fylgja, parket og flísar frá Parka.
Fullkomið gólfhitakerfi.
Halógenlýsing.
Húsið klætt að utan með álklæðningu.
Hagstæð verð, hagstæð greiðslukjör.

DREKAVELLIR 28 GLÆSILEGT FJÓRBÝLI

HNOÐRAVELLIR 2-4-6 GLÆSILEG RAÐHÚS

lu
ö
s
í
t
t
Ný

4 glæsilegar íbúðir.
2 bílskúrar.
Ein 2-3ja herb, 83 fm neðri sérhæð.
V. 21,7 millj.
Ein 3ja - 4ra herb. 95,2 fm neðri sérhæð.
V. 24,2 millj.
Tvær 4 herb. 122,6 fm efri sérhæðir ásamt
27,1 fm bílskúr. V. 33,8 millj.
Til afhendingar fljótlega.
Vandaðar innréttingar frá Egg.
Vönduð tæki.
Extralofthæð 270 cm.
Halógenlýsing í stofu og holi.
Granítborðplötur.
Sérlega rúmgóðar og vel skipulagðar íbúðir.
Stutt í skóla og leikskóla.
Byggingaraðili er Bergsmíði ehf.

Þrjú raðhús á einni hæð
Húsin eru 202 fm
Húsin eru sérlega björt
og hátt til lofts.
Gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum.
2 baðherbergjum.
Stór stofa og rúmgott eldhús.
Hiti eru komin í gólf.
Búið að einangra þak og plasta.

Úthringur pússaður.
Húsin eru hönnuð af Kára
Eiríksyni arkitekt.
Möguleiki að fá húsin lengra
komin.
Frábær staðsetning
Til afhendingar strax.
Verð frá 36 millj.
Byggingaraðili: Fjarðarhús

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is
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Hinn íslenski
Andabær

➜ ÁLITSGJAFAR FRÉTTABLAÐSINS

Föstudaginn síðastliðinn voru 25 ár liðin frá því að vinir okkar í Andabæ
hættu að tala dönsku og fóru að góla hver á annan á móðurmáli okkar þegar fyrsta íslenska Andrésar andarblaðið leit dagsins ljós. Af því tilefni fékk
Júlía Margrét Alexandersdóttir þrjá valinkunna einstaklinga til að segja til
um hvaða þjóðþekktu einstaklingar líktust mest Andrési önd, Mikka mús og
Hexíu de Trix.
ANDRÉS ÖND

LITLI HJÁLPARI

G: Davíð Oddsson. Dálítið uppstökkur, samt fyndinn. Verður oft reiður og segir
eitthvað sem fáir skilja. Eins og Andrés.

G: Jakob F. Magnússon.
Reynir að hjálpa Ólafi, en
það tekst ekki alltaf.

K: Andrés Önd er hinn ódrepandi fótgönguliði kapítalismans, smáborgarinn sem er
sífellt sannfærður um að einhver hafi það betra hann, sé framar honum eða sé að
stela einhverju af sér. Hvert einasta ævintýri hans, hvort sem það er heima í garði
eða inn í myrkum frumskógum Amasón, miðar að því að sanna fyrir umheiminum að hann sé stór karl hvað sem hver segir. Fyrir vikið er ljóst að honum mun
í sífellu mistakast því hann hefur í raun ekki hæfileika til eins né neins nema að
vera stöðugt reiður og argur en um leið útsjónarsamur við að redda sér á sem allra
billegastan og aumlegastan hátt út úr öllum vandræðum. Næstum hvert íslenskt
heimili hefur einn Andrés önd.

GUÐMUNDUR
STEINGRÍMSSON

KRISTJÁN B.
JÓNASSON

GEORG GÍRLAUSI

D: Birgir Ármannsson. Alltaf
sendur í reddingar þegar
Sjallarnir eru í ruglinu.

K: Enginn Íslendingur er jafn slyngur í að stinga
upp á hinu fáránlega í bland við hið snilldarlega
og Ómar Ragnarsson. Eitt sinn lýsti hann því í
sjónvarpinu hvernig væri hægt að stökkva út úr
Herkúlesflugvél á snjósleða yfir Vatnajökli og
lenda á réttum kili og fannst þetta sjálfsagt mál
að prófa en hann sagði líka árið 1975 að rafbílar
væru framtíðin.

K: Ísland á marga
litla hjálpara. Einn
kemur upp í hugann, Jón Kristinn
Snæhólm.

D: Kári Stefánsson á þennan titil skuldlausan.
G: Ólafur F. Magnússon. Eins og Georg reynir
hann að láta verkin tala, en það tekst ekki
alltaf.

D: Pétur Jóhann er alveg eins og Andrés önd. Og aldrei í buxum.

HEXÍA DE TRIX

MÍNA MÚS
G: Hanna Birna
Kristjánsdóttir. Sýnir
samstöðu með Mikka mús opinberlega, en hver veit
hvað hún ætlar sér?
K: Ef Andrés önd er í hverju húsi þá er Mína mús
konan hans. Hún tekur aldrei ábyrgð á neinu sem
gerist en vísar stöðugt hverju smáviðviki til Mikka
sem er í stöðugri leit að viðurkenningu og lætur því
tilætlunarsemi og brigsl um sviksemi möglunarlaust yfir sig ganga. Mína mús er meira fyrir að stýra
öðrum en framkvæma sjálf og leggur stundum á sig
miklu meira erfiði við að fá aðra til að koma því um
kring sem hún hefði auðveldlega getað sjálf gert.
D: Kolfinna Baldvins. Hún er bara svo mikil mús.
Hlédræg, lágvær og til baka.

MIKKI MÚS
K: Elsta Andabæjardýrið, frummyndin sjálf, er hin vinalega og sæta mús sem, öfugt
við spegilmynd sína Andrés, er ekki jafn skelfilega viðskotaill. Mikki er blíðlyndur
piparsveinn sem er lífsglaður og kátur. Einhvern veginn væru þeir Mikki og
Hemmi Gunn ekki óáþekkir.

D: Ragnhildur Gísladóttir. Er svona á pörtum að
sporta alveg sama útliti og Hexia.
K: Hexía de Trix er ódrepandi fúlmenni sem er
jafnframt laust við að vera klaufalegt og bjálfalegt
líkt og hinir miklu óvinir smáborgaraheimsins
í Andabæ, Bjarnarbófarnir. Bjarnarbófarnir eru
dæmigerðir „góðkunningjar lögreglunnar“ en Hexía
de Trix er hinn ógurlegi „land developer“ sem
kaupir tvö herbergi í gömlu sætu timurbúsi og
lætur geðveika eiturlyfjasjúklinga með rottweilerhunda ríða þar húsum uns allur kofinn er hennar.
G: Jónína Benediktsdóttir. Eins og Hexía
er hún í stríði við
auðvaldið.

D: Páll Óskar, framkvæmdaglöð tískudrós, sem hikar ekki við að fara í hvíta
hanska og doppótt náttföt.
G: Gísli Marteinn Baldursson. Góðhjartaður náungi en hlutirnir fara ekki
alltaf eins og hann ætlaði.

EINKAFLUGMANNSNÁM

ATVINNUFLUGMANNSNÁM

KENNARANÁM
FLUGKENNARANÁM

DRÖFN ÖSP
SNORRADÓTTIR
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ANDRÉSÍNA

RIPP, RAPP OG RUPP

K: Andrésína er stödd í eilífu tildragelsi þar sem gifting bíður
við enda ganganna en verður þó aldrei því hana óar við því
að verða móðir og lífsförunautur. Prótótýpa þessarar daðurdrósar öðlaðist holdtekningu í Rósu Ingólfs sem boðað hefur um
áratugaskeið eilífleika tildragelsisins á meðan aðrar konur misstu
rómantíkina inn í reit á Excelskjali eða glutruðu henni
niður um götin á innkaupakerrunni í Bónus.

G: Bjarni Harðarson, Kristinn H. Gunnarsson og Jón Bjarnason. Þeir koma einhvern veginn alltaf upp í pontu
hver á eftir öðrum niðri á þingi.

G: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Á Andrésína ekki í einhvers konar ástar/haturssambandi við Andrés?
D: Dorrit. Alltaf fín, hress og bleik.

HÁBEINN

AMMA ÖND

K: Hinn ljónheppni og roggni
glansgæi stelur senunni aftur og
aftur svo Andrés fær næg tilefni
til að taka nokkur góð geðvonskuköst. Þar sem hann er líka helsti
keppinautur Andrésar um hylli
Andrésínu eru næg tilefni fyrir
núning á milli þeirra frænda.
Hvar sér maður svo myndarlegan
sperrilegg í íslenskum Andabæ?
Það skyldi þó aldrei vera að
Björgólfi Thor Björgólfssyni svipi til
Hábeins þar sem hann gengur um
stræti með órætt bros í litklæðum
og gerir hina seinheppnu Andrésa
Íslands óða af gremju yfir lukku
hans.

D: Herdís Egilsdóttir föndurdrottning og kennari. Góðleg
og sæt eins og amma önd.
G: Guðni Ágústsson. Þessi gamalreyndi stjórnmálamaður er holdgervingur hinnar ríflega 90 ára framsóknarmaddömu.
K: Hin húslega og vinalega amma önd sem býr í sveitinni og töfrar þar fram miklar matarkrásir en er um leið
á einhvern hátt þýsk í anda og nokkuð ströng í fasi
á sér enga skýra samsvörun í íslenskum andahópi. Ef Nanna Rögnvaldardóttir og Ingibjörg
Sólrún yrðu samtvinnaðar kæmi þar út amma
önd.

K: Aldrei deyja þeir ráðalausir litlu frændur
Andrésar sem reyna hvað þeir geta að hafa
vit fyrir ofsamanninum. Þeir eru í bullandi
meðvirkni með reiðiröskun erfiða heimilisföðurins og eyða því ævinni í sífelldri leit að
lausnum á vandræðum hans. Eins og vænta má
er Andrési slétt sama um hjálpsemi annarra en
litlu ungarnir hafa stuðning hver af öðrum og vita
sem er að þeir eru betri menn og útsjónarsamari en
vanstilltur frændinn. Þeim svipar því um margt til Gísla Marteins,
Kjartans Magnússonar og Júlíusar Vífils sem verða í sífellu að beita
öllum brögðum til að bjarga óútreiknanlegum borgarstjóra úr
sínum stöðugu klípum. Hann kann þeim litlar þakkir fyrir en það
kemur ekki í veg fyrir að vart er hann búinn að koma sér í gott
klandur en Ripp, Rapp og Rupp hlaupa til eins og sannir skátar og
draga hann upp úr pyttinum.
D: Herbert Guðmundsson, Leoncie og Geir Ólafs.

GUFFI
D: Ástþór Magnússon – göslast áfram án þess að hafa hugmynd um hvort hann
nær að klára verkefnið eða ekki. Munnsvipurinn er eins.
G: Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson. Gamli góði Guffi er alltaf með, gleymir
minnisblöðum og hleypir öllu í háaloft. Verður síðan mest
undrandi sjálfur.
K: Maður gæti haldið að í lopapeysukynslóð krúttanna væru
allir óttalegir Guffar, en krúttin eru öll flögð undir fögru skinni
með skýrt markaða stefnu um heimsyfirráð og markaðshlutdeild. Hinir sönnu Guffar þessa lands eru gæflyndir
myndasöguáhugamenn og kvikmyndaspesíalistar með
mikinn áhuga á spurningakeppni framhaldsskólanna. Ætli
frummyndin sé ekki Stefán Pálsson, ef hann væri ekki svona
gallharður í pólitíkinni.

G: Björgólfur Thor. Hábeini verður
allt að fé. Þetta fer ósegjanlega í
taugarnar á Andrési.
D: Ólafur Ragnar – þeir eru báðir
með sömu hárgreiðsluna og svo
er hann jafn sjúklega heppinn
- að vera forseti.

BJARNABÓFAR

JÓAKIM AÐALÖND

K: Olís, Esso og Skeljungur
– eru þetta ekki hinir miklu
Bjarnabófar þessa lands?

D: Björgólfur Guðmundsson nema að hann er ekki
nískur. Ég er líka eiginlega alveg viss um að hann er
yfirleitt í buxum á almannafæri.

D: Kalli Bjarni, Einar Ágúst og
Lalli Johns.

K: Það er bara einn maður á Íslandi sem ræður yfir
stórum peningakassa og þolir engum að seilast í
þann sjóð og það er Davíð Oddsson.

G: Erlendir vogunarsjóðir.
Óprúttnir aðilar sem gerðu
atlögu að íslensku krónunni.
Hlæja núna dátt.

G: Björgólfur Guðmundsson. Margir sjá hann fyrir
sér sitjandi á gullhaug
eins og Jóakim.

STÆRSTI OG ÖFLUGASTI
FLUGSKÓLI LANDSINS

Flugskóli Íslands er stærsti og öﬂugasti ﬂugskóli
ﬂu
landsins með 17 ﬂugvélar,
B-757 ﬂughermir í ﬂotann.
þyrlu og ﬂughermi í rekstri og á næsta ári bætist
b
Skólinn býður upp á allt nám sem þarfnast til að ﬂugmaður geti haﬁð störf hjá
sinnir skólinn tegundarþjálfunum og
ﬂugfélagi sem atvinnuﬂugmaður. Að auki sin

ÁHAFNASAMSTARF

ﬂugfélaga.
endurmenntun fyrir ﬂugmenn innlendra og erlendra
er

TEGUNDARÁRITANIR

ÞYRLUNÁM

W W W. F L U G S K O L I . I S

Flugskóli Íslands er hluti af o g í eigu Tækniskólans, skóla atvinnulífsins
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STUÐ MILLI STRÍÐA Augnablik í hvítum römmum
SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR OPNAR EIGIÐ POLAROID-MYNDASAFN

Ég upplifði sára hjartasorg þegar ég komst að
því að framleiðslu á
polaroid-myndavélum
og tilheyrandi filmum
yrði hætt. Það er eitthvað
svo
dásamlega
huggulegt við þessar myndir sem
maður finnur hér og þar í töskum
og vösum, upplitaðar og beyglaðar.
Á þær eru festar þessi augnablik
sem Kodak hefur eignað sér í síðustu tíð, minningar í hvítum ramma
sem aldrei gleymast.
Þrátt fyrir að filmurnar verði
ekki lengur fáanlegar er safnið þó
ekki alveg horfið. Allir geyma í
huga sér svona minningar í hvítum
römmum, sem upplitast og beyglast
jafnvel minna en þessar áþreifan-

legu. Ég á safn af augnablikum sem
eru prentuð á heilabörkinn í mér, af
jafn mismunandi ástæðum og þau
eru mörg. Eitt er þeirrar tegundar
að ég hefði virkilega viljað hafa
polaroid-vél í töskunni minni þegar
það rak á fjörur mínar, bara svo að
aðrir gætu notið þess líka. Þar sem
eina innihald töskunnar þann morguninn voru húslyklar og hælsærisplástur ætla ég, einu sinni sem
oftar, að misnota aðstöðu mína og
brenna þessa gullfallegu mynd á
fleiri heilaberki.
Ég var á leið heim úr næturvinnunni minni, snemma að morgni
sautjánda júní. Sú leið lá þá niður
Bankastræti, eftir Austurstræti,
fram hjá Ingólfstorgi og upp Bröttugötu. Ég var nokkurn veginn ein á

ferli, auk götusópara og vinnuliðs
sem barðist við að setja upp hvítu
sautjánda-júní tjöldin í morgunroki.
Einhverjir sölumenn virðast þó
hafa verið komnir á stjá, miðað við
hina dásamlegu sjón sem blasti við
mér þegar ég sneri inn í Bröttugötu.
Þar mætti ég tveimur öldruðum
nunnum á morgungöngu. Þær trítluðu niður strætið, arm í arm, klæddar hvítum Ecco-sandölum og sokkum í stíl, í dúnúlpum yfir kuflana
sína og með höfuðbúnaðinn blaktandi eins og fána í vindinum. Fegurðin fólst samt í skærbláa kandíflosinu, sem hvor um sig hélt á og
gæddi sér á með bros á ljósfjólubláum vörum.
Nunnur með kandíflos. Það er
polaroid-mynd sem beyglast aldrei.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Mér finnst svipurinn á
þér kannski ekki alveg
jafn frábær!

Mér finnst frábært að
þér hafi tekist að láta
það vera að horfa á eftir
þessari!

He?

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hún leit nú betur út
óstraujuð.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hmm, ekki slæmt,
úr hverju eru þeir
gerðir?
Hamborgarabúlla
Rottufangarans

HENRY BIRGIR LÆTUR ÞIG HEYRA
ÞAÐ Í NÝJUM ÍÞRÓTTAÞÆTTI Á X-INU
Í HÁDEGINU ALLA VIRKA DAGA

ALLT SEM ÞÚ ÁTT AÐ VITA UM
ÍÞRÓTTIR, HVORT SEM ÞÉR
LÍKAR ÞAÐ BETUR EÐA VERR

ENGIN FROÐA
EKKERT RUGL

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Ég vonast til að fá sjá þig
einhvern fallegan dag,

Ó, Rósa...

Mér finnst ég bara
falleg núna!

Hmmm
f.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þegar þú segir:

Heyra þau:
Þetta er góður tími fyrir ykkur til að
hafa jafn hátt og þið mögulega getið

Ussss!
Sú litla sefur!
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Útgáfa í fullum blóma
Kreppuógnin vofir yfir
heimsbyggðinni eins og geðvondur draugur með tannpínu og hafa margir orðið
ansi skelfdir við tilhugsunina um hamfarirnar sem
henni munu óhjákvæmilega
fylgja. Bókaútgefandinn
Benedikt Lafleur er ekki í
þeim hópi; það koma út tíu
titlar hjá Lafleur útgáfunni
á árinu og er framboðið fjölbreytt.
Benedikt er ekki lengi að koma sér
að efninu, spurður um hvað beri
hæst hjá útgáfunni þetta árið. „Það
er klárlega Númeralógían - Talnaspeki fyrir byrjendur og lengra
komna, eftir sjálfan mig. Þessi bók
byggir á fimmtán ára vinnu, námskeiðum og greinum og er fyrsta
bók sinnar tegundar sem kemur út
hér á Íslandi. Bókinni er skipt í tvo
hluta og þannig er hún eiginlega
tvær bækur í einni. Í fyrri hlutanum er fræðilega hliðin á talnaspeki
kynnt fyrir lesandanum og honum
gefið tækifæri á að læra að stunda
sjálfur talnaspeki. Í síðari hlutanum eru ýmsir þjóðþekktir einstaklingar talnagreindir og er óhætt að
segja að ýmislegt óvænt komi út út
því.“
Sem fyrr segir spanna bækur
Lafleur útgáfunnar breitt svið við-

Ljósmyndarar um list sína
Í tengslum við sýninguna Endurkast sem nú stendur yfir í
Þjóðminjasafninu munu ljósmyndararnir sem þar sýna vera með
leiðsögn á sunnudögum kl. 14. Í dag gefst gestum safnsins kostur á
að ganga með sýninguna með þeim Spessa og Braga Þór Jósefssyni
og fræðast um þeirra sýn á stöðu ljósmyndunar á Íslandi í dag.
Sýningin Endurkast er samsýning nokkurra listamanna þar sem
leitast er við að marka ljósmyndinni sérstakan sess sem listgrein,
einkum innan íslenskrar myndlistar, þar sem
ljósmyndin hefur
löngum verið talin
hafa meira heimildargildi en listrænt gildi.
-vþ

ÞJÓÐMINJASAFNIÐ Býður

BENEDIKT
LAFLEUR Lafleur

gestum sínum oft og
reglulega upp á leiðsagnir
um sýningar.

útgáfan sendir
ýmislegt áhugavert frá sér á
árinu.

fangsefna og því er líklegra en ekki
að flestir finni eitthvað við sitt hæfi
í flórunni. „Þýðing Sigruðar Pálssonar á Líf mitt með Mozart eftir
Eric-Emmanuel Schmitt kemur út
seinna á árinu og með henni fylgir
hljómdiskur með tónlist eftir Mozart. Þess má til gamans geta að
stefnt er að því að setja leikgerð
þessarar sögu upp á fjölum Íslenku
óperunnar í haust. Að auki koma út
ljóðabækur, þeirra á meðal bók eftir
Kára Svansson sem heitir Hávamál
in nýju. Í henni má finna ljóð sem
Kári hefur ort eftir sama ljóðformi
og hin upprunalegu Hávamál, þó að
innihald og niðurstaða ljóða hans sé
að sjálfsögðu allt önnur. Svo er líka
vert að minnast á Miskunnsemi
andskotans
Kvikmyndasögu

Bandaríkjanna eftir Jónas Knútsson, en þar er á ferð gífurlega metnaðarfullt verk prýtt fjölmörgum
ljósmyndum,“ segir Benedikt.
Sem sjá má er engan bilbug að
finna á bókaútgefandanum Benedikt sem lætur krepputal sér sem
vind um eyru þjóta. „Maður þarf
bara að vera raunsær í þessum
útgáfubransa,“ segir hann. „En það
er stundum fylgifiskur niðursveiflu
í efnahagslífinu að þá fer fólk að
leita meira inn á við og verða íhugult og það getur verið gott fyrir listir og bókmenntir. En ég hef að sjálfsögðu
tröllatrú
á
viðskiptafrömuðunum okkar hér á
landi og er viss um að þeir munu
stýra okkur út úr þessum efnahagskröggum.“
vigdis@frettabladid.is

Lífsþorsti og sjálfsþroski
Það er gömul saga og ný að enginn
veit hvað átt hefur fyrr en misst
hefur. Aðalpersónan í skáldsögunni Áður en ég dey er sextán ára
stelpa og lífsþyrstur hvítblæðisjúklingur. Frá fyrstu síðu er saga
hennar baráttusaga ungrar manneskju sem þráir að upplifa sem
mest og skilja eitthvað eftir sig
áður en hún deyr. Tessa er dauðvona og stríðir við sinn sjúkdóm á
sama tíma og hún glímir við erfiðleika unglingsáranna, kynslóðabil,
ósátta foreldra, hormóna og hugmyndir um ástina.
Tessa ákveður að setja saman
lista yfir hlutina sem hún vill
framkvæma áður en hún deyr og
sagan rekur síðan hvernig hún fer
að því að nýta sína síðustu daga.
Eins og gefur að skilja eru nokkrir
forvitnilegir hlutir á listanum –
hún vill til að mynda missa meydóminn, koma foreldrum sínum
saman að nýju og brjóta lögin.
Tessa vill ekki deyja án þess að
hafa lifað og krafa hennar er vitanlega sanngjörn því hlutskiptið
er hræðilegt.
Tessa er um margt áhugaverð
persóna en það er eitthvað við frásagnarmátann sem framandgerir
hana í augum lesandans. Hún er
mótsagnakennd persóna (sem

kannski er skiljanlegt þegar
maður er bara sextán) að því leyti
að hún er ungæðisleg en á köflum
óhemju skáldleg og skynsöm á
sama tíma. Mér finnst vanta töluvert upp á trúverðugleikann í bókinni, einnig þegar kemur að aukapersónunum sem eru lítt mótaðar.
Besta vinkonan, Zoey, og sæti
strákurinn í næsta húsi, Adam,
eru til að mynda eins og klippt út
úr fyrirsjáanlegri unglingamynd.
Önnur viðfangsefni svo sem það
að prófa dóp, sofa hjá, stela úr
búðum og skilja ekki foreldra sína
eru líka afar kunnugleg og hlutskipti Tessu, sem lýst er í settlegri
fyrstu persónu, bætir þar litlu við.
Dramatíkin sem fylgir dauðanum
sem vokað gæti yfir sögunni er
merkilega lítil. Það er mjög hægur
stígandi í bókinni fyrir utan ástarsöguna og flest „vandamál“ Tessu
eru afgreidd frekar auðveldlega
og snyrtilega af höfundarins
hendi.
Áður en ég dey er skáldsaga um
lífið en ekki dauðann. Hún er afar
létt aflestrar og lipurlega þýdd.
Þessi saga mun án efa vekja
áhugaverðar spurningar meðal
yngri lesenda um heimspeki lífsins og tilgang.

BÓKMENNTIR
Áður en ég dey
eftir Jenny Downham
Þýðandi: Ísak Harðarson
Forlagið

★★
Áhugaverð en fyrirsjáanleg þroskasaga

Kristrún Heiða Hauksdóttir

BÖRN OG VANRÆKSLA

Dagskrá í samvinnu við NFBO - Norræna félagið gegn illri meðferð á börnum
Sun. 18. maí kl. 20.00

Mán. 19. maí kl. 13.00

Mán. 19. maí kl. 19.30

Þri. 20. maí kl. 10.40 – 12.00

KÆRLEIKUR
OG STÁLULL

ÚTHVERFABÖRN

SVÍNASTÍURNAR
OG VEÐRAMÓT

MISNOTKUN INNAN
STOFNANA

Sænski rithöfundurinn
Lisbeth Pipping les
úr bók sinni um börn
sem alast upp með
seinfærri móður.

Verðlaunakvikmynd eftir
Catti Edfeldt og Ylva
Gustavsson. Sænsk/
ﬁnnski rithöfundurinn
Susanna Alakoski heldur
fyrirlestur.

Susanna Alakoski heldur fyrirlestur og
les úr bók sinni um börn sem alast upp
hjá foreldrum sem eru alkóhólistar.
Lisbeth Pipping heldur fyrirlestur.
VEÐRAMÓT eftir Guðnýju Halldórsdóttur.

Pallborðsumræður í tengslum
við ráðstefnu NFBO. Þátttakendur:
Anders Nyman, Róbert Ragnar
Spanó, Bragi Guðbrandsson og
Páll Rúnar Elísson.

Enginn aðgangseyrir

LIST ÁN LANDAMÆRA alla daga í sýningarsal. Bókasafnið er opið alla daga vikunnar 12-17.
Bistro Alvar A er opið virka daga 10-17, helgar 12-17 og þegar viðburðir eru í húsinu.
NORRÆNA HÚSIÐ - NORDENS HUS - POHJOLAN TALO - NORDIC HOUSE

www.nordice.is nh@nordice.is sími: 551 7030
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> MIKKA MÚS LUKKA

Woody Allen og Mike Tyson

Madonna segir að nýjasta
breiðskífa hennar hefði ekki
orðið eins góða og hún er
hefði Pharell Williams upptökustjóri ekki verið með ýmsa
lukkugripi við upptökurnar. Á
fréttavefnum Femalefirst segir
söngkonan Pharell meðal annars hafa klæðst Mikka mús
inniskóm sem hann getur ekki
verið án og veiti honum lukku.
Hún segir þá hafa skipt sköpum við gerð breiðskífunnar.

Eins og svo oft áður eru það Hollywood-stjörnurnar utan keppni sem stela senunni í Cannes. Í
dag var það enginn annar en Woody Allen. Nýjasta
mynd hans, Vicki Christina Barcelona, er tekin upp
í Barcelona og er með Javier Bardem, Penelope
Cruz, Scarlett Johansson og nýstirninu Rebecca
Hall í aðalhlutverkum.
Myndin ber með sér einkenni Allens-myndanna en er langt frá því að vera hans besta mynd.
Ástarflækja fjögurra einstaklinga fléttast í ótrúlegum húmor og drama. Javier og Penelope bera
myndina uppi með stjörnuleik og persónur þeirra eru áhugaverðastar.
Vinkonurnar sem Scarlett og Rebecca leika eru frekar klisjulegar týpur
og samtöl þeirra um lífið og tilveruna eitthvað sem við höfum séð oft
áður. Sérstaklega hjá Woody.
Það ætlaði allt um koll að keyra þegar blaðamenn slógust um að
komast inn í blaðamannaherbergið þar sem blaðamannafundurinn
var haldinn. Troðningurinn var eins og fremst á rokktónleikum og

folk@frettabladid.is

Trúðanámskeið, leikritaskrif og spuni
,,Það verða ýmsar nýjungar í boði
hjá okkur í Leynileikhúsinu í
sumar,“ segir Agnar Jón Egilsson,
framkvæmdastjóri Leynileikhússins. Námskeiðin eru fyrir krakka
allt frá 7-20 ára, en fyrir þá sem
eru eldri en 11 ára verða sérhæfðari námskeið í boði. ,,Við verðum
áfram með hefðbundin spunanámskeið, en við ætlum líka að bjóða
upp á söngleikjanámskeið sem
Selma Björnsdóttir mun kenna,
trúðanámskeið, kennslu í leikritaskrifum, leikhúsförðun og gerð
leikgerva,“ segir Agnar.
,,Við búumst við að fá krakka og
unglinga með alvöruáhuga á leiklist því þetta eru skemmtileg, en
jafnframt mjög krefjandi námskeið,“ útskýrir Agnar og bætir
við að það sé aldrei að vita nema
tekið verði eftir hæfileikaríkum
einstaklingum.
,,Við
sendum

blaðamenn sýndu hver öðrum klærnar. Færri
komust að en vildu.
Það verður ekki tekið frá Woody að hann er
einn mesti snillingur sem starfar í kvikmyndaheiminum í dag. Og einn mesti snillingurinn í
Cannes. Woody lék við hvern sinn fingur, í fylgd
með Penelope og Rebeccu, og var óborganlega
fyndinn. Penelope Cruz sannaði líka að hún er
ein áhugaverðasta leikkonan í bransanum í dag,
jafnframt því að vera ein sú fegursta. Woody líður
greinilega vel í Cannes en hann leggur ekki í vana
sinn að ferðast eins og frægt er. Hann hélt sig á Manhattan-eyju um
árabil vegna hræðslu við að ferðast.
Það fer mikið fyrir öðrum kappa í dag, sjálfum hnefaleikakappanum
Mike Tyson. Ekki dæmigerður gestur á kvikmyndahátíð en ný heimildarmynd um Tyson er sýnd í Un Certain Regard-flokknum. Opinská og
einlæg mynd en samt sem áður sorglegt að sjá eina helstu íþróttastjörnu í heimi hálfheiladauða, dapra og slappa.

Síðkjólar de la Renta heilla
Litagleðin heldur áfram í „resort“-sýningum
tískuhönnuðanna í New York. Sýningarpallurinn hjá Oscar De La Renta, sem skreyttur var
hvítum trjám í myntugrænni umgjörð, fylltist
kjólum í sumarlegum litum, auk þess sem
eitt og eitt buxnadress rataði eftir pallinum.
Síðkjólarnir gerðu sérstaklega mikla lukku
hjá áhorfendum eins og Önnu Wintour sem
lét sig vitanlega ekki vanta á viðburðinn.

ÝMSAR NÝJUNGAR

Nóg er um að vera í Leynileikhúsinu.

nýlega nokkra unga leikara í kvikmyndaprufur og svo hafa krakkar
frá okkur bæði tekið þátt í sýningum í Þjóðleikhúsinu og leikið í
sjónvarpsauglýsingum,“
segir
Agnar að lokum.
Öll kennslan munu fara fram í
Austurbæ en upplýsingar um
námskeiðin er finna á heimasíðunni leynileikhusid.is

New Kids snýr aftur

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind.
d. Kópavogi.
Kópa
pavo Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Bandaríska strákasveitin New
Kids on the Block steig á svið í
fyrsta sinn í fimmtán ár á tónleikum í Rockefeller Plaza í New
York. Var tónleikunum sjónvarpað á stöðinni NBC.
Hundruð aðdáenda fylgdust
með þeim syngja sín bestu lög,
þar á meðal Right Stutt og Hang-

in´ Tough. Einnig sungu strákarnir nýjasta smáskífulag sitt,
Summertime. „Aðdáendur okkar
eru það sem málið snýst um og
okkur líður vel vegna þeirra,“
sagði Joey McIntyre. Sveitin
ætlar að fylgja nýja laginu eftir
með tónleikaferð um NorðurAmeríku í september.

SÍÐKJÓLAR OG BUXNADRESS
HJÁ DE LA RENTA
Það var af nógu að taka á „resort“-sýningu
Oscars de la Renta í New York. Síðkjólar fyrir hlý
kvöld, klæðilegir dagkjólar og buxnadress voru
á meðal þess sem hönnuðurinn sendi niður
tískupallinn. Kvöldkjólarnir, á borð við þann
bláa, vöktu sérstaka athygli, enda glæsilegir
með eindæmum.
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FULLT AF AUKAVINNINGUM:
GTA IV • VIKING BATTLE FOR ASGARD • DARK SECTOR
EURO 2008 • INCREDIBLE HULK • KIPPUR AF EGILS ORKU
BÍÓMIÐAR Á KICKIN’ IT OLD SKOOL • PS3 AUKAHLUTIR
DVD MYNDIR OG FULLT AF ÖÐRUM TÖLVULEIKJUM

Það var góður andi sem
sveif yfir vötnum þegar
fatahönnuðurinn, Birta
Björnsdóttir,
opnaði
verslun sína Júniform á
nýjum stað í Ingólfsstræti 8. Birta hefur
saumað og hannað föt
frá því hún var smástelpa en báðir foreldrar
hennar kunna á saumavélar og gott betur en
hún er dóttir Björns
Emilssonar hjá Sjónvarpinu og Eyglóar Eyjólfsdóttur. Allar mestu
skvísur bæjarins voru
mættar til að líta sumarfötin augum en röndóttir
kjólar,
víðar
stuttar
mussur og flottir jakkar
voru mest áberandi í
versluninni.

Í HÁTÍÐARSKAPI Eygló
Eyjólfsdóttir móðir Birtu er
hér ásamt unnusta dóttur
sinnar, Jóni Páli Halldórssyni,
húðflúrmeistara.

GLAÐAR Þórhalla S Jónsdóttir
HÖNNUÐURINN SJÁLFUR

Birta Björnsdóttir klæðist kjól
úr eigin smiðju.

og Guðrún Kolbeinsdóttir
létu sig ekki vanta á opnun
Júniform.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Óhugnaður í Írak
Hópur bandarískra hermanna í
varðstöð í Írak lendir í því að einn
úr hópnum er myrtur. Eftir að hafa
ráðist inn á heimili í leit að sökudólgum snúa hinir svörtu sauðir
hópsins aftur þangað til að nauðga
15 ára stelpunni sem býr þar.
Íraksstríðið er umfjöllunarefni
nýjustu kvikmyndar Brians De
Palma, meistarans sem gerði The
Untouchables og Scarface. Myndinni svipar að einhverju leyti til
fyrri myndar hans, Casualties of
War, þar sem bandarískur hermaður í Víetnamsstríðinu verður vitni
að nauðgun sem fer að naga samvisku hans. Redacted er innblásin
af sönnum atburðum, um nauðgun
bandarískra hermanna í Írak, en er
að öðru leyti algjörlega skálduð.
Redacted sýnir hins vegar
atburðarásina líkt og hún hafi
virkilega gerst, með því að vera
algjörlega byggð upp af upptökum
sem hafa „fundist“, hvort sem þær
koma úr myndbandsupptökuvélum
eða t.d. eftirlitsmyndavélum. Sýndar eru klippur úr sjónvarpsfréttum
og af vefnum, sem koma þá frá
bloggurum, eiginkonum hermannanna eða jafnvel hryðjuverkamönnunum sjálfum. Eitthvað til að
íhuga hvernig sannleikurinn getur
týnst í skoðanaflórunni. Að lokum
er sýnt frá listrænni, tilbúinni
franskri stuttmynd um daglegt líf

KVIKMYNDIR
Redacted
Leikstjóri: Brian De Palma.

★★
Misheppnuð tilraun De Palma til að
varpa nýju ljósi á ástandið í Írak.

hermannanna.
En þrátt fyrir að fjalla um eldfimt málefni á tilraunakenndan
hátt, tekst Redacted illa að viðhalda dramatísku yfirbragði. Persónur myndarinnar skortir dýpt,
og talsmáti þeirra hljómar oft ótrúlegur og þaulskrifaður, andstætt
við
raunveruleikatilfinninguna
sem De Palma vill ná fram. Leikarar eru heldur ekki trúverðugir,
koma ýktir út og virðast vera að
koma fram á sviði. Sé þó leitað að
ljósum punktum má nefna að einstaka senum tekst að vera spennuþrungnar.
Ofan á það virðist Redacted
segja lítið nýtt um ástandið í Írak
þótt andagift De Palma sé vissulega til staðar. Í lokin reynir hann
svo að hreyfa við fólki með raunverulegum myndum af blóðbaðinu,
sem tekst, en minnir í leiðinni á
hversu miklu átakanlegri myndin
hefði getað orðið.

Kynningarfundur um umhverﬁsmál
Umhverﬁsdagur iðnfyrirtækjanna Norðuráls Grundartanga ehf.
og Íslenska járnblendifélagsins ehf. verður haldinn miðvikudaginn
21. maí kl. 16:00 til 20:30 á Hótel Glymi á Hvalfjarðarströnd.
Starfsmenn fyrirtækjanna kynna árangur í umhverﬁsmálum og niðurstöður
umhverﬁsvöktunar ársins 2007. Jafnframt verður starfsemi fyrirtækjanna kynnt.
Áhugafólk er hvatt til að koma á fundinn.

Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Óskað er eftir sjálfboðaliðum til þátttöku í fjölþjóðlegri rannsókn á nýju lyﬁ við ofvirkri þvagblöðru.
Bakhjarl rannsóknarinnar er lyfjafyrirtækið Astellas Pharma Europe B.V. Vísindasiðanefnd, Persónuvernd
og Lyfjastofnun hafa geﬁð leyﬁ fyrir rannsókninni. Rannsóknin fer fram á göngudeild þvagfærarannsókna Landspítalans við Hringbraut. Ábyrgðarlæknir rannsóknarinnar á Íslandi er Guðmundur
Geirsson þvagfæraskurðlæknir, Baldvin Þ. Kristjánsson þvagfæraskurðlæknir er meðrannsakandi.
Leitað er eftir þátttöku karla og kvenna 18 ára og eldri, sem hafa verið með einkenni ofvirkrar þvagblöðru
í að minnsta kosti 3 mánuði. Einkennin eru: tíð og bráð þvaglát (8 sinnum eða oftar/sólarhring) með eða
án þvagleka
Megintilgangur rannsóknarinnar er að athuga verkun, öryggi og þol nýja lyfsins samanborið við annað
virkt lyf og lyﬂeysu.
Á heimsvísu verða þátttakendur 2160, en á Íslandi verða þeir 12. Heildarþátttökutími er 18 vikur.
Sjálfur meðferðartíminn er 14 vikur en fylgst er með þátttakendum í fjórar vikur til viðbótar. Heimsóknir
til læknisins verða 5-6.
Áhætta af þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af notkun rannsóknarlyfsins bæði þekktum og
óþekktum. Ekki er hægt að tryggja árangur af lyfjameðferðinni en niðurstöður rannsóknarinnar geta leitt
til framfara í meðferð á ofvirkri þvagblöðru.
Ef þú hefur áhuga á að fá frekari upplýsingar um rannsóknina geturðu sent tölvupóst á netfangið
sigrunrs@landspitali.is eða hringt í Sigrúnu Rósu Steindórsdóttur hjúkrunarfræðing í síma 543 7100
milli kl. 8-16.
Tekið skal fram að þeir sem svara auglýsingunni hafa á engan hátt skuldbundið sig til þátttöku í
rannsókninni, jafnframt skal tekið fram að þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á
rannsóknartímabilinu.

Sími: 553 2075
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++++

“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

T.V. - kvikmyndir.is

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
HAROLD & KUMAR 2
WHAT HAPPENS IN VEGAS
FORGETTING SARAH MARSHALL
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
SPIDERWICK CHRONICLES
HORTON - ÍSLENSKT TAL

Abagil BRESLIN Jodie FOSTER Gerard BUTLER

kl. 4, 6, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.10
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 2 - ÍSLENSKT TAL
kl. 2, 4 og 6
kl. 2 og 4

12
L
12
L
7
L

mtun!
ð skem
Mögnu
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Steini sigraði Þorskastríðið
Kvikmyndaskóla Íslands og segir að
námið hafi nýst sér vel í tónlistinni. „Ég
nýtti tímann í skólanum til að gera
myndbönd við lögin mín og nokkur lög
eru búin að fá spilun út frá því en platan hefur ekkert selst. Þannig að ég
ákvað að prófa þetta og sjá hvað myndi
gerast,“ segir hann.
Steini er um þessar mundir með
fjörutíu lög á lager sem þarf að velja úr
á næstu plötu og reiknað er með að
sveitin fari í hljóðver í lok júní. Ný
plata er síðan væntanleg í haust undir
merkjum Cod Music. Nánari upplýsingar um Steina má finna á síðunni www.
myspace.com/steinimusic.
-fb

Hljómsveitin Steini bar sigur úr býtum
í hljómsveitakeppninni Þorskastríðið
sem útgáfufyrirtækið Cod Music stóð
fyrir. Alls bárust yfir þrjú hundruð lög
í keppnina frá 102 hljómsveitum og
tónlistarmönnum.
Í verðlaun fær Steini útgáfusamning
við Cod Music, kassa af þorskalýsi og
tíu kíló af þorski. „Ég er mjög þakklátur fyrir að hafa fengið þennan samning
og fyrir að fá tækifæri til að koma lögunum mínum á framfæri,“ segir Þorsteinn Einarsson, forsprakki Steina,
sem gaf í fyrra út plötuna Behold.
Hann ætlar að nýta tækifærið og
byrja að taka lýsi. „Það hefur alltaf
verið ætlunin hjá mér að kaupa lýsi
þannig að þetta kemur að góðum
notum.“ Þorsteinn er nýútskrifaður úr

STEINI Hljómsveitin Steini bar sigur úr býtum
í hljómsveitakeppninni Þorskastríðinu.

Vinsæl Pokémonvefsíða
Mynd sem engin O.C.og / eða Mixed Martial
Arts aðdáandi ætti að láta fram hjá sér fara.

Frábær barna/fjölskyldumynd

ÁLFABAKKA
NEVER BACK DOWN
kl. 5:40 - 8 - 10:20
NIM´S ISLAND
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
3-D DIGITAL
U2 3D
kl. 10:30/3D
IRON MAN

DIGITAL

SELFOSS
kl. 4 - 6 - 8

14

NIM´S ISLAND

L

DRILLBIT TAYLOR
MAID OF HONOR

kl. 4 - 6
kl. 8

10

IRON MAN
RUINS

kl. 10:10
kl. 10:10

12

L

kl. 3D - 5:30D - 8D -10:30 12

L

L

IRON MAN
MAID OF HONOR

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
VIP
kl. 3:30 - 5:40 - 8 -10:30 L

OVER HER DEAD BODY
DRILLBIT TAYLOR

kl. 1:30
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

7

NEVER BACK DOWN

10

kl. 8

16

IRON MAN
UNDERDOG

kl. 5:40 - 8
kl. 4

12

IN THE VALLEY OF ELAH

DRILLBIT TAYLOR
THE HUNTING PARTY

kl. 4
kl. 10:15

L

16

AKUREYRI
kl. 6- 8- 10:15 12
L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30
KRINGLUNNI
NEVER BACK DOWN
kl. 8:10 - 10:30
NIM´S ISLAND
kl. 2 - 4 - 6 - 8

L

L

NIM’S ISLAND

U2 3D
3-D DIGITAL
THE HUNTING PARTY

kl. 4/3D -6/3D
kl. 8:10 - 10:30

L

IRON MAN
OVER HER DEAD BODY

kl. 2 - 5:30
kl. 8

12

12

IRON MAN
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 1:30 - 10
kl. 2 - 4

12

STREET KINGS

kl. 10

16

SHINE A LIGHT

kl. 5:50

L

7

KEFLAVÍK
kl. 2 - 4 - 6 - 8 -10 L

14

7

L

NÝTT Í BÍÓ!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í
BANDARÍKJUNUM!

HAROLD OG KUMAR
ERU MÆTTIR AFTUR!

ÖSKUR BERA ENGAN
ÁRANGUR!

Hlín Vilhjálmsdóttir Önnudóttir, átján ára nemandi
í MH, heldur úti öflugri
vefsíðu sem tileinkuð er
öllu sem viðkemur Pokémon. Heimsóknir á síðuna
eru komnar vel yfir eina og
hálfa milljón.
„Ég féll fyrir Pokémon árið 2000,
þegar ég spilaði þessa leiki fyrst
hjá frænda mínum,“ útskýrir Hlín,
sem hefur verið aðdáandi alls sem
Pokémon snertir síðan. „Ég byrjaði
að gera vefsíður árið 2002 og þessi
síða fór í loftið í nóvember sama
ár,“ segir Hlín, en síðan heitir The
Cave of Dragonflies.
Almenningur kannast helst við
Pokémon af tölvuleikjunum sem
nutu mikilla vinsælda hér á landi
fyrir nokkru, en Hlín segir töluvert
meira í fyrirbærið varið en svo.
„Fólk er mikið í því að spekúlera í
þessum Pokémon-heimi, skrifa
sögur sem gerast í honum og slíkt,“
útskýrir hún. „Í heiminum búa
margar tegundir af furðulegum
verum sem hafa ýmsa yfirnáttúrulega krafta. Maður spilar sem ein
manneskja í þessum heimi, en í
rauninni spilar maður ekki á móti
öðrum keppendum. Það er ekki til
neinn leikur þar sem margir spila
saman, en ég veit að margir vonast
til þess að það verði einhvern tíma
til,“ segir Hlín.

Heimsóknir á vefsíðu hennar eru
nú komnar vel yfir eina og hálfa
milljón, nokkuð sem Hlín segist
ekki hafa reiknað með í upphafi.
Hún segir töluvert til af vefsíðum
helguðum Pokémon. „Það eru til
margar stærri síður en mín, en ég
veit ekki um neinar aðrar íslenskar,“ segir hún. Hlín segist finna
fyrir því að áhugi á Pokémon sé
enn fyrir endi, þó hann hafi eitthvað hjaðnað síðan æðið reið yfir
landið. „Maður sér einhverja vera
að spila og í Nexus er ennþá verið
að selja Pokémon-spil og svona,“
segir hún.
Hlín segir misjafnt hversu miklum tíma hún verji í síðuna í viku
hverri. „Það getur verið ansi mikið.
Um daginn var ég nokkurn veginn
allan daginn í henni, annars vegar
að skrifa kafla í ákveðinni sögu
sem ég er að gera, og hins vegar
skrifa á síðuna sjálfa,“ útskýrir
Hlín, sem hyggst halda áfram að
bæta við síðuna. „Hún fær ágætis
undirtektir, og ég er ekki manneskjan sem gefst upp á hlutunum,“
segir hún kímin.
Hlín er sem stendur í vorprófum í
MH þar sem hún er á náttúrufræðibraut, en á döfinni í sumar er meðal
annars ferð til Spánar, þó að sólarströnd verði þar ekki í aðalhlutverki.
„Ég er í Ólympíuliði Íslendinga í
stærðfræði. Við byrjum í þjálfunarbúðum í júní og svo keppum við á
Spáni í júlí,“ útskýrir Hlín.

SparBíó 550kr
SUNNUDAG

NIMS ISLAND
KL. 1:30 Í ÁLF. KL. 2 Í KRI.
OG Í KEFL KL. 4 Á SELF.
,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FB

IRON MAN
KL. 3 Í ÁLF. KL. 1:30 Í KRI.,
KL. 2 Í KEF. OG 5:40 Á AK.

OVER HER DEAD BODY
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

Hlín Vilhjálmsdóttir Önnudóttir féll fyrir
Pokémon-heiminum þegar hún spilaði
slíkan tölvuleik fyrst fyrir átta árum.
Síðustu ár hefur hún haldið úti Pokémonvefsíðu, sem hefur fengið yfir eina og
hálfa milljón heimsókna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Vefsíðu Hlínar má finna á dragonflycave.com.
sunna@frettabladid.is

REYKJAVÍK s AKUREYRI s KEFLAVÍK s SELFOSS

MADE OF HONOUR
KL. 3:30 Í ÁLFABAKKA

DRILLBIT TAYLOR
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG
KL. 4 Á AKUREYRI

UNDRAHUNDURINN
M/ÍSL TALI KL. 1:30 Í ÁLF.,
2 Í KRINGL. OG 4 Á AK.

TILBOÐSVERÐ
ÞAÐ ÞARF ALVÖRU KARLMANN TIL AÐ
VERA BRÚÐARMEYJA!

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU

14 HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.3 - 5.45 - 8 - 10.15
PROM NIGHT
kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS
kl.1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
REDACTED
kl.3 - 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS LÚXUS kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR
kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
IRON MAN
kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40 12 TROPA DE ELITE
kl. 8
MADE OF HONOUR
kl. 8 - 10.15
THE RUINS
kl. 10.20
SUPERHERO MOVIE
kl.1 - 4 - 6
kl. 3 - 6 ENSKUR TEXTI
5% 7 BRÚÐGUMINN
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.1 - 2.30
5%
HORTON
kl.1 - 4 ÍSLENSKT TAL

SÍMI 530 1919

PROM NIGHT
WHAT HAPPENS IN VEGAS
STREET KINGS
21
BRÚÐGUMINN
HORTON

5%

kl.4 - 6 - 8.30 - 10.30
kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 4 - 6 ÍSLENSKUR TEXTI
kl.3.30 ÍSLENSKT TAL

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
16
16
16
7

SÍMI 462 3500

14 HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB
WHAT HAPPENS IN VEGAS
16 MADE OF HONOUR
12 BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
7 HORTON

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10
kl. 6
5%
kl.4
kl.4 ÍSLENSKT TAL

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

12

KL.1 SMÁRABÍÓ
GARBÍÓ
KL.3 REGNBOGINN
KL. 4 BORGAR
BÍÓ
KL. 4 BOR KÓL
Ó
KL.3.30 HÁS ABÍ

NÓTT DAUÐANS

KL.3 REGNBOGINN

KL.3 REGNBOGINN

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
Ó
KL.3.30 HÁSKÓLABÍ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL. 4 BORGARBÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ
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Krúttin lenda í kreppunni
„Krúttið er dautt. Það er allt í lagi
að klæða sig eins og krútt en það
er enginn að hlusta á þessa tónlist
lengur,“ segir útvarpsmaðurinn
Þorkell Máni Pétursson hjá X-inu
977 sem hefur breytt spilunarlista
sínum.
„Krúttið er ekkert ósvipað og
þetta ömurlega góðærisfyrirbæri
sem allir héldu að væri hinn nýi
sannleikurinn en viti menn, kreppan kom og líka hjá krúttunum.“
Að sögn Þorkels Mána verður
spilunarlisti stöðvarinnar svipaður og áður fyrir utan það að krúttsveitir fá minna vægi, sérstaklega
þær erlendu. „Hlustendur eru
ekki að fíla krútt-tónlistina. Þeir
vilja meira rokk og meiri
greddu.“
Eldri sveitir á borð við Led

Zeppelin, Deep Purple og gítarsnillinginn Jimi Hendrix hljóta
sem fyrr ekki náð fyrir augum Xins. „Ég vil taka það fram að Zeppelin er frábær hljómsveit en hún
verður ekki spiluð hér á X-inu. Við
erum ekki að fara að spila gamalt
rokk og við spilum í mesta lagi eitt
og eitt „eitís“-lag með böndum
eins og The Clash og The Smiths.
Þorkell Máni segir að X-ið hafi
fyrrum spilað mikið af nýju efni
sem hafi ekki enn náð vinsældum
hér heima. „Við erum ekki að taka
inn nýtt efni jafnhratt og áður. Við
höfum oft verið svo mikið á undan
„hæpinu“ og það var að bíta okkur
svolítið í rassinn. Við erum alltaf
nýjastir og ferskastir en það þarf
stöðugt að vera endurnýjun í
gangi.“
- fb

ÞORKELL MÁNI OG FROSTI Rokkararnir á X-inu hafa breytt spilunarlista sínum og

dregið úr krútt-áhrifunum.

RANNSÓKNAÞING

Rannsóknir í fyrirtækjum
Alþjóðlegar samanburðarmælingar sýna að Íslendingar hafa dregist aftur úr í nýsköpunar- og þróunarstarﬁ í atvinnulíﬁnu
á undanförnum árum og er brýnt að auka hvata til að snúa þeirri þróun við. Í fámennu landi er mikilvægt að sameina
kraftana. Vísinda- og tækniráð hefur í framtíðarsýn sinni til 2020 m.a. lagt áherslu á virkt samstarf fyrirtækja, háskóla
og stofnana í rannsóknum, nýsköpun og þróunarstarﬁ. Öﬂugar rannsóknir eru undirstaða þekkingarþjóðfélagsins og brýnt
að hvetja sem ﬂest fyrirtæki til þess að þær verði reglulegur þáttur í starfsemi þeirra.

Dagskrá
8.30 Setning. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
menntamálaráðherra

Dagskrá vegna hvatningarverðlauna
Vísinda- og tækniráðs

8.45 Rannsóknir í íslenskum fyrirtækjum.
Hver er staðan nú? Guðrún Nordal, formaður
vísindanefndar

10.30 Tónlist. Ragnheiður Gröndal söngkona og
Guðmundur Pétursson gítarleikari

9.00 Rannsóknir í sprotafyrirtækjum. Kristján Leósson,
Háskóla Íslands (Hvatningarverðlaun 2007) Björn Örvar, ORF
Líftækni (Nýsköpunarverðlaun 2008) Vilbjörg Einarsdóttir,
Mentor (Vaxtarsprotinn 2008)
9.45 Nauðsyn rannsókna í fyrirtækjum.
Tryggvi Þór Herbertsson, forstjóri Askar Capital

Rannsóknaþingið er öllum opið.
Þinggestir eru vinsamlega beðnir að skrá sig með
tölvupósti til rannis@rannis.is eða í síma 515 5800

IÐNAÐAR
RÁÐUNEYTIÐ

Rannsóknamiðstöð Íslands • Laugavegi 13 • 101 Reykjavík • Sími 515 5800 • www.rannis.is

Auglýsingasími

MENNTAMÁLA
RÁÐUNEYTIÐ

11.10 Rannsóknaþingi slitið
Fundarstjóri Hallgrímur Jónasson, forstöðumaður Rannís

10.00 Pallborð. Hvernig er hægt að örva fyrirtæki
til rannsókna? Þingmennirnir Illugi Gunnarsson, Katrín
Jakobsdóttir, Katrín Júlíusdóttir og Birkir Jónsson sitja í
pallborði. Stjórnandi er Þorlákur Karlsson prófessor, forseti
viðskiptadeildar HR

FORSÆTIS
RÁÐUNEYTIÐ

10.45 Geir H. Haarde, forsætisráðherra og formaður Vísindaog tækniráðs, afhendir Hvatningarverðlaun Vísinda- og
tækniráðs. Jakob K. Kristjánsson formaður dómnefndar gerir
grein fyrir niðurstöðu nefndarinnar

– Mest lesið

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

Þriðjudaginn 27. maí kl. 8:30-11:10 á Grand Hótel Reykjavík, Hvammi, Sigtúni 38.
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FJÓRIR LEIKMENN KR ERU Á BATAVEGI: STYTTIST Í LYKILMENN SEM STYRKJA HÓPINN MIKIÐ

> Fjöldi leikja í dag
Fjórir leikir fara fram í Landsbankadeild kvenna í dag
og þar ber hæst viðureign Breiðabliks og Keflavíkur í
Kópavoginum. Keflavíkurstúlkur stóðu í KR-stúlkum og
geta svo sannarlega gert
toppliðunum skráveifu.
Valur mætir HK/Víking
í Egilshöll, Fylkir tekur
á móti Aftureldingu og
Stjarnan á móti Fjölni. Þá fer
fram heil umferð í 1. deild
karla þar sem Víkingar taka
meðal annars á móti KA.

sport@

Það horfir til betri vegar hjá fjórmenningunum
Logi Ólafsson vonast eftir því að fjórir sterkir
leikmenn sem hafa átt við meiðsli að stríða
geti leikið með KR á næstunni. Þetta
eru markmaðurinn Stefán Logi
Magnússon, Pétur Hafliði Marteinsson, Grétar Ólafur Hjartarson og Atli
Jóhannsson.
„Pétur æfði á föstudag
og er byrjaður að hlaupa
of æfa með bolta. Það er
það mesta sem hann
hefur gert í langan tíma.
Svo sjáum við til hvort
eftirköst af þessu verða,“
sagði Logi en ýmislegt
hefur plagað Pétur. Meðal annars ökklameiðsli auk nára- og
bakmeiðsla. „Hann hefur verið
í stífum meðferðum.“

Grétar Ólafur æfði í fyrsta skipti á föstudag
þar sem hann tók þátt í reitabolta. „Það fer
stigvaxandi hversu mikið hann treystir sér í.
Hann finnur ekkert fyrir þessi þegar hann
hleypur og hann er að styrkja sig mikið,“
sagði Logi en Grétar viðbeinsbrotnaði í leik
gegn Þór í Lengjubikarnum.
Atli var á bekknum gegn Grindavík í fyrstu
umferð en kom ekki við sögu þar. Hann
var ekki í hópnum gegn Fjölni. „Hann
var aðeins stífur eftir að hafa leikið einn
hálfleik með U23 ára liðinu um daginn
þar sem hann skoraði meðal annars
stórbrotið mark með hjólhestaspyrnu.
Hann var í hópnum í fyrsta leiknum og
er allur að koma til. Hann hefur lagt
gríðarlega mikið á sig í aukaæfingum,“ sagði Logi en Atli var meiddur
í
nára.

Stefán Logi tognaði á liðbandi á ökkla og
verður frá í nokkrar vikur til viðbótar. „Hann
hefur gengið með hækjur
en það eru um tvær vikur í
hann. Endurkoma þessara
manna hefur gríðarlega
mikið að segja fyrir okkar
hóp. Þeir hafa verið inni í
myndinni sem mjög
sterkir leikmenn og
þeir auka styrkleika hópsins
mikið. Þeir bæta
allt,“ sagði Logi
sem horfir þó
til betri vegar.
Næsti leikur KR er
gegn Breiðablik á
þriðjudag.

Úrslitakeppnin er komin til að vera
Umdeild úrslitakeppni hefur verið sett á laggirnar á ný og stjórn HSÍ er komin með meira vald en áður. Guðmundur Ingvarsson var naumlega endurkjörinn formaður en mótframbjóðandi hans gagnrýnir kjörið.

LOGI Er hér í meðferð á EM í janúar, rétt
eins og núna.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Logi Geirsson er meiddur:

Mikið áfall fyrir
landslið Íslands
HANDBOLTI Íslenska landsliðið í
handbolta hefur orðið fyrir
mikilli blóðtöku en Logi Geirsson
verður ekki með í undankeppni
Ólympíuleikanna og undankeppni
HM. Þetta kom í ljós á föstudag
en Logi er með rifinn magavöðva
eftir samstuð við liðsfélaga sinn
Florian Kehrmann. „Ég hélt ég
myndi enda í hjólastól,“ sagði
Logi um höggið.
Guðmundur Guðmundsson
landsliðsþjálfari fékk fréttirnar á
föstudag. „Ég er að skoða hvaða
möguleika við eigum og við
tökum ákvörðun fljótlega. Við
völdum stóran hóp í verkefnin,
meðal annars vegna þessara
meiðsla,“ sagði Guðmundur. Logi
meiddist í síðustu viku en eðli
meiðslanna voru óljós þar til á
föstudag.
Jalieski Garcia gaf ekki kost á
sér í landsliðið og því eru
rétthentar skyttur af skornum
skammti. „Raunverulega gaf
hann mér afsvar á sínum tíma en
það er ekki útilokað að ég ræði
við hann aftur.“
Arnór Atlason hefur einnig
spilað skyttustöðuna en hann
kemur beint til móts við landsliðið á Spáni þar sem hann spilar nú
til úrslita með GOG um titilinn í
Danmörku. „Við skulum vona að
hann komi heill út úr þeim. Þetta
er rosalegt hvernig þeir spila og
skemma fyrir undirbúningi
okkar,“ sagði áhyggjufullur
landsliðsþjálfari að lokum.
- hþh

HANDBOLTI Fjögurra liða úrslitakeppni hefur verið komið á í efstu
deildum handboltans. Deildafyrirkomulagið hefur verið umdeilt og
skiptar skoðanir eru um gildi
úrslitakeppninni. Hefur þá helst
verið gagnrýnt að það dragi úr
vægi deildakeppninnar.
Einar
Þorvarðarson,
framkvæmdastjóri HSÍ, segir það ekki
endilega vera. „Það verða bara
fjögur lið sem fá að koma í úrslitakeppnina og það setur auðvitað
pressu á öll liðin. Spennan ætti því
að haldast og samkeppnin verður
til staðar. Það gerir það að verkum
að það verður hápunktur í lok
mótsins,“ sagði Einar.
Hann benti á að fyrirkomulagið
hafi reynst vel áður á Íslandi.
Hann segir einnig að þetta sé nú
bundið í lög og býst ekki við því að
breyting verði á þeim í bráð.
„Þessi reglugerð er nú komin í
fastan ramma og það er búið að
taka allan slaginn. Úrslitakeppnin
er það sem félögin kusu um, það
eru á endanum þau sem ráða.“
FRAMKVÆMDASTJÓRINN OG FORMAÐURINN Einar Þorvarðarson og Guðmundur Ingvarsson á ársþinginu í gær. Hagnaður HSÍ

nam tæpum fjórum milljónum og er eigið fé sambandsins nú orðið jákvætt um 500 þúsund krónur.

TAPAÐI SLAGNUM Hlynur Sigmarsson
var nálægt því að skáka sitjandi forseta
HSÍ til átján ára en hafði ekki erindi sem
erfiði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stjórn HSÍ fær nú meiri völd en
lagabreyting þess efnis var samþykkt. Þar með getur stjórnin
breytt reglugerðum en ekki lögum.
Þá var samþykkt að umspil fari
fram um laust sæti í efstu deild á
milli liðs í sjöunda sæti úrvalsdeildar og 2-4. sætis neðri deildar.
Guðmundur Ingvarsson var
endurkjörinn formaður. Hann
hlaut 38 atkvæði gegn 29 atkvæðum Hlyns Sigmarssonar en þetta
er í fyrsta sinn í tólf ár sem Guðmundur fær mótframboð. „Ég
háði enga kosningabaráttu, hvorki
á fundinum né áður. Mín verk voru
lögð á vogarskálirnar og ég er
ánægður með þann stuðning sem
mér er sýndur,“ sagði Guðmundur.

Félögin fá mismunandi fjölda
atkvæða sem ræðst af iðkendafjölda. Mest fá félög fjögur
atkvæði. Guðmundur vildi lítið tjá
sig um hvort þessi naumi sigur
vekti hann til hugsunar um það
hvort óánægja sé með störf hreyfingarinnar. „Í svona embætti hugsar maður iðulega hvort maður sé
að gera rétt eða ekki. Hlynur var
með aðrar áherslur en ég og þingheimur mat það svo að mín verk
væru nógu góð. Því fór sem fór,“
sagði Guðmundur sem situr nú
sitt síðasta ár sem formaður.
Hlynur var ómyrkur í máli eftir
þingið. „Ég hefði þurft að snúa
einu félagi, þá hefði þetta horft
öðruvísi við. Það er ekkert gaman
að tapa en ég fer sáttur frá borði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

En ég vissi að svona gæti farið og
það var erfitt að berjast gegn
þessu,“ sagði Hlynur sem grunar
menn í innsta hring HSÍ um að
hafa óhreint mjöl í pokahorninu.
„Það var ýmislegt reynt. Mér
finnst sárast í þessu hvernig ýmsir
aðilar unnu nokkuð óheiðarlega
gegn mér. Ýmis vinnubrögð fannst
mér ekki til sóma í þessari baráttu,“ sagði Hlynur dulur. „Það er
í lagi að menn berjist á milli félaga
og komi sínu á framfæri til að fá
góða kosningu en aðrar aðferðir
hélt ég að þekktust ekki í þessu.
Þetta kemur úr innsta kjarna sambandsins og það kemur mér á
óvart,“ sagði Hlynur sem segist
nú vera hættur afskiptum af handbolta.
hjalti@frettabladid.is

Snæfell ræddi við Sigurð Ingimundarson en réð landsliðsþjálfara Makedóníu:

Reyndur þjálfari í Hólminn
KÖRFUBOLTI Snæfell hefur gengið frá ráðningu á
þjálfara fyrir næsta tímabil. Sá heitir Jordanco
Davitkov sem lætur af starfi sem landsliðsþjálfari Makedóníu til að flytja í Hólminn. Snæfell
ræddi við Sigurð Ingimundarson, þjálfara Keflavíkur, og kannaði áhuga hans á starfinu.
„Við ræddum við Sigurð til að heyra hug
hans en það fór ekki mikið lengra en það,“
sagði Sæþór H. Þorbergsson, formaður
körfuknattleiksdeildar Snæfells. Fráfarandi þjálfari, Jeff Kotila, aðstoðaði Snæfell við leitina að nýjum þjálfara sem miklar vonir eru bundnar
við.
„Við horfum fram á veginn og við ætlum
okkur á hærra plan,“ sagði Sæþór. „Hann
vildi prófa einhverja nýja hluti og það er
ánægjulegt að hafa klárað þjálfaramál
okkar.“
Davitkov spilaði í tuttugu ár og vann
fjölda titla en hann spilaði í sautján ár með
Rabotnicki, sterkasta liði Makedóníu. Hann

var einnig fyrirliði landsliðsins. Þjálfaraferill
hans hófst árið 1999 þegar hann var spilandi þjálfari hjá Nikol Fert-Gosti. Hann vann tvöfalt sitt
fyrsta ár með því og þjálfaði síðan nokkur lið og
náði góðum árangri en vann enga titla.
Hann var svo ráðinn þjálfari Rabotnicki árið 2004 og vann aftur tvöfalt
þrjú ár í röð með sínu gamla félagi
og var kosinn þjálfari ársins öll
árin. Hann var yfirþjálfari landsliðs Makedóníu frá 2001 og vann
fimmtán leiki en tapaði tíu með
því í undankeppni Evrópúmótsins.
Justin Shouse er farinn frá
Snæfelli líkt og Anders Katholm.
Sæþór segir að vilji sé hjá báðum
aðilum að Slobodan Subasic komi
aftur en það er ekki frágengið. „Við
ætlum að bæta við okkur Evrópumanni
og Bandaríkjamanni fyrir næsta tímabil,“ sagði Sæþór.
- hþh

F í t o n / S Í A

Blaðberinn minn
hjálpar mér að taka til

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

30

18. maí 2008 SUNNUDAGUR

ÞÝSKI HANDBOLTINN
Úrslit síðustu umferðar í gær:
Nordhorn - Lemgo

41-39

Logi Geirsson lék ekki með Lemgo.
Lübbecke - Füsche Berlin
30-26
Hvorki Þórir Ólafsson né Birkir Ívar Guðmundsson léku með Lübbecke.

Flensburg - Minden

Hápunktur Hermanns á ferlinum
Hermann Hreiðarsson varð í gær enskur bikarmeistari með Portsmouth. Hermann segir þetta vera
hápunktinn á sínum ferli. Hann er fyrsti Íslendingurinn sem vinnur þessa elstu bikarkeppni heims.

28-29

Alexander Petersson skoraði þrjú mörk fyrir
Flensburg en Einar Hólmgeirsson ekkert. Einar
Örn Jónsson skoraði sex mörk fyrir Minden.

Wilhelmshavener Rhein-Neckar-Löwen 30-37
Gylfi Gylfason skoraði sex mörk fyrir Wilhelmsh.

Gummersbach - Magdeburg

33-35

Guðjón Valur Sigurðsson skoraði átta mörk fyrir
Gummersbach og Róbert Gunnarsson sjö.

Hamburg - Göppingen

29-24

Jaliesky Garcia skoraði eitt mark fyrir Göppingen.

HBW Balingen - Großwallstadt
Essen - Melsungen
Kiel - Wetzlar

35-30
35-35
35-26

Lokastaða efstu og neðstu liða:
1. Kiel
2. Flensburg
3. Hamburg
4. Rhein-Neckar-Löwen
5. Nordhorn
6. Gummersbach
7. Lemgo
8. Magdeburg
------------------------------------15. Minden
16. Essen (fer í umspil um laust sæti)
17. Lübbecke
18. Wilhelmshavener

61 stig
54 stig
54 stig
52 stig
50 stig
41 stig
39 stig
37 stig
18 stig
18 stig
18 stig
14 stig

BIRKIR Féll með Lübbecke í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þýski handboltinn:

Einar Örn felldi
Birki og Þóri
HANDBOLTI Sigur hjá Einari Erni

Jónssyni og félögum hans í
Minden þýddi að félagið bjargaði
sér frá falli úr þýsku úrvalsdeildinni en sendi um leið Lübbecke
niður í 2. deild. Með því liði leika
Birkir Ívar Guðmundsson og
Þórir Ólafsson.
Minden vann stórlið Flensborgar 29-28 á útivelli og skoraði
Einar sex mörk. Lübbecke vann
reyndar sinn leik en þar sem
önnur úrslit voru því ekki í hag
fellur það niður um deild. Birkir
og Þórir fylgja því Gylfa Gylfasyni sem fellur með liði sínu
Wilhelmshavener.
- hþh

FÓTBOLTI Leikur Portsmouth og Cardiff í gær

fer ekki í sögubækurnar fyrir skemmtanagildi.
Hermanni Hreiðarssyni gæti ekki verið meira
sama um það. Hann náði hápunkti ferils síns í
gær þegar hann kyssti silfraða bikarinn, verðlaunagrip fyrir sigur í elstu bikarkeppni
heims.
Sigurinn tryggði einnig sæti Portsmouth í
UEFA-bikarkeppninni á næsta tímabili sem
verður fyrsta Evrópuævintýri félagsins.
Í þrettán ár höfðu fjögur stórliðin á Englandi, Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester United, unnið bikarinn. En með marki frá
Kanu í fyrri hálfleik, þar sem hann skóflaði
boltanum inn eftir að Peter Enkelman sló fyrirgjöf frá, batt enda á það. Portsmouth varð bikarmeistari árið 1939 og er þetta fyrsti titill
félagsins síðan.
Hermann varð atvinnumaður á Englandi árið
1997 þegar hann gekk í raðir Crystal Palace.
Það hefur því tekið hann ellefu ár að ná í bikar
og honum var svo sannarlega létt. „Þetta er
búið að taka sinn tíma,“ sagði Hermann. Hann
hefur leikið í öllum atvinnumannadeildum
Englands og raunar oftar tekið þátt í botnbaráttu í stað þess að berjast um titla.
„Þetta er gríðarlegur léttir, við höfum beðið
lengi eftir þessu,“ sagði Hermann sem lítur á
sigurinn í bikarkeppninni sem hápunkt ferils
síns. „Þetta er langbesti árangur sem ég hef
náð. Þetta er stórkostlegt,“ sagði Hermann.
Leikurinn sjálfur var eins og áður sagði
bragðdaufur. Cardiff byrjaði betur og átti
raunar nokkkrar álitlegar sóknir. David James
var vel á verði allan tímann og stóð vaktina í
markinu vel. Kanu skoraði svo og staðan í hálfleik var 1-0.
Cardiff náði reyndar að skora í síðari hálfleiknum en markið var dæmt af vegna hendi.
Réttur dómur þar á ferð. Leikurinn fjaraði svo
í raun út og leikmenn Portsmouth böðuðu sig í
kampavíni, trölluðu og fögnuðu með þúsundum stuðningsmanna sinna langt eftir leik.
Þjóðhátíðardagur þeirra bláklæddu. Á
meðan sat 1. deildarliðið eftir með sárt
ennið en það getur svo sannarlega
borið höfuðið hátt eftir frábæran
árangur.
„Þetta er frábært,“ sagði Harry
Redknapp, stjóri Portsmouth,
um sinn fyrsta titil sem leikmaður og stjóri. „Draumur
minn er að rætast og þetta
hefur verið frábær dagur
fyrir alla, leikmenn og stuðningsmenn. Cardiff setti mikla
pressu á okkur og við þurftum
að verjast erfiðum sóknarlotum þeirra. Vörnin var frábær,“
sagði Redknapp en Hermann
fær fína dóma fyrir leik sinn í
gær.
„Þetta er besta augnablik
lífs míns,“ sagði Kanu,
sem skoraði sigurmarkið.
„Mér líður vel, ég er
ánægður. Ég klúðraði
góðu færi en ég er einn
af reyndari leikmönnum
liðsins og maður verður
bara að halda áfram.
Þegar
stuðningsmenn
okkar standa svona vel
við bakið á okkur er ekki
annað hægt en að berjast
fyrir þá,“ sagði Kanu.

ÁNÆGÐIR Glen Johnson, Hermann og Sulley Muntari hlaupa um með bikarinn á Wembley í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

STUÐNINGSMAÐUR NÚMER EITT John Anthony er líklega harðasti stuðningsmaður Portsmouth.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SÁTTUR Eyjamaðurinn

gat skiljanlega ekki
leynt gleði sinni
með sigurinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

- hþh

EKKERT NEMA JAFNTEFLI Arnór Sveinn

Aðalsteinsson á fleygiferð gegn Þrótti.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landsbankadeild karla:

Fjögur jafntefli
Blika í röð
FÓTBOLTI Breiðablik setti met í
fyrra með því að gera jafntefli í
níu af átján leikjum sínum og það
lítur út fyrir að Blikar ætli að
reyna að bæta metið í ár.
Breiðablik hefur gert jafntefli í
fyrstu tveimur leikjum sínum og
um leið eru jafnteflin orðin
fjögur í röð því Blikar gerðu
jafntefli í tveimur síðustu
umferðum sínum í fyrra.
Blikar geta jafnað met geri þeir
jafntefli við KR í næsta leik því
aðeins eitt lið hefur gert fimm
jafntefli í röð síðan þriggja stiga
reglan var tekin upp 1984.
Víkingar gerðu fimm jafntefli í
röð sumarið 1990.
- óój

Það er heldur betur farið að hitna í kolunum í NBA-körfuboltanum þar sem úrslitin nálgast:

Kobe Bryant leiddi Lakers í úrslitin
NBA Los Angeles Lakers mætir New Orleans Hornets eða

San Antonio Spurs í úrslitum Vesturstrandar í NBA körfuboltanum eftir sigur á Utah Jazz í fyrrinótt, 108-105. Þetta er
í fyrsta sinn í fjögur ár sem Lakers kemst í úrslit sinnar
deildar en Lakers vann einvígið við Utah 4-2.
Úrslitin réðust á lokasekúndunum en bæði Paul Millsap
og Deron Williams skutu þá þriggja stiga skotum fyrir Jazz
sem geiguðu. Lakers fór því með sanngjarnan sigur af hólmi
en Kobe Bryant fór fyrir sínum mönnum, eins og svo oft
áður, hann skoraði 34 stig, tók átta fráköst og gaf sex stoðsendingar.
„Þetta er stórt skref hjá okkur. Við sýndum mikinn karakter með því að koma hingað og vinna. Þetta hefur verið
frábær för og við viljum halda sigurgöngunni gangandi. Það
er mikið afrek að komast í úrslit deildarinnar en við trúum
því að við getum afrekað stærri og meiri hluti,“ sagði vígreifur Bryant eftir leikinn.
Pau Gasol skoraði sautján stig fyrir Lakers og Derek Fisher sextán en Williams var stigahæstur hjá Utah með 21
stig. Leikmenn Jazz gerðu vel í að gera leikinn spennandi en
þeir voru nítján stigum undir í hálfleik.

KOBE Matt Harpring gerir hér

örvæntingafulla en árangurslausa tilraun til að stöðva
kappann.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Oddaleikur í Austrinu
Dramatíkin heldur áfram hjá Cleveland Cavaliers og
Boston Celtics sem þurfa oddaleik til að skera úr um
hvort liðið mætir Detroit Pistons í úrslitum Austurstrandarinnar. Cleveland vann leik liðanna í fyrrinótt
74-69.
Varnarleikur Cleveland var framúrskarandi og með
því að fara með gott forskot inn í hálfleikinn lagði liðið
grunninn að góðum sigri. Samt sem áður var Boston
aldrei langt undan en LeBron James átti frábæran leik
fyrir Cleveland og skoraði tæplega helming stiga síns
liðs, 32 talsins.
Þetta var sjötti tapleikur Boston á útivelli í röð í
úrslitakeppninni en heimavöllur liðsins er afar sterkur. Þar hafa þeir unnið sjö leiki í röð og alls fimmtán af
átján oddaleikjum liðsins á heimavelli í gegnum tíðina. Oddaleikurinn fer einmitt fram í Boston á mánudag.
„Ég er ekki tilbúinn til að fara í sumarfrí,“ sagði
James. „Við getum unnið þá, við vitum það vel. Við
þurfum bara að sýna það.“
- hþh
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Íslenska markmenn skortir
eitt lykilatriði
Hin víðfrægi Claes Hellgren hélt námskeið fyrir
íslenska markmenn í gær. Hann segir íslenska markmenn yfirleitt hafa tvö af þremur lykilatriðum sem
markmenn í heimsklassa þurfa að hafa. Fréttablaðið leit við á æfinguna í Digranesi og settist niður
með Hellgren eftir eina af verklegu æfingunum sem
hann stóð fyrir.
HANDBOLTI Claes Hellgren hefur

leiðbeint markmönnum í 34 ár og
miðlaði því af mikilli reynslu til
þeirra sem sóttu námskeið hans í
gær. Fimm markmenn tóku þátt í
verklegum æfingum og yfir 30
manns fylgdust með og lærðu.
Meðal þeirra voru þjálfarar í
úrvalsdeild karla á borð við Patrek Jóhannesson hjá Stjörnunni og
Óskar Bjarna Óskarsson hjá Val.
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari leit einnig við.
Þegar Fréttablaðið bar að garði
var Hellgren að leiðbeina markmönnum í verklegri æfingu.
Nokkrir strákar komu inn úr horninu og Hellgren skipti um markmenn eftir hentugleika. Svo leiðbeindi hann þeim nákvæmlega
hvernig þeir ættu að bera sig að,
sagði hvað var gott og hvað
mætti bæta.
Hann tók markmenn líka á
eintal og gaf þeim góð ráð.
Auk þess kallaði hann á
þjálfara eins markmannsins
og sagði honum hvað hann
ætti sérstaklega að æfa.
Sannarlega ítarlegar leiðbeiningar og góður skóli
fyrir reynslumikla markmenn sem og þá sem eru að
koma upp.

gerði í einum leik á Evrópumótinu, í fimm leiki yrði það nóg fyrir
Ísland til að vinna mótið. Þeir hafa
liðið og þjálfarana. Björgvin getur
byrjað á þessu og byggt upp góða
kynslóð markmanna.
Ísland á marga góða markmenn
og þeir sem eru hér núna verða
sendiherrar markmanna héðan
frá Íslandi í framtíðinni. Þeir hafa
áhugann og þeir þurfa að byggja
grunninn. Það eru líka góðir þjálfarar hér sem eru að fylgjast með,“
sagði Hellgren.

Skortir einn hlut af þremur
En hvað er það sem íslenskir
markmenn hafa ekki til að komast
í röð þeirra bestu í heimi? „Það
eru þrír hlutir sem markmenn í
heimsklassa hafa, réttan líkama,

Ísland stutt frá verðlaunum
Björgvin Páll Gústavsson
sótti námskeið hjá Hellgren
í fyrra og hefur hann einnig
staðið fyrir markmannsskóla á Íslandi. Hann og HSÍ
unnu saman að því að fá
Hellgren til landsins. Hann
er á því að með betri markmönnum myndi Ísland vinna
fljótlega til verðlauna á stórmóti.
„Ef
Íslendingar
ættu
aðeins betri markmenn gætu
þeir unnið til verðlauna á
stórmótum. Þeir spila það
vel og það vantar lítið upp á.
Ef þeir fengju markmann
sem varði eins og Hreiðar

LEIÐBENINGAR Hellgren miðlar hér af reynslu sinni til markmannanna. Komu hans er lýst sem miklum feng fyrir Handboltasam-

bandið og er mikil ánægja með störf hans.

tækni og sterka andlega hlið. Það
má ekki taka neinn af þessum þáttum út. Flestir markmenn sem ég
hef séð frá Íslandi í gegnum árin
hafa verið með tvo af þessum
þremur hlutum en skort eitt lykilatriði. Ég man eftir Einari Þorvarðarsyni og Guðmundi Hrafnkelssyni. Ég hef séð marga góða
en þeir tóku kannski ekki skrefið
til að verða á meðal þeirra bestu.
Til þess vantaði þá eitt atriði,
hvert sem það var,“ sagði Hellgren og tók dæmi.
„Ef við tökum Hreiðar
fyrir. Ef hann bætir líkama
sinn þá getur hann orðið
stórkostlegur markmaður.
Hann hefur mikla og góða
tækni sem hann þarf þó
aðeins að bæta líka, en ekki
mikið. Hann hefur andlega
þáttinn og hann er á góðri
leið,“ sagði Hellgren.

Líkami spretthlaupara
Hellgren er mikið í mun
að markmenn séu með rétt
byggðan líkama. „Ég vil að
þeir verði með líkama eins
og spretthlaupara,“ sagði
hann og benti á þegar Guðjón Valur Sigurðsson leitaði
til Jóns Arnórs Magnússonar
tugþrautarkappa til að bæta
stökkkraft sinn og snerpu.
„Þeir eiga að líta út eins
og Guðjón Valur. Hann tók
skrefið frá því að vera mjög

ÓTRÚLEG REYNSLA Hellgren
byrjaði að kenna markmönnum
þegar hann var barnungur. Þetta
er ár númer 34 hjá honum sem
kennari.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

góður í að vera í heimsklassa með
því að æfa sig mikið aukalega með
frjálsíþróttaþjálfara. Nú er hann
meðal bestu leikmanna heims.
Markmenn þurfa að hafa líkama
eins og bestu útileikmenn í heimi.
Það þarf að finna menn sem eru
tilbúnir til að leggja þetta á sig.
Það á reyndar ekki að vera erfitt,“
sagði markmannsþjálfarinn.

Grunnurinn lagður
Hellgren fór yfir margt á einum
degi en hamraði þó á þessum þremur lykilatriðum. „Við kennum þeim
grunninn. Þetta tekur langan tíma.
Námskeiðið mitt er yfirleitt í heila
viku en við troðum þessu saman
hérna á einum degi og því þurfum við að velja og hafna nokkrum hlutum,“ sagði Hellgren sem
hefur enga tölu á þeim fjölda námskeiða sem hann hefur staðið fyrir.
Hann benti markmönnunum
einnig á að staðsetja sig rétt og
til að mynda lét hann Hreiðar og
Björgvin ekki staðsetja sig eins.
Hreiðar er hávaxnari en Björgvin. Hellgren bendir á að hæð
markmanna skipti litlu máli.
„Markmenn geta verið góðir,
sama hversu hávaxnir þeir eru.
Besti markmaður Íslandsmótsins
í ár, Ólafur Gíslason, er til dæmis
ekki hávaxinn. Hann er samt sem
áður góður markmaður. Ef hann
vill verða einn sá besti í heimi
þarf hann að líta út eins og Dejan
Peric,“ sagði Hellgren en Peric
er markmaður serbneska landsliðsins. Hann bætti við að Hreiðar
þyrfti að líta út eins og rumurinn
Arpad Sterbic.
Mismunandi, en samt ekki
Hellgren segir að íslensku mark-

MARKMENN Á NÁMSKEIÐINU
Aron Rafn Eðvarsson(Haukum)
Björgin Páll Gústavsson(Bittenfeld)
Björn Ingi Friðjónsson(Fram)
Hreiðar L. Guðmundsson(Savehof)
Ólafur Haukur Gíslason(Val)

mennirnir hafi flestir yfir góðri
tækni að ræða.
„Markmenn eru mismunandi, en
samt ekki, ef þú skilur hvað ég á
við,“ og ringlaður blaðamaður
kinkaði kurteisislega kolli. „Það
þarf bara að vinna með eiginleika
hvers og eins, það er stóra leyndarmálið. Það er ekki hægt að láta
þá líta út eins og ég vil láta þá líta
út en það er hægt að vinna með
ýmislegt,“ sagði hinn reynslumikli
markmaður sem á heiðurinn að
því hve marga góða markmenn
Svíar hafa átt.

Ný kynslóð að koma upp
„Við höfum alltaf haft markmenn í
Svíþjóð. Peter Gentzel og Tomas
Svensson fengu ekki næstu markmenn til að hlusta á sig og því
misstum við dampinn um tíma.
Við byrjuðum því aftur fyrir
þremur árum þar sem það var
ekki hlustað nóg þá. Núna erum
við að fá upp góða kynslóð.“
Hellgren kemur til landsins í
þrjú skipti enn á árinu til að leiðbeina íslenskum markmönnum og
ef marka má áhugann í Digranesi
í gær verður fullt á þeim námskeiðum líka.
hjalti@frettabladid.is

Landsliðsmarkmaðurinn Hreiðar Levý Guðmundsson er ánægður með tilsögnina frá Claes Hellgren:

Vill meiri áherslu á markmannsþjálfun
búa á til markmið og hann er í raun að fara
í gegnum allan skalann á einum degi. Þetta
er venjulega gert á einni viku þannig að
það verður mikið að melta fyrir okkur eftir
námskeiðið. Engu að síður getur maður
notað þetta mikið. Þetta kemur ekkert einn,
tveir og bingó, heldur æfir maður eftir
þessu áfram,“ sagði Hreiðar sem lýsir
Hellgren sem einum af þeim fremstu á
sínu sviði.

HANDBOLTI Landsliðsmarkmaðurinn Hreið-

ar Levý Guðmundsson var einn af markmönnunum sem tók þátt í námskeiðinu hjá
Claes Hellgren. Hreiðar leikur nú með
Savehof í Svíþjóð og er ánægður með framtakið.
„Þetta er algjör snilld og frábært framtak hjá HSÍ og Bjögga sem mér skilst að
hafi eitthvað með þetta að gera,“ sagði
Hreiðar og átti þar við Björgvin Pál Gústavsson.
Hreiðar sendir skilaboð til þjálfara á
Íslandi sem hann segir oft skorta þekkingu
á markmannsþjálfun.

Skortir oft þekkingu
„Margir þjálfarar mega taka þessar æfingar til sín, það þarf að gera miklu meira
fyrir markmenn hér á Íslandi. Það er engin
spurning að það þarf að leggja meiri
áherslu á markmannsþjálfun.
Margir þjálfarar viðurkenna sjálfir að
þeir hafa ekki nægilega vitneskju á markmannsþjálfun, þeir hafa oft verið útispilarar sjálfir. Það kemur á móti að markmenn

EINKAKENNSLA Hellgren gefur Hreiðari góð ráð í gær.

eins og ég eru ekki að fara að stýra mönnum á borð við Snorra Stein hvað einhver
leikkerfi varðar,“ sagði Hreiðar léttur.

RÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Farið yfir alla flóruna
„Hann er að fara í gegnum ýmislegt. Hann
fór í gegnum hugarfarið í morgun, hvernig

Ánægður með Júggastílinn
Allir markmenn hafa sinn stíl og lýsir Hellgren Hreiðari sem austantjaldsmarkmanni. „Fyrst sagði hann mig vera eins og
Rússa og síðan eins og Júgga. Það er bara
fínt. Ég vissi svo sem fyrir að ég væri ekki
þessi liðuga Svíatýpa.
En allir hafa sína eiginleika og byggja á
sínum styrkleikum. Ég hef það kannski
fram yfir aðra að ég get gert mig breiðari
og ég er aðeins hærri. Svo eru þeir með
annað sem ég hef ekki, til að mynda hraða,“
sagði glaðbeittur Hreiðar í Digranesi í gær.
- hþh

32

18. maí 2008 SUNNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON FESTIST Í MANNKYNSSÖGUNNI

> Claire Danes

Rómverjar, da Vinci og fúga Bachs
Eins og teiknimyndir í fullri lengd í kvikmyndahúsum eru orðnar stórfenglegar þá
hefur lítið farið fyrir framförum þegar kemur
að skemmtilegu teiknuðu barnaefni. Þegar
ég kíki á skjáinn á helgarmorgnum með
smáfólkinu finnst mér annað hvort verið að
stíla inn á börn sem hálfvita eða pína þau
með hundleiðinlegum japönskum hasarseríum. Undantekningar eru fáar. Einu tvær
seríurnar sem ég minnist sem frumlegra
undanfarin ár eru Stubbarnir (sem Bretar
á e-töflum horfðu líka gjarnan á þegar þeir
komu heim af djamminu), og svo Dóra
landkönnuður sem vakti mikla lukku á
mínu heimili. Klassíska barnaefnið virkar þó
alltaf best og ekkert fær krakka til að hlæja
jafn innilega og djúpt ofan í maga þegar
Tommi og Jenni eða Road Runner birtast á

SJÓNVARPIÐ

08.55 Skrítin og skemmtileg dýr
09.00 Disneystundin Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir og Nýi skólinn keisarans.

19:10

STÖÐ 2

Mannamál

09.52 Fræknir ferðalangar
10.16 Bruninn (e)
10.45 Gæludýr úr geimnum
11.35 Hálandahöfðinginn (e)
12.30 Silfur Egils Umræðu- og viðtalsþáttur Egils Helgasonar.

13.45 Ný Evrópa með augum Palins
14.45 EM 2008 (e)
15.20 HM í íshokkí Upptaka frá síðari
undanúrslitaleiknum í Halifax í Kanada sem
fram fór á laugardagskvöld.

19:25

Boston Cleveland

STÖÐ 2 SPORT

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Lukkunnar velstand (e)
17.45 Skoppa og Skrítla út um hvippinn og hvappinn (1:12)(e)

18.00 Stundin okkar
18.30 Talið í söngvakeppni 2008 (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Sannleikurinn um Mariku (5:5)
21.05 Sunnudagsbíó - Hindenburg-slysið

19.55

Sjálfstætt fólk

STÖÐ 2

Bandarísk bíómynd frá 1976 um hinstu ferð
loftskipsins Hindenburg árið 1937.

23.10 HM í íshokkí (e)
00.40 Silfur Egils (e)
01.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barney og vinir
07.25 Kalli á þakinu
07.50 Stubbarnir
08.15 Justice League Unlimited
08.40 Fífí
08.55 Doddi litli og Eyrnastór
09.05 Könnuðurinn Dóra
09.30 Blær
09.35 Algjör Sveppi
09.40 Þorlákur
09.50 Tommi og Jenni
10.15 Draugasögur Scooby-Doo (5:13)
10.40 Ginger segir frá
11.00 Tracey McBean
11.10 Ofurhundurinn Krypto
11.35 Bratz
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.55 America´s Got Talent (3:12)
15.25 Hæðin (9.9)
16.15 Kompás
16.55 60 minutes
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál Þættinum stýrir Sig-

▼

garði, Pósturinn Páll og Brummi.

STÖÐ 2

mundur Ernir Rúnarsson.

▼

08.00 Morgunstundin okkar Í nætur-

19.55 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll Þórð-

arson ræðir við áhugavert fólk.

20.30 Monk (4:16) Einkaspæjarann Adrien Monk aðstoðar lögregluna við lausn sérkennilegra sakamálanna.

06.00 Deuce Bigalow: European
Gigolo

20.40

Psych Lokaþáttur

SKJÁREINN

08:00 The Family Stone
10.00 Steel Magnolias
12.00 You, Me and Dupree
14.00 The Family Stone Rómantísk gamanmynd með Claire Danes.

16.00 Steel Magnolias
18.00 You, Me and Dupree
20.00 Deuce Bigalow: European
Gigolo

20.00
Dance 2

So You Think You Can

STÖÐ 2 EXTRA

22.00
00.00
02.00
04.00

Sleeping with The Enemy
The 40 Year Old Virgin
Back in the Day
Sleeping with The Enemy

ástríðu fyrir mannkynssögunni sem hefur
aldrei slokknað. Ég hlustaði alltaf af miklum
áhuga og það er gaman að sjá að þættirnir
hafa langt frá því misst sjarmann og heilla
næstu kynslóð alveg jafn mikið. Það skrýtna
við þættina er að sömu sögupersónur leika
alltaf sömu hlutverkin, bara á mismunandi
skeiðum sögunnar, allt frá steinöld til Egypta,
Grikkja og Rómverja, Marco Polo, Elísabetar
fyrstu, hundrað ára stríðsins, frönsku byltingarinnar og þar fram eftir götunum. Eins
er „seventís“ tónlistin eftir Frakkann Michel
LeGrand stórskemmtileg og einnig læra allir
krakkar tokkötu og fúgu eftir J.S. Bach utan
að eftir áhorfið. Einu sinni var er að mínu
mati einn besti barnaþáttur allra tíma og ég
vona að RÚV haldi áfram að endursýna hann
árlega til að gleðja bæði stóra og smáa.

21.15 Cold Case (15:18) Lily Rush og félagar rannsaka óupplýst sakamál.

22.00 Big Shots (9:11) Fjórir félagar sem
allir eru sannkallaðir stórlaxar, gengur ekki
jafn vel í einkalífinu á framabrautinni.

22.45 Curb Your Enthusiasm (6:10)
23.15 Grey´s Anatomy (12:16)
00.00 Bones (7:13)
00.45 Mannamál
01.30 The Mystery of Natalie Wood
02.55 The Mystery of Natalie Wood
04.20 State Property
05.45 Fréttir
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

SKJÁREINN
08.50 Gillette World Sport Fjölbreyttur
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi og
skyggnst á bakvið tjöldin.

09.20 UEFA Cup Útsending frá úrslitaleik
Zenit og Rangers í Evrópukeppni félagsliða.

11.10 FA Cup 2008 Útsending frá leik
Portsmouth og Cardiff í úrslitum FA Cup.

13.00 Meistaradeild Evrópu í handbolta Útsending frá leik Kiel og Ciudad
Real.

07.50 Vörutorg
08.50 MotoGP
13.05 Professional Poker Tour (e)
15.20 Rachael Ray (e)
16.05 America’s Next Top Model (e)
17.00 Innlit / útlit (e)
17.55 Lipstick Jungle (e)
18.45 The Office (e)
19.10 Snocross (7:12) Íslenskir snjósleða-

Evrópu Vandaður fréttaþáttur um Meistaradeild Evrópu.

kappar í skemmtilegri keppni þar sem ekkert er gefið eftir. Keppendur þurfa að glíma
við erfiðar brautir og keppnin hefur aldrei
verið eins spennandi.

15.20 Spænski boltinn Upphitun fyrir

19.40 Top Gear (14:17) Vinsælasti bíla-

14.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar

leiki helgarinnar í spænska boltanum.

15.50 Spænski boltinn Bein útsending
frá leik Mallorca og Zaragoza.

17.50 Landsbankamörkin 2008 Öll
mörkin skoðuð úr 2. umferð Landsbankadeildar karla.

18.45 F1. Við endamarkið
19.25 Boston - Cleveland Bein út-

sending frá leik í úrslitakeppni NBA.

22.30 PGA Tour 2008 Útsending frá lokadegi Players meistaramótsins í golfi.

10.45 Enska úrvalsdeildin Man. Utd. Middlesbrough. Upptaka frá laugard. 27. okt.

12.30 Enska úrvalsdeildin Liverpool Arsenal Upptaka frá sunnud. 28. okt.

14.15 Enska úrvalsdeildin Newcastle Portsmouth Upptaka frá laugard. 3. nóv.

16.00 Enska úrvalsdeildin Derby - West
Ham. Upptaka frá laugard. 10. nóv.

17.45 PL Classic Matches Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

18.15 Bestu leikirnir Portsmouth Reading.
20.00 EM 2008 - Upphitun Tyrkland Tékkland. Frábærir þættir þar sem liðin og
leikmennirnir sem leika á EM eru kynnt til
leiks.
20.30 EM 2008 - Upphitun Portúgal Sviss.

21.00 10 Bestu - Upphitun Hitað upp
fyrir þættina “10 bestu” en Arnar Björnsson
fær til sín góða gesti í myndver.
21.50 Bestu leikirnir Tottenham - Aston
Villa

þáttur Bretlands. Vönduð og óháð gagnrýni
um allt tengt bílum og öðrum ökutækjum,
skemmtilegir dagskrárliðir og áhugaverðar umfjallanir.

20.40 Psych Lokaþáttur. Bandarísk
gamansería um mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.
Shawn og Gus rannsaka hvarf á múmmíu
af sögusafni en Shawn er sannfærður um
að múmían hafi gengið sjálf út af safninu.

▼

EKKI MISSA AF

skjánum. Börn, eins og við fullorðna fólkið,
hafa jú afskaplega gaman af hrakförum
annarra. Það gladdi mig verulega að sjá
gamla vini á RÚV á undanförnum vikum en
þar hófust endursýningar á „eitís“-seríunni
„Einu sinni var“ sem á upprunalega málinu
heitir Il était une fois... l‘homme. Þegar ég
var lítil beið ég spennt eftir þessum frábæru
teiknimyndaþáttum sem tendruðu í mér

▼

Danes lærði sálfræði við Yale
háskólann en kláraði ekki
námið. Þegar hún sótti um
skólavistina fékk hún vin sinn
og leikstjórann Oliver Stone
til að gefa sér meðmælabréf
en hann hafði leikstýrt henni í
kvikmyndinni U Turn.
Danes leikur í myndinni The Family
Stone sem sýnd er
á Stöð 2 bíó í dag.

21.35 Boston Legal (16:20) Lögfræðidrama um skrautlega lögfræðinga í Boston. Pabbi Shirley er með Alzheimer og hún
vill binda enda á þjáningar hans. Hún reynir að fá Alan til að taka málið að sér. Jerry
er ákærður fyrir kynferðislega áreitni og
Carl Sack tekur að sér mál íbúa eyjarinnar Nantucket.

22.30 Brotherhood (6:10) Dramatísk og
spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy
og Mike Caffee. Michael reynir að komast
yfir meiri völd og Tommy reynir að taka til í
slæmu hverfi. Eileen vingast við aðrar eininkonur pólitíkusa og Rose á erfitt með að
sætta sig við að vera orðin gömul.

23.30 Cane (e)
00.20 Svalbarði (e)
01.20 Minding the Store (e)
01.45 Vörutorg
02.45 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og
menning á Norðurlandi. Samantekt umfjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma
fresti til 10.15 á mánudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 21.15
Cold Case
Fimmta sería eins vinsælasta
þáttar Stöðvar 2 síðustu ára. Lily
Rush og félagar halda uppteknum hætti við að rannsaka
óupplýst sakamál, og nú hefja
þau rannsókn aftur á hugsanlegu morði á verðandi brúður
sem rænt var úr eigin gæsapartíi
árið 2007. Lilly og Scotty fara til
Vestur-Virginíu til að fylgja þeim
grunaða aftur til Fíladelfíu en
á leið þeirra til baka heyra þau
hans hlið á málinu.

15.00 Hollyoaks
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
18.00 Seinfeld Jerry Seinfeld er farsæll
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en
á í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti við annað fólk. Sem betur fer á hann
góðan vinahóp sem er álíka duttlungafullur og hann sjálfur. Saman lenda þau Jerry,
George, Elaine og Kramer oft í afkáralegum aðstæðum og taka upp á afar fáránlegur tiltækjum.

▼

18.30 Seinfeld
19.00 Seinfeld
19.30 Seinfeld
20.00 So You Think You Can Dance
Frá framleiðendum American Idol kemur
raunveruleikaþátturinn So You Think You
Can Dance þar sem leitað er að besta
dansara Bandaríkjanna. Dómararnir ferðast víða um Bandaríkin en aðeins þeir 50
bestu fá að fara til Hollywood þar sem niðurskurðurinn heldur áfram. Þar fá dansararnir að vinna með bestu danshöfundum
landsins þar til að lokum stendur einn eftir
sem sigurvegari. Þetta er önnur serían af
þessum þáttum sem hafa svo sannarlega
slegið í gegn í Bandaríkjunum og var m.a.
langvinsælasti þáttur FOX-sjónvarpsstöðvarinnar í sumar.

21.30 So You Think You Can Dance
22.40 Seinfeld
23.05 Seinfeld
23.30 Seinfeld
23.55 Seinfeld
00.20 X-Files
01.05 American Dad
01.35 Sjáðu
02.00 Skífulistinn

10.00 The Weakest Link 11.00 Popcorn 12.00
Popcorn 13.00 The Aristocrats 14.00 The Aristocrats
15.00 The Aristocrats 16.00 The Aristocrats 17.00
The Aristocrats 18.00 The Aristocrats 19.00 The
Legend of the Tamworth Two 20.00 Top Gear Xtra
21.00 Top Gear Xtra 22.00 Top Gear Xtra 23.00
Popcorn 0.00 Popcorn 1.00 The Weakest Link
1.45 Top Gear Xtra 2.40 Top Gear Xtra

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 Tandfe tur/
retur 13.15 Optaktsudsendelse til det Europæiske
Melodi Grand Prix 14.00 Ridebanespringning:
Keops Grand Prix 15.30 Sigurds Bjørnetime 16.00
Hammerslag 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.10 Landsbyhospitalet 18.00 Prinsesse på vej
19.00 21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga
19.55 Paradiset 21.45 OBS 21.50 Anklaget 22.35
Adoption mod betaling

11.10 Sylvia - Fra Royal Opera House 12.45 Giro
d’Italia direkte: 9. etappe 15.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Grønnåsen kirke, Tromsø
16.00 Skrimmel Skrammel 16.30 Newton 17.00
Søndagsrevyen 17.45 Sportsrevyen 18.05 En kongefamilie på jobb 18.55 Patrioten 21.35 Kveldsnytt
21.50 Rally-VM 2008: Rally Sardinia 22.40 Bilbingo
er livet 23.10 Uka med Jon Stewart 23.35 Norsk på
norsk jukeboks

SVT 1
10.00 Naturnollorna 10.30 Debatt 11.30 Niklas
mat 12.00 Mitt i naturen 12.30 Encounter Point
13.25 I love språk 14.25 Världen 15.25 50+/De
grå krigarna 15.55 Anslagstavlan 16.00 Bolibompa
16.30 Inför Eurovision Song Contest 2008 17.30
Rapport 18.00 Andra Avenyn 18.30 Sportspegeln
19.15 Agenda 20.10 Tabu 20.40 Resan till Mars
21.10 Rapport 21.20 Barnmorskorna 21.50 Kobra
22.20 Sändningar från SVT24

VIÐ MÆLUM MEÐ
Sunnudagskvöldi með Evu
Maríu
Sjónvarpið kl. 19.40

▼

Í KVÖLD

Gestur Evu Maríu í kvöld er Ragnhildur Gísladóttir. Í þættinum talar hún
um ný hlutverk framundan, túnfífla
og það að byrja upp á nýtt eftir að
hafa misst af stóra samningnum í
plötubransanum, búferlaflutninga og
skilnað. Ragnhildur segir einnig frá
tilraunum sínum með heyrnarlausum,
en hún telur að heyrnarlausir njóti
tónlistar ekki síður en heyrandi fólk.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Tónlist á sunnudagsmorgni
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Úr Þórbergssmiðju
11.00 Guðsþjónusta í Bústaðarkirkju
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Listin og landafræðin
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli Listræninginn
15.00 Útvarpsleikhúsið: Marmari
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Söguþula, sögð af einu fífli
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar
00.50 Veðurfregnir
01.03 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?
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Spreytir sig sem aðstoðarleikstjóri í Borgarleikhúsinu
„Hann hefur alltaf verið hreinn
og beinn og reynir af fremsta
megni að vera sanngjarn,
heiðarlegur og kurteis við alla.
Ef einhver maður er fyrir reglur
þá er það hann. Ég bið honum
alls hins besta í öllum hans
málum.“
Bryndís Svavarsdóttir, móðir Svavars
Lútherssonar sem starfrækir hina
umdeildu Torrent-heimasíðu.

Hvað er að frétta? Allt gott. Ég er að
vinna sem aðstoðarleikstjóri í Borgarleikhúsinu á verki sem heitir Dauðasyndirnar - gleðilegur guðdómleikur
og er byggt á Dante. Við frumsýndum
einmitt í síðustu viku.
Augnlitur: Blár.
Starf: Leikkona og aðstoðarleikstjóri.
Fjölskylduhagir: Í sambúð.
Hvaðan ertu? Af Seltjarnarnesinu.
Ertu hjátrúarfull? Nei, ég trúi að hver
sé sinnar gæfu smiður.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Núna
er það danski þátturinn Anna Phil.
Uppáhaldsmatur: Heimatilbúið ind-

verskt kjúklingakarrí.
Fallegasti staðurinn: Útsýnið heima
hjá mér yfir tjörnina og Fríkirkjuna í
Reykjavík. Ég hef oft ætlað að selja
íbúðina en tími því aldrei.
iPod eða geislaspilari: Það er ennþá
geislaspilari, ég er svo sein.
Hvað er skemmtilegast? Að vinna
með skemmtilegu fólki.
Hvað er leiðinlegast? Að skræla
kartöflur.
Helsti veikleiki: Á erfitt með að segja
nei.
Helsti kostur: Mjög jákvæð.
Helsta afrek: Að kaupa nýja dýnu í

rúmið mitt í síðustu viku, eitthvað sem
ég hef ætlað að gera í fjögur ár!
Mestu vonbrigðin: Að hafa ekki keypt
dýnuna fyrr.
Hver er draumurinn? Að halda áfram
að læra og fara í gott frí á einhverja
æðislega strönd.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Það
eru trúðarnir fjórir í Dauðasyndunum; Barbara, Úlfar, Gjóla og Za-ra.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Óréttlæti í fólki út af engu og
afskiptasemi.
Hvað er mikilvægast? Ástin.

19.05.1977

JÓN ÞÓR KARLSSON: REKUR ASÍSKU VERSLUNINA GLOBAL STORE

Selur lifandi krabba í soðið

VINSÆLIR Beggi og Pacas eru sennilega vinsælustu kokkar landsins. Þeir eru ekki
lengur atvinnulausir því félagarnir verða með innslög í Ísland í dag í allt sumar.

Ævintýri Begga og
Pacas halda áfram
„Við erum að leggja drög að matreiðsluþáttum með þeim. Þættirnir yrðu á dagskrá Stöðvar 2 einhvern tímann með haustinu eða á
næsta ári. Þangað til verða þeir
með fasta innkomu hjá Íslandi í
dag í allt sumar og kenna þar þjóðinni að grilla, velja réttu vínin og
bara almenna kurteisi,“ segir
Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri Stöðvar 2, sem hefur tryggt
sér þjónustu þeirra Begga og
Pacas, sigurvegara Hæðarinnar.
Óvissutímabilinu í kringum
parið hefur því loksins verið eytt
en dagblöð og vefmiðlar hafa undanfarna daga keppst við að flytja
fréttir af hugsanlegri endurkomu
þeirra í sjónvarpið. Pálmi staðfestir að aðrir fjölmiðlar hafi sýnt
þeim áhuga en þeir hafi hvergi
annars staðar viljað vera. „Og við
vildum hafa þá,“ lýsir Pálmi
yfir.
Beggi og Pacas unnu hug og
hjörtu landsmanna í hönn-

unarþættinum Hæðin. Leið þeirra
var bæði grýtt og erfið því eins og
Fréttablaðið greindi frá voru þeir
reknir af veitingastaðnum Glóin
skömmu áður en þættirnir fóru í
loftið. Sambýlismennirnir standa
hins vegar eftir með pálmann í
höndunum því þeir fengu tvær
milljónir íslenskra króna í sinn
hlut fyrir sigurinn í þáttunum.
Vangaveltur hafa verið á kreiki
um hvort innkoma þessara vinsælu kokka marki endalokin hjá
sjónvarpskokki landsins, Jóa Fel.
Pálmi segir það víðs fjarri, Jói Fel
sé í fínum málum og lifi góðu lífi
hjá Stöð 2. Aðspurður hvort þessir
þrír heiðursmenn myndu
þá ekki rugla saman
reytum þegar fram
líða stundir segist
Pálmi ekki geta útilokað það. „Sú þrenning yrði auðvitað einhver
sú
skemmtilegasta í
manna
minnum.”

Í asísku versluninni Global Store í
Brautarholti kennir ýmissa grasa.
Auk hinna ýmsu framandi sósa,
maríneringa og matvara sem þar
er að finna geta viðskiptavinir
einnig keypt lifandi filippeyska
krabba þar af og til.
„Við tökum inn vörur frá Filippseyjum, Taílandi, Malasíu og
Indónesíu, svo eitthvað sé nefnt.
Það er allt frá frosnum fiski yfir í
asískan kókosís, sem er hvorki
með mjólk né rjóma,“ útskýrir Jón
Þór Karlsson, sem á búðina ásamt
konu sinni, Imeldu Sta Ana. Verslunin hefur verið starfrækt í um
hálft ár, en var áður til húsa í Skipholti. „Búðin er ekki stór, en það er
ýmislegt til í henni. Við erum með
vörur eins og kókosedik, sem fæst
ekki hvar sem er, sérstakar maríneringar fyrir kjöt og fisk og allt
þar á milli,“ útskýrir Jón Þór, sem
segir stóran hluta viðskiptavina
sinna eiga ættir sínar að rekja til
Asíu eða Suður-Ameríku, þó að
íslenskir sælkerar leggi leið sína
líka í verslunina. „Við erum með
ýmiss konar öðruvísi snakk sem
fólki finnst gaman að prófa, og
kemur þá gjarnan aftur til að prófa
eitthvað annað nýtt,“ segir hann.
Einu sinni til tvisvar í mánuði fær
Global Store svo sendingu af lifandi kröbbum, sem fluttir eru með
flugi frá Filippseyjum. „Það er
dálítið púsluspil að flytja þá inn,“
segir Jón Þór. „Þeir eru fluttir í
sjávarvatni, og það þarf að passa
að þeir hafi alltaf nægilegt vatn,
en þó ekki of mikið. Það má heldur
alls ekki verða of heitt, þá deyja
þeir,“ útskýrir hann.
Verslunin fær um fjögur, fimm
hundruð krabba í hverri sendingu,
en þeir rjúka allir út á tveimur
dögum, að sögn Jóns Þórs. „Það
eru aðallega Asíubúar og SuðurAmeríkubúar sem kaupa krabbana.
Ég held að Íslendingar kunni bara
ekki mikið að fara með þá, þó að
einn og einn hafi tínt krabba um

FJÖLBREYTT VÖRUFRAMBOÐ Þó að Global Store sé lítil er þar ýmislegt að finna, að
sögn Jóns Þórs Karlssonar, sem á búðina ásamt konu sinni, Imeldu Sta Ana. Versluninni berast meðal annars mánaðarlega sendingar af lifandi kröbbum, sem sælkerar
geta keypt sér í soðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ævina,“ segir Jón Þór. Hann lumar
hins vegar á uppskriftum fyrir þá
Íslendinga sem vilja prófa að elda
sér krabba, en kjötið úr þeim þykir
afar gómsætt. „Ég er til dæmis
með eina þar sem maður notar
sprite, hvítlauk, lauk og salt til að
sjóða krabbann. Í fyrsta skipti sem
ég sá hana hélt ég að manneskjan
sem gerði hana væri klikkuð, en
svo er þetta rosalega gott,“ segir

hann og hlær við. Það getur þó
verið dálítið fyrirtæki að elda
krabba, þar sem lítið kjöt er að
finna á hverjum og einum, og það
er ekki fyrirhafnarlaust að komast
að því. Jón Þór mælir samt sem
áður með því að íslenskir sælkerar
láti vaða, þó að þeir þurfi þá að
fylgjast vel með sendingum.
Global Store er til húsa að Brautarholti 16.
sunna@frettabladid.is

-fgg

ÖRUGGUR Dagar Jóa
Fel hjá Stöð 2 eru
síður en svo liðnir og
þessir frægu kokkar
gætu jafnvel ruglað
saman reytum
þegar fram líða
stundir.

Sérhæfir sig í leigubílstjórum
VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 8

1 Matthew McConaughey.
2

Akranesi, Ísafirði og Hafnarfirði.

3

Hermann Hreiðarsson.

VELJUM LÍFIÐ

Starfsári Kvikmyndaskóla Íslands er að ljúka um
þessar mundir, með tilheyrandi útskrift. Á meðal
útskriftarverkefna nemenda í ár er myndin Yfirborð,
eftir Stefán Friðrik Friðriksson, þar sem Ellert A.
Ingimundarson leikur leigubísstjóra sem fer í örlagaríka ferð með fjárfesti vestur á land. Það er í annað
skiptið á stuttum tíma sem Ellert bregður sér í gervi
leigubílstjóra, en hann var í sama hlutverki í myndinni Konfektkassanum eftir Guðrúnu Ragnarsdóttur,
sem frumsýnd var í Háskólabíói sumardaginn fyrsta.
„Það sem kemur til með að standa á legsteininum
verður væntanlega „Hann var góður í leigubílstjórunum“,“ segir Ellert og hlær, inntur eftir því
hvort bílstjórarnir séu að verða að sérgrein hans. „Þeir eru samt gjörólíkir karakterar þótt þeir lendi
báðir í dálitlum hremmingum í aksturstúrum,“
bætir Ellert við.
„Leigubílstjóri
númer tvö á í dálítið mikilli sálarkreppu, en sá í Konfektkassanum
lendir frekar í óþægilegum aðstæðum, og við

vitum minna um hann,“ útskýrir hann. Ellert er ekki
frá því að honum lítist vel á starfið. „Það er þá sérstaklega ef bílarnir eru góðir, eins og sá í Konfektkassanum. Það er númer eitt að hafa góðan bíl, og þá
á ég ekki við sömu merkingu og í gamla daga, þegar
það þýddi að hafa svolítið sprútt að bjóða upp á líka,“
segir hann kíminn. „Það er kannski fínt að geta gripið
í þetta núna þegar það fer að sverfa að í leiklistinni.
Maður er kominn með góða reynslu í að spjalla við
kúnna. Það er gott að vera leikari, maður er alltaf að
læra eitthvað,“ segir Ellert, sem kveðst þessa dagana
vera sjálfskiptur, sé bílalíkingum haldið til
streitu. „Ég er svona að bíða eftir því
að leikhúsin plani haustin hjá
sér, annars er ég bara að detta í
sumarfrí. Eða sumargírinn, að
minnsta kosti,“ segir hann.

ÁGÆTIS STARFSREYNSLA Ellert
A. Ingimundarson segir það ekki
slæmt að vera reyndur í hlutverki
leigubílstjóra, nú þegar sverfur að
í leiklistinni eins og í öðrum öngum
samfélagsins.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þorbjargar
Sigríðar
Gunnlaugsdóttur

Neyðin á
Skaganum

Í

fréttum vikunnar voru tvær fréttir þannig að margir vissu ekki
hvort þeir ættu að hlæja eða gráta
vegna yfirgengilegs skilningsleysis
sem þar birtist.

BÖRN FÁ

50%

ÖNNUR fréttin var af mótmælendum á pöllum Alþingis í umræðu um
mögulega aðstoð vegna jarðskjálftans í Kína þar sem talið er að allt að
50.000 manns hafi farist, að tugir
þúsunda hafi grafist lifandi í húsarústum og tæpar fimm milljónir
manna misst allt sitt. Mótmælendurnir, sem voru víst flestir úr hópi
atvinnubílsstjóra, gerðu hróp og köll
að þingmönnum og öskruðu reiðir
með hnefann á lofti að fyrst ætti að
hjálpa heimafólki með sín vandamál.

AFSLÁTT*

HIN fréttin var af formanni svokallaðs félagsmálaráðs á Skaganum sem
mótmælti hástöfum komu um þrjátíu
erlendra flóttamanna. Um er að ræða
konur, einstæðar mæður og ekkjur
með börn, sem dvelja í flóttamannabúðum í Írak. Konurnar munu flestar
hafa misst eiginmanninn í stríðsátökum. Formaður félagsmálaráðsins
taldi að ástandið á Akranesi byði ekki
upp á aðstoð við aðra en bæjarbúa.
Bærinn standi til dæmis tæpt vegna
mikilla framkvæmda sem séu framundan.
GETUR virkilega verið að hátt bensínverð og reglur um hvíldartíma
teljist á pari við náttúruhamfarir
sem kosta tugi þúsunda lífið? Mikil
má þá eymd atvinnubílstjóranna
vera. Og hvers vegna hefur ekki
verið vakin athygli á ástandinu á
Skaganum í heimspressunni nú þegar
komið hefur í ljós að félagsleg vandamál þar eru brýnni en aðstoð við
flóttamenn sem bókstaflega ekkert
eiga?

FYRRVERANDI

formaður félagsmálaráðsins hefur gefið til kynna að
hann sé í sjálfu sér reiðubúinn til að
taka á móti flóttamönnum. Skilyrðið
er bara að öll félagsleg vandamál í
bænum hans hafi verið leyst áður. Þá
geti bærinn hjálpað.

ÞAÐ er auðvitað engin ástæða til að
gera lítið úr því að íslenskt efnahagslíf er veikara en það var fyrir örfáum
mánuðum eða úr því að vitaskuld eru
næg verkefni heima fyrir. En hvaða
mynd er verið draga upp af Íslandi ef
ekki er hægt að aðstoða fáeinar
flóttakonur með börn eða fórnarlömb
náttúruhamfara?

Fullt í boði fyrir alla fjölskylduna

LÍKAST til er það nú frekar þannig
að menn hafa það kannski ekki svo
slæmt eftir allt saman þegar þeir
upplifa óhagstæðan leigumarkað á
Akranesi og erfiðleika vegna afborgana á risatrukkum sem keimlíkt því
að þola stríð eða náttúruhamfarir.

KANNSKI skortir menn þá eitthvað
annað en efnisleg gæði.

Basel

Chessington
Royal Air Force Museum
British Museum
The London Eye

Dýragarðurinn

Kaupmannahöfn

Berlín

Tívolíið
Dyrehavsbakken

Dýragarðurinn

Evrópa er ævintýri líkust

Alicante
Terra Mitica

Skemmtigarðar, dýragarðar, fróðleg söfn, fjölskylduvæn veitingahús,

Billund
Lególand
Løveparken

Barcelona

F í t o n / S Í A

Gautaborg

GÓÐAN DAG!

Krakkar eiga líka
skilið að fara í frí!

London

Friedrichshafen
Ravensburger Spieleland

Sólarstrendur
PortAventura

Lisebjerg

Frankfurt Hahn

Stokkhólmur
Skansen

Wild- und Freizeitpark Klotten
Phantasialand

París

Varsjá

Disneyland Park

Ostrogski-höllin
Fantasy-garðurinn

sólarstrendur – og að sjálfsögðu frábært veður!
Bókaðu skemmtiferð fyrir alla fjölskylduna á www.icelandexpress.is!
*Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, fá helmingsafslátt af
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

Í dag er sunnudagurinn 18. maí,
140. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

4.06
3.26

Hádegi

Sólarlag

13.24
13.09

22.45
22.55

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju

