
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000

SUNNUDAGUR
8. júní 2008 — 154. tölublað — 8. árgangur

EKKI FYRIR NORMIÐ
Ef Beggi úr Hæðinni ætti að bjóða 
Boris kraftakarli í mat eldaði 
hann lambalæri og grænmeti. 
Boris myndi helst ekki mæta nema 
hann fengi að minnsta kosti fimm 
sneiðar. Rökstólapar vikunnar fer 
yfir málin. 
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Villtist og fann köllun sína
Búddamunkurinn Lama Tenzin 
Choegyal varð fyrir barðinu á upp-
reisnarmönnum og var týndur, slyppur 
og snauður við rætur Himalajafjalla. 
En það varð hans mesta gæfa. 18

KONUR OG KARLAR HÁGRÉTU
Hljómar tóku síðasta „giggið“ 
á hinum fornfræga 
Cavern-klúbbi um síðustu helgi.

16&17

ÚRKOMA VÍÐA  en styttir upp 
sunnanlands eftir hádegi í dag og 
hlýnar sunnan til en áfram rigning 
og kólnandi fyrir norðan. Hiti víða 
yfir 12 stigum á sunnanverðu land-
inu eftir hádegi, en um 10 stig víða 
norðan til.  
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HLAUP Um fimmtán þúsund konur 
tóku þátt í Kvennahlaupi Íþrótta-
samband Íslands sem fór fram á 
níutíu stöðum um allt land í gær 
og á um tuttugu stöðum erlendis. 

Mikil rigning var á höfuðborg-
arsvæðinu á meðan á hlaupinu 
stóð og eru forsvarsmenn 
hlaupsins ánægðir með þátt-
tökuna. 

„Við dáumst að þeim fjölda 
kvenna sem tók þátt þrátt fyrir 
úrhellið,“ segir Jóna Hildur 
Bjarnadóttir, sviðsstjóri almenn-
ings íþróttasviðs ÍSÍ.

Um 3.500 konur hlupu í 
Garðabæ og um 1.300 í Mosfells-
bæ. Aukin þáttaka varð á lands-
byggðinni enda var veðrið fyrir 
austan og norðan einstaklega gott.  

Fæstar konur hlupu í Hrísey, 27 
talsins, en tæplega 190 manns búa 
í eyjunni.  - ve

Kvennahlaupið:

Góð þátttaka 
þrátt fyrir veður

FÓTBOLTI Fyrstu leikirnir á Evrópu-
mótinu í fótbolta fóru fram í gær. 
Heimamenn í Sviss töpuðu fyrir 
Tékklandi, 0-1, í opnunarleiknum 
þar sem varamaðurinn Vaclav 
Sverkos stal senunni og skoraði 
eina mark leiksins á 70. mínútu. Í 
seinni leik gærdagsins byrjuðu 
Portúgalar, sem af mörgum eru 
taldir sigurstranglegir í mótinu, á 
sigri gegn Tyrkjum, 2-0. Tékkar og 
Portúgalar voru fyrirfram taldir 
líklegir til þess að komast upp úr 
A-riðlinum og þá má því ef til vill 
segja að engin óvænt úrslit hafi 
litið dagsins ljós.   - óþ sjá síðu 26

Evrópumótið í fótbolta hafið:

Úrslitin eftir 
bókinni í gær

STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjáns-
dóttir verður næsti borgarstjóri 
Reykjavíkur að öllu óbreyttu. Hún 
tók í gær við af Vilhjálmi Þ. 
Vilhjálmssyni sem oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í borginni.

Borgarstjórnarflokkur Sjálf-
stæðisflokksins hittist heima hjá 
Júlíusi Vífli Ingvarssyni. Vil-
hjálmur boðaði til fundarins með 
skömmum fyrirvara og áttu ekki 
allir heimangengt. Þar lagði Vil-
hjálmur fram tillögu um að Hanna 
Birna tæki við af honum og var 
hún samþykkt samhljóða.

„Það var mikill einhugur í hópn-
um og allir sammála. Þeir sem 
ekki voru á staðnum lýstu yfir 
samþykki sínu í gegnum síma,“ 

segir Vilhjálmur. Hann segist hafa 
haft samband við nokkra borgar-
fulltrúa fyrir fundinn og skýrt 
þeim frá tillögu sinni, þar á meðal 
við Gísla Martein Baldursson, en 
hann var lengi vel orðaður við 
oddvitasætið.

Gísli Marteinn Baldursson átti 
ekki heimangengt, en segist 
ánægður með niðurstöðu fundar-
ins. „Ég hef aldrei farið leynt með 
þá löngun mína að leiða borgar-
stjórnarhóp flokksins. Eins og 
staðan er núna get ég vel sam-
glaðst Hönnu Birnu og stutt hana 
sem oddvita og geri enga kröfu 
um oddvitasætið. Hún er framúr-
skarandi stjórnmálamaður og við 
munum vinna saman að góðum 

málum eins og hingað til,“ segir 
Gísli Marteinn.

Hanna Birna leggur áherslu á 
að mikill einhugur hafi ríkt um 
ákvörðunina. Hún segist þakklát 
fyrir þann stuðning sem hún 
hefur fundið fyrir; bæði í borgar-
stjórnarhópnum og meðal sjálf-
stæðismanna.

Aðspurð segir Hanna Birna 
helstu verkefni hennar sem borg-
arstjóra tengjast málefnaskrá 
meirihlutans og stefnu Sjálfstæð-
isflokksins. „Ég vinn eftir þeirri 
sýn sem ég var kjörin eftir og 
þeim málefnasamningi sem við 
gerðum við Ólaf F. Magnússon,“ 
segir Hanna Birna.

 - kóp/sjá síðu 4

Hanna Birna verður 
næsti borgarstjóri
Hanna Birna Kristjánsdóttir mun taka við embætti borgarstjóra af Ólafi F. 
Magnússyni í mars á næsta ári. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson gerði tillögu um 
arftaka sinn sem var samþykkt samhljóða. Málefnasamningur óbreyttur.

KYNNA BREYTINGUNA Hanna Birna Vilhjálmsdóttir og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson kynntu fjölmiðlum að hún tæki nú þegar við 
sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni. Hanna Birna lagði í máli sínu áherslu á að fullur einhugur hefði ríkt um ákvörðunina. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FYRSTA MARKIÐ Tékkinn Vaclav Sverkos 
skoraði fyrsta markið á EM í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY

BANDARÍKIN, AP Hillary Clinton hvatti stuðningsmenn 
sína til að fylkja sér að baki Baracks Obama þegar 
hún tilkynnti á fundi í Washington í gær að hún væri 
hætt baráttu sinni fyrir því að verða forsetaefni 
Demókrataflokksins í kosningunum í haust. 

„Þetta er ekki beint veislan sem ég ætlaði að halda 
en gestirnir eru góðir,“ sagði Hillary við stuðnings-
menn sína. Hún þakkaði þeim átján milljónum 
manna sem höfðu kosið hana. 

Stór hluti af ræðu Hillary fjallaði um baráttu 
hennar fyrir því að verða fyrsti kvenforseti 
Bandaríkjanna. Þótt henni hefði ekki tekist það 
sagði hún að nú væru „átján milljón sprungur í 
glerþakinu“ sem kæmu í veg fyrir að kona kæmist 
að í Hvíta húsinu. „Börn sem nú eru að vaxa úr grasi 
munu taka því sem sjálfsögðum hlut að hörunds-
dökkur frambjóðandi eða kona geti orðið forseti 
Bandaríkjanna.“  - kh

Hillary Clinton hætti við forsetaframboð sitt í gær:

Styður Obama í baráttunni

CLINTON KVEÐUR Hillary Clinton flutti kveðjuávarp sitt í Wash-
ington í gær og þakkaði fyrir stuðninginn. Hún hvetur fólk til 
að leggja Obama lið.  NORDICPHOTOS/AFP
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LÖGREGLUMÁL Tveir lögreglumenn 
voru skallaðir á Akureyri í 
fyrrinótt en mikil ölvun var í 
bænum og töluverður erill. 

Hópslagsmál brutust út fyrir 
utan veitingastað á Akureyri. 
Tveir lögreglumenn voru 
skallaðir þegar þeir reyndu að 
skakka leikinn og fóru þeir á 
slysadeild til skoðunar. Meiðsli 
þeirra reyndust ekki alvarleg. 
Árásarmaðurinn var handtekinn 
en hann var talsvert ölvaður eða 
undir áhrifum fíkniefna. 

Ungur maður er talinn nefbrot-
inn eftir að hann var laminn í 
andlitið fyrir utan veitingastað 
um þrjú leytið. Þá var sautján ára 
piltur handtekinn þar sem hann 
reyndi að brjótast inn í bíla.   - kh

Erill á Akureyri:

Skallaði tvo 
lögreglumenn

MENNTAMÁL Hátíðardagskrá í 
tilefni af hundrað ára afmæli 
Kennaraháskólans var haldin í 
Borgarleikhúsinu í gær. 

Forseti Íslands og menntamála-
ráðherra fluttu ávörp og voru 
fyrstu doktorar skólans braut-
skráðir. Ólafur Proppé rektor 
sagði í ávarpi sínu miklar 
breytingar framundan. 

„Hinn 1. júlí munu Kennara-
háskóli Íslands og Háskóli Íslands 
sameinast. Sama dag tekur gildi 
nýtt skipulag Háskóla Íslands sem 
felst í því að hann skiptist í fimm 
fræðasvið. Kennaraháskóli Íslands 
mun mynda kjarnann í menntavís-
indasviðinu og er ég sannfærður 
um að enn takist að efla mennta-
vísindi þegar sérfræðingar beggja 
háskóla leggjast saman á árar.“ - ve

Kennaraháskólinn:

Fagnaði hundr-
að ára afmæli

ÁVARP MENNTAMÁLARÁÐHERRA 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mennta-
málaráðherra flutti ávarp á afmælinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL „Þetta held ég að sé 
yfirskot hjá honum Gunnari,“ 
segir Ásta Möller, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, og sæti á í 
fjárlaganefnd, er hún spurð um 
ummæli Gunnars Svavarssonar, 
þingmanns Samfylkingar og for-
manns fjárlaganefndar, í Morg-
unblaðinu um að til álita komi í 
gerð fjárlaga að fresta byggingu 
nýs háskólasjúkrahúss.

„Þegar Síminn var seldur lögð-
um við peninga til hliðar í þetta 
verkefni þannig að það er ekki 
eins og við séum að taka þá úr 
ríkissjóði. Svo er atvinnuástand-
ið þannig að það fer ekki vel á 
því að draga úr framkvæmdum. 
Ég tel því að þetta fari ágætlega 
saman,“ segir hún. 

Haft er eftir Gunnari að einnig 
komi til greina að fresta öðrum 
verkefnum, til dæmis lagningu 
Sundabrautar. „Það verkefni 

hangir á skipulagsyfirvöldum í 
Reykjavík og þau eru ekki tilbú-
in með útfærslu á því, því miður. 
Þannig að það er á því stigi að 
ríkisstjórn hefur lítið um það að 
segja.“ 

„Það er afdráttarlaus skoðun 
allra borgarfulltrúa í Reykjavík, 
hvort sem er í meiri- eða minni-
hluta, að Sundabraut er algjört 
forgangsverkefni,“ segir Hanna 
Birna Kristjánsdóttir, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Guðlaugur Þór Þórðarson heil-
brigðisráðherra hefur einnig 
látið hafa eftir sér að frestun á 
nýju háskólasjúkrahúsi sé ekki 
inn í myndinni.

„Á þessu stigi er alltof snemmt 
að taka afstöðu til einstakra 
verkefna,“ segir Kristján Þór 
Júlíusson, sem einnig á sæti í 
fjárlaganefnd fyrir hönd Sjálf-
stæðisflokks. „En það segir sig 

sjálft þegar tekjur ríkisins drag-
ast saman og útgjöld aukast 
verða menn að skoða það for-

dómalaust hvernig megi bregð-
ast við því.“

  -jse

Óeining innan stjórnarflokkanna vegna fjárlagagerðar:

Vilja ekki draga úr framkvæmdum

Ók ölvaður á staur
Ökumaður á Dalvík ók í fyrrinótt af 
stað ölvaður en lenti á staur eftir 
nokkra metra. Bifreiðin skemmdist 
mikið. Ökumaðurinn verður kærður 
fyrir ölvunarakstur.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Eftirlit á Suðurlandi
Lögreglan á Selfossi stöðvaði í gær 
um tvö hundruð bíla á Suðurlands-
vegi til að kanna ástand og réttindi 
ökumanna. Einn ökumaður er talinn 
hafa verið undir áhrifum áfengis. 
Fjórir ökumenn óku of hratt.

HEILBRIGÐISMÁL Kransæðasjúkdóm-
ar eru algengt vandamál hjá konum 
sem komnar eru yfir sjötugt og 
algeng dánarorsök hjá öldruðum 
konum en þessum sjúkdómum er 
ekki jafnmikill gaumur gefinn og 
öðrum sjúkdómum kvenna, til 
dæmis brjóstakrabbameini.

„Dánartíðni úr kransæðasjúk-
dómi hefur lækkað verulega hjá 
bæði körlum og konum á síðustu 
tuttugu árum en fólk hefur ekki 
almennilega gert sér grein fyrir að 
þó að karlar fái hjartasjúkdóm 
miklu fyrr en konur þá er krans-
æðasjúkdómur algengt vandamál 
hjá eldri konum, konum sem eru 
komnar á virkilega háan aldur,“ 
segir Guðmundur Þorgeirsson 
hjartalæknir.

„Þetta þýðir að kransæðasjúkdóm-
ur er algengt vandamál hjá konum 
eftir 70-75 ára aldur en það er ekki 
vegna þess að sjúkdómurinn sé að 
aukast ef við berum saman jafnaldra 
konur. Þvert á móti hefur heldur 
dregið úr honum. Hins vegar verða 
fleiri og fleiri konur mjög aldraðar, 
alveg eins og karlarnir, og það þýðir 
að fleiri og fleiri konur hafa þetta 
heilsufarsvandamál. Meðal eldri 
kvenna er þetta ein af algengustu 
dánarorsökunum,“ segir hann.

Í Danmörku hefur verið hrint af 
stað herferð undir yfirskriftinni 
„Konur lengi lifi!“ þar sem vakin er 
athygli á hjartasjúkdómum sem 
raunverulegum heilsufarsvanda 
kvenna þó að hjartasjúkdómar séu í 
huga flestra bundnir einkum við 
karlmenn. Danirnir benda á að 
þriðja hver kona fái hjartasjúkdóm, 
þrátt fyrir það telji flestir að hjarta-
sjúkdómar séu sjúkdómar karla.

Guðmundur kannast við þessa 
umræðu og segir að  um allan heim 
sé verið að leggja áherslu á að krans-
æðasjúkdómar séu algengir hjá 

konum þó það sé ekki fyrr en kon-
urnar eru orðnar talsvert aldraðar. 
Ástæðan sé sú að konur hafi „ein-
hverja náttúrulega vörn“. Krans-
æðasjúkdómar séu mjög sjaldgæfir 
fyrir tíðahvörf og láti eiginlega ekk-
ert á sér kræla fyrr en komið sé 
rækilega fram yfir tíðahvörf.

„Það er ábyggilega einhver nátt-
úruleg vörn gegn æðakölkunarsjúk-
dómi meðal kvenna sem tengist 
þeirra hormónabúskap,“ segir Guð-
mundur og bendir á að grunnáhætta 
íslenskra kvenna sé með því lægsta 
sem gerist í Evrópu. Hann segir að 
íslenskar konur séu hraustari hvað 
þetta varðar og hafi meiri náttúru-
lega vörn en aðrar konur.

 ghs@frettabladid.is

Íslenskar konur eru 
kvenna hraustastar
Kransæðasjúkdómar eru algengir hjá öldruðum konum og ein algengasta 
dánarorsökin. Sjúkdómurinn fær þó ekki jafnmikla athygli og aðrir sjúkdómar 
kvenna. Íslenskar konur hafa þó náttúrulega vörn gegn kransæðasjúkdómum.

Í KVENNAHLAUPINU Í GÆR „Kransæðasjúkdómur er algengt vandamál hjá konum eftir 
70-75 ára aldur,“ segir Guðmundur Þorgeirsson hjartalæknir. Erlendis er vakin athygli á 
því að kransæðasjúkdómar séu ekki karlakvilli eingöngu heldur hrjái líka konur.

Það er 
ábyggi-

lega einhver 
náttúruleg vörn 
gegn æðakölk-
unarsjúkdómi 
meðal kvenna 
sem tengist þeirra 
hormónabúskap.

GUÐMUNDUR ÞORGEIRSSON
HJARTALÆKNIR

Nýr fyrsti ráðherra 
Þingið á Norður-Írlandi hefur kosið 
sambandssinnann Peter Robinson í 
embætti fyrsta ráðherra heimastjórnar-
innar, sem er samstjórn sambands- og 
lýðveldissinna. Robinson hafði áður 
verið kjörinn arftaki Ians Paisley sem 
leiðtogi stærsta flokks sambandssinna, 
DUP. Martin McGuinness úr Sinn Fein, 
flokki lýðveldissinna, verður áfram 
staðgengill fyrsta ráðherrans.

NORÐUR-ÍRLAND

Fullur í Leifstöð
Ölvaður karlmaður var handtekinn í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar í gær. Hann 
hafði átt í útistöðum við starfsmenn 
og ferðamenn í flugstöðinni. Maður-
inn fékk að gista í fangageymslu þar 
til áfengisvíman rann af honum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

EVRÓPA, AP Aðildarríki Evrópusam-
bandsins hafa komið sér saman um 
reglur um ólöglega innflytjendur. 
Staðfesti Evrópuþingið þær verða 
þær að lögum. Þær tryggja 
ólöglegum innflytjendum grund-
vallarréttindi, aðgang að mat, 
skjóli og lögfræðilegri aðstoð.

Samkvæmt reglunum má ekki 
halda fólki lengur en 18 mánuði 
áður en því er vísað aftur til 
heimalanda. Börnum sem eru ein á 
ferð má ekki vísa úr landi.

Samræmdar reglur voru settar 
þar sem óttast var að ólöglegir 
innflytjendur nýttu sér mismun-
andi reglur í löndunum til að 
flakka á milli landa.  - kóp

Ólöglegir innflytjendur:

Samræmdar 
reglur hjá ESB

Páll, vantar þig ekki útrás?

Nei, sérstaklega ekki núna þegar ég 
get fengið hana á tveimur rásum.

Í gær nýtti Ríkissjónvarpið aukarás 
sína, RÚV+, til að geta sýnt frá tveimur 
íþróttaviðburðum í einu. Páll Magnússon 
er útvarpsstjóri.

NÁTTÚRA Vatnajökulsþjóðgarður 
var stofnaður við formlega athöfn 
í gær. Hann er um tólf þúsund 
ferkílómetrar að stærð, þekur 
um tólf prósent af flatarmáli 
landsins og er því stærsti þjóð-
garður Evrópu.

Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra sagði í ávarpi 
sínu á opnunarhátíð í Skaftafelli 
að hún væri vongóð um að hann 
yrði enn stærri að ári enda stæðu 
nú yfir viðræður við landeigend-
ur og sveitarfélög í þeim tilgangi. 
Sagðist hún bjartsýn um að hin 
sérstaka náttúra svæðisins við 
Langasjó og Eldgjá yrði hluti 
þjóðgarðsins.

Sagði umhverfisráðherra enn 
fremur að með stofnun þjóð-
garðsins réðust Íslendingar í 
stærsta náttúruverndarverkefni 
frá upphafi.

Anna Kristín Ólafsdóttir, for-
maður stjórnar Vatnajökulsþjóð-
garðs, sagði þetta afar merkileg-
an áfanga og hafi margir lagt 
hönd á plóginn svo honum yrði 
náð. Sagði hún aðdragandann 
hafa verið býsna langan og að 
honum hafi komið, beint eða 
óbeint, tugir ef ekki hundruð 
manna.

Ekki var aðeins fagnað í Skafta-
felli því einnig var efnt til opnun-
arhátíðar í Gljúfrastofu í Jök-

uls árgljúfrum, á Skriðuklaustri í 
Fljótsdal og í Kirkjuhvoli á 
Kirkjubæjarklaustri.  - jse

Vatnajökulsþjóðgarður formlega stofnaður í gær:

Stærsti þjóðgarður Evrópu

ÞJÓÐGARÐURINN OPNAÐUR Fáni með 
nýju merki Vatnajökulsþjóðgarðs dreginn 
að húni við formlega opnun garðsins í 
gær.  MYND/HERMANN VALSSON

SLYS Fjögur óhöpp urðu í mótor-
krosskeppni á Sólbrekkubraut á 
milli Grindavíkurvegar og 
Reykjanesbrautar í gær. Tvær 
konur, ein stúlka og karlmaður 
duttu af hjólum sínum.

Maðurinn, sem er 22 ára, 
handleggsbrotnaði og var fluttur 
á Borgarspítalann. Konurnar eru 
22 og 28 ára gamlar og stúlkan 14 
ára. Öll voru þau þátttakendur í 
keppninni og duttu ýmist aftur 
eða fram fyrir sig við að sýna 
listir sínar.

Konurnar og stúlkan slösuðust 
ekki alvarlega. Þær mörðust víða 
og ein kvartaði yfir eymslum í 
baki.  - kóp

Vélhjólabyltur á Suðurnesjum:

Fjórir slösuðust 
í vélhjólakeppni

FRÁ KEPPNINNI Einn keppandinn flýgur 
af hjóli sínu í keppninni í gær. 
 VÍKURFRÉTTIR/ELLERT
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ÁSTA MÖLLER Fulltrúi Sjálfstæðisflokks 
í fjárlaganefnd er ósammála formanni 
nefndarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ RÓBERT

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON Hann segir of 
snemmt að taka ákvörðun um einstaka 
verkefni.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

SPURNING DAGSINS



Toyota – sumarið sýnir sig um helgina
Sumarið sýnir sig hjá Toyota og því verður sérstaklega bjart yfir bílunum á 
Sumarsýningu Toyota á Nýbýlavegi um helgina. 

Gjafabréf fyrir tvo með Icelandair til Evrópu fylgir hverjum seldum bíl.*

Opið sunnudag kl. 13.00 – 16.00

Komdu, skoðaðu og reynsluaktu spennandi sumarsmellum. 
Það verður grill og gaman á Sumarsýningunni.
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www.toyota.is

TOYOTA
SUMARSÝNING

UM HELGINA

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 2 - 8
Kópavogur
Sími: 570-5070

*Flugvallarskattar ekki innifaldir. 
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STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjáns-
dóttir tók í gær við af Vilhjálmi Þ. 
Vilhjálmssyni sem oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík. Vil-
hjálmur verður forseti borgar-
stjórnar að loknum sumarleyfum 
en Hanna Birna formaður borgar-
ráðs.

Hanna Birna mun taka við sem 
borgarstjóri af Ólafi F. Magnússyni 
í mars á næsta ári. Hún segir full-
snemmt að fullyrða um hvort hún 
muni leiða listann í næstu kosning-
um, en hún hafi fullan hug á að 
starfa áfram að borgarmálum.

„Við tökum bara eitt skref í einu. 
Ég er mjög þakklát fyrir þann 
stuðning sem ég hef í hópnum og 
hef fundið á meðal sjálfstæðis-
manna. Ég tel að þessi ákvörðun og 
hvernig Vilhjálmur stóð að þessu 
hafi verið farsælt; bæði fyrir þenn-
an hóp og borgarbúa alla.“

Hanna Birna segir að einhugur 
hafi ríkt um ákvörðunina og allir 
sem komið hafi að málinu séu sátt-
ir; líka þeir sem orðaðir voru við 
oddvitasætið. Þá sé mikilvægt að 
Vilhjálmur starfi áfram með hópn-
um með þá þekkingu sem hann býr 
yfir.

Gísli Marteinn Baldursson segist 

fagna niðurstöðunni. „Staðan í 
borgarstjórn hefur verið óþægileg 
að undanförnu. Ég treysti Hönnu 
Birnu fullkomlega til starfans.“

Gísli var lengi vel orðaður við 
oddvitasætið. „Ég tel einfaldlega 
að mest sátt geti skapast um 
Hönnu Birnu núna og er tilbúinn 
til að setja minn persónulega 
metnað til hliðar í nafni þess að 
Sjálfstæðisflokkurinn nái vopnum 

sínum á ný.“ Hvað varðar næstu 
kosningar segir Gísli allt of 
snemmt að segja hver muni leiða 
listann þá.

„Ég er ánægður og studdi hug-
mynd Vilhjálms einarðlega. Fund-
urinn var haldinn hér heima og ég 
bauð upp á kampavín að honum 
loknum,“ segir Júlíus Vífill Ingv-
arsson borgarfulltrúi. „Ég styð 
Hönnu Birnu og vona að hún leiði 
hópinn í gegnum næstu kosningar.“

Kjartan Magnússon er einn 
þeirra sem hefur verið orðaður 
við oddvitastöðuna. „Ég er mjög 
sáttur. Hanna Birna er oddviti 
okkar og ég mun standa á bak við 
hana eins og ég hef alltaf staðið á 
bak við oddvita okkar.“ Kjartan 
segir enn of snemmt að segja 
hvort Hanna Birna muni leiða 
listann í næstu kosningum.

 kolbeinn@frettabladid.is

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

DÓMSMÁL Ríflega tvítugur Akur-
eyringur, Alexander Jóhannesson, 
var á mánudag dæmdur í tuttugu 
mánaða fangelsi í Héraðsdómi 
Norðurlands eystra fyrir alvar-
legar líkamsárásir og fíkniefna-
brot.

Alexander réðist með eldhús-
hnífi að hópi fólks í samkvæmi á 
Akureyri í október í fyrra. Fimm 
þurftu að leita sér aðhlynningar á 
spítala, þar af hlutu tveir alvar-
lega áverka. Alexander var 
ákærður fyrir að stinga þrjá af 
þessum fimm mönnum. 

Einn manninn stakk hann ítrek-
að víðs vegar um líkamann, með 
þeim afleiðingum að hann hlaut 

tíu til tólf sentimetra skurð á 
bringu, auk skurðar á hálsi og 
víðar. Annan stakk hann í öxl, 

þannig að hnífsblaðið skar djúpan 
skurð í axlarvöðvann, skaddaði 
beinið og brotnaði loks í sárinu. 
Þriðji maðurinn særðist minna.

Í lok janúar á þessu ári veittist 
hann að manni á Akureyri, sló 
hann hnefahöggi í andlitið svo 
hann féll til jarðar, og sparkaði þá 
tvisvar í höfuð hans og andlit. 
Maðurinn missti við það meðvit-
und.

Þá var hann dæmdur fyrir að 
hafa tvívegis verið tekinn með 
fíkniefni í neyslu- og söluskömmt-
um, og einu sinni ekið undir áhrif-
um fíkniefna. Alexander hefur 
áður hlotið dóma fyrir fíkniefna-
brot.  - sh

Alexander Jóhannesson dæmdur í tuttugu mánaða fangelsi:

Stakk þrjá og misþyrmdi einum til

HÉRAÐSDÓMUR Alexander játaði ekki á 
sig líkamsárásirnar.

DÓMSMÁL Fyrirtækið HB Grandi 
hf. hefur verið dæmt til að greiða 
karlmanni ríflega þrjár milljónir 
króna í skaðabætur eftir að 
maðurinn datt í stiga um borð í 
Snorra Sturlusyni. 

Maðurinn var á leið niður í 
skipið þegar hann rann niður stiga 
sem var blautur af sápuvatni. Þrif 
stóðu yfir í skipinu. Sá sem var að 
skúra hafði gert andartakshlé á 
vinnu sinni til að svara í síma sem 
var á veggnum undir stiganum og 
því ekki sjáanlegur. Atvikið var að 
hluta rakið til gáleysis þess er 
skúraði, en hinn slasaði þótti ekki 
hafa sýnt fulla aðgæslu og bar því 
hluta tjóns síns sjálfur. -jss 

Vann skaðabótamál:

Þrjár milljónir 
vegna sápuvatns

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Bassel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco
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um allt land
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ÚRKOMA VÍÐA  í 
dag, sérstaklega 
fyrri partinn. Eftir 
hádegi má búast 
við að stytti upp 
á sunnanverðu 
landinu en áfram-
haldandi skúrum 
eða rigningu 
fyrir norðan. Hlýjast 
sunnan jökla. 

Elín Björk
Jónsdóttir
Veður-
fræðingur

Skáluðu í kampavíni 
fyrir nýjum oddvita
Hanna Birna Kristjánsdóttir er nýr oddviti Sjálfstæðisflokks í borginni. Ákvörð-
un um það var einhuga. Borgarfulltrúar styðja hana en telja of snemmt að 
segja til um hver leiðir listann í næstu kosningum. Skálað í kampavíni í gær.

„Mér fannst ágætt að gera þetta 
á þessum tímamótum í okkar lífi. 
Erfiðleikarnir undanfarið hafa verið 
stór hluti af lífi okkar Guðrúnar,“ segir 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fráfarandi 
oddviti.

Vilhjálmur kvænist í dag Guðrúnu 
Kristjánsdóttur. „Okkur líður vel með 

að þessu sé lokið. Á morgun [í dag] er 
stór dagur og á næstunni höldum við 
til Færeyja og getum aðeins slakað á. 
Það er gott að þessu skuli vera lokið.“

Vilhjálmur segir einhug hafa 
ríkt um tillögu sína og hann treysti 
Hönnu Birnu vel til góðra verka í 
borgarstjórn.

ERFIÐLEIKARNIR HLUTI AF LÍFI OKKAR

BANDARÍKIN Hin sextuga Elaine 
Fulps frá Texas var í skýjunum 
síðastliðið þriðjudagskvöld eftir 
að hún vann 770.000 króna 
jarðarför á árshátíð hafnabolta-
liðs barna sinna. 

Vinninginn fékk hún eftir 
fjölþrautakeppni þar sem meðal 
annars var keppt í að pakka inn 
múmíu. Sigurvegarinn var síðan 
valinn af handahófi. 

Elaine sagðist vona að hún 
þyrfti ekki að nýta sér verðlaunin 
í bráð en ætlar sér að velja 
legstað undir fallegu tré.  - vsp 

Skrýtin verðlaun á árshátíð:

Vann jarðarför

BREYTINGAR 
Í BORGARSTJÓRN
■ 29. maí 2006 Sjálfstæðismenn og 
framsóknarmenn mynda meirihluta í 
borgarstjórn. Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son verður borgarstjóri og Björn Ingi 
Hrafnsson formaður borgarráðs.
■ 11. október 2007 Fundur meirihlut-
ans í Höfða. Síðar um daginn spring-
ur meirihlutinn og Tjarnarkvartettinn 
kemst til valda. 

■ 16. október 2007 Dagur B. Egg-
ertsson kjörinn borgarstjóri á borgar-
stjórnarfundi.  
■ 21. janúar 2008 Meirihlutinn 
springur enn á ný og nýr meirihluti 
Sjálfstæðisflokks og Ólafs F. Magnús-
sonar úr F-lista verður að veruleika. 

■ 4. desember 2008 Ólafur F. Magn-
ússon kjörinn borgarstjóri á borgar-
stjórnarfundi.
■ 24. janúar 2008 Björn Ingi Hrafns-
son, borgarfulltrúi Framsóknarflokks-
ins, óskar eftir lausn frá störfum sem 
borgarfulltrúi. Óskar Bergsson vara-
borgarfulltrúi tekur sæti hans.
■ 7. júní 2008 Hanna Birna Kristjáns-
dóttir tekur við sem oddviti Sjálfstæð-
isflokksins í borgarstjórn af Vilhjálmi Þ. 
Vilhjálmssyni.
■ 22. mars 2009 Að öllu óbreyttu 
tekur Hanna Birna við sem borgar-
stjóri af Ólafi F. Magnússyni. 
■ 29. maí 2010 Sveitarstjórnarkosn-
ingar.

MÚMÍA Meðal annars var keppt í 
múmíuvafningi. 

NÚVERANDI OG FRÁFARANDI ODDVITAR Hanna Birna Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson ræddu málin við fréttamenn á heimili þess síðarnefnda í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GENGIÐ 06.06.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 152,0602
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 75,72  76,08

 148,13  148,85

 118,03  118,69

 15,822  15,914

 14,86  14,948

 12,647  12,721

 0,7129  0,7171

 122,69  123,43

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

ORKUMÁL Orkuráð ákvað á fundi 
sínum á Hótel Klaustri í gær að  
úthluta samtals 172 milljónum til 
jarðhitaleitar á 29 stöðum þar 
sem ekki nýtur hitaveitu. 

Úthlutun ráðsins er að mestu 
liður í mótvægisaðgerðum 
stjórnvalda vegna þorskafla-
skerðingar. Ekki koma til greina 
aðrir staðir en þeir þar sem 
verulegur tekjumissir hefur orðið 
vegna skertra þorskaflaheimilda.

Styrkur getur að hámarki 
numið átta milljónum króna og 
hlutu tólf staðir þá upphæð. 
Styrkirnir eru veittir með 
fyrirvara um að Alþingi sam-
þykki lokafjárveitingu til 
verkefnisins. -ve

Úthlutun Orkuráðs:

172 milljónir til 
jarðhitaleitar



Tilboðin gilda út sunnudaginn 8. júní 2008.

Fríhafnardagar

um helgina

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.

FRÍHAFNARDAGAR
Dagana 5.-8. júní 

afnemum við virðisaukaskatt 
af snyrtivörum.

TAX
FREE
DAGAR
SNYRTIVÖRU
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DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
dæmdur í 30 daga fangelsi fyrir 
að stela búnaði frá vinnuveitanda 
sínum, Íslenskum aðalverktökum, 
og senda til heimalands síns, 
Póllands. Dómurinn er skilorðs-
bundinn.

Auk vinnufatnaðar stal 
maðurinn slípirokk, smíðabelti,  
kíttisbyssu, hníf, byssu á lofts-
löngu, dúkahnífum, tommustokk, 
tússpennum, tréblýöntum  og 
límbandsrúllum, auk fleiri áhalda.

Auk þessa fannst slatti af 
vinnuhönskum, hurðarhúnasett 
og fleira, einnig frá ÍAV, við 
húsleit hjá manninum. Hann 
játaði sök. - jss 

Þrjátíu daga fangelsi:

Stal búnaði og 
sendi heim

NOREGUR, AP Norsk stjórnvöld 
hafa í nokkur ár með leynd reynt 
að miðla málum milli Kína-
stjórnar og Dalaí Lama, hins 
andlega leiðtoga Tíbeta. Norska 
dagblaðið Verdens Gang skýrði 
frá þessu.

Fulltrúar Noregs hafa átt 
fundi ýmist með kínverskum 
ráðamönnum eða með Dalaí 
Lama, bæði í Noregi og utan 
Noregs. Kínverjar hafa þó ekki 
enn viljað hitta Dalaí Lama sem 
fer fyrir útlagastjórn Tíbeta á 
Indlandi.

Talsmaður norska utanríkis-
ráðuneytisins vildi ekkert segja 
um þessar viðræður. 

Í Verdens Gang segir að 
Kínverjar hafi lagt mikla 
áherslu á að þær færu fram með 
leynd. 

 - gb

Norðmenn bak við tjöldin:

Ræða við Kína 
og Dalaí Lama

KÍNA Gerður Gunnarsdóttir 
listakona hlaut sérstaka viður-
kenningu á úrslitakvöldi alþjóð-
legrar höggmyndasamkeppni sem 
fór fram í Peking í Kína í lok maí. 
Viðurkenninguna hlaut hún fyrir 
verkið „To the Olympics - in Peace 
and Harmony“. 

Listamenn frá níutíu löndum 
sendu inn ríflega 2.400 verk í 
keppnina. Af þeim voru síðan 290 
verk valin á farandsýningu um 
Kína.   - ghs

Alþjóðleg samkeppni:

Gerður fékk 
viðurkenningu

VERKIÐ Gerður við verkið sitt. 

GUANTANAMO, AP Khalid Sheikh 
Muhammed, sem ákærður er 
fyrir að hafa skipulagt árásirnar á 
Bandaríkin 11. september 2001, 
segist fagna dauðadómi. 

„Ég vil verða píslarvottur til 
langframa,“ sagði hann við réttar-
höld, sem hófust á fimmtudag í 
herstöð Bandaríkjanna við Guan-
tánamo-flóa á Kúbu. 

Réttarhöldin yfir Khalid Sheikh 
Muhammed og fjórum öðrum 
grunuðum hryðjuverkamönnum 
eru mikilvægasta prófraun sér-
dómstólanna umdeildu, sem stofn-
aðir voru sérstaklega í því skyni 
að dæma í málum fanga Banda-
ríkjahers á Kúbu. 

Löglærðir hermenn, sem skip-
aðir voru verjendur eins sakborn-
inganna sögðu á öðrum degi rétt-
arhaldsins í gær að hinir 
sakborningarnir hefðu beitt hann 
þrýstingi til að hafna málsvörn 
fyrir sig. Allir sakborningarnir 
fimm kváðust myndu verja sig 
sjálfir.

Hæstiréttur Bandaríkjanna 
mun á næstu vikum kveða upp 
dóm um það hvort þessir sérskip-
uðu herdómstólar standist stjórn-
arskrá Bandaríkjanna. 

Khalid Sheikh Muhammed var 
handtekinn í Pakistan árið 2003 og 
var honum haldið með leynd í 
fangelsum bandarísku leyniþjón-

ustunnar CIA þangað til hann var 
fluttur til Kúbu haustið 2006. Í 
febrúar síðastliðnum viðurkenndi 
Bandaríkjastjórn að hann hefði 
verið beittur pyntingum í yfir-
heyrslum leyniþjónustunnar.  - gb

Réttarhöld hafin í herstöð Bandaríkjamanna við Guantánamo-flóa:

Höfuðpaur vill dauðarefsingu

RÉTTARHÖLD Í TJÖLDUM Í þessari tjald-
borg fara réttarhöldin fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins, varar við því að ef atvinnuleysi 
vaxi við núverandi aðstæður muni margir erlendir 
innflytjendur sem hér hafa sest að, skrá sig á 
atvinnuleysisbætur þar sem þær séu hærri en laun 
heima fyrir.

Guðjón sagði þetta í ræðu á Landsráðsfundi 
flokksins sem fram fór á Laugavatni í gær. Hann 
telur að hvetja eigi til fjárfestinga og stöðva þá hörðu 
lendingu sem nú stefnir í.

Þá sagði Guðjón mikla skuldaaukningu í kjölfar 
lánasprengingar og verðbólgu fylgifisk innrásar nýju 
einkavæddu bankanna á húsnæðismarkað. Fasteigna-
verð hafi hrunið og veð standi ekki undir ofurvöxtum 
og verðtryggingu.

Formaðurinn telur að ekki eigi að fara eftir ráðgjöf 
Hafró um þorskkvóta. Hann vill setja á jafnstöðuafla, 
220 þúsund tonn, næstu þrjú árin. „Metum síðan 
árangurinn. Ég spái því að hann verði betri en það 
sem við höfum gert frá 1984 með kvótabraskkerf-
inu,“ sagði Guðjón Arnar í ræðu sinni.

Þá vill hann stöðva alla leigu og sölu á kvóta á 
milli útgerða frá og með næstu áramótum og setja 
lög um að aðeins ríki og sveitarfélög megi leigja 
kvóta til útgerðar. Guðjón sagði leyfðan þorskafla 
nú þann minnsta í 98 ár. - kóp

Guðjón Arnar varar við ásælni innflytjenda í atvinnuleysisbætur:

Varar við vaxandi atvinnuleysi

GAGNRÝNINN Guðjón Arnar Kristjánsson var mjög gagnrýn-
inn á stefnu ríkisstjórnarinnar á Landsráðsfundi Frjálslynda 
flokksins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Þingmenn Sjálfstæðis-
flokks segja nauðsynlegt að 
stjórnarflokkarnir endurskoði 
verklag sitt í ljósi þeirra yfirlýs-
inga sem ráðherrar Samfylkingar 
hafa sent frá sér. Vísa þeir þá til 
yfirlýsingar Ingibjargar Sólrún-
ar Gísladóttur utanríkisráðherra 
um að stjórnvöldum beri að læra 
af málslyktum Baugsmálsins og 
yfirlýsingar fyrir hönd allra ráð-
herra Samfylkingar um að verið 
væri að fórna meiri hagsmunum 
fyrir minni með því að heimila 
hvalveiðar. 

„Ég ætla ekkert að tjá mig efn-
islega um yfirlýsingu Ingibjargar 
Sólrúnar,“ segir Kristján Þór Júlí-
usson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokks. „En mér finnst yfirlýsing-
ar sem þessar bera það með sér 
að það þurfi að slípa samstarf 
stjórnarflokkana betur til.“ 

„Ég fæ ekki séð að það tengist 
embættisfærslum Ingibjargar 
Sólrúnar að vera að senda sér-
staklega frá sér yfirlýsingar 
vegna eins dómsmáls,“ segir Sig-
urður Kári Kristjánsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks. „Þetta 
er ekki eina tilfellið þar sem ráð-
herrar Samfylkingarinnar eru að 
senda frá sér slíkar yfirlýsingar 
og ég er sammála Kristjáni að 
þetta getur ekki verið reglan hjá 
ráðherrum ríkisstjórnarinnar. 
Ekki fer menntamálaráðherra að 
senda frá sér yfirlýsingu um 
uhverfismál, svo dæmi séu tekin. 
Mér finnst þetta satt að segja 
óheppilegt og tel að þeir sem eiga 
í hlut eigi að velta þessu fyrir 
sér.“

„Það að stjórnmálamenn láti 
skoðanir sínar í ljós tel ég frekar 
vera heilbrigðisvottorð en tákn 
um örðugleika,“ segir Lúðvík 
Bergvinsson, formaður þing-

flokks Samfylkingar. „Enda er 
það svo að samstarfið gengur 
mjög vel og flest af því sem talað 
er um í stjórnarsáttmálanum er í 

undirbúningi eða þegar klára, ég 
tel nær að dæma samstarfið út 
frá því.“ 
 jse@frettabladid.is

Vilja að ráðherrar 
hugsi sinn gang
Þingmenn Sjálfstæðisflokks segja að ráðherrar verði að endurskoða verklag sitt 
í samstarfi flokkanna eftir yfirlýsingar ráðherra Samfylkingar. Frekar að dæma 
samstarfið út frá góðum árangri segir formaður þingflokks Samfylkingar.

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR OG ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Yfirlýsingar ráðherra 
Samfylkingarinnar eru óheppilegar að mati þingmanna Sjálfstæðisflokks. Þeir vilja að 
þessi háttur verið tekinn til endurskoðunar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

SIGURÐUR KÁRI 
KRISTJÁNSSON

LÚÐVÍK
BERGVINSSON

Á að slaka á reglum um veðmál 
hér á landi? 
JÁ  33%
NEI  67%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Horfðir þú á opnunarleikinn 
í Evrópukeppninni í knatt-
spyrnu? 

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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Gegn mansali
Mansal er alvarlegur glæpur. Það þarf mikla 

mannvonsku til að hneppa fólk í ánauð, láta það 
ganga kaupum og sölum og gera sér neyð þess að 
féþúfu.  Núgildandi lög banna mansal fortakslaust 
og enginn ágreiningur er uppi um mikilvægi þess 
að koma í veg fyrir slíka starfsemi. Baráttan gegn 
mansali snýr einkum að baráttunni gegn alþjóðlegri 
skipulagðri glæpastarfsemi. Í tilfelli okkar Íslend-
inga skiptir landamæragæsla miklu máli, en ekki 
síður er mikilvægt að lögreglan hafi til þess burði 
að fást við þau glæpagengi sem virðast hafa skot-
ið rótum hér á landi. Við eigum ekki undir nokkrum 
kringumstæðum að sætta okkur við, eða horfa fram 
hjá þrælahaldi, hvort sem það er nútímalegt eða 
gamaldags. 

Löstur er ekki glæpur
í þessari baráttu þurfum við hafa tvennt í huga 
fyrir utan þau sjónarmið sem ég lýsti hér að ofan. í 
fyrsta lagi verður sú regla réttarríkisins að gilda 
að menn eru saklausir þar til sekt þeirra er 
sönnuð.  Það er ekki nóg að menn séu ógeðfelldir, 
stundi ógeðfellda starfsemi eða hagi sér í andstöðu 
við það sem góður siður krefst. Menn verða að 
hafa brotið af sér og sekt þeirra sönnuð til þess að 
hægt sé að banna starfsemi þeirra, hafi starfsemin 
verið lögleg í upphafi. Þetta sjónarmið á t.d. við 
um svokallaða nektarklúbba sem til skamms tíma 
voru nokkuð algengir hér á landi. Yfirgnæfandi 
meirihluta þjóðarinnar líkar ekki við þá starfsemi 
sem þar fer fram og færð hafa verið fyrir því 
sterk rök að slík starfsemi tengist oft og tíðum 
alþjóðlegri glæpastarfsemi, einkum mansali. En til 
þess að hægt sé að stöðva starfsemi af þessum 
toga þarf að sýna fram á að lög hafi verið brotin, 
ekki dugar að vísa til almennra sjónarmiða og 
líklegra lögbrota. Augljóst er hvaða hættu slík 
aðferð hefði í för með sér fyrir réttaröryggi 
borgaranna.

Löglegt siðleysi
Síðara atriðið er að ég tel mjög varhugavert að 
ríkisvaldið reyni að lögbinda allt siðferði. Vissulega 
eru ýmis lög þannig til komin að grunn þeirra má 
finna í siðferðislegum skoðunum manna á því hvað 
sé rétt og hvað rangt. En fyrir slíkri lagasetningu 
eru ákveðin takmörk.  Ef ríkisvaldið ætlar að taka 
sér allt siðferðislegt vald með lagasetningu þá er um 
leið verið að afsiða samfélagið. Borgararnir spyrja 
þá ekki lengur hvað sé siðferðislega rétt eða rangt 
og bera ábyrgð á þeirri niðurstöðu gagnvart sjálfum 
sér og samborgurum sínum. Í staðinn spyrja þeir 
hvað ríkið banni og hvað ríkið leyfi og hegðun því 
annað hvort lögleg eða ekki, ekki er spurt um 
siðferði.  Affarasælla er að við treystum hverjum og 
einum til þess að hafa sem ríkast val í siðferðis-
legum efnum, að við eigum hegðun okkar sem mest 
við eigin samvisku og búum við þann aga sem fylgir 
því að samborgarar okkar leggja siðferðislegan 
mælikvarða á hegðun okkar. Samfélag siðaðra 
einstaklinga og öflug barátta gegn lögbrjótum er 
besta vörnin sem við höfum gegn mansali og öðrum 
glæpum.

Fyrsta skrefið að 
viðurkenna vandann
Á hverju ári eru milljónir seldar mansali í heimin-

um til að þjóna kaupendum í kynlífsiðnaðinum. 
Fyrst og fremst konur og börn.

Hvað er mansal?
Staðalímynd fórnarlamba mansals er afar sterk og 
lífseig. Ung kona sem hneppt er í ánauð, einangr-
uð, barin, niðurlægð og nauðgað trekk í trekk þar 
til hún sviptir sig lífi. Ekki ósvipað Lilju 4-ever. 
Þessi staðalímynd er hamlandi í baráttunni gegn 
mansali, og er nýlegur héraðsdómur til marks um 
það. Þar er mansal skilgreint sem þrælasala. 
Þrælasala sýnilegra hlekkja og ánauðar.

Alþjóðleg skilgreining á mansali er mun víðari 
og tekur mið af rannsóknum, reynslu og þekkingu 
sérfræðinga á verslun með fólk á síðari tímum. 
Mansal er skilgreint sem verslun með fólk, með 
eða án samþykkis þess, ef salan byggist á varnar-
leysi viðkomandi. Í þessu felst að einstaklingur 
sem hagnýtir sér bága stöðu konu, jafnvel þó hún 
samþykki að ferðast milli landa til að starfa í 
kynlífsiðnaði (nektardansi, klámi eða vændi), 
stundar mansal. Kona sem ekki á annars kost 
hefur ekki raunverulegt val, samþykkið er 
þvingað.

Fyrst og fremst þurfa stjórnvöld að ákveða að 
mansal skuli ekki þrífast hér á landi og þannig 
leggja sitt af mörkum til alþjóðasamfélagsins. 
Talsvert hefur vantað upp á framlag íslenskra 
stjórnvalda, því þrátt fyrir undirritun sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna gegn skipulagðri glæpa-
starfsemi með sérstökum viðauka vegna mansals 
þann 13. desember 2000, er langt í land til að hægt 
sé að fullgilda hann.

Hvað geta stjórnvöld gert?
Fyrsta skrefið er að viðurkenna vandann og hlusta 
á þá sem þekkinguna hafa.

Staðhæfingar sérfræðinga um að hér þrífist 
mansal eru ekki úr lausu lofti gripnar. Innlendar 
og erlendar rannsóknir, sem og reynsla félaga-
samtaka og stofnana af aðstoð við konur sem 
seldar hafa verið mansali eru verðmæti sem 
byggja þarf frekari vinnu á.

Þessir sérfræðingar hafa fyrir löngu lagt fram 
tillögur að úrræðum sem lúta bæði að lagabreyt-
ingum og félagslegum lausnum. Í þeim felst að 
banna hvers kyns sölu á líkama kvenna, gera 
kaupendur vændis ábyrga, tryggja fórnarlömbum 
mansals fórnarlamba- og vitnavernd, krefja 
opinbera starfsmenn um siðferði í alþjóðasam-
starfi og fleira í þeim dúr svo fullgilding alþjóða-
sáttmála og raunverulegt starf gegn þessari 
meinsemd geti hafist.

Það er ekki bara skylda stjórnvalda að berjast 
með öllum ráðum gegn mansali til að vernda fólk 
sem í því lendir, heldur er mansal í þágu kynlífs-
iðnaðar ein helsta ástæða þess að jafnrétti kynj-
anna á enn langt í land. Jafnrétti kynjanna mun 
aldrei nást ef annað kynið er viðurkennt sem 
söluvara.

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

BITBEIN Svandís Svavarsdóttir spyr:

Hvað geta stjórnvöld gert til 
að vinna gegn mansali?

Misskilningur leiðréttur
Þeir eru ekki margir sem enn deila 
um Víetnamstríðið og vandfundinn sá 
Bandaríkjamaður sem ekki lítur á það 
sem ein stærstu mistök í utanríkis-
pólitík Bandaríkjamanna.

Í nýjasta hefti Þjóðmála leiðréttir 
Vilhjálmur Eyþórsson þennan misskiln-
ing. Hann ræðir um eina misskildustu 
styrjöld sögunnar og átelur vinstri 
menn sem gagnrýndu stríðið á 
sínum tíma.

Nú er bara spurning hvort 
George W. Bush fær að sjá 
greinina í enskri þýðingu 
og þá verður þess vart 
langt að bíða að aftur 
verði ráðist inn í 
Víetnam og hið 
nauðsynlega 
verk klárað.

Saltstorkinn sveitamaður
Egill Helgason hittir oft naglann á höf-
uðið. Þannig hefur hann bent á það að 
svo virðist sem aðeins þeir sem slátri 
gimbur í morgunverð í faðmi íslenskra 
fjalla, eða sjúgi hrognin úr grásleppu 
um nónbil við gjálfrandi öldur, megi tjá 
sig um ísbjarnardrápið á dögunum.

Agli var á síðu hans brigslað um að 
hafa ekki komið austur fyrir 

Ártúnsbrekku. Egill hélt 
nú það, hann hefði 

verið í sveit sem barn 
og unnið í Eyjum og 
meira að segja komið 

til Grímseyjar. Svo 
klykkti hann út með því 

að hann hefði komið 
„þrisvar til Akur-

eyrar að mig 
minnir“.

Með þessu stakk hinn saltstorkni 
sveitamaður upp í gagnrýnendur 
hins agalega póstnúmers 101 eins og 
honum einum er lagið.

Engin pólitík
Andrés Magnússon og Pétur Gunn-
arsson Eyju-bloggarar hafa báðir tjáð 
sig um Baugsmálið. Ekki eru þeir 

sammála um margt, þó helst það að 
málið sé á engan hátt pólitískt.

Pétur Gunnarsson virðist 
óttast það að Björn Bjarnason 
muni náða Jón Ásgeir. Andrés 
telur það af og frá og telur að 

„hans elsku vinur forsetinn, 
herra Ólafur Ragnar Grímsson, 

taki það ómak […] af dóms-
málaráðherra“. Engin pólitík 

hér á ferð.
 kolbeinn@frettabladid.is

E
fnahagsráðuneyti var aðeins hluti af stjórnarráðinu um 
skamman tíma fyrir hálfri öld. Sú hefð hefur skapast að 
líta á forsætisráðherrann sem efnahagsráðherra. Það á 
rætur að rekja til verðbólgutíðarinnar þegar samhæfa 
þurfti aðgerðir í efnahags- og kjaramálum á þriggja mán-

aða fresti.
Víðast hvar eru efnahagsmálin eðli máls samkvæmt á ábyrgðar-

sviði fjármálaráðherrans. Í nútímanum beita forsætisráðherrar 
sér mest á sviði utanríkismála, menntamála og heilbrigðismála 
nema í verulegri efnahagslegri ágjöf. Það á við um þessar mundir. 
Lítil frétt frá Vegagerðinni í síðustu viku gefur hins vegar tilefni til 
að beina athyglinni að ábyrgð einstakra ráðherra í þessum efnum.

Atvik málsins eru þau að Vegagerðin samþykkti kröfu frá 
atvinnurekendum um að vísitölubinda verksamninga. Fyrir því eru 
augljós hagkvæmnirök fyrir verktaka. Þeir geta boðið í verk óháð 
verðbólguáhættu. Þetta léttir líka störf þeirra embættismanna sem 
meta eiga tilboð í einstök verk. Þeir þurfa ekki að glíma við verk-
taka í vanda vegna óraunhæfra tilboða. Þetta er skilvirkt og sjálf-
virkt verðhækkunarkerfi.

Á tvennt er að líta í þessu samhengi. Eitt er að Vegagerðin hefur 
ekki gert grein fyrir því hvort framkvæmdir verða skornar niður 
vegna ófyrirséðra verðhækkana sem verktakar fá tryggðar með 
sjálfvirkum hætti. Samgönguráðherra þarf þar af leiðandi að gera 
grein fyrir því hvort hann lítur svo á að hann geti gengið að sjálf-
virkum aukafjárveitingum vísum  til þess að standa undir þessum 
sjálfvirku verðhækkunum.

Annað atriði í þessu samhengi lýtur að grundvallarreglu sem 
ríkis stjórnin sýnist hafa unnið eftir fram til þessa. Á sínum tíma 
var það lykilatriði í viðnámsaðgerðum gegn verðbólgu að rjúfa 
flestar sjálfvirkar verðbætur. Þó að fordæmi megi finna fyrir 
tímabundinni undantekningu frá þessari reglu verður ekki á það 
fallist að ein vitlaus ákvörðun réttlæti sjálfkrafa aðra.

Tvískinnungur sem þessi kallar þar af leiðandi á útskýringar. 
Hvernig getur samgönguráðherrann varið verðtryggingu í verk-
samningum við atvinnurekendur á sama tíma og hann ber eins og 
aðrir ráðherrar pólitíska ábyrgð á þeirri stefnu að neita  laun þegum 
um það sama í kjarasamningum?

Þetta einstaka mál er vitaskuld ekki stórt í sniðum og ríður ekki 
eitt og sér baggamun um skynsamlega fjármálastjórn. En það hlýt-
ur að vekja upp spurningar um aga við stjórn ríkisfjármála og efna-
hags mála. Fjármálaráðherra kemst ekki hjá að gera grein fyrir 
hvað réttlæti að gera slíka sjálfvirka samninga um einn kostnaðar-
þátt fjárlaganna en ekki aðra. Hann þarf að svara því hvort aðrar 
ríkisstofnanir geti leikið sama leikinn. 

Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. Hún getur líka verið með öllu 
skaðlaus. Hinu geta menn ekki lokað augunum fyrir að spurning-
ar hljóta að vakna um hvar draga eigi markalínurnar þegar einu 
sinni er farið að gefa eftir. Öllum má vera ljóst og þar á meðal sam-
gönguráðherra að víðtækar sjálfvirkar vísitölutengingar í opin-
berum  rekstri eru, við ríkjandi aðstæður í efnahagsmálum, vísasti 
vegurinn til þess að innleiða á ný víxlhækkanir verðlags og launa. 
Gerist það verður verðbólguhjólið óstöðvandi. 

Hvernig sem á þetta litla mál er litið kallar það hvað sem öðru 
líður á skýr svör við þeirri spurningu: Hvað má verðtryggja og 
hvað ekki?

Hvað má verðtryggja og hvað ekki?

Spurning um aga
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

MERKISATBURÐIR
1789 Jarðskjálftahrina hefst á 

Suðurlandi. Jörðin skelfur 
á tíu mínútna fresti í heila 
viku.

1882  Jón Hjaltalín landlæknir 
lést 75 ára að aldri.

1921 Bandaríski hafnaboltaleik-
arinn Babe Ruth handtek-
inn fyrir hraðakstur.

1953 Rúmlega hundrað manns 
farast í fellibyljum í fylkj-
unum Michigan og Ohio í 
Bandaríkjunum.

1968 James Earl Ray, meintur 
banamaður Martins Luth-
ers King Jr, er handtekinn.

1986  Kurt Waldheim, meintur 
nasisti, kosinn forseti 
Austurríkis.

1994  Jarðskjálfti upp á 7,8 á 
Richter skekur Norður-
Bólivíu.

Á vormánuðum fór að bera 
á illum þef upp úr Þjórsá og 
Skaftá auk þess sem ný eyja 
myndaðist í gosi út af Reykja-
nesi en hún hvarf nokkru síðar 
í sjó. 

Í maí sama ár fór að bera 
á jarðskjálftum sem fóru vax-
andi og 8. júní 1783 hófst svo 
mesta eldgos Íslandssögunnar. 

Til að byrja með varð vart 
við öskufall í sveitinni og svartur mökkur lagðist 
yfir byggðina. Sama dag stóðu svo þrír eldar upp 
úr mekkinum og þeim fylgdu miklar drunur og 
brennisteinsfnykur. Hægt er að segja að rignt hafi 
eldi og brennisteini því bláleit rigning helltist yfir 
sem brenndi gróður og nýrúið fé. Fólk fann fyrir 
sviða í augum og á beru hörundinu. Hraun tók 
að flæða yfir sléttlendi þann 12. júní og þremur 

dögum síðar fóru fyrstu jarð-
irnar undir hraun og fólk flýði 
sveitina.

Búsæld hafði verið í Skafta-
fellssýslu árin áður og töldu 
margir að gosið væri refsing 
guðs fyrir ólifnað. Þann 20. júlí 
safnaðist fólk saman í kirkjunni 
á Kirkjubæ og séra Jón Stein-
grímsson messaði. Kirkjan lék 
öll á reiðiskjálfi og hraunelgur-

inn nálgaðist og kirkjugestir héldu þetta sitt síð-
asta. Hraunið stöðvaðist meðan á messu stóð og 
hefur hún síðan verið kölluð Eldmessan. Draga fór 
úr gosinu eftir þetta, en áfram ruddust þó fram 
hraunspýjur. Gosinu lauk þann 7. febrúar 1784. Í 
kjölfarið lagðist eiturmóða yfir landið, tún sviðn-
uðu, bústofn féll og Íslendingum fækkaði um 
fjórðung. Móðuharðindunum lauk árið 1785. 

ÞETTA GERÐIST:  8. JÚNÍ 1783

Skaftáreldar hefjast
JULIANNA MARGULIES LEIKKONA 

ER 42 ÁRA.

„Ég fer frekar aftur að 
þjóna til borðs en að leika 
hlutverk persónu sem mér 

er illa við.“

Julianna Margulies er þekktust 
fyrir hlutverk sitt sem ráðagóði 

hjúkrunarfræðingurinn Carol 
Hathaway í Bráðavaktinni. 
Lítið hefur til hennar sést á 

hvíta tjaldinu og skjánum eftir 
að hún hætti í þáttunum.

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

Benedikt Eyfjörð 
Sigurðsson
flugvirki, Lækjasmára 72, Kópavogi,

sem lést á heimili sínu þann 31. maí síðastliðinn, verð-
ur jarðsunginn frá Vídalínskirkju, Garðabæ, þriðjudag-
inn 10. júní kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Krabbameinsfélagið.

 Auður Lella Eiríksdóttir
Sigrún K. Eyfjörð Guðni F. Sigurðsson
Eiríkur Eyfjörð Jórunn Ó. Ólafsdóttir
Þorsteinn Eyfjörð Ásta S. Sölvadóttir
Guðjón Þór Jónsson
Auður Ösp Jónsdóttir Gunnþór Jens
Heiða S. Ármannsdóttir Halldór Frank

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Stefanía Ólöf Stefánsdóttir
Laufbrekku 4, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudaginn 
5. júní.

Guðbrandur Ingólfsson
Björn Ingólfsson Erla Steinunn Friðþjófsdóttir
Þuríður Ingólfsdóttir Jóhannes Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, bróðir, mágur og 
frændi,

Hilmar Halldórsson
Faxabraut 36a, Keflavík,

sem lést 1. júní, verður jarðsunginn frá 
Keflavíkurkirkju, miðvikudaginn 11. júní kl. 13.00.

Sigmar Bjarki Hilmarsson
Guðrún Björg Halldórsdóttir
Elsa Hildur Halldórsdóttir
Jóhannes Daði Halldórsson
Aðalbjörg Grétarsdóttir
og systkinabörn.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðfinna Jónsdóttir
frá Völlum Garði, nú Vesturbergi 191
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Útskálakirkju, þriðjudaginn 
10. júní kl. 14.00.

Marta Guðmundsdóttir Kjartan K. Steinbach
Ingibjörg J.  Guðmundsdóttir Ólafur Örn Ingólfsson
Jón Guðmundsson Kolbrún Baldursdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir Einar Ingi Magnússon
Þorleifur St. Guðmundsson Ingibjörg Sigurðardóttir
 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, sonur og bróðir,

Halldór Einarsson
sem lést í Aarhus í Danmörku þann 22. maí síðastlið-
inn, verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík, 
miðvikudaginn 11. júní kl. 15.00.

Rakel Barðdal Halldórsdóttir
Einar Leifur Pétursson
Ólafía Einarsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýju við andlát og útför 
elskulegrar móður minnar, 
tengdamóður og ömmu,

Þórunnar Jónsdóttur.
Sérstakar þakkir til þeirra sem styrktu minningarsjóð 
Félags aðstandenda Alzheimers samtakanna (FAAS) 
og einnig sérstakar þakkir til starfsfólksins á 2. hæð 
norður á hjúkrunarheimilinu Eir, fyrir góða umönnun 
og gott viðmót í gegnum árin.

Sigríður Sigurðardóttir Pétur Pétursson
Sindri Þór Steingrímsson Stefanía Ósk Pétursdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ingibjörg Halldóra 
Jóelsdóttir

sem lést í Sóltúni 29. maí sl., verður jarðsungin frá 
Seljakirkju mánudaginn 9. júní kl. 13. Þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á minningarsjóð K.F.U.M. og 
K.F.U.K.

Valgeir Ástráðsson Emilía Björg Möller
Sigurður Ástráðsson Guðný Bjarnadóttir
Herdís Ástráðsdóttir Þorvaldur Sigurðsson
 barnabörn og langömmubörn.

Arnheiður Borg kennari 
hlaut íslensku menntaverð-
launin í flokki kennara nú á 
dögunum. 
Einnig stendur hún á 
ákveðnum tímamótum því 
hún kenndi einnig sinn síð-
asta kennsludag eftir 43 ára 
farsælan feril. 

„Það var svo ánægjulegt 
að ég kenndi minn síðasta 
kennsludag 28. maí sem 
er mér merkilegur dagur 
því þennan sama dag fyrir 
42 árum eignaðist ég dótt-
ur mína eftir að hafa geng-
ið með hana mitt fyrsta 
kennsluár,“ segir Arnheið-
ur. 

Hún er að vonum ánægð 
með menntaverðlaunin og 
segir með þeim sé kenn-
arastarfið metið að verð-
leikum.  „Starfið er erf-
itt en skemmtilegt og ég 
er óskaplega glöð og þakk-
lát fyrir verðlaunin. Ótal 
margir kennarar í skólum 
um allt land eiga þessi verð-
laun skilið ekki síður en 
ég og ég er mjög meðvituð 

um það, enda  mikils virði 
að starfið sé viðurkennt,“ 
segir Arnheiður og bætir 
við: „Kennslan er merkilegt 
starf enda erum við að fást 
við það dýrmætasta sem við 
eigum, börnin okkar.“

Hún segir kennarastarfið 
hafa breyst mikið á starfs-
ævinni, álag og kröfur til 
kennara hafi aukist og 
áherslur starfsins orðnar 
aðrar með breyttu samfé-
lagi. „Áður var raðað í bekki 
eftir getu en nú er náms-
geta barnanna innan hvers 
bekkjar mjög misjöfn. 
Kennarinn þarf að spanna 
miklu stærra svið í hverj-
um tíma. Það er gífurlegt 
álag á kennurum með bekki 
þar sem eru vandamál, fé-
lagsleg og tilfinnningaleg, 
og námsgetan er mismun-
andi. Starfið getur verið 
erfitt en er jafnframt gef-
andi því tilfinningaleg og 
félagsleg líðan barns skipt-
ir miklu máli í skólanum og 
það eru forréttindi að fá að 
starfa við þetta.“

ARNHEIÐUR BORG:  HLAUT ÍSLENSKU MENNTA

Forréttindi að fá 

ÓSKAPLEGA GLÖÐ OG ÞAKKLÁT Arnheiður Borg fékk íslensku mennta-
verðlaunin á dögunum og kenndi sinn síðasta kennsludag í lok maí.
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AFMÆLI

NICK RHODES, 
hljómborðsleikari 

Duran Duran, er 
46 ára.

SIGRÍÐUR LILLÝ 
BALDURSDÓTTIR
eðlisfræðingur er 
54 ára.

EIRÍKUR TÓMAS-
SON prófessor er 

58 ára.

NANCY SINATRA
söngkona er 68 
ára.

Myrra Rós Þrastardóttir, nemi í 
grafík við Listaháskóla Íslands, 
er ánægð með nafnið sitt og 
segir marga hafa hrósað því í 
hennar eyru.

„Mamma mín valdi nafnið, 
en henni þótti það fallegt. Það 
kemur úr Biblíunni en vitring-
arnir færðu Jesúbarninu gull, 
reykelsi og myrru. Ég er skírð 
Myrra með y-i en upphaflega 
var nafnið skráð með einföldu i-
i í Þjóðskrá. Það tók nokkur ár 
að fá því breytt,“ segir Myrra.

Myrra Rós notar bæði nöfnin 
sín en er þó yfirleitt bara kölluð 
Myrra. „Þegar ég var yngri vildi 
ég helst heita einhverju venju-
legu nafni eins og Eva en í dag 

kann ég voðalega vel við nafnið 
mitt. Mér hefur aldrei verið strítt 
á því og yfirleitt finnst fólki það 
mjög fallegt.“

Myrra segir nafnið eflaust 
hafa fallega og jákvæða merk-
ingu í hugum fólks en hún leið-
ir sjaldan hugann að því að það 
komi úr Biblíunni.

NAFNIÐ MITT:  MYRRA RÓS ÞRASTARDÓTTIR

Mörgum sem finnst nafnið fallegt

KANN VEL VIÐ NAFNIÐ Myrru 
langaði að heita venjulegu 

nafni þegar hún var yngri en 
í dag kann hún mjög vel við 

nafnið sitt.

AVERÐLAUNIN

að kenna
Arnheiður hefur unnið að 

kennslunni af hugsjón og þó hún sé 
hætt að kenna eru ýmis verkefni 
henni tengd á döfinni. Hún vinnur 
nú að endurútgáfu bóka um mann-
leg samskipti sem hún gaf fyrst út 
fyrir fjórtán árum. Upphafið að 
Bókunum um Rut og Valli á enga 
vini, voru bæklingar um samstarf 
milli heimilis og skóla sem Arn-
heiður vann í samstarfi við  Al-
dísi Aðalbjarnardóttur, Ragnheiði 
Jónsdóttur og Pálínu Jónsdótt-
ur árið 1990. Bæklingarnir fjöll-
uðu um okkar innri mann, fram-
komu, umgengni og kurteisi. Arn-
heiður gefur bækurnar út sjálf og 
auk þess á hún mikið óútgefið efni 
sem hún sér fyrir sér að komi út ef 
vel gengur. Hún hefur því síður en 
svo lagt skóna á hilluna.

 „Nei, nú finnst mér ég fyrst 
vera að fara í spariskóna,“ segir 
hún og hlær. „Mér finnst lífið 
aldrei hafa verið jafnspennandi, 
og það er stórkostlegt að vera við 
góða heilsu og finna allan þenn-
an samhug og gleði allt í kringum 
mig. Það er enn þá meira vert en 
verðlaun.“

heida@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Hafið þið hist áður?
Beggi: Ég hef aldrei á ævi minni séð 
þig, en mér líst vel á þig. Mér finnst þú 
flottur strákur.
Boris: Ég veit að hann og Pacas unnu 
Hæðina.

Nú vinnið þið frekar ólík störf, hafið 
þið einhvern tíma komið nálægt störf-
um hvors annars? Boris, þú ert afl-
raunamaður og sterkasti maður Íslands, 
hefur þú einhvern tíma tekið að þér að 
innrétta hús eða unnið við að elda?
Boris: Það er alltaf hringt í mig þegar 
það er verið að flytja og svona, en ég 
get bara tekið einn mjög þungan hlut í 
einni ferð, á meðan aðrir geta farið 
margar ferðir með minni hluti. Fólk 
heldur að það sé gott að fá sterka gaur-
inn til að flytja, en ég er bara frekar 
ónýtur í því. Ég kann ekkert að elda, en 
ég myndi kannski halda á Begga á 
meðan hann myndi elda.
Beggi: Mér dettur líka í hug þegar ég 
sé manninn, að hann er sterkasti maður 
Íslands, en ég er ballettkennari og 
kenndi í Jassballettskóla Báru í sjö ár. 
Það hefði komið sér vel að hafa Boris 
með okkur í Hæðinni. Hann hefði hvílt 
okkur alveg rosalega mikið.

Próteinprump
Nú eruð þið Pacas að elda í Íslandi í 
dag, gætuð þið ekki eldað eitthvað gott 
fyrir Boris?
Beggi: Jú, við erum á Stöð 2 eins og er 
að elda einu sinni í viku, bara grilla og 
gera eitthvað svona skemmtilegt, en 
erum svo að fara í áframhaldandi sjón-
varpsvinnu líka sem tengist elda-
mennsku og alls konar. Þá gerum við 
eitthvað við Boris og svona. Ég er strax 
kominn með hugmynd.
Boris: Ég borða mjög mikið.
Beggi: Já, ef ég byði honum í mat myndi 
ég vilja blanda saman kjöti og græn-
meti. Ég get ímyndað mér að hann borði 
mikið af skyri, grænmeti og þess háttar 
hlutum. 
Boris: Þetta virkar svolítið þannig að 
ég tek fimm sneiðar af lamba lærinu og 
svo mikið grænmeti líka. Ég borða 
rosalega mikið svo ef það er bara ein 
sneið af lambalæri get ég alveg sleppt 
því að koma.
Beggi: Ég er svona öfugt við Boris, ég 
geng í tveimur og þremur bolum því ég 
er svo mjór að ég skammast mín. Ára-
mótaheitið mitt var að fitna og í Hæð-
inni náði ég að fitna um tvö kíló og 300 
grömm og var bara „yes“. Ég borðaði 
stundum kókosbollur á kvöldin uppi í 
rúmi, ég er að segja ykkur það − það 
gerir það enginn. Ég er svona grannur 
frá náttúrunnar hendi en myndi alveg 
vilja vera aðeins feitari.
Boris: Ég myndi frekar reyna að byggja 
eitthvað utan á mig heldur en að fitna 
því það bætist bara framan á magann, 
en ef þú byggir þig upp stækkar efri 
hluti líkamans.
Beggi: Já, mig langar nefnilega að 
stækka yfir herðarnar.
Boris: Það kemur einmitt með æfing-
unni. Ég er samt ekki hrifinn af svona 
próteinsjeikum og svoleiðis drasli. 
Beggi: Ég er nefnilega sammála þér 
með þessa próteinsjeika, þetta eru 
svona gerviefni og ég held að það sé 
ekki að gera mikið fyrir okkur.
Boris: Maður prumpar þessu bara. 
Þetta er líka svo dýrt. Eins og prótein-
stangir sem fólk gúffar í sig hægri 
vinstri, en yfirleitt er þetta bara súkk-
ulaðistykki með fullt af sykri sem er 
búið að sprauta smá próteini inn í og í 
staðinn fyrir að þetta sé Snickers sem 
kostar 100 kall er það selt á 500 kall. 
Þetta er mesta „rip-off“ bull sem til er í 
dag. 

Björninn unninn
Nú hefur kreppan tröllriðið öllu upp á 
síðkastið og bensín- og matvælaverð 
hefur hækkað gífurlega. Hvernig hafið 
þið upplifað þetta?
Boris: Lánið mitt hefur rokið upp. Þetta 
er bara ruglástand. Ég segi bara að rík-
isstjórnin sé ekki að standa sig og fólk-
ið sem stjórnar landinu er ekkert að 
gera í þessu.
Beggi: Ég er alveg sammála Boris með 
það að allt hefur rokið upp. Það er miklu 
erfiðara að geta átt sér góða stund með 

mat eða hverju sem er í dag heldur en 
fyrir nokkrum mánuðum.
Boris: Svo er svo skrýtið að nú er fólk 
ráðþrota, veit ekki hvernig það á að 
borga skuldirnar sínar og er bara í ein-
hverju tómu rugli, en það gerir samt 
enginn neitt í þessu. Svo er einhver 
ísbjörn skotinn, þá verður bara allt 
brjálað. Ekki að ég vilji vera leiðinleg-
ur við Bjössa ísbjörn, en það eru miklu 
mikilvægari málefni sem þarf að berj-
ast fyrir hérna heima. Ég var í sjúkra-
þjálfun áðan og ég heyrði bara að inni í 
öllum klefunum var verið að tala um 
þennan ísbjörn og að það hefði nú átt að 
svæfa hann, en ef þú setur dæmið upp 
hinsegin og ísbjörninn hefði drepið ein-
hvern hefðu Íslendingar aftur sest í 
dómarasætið og sagt „heyrðu af hverju 
var ekki búið að skjóta þennan 
ísbjörn?“ 
Beggi: Þetta er soddan smáborgara-
háttur hjá okkur Íslendingum, við erum 
rosalega dugleg í þessu. En ég finn 
afskaplega mikið til með ísbirninum. 
Ég á tvö börn sem heita í höfuðið á 
ísbirni, Björn og Birnu, af því að ég 
fékk svona martraðir um ísbjörn í 
gamla daga og var þá alltaf að missa 
börnin mín ofan í ísbjarnarbúr. Mér 
finnst samt réttlátt að hann hafi verið 
skotinn því hann ógnar fólki. Við eigum 
bara að vera þakklát fyrir að það fór 
ekki verr og einbeita okkur að ein-
hverju merkilegra. En mig langar 
ógeðslega í skinnið af honum.

Harðir karlar
Hvort finnst ykkur meira spennandi að 
fylgjast með íslenska landsliðinu í 
handbolta á Ólympíuleikunum eða Evr-
ópumeistarakeppninni í fótbolta?
Boris: Ég hef gaman af handbolta – 
svona „action“ – skora mörg mörk, 
slagsmál og svoleiðis. Fótbolti er það 
leiðinlegasta sem hægt er að horfa á í 
sjónvarpi.
Beggi: Mér finnst svo gaman að horfa á 
handbolta og fótbolta, en ég myndi ekki 
sökkva mér niður með einhvern bjór, 
skilurðu, klukkan sex til að horfa á fót-
boltaleik og gleyma öllu öðru. En hand-
boltinn finnst mér skemmtilegur og ég 
er algjörlega sammála Boris, það er 

Ég myndi 
ekki sökkva 
mér niður 
með ein-
hvern bjór, 
skilurðu, 
klukkan sex 
til að horfa á 
fótboltaleik 
og gleyma 
öllu öðru.

Hvorugur fellur inn í normið
Ef Guðbergur Garðarson, eða Beggi úr Hæðinni ætti að bjóða Kristni Óskari Haraldssyni, betur þekktum sem Boris, í mat 
myndi hann elda lambalæri og grænmeti. Boris myndi helst ekki mæta nema hann fengi að minnsta kosti fimm sneiðar. Alma 
Guðmundsdóttir ræddi meðal annars um mat, ísbjörn og landsliðið í handbolta við rökstólapar vikunnar.

Á RÖKSTÓLUM

svo miklu meira „action“ fleiri mörk 
og hraði. Þeir segja að í heiminum sé 
handbolti númer fimmtíu eða eitthvað 
á heimslistanum og sé ekkert svo vin-
sæll, en mér finnst hann bara ógeðs-
lega skemmtilegur.
Boris: Þetta er bara svona þjóðar-
íþróttin okkar. Strákarnir í landsliðinu 
eru gaurar sem eru að helga líf sitt 
íþróttinni og þeir eru komnir á þann 
stað að þeir eru fulltrúar þjóðarinnar, 
en þá er alltaf einhver svona spekúlant 
heima í stofu með ístru sem borðar 
bara ís og drekkur bjór að gagnrýna 
þessa stráka sem eru að leggja allt í 
sölurnar til þess að gera góða hluti 
fyrir okkur. Mér finnst það bara ekki 
sanngjarnt sko.
Beggi: Alls ekki. Það ætti að taka svo-
leiðis gaura og setja þá inn á völlinn.
Boris: Ég var einu sinni að vinna á 
sportbar. Þar komu reglulega einhverj-
ir gaurar eftir vinnu, drukku sig fulla 
og horfðu á ensku deildina í fótbolta. 
Þeir sátu svo þarna við barinn, blind-
fullir, öskrandi á sjónvarpið og þetta 
voru mestu fótboltaspekingar sem til 
eru í heiminum. Ég spurði af hverju 
þeir væru ekki bara að þjálfa þetta lið 
fyrst þeir vissu svona hrikalega mikið, 
en þá kom bara „þegiðu, þú veist ekk-
ert um þetta“.

Beggi: Já þetta er einhvers konar karl-
mennskuímynd. Í Hæðinni komst ég að 
því að hörðustu iðnaðarmenn voru hinir 
mýkstu menn inn við beinið. 

Sveittir skemmtistaðir
Talið berst að áfengi. Drekkið þið ekki 
áfengi yfir höfuð?
Boris: Ég drekk mjög sjaldan. Ég 
drekk áfengi kannski tvisvar eða þri-
svar á ári, en þá drekk ég líka ógeðs-
lega mikið af því þó ég þurfi ekki 
mikið. Ég reyni samt að vera erlendis 
þegar ég fæ mér í glas bæði út af 
ímyndinni og það er mikið verið að 
reyna að slást við mig þegar ég er að 
djamma hérna heima.
Beggi: Ert þú svolítið í því að slást?
Boris: Nei ég slæst aldrei. Ég er rosa-
lega friðsamur maður. Ég hef verið 
sleginn eða kýldur, en ég gerði ekkert 
á móti, en þið vitið hvernig þetta er. 

Íslendingar drekka mikið, verða rosa-
lega fullir og halda oft að þeir séu rosa-
lega sterkir. Svo vilja þeir ekkert ráð-
ast á garðinn þar sem hann er lægstur 
svo ég fæ oft svoleiðis gaura á mig.
Beggi: Þetta er mjög lógískt það sem 
þú segir. Það er eins og það komi ein-
hverjir illir andar yfir fólk þegar það 
drekkur of mikið. En ég er svona eins 
og Boris, við gætum alveg farið að 
djamma saman án þess að snerta 
brennivín, það skiptir mig ekki nokkru 
einasta máli. En ef ég drekk sko, þá 
þoli ég ekki mikið. Ég verð alveg blind-
fullur eftir smátíma.
Boris: Ef ég mætti ráða djamminu, þá 
myndi ég vilja fara í sumarbústað, 
spila og drekka bjór. Ég fíla ekki troðn-
inginn og svitann á stöðunum niðri í 
bæ og eftir að reykingabannið komst á 
er bara svona svita- og prumpufýla 
inni á stöðunum.
Beggi: Já, maður fer þarna til að troð-
ast í gegn, verður drulluskítugur af 
því og sér varla hvort maður hittir ein-
hvern sem maður þekkir.
Boris: Þegar þú ert orðinn hundrað 
fjörutíu og eitthvað kíló eins og ég, þá 
svitnar maður bara af því að standa 
kyrr, hvað þá í þessum troðningi.
Beggi: Heyrðu, hvenær áttu afmæli?
Boris: 16. mars 1980.
Beggi: Það hlaut að vera, þú ert fiskur 
í eins og ég. Ég er búinn að finna svo 
fyrir þér, þú ert til dæmis með þessa 
sömu fóbíu og ég fyrir þrengslum og 
svoleiðis.
Boris: Þetta stjörnumerkjadæmi, ég er 
algjörlega ósammála því.
Beggi: Nei, ég er að tala um svona 
talnaspeki. Ég hef hitt mann sem var 
fæddur sama ár og sama dag og ég, en 
við vorum eins og svart og hvítt.
Boris: Engin vanvirðing við þá sem 
trúa á þetta, en ég held persónulega að 
þetta sé bara bull.
Beggi: Já, hver hefur sína skoðun, en 
fyrir mig hefur þetta samt sem áður 
hjálpað mér í hvernig ég á að nálgast 
fólk. Bæði í að finna út eiginleika þess 
og styrkleika þegar ég er að ráða ein-
stakling í vinnu.
Boris: Já ef það virkar fyrir þig, þá 
bara „go for it“.

BEGGI ÚR HÆÐINNI OG BORIS KRAFTAKARL  Fundu til með ísbirninum en finnst aðrir hlutir mikilvægari.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Þ
að var líkt og sjálfur 
Guð almáttugur hefði 
stigið niður til jarðar 
og staldrað í um tvær 
klukkustundir á 
Anfield-leikvangnum 

í Liverpool síðastliðið sunnudags-
kvöld, þegar eftirlætis sonur borg-
arinnar, Paul McCartney, kom til 
að halda tónleika í fæðingarborg 
sinni, sé miðað við fögnuðinn og 
tilfinningaflóðið sem streymdi. 
„Þetta var gæsahúð alla leið - allan 
tímann,“ sagði Bjartmar eftir tón-
leikana og horfði rannsakandi í 
augu blaðamanns svona rétt til að 
athuga hvort þau væru ekki örugg-
lega tárvot. Því þannig var því 
farið meðal tónleikagesta margra. 
Jafnvel fullorðnir karlmenn, til-
finningaleg klakabúnt, hágrétu á 
36 þúsund manna tónleikunum 
sem samkvæmt bresku pressunni 
voru þeir bestu sem Sir Paul hefur 
haldið á ferlinum. „What a Knight“ 
skrifaði Liverpool Echo í flenni-
fyrirsögn á forsíðu. Og hafði það 
eftir þeim elstu í starfsliði bítils-
ins að aldrei hafi betur til tekist 
með tónleika McCartneys. „Já, ég 

fór að skæla á McCartney,“ segir 
Grímur Atlason, hinn hávaxni 
fyrrverandi bæjarstjóri Bolung-
arvíkur og bassaleikari sem þarna 
sá goðið sitt – ekki í fyrsta skipti:  
„Dr. Gunni fór að gráta á McCartn-
ey í New York haustið 2005 í Good 
Day Sunshine. Ég skældi ekki þá 
en nú trilluðu tárin niður í Let Me 
Roll It,“ segir Grímur sem er ekki 
frá því að lög frá ferli hljómsveit-
arinnar Wings hafi komið best út.

Hinn tæplega sjötugi McCartn-

ey (f.1942) var í ótrúlega góðu 
formi. Gunnar Þórðarson í Hljóm-
um staðfestir að hann hafi sungið 
öll lögin í sömu tóntegund og þá 
þegar þau komu út. „Ég heyrði 
ekki betur. Og sá að svo var miðað 
við hljómana.“ 

Kannski var ekki að undra að 
Íslendingarnir væru sérstaklega 
uppnumdir og móttækilegir fyrir 
goðinu enda var upphituninin fyrir 
tónleikana miklu eins og best verð-
ur á kosið. Þeir höfðu komið til 
Liverpool að kvöldi föstudags og 
formaður FTT, Jakob Frímann, 
leiddi hópinn af fádæma öryggi 
um bítlaborgina. Einhverjir helstu 
bítlasérfræðingar þjóðarinnar, 
þeir Óttar Felix Hauksson og Þor-
steinn Eggertsson, voru með í för 
og stoppuðu upp í ef menn götuðu 
þar sem farið var um bítlaslóðir. 
Og kvöldinu áður höfðu sjálfir 
Hljómar frá Keflavík troðið upp í 
Cavern-klúbbnum. Fóru algerlega 
á kostum í funheitum kjallaranum 
- einkum Gunni sem að sögn Ótt-
ars sýndi og sannaði að hann er 
einhver mesti og besti rokkhund-
ur sem Ísland hefur alið.

Konur og karlar hágrétu
Um síðustu helgi fór um hundrað manna hópur Íslendinga pílagrímsför til Liverpool á bítlaslóðir á veg-
um FTT. Jakob Bjarnar Grétarsson var með í för og sá þegar gamalt æði tók sig upp hjá bítlakynslóðinni er 
Hljómar tóku síðasta „gigg” sitt á hinum fornfræga Cavern-klúbbi og karlmenn grétu á Anfield-leikvangin-
um á tónleikum Paul McCartney.

BALLIÐ AÐ BYRJA Flogið var til Manchester, ekið til Liverpool þar sem menn snöruðu sér í burstaða bítlaskó og skoðuðu bæjarbraginn. Fjölmiðlamenn voru með í för, svo 
sem Ólafur Páll Gunnarsson útvarpsmaður, sem kláraði allt pláss á upptökugræjum sínum í ferðinni. Verður athyglisvert að heyra þátt hans um pílagrímsförina miklu. Hann 
sveif að sjálfsögðu strax á Þorstein Eggertsson sem er öðrum mönnum fróðari um Liverpool og The Beatles. Bakvið tekur Sverrir Stormsker svo púlsinn á Liverpool.

FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

HERRA ROKK Í LIVERPOOL Rúnar Júlíusson sagði b
sem hann var staddur á Adelphi-hótelinu þar sem
Þýskalandi og beðið um eiginhandaráritun. Þessi 
um leið lítillæti. Þarna er verið að bíða rútu fyrir fr
bítlaslóðir.

HLJÓMAR VIÐ PENNY LANE Að sjálfsögðu kom hó
íslensku bítlar stilltu sér upp fyrir myndatöku við þ
McCartney samdi um samnefndan óð.

FÉLAGAR Í Á HÁLFA ÖLD Gunnar Þórðarson fór hre
og var fremstur meðal jafningja. Rúnar Gunnarsson
og Eggert Kristinsson sem hætti í Hljómum eftir sö
árum síðar.

JAKOB EINS OG HEIMA HJÁ SÉR Í 
LENNON-SVÍTUNNI Á Hard Days Night 
Hotel. Allar dyr stóðu Jakobi F. opnar. Fyrir 
kvöldverð var fordrykkur í Lennon-svítunni 
þar sem Jakob settist við hvíta flygilinn.

LIVE AND LET DIE Hápunktur fararinnar hlýtur að teljast þegar Paul McCartney í þrumuformi renndi sér í 
hvern slagarann af öðrum. Þarna getur að líta sviðið á Anfield leikvanginum þegar hann syngur Bond-lagið 
sem Wings flutti - Live and Let Die - og áðdáendurnir gengu af göflum.

HVA
STÖÐ
sig e
Leifs
Alþin
Hljó

VANDLEGA SKRÁÐ FERÐ Sjónvarpsfólkið Egill Eðvarðsson og Elsa María ásamt Jóni Páli tökumanni skráðu 
ferðina og verður gaman að sjá afraksturinn. Þarna í kirkjugarðinum þar sem hvílir Eleanor Rigby - sem 
reyndar tengist samnefndu lagi McCartneys ekki hið minnsta.

FRIÐUR SÉ MEÐ YÐUR Fyrir framan 
kirkjuna þar sem sem Bítlarnir hófu 
fyrst æfingar og komu fram að undirlagi 
velviljaðs klerks er þessi bautasteinn. 
Áletrunin á vel við friðardúfuna Bjart-
mar - sem mætti sólbrúnn til leiks frá 
Jamaica og Egilsstöðum.
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E ðlilega beinast augu flestra að Cristiano Ron-
aldo í þessum riðli. Besti leikmað-
ur síðasta tímabils að mati flestra 

en spurningin er hvort hann nær að 
taka form sitt frá Englandi yfir í 
landsliðið. Blússandi sóknarleikur 
Portúgala gæti þó komið niður á 
varnarleiknum en liðið tapaði þó 
aðeins einum leik í undankeppn-
inni. Í vörninni er þó enga 
aukvissa að finna, Pepe hjá 
Real Madrid og Ricardo Car-
valho eru miðverðir og Jose 
Bosingwa, sem Chelsea keypti 
fyrir sumarið á rúmar sextán 
milljónir punda, er hægri bak-
vörður. Veðbankar telja að Portú-
galar fari með sigur af hólmi í 
riðlinum og skal engan undra.

Heimamenn í Sviss eru ekki í 
öfundsverðu hlutverki. Flestir 
telja að leið Portúgala og Tékka 
ætti að vera greið áfram í átta liða 
úrslitin. Svisslendingar eru með 
eitt slakasta lið keppninnar að margra 
mati en með heimavöllinn á bak við 
sig gætu þeir strítt stærri liðunum. 
Þeir eru með nokkra spennandi 
leikmenn. Philipp Degen var 
að ganga í raðir Liverpool og 
er í vörninni ásamt Arsenal-
parinu Philipp Senderos og 
Johan Djourou sem reyndar var 
í láni hjá Birmingham. Hakan 

Yakin þekkja margir og Valon Behrami gæti 
sprungið út eftir gott tímabil á Ítalíu. 

Hakan Sukur er ekki í liði Tyrkja en það 
hefur valdið gríðarlegum deilum þar á 

bæ. Hann er markahæsti leikmaður 
Tyrkja sem lentu í þriðja sæti á HM 
2002 í Japan og Suður-Kóreu. Þeir 

komust ekki á EM 2004 né HM 
2006. Sóknarleikur Tyrkja bygg-
ist upp á fyrirliðanum Emre, 
Nihat Kavachi og Tuncay Sanli. 
Sóknin er sterk en vörnin mjög 
hæg og gæti það reynst dragbít-

ur Tyrkja.
Tékkar eru með spennandi 

lið en fjarvera fyrirliðans 
Tomas Rosicky veikir liðið þó 

mikið. Ekki er heldur að finna 
menn á borð við Pavel Nedved 
sem er hættur en gamli jaxlinn 
Jan Koller leiðir sóknina. Þrátt 
fyrir að vera orðinn 35 ára 

gamall er hann lykilmaður í lið-
inu. Þeir hafa Petr Cech í mark-

inu og margreynd vörnin fékk 
aðeins á sig fimm mörk í und-

ankeppninni. Jaroslav Plasil 
bindur miðjuna saman fyrir 
framan vörnina og er liðinu 
mjög mikilvægur. Karel 
Bruckner er margreyndur 

þjálfari sem er afar snjall og 
er meðal refanna sem vita upp á 

hár um hvað svona mót snúast.

© GRAPHIC NEWS © GRAPHIC NEWS

ÖLL AUGU Á ÞEIM BESTA
Cristiano Ronaldo þarf að halda áfram að spila eins og sá besti fyrir Portúgal á 
EM í sumar. Þeir eru með vel mannað lið og Scolari þjálfari er líklegur til að ná 
langt. Tomas Rosicky verður ekki með Tékkum og án hans veikist liðið til muna. 
Sviss og Tyrkland eru litlu liðin sem freista þess að stríða þeim stóru.

E VRÓ PU M E I STAR AM ÓTI Ð  Í  FÓTBO LTA  -  R I Ð I LL  A

Miguel Veloso 
- 22 ára miðjumaður
Djúpur miðjumaður sem hefur 
verið sterklega orðaður við stórlið 
í Evrópu. Frábærar sendingar og 
góð tækni eru hans helstu kostir 
sem bætir upp fyrir hægan leik. 
Lykilmaður í Sporting. Leikur vænt-
anlega með Moutinho fyrir framan 
vörnina.

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

SVISS

Frei
Fernandes

Magnin

Vonlanthen
Yakin

Cabanas
Behrami

Degen
Djourou

Zuberbuhler
Senderos

Líklegt byrjunarlið Sviss 
(4-3-2-1)

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR:
„Spái Frökkum sigri og 
Franck Ribery gæti slegið 
í gegn, sem og táningarn-
ir Samir Nasri og Karim 
Benzema.“ 

TEITUR ÞÓRÐARSON:
„Þýskaland eða Ítalía 
vinnur mótið, en ef ég 
færi eftir hjartanu þá 
myndi ég segja Frakk-
land. Ronaldo verður 
bestur.“

BALDUR BECK:
„Önnur hvor 
heimaþjóðin mun 
klárlega taka þetta.
Hallast meira að 
Austurríki. Alex 
Manninger verður 
svo hetja þeirra.“

GEIR ÓLAFSSON:
„Frakkar, Þjóðverj-
ar og Hollendingar 
eru sigurstrang-
legir en ég held 
að Ronaldo eigi 
samt eftir að verða 
stjarna mótsins.“

SPURT OG SVARAÐ 
Hverjir vinna EM?
Hvaða leikmaður slær 
í gegn?

DecoNani

Ferreira
Moutinho

Almeida

Veloso

Ronaldo

BosingwaCarvalho
Ricardo

Pepe

Líklegt byrjunarlið Portúgals 
(4-2-3-1)

PORTÚGAL

Martin Fenin 
- 21 árs sóknarmaður
Einn besti leikmaður Tékka á HM 
U-20 ára liða 2007.  Gat farið til Ju-
ventus en valdi Frankfurt til að spila 
reglulega og skoraði þrennu í sínum 
fyrsta leik þar. Gæti leikið frammi 
með Jan Koller, sem steig fótsporin 
sem Fenin er ætlað að feta í.

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Líklegt byrjunarlið Tékklands 
(4-4-2)

Plasil
Jarolim

Jankulovski

Koller

Sionko

Baros

Polak

Grygera
Ujfalusi

Cech
Kovac

TÉKKLAND

Tuncay

Balta

Turan
Aurelio

Emre

Kahveci

AltintopCetin
Demirel

Asik

Senturk

Líklegt byrjunarlið Tyrklands 
(4-3-1-2)

TYRKLAND

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Valon Behrami
- 23 ára kantmaður
Spennandi kantmaður sem leikur 
með Lazio. Lunkinn og teknískur 
og hefur verið sívaxandi í sín-
um leik. Fæddist í Kosovo en er 
uppalinn í Sviss þar sem hann sleit 
barn skónum. Þvælir óhræddur og 
ógnar mikið með leikni sinni, sem 
Svisslendingar treysta mikið á.

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Mehmet Aurélio
- 30 ára miðjumaður
Spilar djúpt á miðjunni fyrir framan 
vörnina. Seigur miðjumaður sem 
er fyrirliði Fenerbahce. Fæddur og 
uppalinn í Brasilíu en er kominn 
með tyrkneskt ríkisfang. Er sterkur 
með boltann og góða yfi rsýn yfi r 
völlinn. Lykilmaður á miðjunni.

Tuncay Sanli
(Tyrkland)



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

sun. 8. júní

sun. 8. júní

sun. 8. júní

sun. 8. júní

sun. 8. júní

6. umferð

FH Fjölnir14:00

Fram Grindavík14:00

HK ÍA14:00

Valur 14:00

Keflavík KR14:00

Breiðablik

Landsbankadeild karla
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PÓLLAND

Líklegt byrjunarlið Póllands
(4-2-3-1)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

ÞÝSKALAND

Líklegt byrjunarlið Þýskalands
(4-4-2)

KRÓATÍA

Líklegt byrjunarlið Króatíu
(4-1-3-2)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

R isarnir í Þýskalandi eru sigurstranglegastir í B-
riðli. Þýska stálið er gríðarlega sterkt og skart-
ar frábærum leikmönnum í hverri stöðu. Flest-

ir veðbankar spá þeim raunar sigri á 
mótinu og þarf það ekki að koma á 
óvart. Miroslav Klose, maður 
stórmótanna, er ávallt skeinu-
hættur. Hann skoraði fimm 
mörk á HM 2002 og 2006 
þar sem hann var marka-
kóngur auk sjö marka í 
undankeppninni. Lukas 
Podolski skoraði þar átta 
mörk en Mario Gomes, 
markakóngur Þýskalands á 
síðasta tímabili, gæti einnig 
spilað frammi. Með menn á 
borð við Michael Ballack og 
þrumufleyginn Bastian 
Schweinsteiger á miðjunni eru 
Þjóðverjum allar dyr opnar. Þeir 
skoruðu 35 mörk í undankeppninni 
og fengu aðeins á sig sjö.

Pólverjar eru með Þjóðverjum í 
riðli en þjóðirnar eiga sér langa sögu. 
Bæði Klose og Podolski eru fæddir í 
Póllandi en þjóðin hefur fáar stór-
stjörnur innan sinna eigin raða. Leo 
Beenhakker hefur náð ótrúlega langt 
með liðið og er lýst sem þjóðhetju í 
landinu. Euzebiusz Smolarek leikur 
lykilhlutverk en hann skoraði níu 
mörk í undankeppninni. Beenhakk-
er notar hraða kantmenn á borð 
við Jacek Krzynówek og með 
góðan markmann í Artur Boruc 

gætu þeir svo sannarlega komið á óvart. Til að gera 
það er lykilatriði að þeir vinni Króata. 

Slaven Bilic hefur byggt upp gott lið Króata en fjar-
vera Eduardos da Silva er gríðarlegt áfall fyrir liðið. 

Hann var markahæstur í undankeppninni hjá þjóð-
inni sem treystir nú mikið á Luka Modric sem 
genginn er til liðs við Tottenham. Niko Kranjcar 
hefur sýnt góða takta með Ports mouth og 
reynslumikil vörnin er feikiöflug. Jálkar á borð 
við Dario Simic og Niko Kovac eru illviðráð-
anlegir og Stipe Pletikosa er öflugur mark-
maður. Króatar eru líklegir til að komast 
áfram en líklegt má telja að það verði hreinn 
úrslitaleikur milli þeirra og Pólverja 16. júní 
um hvorir fylgja Þjóðverjum áfram.

Austurríki er lakasta þjóðin á EM að þessu 
sinni. Heimamenn eru með veikt lið sem komst á 

mótið vegna heimavallarins. Austurríki er í 92. 
sæti á heimslistanum en til samanburðar er Ísland 

í sæti númer 85. Raunar komust Austurríkismenn 
upp fyrir sæti 100 í síðustu viku í fyrsta skipti í 

langan tíma. Þeir léku tólf vináttuleiki árið 2007 
og unnu aðeins einn. Austurríska liðið er 

einn höfuðverkur út í gegn, allt frá 
markmanni sem var valinn rétt 

fyrir mót til slakra markaskor-
ara. Þeir ætla að treysta á 

unga menn á borð við Joach-
im Standfest og René Auf-
hauser en líklegt má telja 
að þeir tapi öllum leikjum 
sínum í riðlinum. Þeir 
njóta þó væntanlega augna-
bliksins enda fyrsta Evr-
ópumót sem þeir taka þátt 

í frá upphafi. 

Zorawski
Smolarek

Dewlakow
LewandowskiDudka

Krzynowek
Gargula

Wasilewski
Bak

Boruc
Bronowicki
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HERT ÞÝSKT STÁL 
Þjóðverjar eru af fl estum taldir líklegir til að ná langt á EM í ár. Þeir eru 
með afar vel mannað lið en eru í snúnum riðli með Króötum og Pólverj-
um. Bæði þessi lið eru líkleg til að stríða Þjóðverjum en berjast líklega 
um annað sæti. Austurríkismenn eru heppnir ef þeir fá stig.
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SPURT OG SVARAÐ 
Hverjir vinna EM?
Hvaða leikmaður slær 
í gegn?

ÁSTHILDUR 
HELGADÓTTIR:
„Held með Tékkum 
en veit ekki hvaða lið 
gæti farið alla leið. 
Það verður gaman að 
fylgjast með Torres 
og Ronaldo.“

HJALTI „ÚRSUS“ 
ÁRNASON:
„Portúgal hefur 
alla burði til þess 
að vinna mótið og 
ég held að Ronaldo 
verði þar klárlega 
lykilmaður.“

INGVI HRAFN 
JÓNSSON:
„Hef það á tilfinn-
ingunni að Þjóð-
verjar vinni mótið 
en hinn franski Thi-
erry Henry verður 
maður mótsins.“

HALLDÓR „HENSON“ 
EINARSSON:
„Ég ætla að spá því að 
Króatar verði óvænt 
Evrópumeistarar og 
það bendir allt til 
þess að Ronaldo verði 
stjarna mótsins.“

AUSTURRÍKI

Líklegt byrjunarlið Austurríkis
(4-4-2)

Harnik
Leitgeb

Pogatetz
Aufhauser Ivanschitz

Standfest
Kuljic

Garics
Stranzl

Manninger
Prodl

Luka Modric
- 25 ára miðjumaður
Hjarta Króatíu og lykilmaður þeirra 
í velgengni á mótinu. Snjall miðju-
maður sem hefur oft verið líkt við 
Johan Cruyff . Hefur gott auga fyrir 
spili og skýtur á markið þegar hann 
sér það. Segist spila best undir 
pressu og hún verður svo sannar-
lega til staðar á mótinu.

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Bastian Schweinsteiger 
- 24 ára miðjumaður
Getur leikið allar stöður á miðjunni. 
Sívinnandi vél sem ógnar mikið 
með frábærum langskotum sínum. 
Aukaspyrnusérfræðingur mikill og 
spyrnur hans gætu leikið lykilhlut-
verk hjá Þjóðverjum. Var nálægt því 
að gerast atvinnumaður á skíðum á 
árum áður.

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Andreas Ivanschitz 
– 24 ára miðjumaður
Hinn austurríski Beckham, eins og 
hann er gjarnan kallaður í heima-
landinu. Fyrirliði og leiðtogi á velli 
þrátt fyrir ungan aldur en tækni og 
vinnusemi eru helstu kostir hans. 
Snjall tónlistarmaður sem spilar á 
óbó, píanó og trommur og er um 
leið helsta stjarna heimamanna.
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Euzebiusz Smolarek 
– 27 ára sóknarmaður
Markahæstur Pólverja í und-
ankeppninni og þeirra aðal-
markaskorari. Er nefndur eftir 
portúgölsku goðsögninni Eusébio 
og er undir mikilli pressu. Skoraði 
ekkert á síðasta HM og lítið með 
Racing Santander á tímabilinu. 
Pólverjar treysta á mörkin hans og 
þau þurfa að koma.
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Antonio Di Natale 
- 30 ára kantmaður
Á að sjá um að mata Luca Toni 
vinstra megin frammi ásamt 
Alessandro Del Piero af hægri kant-
inum. Ótrúlega lunkinn leikmaður 
með frábærar sendingar. Þrátt fyrir 
að vera orðinn þrítugur er hann 
afar snjall, fl jótur og útsjónarsamur. 

FRAKKLAND

Líklegt byrjunarlið Frakklands
(4-4-2)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

RÚMENÍA

Líklegt byrjunarlið Rúmeníu
(4-4-2)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

ÍTALÍA

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

HOLLAND

Líklegt byrjunarlið Hollands
(4-4-2)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Í talar gráta Fabio Cannavaro. Hann var besti 
leikmaður þeirra í Þýskalandi árið 2006 
þegar þeir urðu heimsmeistarar en er nú 

meiddur. Misstu þeir ekki aðeins frábæran 
leikmann heldur einn af leiðtogum liðsins 
sem tók við kyndlinum af Paolo Maldini. 
Francesco Totti er hættur en Ítalar eiga 
sæg af góðum knattspyrnumönnum. 
Luca Toni gæti orðið ein af stjörnum 
mótsins en varnarleikurinn hefur 
löngum verið aðalsmerki Ítala. Þeir 
eiga besta markmann í heimi og þrátt 
fyrir að vera hataður af mörgum er 
Marco Materazzi frábær leikmaður. 
Reynslan ætti einnig að vega þungt en 
meðalaldur liðsins er rétt undir 30 árum 
og er sá hæsti á mótinu.

Frakkar misstu Zinedine Zidane 
en aðrar stjörnur eru teknar að 
fæðast. Á næstu árum munu 
lykilmenn í dag, Thuram, 
Vieira og jafnvel Henry, fara 
að slaka á og leyfa Samir 
Nasri og Karim Benzema að 
taka við keflinu. Frakkar 
eru vel mannaðir í hverri 
stöðu og Franck Ribery 
var í frábæru formi með 
Bayern München á 
síðasta tímabili. 
Vieira hefur 
reyndar verið 
meiddur en með 
Makelele bindur 
hann saman miðj-
una fyrir framan 
sterka vörn liðsins. 

Hún fékk aðeins á sig fimm mörk í 
undankeppninni.

Hollendingar hafa oft valdið 
vonbrigðum þegar á hólminn er 
komið. Þeir eru þó í uppáhaldi 
hjá mörgum og með Real Madr-
id-parið Wesley Sneijder og 
Ruud van Nistelrooy ætti sókn-
in ekki að vera vandamál. Auk 
þessu eru Robin van Persie og 
Rafael van der Vaart líklegir til 
afreka. Edwin van der Sar var 
lykilmaður í sigri Manchester 

United í deild og Evrópukeppni og 
vörnin fékk líkt og sú franska aðeins 

á sig fimm mörk í undankeppninni. 
Joris Mathijsen leikur þar stórt hlut-

verk og ef vörnin heldur vel þá eru Hol-
lendingar í góðum málum.
Rúmenar gerðu jafntefli við Hollend-
inga í Rotterdam og unnu þá á heima-

velli. Samt sem áður hefur enginn trú á 
þeim. Það er reyndar ekki skrítið ef 

horft er yfir leikmannahópinn en 
fjölbreytni og samstaða einkenna 
hann. Alls notaði Victor Piturca 
þjálfari 39 leikmenn í undankeppn-
inni en aðalstjarnan er vissulega 
Adrian Mutu. Fyrirliðinn Cristian 
Chivu er lykilmaður á miðjunni en 

hann getur raunar spilað um allan 
völl. Frammi með Mutu verður svo 
væntanlega Ciprian Marica en þeir 

félagar náðu vel saman í undan-
keppninni þar sem þeir skoruðu 
samtals ellefu mörk. Að vera litla 
liðið gæti hentað Rúmenum vel.

E V R Ó PU M E I STAR A M ÓTI Ð  Í  FÓTBO LTA  -  R I Ð I LL  C

SPURT OG SVARAÐ 
Hverjir vinna EM?
Hvaða leikmaður slær 
í gegn?

Makelele
Malouda

Abidal

Benzema Henry

Sagnol

Ribery
Vieira

Gallas
Coupet

Thuram

Nistelrooy

Sneijder

de Cler

van Persie

ZeuuwBronckhorst

van der Vaart

Melchiot
Heitinga

Van der Sar
Mathijsen

Mutu

Nicolita

Rat

Dica Chivu Codrea

Marica

ContraGoian
Lobont

Tamas
4-4-2
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STERKUR DAUÐARIÐILL
C-riðill er dauðariðillinn á EM í ár. Flest augu eru á Frökkum, Ítölum og 
Hollendingum en gleyma Rúmenum sem voru ofar en þeir appelsínu-
gulu í undankeppninni. Erfi tt er að spá fyrir um þennan riðil þar sem 
nákvæmlega allt getur gerst.

Fra
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SIGURÐUR RAGNAR 
EYJÓLFSSON:
„Ég skýt á að Portúgal 
taki þetta og held að 
Ronaldo verði bestur, 
enda er hann besti 
leikmaður heims í 
augnablikinu.“

ELÍSABET 
GUNNARSDÓTTIR:
„Ég tippa á að Portú-
gal verði Evrópu-
meistari og þá liggur 
auðvitað í augum 
uppi hver verður 
stjarna mótsins.“

HLYNUR 
BÆRINGSSON:
„Holland tekur 
þetta og ég held 
að Robben verði 
stjarna mótsins, 
hann er helvíti 
góður.“

ARON 
KRISTJÁNSSON:
„Frakkland verður 
Evrópumeistari 
og ég held að það 
sé nokkuð ljóst 
að Ronaldo verði 
stjarna mótsins.“

Klaas-Jan Huntelaar 
 - 24 ára sóknarmaður
Á leið til stærra liðs frá Ajax þar sem 
hann hefur skorað 70 mörk í 82 
leikjum. Mun taka við af Ruud van 
Nistelrooy og hefur þegar stimplað 
sig inn í landsliðið. Markaskorari af 
guðs náð sem er oftar en ekki réttur 
maður á réttum stað. Frábær skalla-
maður sem getur notað báða fætur.

Karim Benzema 
- 21 árs sóknarmaður
Aðalframherji Lyon sem þarf að 
sanna sig á mótinu. Kom eins og 
stormsveipur í franska boltann 
og er ein bjartasta vonin þar á 
bæ. Af alsírskum uppruna eins og 
Zinedine Zidane en leikstíll hans 
er líkari æskuhetju hans, Ronaldo 
hinum brasilíska. 

Cristian Chivu 
– 27 ára miðjumaður
Fyrirliði Rúmena er fj ölhæfur en 
verður væntanlega á miðjunni. 
Örvfættur leikmaður sem var 
vinstri bakvörður en spilar iðulega 
rétt fyrir framan vörnina með 
landsliðinu. Sérfræðingur í auka-
spyrnum og mikill leiðtogi á velli.

Líklegt byrjunarlið Ítalíu
(4-4-2) Toni

Di Natale

Zambrotta
Gattuso

Pirlo
De Rossi

Del Piero

Panucci
Barzagli

Buffon
Materazzi
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Það er óhætt að 
segja að frammi-
staða tveggja manna 
standi upp úr þegar 
menn horfa til baka 
á sögu Evrópumóts 

landsliða. Annar þeirra, Frakkinn 
Michel Platini, vann Evrópumeist-
aratitilinn 1984 nánast upp á sitt 
einsdæmi með því að skora 9 
mörk í 5 leikjum en hinn er 
Hollendingurinn Marco Van 
Basten sem kórónaði frábæra 
frammistöðu sína á Evr-
ópumótinu 1988 með því 
að skora fullkomið mark í 
úrslitaleiknum.

M ichel Platini stóðst press-
una og gott betur á Evr-
ópumótinu sumarið 1984. 

Hann hafði verið kosinn besti 
knattspyrnumaður Evrópu, var 
markakóngur ítölsku deildar-
innar síðustu tvö tímabil og átti 
að leiða franska landsliðið til 
síns fyrsta titils á heimavelli. 
Platini gerði gott betur en að 
standast pressuna því hann var 
maðurinn á bak við að hið létt-
leikandi franska landslið fór alla 
leið og varð Evrópumeistari. 
Platini skoraði 9 af 14 mörkum 
liðsins í fimm leikjum sem er 
met sem verður seint eða aldrei 
bætt. Mikilvægi markanna var 

líka mikið. Hann skoraði sigurmarkið í 
opnunarleiknum á móti Dönum, hann skor-
aði tvær klassískar þrennur (með vinstri 

fæti, hægri fæti og skalla) gegn 
Belgum og Júgóslövum, sigur-
markið í framlengdum undanúr-
slitaleik á móti Portúgal og svo 
fyrsta markið í 2-0 sigri á Spán-
verjum í úrslitaleiknum. Hann 
skoraði í öllum fimm leikjunum 
og aðeins eitt af níu mörkum hans 
kom úr víti. Hann skoraði tvö mörk 

með vinstri fæti, tvö mörk beint úr 
aukaspyrnu og tvö mörk með 

skalla. Það var bara eitt lið (Dan-
mörk) sem skoraði fleiri mörk 
en Platini í þessari Evrópu-
keppni og það hefur enginn skor-
að fleiri mörk í úrslitakeppni 
EM hvorki í einni keppni né 
samtals á ferlinum. 

Hafi frammistaða Platinis á 
EM 1984 verið fullkomin þá 
hefur enginn skorað fullkomn-
ara mark en Hollendingurinn 
Marco van Basten í úrslita-
leiknum á Evrópumótinu 1988. 
Þegar Marco van Basten sat á 
bekknum í fyrsta leik Hol-
lands á EM í Vestur-Þýska-
landi 1988, 0-1 tapleik gegn 
Sovétmönnum, þá gat hvorki 
hann né aðrir ímyndað sér 
hvað mikið myndi breytast á 
næstu tveimur vikum. Van 
Basten kom reyndar inn á sem 
varamaður sjö mínútum eftir 
að Sovétmenn höfðu skoraði 
sitt eina mark en náði ekki að 
breyta leiknum. Hann var 
hins vegar í byrjunarliðinu í 
næsta leik og skoraði þá 

þrennu í 3-1 sigri á Englendingum, fiskaði 
vítið sem Holland jafnaði metin úr í und-
anúrslitaleiknum og skoraði síðan sigur-
markið rétt fyrir leikslok. Í úrslitaleiknum 
lagði van Basten síðan upp fyrra markið 
fyrir Ruud Gullit áður en hann skoraði 
markið ótrúlega. Adri van Tiggelen vann 
boltann á miðjunni og gaf hann á Arnold 
Mühren úti á vinstri vængnum. Mühren 
sendi háan svífandi bolta yfir á fjærstöng 
þar sem van Basten var átta metra frá 
markinu, aðþrengdur af bæði endalínunni 

sem og nokkrum sovéskum varnarmönn-
um. Það eina í stöðunni virtist vera að gefa 
boltann fyrir en Van Basten var með sjálfs-
traustið í botni og lét bara vaða. Hann hitti 
boltann fullkomlega og hann sveif yfir 
Rinat Dasaev, besta markvörð Evrópu, og 
datt niður í fjærhornið. Það hefur ekki og 
mun eflaust ekki vera skorað fallegra 
mark í úrslitaleik á stórmóti en þetta mark 
van Bastens á kom 54. mínútu í úrslitaleik 
Hollendinga og Sovétmanna á Ólympíu-
leikvanginum í München 25. júní 1988.

FULLKOMIN FRAMMISTAÐA

Nafn:  Marco van Basten

Fæddur: 31. október 1964

Hæð: 188 sm

Leikstaða: Framherji

Félög: Ajax (1982-87) og AC 
Milan (1987-1993)

Í dag: Þjálfari hollenska 
landsliðsins og verðandi 
þjálfari Ajax.

Vissir þú? - Marco van 
Basten lék í aðeins einni 
HM á ferlinum, HM 1990 
á Ítalíu. Holland sat eftir í 
undankeppni HM 1986 og 
van Basten var meiddur á 
HM 1994. 

- Marco Van Basten var 
þrisvar valinn besti knatt-
spyrnumaður Evrópu 
1988, 1989 og 1992.

Nafn: Michel Platini

Fæddur: 21. júní 1955

Hæð: 178 sm

Leikstaða: Miðjumaður

Félög: AS Nancy (1972-79), 
Saint-Étienne (1979-82) 
og Juventus (1982-87).

Landsleikir/mörk: 72/41 
(1976-87)

Í dag: Forseti UEFA

Vissir þú?  - Michel Platini 
lék síðasta landsleik sinn 
á ferlinum á móti Íslandi á 
Parc des Princes 29. apríl 
1987.

- Michel Platini var valinn 
besti knattspyrnumaður 
Evrópu þrjú ár í röð, 1983, 
1984 og 1985.

BASTEN OG PLATINIBASTEN OG PLATINI

Ármúla 36  s.588 1560 www.joiutherji.is

EM 2008 – þú færð 
treyjurnar hjá okkur



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

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

Við erum stolt af starfsemi okkar!  Viltu vera með?
ILVA er ný  húsgagna- og heimilisvöruverslun frá Danmörku. Við erum stolt af orðspori okkar er varðar gæði, verðlagningu og þjónustu. Fyrir okkur er gott einfaldlega ekki nógu gott. 
Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og við viljum að starfsfólkið sé stolt af okkur.

Laus störf í nýrri verslun okkar í Reykjavík 
Síðsumars mun ILVA opna nýja og glæsilega verslun á Korputorgi við Vesturlandsveg. Því leitum við að framúrskarandi starfsfólki til liðs við okkur.
Fyrir þig er þetta frábært tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu einstakrar verslunar. Í boði eru eftirtalin störf:

Viltu slást í hópinn?
Frekari upplýsingar um störfi n fást hjá STRÁ MRI

Guðný Harðardóttir og Gunnar Hólmsteinn Ársælsson svara 
fyrirspurnum, en viðtalstímar eru frá kl. 13–15. Vinsamlegast 
sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2008. Upplýsingar 
má einnig nálgast á heimasíðu STRÁ www.stra.is.

Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík - simi 588 3031 - www.stra.is

Sölumenn

Við leitum að smekkvísum og þjónustuliprum sölumönnum, 
sem hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem  og 
framsetningu húsgagna og húsbúnaðar.

Við leggjum áherslu á ríka þjónustulund, góða söluhæfi leika 
og metnað fyrir að skila framúrskarandi árangri í starfi .  
Reynsla af sölu húsgagna og húsbúnaðar er kostur.

Lagermenn

Við leitum að duglegum, þjónustuliprum lagermönnum til 
framtíðarstarfa í sérhönnuðu lagerhúsnæði.

Fjölbreytt þjónustustörf

Við óskum eftir að ráða þjónustuglaða og jákvæða starfmenn 
til að sinna ýmsum fjölbreyttum þjónustustörfum.  

Ýmis störf eru í boði, m.a. 
Gjaldkerastörf á afgreiðslukössum. 

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi , góða starfsþjálfun, lífl eg, 
fjölbreytt og skemmtileg störf, góð laun, sveigjanlegan vinnutíma, 
heilsdags- og hálfsdagsstörf sem og hlutastörf um helgar.

Tækifærið er þitt – hafðu samband!
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HRV Engineering leitar að framtíðarstarfsfólki
HRV Engineering óskar eftir að ráða framtíðarstarfsfólk til að vinna að stórum og krefjandi 
verkefnum á sviði áliðnaðar

HRV Engineering er framsækið þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn. Það 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  – bæði heima og erlendis – og fjárfestingarverkefnum sem þeim tengjast.

Hjá HRV er horft til framtíðar og útrásin rétt að hefjast því eftirspurn eftir áli eykst með ári hverju. 

www.hrv.is

Sérfræðingur í framkvæmdaáætlunum (Scheduling)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi verk-
efni við gerð og eftirfylgni framkvæmdaáætlana vegna verkefna sem HRV vinnur að. 

Sérfræðingur í kostnaðaráætlunum (Estimator)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi 
verkefni við gerð kostnaðaráætlana vegna verkefna sem HRV vinnur að.

Sérfræðingur í kostnaðareftirliti (Cost Engineer)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi
verkefni við kostnaðareftirlit í verkefnum sem HRV vinnur að.

Sérfræðingur í áhættustýringu verkefna (Risk Manager)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi 
verkefni við áhættustýringu vegna verkefna sem HRV vinnur að.

Skjalastjóri (Lead Document Control)

Starfið felst í að leiða uppbyggingu og rekstur skjalastjórnunar HRV og þeirra 
verkefna sem fyrirtækið vinnur að.

Leitað er eftir bókasafnsfræðingi, aðila með sérnám á sviði skjalastjórnunar eða 
reynslu af skjalastýringu fyrir framkvæmdaverkefni.

Starfsfólk í skjalastýringu (Document Control)

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

• Verkfræði eða sambærileg menntun 
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Þekking og/eða reynsla á viðkomandi  
 fagsviði er kostur

• Frumkvæði
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Góð mannleg samskipti

• Bókasafnsfræði er kostur
• Sérnám á sviði skjalastjórnunar er   
 kostur
• Reynsla af skjalastýringu fyrir   
 framkvæmdaverkefni er kostur

• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Reynsla af stórum framkvæmda-  
 verkefnum er kostur 
• Góð mannleg samskipti

• Skrifstofunám eða menntun á sviði  
 tækniteiknunar er æskileg
• Reynsla af skjalastýringu 
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

• Góð enskukunnátta
• Reynsla af stórum framkvæmda-  
 verkefnum er kostur 
• Góð mannleg samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir öll störfin eru:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðmundur Valsson, upplýsingatæknistjóri og leiðtogi 
fagsviðs verkefnastýringar, í síma 575 4752, eða með fyrirspurn á netfangið gudval@hrv.is. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst en byrjunartími er samningsatriði. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2008 og skulu umsóknir 
berast til Steinunnar Ketilsdóttur, mannauðsstjóra HRV, 
á netfangið steinunnk@hrv.is.
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STÝRIMAÐUR 
Stýrimann vantar á ísfi sktogara.
Uppl. í símum 899 0830 og 896 3939

Leitum að starfsfólki í eftirfarandi störf:

Verslunarstjóri - Dömudeild Kringlan

Verslunarstjóri í ZARA dömudeild ber ábyrgð á 
sölumarkmiðum og útliti deildarinnar, 
pöntunum, starfsmannamálum og almennri 
daglegri stjórnun. 

Aðstoðar-verslunarstjóri í ZARA dömudeild er 
staðgengill verslunarstjóra, en ásamt honum ber 
hann ábyrgð á sölumarkmiðum og útliti 
deildarinnar, pöntunum, starfsmannamálum 
og almennri daglegri stjórnun.

Æskilegir eiginleikar:
Umsækjendur þurfa að hafa mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum, vera skipulagðir og 
óhræddir við ábyrgð.

Góð enskukunnátta er skilyrði.

Æskilegt er að viðkomandi hafi áhuga á tísku og 
að hafa unnið í tískuvöruverslun.

Hér er um gríðarlegt tækifæri að ræða.
Tækifæri til að takast á við nýtt og spennandi 
verkefni, sem felur í sér mikinn lærdóm og 
skemmtilega áskorun.

Nánari upplýsingar veitir Elín Ólafsdóttir, 
rekstrarstjóri í gegnum netfangið: 
elinol@zara.is

Aðstoðar-verslunarstjóri - Dömudeild Smáralind

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða 
vinnuaðstöðu. TM leggur áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og 
hefur ánægja meðal viðskiptavina tryggingafélaga mælst mest hjá TM þrjú 
undanfarin ár. 
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Vaktstjórar
Starfssvið:
// Ábyrgð á skipulagi og mönnun vakta
// Kennsla og aðstoð við starfsfólk í úthringingum
// Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)
// Reynsla af sölustörfum og/eða úthringingum 
// Góð íslensku- og enskukunnátta (talmál)

Vaktstjórar þurfa að búa yfir frumkvæði og forystuhæfileikum og hafa 
ríka þjónustulund. Þekking á vátryggingum er kostur. 

Úthringingar
Starfssvið:
// Úthringingar til viðskiptavina TM og annarra
// Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun 
// Góð íslensku- og enskukunnátta (talmál)

Starfsmenn við úthringingar þurfa að vera eldri en 18 ára og búa yfir ríkri 
þjónustulund. Reynsla af sölustörfum og þekking á vátryggingum eru 
kostur.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tm.is /  www.tm.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2008. Umsækjendur eru beðnir að 
senda umsóknir auðkenndar með yfirskriftinni „Úthringiver“ á tölvupóstfangið 
starf@tmhf.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Gunnar Oddsson, gunnaro@tm.is, veitir frekari upplýsingar um starfið.

Úthringiver TM

Meiraprófsbílstjóri óskast
Vegna aukinna verkefna leitar Atlantsolía 
að traustum og áreiðanlegum bílstjóra til 
framtíðarstarfa. ADR réttindi eru ekki skilyrði en 
námskeið yrði greitt af Atlantsolíu.
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Starfið felur í sér: 
Áfyllingu á bensínstöðvar og dreifingu olíu til 
verktaka, bænda og sjávarútvegs.

Æskilegir eiginleikar:
Fyrirtækið leitar að kröftugum, þjónustulunduðum 
bílstjóra sem er reiðubúinn að taka þátt í 
uppbyggingu ört vaxandi fyrirtækis. 

Atlantsolía hóf að selja bensín til almennings 
8. janúar 2004 en fyrirtækið rekur nú 15 
bensínstöðvar. Hjá fyrirtækinu starfa 23 manns. 

Áhugasamir hafi samband við Guðrúnu Rögnu Garðarsdóttur, 
framkvæmdastjóra, í síma 591 3100 eða sendi póst á 
gudrun@atlantsolia.is fyrir 12. júní.
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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S n æ f e l l s b æ r

Okkur vantar garðyrkjufræðing til tímabundinna starfa 
hjá Snæfellsbæ.  Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 
sem fyrst og stendur ráðningartíminn fram í október.

Um er að ræða 100% starf.

Í starfi nu felst umsjón með öllum garðyrkjustörfum á 
vegum bæjarfélagsins ásamt frágangi eftir sumarið.
Reynsla og menntun á sviði garðyrkju er æskileg.

Nánari upplýsingar fást hjá Tæknideild Snæfellsbæjar 
í síma 433-6900. 

Skrifl egum umsóknum ber að skila til skrifstofu 
Snæfellsbæjar fyrir 20. júní n.k.   Umsóknareyðublöð 
má fi nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is undir 
“Stjórnskipan” og “Eyðublöð”

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri erum við einungis í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og 
veðrið er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli!

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt og glæsilegt íþrót-
tahús er í Ólafsvík.  

Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

G a r ð y r k j u f r æ ð i n g u r 
óskast til starfa 

Öryggissvið Neytendastofu óskar eftir að ráða metnaðarfullan  rafmagnsiðnfræðing til starfa. Um er að ræða faglegt kref-
jandi starf þar sem reynir á tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál, framkvæmd eftirlits með rafverk-
tökum og neysluveitum og fræðslu og kynningu um rafmagnsöryggi. Um er að ræða margvísleg áhugaverð verkefni er 
varða rafmagnsöryggi og rafmagnseftirlit.

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:
• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða öryggisstjórnun rafverktaka og öryggi neysluveitna og túlkun 
  og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál.
• Þátttaka í skipulagningu og framkvæmd lögbundins eftirlits með rafverktökum og öryggi neysluveitna.
• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagnsöryggissviði og 
  aðrar almennar kröfur í starfsumhverfi nu.
• Þátttaka í rannsóknum bruna og tjóna af völdum rafmagns og úrvinnslu gagna.
• Þátttaka í samstarfi  í þróun laga og reglna sem gilda um öryggi neysluveitna, öryggisstjórnun rafverktaka o.fl .

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)
• Sveinsbréf í rafvirkjun og reynsla af rafvirkjunarstörfum 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu Norðurlandamáli æskileg.
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Vakin er athygi á því að samkvæmt frumvarpi til laga um mannvirki sem lagt hefur verið fram á Alþingi er gert ráð fyrir því 
að rafmagnsöryggismál fl ytjist frá Neytendastofu til nýrrar Byggingarstofununar á árinu, ásamt þeim starfsmönnum sem 
þeim sinna.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000, um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, merkt “starf á 
rafmagnsöryggissviði”eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar, postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 24. maí 2008. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netfang: johann@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur m.a. yfi rumsjón með
rafmagnsöryggismálum á Íslandi, markaðseftirliti raffanga og skoðunum á raforkuvirkjum,  neysluveitum og öryggisstjór-
nunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Sviðið löggildir rafverktaka, annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjónum af 
völdum rafmagns og gefur út kynningar- og fræðsluefni um rafmagnsöryggismál.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
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Höfðabakka 9   &   Skipholti 19 

Yfirmatreiðslumaður
hjá Ruby Tuesday Höfðabakka

Í starfinu felst meðal annars:
• Umsjón með daglegum rekstri eldhúss í 

samráði við rekstarstjóra.
• Umsjón með vörupöntunum.
• Vöruþróun í samráði við rekstrar- og 

framkvæmdastjóra.
• Skipulagning vakta í eldhúsi í samráði við 

rekstrarstjóra.

Menntunarkröfur:
Viðkomandi skal hafa að lágmarki sveins- 
próf eða sambærilega reynslu.  

Annað:
Aðeins koma til greina jákvæðir, metnaðar- 
fullir og reglusamir einstaklingar.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til 
magnus@rubytuesday.is . 
Umsóknarfrestur er til 10. Júní 2008.

Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?

Grafarholt
Helgarstarfsmenn í timbursölu

• Ábyrgðarsvið
  Sala og ráðgjöf í timbursölu
  Ráðgjöf til viðskiptavina

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með
  samhentum hópi starfsmanna 
  Helgarvinna - eftir samkomulagi

  Þarf að geta hafið störf fljótlega

Grafarholt
Helgarstarfsmenn í Blómaval

• Ábyrgðarsvið
  Sala og ráðgjöf í verslun
  Skreytingar

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
  Reynsla af vinnu við blóm kostur

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með samhentum  
  hópi starfsmanna
  Vinnutími eftir samkomulagi

  Þarf að geta hafið störf fljótlega

Húsasmiðjan leitar að þjónustulunduðu og hæfileikaríku
starfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, á hvaða aldri, sem vilja starfa hjá traustu og góðu fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla flar sem starfsmenn sækja námskei›. Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn
út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra, 
íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Umsóknarfrestur
til 14. júní 2008 á vef 
Húsasmiðjunnar
husa.is undir umsóknir. 
Nánari upplýsingar veitir
starfsmannastjóri
Elín Hlíf Helgadóttir 
elinh@husa.is.

Vantar þig
 smiði, múrara, járnabindingamenn 

eða hjúkrunarfræðinga?

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

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Staki er nýstofnað fyrirtæki í eigu Símans, sérhæft þjónustufyrirtæki á sviði 
upplýsingatækni með áherslu á framleiðslufyrirtæki. Lausnir Staka spanna 
frá gagnasöfnun til skýrslugerðar, frá framleiðslugólfi til forstjóra, með það 
meginmarkmið að hámarka virði viðskiptavinarins. 

Hjá Staka starfar samhentur hópur hugbúnaðarsérfræðinga, tæknifræðinga og 
verkfræðinga sem ætlar að byggja upp öflugt og framsækið þjónustufyrirtæki. 
Við leitum að öflugu samstarfsfólki með menntun, þekkingu og reynslu, fólki 
sem er tilbúið að takast á við ný og spennandi verkefni. 

Tækni- eða verkfræðingar
Við leitum að tækni- eða verkfræðingum og reynsla úr atvinnu-
lífinu er kostur. Viðkomandi verða að vera agaðir í vinnubrögðum, 
sjálfstæðir í hugsun og verki, eiga auðvelt með mannleg samskipti 
og hafa frumkvæði. Þekking og reynsla af iðntölvustýringum, 
forritun þeirra og samskiptum við gagnagrunna er kostur.
Sama gildir um almenna forritunarþekkingu og reynslu af raf-
magnshönnun.

Hugbúnaðarsérfræðingar
Viðkomandi verða að hafa reynslu úr atvinnulífinu, vera agaðir í 
vinnubrögðum, sjálfstæðir í hugsun og verki, eiga auðvelt með 
mannleg samskipti og hafa frumkvæði. Gerð er krafa um þekkingu 
á .NET, Delphi og C# auk almennrar reynslu og þekkingar af 
hugbúnaðarþróun og viðhaldi. Reynsla og þekking á hönnun og 
uppbyggingu á vöruhúsum, gagna- og skýrslugerð er kostur.

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og 
starfsferli sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar 
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar.  

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í 
gegnum heimasíðu Staka, www.staki.is

Umsóknarfrestur er til 16.júní.

Sérvizka getur verið kostur en ekki nauðsyn.

Staki leitar að

tæknimeisturum



ATVINNA
 8. júní 2008  SUNNUDAGUR168

Leikskólasvið

Leikskólinn Klambrar við Háteigsveg óskar 
eftir að ráða yfi rmann í eldhús.
Um er að ræða 100% 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 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Kristín Hildur 
Ólafsdóttir, leikskólastjóri í síma 511 1125 eða 693 9881. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfi ð 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.

Yfi rmaður í eldhúsi

HÓTEL HÉRAÐ  |  700 EGILSSTAÐIR
SÍMI: 471 1500 | www.icehotels.is

Hótel Hérað er 60 herbergja þriggja stjörnu hótel í miðbæ Egilsstaða.  
Veitingasalur rúmar um 100 manns og þar er glæsileg ráðstefnu-
aðstaða. Hótel Hérað er rekið af Flugleiðahótelum sem er hluti af 
Icelandair Group.

Við leitum að dugmiklum, áreiðanlegum einstaklingi 
í framtíðarstarf, sem getur séð um stjórnun, 
skipulag, innkaup og eftirlit í eldhúsi. 

Um er að ræða vaktavinnu.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: 

audur@icehotels.is fyrir 16. júní 2008

HÓTEL
HÉRAÐ

MATREIÐSLUMAÐUR 
TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Arctic Wear óskar eftir að ráða öfl ugan 
markaðs- og söluráðgjafa í Reykjanesbæ.

Starfssvið:
    • Uppbygging á framsæknu fyrirtæki með nýjum eigendum
    • Bein og framsækin sala, úthringingar og heimsóknir
    • Sölusímtöl og -fundir með mögulegum viðskiptavinum
    • Skipulagning og gerð markaðsherferðar

Hæfniskröfur:
    • Menntun sem nýtist í starfi 
    • Reynsla af beinni og framsækinni sölu
    • Frumkvæði, dugnaður og góð tölvukunnátta
    • Sannfæringarkraftur, sjálfstæði og þrautseigja

Arctic Wear er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í hönnun, 
þróun  og sölu á vinnufatnaði fyrir íslenska markaðinn. 

Nánari upplýsingar og ferilskrár sendist til:
thorey@aw.is

umsóknarfrestur er til 10.júní

Framkvæmdastjóri
Vesturlandsstofa auglýsir eftir framkvæmdarstjóra. 

Um er að ræða nýtt og spennandi starf við að 
kynna og markaðssetja ferðaþjónustu á Vestur-
landi.

Lögð er áhersla á frumkvæði, áreiðanleika, skipu-
lagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  reynslu af 
markað- og sölustarfi ,  gott vald á erlendum tun-
gumálum og  góða tölvukunnáttu.

Mikilvægt er að viðkomandi hafi  þekkingu á 
svæðinu. 

Vesturlandsstofa er nýstofnað fyrirtæki sem er sam-
starfsverkefni sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðila á 
Vesturlandi og er skrifstofan staðsett í Borgarnesi.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Gísli Ólafsson í síma 8944076 og 
á netfangið birtash@simnet.is

Umsókn skal skilað til UKV c/o Hrafnhildur 
Tryggvadóttir, Hyrnutorgi , 310 Borgarnesi merkt 
Vesturlandsstofa fyrir 20. júní nk.

Verkstjórar - Húsasmiðir - Verkamenn

Við leitum eftir:
        •  vönum verkstjórum
         • smiðum með/án kranaréttinda
        •  smiðum vönum einingareisningu
        •  smíðafl okkum
       
Starfsstaðir:
        • Reykjavík
        • Reykjanesbær
        • Akranes

TSH
TSH er verktakafyrirtæki með þrjátíu ára reynslu 
í húsbyggingum. Hjá okkur starfa um þrjátíu 
manns. Verkefnastaða fyrirtækisins er mjög góð 
og leitum við því eftir framtíðarstarfsmönnum.

Upplýsingar
Frekari upplýsingar gefur Ásbjörn
í síma 660-1786 eða aj@tsh.is
Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og 
aðbúnaður góður.
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Höfðabakka 9   &   Skipholti 19 

Þjónustufólk
hjá Ruby Tuesday 

Við hjá Ruby Tuesday erum alltaf að 
leita að skemmtilegu og framfærnu 
fólki til að þjóna viðskiptavinum okkar. 

Skilyrði er að umsækendur séu opnir, 
jákvæðir og hafi mikla þjónustulund. 
Einnig er æskilegt að umsækjendur 
hafi náð 18 ára aldri.

Umsóknir fyllast út á www.rubytuesday.is 

S n æ f e l l s b æ r

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa.  Um er að ræða 60%
 starfshlutfall.

Jaðar er lítið og notalegt heimili 15 vistmanna. Þar ríkir 
góður starfsandi og heimilisbragur góður.

Nú eru að hefjast framkvæmdir við stækkun heimilisins þar 
sem aðstaða vistmanna og starfsmanna verður mjög góð.

Spennandi tímar eru því framundan við frekari uppbyg-
gingu í þjónustu, aðbúnaði og umönnun heimilisfólks.

Umsóknir berist forstöðumanni sem jafnframt veitir allar 
frekari upplýsingar í síma 433 6933 eða 857 6605.

Skrifl egum umsóknum ber að skila fyrir 20. júní n.k.   
Umsóknareyðublöð má fi nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, 
www.snb.is undir “Stjórnskipan” og “Eyðublöð”

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið er 
að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús 
er í Ólafsvík.  

Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

H j ú k r u n a r f r æ ð i n g u r
óskast við Dvalarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Hársnyrtir
Hársnyrtistofan Dalbraut óskar eftir hársnyrti til starfa.

Hársnyrtistofan   •   Dalbraut 1   •   Sími 698 7537

Ferðamálastofa auglýsir 
tvær stöður lausar til umsóknar
Rekstrarstjóri – Akureyri 
Ferðamálastofa leitar eftir rekstrarstjóra í fullt starf á Akureyri frá og með 1. september 2008.
Rekstrarstjóri heyrir beint undir ferðamálastjóra. Starfssvið er m.a.:
- Dagleg fjárhagsleg umsýsla
- Vinna að gerð ársáætlana og eftirfylgni við þær
- Umsjón með samningagerð vegna styrkveitinga
- Umsjón með samningagerð og fjársýslu vegna alþjóðlegra kynningarmála
- Umsýsla vegna starfsmannahalds, í samvinnu við ferðamálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum er skilyrði
- Framhaldsmenntun er æskileg, sér í lagi á sviði mannauðsstjórnunar
- Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af fjármálastjórnun hjá hinu opinbera
- Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur
- Framtakssemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og löngun til að takast á við síbreytileg verkefni
- Samskiptahæfni

Starfið er nýtt og verðandi rekstrarstjóra bíður krefjandi vinna við mótun þess og uppbyggingu stofnunarinnar til 
að mæta nýjum verkefnum og áskorunum. 

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2008. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist Ferðamálastofu í Reykjavík, Lækjargötu 
3, 101 Reykjavík, merktar starfinu, eða á netfangið olof@icetourist.is. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. Öllum umsóknum 
verður svarað. Laun eru samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins.  

Markaðsfulltrúi – Reykjavík  
Ferðamálastofa leitar eftir markaðsfulltrúa í 100% starf á markaðssviði stofnunarinnar í Reykjavík. 
Markaðsfulltrúi starfar undir stjórn forstöðumanns markaðssviðs að kynningarmálum innanlands 
og erlendis. 
Starfssvið:
- Samskipti við íslenska ferðaþjónustu- og söluaðila á Íslandi og erlendis
- Aðstoð við starfsfólk Ferðamálastofu á starfsstöðvum erlendis
- Umsjón og framkvæmd markaðsverkefna í Bretlandi
- Gerð kynninga og kynningarefnis með markaðsteymi Ferðamálastofu
- Aðstoð við skipulagningu og framkvæmd blaðamannaferða frá öllum mörkuðum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
- Framhaldsnám á sviði markaðsmála er kostur
- Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur
- Færni í mannlegum samskiptum
- Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Reynsla á sviði áætlanagerðar og stefnumótunar er kostur
- Þekking á íslenskri ferðaþjónustu æskileg en ekki skilyrði

Umsóknir með upplýsingum um starfsferil og menntun sendist Ferðamálastofu, Lækjargötu 3, 101 Reykjavík fyrir 1. júlí 2008, eða á 
sigrun@icetourist.is. Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Hlín Sigurðardóttir, 
forstöðumaður markaðssviðs Ferðamálastofu, sigrun@icetourist.is. Öllum umsóknum verður svarað.  

Bæði karlar og konur eru hvött til að sækja um störfin.

Upplýsingar um starfsemi stofnunarinnar er að finna á www.ferdamalastofa.is.

www.ferdamalastofa. is

Lækjargata 3  |  101 Reykjavík  |  Sími 535 5500  |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is
Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is 
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        Laus störf við Grunnskóla 
          Húnaþings vestra

Staða þroskaþjálfa 
(þjálfun og umönnun einhverfs nemanda, auk þjálfunar og stuðnings við 
aðra nemendur skólans)

2 stöður skólaliða
(gæsla nemenda, ræsting húsnæðis, mötuneytisstörf o.fl .)

Leitað er að röskum, áhugasömum og jákvæðum starfsmönnum sem hafa 
gott lag á að umgangast börn og unglinga og geta unnið bæði sjálfstætt 
og með öðrum. Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og 
umsagnaraðila skal skila til skólastjóra sem einnig veitir nánari upplýsingar.
Ágúst Jakobsson skólastjóri s: 847-8812, netfang: agustj@ismennt.is

Laus störf við  Leikskólann Ásgarð 
í Húnaþingi vestra

100% staða þroskaþjálfa 
(þjálfun og umönnun einhverfs nemanda). 

3 stöður leikskólakennara í 100% starfshlutfall. 

Leitað er að áhugasömum, skapandi, jákvæðum og tillitssömum einstak-
lingum. Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og umsag-
naraðila skal skila til skólastjóra sem einnig veitir nánari upplýsingar.
Möguleikar á að samnýta stöðu þroskaþjálfa í leikskóla og félagsþjónustu. 
Guðrún Lára Magnúsdóttir skólastjóri s:451-2955 eða 891-8284, netfang: 
leikskoli@hunathing.is

Laust starf við Félagsþjónustu 
Húnaþings vestra

50% staða ráðgjafa 
í málefnum fatlaðra. Óskað er eftir starfsmanni með menntun sem 
þroska- , iðjuþjálfi  eða tilsvarandi.
Möguleikar á að samnýta stöðu í félagsþjónustu og leikskóla.

Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila 
skal skila til félagsmálastjóra, sem einnig veitir nánari upplýsingar.
Oddur Gíslason félagsmálastjóri s. 455-2400, netfang: felagsmalastjori@
hunathing.is

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er í alfaraleið aðeins 6 km. frá þjóðvegi 
1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Íbúar 
í Húnaþingi vestra eru tæplega 1,200 og í sveitarfélaginu er til staðar öll 
almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 
til íþróttaiðkunar, útivistar, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því 
er Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Húnaþing vestra 
veitir aðstoð við leit á húsnæði. 

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2008, og skal umsóknum 
skilað til: Húnaþings vestra Hvammstangabraut 5, 530  Hvammstanga.  
Merkt  viðkomandi stofnun.

Sveitastjóri Húnaþings vestra

Samfélags- og mannréttindadeild Akureyrarbæjar 

óskar eftir forvarnafulltrúa
Samfélags- og mannréttindadeild Akureyrarbæjar 
óskar eftir að ráða forvarnafulltrúa í 100% starf. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. 

Æskilegt er viðkomandi geti hafi ð störf 15. ágúst nk. 

Markmið starfsins er að stuðla að heilbrigðum 
lífsvenjum barna og ungs fólks í samræmi við 
stefnumörkun Akureyrarbæjar í forvörnum.

Starfssvið:
• Umsjón og eftirfylgni með verkefnum forvarna 
  stefnu Akureyrarbæjar.
• Skipulag og framkvæmd forvarnastarfs með  
  börnum og unglingum m.a. í félagsmiðstöðvum  
  og ungmennahúsi.
• Umsjón með forvarnaverkefnum sem samfélags-  
  og mannréttindadeild býður upp á í grunnskólum  
  bæjarins.
• Ráðgjöf og samstarf við aðila sem vinna með  
  börnum og unglingum, foreldra, börn og ung 
  menni.
• Víðtækt samstarf um vímuvarnir barna og 
  ungmenna. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Reynsla af starfi  með börnum og unglingum   
  skilyrði.
• Reynsla af forvarnastörfum æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akur-
eyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi fagstéttarfélags.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Alfa Aradóttir, 
forstöðumaður forvarna- og æskulýðsmála, og 
Katrín Björg Ríkarðsdóttir, framkvæmdastjóri, í síma 
460-1230 eða á netföngin alfaa@akureyri.is og 
katrinb@akureyri.is

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www. akureyri.is

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

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2008.

 

STÝRIMAÐUR

Oddi hf. á Patreksfi rði auglýsir eftir stýrimanni á 
línuskipið Núp BA 69. Viðkomandi þarf að hafa reynslu 
af línuveiðum auk stýrimannsréttinda. Um er að ræða 

framtíðarstarf.

Núpur er 238 brl., sérhæft línuskip og vel útbúið.
 Veiðiferðir eru jafnan 3 – 4 dagar. Gert er út frá
 Patreksfi rði. Kvótastaða skipsins er góð sem og 

tekjumöguleikar.

Upplýsingar veita skipstjóri í síma 862 5767 eða 
útgerðarstjóri í síma 869 8681. Einnig má senda 
umsóknir eða fyrirspurnir á sverrir@oddihf.is .

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

ÍAV er eitt stærsta og 
öflugasta verktakafyrirtæki 
landsins og býr yfir ára- 
tugareynslu í mannvirkja- 
gerð. Verkefni ÍAV eru á 
öllum sviðum byggingar- 
iðnaðar, hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð 
eða opinberar byggingar. Hjá 
fyrirtækinu starfa nú um 600 
manns. 

ÍAV óska eftir að ráða tækjastjóra í efnisnámu ÍAV 
í Lambafelli við Þrengslaveg

Viðkomandi þarf að hafa réttindi til að stjórna jarðýtum og/eða 
hjólaskóflum.

Reynsla æskileg en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Jón Kristjánsson verkstjóri í síma 660-8170.

Umsóknir berist um heimasíðu www.iav.is fyrir 18. júní 2008.

Við leggjum mikla áherslu á 
að ráða til okkar kraftmikla 
og framsækna einstaklinga. 

Við bjóðum góða starfs-
aðstöðu og erum stolt af 
starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur ríkir.

Við hvetjum konur og karla 
til að sækja um starfið.

Bílstjórar - Tækjastjórar 

Bílstjórar – tækjastjórar

ÍAV óska eftir að ráða bílstjóra og tækjastjóra til starfa á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. 

Upplýsingar veitir Elís Björn Klemensson, verkstjóri á mannvirkjasviði í 
síma 530-4200, velar@iav.is. 

Umsóknir berist um heimasíðu www.iav.is fyrir 18. júní 2008.

Prima donna hársnyrtistofa
óskar eftir hressum og duglegum hársnyrtinema í fullt 
starf.  Upplýsingar veittar í síma 588 5566, 863 7794 

eða á staðnum, Grensásvegi 50

Dómhúsinu við Lækjartorg

101 Reykjavík

Sími 560 4900 · Fax 562 2166

heradsdomur.reykjavikur@domstolar.is

www.domstolar.is
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Leikskólasvið

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.

Starfsmannaþjónustan veitir stjórnendum í leikskólum 
Reykjavíkurborgar ráðgjöf.

Helstu verkefni: 
• Veita ráðgjöf til stjórnenda um starfsmannamál
• Veita ráðgjöf um símenntun og sjá um símenntun 
  fyrir ákveðna starfshópa
• Fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar
• Vinna að bættu starfsumhverfi  

Auk ýmissa annarra þátta sem lúta að því að gera leikskóla 
borgarinnar að aðlaðandi og eftirsóknarverðum vinnu-
stöðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði mannauðsmála
   æskileg
• Góð tölvuþekking
• Góð tungumálakunnátta
• Góð samskiptahæfni
• Metnaður í starfi , skipulagshæfni, frumkvæði og vilji til
  að takast á við krefjandi verkefni.

Lausar stöður á 
Leikskólasviði Reykjavíkurborgar

Sérfræðingur í starfsmannaþjónustu
Helstu verkefni: 
• Veita ráðgjöf vegna ráðninga og hafa umsjón með 
  starfsauglýsingum 
• Vinna við mannauðskerfi  Reykjavíkurborgar og veita 
  ráðgjöf til stjórnenda um kerfi n
• Sjá um innri vef Leikskólasviðs
• Halda utan um ýmiss konar skjalagerð og skráningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Góð tölvuþekking og reynsla af ýmsum tölvuforritum
• Góð tungumálakunnátta 
• Góð samskiptahæfni
• Metnaður í starfi , skipulagshæfni, frumkvæði og vilji til
  að takast á við krefjandi verkefni.

Sérfræðingur í starfsmannaþjónustu
Helstu verkefni:
• Sjá um ýmiss skrifstofu- og þjónustustörf fyrir sviðsstjóra 
  og framkvæmdastjórn Leikskólasviðs 
• Halda utan um erindi sem berast sviðsstjóra og 
  framkvæmdastjórn 
• Aðstoða við ritun fundargerða leikskólaráðs og sjá um 
  undirbúning og eftirfylgni funda
• Að sjá um undirbúning fyrir fundi og móttöku gesta 
  á vegum sviðsstjóra og framkvæmdastjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni 
• Gott vald á ensku og einu norrænu tungumáli
• Góð samskiptahæfni
• Metnaður í starfi , skipulagshæfni, frumkvæði og vilji til að    
  takast á við krefjandi verkefni.

Upplýsingar um störfi n veitir Ingunn Gísladóttir, starfs-
mannastjóri, ingunn.gisladottir@reykjavik.is 
Fríkirkjuvegi 1, í síma 411-7000.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2008. 

Laun eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is – störf í boði.

Stjórnunarritari á skrifstofu sviðsstjóra 

Leikskólasvið annast starfsemi og rekstur leikskóla. Í því felst þróun leikskólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, 
mat og eftirlit með skólastarfi  og upplýsingamiðlun fyrir leikskólaráð og starfshópa á vegum ráðsins.
Undir Leikskólasvið heyra 80 leikskólar og á sviðinu starfa um 1.800 starfsmenn.

Mannauðsráðgjafi í starfsmannaþjónustu

Bílstjórar og Tækjamenn

Nesprýði óskar eftir að ráða bílstjóra og tækjamenn
til starfa á Suðurnesjum.

Upplýsingar veitir Jón Olsen framkvæmdarstjóri í 
síma 421-6269. Umsóknir berist um heimasíðu 

www.nesprydi.is fyrir 16.júní 2008



ATVINNA
 8. júní 2008  SUNNUDAGUR2012

Matfugl ehf  leitar að 
starfsmanni til starfa við þrif. 

Helstu kostir sem viðkomandi þarf til að bera eru dugn-
aður og samviskusemi. Samkeppnishæf laun í boði.

Starfssvið: Þrif og almennt viðhald á kjúklingahúsum.
Áhugasamir sendi skrifl ega umsókn á 

netfangið denni@matfugl.is

Praca Praca
Poszukujemy pracownika do pracy przy myciu wewnatrz 

budynkow w produkcji drobiarskiej. 
Praca na dluzszy okres czasu, wysokie zarobki.

Warunki – prawo jazdy oras jezyk angielski lub islandzki.
Tel: 6609622 Pawel / e-mail: denni@matfugl.is

Vélamenn óskast til vinnu strax, 
vanir sem óvanir. Hægt er að sækja um á 

heimasíðunni, www.klaedning.is 
eða að hringja í síma 565-3140. 

Operator koparki potrzebny od zaraz 
(doswiadczenie mile widziane). Zgłoszenia 

www.klaedning.is lub tel. 6447038.
Þjóðgarðsvörður í  Jökulsárgljúfrum

Önnur verkefni þjóðgarðsvarðar eru: 

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

• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til 
framkvæmda innan þess fjárhagsramma sem 
viðkomandi rekstrarsvæði er ætlaður hverju sinni.

• Að hafa eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum 
laga og reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð og að 
ákvæði verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn séu virt.

• Fræðsla um náttúruvernd á sínu rekstrarsvæði og 
um Vatnajökulsþjóðgarð.

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

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur.

• Þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa.

• Góð íslensku- og enskukunnátta. Frekari 
tungumálakunnátta er kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

• Tekur ákvarðanir og fylgir þeim eftir.
• Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Er skipulagður og með ríka þjónustulund.
• Sýnir lipurð í mannlegum samskiptum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar eru hvött 
til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík, 
eigi síðar en 10. júní nk.
Upplýsingar um starfið veita Rúnar Þórarinsson,
formaður svæðisstjórnar Norðursvæðis, runarth@
kopasker.is, og Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Vatnajökulsþjóðgarðs,  thordur@vatnajokulsthjodgardur.is,
eða í síma 575 8400.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum laust til umsóknar.
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem hefur tekið við rekstri landsvæða sem 
tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði og ná yfir u.þ.b. 13.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, 
Suðursvæði og Vestursvæði. Starf þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum tilheyrir Norðursvæði.  

Á öllum rekstrarsvæðum starfa svæðisráð sem eru þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til 
ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði.  Svæðisráðin gera tillögu um ráðningu 
þjóðgarðsvarðar á hverju svæði, vinna tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði, sem og tillögu 
að verndaráætlun á sínu svæði.

Næsti yfirmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs. Þjóðgarðsvörður í 
Jökulsárgljúfrum annast daglegan rekstur og stjórn á sínu svæði í samráði við framkvæmdastjóra og ræður 
starfsfólk á því svæði.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg

Okkur vantar fleira
gott fólk til að starfa
á Seltjarnarnesi
Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar leitar að
hressum og samviskusömum einstaklingum
til fjölbreyttra starfa við félagslega heima-
þjónustu, liðveislu, persónulega ráðgjöf og
tilsjón á Seltjarnarnesi.

Starfshlutfall og vinnutími eru samkomulagsatriði, svo
betur megi samþætta starf og einkalíf. Hæfniskröfur til
umsækjenda eru lipurð í mannlegum samskiptum,
skipulagshæfileikar og sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Öll þjónusta hjá bæjarfélaginu byggir á þeim grunni að
þrátt fyrir veikindi og fötlun geti einstaklingar nýtt sína
hæfileika til fullnustu. Með því eiga einstaklingar að
geta haldið reisn sinni og virðingu og búið sem lengst
á eigin heimilum. Áhersla er lögð á alúðlega framkomu
starfsfólks við þá sem njóta þjónustu frá Seltjarnarnesbæ.
Hvernig væri að prófa?  - og kynna sér kosti
þess að vinna hjá Seltjarnarnesbæ.

Nánari upplýsingar veita Anna Kristín Guðmannsdóttir
deildarstjóri  annag@seltjarnarnes.is og Þorsteinn
Sveinsson yfirfélagsráðgjafi  thorsteinns@seltjarnarnes.is

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg
sími 5959100, 5959130
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

Vátryggingafélag Íslands, VÍS, leitar að þjónustustjóra á skrifstofu félagsins í 

Reykjanesbæ. Starf þjónustustjóra felst í því að veita skrifstofunni í Reykjanesbæ 

forstöðu og hafa umsjón með rekstri hennar. Þjónustustjóri sér m.a. um að veita 

viðskiptavinum úrvalsþjónustu og ráðgjöf um tryggingavernd, afgreiðslu tjóna auk 

þess að sjá um sölumál og innheimtu á svæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Þekking og reynsla á sviði vátrygginga eða annarri 

 fjármálastarfsemi er kostur

 Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg

 Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði

 Skipulagshæfni og nákvæmni í starfi

Umsóknum skal skilað á heimasíðu VÍS, vis.is, í síðasta lagi föstudaginn  13. júní.

Nánari upplýsingar veitir Rúnar Guðjónsson, runar@vis.is.

Í samræmi við stefnu VÍS um jafnréttismál eru konur, jafnt sem karlar, hvattar til að

sækja um starfið.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki 

með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar 

um landið. Markmið VÍS er að vera 

alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á 

Íslandi og er ánægja starfsfólks og 

viðskiptavina lykilatriði í velgengni 

félagsins. Hjá VÍS starfar framúr-

skarandi hópur einstaklinga sem 

saman myndar sterka liðsheild. Mikil 

áhersla er lögð á að skapa starfsfólki 

gott starfsumhverfi og aðstöðu til að 

veita viðskiptavinum góða þjónustu. 

VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, 

þannig að hæfileikar þess og 

frumkvæði fái notið sín við áhugaverð 

og krefjandi verkefni.

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

 

Leitar þú að nýjum 
framtíðarmöguleikum?
 
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar (VHE) óskar eftir að ráða til starfa :

» Vélvirkja
» Rennismiði eða aðra    
   málmiðnaðarmenn
» Rafvirkja
Rekstur VHE í Fjarðarbyggð er í uppbyggingu en framkvæmdir við 
byggingu húsnæðis fyrir starfsemina eru langt komnar. Starfsemin er 
og verður fjölbreytt og býður uppá mikla möguleika fyrir iðnmenntað 
fólk á sviði vél- og rafgreina. 
Auk þess að veita álverinu þjónustu, sinnir verkstæði okkar ýmsum 
öðrum verkefnum svo sem smíði á sérhæfðum vélum og vélbúnaði 
ásamt uppsetningu búnaðar hérlendis og erlendis. 
Við leitum að fólki sem er tilbúið að vinna með okkur að uppbyggingu 
öflugrar og fjölbreyttrar starfsemi fyrirtækisins í Fjarðarbyggð. 
Unnið er í 10 daga og 4 daga frí, húsnæði á staðnum. 
Umsjón með störfunum og nánari upplýsingar veita Hulda Helgadóttir 
(hulda@hhr.is) og Sigurborg Þórarinsdóttir (sigurborg@hhr.is) hjá
HH Ráðgjöf Ráðningarþjónustu í síma 561 5900.
Áhugasamir eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu HH Ráðgjafar 
www.hhr.is eða hafa samband við ofangreinda ráðgjafa og skrá sig símleiðis.

Býrð þú á Norður-
eða Austurlandi?

byggingaþjónusta  structor.is

Vegna góðrar verkefnastöðu vantar

Múrarar Óskast

824 0150 824 016022

Næg vinna framundan

Nánari upplysingar í símum:

okkur góða fagmenn í múrverki.

Bako-Ísberg tæknideild.
Við óskum eftir að ráða rafvirkja í sérhæfða viðgerðar- 
og uppsetningarvinnu. Um er að ræða krefjandi starf hjá 
traustu fyrirtæki.

Helstu verkefni
          • Viðgerðir og þjónusta á tækjum frá Bako Ísberg
          • Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
          • Uppsetningar á tækjum frá Bako Ísberg
          • Varahlutainnkaup og samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
          • Reynsla í viðgerðum á tækjum
          • Rafvirki, vélvirki eða eitthvað sambærilegt
          • Hæfni til að vinna sjálfstætt
           Skipulögð vinnubrögð
          • Rík þjónustulund og samskiptahæfni
          • Góð almenn tölvukunnátta

Hvað veitum við
          • Góða sérhæfða þjálfun fyrir starfi ð
          • Símenntun
          • Tækifæri til sérmenntunar
          • Góð laun fyrir rétta aðila

Hvernig sækir þú um?
Sendu umsókn þína til 
Bako-Ísberg tæknideild, 
Lynghálsi 7, 110 Reykjavík.
Þú getur sent umsókn þína á netfangið 
throstur@bako.is eða 
hringt í Þröst Líndal í síma 825-6260.
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til 20. júní n.k.

LYNGHÁLSI 7 • 110 RVK • SÍMI: 5956200 • FAX: 5956201 
BAKO@BAKO.IS • WWW.BAKO.IS
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Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum 
og hefur vilja til að leiða skólastarf, þar sem áhersla er lögð á vellíðan og árangur 
nemenda og  teymisvinnu starfsmanna. Starfsemin einkennist af fjölbreytni, sveigjan-
leika og víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.

Naustaskóli er nýr grunnskóli í Naustahverfi  á Akureyri. Skólinn verður byggður í tveimur áföngum og verður  
sá fyrri tilbúinn haustið 2009 þegar skólinn tekur til starfa. Gert er ráð fyrir því að í skólanum geti verið allt  
að 500 nemendur þegar hann er fullbyggður árið 2012. Að undirbúningsvinnu við hönnun Naustaskóla kom   
stór hópur fólks með mismunandi bakgrunn. Byggingin samanstendur af nokkrum sjálfstæðum einingum eða   
klösum með sveigjanlegu kennslurými þar sem gert er ráð fyrir að samkennsla árganga sé möguleg og æskileg. 
Skólinn á að vera miðstöð fyrir alla íbúa hverfi sins og mikil áhersla lögð á samstarf við leikskóla og vinnu með 
umhverfi ð og náttúruna. Áhersla á samstarf við foreldra og þátttöku þeirra er mikil og er gert ráð fyrir sérstakri 
aðstöðu fyrir þá í skólanum.
Nánari upplýsingar og teikningar af byggingunni má fi nna á vefslóðinni: http://skoladeild.akureyri.is/naus-
taskoli.htm

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

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

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og samstarfsvilji.
•  Góðir skipulagshæfi leikar.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi .

•  Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
•  Reynsla af kennslu í grunnskóla.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunar  
reynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til 
að sinna starfi  skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir umsæk-
janda um starfi ð og hvernig hann sér starfsemina í Naustaskóla þróast undir sinni stjórn.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst nk.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 892 1453.

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

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: 
www.akureyri.is

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

Umsóknarfrestur er framlengdur til 16. júní 2008

Skólastjóri Naustaskóla
Nýr skóli – nýir tímar - ögrandi og einstakt verkefni

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

Lögfræðingur á stjórnsýslusviði
Matvælastofnun óskar eftir að ráða lögfræðing á stjórnsýslu-
svið stofnunarinnar. Um er að ræða fullt starf á aðalskrifstofu 
Matvælastofnunar sem staðsett er á Selfossi. 

Helstu verkefni:
• Úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna stofnunarinnar, s.s.     
  afgreiðsla stjórnsýsluerinda, umsagna og álitsgerða
• Ráðgjöf um lögfræðileg atriði á sviði stjórnsýsluréttar og 
  annarra réttarsviða sem tengjast starfsemi stofnunarinnar
• Framkvæmd og innleiðing löggjafar vegna EES-samningsins 
• Vinna við framkvæmd og innleiðingu löggjafar á sviði 
  stofnunarinnar 
• Þátttaka í nefndum og samskipti við innlendar og erlendar    
  stofnanir
• Leyfi sveitingar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði 
• Þekking á EES-samningnum og framkvæmd hans æskileg
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
• Frumkvæði, samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi  
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Viktor S. Pálsson (viktor.
palsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.
hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt 
ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til 
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
“lögfræðingur” eða með tölvupósti á mast@mast.is en 
umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2008. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. 

Matvælastofnun tók til starfa 1. janúar 2008 og tók þá yfi r verkefni 
Landbúnaðarstofnunar, matvælasviðs Umhverfi sstofnunar og matvælaeft-
irlitssviðs Fiskistofu. Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, eftirliti og þjónustu 
við íslenskan landbúnað og sjávarútveg, fyrirtæki og neytendur. Hlutverk 
stofnunarinnar er að stuðla að öryggi matvæla og neytendavernd, standa 
vörð um heilbrigði dýra og plantna, stuðla að aukinni velferð dýra, hafa 
eftirlit með áburði, fóðri, sáðvöru og veiði í ám og vötnum, sinna stjórnsýslu 
vegna kjötmats, almenns búfjáreftirlits og búvara. Starfsmenn eru um 75 
talsins. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á vefsíðu stofnunarinnar, 
www.mast.is.

Óskum eftir vönum meiraprófsbílstjóra 
á vörubíl með krana

Uppl í síma 6935455 6935459
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Kvarnir ehf. óska eftir eftirfarandi starfs-
mönnum 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 fl eira.  Tölvukunnátta nauðsynleg.  Þarf 
að getað stjórnað fólki.

Í báðum tilvikum er óskað eftir að viðkomandi hafi  lyftarap-
róf, sé stundvís, heiðarlegur og með hreint sakarvottorð og 
geti hafi ð störf sem fyrst.  Mötuneyti á staðnum.  Skrifl egar 
umsóknir með upplýsingum um aldur og fyrri störf sendist 
á Kvarnir ehf, Lyngháls 10, 110 Reykjavík eða á 
kvarnir@kvarnir.is   

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmenn í tilsjón 50%-100%
 • 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

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Kennari í unglingad. í samfélagsfr. og ísl.
 • 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
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • 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
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á unglingastig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Stuðningsfulltrúi
 • Dönskukennari
 • Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Leitum að leiðtoga fyrir 
bókhaldsdeildina okkar
Um þessar mundir er bókhaldsdeildin að sameinast öðrum 
deildum fjármálaskrifstofu í nýju húsnæði við Höfðatorg í 
Reykjavík. Við ætlum okkur við þessi tímamót að endur-
skipuleggja alla starfsemi fjármálaskrifstofu með það að 
markmiði að veita framúrskarandi þjónustu við stjórnendur 
hjá Reykjavíkurborg. 

Við leitum að starfsmanni með þekkingu á bókhaldi og 
reynslu af stjórnun til að leiða bókhaldsdeildina og taka þátt í 
uppbyggingu á starfsemi fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 
Við metum mikils samskiptahæfni og færni í mannlegum 
samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
og áhuga á þátttöku í öfl ugu stjórnendateymi.  Þekking á 
bókhaldi er nauðsynleg og þekking á bókhaldskerfi  Agresso 
æskileg. Menntun á háskólastigi á sviði viðskipta- eða 
rekstrarfræða áskilin.

Við bjóðum uppá fjölbreytt og krefjandi starf í metnaðarfullu 
starfsumhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín.  
Við bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og 
verkefna og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  
Við viljum tryggja gæði þjónustunnar með áhættustýringu 
og skilvirkum verkferlum.

Helstu verkefni eru dagleg stjórnun og fyrirsvar fyrir bók-
haldsdeild, faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf um bókhald, 
afstemmingar og mannauðsmál.

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri, (bbs@rvk.is) og 
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, deildarstjóri bókhalds 
(sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is)

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 25. júní n.k. til 
Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, 
eða á ofangreind netföng, merktar “Umsókn um starf 
deildarstjóra bókhalds” 

 
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar 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 starfsemenn sem þú þarft að ná í.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

Fjármálaskrifstofa

5 sjálfboðaliðar óskast 
í þróunarvinnu á Indlandi og í Afríku.

Hefst í ágúst / febrúar.
14 mánuðir - 6 mánaða undirbúningur í Noregi

Hægt er að vinna með HIV- og eyðnismituðum, 
við samfélagsvinnu , við menntun barna, 
með kennurum og við umhverfi svinnu.

Hringið núna; 0047 61264444
Sidsel@humana.org

www.drh-norway.org

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

ÍSTAK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA Í 
EFTIRTALIN STÖRF:

TRÉSMIÐIR
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram-

kvæmdir á Kárahnjúkum. Um er að ræða stjórnun á jarðýtum, gröfum

og fleira. Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.

MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til sumarafleysinga í mötuneyti fyrir-

tækisins á Engjateigi 7, Reykjavík, frá 10. júlí til 15. ágúst. Æskilegt er að 

umsækjendur hafi einhverja reynslu af sambærilegum störfum.
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 Vegna góðrar verkstöðu óskum við eftir vönum 
suðumönnum og járnsmiðum 

Til vinnu strax uppl í síma 693-5455 693-5459

L ö g f r æ ð i n g u r 
Við Héraðsdóm Norðurlands eystra er laust til umsóknar 
starf lögfræðings.

Leitað er að einstaklingi með embættis- eða meistarapróf 
í lögfræði og skulu umsækjendur fullnægja skilyrðum 2.-6. 
töluliðar 2. mgr. 12. gr., sbr. 17. gr. laga nr. 15, 1998.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði.  Lögð er 
áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að úrlausn 
lögfræðilegra álitaefna og hafi  gott vald á íslensku máli.  

Umsóknir sendist til Héraðsdóms Norðurlands eystra, Haf-
narstræti 107, 600 Akureyri.  Umsóknarfrestur er til 20. júlí 
2008, en upphafsdagur ráðningar er 1. september 2008.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags lög-
fræðinga.

Upplýsingar um starfi ð veitir undirritaður, sími: 461-1007.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

    Akureyri, 6. júní 2008

    Ólafur Ólafsson dómstjóri. 

H É R A Ð S D Ó M U R  
N O R Ð U R L A N D S  E Y S T R A

Hrafnagilsskóli
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafna-
gilsskóla skólaárið 2008-2009 í eftirfarandi stöður: 
• smíðakennsla, u.þ.b. hálf staða  
• sérkennsla á yngsta stigi, heil staða

Leitað er eftir kennurum sem:
• laga kennsluhætti markvisst að þörfum nemenda
• sýna metnað fyrir hönd nemenda
• eiga virka samvinnu við aðra kennara
• hafa frumkvæði í samskiptum við foreldra
• viðhafa námsmat sem veitir nemendum skýra endurgjöf 
og jafnframt foreldrum upplýsingar um framfarir og stöðu 
nemenda.

Umsóknarfrestur er til 20. júní. Nánari upplýsingar veita 
skólastjórar í síma 464-8100 / 862-8754 eða netfang 
karl@krummi.is / annag@krummi.is. 

Heimasíða skólans er www.krummi.is. 

Barnaskólinn  
á Eyrarbakka og Stokkseyri 
Stofnaður 1852 

Barnaskólinn 
á Eyrarbakka og Stokkseyri

auglýsir eftir sérkennara fyrir veturinn 2008-09

Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri vantar 
sérkennara til starfa næsta vetur.

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, 
Arndís Harpa Einarsdóttir, í síma 864 1538. 
Vefpóstur harpa@barnaskolinn.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila berist til 
skólastjóra, Barnaskólanum Eyrarbakka og 
Stokkseyri  825 Stokkseyri fyrir 26. júní n.k.

Hótelrekstur á landsbyggðinni

Vopnafjarðarhreppur auglýsir rekstur Hótels Tanga á 
Vopnafi rði til leigu. Hótelið getur einnig verið til sölu í 
heild hafi  viðkomandi aðilar slíkann áhuga.  Nýlokið er 
gagngerum breytingum á hótelinu.  Leitað er eftir aðila, 
sem er tilbúinn að taka að sér spennandi en jafnframt 
krefjandi rekstur, hótels á Vopnafi rði.

Æskilegt er að umsækjandi hafi  rekstrarmenntun eða 
reynslu á sviði hótel og veitingareksturs.

Allar nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Steinsson, 
sveitarstjóri, á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps í síma 
473-1300 eða á netfangi steini@vopnafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, 
Hamrahlíð 15, 690 Vopnafjörður, fyrir mánudaginn 16. 
júní n. k.

Vopnafjarðarhreppur

Menntasvið

Öskjuhlíðarskóli óskar eftir þroskaþjálfa í 
100% starf

mikilvægt að viðkomandi hafi  reynslu

Upplýsingar gefur 
Dagný Annasdóttir skólastjóri 
sími 4117950dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is 

og

Jóhann A Kristjánsson aðstoðarskólastjóri, 
netfang: jak@oskjuhlidarskol

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.

Þroskaþjálfi 





Pósthússtræti 13 við Austurvöll.
Tvö stæði í bílageymslu að Pósthússtræti 13
Glæsileg íbúð fylgir með

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 18.415.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Glæsileg  íbúð  að  Pósthústræti  13  með  2  stæðum  í  bílageymslunni.  Forstofa.   Komið  er  inn  í  góða  og  stóra
forstofu með stórum skápum flísar á gólfi. Hjónaherbergi.  Hjónaherbergi með stórum og góðum skápum, parket
á  gólfi.  Einnig  er  mjög gott  skápapláss  fyrir  framan hjónaherbergið,   Barnaherbergi.  Ágætis  barnaherbergi  með
parket á gólfi. Eldhús glæsilegt og bjart með nýjum eldhúsinnréttingum, opið rými gott skápapláss með flísum á
gólfi.  Stofan. Er mjög björt  og opin með flísum á gólfi,  gengið út á suðvestur svalir  sem snúa út að fyrirhugaðri
göngugötu.  Baðherbergi  Glæsilegt  baðherbergi  flísalagt  hátt  og  lágt  með  stórum  og  góðum  Sturtuklefa  með
mósaik  flísum á  gólfi,  upphengt  klósett.  Bílageymsla  Bílageymslan  er  undir  húsinu  og  fylgja  tvö  stæði  íbúðinni,
þvottar aðstaða í bílageymslunni. Sjón er söguríkari

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  milli kl. 17.00 - 17.30
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6617788

Burknavellir 3 3ja hæð vinstri
Hafnarfjörður 220
Frábært barnahverfi.

Stærð: 106,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.700.000
**BENNI  661 7788 KYNNIR.**   Glæsilega 106.9 fm eign í  fjölbýlishúsi  að Burknavöllum 3.  4ra  herbergja
íbúð á 3ju hæð, með góðu útsýni. Parket og flísar á öllum gólfum og fallegar ljósar innréttingar.  **SJÓN ER
SÖGU RÍKARI.**  Komið er inn í forstofu með flísum og innb. skáp. Hjónaherbergið er stórt og fallegt með
góðu  skápa  plássi   Barnaherbergin  eru  tvö  annað  sérstaklega  rúmgott  með  skápum  og  parket  á  gólfi
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum,

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
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6617788

Hamravík 26
112 Reykjavík
Fjölbýlishús á barnvænum stað.

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Mjög rúmgóð og björt  104,5 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi  af  svölum. Íbúðin skiptist  í  forstofu,  hol,
stofur, eldhús, borðkrók, þvottahús, hjónaherbergi, barnaherbergi og geymslu á jarðhæð.Komið er inn um
sérinngang inn í flísalagða forstofu, fataskápur og gler í hurð inn í hol. Stór stofa með eikarparketi, gengið
er úr stofu út á stórar suðursvalir.Ath. stutt í skóla og leikskóla, Spöngin skammt frá. Fallegt útivistarsvæði
við sjóinn. LÆKKAÐ VERÐ. Hér er gott að búa. HÚSSJÓÐUR 5000 KR

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16.00 - 16.30 
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6617788

Hlíðarhjalli 76 
Kópavogur 200
Fjölbýlishús á barnvænum stað.

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 21.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.700.000
Frábært verð á frábæri  eign. 3ja herbergja íbúð að Hlíðarhjalla 76 í  Kópavogi.  Um er að ræða: Bjarta og
fallega 128,0 fm íbúð á annari hæð til vinstri í góðu fjölbýlishúsi með stórbrotnu útsýni. Eigninni fylgir 24,6
fm bílskúr.  Alls  er  eigninn 128 fm.  Glæsileg lóð með leiktækjum.  Forstofa Með dúk á gólfi  og fataskáp.
Eldhús  Mjög  snyrtilegt  dúkur  á  gólfi.  Inn  af  eldhúsi  er  þvottahús  og  búr  með  dúk  á  gólfi,  með  góðu
hilluplássi, vask og glugga.  Stofan er stór og björt stórar suður svalir

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15.00-15.30 
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Kvistavellir 2-6
221 Hafnarfjörður
Leggið leið ykkar á vellina!

Stærð: 191,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Glæsilegt  163,9  fm  raðhús  á  tveimur  hæðum  ásamt  27,4  fm  bílskúr.  Neðri  hæðin  skiptist  í  forstofu,
snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, þvottahús, geymslu og bílskúr. Efri hæðin skiptist í fjögur
svefnherbergi,  baðherbergi  og  gang.  Gengið  er  út  á  svalir  úr  hjónaherbergi.  Húsið  afhendist  fullbúið  að
utan  og  fokhelt  að  innan.  Lóð  grófjöfnuð.  Umframbyggingarefni  og  rusl  er  fjarlægt  af  lóð.   Dyrasími  og
útiljós fylgja ekki. Afhendist fullbúið að utan en fokhellt að innan.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á  milli kl 14 og 14:30
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7704040

861 9300

Smyrlaheiði 47. Hveragerði
Glæsieign í byggingu
með frábæru útsýni af þaksvölum

Stærð: 225 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 41.500.000
Glæsilegt staðsteypt einbýli með bílskúr og 152 fm þaksvölum. Íbúðin sjálf er 194 fm og bílskúr 31,5 fm.
Húsið skilast tilb til  innréttinga, möguleiki er að fá það fullbúið. Yfirbyggt andyri og stór forstofa. Rúmgóð
stofa  með  arni,  borðstofa  og  sjónvarphol.  Mikil  loftæð  er  í  stofunni.  Fjögur  rúmgóð  svefnherbergi.
Hjónaherbergi með snyrtingu og gert er ráð fyrir hornbaðkari og útgangi út í garð. Innaf andyri er þvottahús
og geymsla, þaðan er svo gengið inn í bílskúr. Tröppur eru upp á þaksvalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Helgason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

davidh@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 861-0077
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8610077

Þórsstígur 2c
Grímsnes
Sumarhús á eignalóð í Grímsnesi

Stærð: 86 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Stórglæsilegt  sumarhús með steyptum grunn og hitalögn í plötu. Húsið er fullfrágengið að utan og tilbúið
til  klæðningar  og  innréttinga  að  innan.  Eignin  stendur  á  7007  fm.  Eignarlóð.  Búið  að  ganga  frá  rotþró,
rafmagn komið og heitt og kalt vatn á lóðamörkum.  65 fm.sólpallur frágenginn og frábært útsýni.  Húsið er
klætt  að  utan  með  harðvið  og  bárustáli.Leiðarlýsing:   Ekið  framhjá  Þrastalund,  beygt  til  vinstri  í  átt  að
Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca. 1 km.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

th@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 8.JÚNI MILLI 14 - 16
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822 3702

770 0309



Álfkonuhvarf 39 - 203 Kópavogur,

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00-16:30
Glæsileg þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með 
stórum sólpalli. Allar innréttingar sem og gólfefni 
eru mjög vönduð. Eign sem vert er að skoða. 
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822-3702

OPIÐ HÚS í dag kl.17:00-17:30
Glæsilegt 5.herbergja endaraðhús í lokuðum 
botnlanga neðst í suðurhlíðum Kópavogs.
Frábær eign á góðum stað.
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822-3702

OPIÐ HÚS í dag kl. 15:00-15:30
Góð fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð við 
Hrísrima í Grafarvogi. 
EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822-3702

OPIÐ HÚS í dag kl. 14:00 – 14:30
Góð þriggja herbergja íbúð í kjallara við 
Drápuhlíð.  Sérinngangur er í íbúðina.
Sölumaður er Gunnar Valsson, sími 822-3702

Verð: 27.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 100 fm

OPIÐ
HÚS

Bakkahjalli 6 -201 Kópavogur

Verð: 67.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 235,7 fm

OPIÐ
HÚS

Hrísrimi 3 – 112 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 95,2 fm

OPIÐ
HÚS

Drápuhlíð 19 – 105 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 78,2 fm

OPIÐ
HÚS

Grettisgata 80 – 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS í dag kl. 15:00-15:30
67,8 m² 3ja herbergja mikið endurnýjaða íbúð 
á jarðhæð ásamt 3,1 m² geymslu í þríbýli við
Grettisgötu í Reykjavík. 
Sölumaður er Vignir Garðarsson, sími 865-4039

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00-16:30
Fallegt fimm herbergja raðhús á tveim hæðum 
í Ártúnsholtinu. Þetta er falleg eign sem vert er 
að skoða.
Sölumaður er Vignir Garðarsson, sími 865-4039

OPIÐ HÚS í dag kl. 17:00 – 17:30
Góð fjögurra herbergja endaíbúð á jarðhæð við 
Suðurbraut í Hafnarfirði.  Láttu sjá þig í opnu 
húsi.
Sölumaður er Vignir Garðarsson, sími 865-4039

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00 – 16:30 
Mjög falleg og vel skipulögð þriggja herbergja 
íbúð á jarðhæð við Baugakór í Kópavogi.  Mjög 
gott aðgengi er fyrir hjólastóla þar sem hurðir í 
íbúðinni eru breiðari en venjulega er. Sölumaður 
er Kristján Kristjánsson, sími 899-5300

Verð: 21.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 67,8 fm

OPIÐ
HÚS

Birtingakvísl 32 – 110 Reykjavík

Verð: 47.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 171 fm

OPIÐ
HÚS

Suðurbraut 16 – 220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 113,4 fm

OPIÐ
HÚS

Baugakór 13 – 203 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 110 fm

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús
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Gunnar
Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
896 2312

sigsam@remax.i

Vignir Már 
Garðarson

Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson

Sölufulltrúi
897 0798

skuli@remax.is

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi
899 5300

kk@remax.is

Álfaskeið 48 - 220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS í dag kl. 14:00-14:30
Mjög falleg  fjögurra herbergja íbúð í tvíbýli við 
Álfaskeið í Hafnarfirði. Láttu sjá þig í opnu húsi 
í dag. Sölumaður er Kristján Kristjánsson, sími 
899-5300

OPIÐ HÚS í dag kl.15:00-15:30
Mjög falleg og vel skipulögð 5 herbergja 128,3fm 
íbúð við Tjarnarból á Seltjarnarnesi ásamt 21,3fm 
bílskúr. Sölumaður er Kristján Kristjánsson, sími 
899-5300

OPIÐ HÚS í dag kl. 17:00-17:30
Mjög góð 126,8 fm, 4ra herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu og stórum suðursvölum á 
vinsælum stað í Grafarholtinu. Sölumaður er   
Sigurður Samúelsson, sími 896-2312

OPIÐ HÚS í dag kl. 16:00 – 16:30
4-5 herbergja hæð með stórbrotnu útsýni. Íbúðin 
er alls 141 fm með ca 16 fm svölum.  Láttu sjá 
þig í opnu húsi í dag. Sölumaður er Sigurður 
Samúelsson, sími 896-2312

Verð: 23.400.000
Herbergi: 4
Stærð: 97,5 fm

OPIÐ
HÚS

Tjarnarból 14 -107 Seltjarnarnes

Verð: 32.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 149,6 fm

OPIÐ
HÚS

Gvendageisli 22 – 112 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 126,8 fm

OPIÐ
HÚS

Kristnibraut 14 – 112 Reykjavík

Verð: 35.000.000
Herbergi: 5
Stærð: 141,3 fm

OPIÐ
HÚS

Furugrund 18 – 200 Kópavogi

OPIÐ HÚS í dag kl. 14:00-14:30
Góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í Furugrundinni 
í Kópavogi.  Íbúðin er skv. FMR 73,8 fm en að 
auki er geymsla ca 6 fm. Sölumaður er Sigurður 
Samúelsson, sími 896-2312

OPIÐ HÚS í dag kl. 15:00-15:30
Góð tveggja herbergja íbúð á góðu verði, frábær 
fyrsta eign.
Sölumaður er Siguður Samúelsson, 
sími 896-2312

OPIÐ HÚS mánudag 9.júní  kl. 18:00 – 18:30
187m² einbýlishús í Mosfellsbæ með 47m²         
bílskúr  innréttuðum sem íbúð og með glæsilegt 
útsýni  að rótum Esjunnar. Sölumaður er Kristján 
Kristjánsson, sími 899-5300

OPIÐ HÚS í dag kl. 15:00 – 15:30
Falleg tveggja til þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
á góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði.
Sölumaður er Skúli Sigurðsson, sími 897-0798

Verð: 19.400.000
Herbergi: 3
Stærð: 73,8 fm

OPIÐ
HÚS

Furugrund 32 – 200 Kópavogi

Verð: 11.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 41 fm

OPIÐ
HÚS

Byggðarholt 24 – 270 Mosfellsbæ

Verð: 47.900.000
Herbergi: 6-7
Stærð: 187 fm

OPIÐ
HÚS

Einivellir 7 – 221 Hafnarfjörður

Verð: 19.900.000
Herbergi: 2-3
Stærð: 81,3 fm

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús
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Gunnar
Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
896 2312

sigsam@remax.i

Vignir Már 
Garðarson

Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson

Sölufulltrúi
897 0798

skuli@remax.is

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi
899 5300

kk@remax.is



Blönduhlíð 33
105 Reykjavík
Glæsileg sérhæð

Stærð: 121,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 20.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Hannes og teymi kynna: Stórglæsilega eign í Blönduhlíð. Eldhús með Habitat innréttingu. Baðherbergi var
tekið í gegn fyrir 4 árum, flísalagt með innfelldri lýsingu, baðkar og sturta. Kirsuberja parket er á stofum og
svefnherbergi. Forstofa, hol og eldhús eru með flotuðu gólfi. Suðursvalir eru út af stofu. Innkeyrsla nýlega
hellulögð  og  nýtt  sem  leiksvæði.  Bílskúrsréttur.  Skolp,  þak  og  garður  hefur  verið  tekið  í  gegn  af
fagmönnum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thordis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30
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699 5008

770 8100

Egilsgata 30
101 Reykjavík
Mikið endurnýjað parhús

Stærð: 266,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 32.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.900.000
Hannes og Teymi kynna: Einstaklega fallegt, mikið endurnýjað parhús. Húsið er 266,3 fm. að meðtöldum
40,9 fm. bílskúr. Það er á 3 hæðum og með 2ja herbergja nýlega uppgerðri sér íbúð í kjallara. Á neðri hæð
eru stórar samliggjandi stofur til suðurs út í garðinn. Eldhús, hol og snyrting. Á efri hæð eru 5 mismunandi
stór herbergi auk baðherbergis. Bílskúr og geymsla við hlið hússins

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00 - 17:30
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699 5008

824 4031

Fróðaþing 6
203 Kópavogur
Enbýli á parhúsaverði 

Stærð: 229,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 51.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Hannes  og  Teymi  kynna:  Glæsilegt  229  fm  einbýli  á  einni  hæð  þar  af  36  fm  bílskúr.  Eikarparket  og
náttúrusteinn er á gólfum og eikarviður er í innréttingum og hurðum. Húsið er hraunað að utan, en lóð er
ekki fullfrágengin, búið er að taka hæðir og búið er að skipta um jarðveg þar sem þess þarf. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi  með fataskápum.  Glæsilegt  baðherbergi  með baðkari  og  sturtu,  flísalagt  með náttúrustein
og hvítum flísum. Innf. lýsing er í öllum loftum, lofthæð töluverð í stofu og borðstofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16:00 - 16:30
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699 5008

824 4031

Hrauntunga 39
200 Kópavogur
Fallegt raðhús á góðum stað

Stærð: 214,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Fallegt  6  herbergja  raðhús  á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúr.  Húsið  stendur  ofarlega  í  botnlangagötu  á
besta stað í Kópavogi. Arinn úr Drápuhlíðargrjóti. 55 fm svalir með frábæru útsýni. Einnig er gott útsýni úr
stofu  til  suðurs.  Útgengi  á  aðrar  svalir  úr  hjónaherbergi.  Eldhús  er  nýlega  endurnýjað.  Falleg  innrétting.
Gaseldavél.  Góður  borðkrókur,  nýtt  parket  á  gólfi.  Góð  geymsla.  Fjögur  svefnherbergi.  Rúmgott
baðherbergi með hornbaðkari með nuddi. Rúmgott þvottahús. Mjög góður bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16:00 - 16:30

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

699 5008

Hrísmóar 11
210 Garðabær
Penthouse með frábæru útsýni

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 30.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Hannes  og  teymi  kynna:  Ein  fallegasta  útsýnisíbúð  í  Garðabæ  er  til  sölu  Penthouse  íbúð  með  bílskúr.
Algjörlega  einstök  íbúð  sem hefur  sl.  mánuð  verið  máluð  öll,  endurnýjað  baðherbergi  á  neðsta  palli   og
skipt um gólfefni að hluta til í íbúðinni. Eldhúsið tekið í gegn fyrir 6 mánuðum, opnað inní stofuna. Gólfefni á
íbúðinni er parket og flísar. Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir 3 árum síðan. Mikil lofthæð er í íbúðinni.
Glæsilegt útsýni yfir alla Reykjavík

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thordis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:00 - 14:30

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

699 5008

770 8100

Miðhús 3
112 Reykjavík
Allt nýtekið í gegn

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 34.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.900.000
Hannes  og  Teymi  kynna  í  einkasölu:  Glæsilegt  einbýlishús  á  frábærum stað  í  Grafarvogi.  60fm skjólsæll
pallur,32fm  bílskúr.  Flísalögð  forstofa  með  skápum.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  með  MIELE
kaffivél,gufuofn,ofn og span helluborði,innfelldum ískáp og uppþvottavél. Niðurtekið loft og halogen lýsing.
Þvottahús  með  góðum hillum.  Rúmgóð  stofa/borðstofa.  Gott  herbergi  og  salerni.  Á  efri  hæð er  frábært
miðrými með 4m lfthæð. Þrjú góð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með hornbaðkari og sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00 - 17:30

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

699 5008

824 4031

Fífusel 37, 109 Reykjavík
Góð lán fylgja!!
4ra herb + auka herb +bílskýli

Stærð: 143,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 20.170.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Um 18,2  milljónir  yfirtakanleg  lán á  4.15%  vöxtum.  RE/MAX Borg  kynnir:  4ra  herbergja  íbúð á  3.  hæð í
góðu  fjölbýli í  Seljahverfi.  Útleiguherbergi í  kjallara  fylgir  og  einnig  stæði í  bílageymslu,  samtals  143,3
fermetrar.Gengið  er  inn í  flísalagt  hol  með  góðum  fataskáp.  Eldhús  er  einnig  lagt  með  flísum  og  hefur
snyrtilega innréttingu. Stofan er björt og lögð parketi. Hjónaherbergi er rúmgott og með góðum fataskáp.
Góð snyrtiaðstaða er fyrir útleiguherbergi og er bílageymsla með góða þrifaðstöðu.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Arnar
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arnara@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

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

522 2800

863 8151

Vesturgata 75,107 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup!!
3ja Herbergja á jarðhæð

Stærð: 68,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
REMAX Senter kynnir 3ja herbergja íbúð á jaðhæð við sjávarsíðuna í Vesturbænum. Um er að ræða 68,2
fm  eign  í  góðu  fjölbýli.  Gengið  er  inn  í  hol  sem  hefur  góðan  fataskáp.  Á  vinstri  hönd  er  minna
svefnherbergið  sem  einnig  gæti  nýst  sem  vinnuherbergi.  Úr  holi  er  gengið  inn  í  opið  rými  sem  er
stofa/borðstofa og eldhús, þetta svæði er vel skipulagt og nýtist vel. Eldhús innrétting var endurnýjuð fyrir
um tveim árum. Hjónaherbergi er rúmgott, útgengt á sameiginlega verönd sem er afar snyrtileg.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Arnar
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arnara@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

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

522 2800

863 8151



Strandvegur 9, jarðhæð
210 Garðabær
Falleg hönnun í faðmi náttúrunnar

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Falleg ibúð á jarðhæð með fögru sjávarútsýni, glæsilega hönnuð af Guðbjörgu Magnúsd. arkitekt. Stofa og
eldhús  eru  eitt  rými  með  útgengi  í  garð  með  palli  og  skjólvegg.  Eldhús  búið  eyju  úr  hlyn  m  vönduðum
tækjum og granít  borðplötu.  Hvítar  innréttingar  þekja  heilan  vegg með innfelldum ísskáp og uppþvottav.
Fallegt  baðherb  með  sturtu  og  flísalögðu  baðkari.  Rúmg  hjónaherb  með  góðu  skápaplássi.  Tvö  góð
barnaherb og þvottaherb. Húsið er afar vandað m lyftu, sjálfvirkum hurðum og flottri bílageymslu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16:45

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

892-0684

Strandvegur 11, jarðhæð
210 Garðabær
Glæsieign - fagurt sjávarútsýni!

Stærð: 122,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.000.000
Glæsileg  íbúð  á  jarðhæð  með  afar  fögru  óhindruðu  sjávarútsýni  í  nánd  við  náttúrulega  fjöru  og  iðandi
fuglalíf. Rólegt barnvænt umhverfi. Íbúðin er opin og björt búin vönduðum tækjum og innréttingum úr hlyn.
Granít  borðplötur.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými  með  útgengi  í  garð  með  palli.  Flott  baðherb.
með  hornbaðkari,  rúmgott  hjónaherb.  með  fataherb.  Gott  barnaherb.  og  þvottaherb.  Húsið  er  allt  afar
vandað á allan hátt með lyftu, sjálfvirkt opnanlegum hurðum og flottri bílageymslu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15-15:45

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

892-0684

Vesturgata 54 a 
101 Reykjavík
Virkilega flott miðborgaríbúð!!

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.000.000
Virkilega  falleg,  opin  og  björt  sérhæð  í  virðulegu  húsi.  Útsýni  yfir  Reykjavíkurhöfn.  Íbúðin  hefur  verið
algjörlega  endurnýjuð  á  smekklegan  hátt.  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!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:30-18

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

892-0684

Hellisgata 34
220 Hafnarfjörður
Fallegt einbýli á besta stað

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 25.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
Einbýlishús  á  einum  besta  stað  í  Hafnarfirði.  Húsið  er  á  tveimur  hæðum  með  forstofu,  gestaklósetti,
eldhúsi, þvottahúsi, stofu og borðstofu niðri. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, gangur og lítið
skrifstofuhorn. Einnig er útgengi út á á svalir,  af efri  hæð. Húsið er í  góðu standi að utan. Þak og ris eru
nýleg. Meðfylgjandi er nýendurbyggður 64,9 fm bílskúr, sem auðveldlega mætti breyta í leiguíbúð. Eignin er
í grónu og skjólsælu hverfi, þar sem stutt er í miðbæinn og í alla þjónustu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Bókið skoðun í síma 8930082

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

893 0082

Stíflusel 8
109 Reykjavík
Frábær lánakjör!!! 4,15% frá ILS

Stærð: 94,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
EINSTAKLEGA  HAGSTÆÐ  KAUP !  Rúmgóð  3ja  herb.  Íbúð á  3.  hæð á  góðum  stað í  Seljahverfinu.
Rúmgóð forstofa með fataskáp. Aðgengi í stofu og allar aðrar vistarverur íbúðarinnar úr forstofu. Rúmgott
svefnherbergi,  gott  barnaherbergi,  bæði  herbergin  með  góðum  skápum.  Eldhús  með  fallegri,  stílhreinni
harðplast  innréttingu,  gott  baðherbergi.  Suðursvalir.  Stutt  er í  skóla  og  leikskóla.  Öll  þjónusta í  næsta
nágreni. ! ATH. HAGSTÆÐ LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI 4,15% VEXTIR !´

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Þór E. Pálsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

thor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 8. JÚNÍ KL. 17-17:30

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

770 2010

Tunguvegur 66 Reykjavík
Mikið endurnýjað og fallegt endaraðhús. 
Á þremur hæðum og með sólpall.

Stærð: 133 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
1. Hæð  Forstofa: Komið er inn í mjög rúmgóða forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp  Eldhús :
Falleg dökk innrétting með eikarborðplötu, keramikhelluborði og tengi fyrir uppþvottav. Borðstofa: Búið er
að  opna  milli  eldhúss  og  stofu.   Stofa:  Stofan  er  rúmgóð  úr  henni  er  gengið  út  á  sólpall.  Gegnheilt
eikarparket  á  hæðinni.   2.  Hæð  Hjónaherbergi,  tvö  barnaherbergi  og  klósett.  Í  kjallara  er  sjónvarpshol,
þvottahús og herbergi. Búið er að taka alla eignina að utan sem innan mikið í gegn

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið á mánudag kl 18:00-18:30

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

6150503

Fálkagata 4
107 Reykjavík
Mikið uppgert parhús í Vesturbænum

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

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.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús verður Sunnudaginn 8.júní Kl:18-18:30

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

615-1153



Ágúst Daði 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
770 2277

agust@remax.is

Helga
Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123

helgap@remax.is

Elísabet
Agnarsdóttir

Löggiltur
Fasteignasali

Kíktu á opið hús eða bókaðu skoðun í síma:

Vitastígur 14, 101 Rvk – Einbýli

OPIÐ HÚS í dag kl 16:30 – 17:00
Lítið og sérstaklega sjarmerandi einbýlishús í 
miðbæ Reykjavíkur með stúdíóíbúð í kjallaranum 
sem gefur möguleika á góðum leigutekjum.  Stutt 
í allt það sem miðbær Reykjavíkur hefur uppá að 
bjóða. Einkabílastæði fylgir eigninni.

Bókið skoðun
Spennandi 3 herbergja íbúð á efstu hæð í Vindás í 
Árbænum. Flottur kaupauki getur fylgt  – ísskápur 
og uppþvottavél, lítið sjónvarp og 2 barstólar í el-
dhúsi, skjávarpi og heimabíó í stofu, lítil þvottavél 
og þurrkari.

OPIÐ HÚS í dag kl 16:00 – 16:30
Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með stórum og 
fallegum garði. Búið er að taka eldhús og baðher-
bergi í gegn. Mjög stutt í útivist í laugardalnum og 
verslanir og þjónusta í næsta nágrenni.

OPIÐ HÚS í dag kl 17:00 – 17:30
Skemmtileg íbúð á besta stað í 101 Reykjavík. 
Stutt í Sundhöllina í Reykjavík, Austurbæjaskólar, 
leikskóla og allt það sem miðbærinn hefur upp á 
að bjóða. Góð yfirtakanleg lán geta fylgt.

Verð: 30.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 92,7 fm

OPIÐ
HÚS

Vindás 4, 110 Rvk – 3 herbergja

Verð: 20.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 82,8 fm

Goðheimar 2, 104 Rvk – 3 herb.

Verð: 27.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 101,1 fm

OPIÐ
HÚS

Njálsgata 72, 101 Rvk – 3 herb.

Verð:  18.400.000
Herberg: 3
Stærð: 70,8 fm

OPIÐ
HÚS

Grandavegur 45, 107 Rvk – 4 herb.

OPIÐ HÚS í dag kl 18:00 – 18:30
Falleg 4 herbergja íbúð í Vesturbæ Reykjavíkur. 
Eignin er á vinsælum stað í rótgrónu hverfi þar 
sem stutt er í þjónustu og íþróttaiðkun. Mjög gott 
leiksvæði í garðinum. ATH lækkað verð.

Bókið skoðun
Falleg parhús í byggingu í rótgrónu hverfi, 
Rauðagerði 34 og 34a.  Húsin verða múruð að 
utan og máluð. Allar nánari upplýsingar, teikn-
ingar og skilalýsing hjá okkur, Ágúst og Helga. 
Bókið skoðun. 

Bókið skoðun
Fokheld efri sérhæð með bílskúr í grónu hverfi.  Í 
íbúðinn eru 3 svefnherbergi og eitt fataherbergi. 
Húsið skilast fullbúið að utan og tilbúið til innrét-
tinga að innan, hiti í gólfum. Nánar skv, skila-
lýsingu.

Bókið skoðun
Fokhelt parhús í Njarðvík ásamt bílskúr. Húsið 
skilast fullklárað að utan með hvítu múrkerfi og 
lerki klæðningu að hluta. Innkeyrsla hellulögð með 
hita, sólpallsveggir steyptir, pússaðir og málaðir. 
Nánar skv, skilalýsingu. Góð áhvílandi lán.

Verð:  29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 104,5 fm

OPIÐ
HÚS

Rauðagerði 34 og 34a, 108 Rvk – Parhús

Verð:  49.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 199,1 fm

Sogavegur 142, 108 Rvk – Efri sérhæð

Verð: 39.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 147,4fm

Grundarvegur 5, Njarðvík

Verð: 23.500.000
Herbergi 4
Stærð: 204,9fm

770 2277/822 2123

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

Skeifan

Ástún 4. Íbúð 303
200 Kópavogur
Vel skipulögð.

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 14.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Forstofa: Lítill skápur. Stofa:  Rúmgóð stofa með  parketi á gólfi og útgengi á svalir . Eldhús: Hvít innrétting,
flísar á milli skápa, borðkrókur , dúkur á gólfi.  Hjónaherbergi: Rúmgott hjónaherbergi með dúk á gólfi og
góðum fataskáp.  Barnaherbergi: Með dúk á gólfi. Baðherberg : Með baðkari og flísum á gólfi. Þvottahús :
Er á hæðinni. Geymsla sem er ekki inn í fm tölu, hjólageymsla og stórt leikherbergi fyrir börnin er i sameign.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

borg@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn milli 18.30 - 19.00

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

522 2800

899-9493

Háholt 10. Íbúð 302
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð.

Stærð: 66,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.300.000
Forstofa:Flísar  á  gólfi.   Stofa:  Rúmgóð  stofa  með   parketi  á  gólfi  og  útgengi  á   svalir  .  Eldhús:  Hvít
innrétting, flísar á milli skápa, borðkrókur og flísar á gólfi. Opið er úr eldhúsi í stofu  Hjónaherbergi: Rúmgott
hjónaherbergi með parketi á gólfi og góðum fataskáp.  Baðherbergi:Mjög fallegt flísalagt baðherbergi með
baðkari,  eikar  innréttingu  og  stórum  spegli.  Þvottahús:  Innan  íbúðar.  Sér  geymsla  og  hjólageymsla  í
sameign.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

borg@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn milli 17.30 - 18.00

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

522 2800

899-9493

Miðhús 7
112 Reykjavík
Fallegt einbýli í rólegu hverfi !

Stærð: 210,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-16:00 og mánudag 18:00-19:00

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

663 3219



JÖRFABAKKI 8, 109 RVK.
Góð 4 herb.+ 1 herb.í kjallara
Mikið fyrir peninginn

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 18.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22,.900.000
Íbúð  á  3  hæð,  m/austur+vestursvölum í  góðu  húsi,  fallegur  og  gróinn  garður  vel  útbúinn  leiktækjum og
bekkjum.  Rúmgott  hol  m/fataskápum,  2  björt  herbergi  m/gluggum  og  rúmgott  hjónaherbergi  með
skápavegg og svölum. Rúmgóð, björt stofa/borðstofa m/síðum gluggum, útg. á góðar svalir.  Eldhúsið er
með  einstaklega  góðri  upprunalegri  innréttingu,  borðkrókur,  gluggi.   ÞV.hús/búr/geymsla  m/  frábærri
vinnuanuaðstöðu. Flísalagt baðherb. með glugga, baðkar,innrétting. Kjallaraherbergi m/glugga. Góð eign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  milli kl. 17:00-17:30

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

894 5401

LAUTASMÁRI 6, KÓP.
SMÁRINN
frábær eign m/bílahúsi

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 22.840.
Bílskúr: Já

Verð: 38.9 millj.
SKEMMTILEG OG FALLEG ÍBÚÐ Á 2 HÆÐUM, 2 INNGANGAR, f/STÓRFJÖLSKYLDUNA Á BESTA STAÐ
Í  MIÐBÆ  NÝJA  KÓPAVOGS--MEÐ  ALLA  ÞJÓNUSTU,  LEIKSKÓLA,  SKÓLA  OG  VERSLANIR  Í
GÖNGUFÆRI.  AÐALHÆÐ:  Hol  m/fataskáp,  hringstigi  niður.  STOFA/BORÐSTOFA  m/stórum  glugga  og
útg.  á  suðursvalir.  ELDHÚS:  með  góðum  borðkrók,  gluggi,  hvít  innrétting,  stál-eldunartæki.
BAÐHERBERGI:  flísalagt,  sturtuklefi  og  baðkar,  rúmgóð  hvít  innrétting.  HERBERGI:  2  góð  herbergi
m/glugga, annað með skáp. NIÐRI: Hol, 2 stór herbergi, þvottahús.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 9/6, kl.18:00-18:30

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

894 5401

SPÓAHÖFÐI 26
v/golfvöllinn
PANORAMA-ÚTSÝNI

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 16.700.000

Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Stórfalleg  nýleg  eign  með  óviðjafnanlegu  sjávar-útsýni  og  yndislegu  útivistarsvæði.  Glæsilegt  hús,
sérinngangur,  köld  útigeymsla.  Forstofa,  þvottahús/geymsla.  Hol/sjónvarpsrými.  Smekklegt  baðherbergi,
sturta,  baðkar,  mahogony  innrétting,  mosaikflísar.  Stórt  hjónaherbergi,  skápar,  útgengi  á  góðan  pall  og
sérgarð. Minna vinnuherbergi. Eldhúsið stórt, borðkrókur, kirsuberja-innrétting, fínar eldunargræjur. L-laga
stofa/borðstofa, síðir gluggar. Mahogony innihurðir og gluggakistur, halogenlýsing.

Torg

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 9/6, kl: 19:00-19:30

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

894 5401

Kambasel 28
109 Reykjavík
Góð lán áhvílandi

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Falleg og einstaklega vel með farin íbúð í litlu fjölbýli. Húsið í mjög góðu ástandi tvö rúmgóð svefnherbergi
með skápum, þvottahús innaf eldhúsi. Mjög gott lán áhvílandi frá Glitnir sem má fylgja með. Fjóla og Soren
á bjöllu. Allar upplýsingar gefur Sigurður í síma 616 8880

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður Oddur
Sigurðs

Sölufulltrúi
sos@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL 17:30 - 18:00

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

616 8880

Vatnsendahlíð 102
Skorradalshreppur
Glæsilegt sumarhús

Stærð: 78,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 20.940.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.000.000
Glæsilegur  sumarbústaður  á  frábærum  stað  við  Vatnsendahlíð.  Vandaður  að  innan  sem  utan.  Heitur
pottur. Yndislegt útsýni yfir fjörðinn. Arinn. Bústaðurinn er 69,4 fm. ásamt 9,5 fm svefnskála/útihúsi sem er
tengdur húsinu, pallur á milli. Mjög rúmgóður trépallur er í kringum bústaðinn, heitur pottur, þrjú rúmgóð og
björt svefnherbergi, sérlega falleg stofa með stórum gluggum og útsýni yfir Borgarfjörðinn. Brunabótamat
er um 21 millj. Allar upplýsingar gefur Sigurður í s: 616 8880 - sos@remax.is

Torg

Sigurður Oddur
Sigurðs

Sölufulltrúi
sos@remax.is

Hægt að skoða með stuttum fyrirvara

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

616 8880

Lækjarvað 15
110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
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.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Áhvílandi KB lán kr. 27.000.000,-

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

698 87 33

Hallskot 22
Hvolsvöllur (dreifbýli)
Notalegt sumarhús í Fljótshlíð

Stærð: 42 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 5.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 9.900.000
RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Sumarhús í Fljótshlíð skammt frá Hvolsvelli. Eignin telur: Stofu, eldhús og
borðkrók,  salerni,  2  herb,  og  10  fm  svefnloft.  Nýtt  parket  á  gólfum,  nýjar  innihurðar  og  ný  borðplata  á
innréttingu. Salerni er flísalagt og þar er ný innrétting. Sumarhúsið er kynnt með rafmagni en lýsing gengur
fyrir sólarrafhlöðu. Húsið var klætt árið 2005 með kúlupanil og allt yfirfarið. Lóðin er 3500 fm og er leigulóð.
Ýmis húsgögn og eldhústæki geta fylgt með. BÓKAÐU SKOÐUN!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN!

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

820-9610



Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

 Opin hús sunnudag og mánudag

Sólvallagata 48b – 101 Reykjavík

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Mjög falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð með 
aukinni og góðri lofthæð á þessum eftirsótta 
stað í nágrenni Háskóla Íslands og göngufæri 
í miðbæinn. Innréttingar eru ljósar og fallegur    
marmari er á gólfum.

Opið hús í dag kl 16.00-16.30
Mjög falleg endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi 
og óhindruðu glæsilegu sjávarútsýni á þessum 
barnvæna stað. Gott áhvílandi lán getur fylgt með 
eigninni rúmlega 12.5 M frá íbúðarlánasjóði með 
4.15% vöxtum. Eignin getur verið laus strax .

Opið hús sunnudag kl 17:00-17:30
Glæsileg og rúmgóð íbúð á 3.hæð með sérinn-
gangi af svölum ásamt stæði í bílageymslu í fall-
egu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í Salahverfi. 
Frábært útsýni er úr eigninni og hún getur verið 
laus fljótlega. Gott áhvílandi lán.

Einstaklega vel staðsett 812fm lóð innst í bot-
langagötu við grænt svæði. Teikningar af ca 500 
fm einbýlíshúsi eftir Sigurð Hallgrímss. geta fylgt 
með. Þetta er nánast eina endalóðin sem er til 
sölu í Akralandinu. 
Uppl. gefur Hafdís í síma 895-6107

Verð:  21.700.000
Herbergi: 2
Stærð: 66,7 fm

OPIÐ
HÚS

Asparholt 4 – 225 Bessastaðahr.

Verð: 23.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 94,7 fm

Lómasalir 16 – 210 Kópavogur

Verð: 25.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 92,5 fm

Bílageymsla

OPIÐ
HÚS

Skeiðakur 8  - 210 Garðabær

Verð: 32.000.000
Stærð lóðar: 812 fm

Dynsalir 14  - 201 Kópavogur

Opið hús mán kl 18:30-19:00
Mjög falleg og vel staðsett íbúð. Sérinngangur 
er í íbúðina. Herbergin eru mjög rúmgóð og         
þvottahús innan íbúðar. Skólar og leikskóli í    
göngufæri og Spöngin með sinni þjónustu. Stutt 
er út í náttúruna og fallegar gönguleiðir 

Opið hús í dag kl 16:00-16:30
Falleg og rúmgóð íbúð með sérinngangi og bílskúr 
í litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað í      Salahverfi 
Kópavogs.  Eignin er á 2. hæð en einungis þarf 
að ganga upp einn stiga í íbúðina. Óbyggt svæði 
er við húsið, mjög gott útsýni.

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00
Rúmgóð og falleg 4ja herbergja íbúð á 2.hæð 
með sérinngangi og góðu útsýni  á mjög barn-
vænum stað í Grafarvogi. Innréttingar eru frá 
Brúnás og Mótás er byggingaraðili eignarinnar. 
Gott áhvílandi ca 17millj. króna lán getur fylgt 
með.

Opið hús mánudag  kl 17.30-18.00
Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi, timburverönd og bílskúr á þessum vinsæla 
stað miðsvæðis í borginni. Nýlegt eikarparket er á 
gólfum. Eigninni hefur verið vel viðhaldið og er þó 
nokkuð endurnýjuð.

Verð: 33.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 135,8  fm

Hamravík 20 – 112 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 103,9 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Mosarimi 12- 112 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 98,1 fm

Bílskúr: já Bílskúr: já

OPIÐ
HÚS

Glaðheimar 14a – 104 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 112,9 fm

OPIÐ
HÚS

895 6107/694 4000

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

OPIÐ
HÚS

Bakkahjalli 1
200 Kópavogur
Glæsilegt hús á frábærum stað!

Stærð: 218,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 33.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.500.000

Glæsilegt 218fm parhús með innbyggðum bílskúr á einstakri hornlóð neðst í suðurhlíðunum við kópavogsdalinn.
Óbyggt svæði er við húsið og frábært útsýni. Húsið er viðhaldslítið þar sem það er steinað og er með hellulagðri
góðri innkeyrslu með hita. Lóðin er stór og gróin með grjóti og hellulögðum veröndum. Allar hurðir eru úr eik og í
yfirstærð, mikil lofthæð er í húsinu og lýsing innfelld og leikið er skemmtilega með lýsinguna.  Gólfefni eru flísar og
olíuborið  gegnheilt  eikarparket.  Tveir  inngangar  eru í  húsið.  Skipulag  eignar á  efri  hæð,  Forstofa,  gestasalerni,
stofur,  eldhús og bílskúr.  Neðri  hæð samanstendur af  Sjónvarpsholi, 3  herbergjum, baðherbergi  og þvottahúsi.
Fallegur arinn er í miðri stofu og hægt að njóta hans bæði úr stofu og borðstofu. Úr stofunni er útgengt á stórar
hornsvalir með frábæru útsýni. Þetta er virkilega glæsilegt og vel skipulagt parhús á einstaklega góðri lóð neðst í
suðurhlíðum Kópavogs við óbyggt svæði og örstutt er í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

SELD

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

694-4000

895-6107

Burknavellir 14
221 Hafnarfjörður
Vel skipulagt raðhús á 2 hæðum.

Stærð: 199 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 33.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Glæsilegt raðhús í á tveimur hæðum með mjög rúmgóðum bílskúr (38,4fm). Frábært skipulag er í eigninni.
Örstutt er bæði í skóla og leikskóla, ekki þarf að fara yfir neina götu. Skiptingin á hæðunum er einstaklega
góð.  Neðri  hæðin  skiptist  í  forstofu,  stofu,  borðstofu,  eldhús,  gestasalerni,  geymslu,  vinnuherbergi  og
bílskúr. Á efri hæðinni eru svo öll svefnherbergin þrjú, sjónvarpshol og aðalbaðherbergið. Allar innréttingar
og skápar eru úr hnotu og sérsmíðaðar af GKS innréttingum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18.30-19.00

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

694-4000

895-6107

Langamýri 53
210 Garðabær
Göngufæri frá Hofsstaðaskóla!

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

Brunabótamat: 30.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
Glæsilegt  parhús  á  tveimur  hæðum.  Eignin  er  í  2  mínútna  göngufjarlægð  frá  Hofsstaðaskóla.  Húsið  er
einstaklega vel  viðhaldið og er hinn hluti  parhússins og þessi  tengdir  saman á bílskúrunum. Neðri  hæðin
skiptist í forstofu, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús og þvottahús. Efri hæðin skiptist í fjögur mjög góð
svefnherbergi,  sjónvarpshol  og baðherbergi.  Út frá sjónvarpsholinu er gengið út á stórar 25-28 fm svalir.
Bílskúrinn er með hillum og góðu vinnuplássi. Timbur verönd er í garðinum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

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

694-4000

895-6107
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

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
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
 • Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst 
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
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STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG
RAFVIRKJA?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 420 9500 WWW.VOOT.IS

Voot starfsmannamiðlun er með 
fjóra rafvirkja klára til vinnu - strax
í dag. Hafið samband við Óskar 
í síma 894 6071

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

FROSTVERK ehf  •  Skeiðarás 8  •  210 Garðabæ

Kælimenn - Málmsmiðir 
Við óskum eftir að ráða fagfólk eða aðila sem hafa 
áhuga á smíði á tækjum og innréttingum í versl-
anir - veitingahús og stóreldhús. Um er að ræða 
vélstjóra eða rafvirkja með þekkingu á kæli- og 
raftækjum og áhuga á smíði.  Einnig vélsmið eða 
blikksmið með áhuga á smíði úr ryðfríu stáli og 
gleri. Þá vantar okkur einnig mann á bíl með áhuga 
á léttri smíðavinnu. Við óskum eftir að viðkomandi 
hafi  fullt vald á íslensku. Góð vinnuaðstaða og góðar 
framtíðarhorfur fyrir rétta menn.

Þeir sem vilja kynna sér störfi n hafi  samband 
við verkstjóra  í síma 892 9466 eða 565 7799.

FROSTVERK ehf - Skeiðarás 8 -  210 Garðabæ

Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.  

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

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

Flugstoðir óska eftir ráða 
ritara forstjóra

Starfssvið
Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, símavarsla og skjala-
varsla á skrifstofu forstjóra, ýmis skráningarvinna og skýrslu-
gerð, ásamt almennri aðstoð við forstjóra vegna hvers konar 
verkefna.  Undir verksviðið fellur einnig aðstoð við innlenda 
og erlenda gesti fyrirtækisins sem og umsjón með fundum og 
fundarherbergjum.  
 
Hæfniskröfur
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli og góða 
enskukunnáttu sem og góða kunnáttu á helstu hugbúnaðar-
kerfum, sem notuð eru á skrifstofum (Microsoft Offi ce).  
Hann þarf að vera nákvæmur og hafa góða skipulagshæfi leika.  
Leitað er  að starfsmanni með góða almenna menntun og lipra 
og þægilega framkomu.  Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í 
verkum sínum og geta unnið undir álagi. 

Boðið er upp á traust starfsumhverfi  og þægilega vinnuaðstöðu, 
gott mötuneyti, öfl ugt starfsmannafélag og vinnufélagarnir eru 
fyrsta fl okks!  

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð gefa Ingunn Ólafsdóttir starfs-
mannastjóri og Stefanía Harðardóttir starfsþróunarstjóri í síma 
424 4000.  

Ef þér líst vel á ofangreint og telur það eiga
 vel við þig sendu inn umsókn til 
starfsmannahalds Flugstoða, 
Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík 
fyrir 15 júní næstkomandi eða á netfangið 
shard@fl ugstodir.is. 

     Öllum umsóknum verður svarað.  

Viltu starfa 
hjá traustu 
fyrirtæki?

Bílstjóri
Við leitum að samviskusömum einstak-
lingi til útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu. 
Meiraprófs krafi st. Mikil verkefni fram-
undan með góðum hópi hjá traustu 
fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Baldursson í síma 896-3769 eða 
570-9817. Umsóknir sendist á 
sverrir@fodur.is eða til Fóðurblöndunnar, 
Korngörðum 12, 104 Reykjavík.

Fóðurblandan hf. var stofnuð árið 1960 og 
hefur um áratuga skeið verið leiðandi fyr-
irtæki í framleiðslu og sölu á kjarnfóðri fyrir 
íslenskt búfé. Á síðustu árum hefur fyrirtækið 
fært út kvíarnar og fl ytur nú einnig inn 
ýmsar rekstrarvörur fyrir landbúnað, og auk 
þess áburð sem er seldur undir merkjum 
Áburðarverksmiðjunnar. Höfuðstöðvar Fóður-
blöndunnar eru við Korngarða í Reykjavík 
en á landsbyggðinni rekur fyrirtækið fjórar 
verslanir sem sérhæfa sig í sölu á vörum fyrir 
búrekstur. 

Korngörðum 12 - 104 Reykjavík - sími 570 9800 - fax 570 9801

Háskólasetur Vestfjarða óskar eftir stunda-
kennurum í frumgreinanám skólaárið 2008-2009

Um er að ræða kennslu í eftirfarandi greinum:
Stærðfræði
Efnafræði
Eðlisfræði

Gerð er krafa um háskólamenntun

Nánari upplýsingar veitir Martha Lilja M. Olsen, 
kennslustjóri í síma 450 30 41 eða í netpósti á 
netfangið marthalilja@hsvest.is

Tækifæri á Ísafirði

www.hsvest.is

Frá Grunnskólanum í Hveragerði
Við Grunnskólann í Hveragerði eru 
lausar tvær stöður umsjónarkennara á 
yngsta stigi. Upplýsingar um störfi n veitir 
Guðjón Sigurðsson  skólastjóri í síma 
483-4350  eða í heimasíma 483-4950.

Skólastjóri

Líffræðingur - landfræðingur 
Náttúrustofa Vestfjarða auglýsir eftir sérfræðingi með 
menntun í líffræði, landafræði eða skyldum greinum. 
Aðsetur verður í Þróunarsetrinu á Patreksfi rði. Sjálfstætt 
og fjölbreytt starf við að byggja upp nýja starfsstöð 
Náttúrustofu Vestfjarða á Patreksfi rði.  Vinnan verður 
meðal annars rannsóknir á verndarsvæði Breiðafjarðar 
og í væntanlegur Látrabjargsfriðlandi

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Náttúrustofu Vestfjarða,  Aðalstræti 21, 415 
Bolungarvík, eða á netfangið nave@nave.is fyrir 23. júní 
2008.

Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson, 
forstöðumaður í síma 4567005 eða 8926005.
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur, Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Mílu hf:

Holtavegur, endurbætur austan Sæbrautar. 
Gatnagerð og lagnir.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 10. júní 
2008 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 24. júní 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12154
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur og Mílu hf:

Almannadalur 3. áfangi. Gatnagerð, reiðstíga-
gerð og lagnir 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 10. júní 
2008 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Vettvangsskoðun á verkstað verður fi mmtudaginn 19. júní 
kl. 14:00.
Opnun tilboða: 24. júní 2008 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12155
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innritun fyrir haustönn 2008

Innritun stendur nú yfi r í Heilbrigðisskólanum. 
Umsóknarfrestur er til 11. júní. Um-
sóknareyðublöð fást á skrifstofu skólans að 
Ármúla 12 og á heimasíðu, www.fa.is. Um-
sækjendur sem óska eftir að mati á námi 
frá öðrum skólum þurfa að skila ljósritum af 
prófskírteinum með umsókninni. 

Rafræn innritun fer fram í gegnum
menntagátt www.menntagatt.is/

Eftirtaldar námsbrautir eru í boði:
 • heilbrigðisritarabraut, 
 • lyfjatæknabraut,
 • nám í lyfjatækni með starfi ,
 • læknaritarabraut,
 • námsbraut fyrir heilsunuddara,
 • sjúkraliðabraut
 • sjúkraliðanám á brú og 
 • tanntæknabraut. 

Nánari upplýsingar um allar þessar brautir eru á heima-
síðu skólans. Athugið að skólinn býður einnig upp á 
fjarnám allt árið í mörgum áföngum Heilbrigðisskólans. 

Skólameistari.

Útboð skila árangri!

14536 - Tækjageymsla á 
Þingeyrarfl ugvelli 

Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf óska eftir til-
boðum í verkið: Tækjageymsla á Þingeyrarfl ugvelli. 
Hanna skal, útvega og reisa um 242m² stálgrind-
arhús á Þingeyrarfl ugvelli, 470 Þingeyri.   Stálgrind-
arhúsið skal vera fullfrágengið ásamt gluggum, 
gönguhurðum og iðnaðarhurðum, skilveggjum 
inni  og fulleinangrað og klætt.  Þá skal verktaki 
leggja til bolta til festingar stálgrindar, en verk-
kaupi sér um að láta steypa þá inn.

Stærð byggingarinnar er um 22m×11m.  

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum 
sem verða  aðgengileg á  vef Ríkiskaupa,  
www.rikiskaup.is,  frá og með þriðjudeginum 10. 
júní nk.

Opnun tilboða verður 27. júni 2008 kl. 11.00 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Til sölu er fyrirtækið 

Stjörnustelpur
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í veisluhaldi og uppákomum fyrir  
stelpur á aldrinum 4 til 12 ára og alltaf nóg að gera. Miklir 
möguleikar fyrir hugmyndaríkt fólk á að bæta við eða breyta 
starfseminni. 

Nánari upplýsingar:
í síma: 8492005 eða á www.stjornustelpur.is  

Hilmar Össurarson býr í borginni en samt mokar 
hann skít, mjólkar kýr og gefur ánum nær daglega. 
Hann er nefnilega dýrahirðir í Húsdýragarðinum.

„Ég er búinn að vera hér í rúm þrjú ár og líkar afar vel,“ 
segir Hilmar þegar blaðamaður slær á þráðinn. Starf Hilm-
ars sem dýrahirðis er fjölbreytt að hans sögn og ákaflega 
skemmtilegt. 

„Starfið felst í að hirða um þau dýr sem hér eru, fóðra þau 
og sjá til þess að þeim líði vel og séu heilbrigð. Við reynum 
líka að sjá til þess að gestum garðsins líði sem best með því 
að hafa allt snyrtilegt,“ segir Hilmar og bætir því við að 
alltaf sé nóg að gera í garðinum. „Við reynum að gefa fólki 
mynd af því hvernig starfshættir eru til sveita hvað hús-
dýrin varðar. Hér er farið í fjós kvölds og morgna og síðan 
þarf að moka út, gefa skepnunum og sinna öðrum störfum,“ 
segir hann. 

Sjálfur er Hilmar ekki óvanur bústörfunum enda alinn 
upp í sveit og búfræðingur í þokkabót. „Það er miðað við það 
hér að dýrahirðarnir séu búfræðimenntaðir eða eigi sam-
bærilegt nám að baki. Sjálfur fór ég í búfræðina á Hvann-
eyri af því ég ætlaði að verða bóndi,“ segir Hilmar sem 
stundaði einmitt búskap vestur á fjörðum í meira en 20 ár 
að loknu námi. „Svo flutti ég í bæinn og endaði að lokum hér 
í húsdýragarðinum. það var svolítið eins og að koma heim,“ 
segir hann kíminn en bætir því við að starfið í húsdýragarð-
inum sé nokkuð ólíkt starfi bóndans. Enda mikill munur á 
því að reka bú eða vera launþegi á vinnustað eins og Hús-
dýragarðinum. „Ég kunni vel til sumra verka þegar ég kom 
hingað en svo voru hér dýr sem voru mér alveg framandi 
eins og hreindýr og ernir sem ég þekkti svo til aðeins af af-
spurn. Það hefur nú samt gengið þokkalega að læra inn á 
þau,“ segir Hilmar.

Hilmar gerir ekki upp á milli málleysingjanna og segir 
jafn gaman að hugsa um þá alla. Hann segir Húsdýragarð-
inn góðan vinnustað og er ekkert á leiðinni að verða bóndi á 
ný. „Nei ætli það. Ég kann mjög vel við mig hér. Hér má fólk 
til dæmis verða veikt eða taka sér frí en það getur einyrkja-
bóndinn varla,“ segir hann og hlær.   - þo

Nokkuð ólíkt 
starfi bóndans

Hilmar var bóndi vestur á fjörðum í 20 ár og þekkir því vel til húsdýr-
anna.  FRÉTTABLAÐIÐ/

Konum fjölgar í stjórnum 
og æðstu stjórnendastöð-
um.

Rannsóknasetur vinnuréttar 
hefur birt upplýsingar um 
hlutfall kvenna í stjórnum 
og meðal æðstu stjórnenda 
í hundrað og tuttugu stærstu 
fyrirtækjunum á Íslandi 
fyrir árið 2008. Í ljós kom að 
konur skipa þrettán prósent 
stjórnarsæta og eru æðstu 
stjórnendur fyrirtækja í átta 
prósentum tilvika. 

Hlutfall kvenna meðal 
æðstu yfirmanna er nítján 
prósent. Konum hefur því 
fjölgað milli ára í stjórnum 
og æðstu stjórnendastöðum. 
Í þrettán af hundrað og tut-
tugu stærstu fyrirtækjum 

landsins er stjórnarformað-
urinn kona en árið 2007 voru 
þær aðeins þrjár.  -hs

Fleiri konur stjórna 

Íslenskar konur hafa í áratugi 
barist ötullega fyrir jafnrétti 
kynjanna. 



Blaðberinn minn 
fer með mér í Sorpu

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. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ....

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla 
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Gerið verðsamanburð!
Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýr-
ingu, eru komnar aftur. Nú á kr. 23.500. 
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð 

hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

 Bílar til sölu

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Audi TT Quattro 04/03, 225 hö, ek 
65 þús. Svartur, leður, allur pakkinn. V 
2.390 þ. s. 8567452

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

GLÆSIBÍLL Á TILBOÐI!
Jaguar s-type, einn með öllu! árg. 02, 
ekinn 113.000 ásett verð 3.490 þús., 
tilboð 2.390 þús. áhvílandi 1.650 þús.
Tek ódýrann bíl eða gott fjórhjól uppí. 
Uppl. í s. 698 0400.

Mitsubishi Montero árg. ‘01. Ek. 84.600 
mílur. Margt hefur verið gert fyrir þenn-
an glæsilega bíl. Topp eintak. Tilb. ósk-
ast. S. 898 9819 Þorsteinn.

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð 
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árg. 
6/2005. verð 12.5 millj m vsk. Erl. lán 
hjá Glitnir c.a 8.5 millj. Uppl Síma 892 
1435 eða 698 0070.

Ert þú leiður á að hanga fyrir aftan 
M5 kerrurnar endilega komdu þá og 
náðu í mig. E55 AMG bíll til sölu ‘05 
517 hö sá langflottasti á landinu fæst á 
9.900.000,- Stgr. S. 587-8888 Bílasala 
Reykjavíkur.

VW Transporter árg. ‘98, ek. 163 þ. 
Bensín, ssk. opnanlegur allan hringin, 
glæsilæegur bíll. V. 480 þ. S. 861 9939.

Land Cruiser árg. ‘05, disel, bsk, ek. 50 
þ. Yfirtaka á láni 4260 þ. engin útborg-
un. S. 694 5724.

M5 Indivitual 2001
M5 2001 individiual með öllu + lækk-
unar kitt,20“ felgur ,18“ felgur bad look 
húdd ,sport siur, splunku ný 20“dekk og 
margt annað einn sá fallegasti. verð 3.9 
mill. lán 3,1 mill. Uppl. í s. 847 7663.

Musso árg. ‘98, dísel, sjsk, ek. 159 þús. 
v. 390 þús. Uppl. í s. 661 8378.

Lincon Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 46 
þús. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sól-
lúga. V. 3.450 þús. S. 897 3669.

Golf GTI árg. ‘06 ek. 20 þús. 100% lán. 
Uppl. í s. 845 1795

Ford Econline XLT. Dísel 6,9 Club Wagon 
‘86. 15 manna, öll sæti með hausp. 
Hægt að losa sæti auðveldlega. Ek. 258 
þús. Dekk nýleg, þarnast viðhalds. óska 
eftir tilboði. S. 696 0166.

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mánað-
argreiðslur) í rekstrarleigu á Volkswagen 
Touareg árg.’05. með disel vél. 
Rekstrarleigutímabilið er til 05.01.09 
Upplýsingar verða veittar í síma 893 
4295. Tilboð skulu send í afgreiðslu 
fréttablaðsins merkt „box 7070“.

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mán-
aðargreiðslur) í rekstrarleigu á 
Audi Q7 árg.’07 með 3L diesel vél. 
Rekstrarleigutímabil er til 05.06.10. 
Upplýsingar veittar í síma 893 4295. 
Tilboð skulu send í afgreiðslu frétta-
blaðsins merkt „box 7070“.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 6.890 þús. strg. 
S. 896 1116.

Porche 911 Carera Cambriolet árg. ‘01, 
ek. 60 þ.km. Blæja og toppur, með 
öllum aukahl. Verð 6,9 tilboð 4.590 strg. 
áhv. 3,8 ísl. S. 896 1116.

TVEIR GÓÐIR! Huyndai Accent, árg.2001. 
ek.79 þús. 2 dyra. beinsk. CD. Sk.09. 
í toppstandi. Verð: 350.þús. Huyndai 
Santa Fe II. nýskr. 11.2006. ek: 20 þús. 
7 manna, sk.09.diesel. sjsk. leður. toopl.
álfelgur. MP3. rafm. í öllu. frábær bíll. 
verð: 3.850 þús. uppl. í síma: 8991525

Nissan X-Trail árg. ‘03, ek. 60 þús. sjsk, 
sumar + vetrardekk, húddhlíf, topplúga, 
filmur, dráttarkrókur, leður, spoiler. Ásett 
v. 2,1 tilboð 1,6. Mjög vel með farinn og 
gott lakk. Þjónustubók, reyklaus. Uppl. í 
s. 898 9053.

Honday SantaFe. Árg ‘02 ek. 79 þús. 
6 cyl. Sjsk. 17“ álfelgur, topplúga. Litur 
Sv+grár. Verðhugm. 1.520 þús. mögul. 
á 100% láni. Ath. skifti. Uppl. í s. 893 
2121.

Izuzu Troper árg. ‘00 ek. 150 þús. 3,0 
Turbo disel, 7 manna. Beinsk, leður-
ákl, rafdr.rúður, kastaragr. Gps, Cb-stöð, 
áttaviti og fl. Breyttur fyrir 38“ dekk. 
sem fylgja. Verðhugm. 1.450 þús. Uppl. 
í s. 893 2121.

Kia Sportage, árg. ‘00. nýsk. ek. 98 þ. 
beinsk. bensin. V. 320 þús. Uppl. í s. 
845 5044.

VW Golf SR 1600, ek. 155 þús, árg ‘98, 
rafmagn í öllu, topplúga, 16“ álfelgur, 
DVD, þjófav.Lítur vel út að utan sem 
innan. Ásett verð 350 þús. S. 821 4111

Toyota Yaris árg 2000 ekinn 82.þús km 
beinskiptur með 1.3 VVT-I vél , vel með-
farinn bíll í topp standi upplýsingar í S: 
866-5965/840-0998 og 471-3288

Opel Astra OPC 2006, ekin 32 þúsund, 
á heilsársdekkjum til sölu fæst gegn 
yfirtöku. Upplysingar í sima 6987808

Subaru Legacy station árg. ‘00. Tjónaður 
á vinstri hlið. V. 250 þ. eða tilb. S. 661 
1616.

Toyota Corolla XLI árg. ‘95, ek. 230 þús. 
V. 125 þús. Uppl. í s. 863 6303.

vw golf 1,6 bsk. árg. ‘99 5dyra sumar 
og vetrard. á alu. ný kupling,Flottur bíll, 
Verð 340.þ S.6601832

 0-250 þús.

Til sölu Bakus 400cc buggy Frábært 
leiktæki.Sjálfstæð fjöðrun, diskabrems-
ur, 3ja punkta belti 5 gíra + bakk. 
verð 669.000kr. hjakrissa@simnet.is. 
s-8935777

Cherokee árg.1987.3dyra 4L.Ágætis 
31“dekk nýlegar fjaðrir.Ekinn 198000 
verð 90000kr.S:8996474

Nissan Almera, árg. ‘98, sumar og 
venjuleg dekk á felgum. Töluvert endur-
nýjaður. V. 200 þ. S. 661 1616.

Pajero Árg 93 V6/3000 7 manna, bens-
ín, sjálfskiptur. Tilboð óskast.

BMW 525(m) 92 gott eintak af bíl.
ssk.leður.lúga.raf í öllu frammí. Glæný 
sumar og vetrardekk mikið endurnýjað-
ur. Hrinið í síma: 8678028 Siggi

 250-499 þús.

Cherokee laredo árg. 93.ekin 112þ m. 
tilboð verð 298þ. skoðun 09. góður bíll 
Fínn í sumarbústaðinn,

Renault Kangoo 2001 ekinn 95þús. 
Verð 290þús. Í góðu standi S:8966800

Toyota Yaris árg. ‘01, 1.0, ek. 167 þús, 
Verð 360 þ. S. 857 0930.

Til sölu !! MMC Galant V6 2.5 árg.99 
Ekinn 165þ. Ssk. topplúga. Rafm. í öllu. 
Þarfnast viðgerðar en varahlutir eru til. 
Lán getur fylgt. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 6628035

 1-2 milljónir

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði 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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Ford C-Max árg. 2006, 2000 bensín, 
sjálfsk ek. 28 þús. Áhv.1 millj Verð 1790 
þús. Uppl. 8242650.

Volvo V70, nýja lagið, blár. Keyrður 
150 þkm. Góður bíll. Verð 1.3 m Sími 
8245367

 2 milljónir +

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði 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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Dodge charger 2007 4x4 ek. 5000 
milur, yfirtaka eða skipti á ódyrari hafið 
samband i s. 846 0515.

 Bílar óskast

Bíll óskast
Vantar station bíl, sjálfskiptur, skoðaður 
og þokkalegur til fara.Verðhugm. 100-
120 þús. Uppl. í s. 892 2365.

Vantar flutningabíl 8t+ með lyftu til 
leigu í ca 1-1,5 mán. Uppl. í s. 861 6811

 Jeppar

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

MMC Outlander
Jeppi árg. 11/’07 diesel 2.0. Verðlækkun! 
Verð 3,5 millj. S. 590 5197 & 661 2609 
& 586 2209.

Til sölu MMC Pajero 3200 disel árg 
2000 sjálfsk ekinn 142.000 km vara-
dekkshlíð 7 sæta krókur cd ásett verð 
2.190.000 skoða skipti á ódýrari upp 
897-1401.

Musso árg. 2001 2,9 TD, bsk. ek. 120 
þús, 35“ breyttur. Verð 890 þús. Uppl 
824 2650.

Færanlegur pulsuvagn til sölu verð 450 
þús frekari upplýsingar í sima 8938083

Willis 78 til uppgerðar eða parta, er á 
36“ Tilboð óskast, Sími 8646076

Fleetwood Laramie, 10 fet +geymslu-
kassi, til sölu. Fortjald, sólarsella, 
svefntjöld, útvarp, CD og ferðaWC. 
Engin skipti, verð kr. 1.180.000,-. Sími 
842660.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17



SMÁAUGLÝSINGAR

 Pallbílar

Ford F350 King Ranch 09/2007 Ekinn 
15 þús. Verð 3.700 þús + vsk S: 896 
6800

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.island-
us.com

Til sölu Toyota doblecab árg. ‘07 Diesel 
3.l sjsk. Klædd skúffa. Lok á skúffu. 
Dráttarbeisli. Ek. ca 4.000 km. V. kr. 
3.500.000 Bein sala. Uppl. 897 1063.

 Hópferðabílar

Topp bíll árgerð 2006 Ekinn aðens 
18. þús km uppl. s. 893-1058 yfirtaka 
á láni!

 Vörubílar

Vinnuþjarkur Bens 709D ekin 187000 
með krana 3m palli og sturtum simi 
893-5709

Viltu selja bílinn þinn út 
???

Hafiru áhuga á því að losa þig við 
bílinn þinn erlendis, þá get ég kannski 
hjálpað. Bílar 93- 2002 eru vel þegnir 
erlendis og allar tegundir. Sendið mér 
póst á trukkur@trukkur.is, eða myndir af 
bílnum, árgerð, akstri og grindarnúmeri, 
og hver veit nema að ég geti hjálpað 
ykkur, nánari upplýsingar í síma 893-
8327 Örn

Vagnasmiðjan auglýsir:
Getum afgreitt fljótlega malarvagn með 
grjótskúffu. Eingöngu smíðað úr Hardox 
450 og Domex stáli. Þyngd aðeins 6,8 
tonn. Mjög gott verð. Almenn járnsmíði 
og viðgerðir á öllum gerðum vagna.. 
Setjum slitstál innan í gamlar skúff-
ur. Gæði og gott verð. Vagnasmidjan.
is Eldshöfða 21 R. s. 587-2200, 898-
4500.

ACROS 2650, árg. 3/2006, ekinn 27 þús 
Km., dráttarbíll með glussakerfi,sjálf-
skiptur,retarder, A/C, olíumiðstöð, bíll 
í toppstandi. Möguleiki að fá vagninn 
með S. 869 0896

 Húsbílar

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

Til sölu Förd 250 með camper verð kr 
3.2 milljónir Nánari upplýsingar í síma 
8938083

Dethleffs Fortero A 6975, Ford Transit 
TD, skr. ‘08, Stórglæsilegur bíll á frá-
bæru verði. S. 664 5638 og 662 5050.

Til sölu pallhýsi Vel meðfarið, lítið notað, 
sólarsella. Verð. 1100 þús Upplýsingar í 
síma 8983704

 Mótorhjól

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

Til sölu Suzuki Boulevard 109 árg.’08. 
Ek. 0 km. Svart að lit. Ekkert áhvílandi. 
Uppl. í s. 698 2312.

Harley Davidson Dynaglide lowrider 
2006 . Portuð hedd Power commander 
100 HÖ Ásgeir S:8499305

Kawazaki ninja zx10R special edition 
2007 ekið 4000km. Tilboð óskast í s. 
846 0515.

Yamaha WStar 650 ‘06 ek. 1þ. fullt 
af aukahlutum fylgja. Verð 800 þ. S. 
893 1343.

Sumartilboð!
Yamaha midnight warrior 1700 árg. ‘02 
kemur á götu ‘03. 2“ dragbarstýri. Power 
commander. K og N síur. Glæsigripur. 
Ásett v. 1490 þ. Tilboð 990 þús. stgr. 
S. 820 4469.

Kawazaki ZX10R’07Ek.7þ.Krassp,sætishl.
stýrisd.ramair.150þ.út+yfirt.ca.1150þ.
Get tekið ódýran bíl eða hjól uppí 
sem greiðslu.Uppl í síma 8473353 eða 
ingo@ark.is

V-Max 96, Þarfnast lokafrágangs, ekið 
10K Tilboð óskast Sími 8646076

 Fjórhjól

Yamaha Kodiak 450 4x4 Árgerð 2003 
Sjálfskipt Framdrifslæsing Verð 550.000 
kr Sími 847-1617

 Kerrur

Mótorhjólakerra fyrir stór hjól nánar á 
123.is/silla. Uppl. í s. 660 4420.

 Hjólhýsi

T@B 800kg 16fet árg 2004 ísskápur 
12w/gas/ac, gaseldavél vaskur, fortjald, 
hitari V. 1500þ S. 821 4358

Delta 3200 DV 2006.
Eigum aðeins 1 Deltu eftir. Og enn 
lækkar verðið. Nú aðeins 990 þús. 
með fortjaldi. Allt að 100 % lán án 
lántökugjalda. Delta er draumurinn. 
Vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R.vík s. 
587-2200, 898-4500.

Til sölu TEC 580 Travel King koyju-hús 
árgerð 2005. Tveir rafgeymar, loftnet, 
grjótgrind, CD,18 ferm.fortjald, og margt 
fleira. Ásett verð 2,5m. Uppl. S:893-
9091

Adria 663UK Vision, árg. ‘07. Kojuhús 
með 2 borðkrókum og svefnplássi fyrir 
allt að 8 manns. Fullt af aukabúnaði. 
Frábært skipulag. Áhv.2,5 Verð 3,4 Uppl 
í s. 897 4912/862 1012.

HJÓLHÝSI TEC WELTBUMMLER 
CREATION KEYPT Í JÚLÍ 2005. ER SEM 
NÝTT. GÓLFHITAKERFI ER Í HJÓLHÝSINU 
OG EINNIG ER SÓLARSELLA ÁSAMT 
ÝMSUM ÖÐRUM ÞÆGINDUM. VERÐ 
KR. 2.700.000 UPPL. Í SÍMA 8990560 
/ 8990103

 Fellihýsi

Til sölu fellihýsi Palomino Colt 9 fet árg. 
2004. Fortjald, rafdrifið, sólarsella og 
fleira. Verð 750.000 áhvílandi 420.000. 
Uppl. í s. 891 9954

Palomino Yearling 120, 12 fet, árg 2006, 
eitt með öllu. Uppl. á vefnum http://
selja.blogcentral.is

 Tjaldvagnar

Tilboð aðeins 580 þúsund!
Camp let appollo Lúx árg. 2007 til 
sölu. Lítið notaður í góðu ástandi. Allt 
að 100% lán á lántökugjalda. Einnig 
Combi camp árg. 2001 mjög vel með 
farinn. Tilboð aðeins 330 þús. stgr. 
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vk s. 587-
2200, 898-4500.

Ægist vagn 2007 með öllu. Fæst á 
yfirtöku 14 þúsund á mánuði. Fortjald, 
dúkur inn í fortjaldið,yfirbreiðsla, Kassi, 
Gaseldavél og borðbúnaður. Nettur og 
góður vagn. Fínn fyrir allt að 5 manna 
fjölskyldu. Upplýsingar í 615 3300.

Tjaldvagn til sölu. Compi Camp tjald-
vagn til sölu, ‘01 í topp standi. gsm. 
899-1860

 Bátar

Vikingur700 ‘90. Vél yan-
mar2000,190hö,mikið endurnýjað og 
vel tækjum búinn.Verð 1,6-1,8 millj. 
s.8979816.

Bayliner 265 árg.05 8.23m. Öll siglinga-
tæki og webasto miðstöð. Svefnpláss 
f/4 Íslenskt haffæraskirteini. Fallegt 
sumarhús á sjó. V.6.8 milljón uppl.Helgi 
s.899-1792.Get sent myndir

Til sölu plastbátur, tegund TERHI 385. 
Verðhugmynd 90 þús. Kostar nýr 
198.600 kr. Björgunarvesti, bæði barna 
og fullorðins geta fylgt. Uppl. hjá Gesti í 
s. 892 8544 eða Maríu í s. 892 5203.

 Varahlutir

1500 þ. í afslátt! 100% 
yfirtaka á erl. láni !!!

Til sölu Range Rover Disel, árg. 2003, 
ek. 102.þ km. Einn með öllu, umboðs-
bíll. Ásett verð 5.990.000. Lánið er ca. 
4.500 þ. og er í erl. mynt. Afb. 74 þ. 
Uppl. í 844 0542.

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við 
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni 
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 & 
www.hafidblaa.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár. 
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir 
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun 
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í 
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið 
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400 
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. Þið hringið og 
við komum. S. 695 5521

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

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í 
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari Sími 553 2999.

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

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

Garðsláttur og önnur þjónusta Bjóðum 
upp ýmis garðyrkjustörf. Sláum, rökum 
og hirðum, hreinsum stéttar og fleira. 
Reynsla og gott verð. Garðsláttur ehf, 
s:840-4047

Garðaúðun.
Trjáklippingar, ahliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Garðeigendur ATH!
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Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 691 
9022.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR Vönduð vinnu-
brögð. Hringið í síma 6991008 Már / 
6620588 Róbert

ER ÖSPIN TIL AMA??
Fellum tré og klippum runna. Snyrtileg 
og fagleg vinnubrögð. Í öspum erum 
við bestir. Uppl. gefur Magnús í s. 695 
1918.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Sólpallasmíði
Reynsla & vönduð vinna. Föst verðtilboð 
eða tímavinna. Ólafur Örn s. 696 5460.

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

 Spádómar

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. 

Lára spámiðill
Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

 Múrarar

Get bætt við mig verkefnum t.d flísa-
lögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir. 
Uppl. í s. 846 0995.

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu pallinn áður en sólin kemur? 
Komum á staðinn og gerum tilboð þér 
að kostnaðarlausu, erum búnir að vera 
í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir 
og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar 
veittar í síma 697 9660, Ólafur.

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

Getum bætt við okkur vekefnum - Uppl. 
í s. 893 4495.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA, 
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virk-
ar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30 
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. 
S:5178400 WWW.SKM.IS

8 fet. pool borð með kúlum og kjuðum. 
Nánast nýtt. Kostar í búð 300 þ. Er núna 
á 150 þ. Uppl. í s. 824 1068 e.kl. 17.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

 Verslun

Þjóðbúningar og fatagerð. Sólveig, 
Ásgarði 1, 108 Rvk. S. 568 5606. 
Geymið auglýsinguna.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Ég er búin að léttast um 8 kg. á 5 
vikum ÁLR, þú getur það líka. Dísa s. 
690 2103.

 Líkamsrækt

Einkaþjálfun
2-4 saman, betra verð bubbigunn@
worldclass.is(helst í sömu línu). Sími 
897-2400

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bóm-
ullarlök enn á gamla genginu. S. 891 
6447, Óli.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Hún á vera svona: Fyrsta námskeiðið 
er hafið, en enn eru laus pláss á annað 
og þriðja enskunámskeiðin í Orlando. 
Upplýsingar á 

 englishimmersionflorida.com

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu fínt Ítalskt leðursófasett. V. 160 
þús. rétt verð 329 þús. S. 845 0945.

ATH...AÐEINS 3 STK 
EFTIR!!

Glæsilegir stólar til sölu með fótskemmli 
VERÐ 60.000.-KR Einnig nokkrir fallegir 
legubekkir. Áhugasamir hafið sambandi 
við Sigurður í síma: 868-5001

 Antík

Antik Orgel -Rúm Virkilega fallegt 
Fótstigið Útsk. 2 kertast. utaná. Krónverk 
m.spegli og 2 kertast. 2 m. hátt. Belgur 
þ viðgerðar Verð 150þ Rosa Fall. Antik 
Rúm 153x203 2náttb snirtib. m/spegli 
50þ Skápar 10þ Harmonika 12þ 2 sjónv 
32’+28’ ogfl.Uppl.8212100

 Heimilistæki

Til sölu þvottavél á 10.000 og rúm B. 
134 L.190.H.65 á 10.000.

 Dýrahald

Labrador Retriver rakki með HRFÍ ætt-
bók. Uppl. í s. 845 6828.

Tveir 12 vikna sætir kettlingastrákar 
þurfa að flytja að heiman. uppl. s:825-
2515

Járnbúr

61x44x52 6.380-

77x48x56 7.180-

93x59x66 8,780-

108x70x78 11.180-
Dýrabær Smáralind www.

dyrabaer.is

Dverg schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók uppl. í s. 690 6464.

 Keli, kolsvart fress, leitar að nýju heimili 
vegna ofnæmis eiganda. Keli er afar 
blíður og kelinn köttur, barngóður með 
eindemum og skemmtilegur. Ef ein-
hver góðviljaður getur hugsað sér að 
taka hann að sér má hringja í Grétu 
í 6996706 eða Bigga í 6990703 eða 
senda fyrirspurn á sponssf@gmail.com

Hundagæsluheimilið Fellshlíð Mos. 
Smáhundar teknir í gæslu, eru á heim-
ili og ekki lokaðir inn í búrum, stórt 
hundagerði, mjög góð þjónusta. S. 820 
0878, Gunnvör

Dverg Pinscher. 2 rakkar til sölu, annar 
rauður og hinn black/tan Ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 
661 8366 Berglind.

 Ýmislegt
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

 Hestamennska

GÆÐA-EIK í hesthúsagrindur og veggja-
klæðningar hefluð,nótuð og vel þurrkuð 
í öllum lengdum PANTIÐ TÍMANLEGA 
E.Sigurðsson.ehf s.6918842

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til leigu mjög glæsileg 113 fm / 3 her-
bergja íbúð neðarlega á Skólavörðustíg. 
Verð 175.000 + hiti/rafm. Er laus 
01.08.2008. Upplýsingar í 891 9954

Útsýni-180 fm. penthous á 2 hæðum. 
N.h. 2 svh., stofa, eldh., bað og þvh. og 
góðar svalir og stigakrókur. E.h. 2 svh., 
sjónv. pallur og 40 fm. svalir. Laus. Uppl. 
mundi@haed.is.

Til leigu björt og góð 87 fm, 3 herb. íbúð 
í Kópav. Góðar svalir. Sam. þvottah. á 
hæð. Sér geymsla í kj. Leiga 100.000 
+ trygging. Íbúðin er í sölu. Laus strax. 
S. 864-4852

Til leigu í 4 mán. S. herb. íbúð í sérbíli 
með öllum húsbúnaði. Laus frá 1 júl. 
S. 823 1059.

4ja herb. Penthouse íbúð til leigu í 
Hörðukór ásamt stæði í bílageymslu. 
Afhendist 1júl. uppl gefur Ísak í S 
8225588

Skrifstofu húsnæði til leigu í skógar-
hlíð (þóroddsstaðir). 150fm atvinnu og 
skrifstofu húsnæði á jarðhæð með sér 
innkomu. skiptist í 3 skrifstofur, opið 
rými & fundarherbergi. Tilvalið fyrir hug-
búnað, skrifstofu, hönnun ofl. Afhendist 
1júl. uppl gefur Ísak í S 8225588

Glæsileg 60 ferm 2-3 herb íbúð á 
Amtmannsstíg 5 til leigu, laus strax. 
Verð pr. mán 135 þús. Íbúðin er til 
sýnis á mánudag frá kl. 10-17 - fyrstir 
koma fyrstir fá. Aðeins traustir leigj-
endur koma til greina, nánari uppl í s. 
824-3341.

Herb. til langtíma leigu í Reykjavik & 
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Til leigu nýl. 4ra herb. raðhús í Hraunbæ 
Rvk. Leiga pr. mán. kr. 185.000, auk bvt. 
Greiða þarf fyrirfram tryggingu í pen. 
kr. 555.000. Laust nú þegar. Uppl. í s. 
898 3420.

Bright 2 bedroom apartment. Long 
term rent, with furnature. 4th. floor 
51sq.m. 120.000 pr.month 2 month 
advance + insurace. Info 825 2612, 
kjartanb@securitas.is

Garðabær-Íbúð+bílskúr Langtímaleiga 
123 fm, 4 herb. á besta stað. 175 þús. 
6910227.

Snyrtileg vel skipulögð 3 herb. íbúð. 80 
fm sv.112.Leiga 140 þ. Hússj. & hiti innif.
Laus 1.7 s: 660 2542

 Húsnæði óskast

Húsnæði óskast fyrir Nordjobb verkefni 
Norræna félagsins í sumar. 5510165 
eða nordjobb@norden.is

Stúdíórekstur
Óska eftir húsnæði til leigu á höfuð-
borgasvæðinu undir stúdíórekstur, allt 
kemur til greina. Upplýsingar í síma: 
847 4665.

Reyklaust og reglusamt par í námi og 
vinnu leitar að 3ja herbergja íbúð á höf-
uðborgarsvæðinu á sanngjörnu verði 
með langtímaleigu í huga. Upplýsingar 
í síma 699 6457 (Bjarni Thor) og 662 
0391 (Lilja).

Reglusöm kona á fertugsaldri með 1 
barn óskar eftir 3ja herb. íbúð í árbæj-
arhv. aðeins langtíma leiga kemur til 
greina og skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl í S. 899 3814.

Strax!
Óska eftir að taka á leigu bjarta og 
rúmgóða 3 herb. íbúð í rólegu og grónu 
svæði með sérinngangi og helst aðgang 
að garði. Skilvísi og reglusemi. Uppl. í s. 
663 7569.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð til leigu í 
grafarvogi/holti Auður Eir s:845-4564

 Fasteignir

Fyrirtæki óskar eftir að kaupa nokkrar 
íbúðir til útleigu, stærra húsnæði sem 
breytanlegt er í íbúðir kemur líka til 
greina,, húsgerð, stærð, svæði og ásett 
verð, óskast sent á netfang: gator@visir.
is Öllu verður svarað

 Sumarbústaðir

Gestahús til sölu :
Er að byggja stórglæsileg 25 fm gesta-
hús, heilsárshús mjög vönduð og henta 
vel íslenskum aðstæðum. Hægt er að 
fá húsin á mismunandi byggingastigum. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja stækka sum-
arhúsið sitt eða byrja á gestahúsinu. 
Er með hús til sýnis að Cuxhavengötu 
1 Hafnarfirði Upplýsingar í síma 820 
0051.

Til sölu 2 heilsárshús 113 m2 á frábær-
um útsýnistað í Borgarfirði, skógi vaxnir 
sælureitir. Hitaveita á staðnum, afh. 
fullbúin að utan og einangruð að innan, 
rafmagn, heitt og kalt vatn komið í hús. 
Verð Tilboð. Uppl í síma 695 9600.

Sumarhús á eignarlandi
Til sölu glæsilegt 105 fm hús á 2,5 hekt-
örum og 5 hektara landi í Grímsnesi. 
Hentar til beitar eða ræktunar. Hitaveita 
á staðnum. Uppl. í s. 555 4968 & 821 
4968.

Húsafell
Sumarbúst. á besta stað í Húsafelli 
til leigu í sumar. Uppl. í s. 895 6156. 
- Geymið auglýsinguna.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir rúmgóðu skrifstofuherbergi 
í Hafnarfirði. Uppl. gefur Sigga í síma: 
664-0596

ATVINNA

 Atvinna í boði

Íspólska ráðningarþjón-
ustan

útvegar starfsmenn, beinar 
ráðningar gott verð góð þjón-

usta s. 770 0543. Szukasz 
pracy? - wyslij swoje cv na 

adres ispolska@ispolska.com, 
tel. 841 9008.

22 óskar eftir starfsfólki á bar og í sal. 
Umsókn með mynd sendist á pgr@
simnet.is

Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - 

Call Sverrir 661 7000

Óskum eftir stálsmiðum, mönnum 
vönum járnsmíði og almennri suðu-
vinnu. Helst réttindamenn (í suðu). 
Næg verkefni framundan. Uppl. hjá 
Stál í stál ehf eða hjá Benedikt í s. 
848 0843.

Íbúðir aldraðra 
Skólabraut Seltjarnarnesi

Óskað er eftir matráði til 
starfa í móttöku eldhúsi mötu-

neytis hjá íbúðum aldraðra 
Seltjarnarnesi. Vinnutími er frá 

kl. 11.30 - 16.30.
Áhugasamir hafi samb. við 

Þóru Einarsdóttir í s. 595 9147 
& 822 9110 eða thora@seltjarn-

arnes.is

Leitum að vönum manni í innréttinga 
og húsgagnalökkun. Viðkomandi verður 
að vera áreiðanlegur, stundvís og heið-
arlegur. Leitað er að framtíðarmanni. 
Mikil vinna framundan. S 864 6104 eða 
einar@gks.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

Sölumaður í húsgagna-
deild

Sölumaður óskast í fullt 
starf í húsgagnadeild 

Rúmfatalagersins í Skeifunni.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
einhverja reynslu af sölustörf-

um og sé

vinnusamur, kurteis og metn-
aðargjarn. Góð laun fyrir góðan 

starfsmann.
Áhugasamir gefi sig fram við 

verslunarstjóra á staðnum eða 
í síma 842-8031 eða 842-8032 

Netfang: skeifan@rfl.is

Viltu lengja matartímann ? Óskum eftir 
áreiðanalegum starfsmanni í miðlægt 
eldhús Serrano til að taka þátt í upbygg-
inu á vaxandi fyrirtæki. Starfsreynsla 
æskileg. Einstakt tækifæri fyrir réttan 
aðila. Miklir möguleikar á að vinna sig 
upp í starfi. Upplýsingar veitir Guðni 
Vignir yfirmatreiðslumaður Serrano í 
síma: 693 3247 eða á gudni@serrano.
is

Kökuhorið
Óskum eftir að ráða starfsmann 
í fast starf við afgreiðslu (ekki 
sumarstarf) ekki yngri en 20 

ára.
Uppl. í s. 866 0060 Ingibjörg & 

897 0702 Sirrý.

M1 - næg vinna í boði
M1 óskar eftir að ráða málara-
meistara, málara, múrara og 

verkamenn til starfa sem fyrst. 
Óskum einnig eftir mönnum 
vönum verkstjórn í húsavið-

gerðum. Sterk verkefnastaða.
Upplýsingar í s. 896 

6614 Kolbeinn Hreinsson 
Múrarameistari

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

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir meiraprófs bílstjóra 

á trailer og vörubíl. Matur í 
hádeginu og heimkeyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525

Íslenska Gámafélagið óskar eftir sum-
arstarfsmanni með vinnuvélaréttindi. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri, Helga Fjóla Sæmundsdóttir S: 
840-5701

Starfsmaður óskast
Um er að ræða 75-100% starf 
sem aðstoðamaður í móttöku-
eldhúsi og matsal. Jákvæmtt og 

skemmtilegt starfsumhverfi.
Upplýsingar í síma 822 3087.

Bar / skemmtistaður
Óskar eftir dyravörðum og barþjónum í 
aukavinnu. Áhugasamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924 e. kl. 12.

Lagerstarf
Hýsing-vöruhótel, Skútuvogi 9, leitar að 
rösku og áreiðanlegu fólki til starfa við 
vörumerkingar og meðhöndlun á sér-
vöru. Vinnutími 8-16.30. Í boði er bæði 
sumar- og framtíðarstarf. Nánari upplýs-
ingar og umsóknarblöð á staðnum.

Starfsmaður óskast í steinsteypu sögun. 
Uppl. í s. 892 3710.

Bílstjóra með rútupróf vantar í skála og 
tjaldferðir, stakir túrar koma til greina. 
Upplýsingar í gsm, 894 0026 fjallatrukk-
ar@fjallatrukkar.is

Framtíðarstarf
Okkur vantar vana menn til stafa við 
smíði & uppsetningu á álgluggum. 
Mjög góð vinnuaðstaða, góða laun fyrir 
góða menn. Uppl. sendast á algluggar@
algluggar.is

Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum í 
viku og hafðu +5 m á ári eftir 2 ár. lr-
einar@internet.is

Rafvirki óskast. Uppl. í s. 860 4507 eða 
islagnir@islagnir.is

Bakari,sveinn,nemi eða vanur 
aðstoðarmaður óskast sem fyrst 
í flott bakarí. Upplýsingar Bergur 
8982466,Ívar 8660186 Vilberg Kökuhús 
Vestmannaeyjum

HENDUR.IS
Tugir spennandi starfa í boði á vef 
okkar.

 Atvinna óskast

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir 
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662 
6413 Marteinn. Rvk og kefl.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn 
o.fl. S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkamál

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar þínar í 
nótt. Opið allan sólarhringinn.
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Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?

• Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði
 eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til    
 leigu og seljum ykkar húsnæði á     
 sama tíma.

Hafið samband 
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum

Fr
um
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Vorum að fá í sölu tvö sérlega glæsileg fullbúin 90 fm
heilsárshús með stórri verönd. Rafmagn, heitt og kalt vatn
komið.  Húsin eru á 7500 fm og 10.500 fm eignarlóðum, frábær
staðsetning. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofa og eldhús.
Mýrarkot er steinsnar frá Kiðjabergi og stutt er í Minni Borg.
Frá Reykjavík er um 65 km og að Selfossi er um 15 km. 

Húsin eru boðin á kr. 20.9 millj. Hvort um sig. Tilboðið
stendur til 11 júní 2008.

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

MÝRARKOT - GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPI

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  
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VÍÐIMELUR – 3JA HERB. TIL LEIGU

Glæsileg 71 fm, 3ja herbergja íbúð með húsgögnum á besta stað í
bænum. Svefnherbergin eru 2 með fataskápum. Svalir og fallegur garður. 

Upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824 9098.

BORGARTÚN 26 – TIL LEIGU
Til leigu nýtt ca. 350 fm atvinnupláss
á 3. hæð í lyftuhúsi í einu helsta
viðskiptahverfi borgarinnar. Til greina
kemur að leigja plássið tilbúið til
innréttinga eða fullinnréttað. Næg
bílastæði eru við húsið, auk þess sem
hægt er að leigja bílastæði í lokaðri

bílageymslu. Einnig er til leigu um 700 fm atvinnupláss á 2. hæð í sama húsi. 
Upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824-9098.

LINDARGATA, 101 SKUGGI 

TIL SÖLU EÐA LEIGU Um er að ræða einstaka fullbúna 139,2 fm
íbúð í hinu nýja Skuggahverfi. Íbúðin er staðsett á 5. hæð og er
með stórkostlegu útsýni. Íbúðinni fylgi stæði í bílageymslu. Allar
innrétt. eru sérsmíðaðar úr hvíttaðri eik og öll gólfefni eru sérvalin.
Íbúðin er mjög björt með hærri lofthæð en almennt gerist. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson
í síma 824-9093.

BORGARNES - SÓLBAKKI  LÁGT VERÐ
TIL LEIGU EÐA SÖLU 2.039,6 fm
atvinnuhúsnæði sem skiptist í
1.006,8 fm kjallara og hæð sem er
u.þ.b. 1.032,8 fm. Kjallarinn er með
innkeyrsluhurð í norðurhluta hússins.
Hæðin skiptist í þrjú bil með

innkeyrsluhurðum og skrifstofuhúsnæði í hluta rýmana (auðvelt að sameina
rýmin). Húsið stendur á áberandi stað við Vesturlandsveginn og hentar sér-
lega vel fyrir t.d. iðnaðar- eða verslunarfyrirtæki. Mjög hagstætt verð.

Upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824 9098.

ÆGISÍÐA – TIL SÖLU EÐA LEIGU
Glæsilegt 424,1 fm einbýlishús auk
52,3 fm bílskúrs. Skarphéðinn
Jóhannsson arkitekt teiknaði húsið
og er það tvímælalaust eitt af hans
bestu verkum. Húsið er þrílyft og
stendur á 825 fm lóð. Bílskúrinn er
með köldu vatni og rafmagni. Lóðin

er mjög falleg og nýstandsett.  Stórt ný hellulagt upphitað plan er fyrir framan
húsið að hluta, upp alla innkeyrsluna og einnig norðan megin hússins. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824 9093.

Eignarhaldsfélag með raðhúsalóðir til sölu. Til sölu er eignahaldsfélag sem hefur yfir að ráða raðhúsalóðir á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari uppl veitir Heiðar Birnir sölumaður hjá Eignamiðlun ehf í síma 824 9092 eða heidar@eignamidllun.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Glæsilegt 236 fm raðhús á tveimur
hæðum með 28 fm innbyggðum bíl-
skúr. Eignin er innréttuð á vandaðan
og smekklegan hátt, teiknað að innan

og utan af Björgvini Snæbjörnssyni. Sjónvarpshol með útg. á ver-
önd, stórt opið alrými með rúmgóðum stofum og eldhúsi, 4 her-
bergi og 2 vönduð baðherbergi. Aukin lofthæð í stofum, vönduð
tæki í eldhúsi og baðherbergi. Frábært útsýni yfir Elliðavatn og til
fjalla. Svalir til suðvestur út af stofum. Stór verönd með skjól-
veggjum og heitum potti. Verð 69,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-18 
Verið velkomin.
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Álfahvarf 4 -Kópavogi
Glæsilegt raðhús á útsýnisstað

Opið hús frá kl. 16-18

Tækifæri

Fr
um

Til sölu eða leigu nýlega innréttuð hárgreiðslu-

stofa á jarðhæð í fullum rekstri með tveimur

stólum á Húsavík. 

Hér er gott tækifæri fyrir áhugasama sem vilja

búa í fallegu umhverfi. 

Nánari upplýsingar fást í síma 897 0505

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Gullfalleg 101,0fm 3ja herb.íbúð á 3 hæð (efstu)
með glæsilegu útsýni. Eignin skiptist í: Hol, eldhús
með borðkrók, stofu með útgengi á svalir, 2 her-
bergi og gott baðherb. með baðkari og sturtuklefa.
Sér geymsla og sam.hjóla-og vagnag. Íbúðin er
rúmgóð og björt.V-28,3millj.(5252)

Lilja og Bogi taka vel á móti ykkur í dag 
milli kl. 16:00-16:30.

Melalind 4 - 201 Kópavogi.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16:00 - 16:3027
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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fasteignablað Fréttablaðsins er með 59% meiri lestur en 
Fasteignablað Morgunblaðsins.

Fasteignablað Fréttablaðsins
– mest lesna fasteignablað landsins

Auglýsingasími

– Mest lesið

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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www.fmg.isSími 575 8585
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BLÁSKÓGAR 5 OPIÐ HÚS Í DAG KL.13-15
Glæsilegt 272,9 fm einbýlish. á 2 hæðum ásamt einföldum bílsk. Á jarðhæð
eru 3 herb., þvottaherb. og geymsla. Innangengt í bílsk. Steyptur stigi er á
milli hæða. 3 svefnherb. eru á efri hæðinni. Glæsilegt, nýlega uppgert bað-
herb. Eldh. með borðkrók, tvískiptri 6 hellu Blomberg eldavél, stál háf og ofni
og veglegum Amana ísskáp sem fylgir. Rúmgóð og björt setu- og borðst.,
inn af stofu er sjónvarpsrými. Arinn. Rúmgóðar svalir m/markisum. Fallegur,
ræktaður garður. VERIÐ VELKOMIN - SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali 

Fr
um

REYNILUNDUR Í GARÐABÆ.

Höfum fengið í einkasölu 205 fm endaraðhús við Reynilund í
Garðabæ. Húsið er teiknað af Albínu Þórðarson og er einstaklega
vel hannað. Í því eru fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Parket á
gólfum, arninn í stofu og glæsilegur suðurgarður. Húsið er almennt
í góðu ástandi og er staðsett innst í botnlanga. Bílskúrinn er
tvöfaldur og er sérlega rúmgóður. Verð 59,0 milljónir. Upplýsingar
veitir Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali.

Þorláksgeisli 43
113 Reykjavík
Eign í sérflokki

Stærð: 245,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 43.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.900.000
Stór 6 herb. íbúð á efstu hæð m. sérinngangi af svölum. Náttúran við stofugluggann. Íbúðin er 245,9fm,
tvöf.  bílskúr  59  fm.  Vandaðar  innr.  úr  hnotu.  Vönduð  gólfefni.  Öll  herb.  sérlega  rúmgóð.  Húsið  er  í  fínu
standi, frábær staðsetning, örstutt í útivist og göngufæri með golfkerruna. Lýsing: Forstofa, stofa og svalir,
eldhús með granít borðplötur, bæði gas og keramik helluborð. Baðherb. granít borðp., sturta, baðkar m.
nuddi. Hjónaherb. með svalir. 4 önnur herb. gestasnyrting, Þvottah. í íbúð.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

olina@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 16.00 og 17.00

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

898 8016

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Mjög mikið endurnýjað 250,1 fm einbýlishús
með aukaíbúð í kj. Fallega hellulagður með lýs-
ingu. Góður bílskúr. 1. hæð: Forstofa, 2 stofur,
eldhús, borðstofa. 2. hæð: 3 herbergi, baðher-
bergi og svalir. Ris: 2 góð herbergi. Kjallari:
Forstofa, baðherbergi, 2 herbergi, stofa og eld-
hús. V-69 millj. (5254)

Sölumaður verður á staðnum. 

Hringbraut 110 – 101 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17-18

Um er að ræða 4ra herb. 119,7 fm íbúð á 1.
hæð í  fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
gang, 3 svefnherbergi, stofu, baðherbergi, eld-
hús og sér geymslu í kjallara. Suðursvalir.
Einnig er sameignilegt þvottahús í kjallara. 
V- 22,9 millj. (5224)

Sturla og Rebekka taka vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 15-16

Arnarhraun 4-6 - 220 Hafnarfirði.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 130fm 4-5
herbergja endaíbúð á 1 hæð með útgangi út á
svalir. Íbúðin skiptist í : Hol, stofu, borðstofu, 3
góð herbergi (mögulega 4), eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Allt á hæðinni. Mjög góð
eign á vinsælum stað. V-32,9 millj.(5272)

Sölumaður verður á staðnum.

Meistraravellir 15 – 107 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16-17

Mjög falleg 96,3fm 4ra herb. íbúð á 1 hæð í
góðu fjölbýli. Eignin skiptist í: forstofu með
skáp, Endurnýjað eldhús, borðstofu, rúmgóða
stofu, baðherbergi með kari m/sturtuaðstöðu,
3 góð herbergi, fataherbergi innaf hjónaher-
bergi. Í kjallara er sérgeymsla og sam. þv.hús.
og þurrkherb. EIGNIN ER MJÖG VEL SKIPU-
LÖGÐ. V-23,9millj. (5197)

Sölumaður verður á staðnum.

Hraunbær 62 – 110 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

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

Kristnibraut, 113 Reykjavík
Falleg, björt og mjög rúmgóð 150 fm, 5 herbergja íbúð, 
með sérinngangi á annarri hæð og frábæru útsýni yfir 
Snæfellsjökul, Sundin og Esjuna. Tvennar svalir og þvottahús 
innan íbúðar. Íbúðin skiptist í forstofu með skápum, eldhús, 
3 svefnherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarpsstofu og góðu 
baðherbergi með sturtu. Hjónaherbergið er með útgengi 
út á suðursvalir en við stofuna er útgengi út á norðursvalir. 
– Góðir fataskápar í öllum herbergjum. 

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Eyjarslóð 101 Reykjavík
Mjög gott  um 300 fm bil á jarðhæð að Eyjarslóð í Reykjavík. 
Húsnæðið er með stórum innkeyrsludyrum.  Húsnæðið er 
allt hið snyrtilegasta og hentar vel undir matvælavinnslu o.fl. 
Stór kæliklefi er í húsnæðinu. Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Síðumúli, 108 Reykjavík
Til leigu mjög gott 104,5 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæð 
við Síðumúla í Reykjavík. Húsnæðið  sem hefur allt verið 
endurnýjað á glæsilegan máta skiptist í sal  með fjórum 
vinnustöðvum, gott fundarherbergi, eldhús og snyrtingu. 
Möguleiki væri að fá húsnæðið leigt með húsgögnum.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Skúlatún - 105 Rvk
Til leigu 158,6 fm skrifstofuhúsnæði á 4 hæð. Húsnæðið 
skiptist í dag í 6 skrifstofuherbergi og kaffiaðstöðu.  
Snyrtingar í  sameign. Frábær staðsetning. Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Strandvegur, 210 Garðabæ 
Stórglæsileg 3ja- 4ra herb.  íbúð í lyftuhúsi  í Sjálandshverfinu 
til leigu.  Íbúðin er 142 fm að stærð á 3ju hæð við Strandveg, 
með bílastæði í bílageymslu. Afar snyrtileg sameign.  Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottahús, eldhús sem er opið við stofu- 
borðstofu og bókaherbergi sem mögulegt er að breyta 
í svefnherbergi,  tvö svefnherbergi, fataherbergi inn af 
hjónaherbergi  og tvö baðherbergið. Tvennar  svalir og stórir 
gluggar með stórfenglegu útsýni. 

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020
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Vesturvör 30c - til sölu 
1.768 fm sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús með 
u.þ.b. 6  m lofthæð. Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001  með malbikuðum bílastæðum 
allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Síðumúli - verslunar og iðnaðarhúsnæði Gott 442 fm iðnaðar og versl-
unarpláss. Gott húsnæði sem bíður upp á mikla möguleika. Eignin skiptist í framhlið með verslunarrými 
með góðum gluggum þar sem gengið er inn beint af götu og svo samtengt bakhús með efri og neðri 
hæð þar sem léttur iðnaður er í dag. Góðar innkeyrsludyr á jarðhæð og iðnaðarhurð á efri. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Tindasel 3 - 399 fm Atvinnuhúsnæði
Verslunar / iðnaðarhúsnæði að Tindaseli 3. Mikið er af bílastæðum við húsið. Eignin skiptist í tvo eign-
arhluita, 108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391.5 fm verslunarrými þar af er 63 fm í 
kjallara. Hægt er að skipta eigninni í  allt að bil með innkeyrsludyrum. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Laugavegur 20 –  öll eignin.
Eignin skiptist í jarðhæð og 2 hæð  þar sem veitingarekstur er í fullum rekstri. Og 3 bjartar stúdíó íbúðir. Innréttaðar á 
glæsilegan máta með viðar innréttingum með Granít á borðum og hliðum. Tilvaldar til útleigu í styttri eða lengri tíma. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Hjallabrekka - GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR
864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í Kópavogi.  Hæðinni er auðveldlega hægt að skipta upp í tvö rými, 
en er nýtt sem eitt rými í dag.  Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar skrifstofur, opin skrifstofurými, 
kennslustofur og aðgerðastofur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Ögurhvarf 6 – Kópavogi 2.696 fm glæsilegt atvinnuhúsnæði tilvalið fyrir verslun og þjónustu.
Rýmið er á jarðhæð með góðum framgluggum og er öll aðkoma vönduð og falleg. Skrifstofuhæð er yfir hluta eignarinnar. Eignin er tilbúin til innréttinga. Lóðin 
er fullfrágengin og með malbikuðum bílastæðum og hellulagðri stétt, upphitaðri að hluta. Möguleiki er á að kaupa allt húsið eða hluta þess. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Holtasmári - verslunar og skrifstofurými
Hins vegar er um að ræða gott verslunar og skrifstofupláss á jarðhæð um 316,1 fm . Miklir möguleikar eru fyrir hendi 
með skipulag. Húsnæðið er laust nú þegar.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Langholtsvegur - lager/skrifstofubil
Gott lager og skrifstofuhúsnæði á góðum stað, bjart og gott húsnæði þar sem búið er að taka allt í gegn að innan.  
Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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Borgartún 1 - Heil Húseign
Til leigu heil húseign að Borgartúni 3, alls um  916 fm, Þetta er vel staðsett 
hús með mikla möguleika varðandi auglýsingargildi , en húsið stendur rétt við 
Sæbrautina. Að innan er húsið í toppstandi,  góð gólfefni og tölvulagnir eru í 
húsinu. Húsið er laust til afhendingar  strax. Ýmsir möguleikar eru á hvernig 
húsnæðinu er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 

Borgartún 3 - Heil húseign
Til leigu heil húseign, alls um 1560 fm. Þetta er glæsilegt hús í góðu ástandi, 
góð gólfefni og innviðir. Húsið er alls 4 hæðir með lyftu þannig að þetta getur 
hentað fyrir ýmsan rekstur allt frá verslunar og þjónustuhúsnæði á jarðhæð til 
lögfræði eða fjármálaþjónustu. Húsið er laust til afhendingar fljótlega Ýmsir 
möguleikar eru á hvernig húsnæðinu er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Hverfisgata 14 - Til leigu eða sölu. Stóreign kynnir: Til sölu / leigu 
tvær húseignir að Hverfisgötu 14 og 14a alls 372,3 fm. Stærra húsið er skráð 
182,9 fm auk óskráðs kjallara sem er um 90 fm. Húsið er kjallari, tvær hæðir 
og ris, miklir möguleikar eru með nýtingu hússins. Stór og góð lóð með sér 
bílastæðum. Húseignin að Hverfisgötu 14 a er skráð 99,4 fm og getur nýst 
hvort heldur sem er skrifstofa eða iðnaðarrými fyrir léttan iðnað/vinnustofu.
Verð 120 millj. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600 

Vagnhöfði 5 - Til Leigu 
Heil húseign að Vagnhöfða 5 alls skráð 571 fm  Húsið er í raun tvær húseignir, 
önnur er skráð 458 fm og hin eignin  er skráð 113 fm og er hliðarbygging, góð 
skrifstofa eða starfsmannaaðstaða. Góð loftæð er í stærra húsinu eða um 
5 metra að mestu leyti. ca 100 fm milliloft með góðum skrifstofum og kaffi-
aðstöðu en er ekki skráð hjá fmr.  Mjög gott útisvæðið sem bíður uppá að 
hafa gáma. Húsið er laust til afhendingar fljótlega. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600 

Lyngháls 4 - Til leigu
Til leigu þakhæð í þessu húsi að Lynghálsi 4 eða alls 381 fm, 9 rúmgóðar 
skrifstofur auk þess stórt og rúmgott fundarherbergi, kaffistofa og  tölvuher-
bergi ( með kælikerfi ).  Mikið og falllegt útsýni er frá hæðinni, næg bílastæði 
bæði að framanverðu auk þess er sér bílastæðahús sem verið er að stækka. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Skúlatún 2 - Til leigu
Til leigu er í þessu húsi meginpartur fyrstu hæðarinnar auk ca 170 fm á 2 og  
3 hæð. Sameiginlegt mötuneyti / kaffistofa á efstu hæð hússins. Þetta er góð 
eign í hjarta borgarinnar og getur hentað fyrir ýmsan rekstur svosem skrif-
stofur og eða verslunar á jarðhæð. Ýmsir möguleikar eru á hvernig húsnæðinu 
er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka. 
Nánari upplýsingar fast á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur 
Helgadóttir, lögg. fast.

Proxima
FINANCE LIMITED

Proxima í samstarfi við
fasteignasöluna Akkurat

ERTU Á LEIÐ TIL BÚLGARÍU? FRÍ SKOÐUNARFERÐ!
FRÁBÆR FJÁRFESTING VIÐ SVARTAHAFIÐ – NÝBYGGÐAR FALLEGAR ÍBÚÐIR VIÐ STRÖNDINA.

–  w w w . b u l g a r i a . i s  –
• PROXIMA er rekið af íslenskum 

aðilum sem eru að byggja vandaðar 
eignir á einum eftirsóttasta stað í 
Búlgaríu.

• Fallegar íbúðir og raðhús við 
Svartahafið.

• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem 
liggur við Svartahafið, þægileg og 
skemmtileg borg.

• 1 klukkutími til Tyrklands.
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á 

er alveg við einn af frægari bæjum 
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær 
með fjölbreyttu og skemmtilegu 
mannlífi.

• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum 
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20% 
af landinu og aðeins upp á þrjár 
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem 
býður upp á góða fjárfestingu.

BÓKAÐU FRÍA SKOÐUNARFERÐ! 
Sækjum áhugasama í rútu á Golden Sands og sýnum ykkur fallegar eignir á frábærum stað 

ásamt að sjá nýja og spennandi hluti í leiðinni.

Eiríkur Hilmarsson, gsm 00354 – 822 7300 / 00359 - 8886 34003
John Snorri Sigurjónsson, gsm 00354 - 862 5499 / 00359 - 8847 35283

Í innréttingum í Löngulínu 27-29 í Garðabæ ákvað 
Þ.G. verk að bjóða aðeins upp á það besta: Kitchen 2 
línuna frá Jacob Jensen design. Þetta eru heimsfrægir 
danskir hönnuðir sem hlotið hafa margar viðurkenningar 
fyrir verk sín og m.a. hannað fyrir Bang & Olufsen og 
Gaggenau. Hugmyndin á bak við Kitchen 2 var að búa til 
sígilda innréttingalínu þar sem hvert smáatriði er úthugsað. 
Innréttingarnar eru einfaldar, stílhreinar og nútímalegar, 
flestar í hvítu hágæða háglans en nokkrar í svörtu
hágæða háglans.

Um er að ræða glæsilegar fullbúnar 
3ja og 4ra herbergja íbúðir á frábærum stað 
við sjóbaðströndina í Sjálandshverfinu.

STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Langalína 27-29 í Garðabæ

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík •  Sími 588 9090 • fax 588 9095 • Sverrir Kristinsson, lögg. fasteignasali • www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is

Opið hús í dag
frá kl. 16-17
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Til sölu af sérstökum ástæðum tvær samliggjandi 
frístundalóðir, Hraunvegur 6 og 8, á svæði sem 

nefnist Fjallaland í landi Leirubakka í Landssveit. 
Lóðirnar eru á skipulögðu frístundasvæði, 7.000 m2

hvor og eru í jaðri skipulags þannig að opið svæði er 
umhverfis lóðirnar. Vegur, rafmagn og vatn er leitt að 
lóðarmörkum og lóðirnar tilbúnar til framkvæmda.

Landið er þakið mosagrónu hrauni með sjálfsáðu 
birki. Þessi samsetning myndar fallega náttúrulega 
umgjörð sem ekkert þarf að eiga við eftir að hús er 

byggt. Lóðirnar seljast helst í einu lagi.

Nánari upplýsingar fást hjá Fasteignamiðstöðinni, 
Magnúsi Leopoldssyni í s. 550 3000, og á vefslóð
http://www.habil.is/lix/adjalta?HabilView=110587

&sysl&habil&fromOlder=1&HouseId=861394

Nánari upplýsingar um svæðið í heild fást á vefslóð 
www.fjallaland.is

Til leigu

Fr
um

Vagnhöfði  
U.þ.b. 120 fm bil með innkeyrsluhurð ca. 240 á
hæð.
Verð kr. 213.000 á mánuði.

U.þ.b. 410 fm kjallari, áður trésmiðja með
rampi og innkeyrsluhurð.
Verð kr. 360.000 á mánuði.

Bæjarlind
U.þ.b. 180 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, op-
ið vinnurými, skrifstofa, fundahergi og móttaka. 
Verð kr. 300.000 á mánuði

U.þ.b. 231 fm „penthouse“ áður Lindasól frá-
bært útsýni. 
Verð kr. 390.000 á mánuði.

Upplýsingar í símum 
895 8299 og 849 9987.

Vorum að fá í einkasölu 5 velhönnuð raðhús á tveimur hæðum í landi Leirvogs-
tungu Mosfellsbæ. Húsin eru 243,9 fm og þar af 25,6 fm bílskúr. Í húsunum eru 4 
svefnherbergi, 2 stofur 2 salerni. eldhús, þvottahús og geymsla. Húsunum verður 
skilað fullbúnum að utan steinuð í tveimur litum, allir gluggar, gler, bílskúrshurð og 
útihurðir komnar í. Bílastæði fyrri framan húsið veður steypt og með hitalögn sem 
verður tengd. Öll útiljós á húsin fylgir. Að innan skilast húsin tilbúin til innréttinga án 
gólfefna. Rafmagn verður ídregið vinnuljósarafmagn og rafmangstafla samkvæmt 
því. Lóðin verður grófjöfnuð. Verð miðjuhús 48,3 millj. Verð endahús 49,3 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Daniel G. Björnsson í símum 

530 6500 eða 897 2593 
eða daniel@heimili.is 

LAXATUNGA MOSFELLSBÆ
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24.900.000
Falleg 80,6 fm. 3ja herb íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi og sérgarði.  Róleg staðsetning og viðhaldslétt hús.  
Stutt í leikskóla, skóla, sund, World Class o.fl. þjónustu. 
Davíð og Kristín taka á móti gestum.
Sími sölumanns 897 3030.
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Klapparhlíð 32- 270 Mos

Frábær staðsetning

Opið hús í dag milli 14:30-15:30
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um

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Bjóðum ykkur velkomin að á
sölusýningu á fallegum nýjum
íbúðum í 6 íbúða stigahúsi, full-
búnum með Eikar patketi og innréttingum. Baðherbergi og
þvottahús flísalagt með gólfhita og góðum innréttingum. Allar
innihurðar yfirfelldar. Tæki í eldhúsi úr burstuðu stáli. Í kjallara
eru sérgeymslur og sameiginleg hjólageymsla. Frábær stað-
setning á útsýnisstað. Góð áhvílandi lán. Skipti möguleg.
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL 17.00 - 18.30

Hallakur – 3ja herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur velkomin að á
sölusýningu á fallegum nýjum
íbúðum, fullbúnum með Eikar
patketi og innréttingum. Bað-

herbergi og þvottahús flísalagt með gólfhita og góðum innrétt-
ingum. Allar innihurðar yfirfelldar. Tæki í eldhúsi úr burstuðu
stáli. Inngangur af svölum. Í kjallara eru sérgeymslur og sam-
eiginleg hjólageymsla. Frábær staðsetning á útsýnisstað. Góð
áhvílandi lán. Skipti möguleg. Verð frá 34.9 / 35.9 millj.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

LUNDUR 1-3 
Frábær staðsetning miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu. Vandaðar íbúðir hannaðar
fyrir vandláta. Fallegt útsýni. Glerskýli á svölum.
Innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu.
Viltu búa á besta stað á stór Reykjavíkursvæðinu?

http://php.onno.is/vefir/bygg/lundur1/index.html

LANGALÍNA – VESTURBRÚ
Sérlega vandaðar fullbúnar íbúðir án gólfefna. Frábær staður við
Sjávarsíðuna. Gólfhiti, vandaðar innréttingar, granítborðplötur.

Sjón er sögu ríkari.  Bókaðu skoðun.

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR:
í síma 594 5000 eða

Viggó Sigursteinsson lögg.fast. 824 5066
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Glæsilegar íbúðir á þessum svæðum.

LUNDUR 1-3, KÓPAVOGI

LANGALÍNA 9 – 11 OG VESTURBRÚ 1,
SJÁLANDI GARÐABÆ

Sýningaríbúð

Glæsileg íbúð, fullbúin húsgögnum 
frá EGG og gólfefni frá Harðviðarvali.

Frábær hönnun

Húsið að Hofakri er þriggja hæða fjölbýlishús með lyftum og sameiginlegri 
bílageymslu. Íbúðir eru rúmgóðar með tvískiptum stofum og 1–2 svefnherbergjum, 
suðursvölum og góðu útsýni. 

Verð frá 29,9m, 117,3 fm.  

Opið hús í Hofakri
í dag frá kl. 14–15

www.arnarnes.is

Húsakaup | Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnad. löggiltur fasteignasali

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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FURUÁS 2 og 4 Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚT-
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 38,9
millj. 6891

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. V. 30,8 m. 6928

NORÐURBAKKI 1 OG 3 -
HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj. V.
36,9 m. 6649

HNOÐRAVELLIR 9 -19 Ný og
falleg raðhús á einni hæð í nýja
VALLAHVERFINU í Hafnarfirði. Verð
29,9 miðja - 31,9 endi. 7469

KVISTAVELLIR 44 - AFH.
MAÍ-JÚNÍ 90% lán frá
byggingaraðila Glæsilegar 2ja-
4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju
4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérlega vönduð tæki og inn-
réttingar. Afh. í maí-júní 2008. Verð
frá 18,9 millj. 7080

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. Verð frá
19,0 millj. 7133

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akra-
lands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin
að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita og
tilbúin til innréttinga að innan. Verð
frá 52,7 millj. 7443

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG
19 HF Glæsil. sérlega vandaðar 105
til 130 fm 3ja herb. íbúðir á 1. til 5.
hæð í nýjum LYFTUHÚSUM á NORÐ-
URBAKKANUM, m/ STÆÐUM í bíla-
geymslu. Verð frá 27,4 millj. 7561

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Ný og GLÆSILEG FULL-
BÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja EFRI
SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra íbúða
húsi á besta stað í nýja Vallahverfinu í
Hafnarfirði. Verð 35,0 millj. 7556

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS,
á 2 hæðum með innb. BÍLSKÚR á
FRÁBÆRUM STAÐ INNST Í BOTN-
LANGA í nýja ÁSAHVERFINU. 7595 

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í 4-
býli. Bílskúr. Verð frá 21,7 millj. 7626

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ 
Vorum að fá  glæsilegt 220,5 fm einbýli með
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra stað.
Húsið skilast fokhelt eða lengra komið.    7683

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

Nýbyggingar
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Það hefur mikið breyst frá því að 
Evrópumót landsliða fór fyrst fram 
fyrir 48 árum síðan. Í árdaga keppn-
innar komust aðeins fj ögur lið í 
úrslitakeppnina en í dag komast 
sextán þjóðir í úrslitakeppnina og 
Evrópumótið er orðin ein stærsta 
íþróttakeppni heimsins.

E vrópumót landsliða í fótbolta fer nú 
fram í þrettánda sinn og aðeins tvær 
þjóðir, Þjóðverjar og Frakkar, hafa 

náð að vinna mótið oftar en einu sinni. Þjóð-
verjar eru sigursælasta þjóðin í sögu keppn-
innar en það eru þó liðin tólf ár síðan að 
Þýskaland vann keppnina í þriðja sinn 
(Vestur-Þýskaland fyrstu tvö skiptin) í Eng-
landi 1996. Frakkar hafa unnið tvisvar sinn-
um, 1984 á heimavelli og svo 2000 þegar 
keppnin fór fyrst fram í tveimur löndum 
(Belgíu og Hollandi). Að þessu sinni sam-
einast nágrannarnir Sviss og Austurríki um 
að halda keppnina. Þjóðverjar eru einnig sú 
þjóð sem hefur ofast komist í lokaúrslitin 
eða alls tíu sinnum en þeir hafa komist í 
úrslitakeppnina allar götur síðan 1972 eftir 
að hafa ekki tekið þátt 1960 og 1964 og ekki 
komist í úrslitin 1968. 

Spánverjar og Ítalar hafa ekki orðið Evr-
ópumeistarar í meira en fjörutíu ár og bið 
þeirra er orðin löng, sérstaklega hjá Spán-
verjum sem hafa ekki unnið stóran titil 
síðan að þeir urðu Evrópumeistarar á 
heimavelli 1964. Ítalar hafa þó unnið tvo 
heimsmeistaratitla (1982 og 2006) frá því að 
þeir unnu Evrópumeistaratitilinn í fyrsta 
og eina skiptið 1968. 

Ítalar geta jafnað afrek Þjóðverja og 
Frakka vinni þeir Evrópukeppnina en þeir 
yrðu þá handhafar tveggja stærstu titlanna 
eftir að hafa unnið heimsmeistaratitilinn 
sumarið 2006. Þjóðverjar voru bæði Evr-
ópumeistarar og heimsmeistarar 1974 og 
Frakkar léku það eftir sumarið 2000. 

Spánverjar og Ítalar hafa vissulega þurft 
að bíða lengi en það eru þó liðin 48 ár síðan 
að Sovétmenn urðu fyrsta þjóðin til að vinna 
Evrópumeistaratitilinn 1960. Það hefur 
margt breyst síðan að Sovétríkin leystust 
upp en áður höfðu Sovétmenn spilað fjórum 

sinnum til úrslita eða oftar en nokkur þjóð á 
þeim tíma.

Frammistaða Michels Platini í úrslita-
keppninni 1984 á sér enga líka. Hann leiddi 
franska landsliðið til sigurs á heimavelli með 
níu mörkum í aðeins fimm leikjum. Spán-
verjar (1964) og Ítalir (1968) höfðu náð því 
að vinna Evrópumeistaratitilinn á heima-
velli en í bæði skiptin tóku aðeins fjögur lið 
þátt í lokaúrslitunum. Frakkar eru því eina 
þjóðin sem hefur orðið Evrópumeistari á 
heimavelli síðan að lokakeppnin tók á sig 
núverandi mynd. Heimaliðunum hefur þó 

alltaf gengið vel og gestgjafarnir hafa ávallt 
verið í hópi fjögurra efstu. Eina undantekn-
ingin var sumarið 2000 þegar Belgar og Hol-
lendingar héldu keppnina saman. Hollend-
ingar fóru þá í undanúrslit en Belgar sátu 
eftir í riðlakeppninni.

Grikkir unnu óvænt Evrópumeistaratitil-
inn fyrir fjórum árum. Fáir bjuggust við því 
og enn færri sjá þá endurtaka leikinn. Það er 
ekki bara vegna þess að allt gekk upp í varn-
arsinnuðum leik liðsins 2004 heldur einnig 
það að engum Evrópumeistara hefur tekist 
að verja titilinn í 48 ára sögu keppninnar.

SPÁNVERJAR OG ÍTALAR 
ERU BÚNIR AÐ BÍÐA LENGI

BIKARINN Á LOFT
FYRIRLIÐAR FJÖGURRA SÍÐUSTU ÞJÓÐANNA TIL ÞESS AÐ HAMPA EVRÓPUMEISTARATITLINUM. 

TALIÐ FRÁ VINSTRI, PETER SCHMEICHEL FYRIR DANMÖRKU ÁRIÐ 1992, JÜRGEN KLINSMANN 

FYRIR ÞÝSKALAND ÁRIÐ 1996, DIDIER DESCHAMPS FYRIR FRAKKLAND ÁRIÐ 2000 OG 

THEODOROS ZAGORAKIS FYRIR GRIKKLAND ÁRIÐ 2004. 



42 sport

Torbinsky

Zyryanov
V. Berezutsky

Semshov

ArshavinPavlyuchenko

BylialetdinovBystrov

Ignashevich
Akinfeev

A. Berezutsky

RÚSSLAND

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Líklegt byrjunarlið Rússlands
(3-5-2)
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FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Líklegt byrjunarlið Spánar
(4-1-2-3)

Kim Källström 
25 ára miðjumaður
Frábærar sendingar og góð skot 
hans eru stöðug ógn af miðjunni. 
Vinnuhestur mikill sem stjórnar 
spilinu á miðju Svía. Kallaður 
Kongo-Kim af Svíum og skoraði 
stórbrotið mark í 2-1 sigri þeirra á 
Íslandi 2006. Gæti leikið lykilhlut-
verk líkt og hann gerir hjá Lyon.

Ibrahimovic Larsson

Dorsin

WilhelmssonKallstrom
Linderoth

Ljungberg

NilsonHansson
Isaksson

Mellberg

SVÍÞJÓÐ

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Líklegt byrjunarlið Svíþjóðar
(4-1-3-2)

Fanis Gekas
27 ára sóknarmaður
Skaust upp á sjónarsviðið með 
tuttugu mörkum fyrir Bochum 
á þarsíðasta tímabili þegar liðið 
féll. Keyptur til Leverkusen og er 
orðinn aðalsóknarmaður Grikkja 
í stað Angelos Charisteas. Er oftar 
en ekki á réttum stað á réttum tíma 
og virðist þefa upp mörkin. Þarf að 
vera í formi ef Grikkir ætla sér langt.

S víar eru eina Norðurlandaþjóðin sem spilar á 
EM í ár. Henrik Larsson dustaði rykið af lands-
liðsskónum og spilar á sínu síðasta stórmóti við 

hlið Zlatans Ibrahimovic sem hefur raunar ekki skor-
að fyrir landsliðið frá því í október árið 2005. Svíar 
eru sóknarsinnaðri með hverju árinu sem líður 
og með Kim Källstrom á miðjunni og Fredrik 
Ljungberg og Christian Wilhelmsson á könt-
unum gætu þeir leikið flottan fótbolta. 
Tobias Linderoth gæti aftur á móti verið 
lykilmaður liðsins en hann er nýstiginn 
upp úr meiðslum. Hann verndar vörnina 
vel en markmannsstaðan hefur verið höf-
uðverkur hjá Lars Lagerbäck. Andreas 
Isaksson spilaði lítið á síðasta tímabili og 
hefur þjálfarinn viðurkennt að staðan sé 
ekki eins og best verður á kosið.

Grikkir eru ríkjandi Evrópumeistarar og 
skyldi enginn vanmeta þá. Líkurnar á því að 
þeir verji titil sinn eru þó taldar afar litlar. 
Theodoros Zagorakis er hættur en 
hann var valinn besti leikmaður 
EM 2004. Þeir skarta þó mörg-
um frambærilegum knatt-
spyrnumönnum sem flestir 
bera skemmtileg nöfn. 
Antonios Nikopolidis 
markmaður er silfurrefur 
mikill og fyrir framan 
hann eru reynslumiklir og 
sterkir menn í flestum stöð-
um. Grikkir unnu undanriðil 
sinn með glæsibrag og hlutu flest stig allra 
þjóða í riðlakeppninni, 31 talsins. Margir úr 
Evrópumeistaraliðinu spila á EM í ár, fjórum 
árum reynslumeiri en í Portúgal árið 2004.

Rússar eru af fáum taldir líklegir til afreka. Guus 
Hiddink er samt sem áður meðal færustu þjálfara í 
heimi en hann er að byggja upp nýtt og spennandi lið. 
Ígor Akinfeev er magnaður markmaður sem er vænt-

anlega á leiðinni til stærri liða í Evrópu. 
Rússar spila afar þéttan varnarleik 

og beita síðan skyndisóknum með 
skemmtilega kantmenn. Andrei 

Arsjavin er lykilmaður hjá 
Rússum en hann er í leikbanni 
í fyrstu tveimur leikjunum. Er 
það skarð fyrir skildi og eru 
Rússar nokkuð stórt spurninga-
merki.

Spánverjar hafa oftar en ekki 
valdið vonbrigðum. Á pappírun-

um eiga þeir að vera með einn 
sterkasta hópinn, með stórkostlega 
leikmenn í öllum stöðum, en þeir 

hafa ekki orðið meistarar síðan 1964. 
Frá Iker Casillas í markinu, Puyol í 

vörninni, Xavi, Fabregas og Iniesta 
á miðjunni og eins heitasta fram-

herja Evrópu, Fernando 
Torres, eiga Spánverjar svo 

sannarlega að klára sinn 
riðil og komast mun 
lengra. Hvort það tekst 

verður svo að koma í 
ljós. Þeir unnu riðil 
sinn í undankeppninni 
sem Ísland var ein-
mitt í. Þar urðu Svíar 
í öðru sæti en liðin 
unnu innbyrðis hvort 
sinn leikinn þar. 

E VRÓ PU M E I STAR AM ÓTI Ð  Í  FÓTBO LTA  -  R I Ð I LL  D

SPURT OG SVARAÐ 
Hverjir vinna EM?
Hvaða leikmaður slær 
í gegn?

© GRAPHIC NEWS© GRAPHIC NEWS

PRESSA Á SPÁNVERJUM
Spánverjar eiga að öllu óbreyttu að komast áfram úr sínum riðli. Svíar og ríkj-
andi Evrópumeistarar Grikkja eru líklegir til að berjast um annað sætið. Guus 
Hiddink hefur þó sýnt að hann getur gert ótrúlega hluti með rússneska liðið 
sem margir gleyma.

ÓLAFUR 
JÓHANNESSON:
„Held að Hollend-
ingar taki þetta og 
ég er hrifnastur af 
Sneijder þar og held 
að hann verði stjarna 
mótsins.“

TRYGGVI 
GUÐMUNDSSON:
„Þetta stendur á 
milli Þýskalands 
og Frakklands og 
annað hvort Ballack 
eða Henry verður 
maður mótsins.“

KRISTJÁN MÖLLER:
„Spánn vinnur 
Portúgal, 2-1, í 
úrslitaleik og Fern-
ando Torres mun 
verða besti maður 
mótsins.“

HELENA 
ÓLAFSDÓTTIR:
„Ég vona að tími 
Spánverja sé kominn. 
Ég held hins vegar 
að Ronaldo geti ekki 
klikkað og hann verð-
ur stjarna mótsins.“

Andreas Isaksson 

(Svíþjóð)

BasinasKatsouranis
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Gekas
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Seitaridis

Amanatidis
Karagounis

Kyrgiakos
Nikopolidis

Dellas

GRIKKLAND

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM

Líklegt byrjunarlið Grikklands 
(4-3-3)

Daniel Güiza 
27 ára sóknarmaður
Markahæsti leikmaður spænsku 
deildarinnar á síðasta tímabili. 
Kona hans er fyrrum undirfatamód-
el og kom oft nakin fram. Hún er 
einnig umboðsmaður þessa snjalla 
framherja. Á eftir Torres í gogg-
unarröðinni en gæti vel fengið 
tækifæri til að sýna snilli sína. Hélt 
Raúl úr hópnum.

Róman Pavljútsjenkó
26 ára sóknarmaður
Snjall framherji sem skoraði meðal 
annars tvö mörk í sigri Rússa á 
Englendingum, sem á endanum 
komust ekki á EM. Markahæsti leik-
maður í rússnesku deildinni síðustu 
tvö tímabil. Gæti spilað stóra rullu 
hjá Rússum.
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HERBERT FANDEL (ÞÝSKALAND)
Píanóleikari og 
yfirmaður í tónlistar-
skóla. Dæmdi frægan 
landsleik Danmerkur 
og Svíþjóðar í undan-
keppni EM þegar ofur-
ölvi stuðningsmaður 
danska landsliðsins  
veittist að honum og reyndi að lemja 
hann. Fandel flautaði leikinn af á 89. 
mínútu  en Svíum var síðar dæmdur 
3-0 sigur í leiknum.

LUBOS MICHEL (SLÓVAKÍA)
Fyrrverandi kennari 
sem talar, auk sló-
vakísku, rússnesku, 
ensku, þýsku og 
pólsku auk. Jafnan 
talinn meðal bestu 
dómara heims í dag 
en hann dæmdi 
úrslitaleik Meistaradeildarinnar í 
ár þegar Manchester United lagði 
Chelsea að velli í Moskvu.

FRANK DE BLEECKERE (BELGÍA)
Einna Þekktastur 
fyrir að gefa hinum 
ítalska Marco Mat-
erazzi tvö gul spjöld  
fyrir litlar sakir og 
þar af leiðandi rautt 
spjald í leik inter og 
Liverpool í 16-liða 
úrslitum Meistaradeildar Evrópu í ár. 

TOM HENNING OVREBO (NOREGUR)
Hefur verið valinn 
dómari ársins í 
Noregi fimm sinn-
um á síðustu sex 
árum. Fór mikinn í 
seinni leik inter og 
Liverpool í 16-liða 
úrslitum Meistara-
deildarinnar í ár þar 
sem níu spjöld fóru á loft.

TALAR VIÐ 
DÓMARANN Í LEIK 
Þótt Ísland hafi  ekki náð 
að tryggja sér þátttökurétt 
á EM í Sviss og Austurríki 
þá eigum við Íslendingar 
einn fulltrúa á mótinu en 
það er milliríkjadómarinn 
Kristinn Jakobsson. Hann 
var valinn til þess að verða 
fj órði dómari í keppninni og 
Sport sló því á þráðinn til 
hans og fékk að heyra um 
umfangsmikinn undirbún-
ing fyrir mótið og hvað felst 
í hlutverki hans sem fj órði 
dómari á EM.

V ið sem vorum tilnefndir í 
þetta verkefni fengum 
send gögn upp úr áramót-

um þar sem farið var vel yfir hvað 
menn þyrftu að gera í undirbún-
ingnum fyrir mótið. Þar voru til-
greindar þær ráðstefnur sem 
menn þurftu að sækja og ítarlegt 
æfingarprógram lagt fyrir mann-
skapinn,“ sagði Kristinn sem 
hefur verið undir ströngu eftirliti 
frá æfingastjóra á vegum UEFA.

„Ég fékk þar til gerðan búnað 
sem ég set alltaf upp við æfingar 

og þegar ég dæmi leiki, en búnað-
urinn tekur upp allar upplýsingar 
um vegalengdir sem ég hleyp og 
hjarta- og þoltölur og annað. Eftir 
æfinguna eða leikinn sendi ég svo 
upplýsingarnar á tölvutæku formi 
til dómaraæfingastjóra á vegum 
UEFA sem fylgist með því sem 
maður er að gera og sér til þess að 
allir séu 100% tilbúnir í sitt verk-
efni,“ sagði Kristinn.

ÁTTUNDU AUGU DÓMARANS
Í dómarahópnum sem sér um dóm-
gæsluna á EM í Sviss og Austur-
ríki eru tólf dómarar, tuttugu og 
fjórir aðstoðardómarar og átta 
menn sem eru sérhæfðir sem 
fjórðu dómarar og Kristinn er 
einn þeirra. En hvert er nákvæm-
lega hans hlutverk þegar mótið 
hefst?

„Dómaranefnd UEFA sér um að 
raða dómurunum á leiki eða í raun 
dómaratríóum þar sem dómararn-
ir, sem eru frá tólf ólíkum löndum, 
vinna alltaf með aðstoðardómur-
um sem eru frá sama landi. Því er 
ólíkt farið með fjórðu dómarana, 
sem dómaranefndin sér um að 
velja, með hvaða dómaratríóum 
þeir vinna á mótinu. Ég mun því 
vinna náið með því dómaratríói 
sem ég mun starfa með og þar 
kemur til allur undirbúningur 
fyrir leiki, s.s. að taka til alla papp-

íra og leikskýrslur, sjá um sam-
skipti við fjölmiðla, leikmenn og 
forráðamenn liða á leikstað og 
vera tilbúinn ef eitthvað kemur 
upp á. Á meðan á leik stendur verð 
ég á milli varamannabekkja lið-
anna og sé um skiptingar og að 
halda utan um og skrá niður allt 
sem gerist inni á vellinum, það er 
að segja skiptingar, áminningar og 
mörk. Ég verð svo tengdur ákveðn-
um samskiptabúnaði við dómar-
atríóið á meðan á leiknum stendur 
og ef ég sé til að mynda eitthvað 
inni á vellinum sem þeir sjá ekki, 
t.d. fólskubrot eða annað sem þarf 
að taka á, þá á ég að stíga inn og 
láta þá vita. Ég er því í raun átt-
undu augu þeirra á vellinum,“ 
sagði Kristinn sem kvað engum 
sérstökum tækninýjungum í dóm-
gæslu beitt á EM.

ENGAR TÆKNINÝJUNGAR
„Það verða engar tækninýjungar í 
dómgæslu notaðar á EM sem hafa 
ekki verið notaðar áður í Evrópu-
boltanum. Svokallað hawk-eye 
kerfi, sem dæmir með fullkomn-
um hætti um hvort bolti sé innan 
línu eða utan, verður ekki notað að 
þessu sinni,“ sagði Kristinn sem 
verður að öllu óbreyttu í sínu 
starfi sem fjórði dómari á EM út 
riðlakeppnina áður en hann snýr 
sér að Landsbankadeildinni á ný.   

N ýtt kjörorð fyrir EM í Austurríki og Sviss er 
„Respect“ eða „virðing“. Það undirstrikar 
„fair play“ eða „háttvísi“, sem alþjóða knatt-

spyrnusambandið, FIFA, hefur barist fyrir. „Þetta 
snýst um að menn sýni hver öðrum virðingu innan 
vallar sem utan og berjist gegn illum öflum í samfé-
laginu s.s. kynþáttahatri, alls kyns ofbeldi og fordóm-
um,“ sagði Michel Platini, forseti UEFA.

Kristinn Jakobsson telur að kjörorðið eigi vel við í 
sambandi við þær áherslur sem eru að eiga sér stað í 
dómgæslunni.

„Þetta snýst náttúrulega um að menn sýni virðingu 
í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur, hvort sem þú ert 
leikmaður, þjálfari, forráðamaður, áhorfandi eða 
dómari. Við dómarar höfum náttúrulega verið að 
berjast fyrir því að fá meiri virðingu fyrir okkar 
störf og auðvitað þurfum við fyrst og fremst að sýna 
leiknum virðingu til þess að við fáum virðingu. Þetta 
er bara eins og mamma manns kenndi manni, kurt-
eisi kostar ekkert,“ sagði Kristinn sem ítrekar þó að 
megináherslurnar í dómgæslu væru vitaskuld enn til 
staðar.

„Það á auðvitað að taka stíft á öllum grófum leik-
brotum svo sem aftan-í-tæklingum og tveggja-fóta-
tæklingum. Einnig verður tekið fast á peysutogi og 

leikaraskap sem fyrr og það er búið að fara vel yfir 
það á fundum með dómaranefndinni með myndbands-
upptökum af atvikum úr leikjum í Meistaradeildinni 
og undankeppni Evrópumótsins,“ sagði Kristinn.

KJÖRORÐ EM ER VIRÐING

Michel Platini, forseti UEFA, leggur mikið upp úr nýju kjörorði 
EM í Austurríki og Sviss. NORDIC PHOTOS/AFP

PIETER VINK (HOLLAND)
Hætti sem lögreglu-
þjónn til þess að 
einbeita sér að dóm-
gæslunni en hann 
dæmdi fyrri leik 
Arsenal og Liverpool 
í átta-liða úrslitum 
Meistaradeildar-
innar í ár og var gagnrýndur fyrir að 
dæma ekki vítaspyrnu þegar landi 
hans Dirk Kuyt togaði í Alexander 
Hleb innan teigs.

MASSIMO BUSACCA (SVISS)
Rekur fyrirtæki 
í Sviss en hefur 
verið FIFA-dómari 
síðan árið 1999 og 
dæmdi nokkra leiki 
á HM í Þýskalandi 
árið 2006. Busacca 
dæmdi úrslitaleik 
UEFA-bikarsins á milli Espanyol og 
Sevilla á Hampden Park í Glasgow 
í fyrra þar sem Moisés Hurtado, 
leikmaður Espanyol, fékk að líta rautt 
spjald.

KONRAD PLAUTZ (AUSTURRÍKI)
Leikari og stjórnandi 
áhugamannaleik-
húss í heimabæ 
sínum í Austurríki. 
Plautz hefur verið 
dómari síðan hann 
var  táningur  og 
kaus að eigin sögn 
frekar að dæma en að berjast við að 
komast í heimabæjarliðið sem hægri 
bakvörður. 

PETER FROJDFELDT (SVÍÞJÓÐ)
Ítalir munu eflaust 
reyna að forðast 
hann þar sem hann 
gaf leikmönnum 
Juventus tvö rauð 
spjöld í leik gegn 
Arsenal á Highbury-
leikvanginum í átta-
liða úrslitum Meistaradeildarinnar 
árið 2006.

ROBERTO ROSETTI (ÍTALÍA)
Yfirmaður á 
sjúkrahúsi í Tórínó 
sem hefur verið 
FIFA-dómari síðan 
árið 2003. Heims-
meistaramótið í 
Þýskalandi árið 2006 
var fyrsta stórmótið 
sem Rosetti dæmdi á en hann var 
óvænt kallaður til þess að dæma þar 
í stað landa síns Massimos de Santis 
sem lenti í dómarahneykslinu fræga í 
ítölsku deildinni.

Það verður nóg að gera hjá Kristni Jakobssyni í hlutverki 
hans sem fjórði dómari á EM í Austurríki og Sviss. Hann sér 

um allar skiptingar, tekur tölfræði og er tengiliður á milli 
dómaratríósins, sem hann kemur til  með að vinna með í 

viðkomandi leikjum, við fjölmiðla og fleiri aðila. 
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MANUEL MEJUTO GONZALEZ (SPÁNN)
Ástæðan fyrir því að 
Skotar eru ekki á EM 
í Austurríki og Sviss 
samkvæmt Alex 
McLeish, þjálfara 
skoska landsliðsins, 
eftir að dómarinn 
dæmdi Ítölum 
aukaspyrnu sem þeir skoruðu úr á 
lokaandartökum leiks Skotlands og 
Ítalíu í undankeppni em. Samt líklega 
þekktastur fyrir að dæma úrslitaleik 
AC Milan og Liverpool í Meistara-
deildinni árið 2005.  KYROS VASSARAS (GRIKKLAND)

Vinnur á ferðaskrif-
stofu í Grikklandi 
þegar hann er ekki 
að dæma og er mikill 
tungumálafröm-
uður en hann talar 
auk grísku, þýsku, 
spænsku og ensku. 
Vassaras hefur verið FIFA-dómari frá 
árinu1998 en hann dæmdi sinn fyrsta 
landsleik árið 1999 .

HOWARD WEBB (ENGLAND)
Tók sér frí frá starfi 
sínu sem lögreglu-
þjónn til þess að ein-
beita sér algjörlega 
að dómarastarfinu. 
Hann hefur  dæmt í 
ensku úrvalsdeild-
inni frá árinu 2003. 
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blaðamanni að daginn eftir „giggið“ í Cavern, þar 
m hópurinn gisti, hefðu komið til hans hjón frá 

mynd lýsir stærð þessa mesta rokkara Íslands en 
raman Adelphi til að fara í mikla skoðunarferð á 

purinn við á Penny Lane og hinir einu sönnu 
þessa einhverja frægustu götu heims sem Paul 

inlega hamförum í funheitum Cavern-klúbbnum 
n var á heimavelli sem og þeir Erlingur Björnsson 
ögufrægt giggið í Cavern en missti ekki úr bít 44 

Ð ER ÞAÐ FYRSTA SEM MENN GERA Á LEIFS-
Ð? Alþingismaðurinn Grétar Mar Jónsson lét 
ekki vanta í ferðina miklu. Mætti fyrstur allra á 
sstöð. Funheitur eftir að hafa gert allt brjálað á 
ngi. Grétar var að sögn ekki síður að fara til að sjá 
ma, sína menn, í Cavern en Paul á Anfield.

„Liverpool er og hefur alltaf verið miðpunktur alheimsins í mínum augum,“ sagði Allan Willi-
ams, fyrsti umboðsmaður Bítlanna, þegar blaðamaður tók hann tali á Hard Day‘s Night-hótel-
inu í miðborg Liverpool. Íslenski hópurinn snæddi saman kvöldverð á hótelinu og var Williams 
sérstakur heiðursgestur kvöldsins.

Williams hélt stutta tölu að kvöldverði loknum. Sagði hann sögur af samstarfi sínu við 
Bítlana á sokkabandsárum sveitarinnar og gerði að gamni sínu við mikinn fögnuð gesta. Hann 
gantaðist meðal annars með gremju sína út í Paul McCartney, sem hann sagði ekki enn hafa 
greitt sér fimmtán punda skuld frá því í fyrndinni þrátt fyrir að vera orðinn margfaldur millj-
ónamæringur.

Williams sagðist afar stoltur af heimaborg sinni, sem hann hefur búið í alla ævi. „Það var 
mikið happ fyrir borgina að vera valin menningarborg Evrópu í ár. Bæði vænkast efnahagurinn 
og svo er löngu kominn tími til að Liverpool sé sett á þann stall sem hún á skilið.“ Williams 
sagðist oft fá boð um að vera viðstaddur Bítlasamkomur af ýmsu tagi, en hann þægi slík boð 
afar sjaldan. „Þegar ég frétti að þetta væri hópur frá Íslandi þá varð ég forvitinn og ímyndunar-
aflið fór af stað. Ég veit lítið sem ekkert um Ísland, nema að þar ku vera déskoti kalt,“ sagði 
Williams. Hann kvaðst vera meira en til í sækja Ísland heim einhvern daginn, ef honum yrði 
boðið. - kg

➜  LIVERPOOL ER MIÐPUNKTUR ALHEIMSINS

HEIÐURSGESTUR Allan Williams, í miðið, nýtur veiganna á Hard 
Day‘s Night-hótelinu ásamt dóttur sinni, Óttari Felix Haukssyni 
og Jakobi Frímanni Magnússyni.
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Þá mælti móðir mín að einu lífi 
hefði þegar verið fórnað fyrir 
heimilið svo það væri eins gott 
að standa sig í stykkinu. 

F
erðalög enda ekki 
alltaf eins og áætlan-
ir gera ráð fyrir. En 
þegar allt virðist hafa 
farið á versta veg má 
hafa í huga að fall er 

fararheill. Að minnsta kosti var 
það svo í ferðalagi búddamunks-
ins Lamas Tenzins Choegyal 
þegar hann ferðaðist frá heima-
landi sínu, Indlandi, árið 2000 til 
Dolpo-héraðs sem er við landa-
mæri Nepals og Tíbets. Þá virtist 
allt fara á versta veg en afrakst-
ur ferðarinnar vegur heldur 
betur á móti verstu svaðilförum. 

Um miðjan maí síðastliðinn 
kom hann til Íslands þar sem 
hann var viðstaddur viðburði 
sem velunnarar héldu til að afla 
fjár fyrir mannúðarstarf hans á 
Indlandi. Hann gaf sér tíma til að 
rifja upp fyrir blaðamanni 
svaðilförina og afrakstur henn-
ar.

Auralausir og áttavilltir munkar
„Ég fór ásamt tveimur bræðrum 
mínum til Himalajafjalla en þar 
sem við höfðum alið manninn 
lengst af í klaustri vorum við 
ekki sérlega veraldarvanir ferða-
langar og vissum ekki alveg 
hvernig við áttum að bera okkur 
að,“ rifjar Lama Tenzin upp. 
„Þetta er alls engin ferðamanna-
staður því þarna er fátækt mikil 
og innviðir samfélagsins í lama-
sessi. Og í raun er afar dýrt að 
fara þessa löngu leið svo við 
vorum með mikið af peningum 
meðferðis. 

En það vildi ekki betur til en 
svo að uppreisnarmenn í Nepal 
rændu okkur. Við höfðum leið-
sögumann með okkur en þegar 
hann sá fram á að við værum 
ekki lengur borgunarmenn fyrir 
þjónustuna lét hann sig hverfa. 
Við stóðum því eftir slyppir og 
snauðir á slóðum þar sem við 
þekktum ekkert til og höfðum 
ekki hugmynd um hvernig við 
ættum að komast til baka. 

Til að bæta gráu ofan á svart 
villtumst við og vorum týndir í 
viku. En það var vissulega hugg-
un harmi gegn að við vorum 
munkar og fólk í þorpunum er 
vant að sjá á eftir einhverju smá-
ræði til þeirra. Eins gátum við 
boðið upp á trúarlegt starf svo að 
við komumst af í einu þorpi sem 
er ekki einu sinni á landakorti.“

Stúlkan með bjórinn 
í smalamennskunni
„En meðan við vorum að veita 
fólki tilsögn þarna þá kynntumst 
við í leiðinni högum þess afar 
vel,“ segir Lama Tenzin. „Og það 
sem sló okkur hvað mest var 
bágur hagur stúlkna. Til dæmis 
bjuggum við í sama húsi og ein 
sjö ára stúlka sem vann 
myrkr anna á milli en hafði enga 
aðstöðu fyrir eigin umhirðu. Hún 

var send hátt upp í fjöll til að 
smala og var þá eingöngu með 
bjór meðferðis. Hann er reyndar 
ólíkur þeim sem tíðkast á Vest-
urlöndum en menn telja hann 
nauðsynlegan í þessar fjallaferð-
ir þar sem hann veitir þeim orku. 
Þegar hún kom úr slíkri ferð á 
kvöldin biðu hennar gegningar 
og þannig tók hvert verkið við af 
öðru þar til hún gat loksins hall-
að höfði. 

Einu skiptin sem stúlkurnar 
gátu gert eitthvað fyrir sjálfar 
sig var þegar þær komu saman í 
litlu herbergi og lásu sér til gam-
ans við kertaljós og það kom mér 
á óvart hvað þær voru einbeittar 
og áhugasamar við þá iðju. 

Ég hreifst af þessu og hugsaði 
sem svo að á þessum grunni væri 
hægt að byggja en viðhorf feðr-
anna var það að stúlkur þyrftu 
engrar menntunar við. Viðkvæði 
þeirra var á þá leið að stúlkur 
ættu aðeins að læra um dýra- og 
heimilishald, annað væri bara 
sóun á tíma og orku.“

Brá þegar rödd heyrðist 
í útvarpinu
Loks komst Lama Tenzin aftur 
til síns heima en hugurinn dvaldi 
við börnin sem hann hafði kynnst 
í hinu strjálbýla og harðneskju-
lega héraði Dolpo. Hann var 
ákveðinn í að gera eitthvað sem 
bætt gæti hag æskunnar þar. 

Fjölskylda hans átti jörð á Ind-
landi og ráðgert hafði verið að 
byggja þar klaustur en svaðil-
förin varð til þess að þeim áætl-
unum var breytt. „Ég ákvað þess 
í stað að reisa þar munaðarleys-
ingjaheimili fyrir börn frá 
Dolpo,“ segir hann. Árið 2001 
komu fyrstu börnin þangað, fjór-
ir drengir og sjö stúlkur. „Það 
voru mikil viðbrigði fyrir þau að 
koma og njóta aðstæðna sem þau 
höfðu ekki kynnst áður. Þau 
kunnu ekki að bursta tennurnar 
og ein stúlkan brást við með 
miklum látum þegar hún heyrði 
rödd í útvarpinu.“

Lífi fórnað fyrir heimilið
En þótt landið væri til staðar 
þurfti mikið fjármagn til að 
koma heimilinu á koppinn og 
lögðu móðir hans og systir mikið 
af mörkum í þeirri viðleitni 
hans. „Móðir mín seldi fyrirtæki 
sitt til að setja peninga í rekstur-
inn og svo fór hún víða um til að 
afla meira fjármagns. 

Þegar hún og systir mín komu 
eftir ferðalag um nær endilangt 
Indland til að verða við opnun 
heimilisins mælti móðir mín að 
einu lífi hefði þegar verið fórnað 
fyrir heimilið svo það væri eins 
gott að standa sig í stykkinu. 
Mér var náttúrulega brugðið,“ 
segir Lama Tenzin. 

„Þannig var mál með vexti að 
þegar systir mín var að ferðast 

vegna sölunnar og fjáröflunar-
innar þá sló hún aldrei slöku við 
jafnvel þótt hún væri komin átta 
mánuði á leið. Svo var hún í átján 
klukkustunda lestarferð í mikl-
um hita og við slæmar aðstæður 
en þá leið yfir hana. Hún vakn-
aði svo til meðvitundar á spítala 
og vissi ekkert hvað klukkan sló. 
Þar var henni tjáð að hún hefði 
misst barnið. 

Hún varð vissulega afar sorg-
mædd vegna þess en samt sem 
áður hundsaði hún orð lækna 
sem sögðu að nú þyrfti hún að 
hvílast, fór á fætur og hélt ferð 
og vinnu sinni áfram. 

Þegar ég frétti þetta varð ég 
alveg miður mín og spurði móður 
mína af hverju enginn hefði sagt 
mér frá neinu en ég vissi ekki 
einu sinni að hún væri ólétt enda 
bjuggum við systir mín langt frá 

hvort öðru. En þá sagði móðir 
mín að þær hefðu ekki viljað 
valda mér áhyggjum af þessu 
þar sem þær óttuðust að þá 
myndi ég slá slöku við að ýta úr 
vör. Og svo sagði hún að það 
starf sem varð til þess að hún 
missti barnið gæti orðið til þess 
að fjöldi annarra barna gæti 
lifað mannsæmandi lífi þá hefði 
fórnin verið þess virði. 

Ég var vissulega sleginn en ég 
varð upp frá þessari stundu hand-
viss um að munaðarleysingja-
heimilið yrði ekki aðeins eitt-
hvert verkefni heldur köllun.“

Eignast íslenska vini
Í dag búa tuttugu börn á heimil-
inu. Þau fara í einkaskóla og fá 
víðtæka þjálfun sem miðast 
meðal annars að því að koma 
þurfandi börnum til hjálpar. 

Lama Tenzin ferðast víða um 
heim til að kynna starf samtak-
anna The Children‘s Education 
Development en þau hafa veg og 
vanda af heimilinu. Þegar hann 
var í einni af sínum tíðu ferðum 
til New York kynntist hann Önnu 
Halldórsdóttur Spaid sem búsett 
er þar í borg. Með honum í för 
var veik stúlka frá heimilinu 
sem fékk læknismeðferð þar 
vestanhafs. Í framhaldi af því 
komst hann í samband við félag-
ið Vinir Tíbets á Íslandi en hann 
og börnin frá Dolpo eiga rætur 
sínar að rekja til Tíbets. 

Hann kom hingað til lands í 
síðasta mánuði og var þá meðal 
annars haldin fjáröflunarhátíð í 
Gerðubergi undir yfirskriftinni 
Fjölskylduhátíð í þágu barnanna 
í Himalaja. Einnig var efnt til 
samkomu í Iðnó 14. maí síðast-
liðinn þar sem hópur listamanna 
tók höndum saman og setti af 
stað styrktarsöfnun fyrir heim-
ilið. Þar var Lama Tenzin sjálfur 
viðstaddur og ávarpaði samkom-
una. 

Íslandsferðin reyndist engin 
svaðilför eins og sú sem hann 
fór til Nepals en vonandi á hún 
eftir að bera góðan ávöxt og 
sanna það að fall sé fararheill.

Villtist og fann köllun sína

LAMA TENZIN CHOEGYAL Í REYKJAVÍK Búddamunkurinn gerði góða ferð til Íslands í síðasta mánuði en ferðin sem hann fór til 
Nepals fyrir átta árum var mikil svaðilför, þar varð hann fyrir barðinu á uppreisnarmönnum og var á hálfgerðum vergangi á eftir. 
En fall er fararheill. MYND/JÓN SIGURÐUR

Búddamunkurinn Lama Tenzin Choegyal varð 
fyrir barðinu á uppreisnarmönnum og var týndur, 
slyppur og snauður við rætur Himalajafjalla. En 
viti menn, það var hans mesta gæfa. Í Íslandsferð 
sinni sagði hann Jóni Sigurði Eyjólfssyni blaða-
manni alla söguna.

NORÐUR-INDLAND, NEPAL OG TÍBET

INDLAND
NEPAL

TÍBET

Dolpo

Munaðarleysingjaheimilið

Á kortinu sést hið strálbýla Dolpohérað og einnig hvar heimilið er í Norður-
Indlandi.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Almátt-
ugur! Þá 
erum við 
komnir 
með 

söngvara!

Sem 
getur 

sungið!

Og sem  
ekki er 

leiðinlegt 
að horfa 

á!

Talandi um 
það! Eigum 
við ekki að 

gera samning 
um að Tinna 
sé forboðinn 

ávöxtur?

Góð hugmynd! 
Við þurfum 

ekki á rifrildi og 
afbrýðisemi að 
halda, þegar við 
ætlum að verða 

besta sveit í 
heimi!

Ókei! Samþykkt!
Allt fyrir Fótsúpu!

Jæja, strákar! 
Eigum við að 
æfa okkur?

Soffía, ertu meðvituð um að 
þú skiptir setningunum þínum 
upp í staðhæfingar, aðskildar 

með spurningarmerkjum?

Okkar á milli hljómar 
það eins og aumkunar-
verð bón um stöðuga 

viðurkenningu.

Ég skil ekki? 
Hvað þú 

ert að tala 
um?

Ég prófa 
þetta aftur 

…

Nú, og 
svo? Svo hring-

ir síminn?

Og það er 
mamma?

Gleðikofinn
Kínverskur 

veitingastaður

Látum okkur sjá… 
Hvað stendur á 

listanum mínum?
Gríptu daginn.

Ég læt stærðfræði duga.

Hmmm…

Svona! Fallegt safn af fjöl-
skyldumyndum. Innrammaðar 
og tilbúnar til að fara 
á vegginn!

Viljið þið 
hjálpa mér?

Nei.

Nei, 
takk.

Það er allt í lagi.
Þú talaðir ekkert 

um að negla!

Þér á eftir að finn-
ast þessi staður 
æðislegur, þeir 

eru með súpu úr 
fuglshreiðrum!

Matur er án efa ein af 
ástunum í lífi mínu, og ég 
á ekki í neinum vandræð-
um með að viðurkenna 

það. Allir sem þekkja mig 
vita þetta og gera meira að 

segja óspart grín að því hversu 
mikil matmanneskja ég er. Þar sem 
þessi matarást mín hefur aldrei 
verið neitt sérstaklega mikið vanda-
mál hef ég ekki tekið þetta grín inn 
á mig heldur bara gengist upp við 
það. Miðað við átið gæti þó vel verið 
að einhvern daginn fari gríninu að 
fylgja nokkur alvara.

Mín reynsla er sú að fólki þykir 
skemmtilegt að gefa manneskjum 
með góðan smekk og heilbrigða 
matarlyst að borða. Ég sjálf veit 
líka fátt leiðinlegra en að bjóða 

þeim í mat sem rétt narta í matinn 
sinn og segjast vera í aðhaldi, eða 
geta bara ekki borðað það sem boðið 
er upp á.

Matarsmekkurinn hefur líka þró-
ast, þroskast og breyst undanfarin 
ár – til hins betra. Það er ekki svo 
ýkja langt síðan ég fór að njóta þess 
að borða ýmiss konar grænmeti eða 
fisk, annan en ýsu. Það sama má 
segja um rauðvín með mat og kaffið 
á eftir. 

En þó að mér þyki fátt betra en að 
borða er ég ekki ein af þeim sem 
étur hvað sem að kjafti kemur. Það 
er ýmislegt sem ég hef aldrei látið 
inn fyrir mínar varir. Þar á meðal 
er ýmis „þjóðlegur“ matur, sem 
sumu fólki virðist þykja jaðra við 
landráð að hafa ekki smakkað. Ég 

hef til dæmis aldrei látið mér detta 
í hug að borða skötu, eins og ég hef 
reyndar einhvern tímann áður talað 
um á þessum stað. Ég hef heldur 
aldrei bragðað á saltkjöti og baun-
um, og finnst ég svo sem ekkert 
verri manneskja fyrir vikið. Þorra-
matur í heild sinni er eitthvað sem 
aldrei hefur ratað á matseðilinn, 
hvort sem það heita svið, hrúts pung-
ur, hákarl eða bara rófustappa. Það 
eina sem ég get borðað af þessu er 
harðfiskur og flatkökur með hangi-
kjöti, sem eru nú varla alvöru þorra-
matur. Lifur þykir mér ógeðsleg og 
hef því reynt að sleppa við innmat 
yfir höfuð. Þá held ég reyndar að 
það sé upptalið, og þó ég borði ekki 
hvað sem er þá kemst ég kannski 
nokkuð nálægt því.

STUÐ MILLI STRÍÐA Matur er mannsins megin
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR ER MATARGAT

Ég var 37 ára heimavinnandi þriggja 
barna móðir þegar ég ákvað að fara út 
á vinnumarkaðinn eftir langt hlé. Til að 
auka starfsmöguleika mína leitaði ég 
að námi sem myndi skila mér góðum 
atvinnumöguleikum. Ég valdi Skrifstofu-
braut Menntaskólans í Kópavogi. Námið 
hentaði mér mjög vel, var hagnýtt og vel 
skipulagt. Í dag starfa ég sem bókari í 
lífeyrissjóði.

Innritun er hafi n:
 > SKRIFSTOFUBRAUT I – STÐABUNDIÐ NÁM OG FJARNÁM

 > SKRIFSTOFUBRAUT II - STAÐBUNDIÐ NÁM OG FJARNÁM

 > OFFICE SKILLS PROGRAMME FOR FOREIGN STUDENTS

 > HAGNÝTT VIÐSKIPTA- OG FJÁRMÁLAGREINANÁM  -  

 > STAÐBUNDIÐ NÁM OG FJARNÁM.
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> VILL ANNAÐ BARN

Söngkona Christina Aguilera segist gjarn-
an vilja eignast annað barn með eigin-
manni sínum, Jordan Bratman, 
en parið eignaðist frumburð 
sinn í janúar á þessu ári. Christ-
ina segir sjálfstraustið hafa 
endurnýjast með tilkomu 
móðurhlutverksins, en söng-
konan hefur verið gagnrýnd 
fyrir að stunda skemmtanalífið 
af miklum krafti upp á síðkast-
ið í stað þess að vera heima hjá 
syni sínum Max.

Sharon Osbourne, sem hefur verið 
verið einn af dómurum bresku X-
Factor-þáttanna frá upphafi, hefur 
ákveðið að hætta. Yfirmenn ITV-
sjónvarpsstöðvarinnar sendu út 
yfirlýsingu þess efnis að Sharon 
hefði yfirgefið þáttinn aðeins 
nokkrum dögum áður en búist var 
við henni í áheyrnarprufur fyrir 
fimmtu þáttaröðina sem nú er í 
vinnslu. 

X-Factor hefur notið mun meiri 
vinsælda í Bretlandi en Idol-þátta-
röðin nokkurn tíma og frá upphafi 
hafa Simon Cowell, Louis Walsh 
og Sharon Osbourne skipað dóm-
arasætin þrjú. Í fyrra ákváðu 
þáttastjórnendur að venda kvæði 
sínu í kross og bæta söngkonunni 
Dannii Minouge við dómaraborð-
ið, en Dannii er yngri systir söng-

konunnar Kylie Minouge. Ákvörð-
unin féll misvel í kramið hjá 
dómurunum og er talið að ágrein-
ingur milli þeirra Dannii og Shar-
on sé ein aðalástæðan fyrir brott-
hvarfi hinnar síðarnefndu.

Yfirgefur X-Factor

HÆTT EFTIR FJÓRAR SERÍUR Sharon 
Osbourne hefur notið mikilla vinsælda 
sem einn af dómurum bresku X-Factor 
þáttanna.

Jessica Simpson er stressuð vegna 
útkomu næstu plötu sinnar, sem fell-
ur undir kántrítónlist. Söngkonan 
hefur ekki sent frá sér slíkt efni áður 
og kveðst vera taugaóstyrk yfir því 
hvernig viðtökurnar hjá aðdáendum 
hennar verða.  „Ég er svo stressuð. 
Ég veit að þetta er hluti af mér sem 
fólk hefur verið að bíða eftir að fá að 
sjá, og ég hef verið að bíða eftir að 
sýna, svo þetta er mjög spennandi,“ 
segir söngkonan. 

Platan er væntanleg í verslanir í 
september, en fyrsta smáskífulagið 
af henni, Come on Over, var frum-

flutt í Bandaríkjunum í síðustu 
viku. 

Jessica er stressuð

Nick Godwyn, maðurinn sem upp-
götvaði Amy Winehouse, segir að 
hún verði að hætta að syngja ef 
það sé það sem til þarf til að hún 
sigrist á eiturlyfjafíkn sinni. God-
wyn hafði uppi á söngkonunni 
þegar hún var einungis sextán ára 
gömul, eftir að hafa heyrt upptök-
ur af henni syngja heima hjá 
skjólstæðingi sínum. „Hann setti 
kasettu í tækið. Ég spurði hver 
það væri, og hann sagði að það 
væri vinkona hans. Ég trúði því 
varla hversu vel hún hljómaði og 
bað um að fá að hitta hana. Ég 
spurði Amy hvað hún vildi gera 
við líf sitt og hún sagðist vilja 
verða þjónustustúlka,“ segir God-
wyn af fyrstu kynnum þeirra. 

Hann segist ekki líta svo á að 
söngkonan sé að kasta hæfileik-
um sínum á glæ með eiturlyfja-
notkun. „Fólk talar um sóun á 
hæfileikum, en ég lít ekki þannig 

á þetta. Ef Amy myndi aldrei gera 
aðra plötu væri það sorglegt, en 
þetta snýst minna um tónlist fyrir 
mér og meira um manneskju sem 
er ekki mjög hamingjusöm,“ segir 
Godwyn, sem segir textasmíðar 
Amy alltaf hafa borið því vitni að 
hún væri frekar vansæl. „Ef þú 
hlustar á textann við lögin hennar 
heyrirðu að það eru ekki margir 
glaðlegir, jákvæðir ástarsöngvar. 
Ég held að það segi sitt um hvern-
ig henni líður. Hún skrifar alltaf 
út frá eigin reynslu. Sum lögin 
eru afar falleg og heillandi frá 
sjónarhorni textasmíða. En mörg 
þeirra eru mjög sorgleg,“ segir 
Godwyn. 

Hæfileikarnir aukaatriði

ÆTTI AÐ HÆTTA AÐ SYNGJA Nick God-
wyn, sem uppgötvaði Amy Winehouse 
fyrir margt löngu, segir að hún ætti að 
hætta að syngja ef það verði til þess að 
hún nái að sigrast á eiturlyfjafíkn sinni.

NORDICPHOTOS/GETTY

Svo virðist sem Jessica Alba 
hafi tekið ástfóstri við einn 
helsta ferðamannastað Lund-
únaborgar, en leikkonan hefur 
farið 31 sinni í The London 
Eye. Leikkonan mun hafa fall-
ið fyrir stóra hjólinu þegar 
það var notað við tökur á 
myndinni Fantastic Four og 
heillast af útsýninu. Í kjölfar-
ið hefur hún farið í útsýnis-
ferð með vini og vandamenn 
og fengið sér kynningarferð 
um stjórnklefann, sagði starfs-
maður London Eye í viðtali við 
breska götublaðið The Sun.

Jessica er sú stjarna sem 
hefur farið hvað oftast í hjól-
ið, en fast á hæla henni fylgir 
Kate Moss sem hefur farið 21 

hring. Fyrirsætan heldur víst 
mikið upp á hjólið og nýtir oft-
ast útsýnið yfir borgina til að 
benda vinum sínum á bestu 
skemmtistaði Lundúna.

Hefur farið 31 sinni í The London Eye

JESSICA ALBA Er mikill aðdáandi the London Eye og hefur farið 31 sinni í 
hjólið til að njóta útsýnisins.

KATE MOSS Hefur farið 21 hring 
með stóra hjólinu og bent vinum 
og vandamönnum á bestu 
skemmtistaði Lundúnaborgar.

Bubbi Morthens hélt út-
gáfutónleika til að kynna 
væntanlega breiðskífu sína 
í Borgarleikhúsinu á föstu-
dagskvöld. Góður rómur 
var gerður að tónleikunum; 
kóngurinn var í fantaformi.

Það var sérstök stemning þegar 
útgáfutónleikar Bubba hófust um 
klukkan átta í Borgarleikhúsinu á 
föstudagskvöld. Eins konar úti-
leguþema var í sviðsmyndinni, tvö 
hjólhýsi voru áberandi, og Bubbi 
og strákarnir í bandinu hans sátu 
fyrir utan þau þegar tónleikarnir 
hófust. 

Bubbi hóf tónleikana einn með 
kassagítarinn og sátu félagar hans 

fyrir utan hjólhýsin og gripu í spil 
á meðan. Strákarnir úr Stríði og 
friði tóku sér svo stöðu með Bubba 
á sviðinu og renndu í gegnum nýju 
plötuna, Fjóra nagla, með glæsi-
brag. Öll hersingin var svo klöppuð 
upp og þá fengu mörg af þekktustu 
lögum Bubba að hljóma.

Eins og kunnugt er var þetta stór 
helgi fyrir Bubba því auk tónleik-
anna gekk hann í heilagt hjónaband 
með Hrafnhildi Hafsteinsdóttur í 
gær. Ný plata Bubba er væntanleg 
í verslanir á miðvikudaginn.

Bubbi á stóra sviðinu

UPPRENNANDI AÐDÁANDI Edvard Börkur og Edvard Dagur.

Í STUÐI Sigurður Þórir og Guðveig Lilja 
voru mætt í Borgarleikhúsið.

ÚTILEGUSTEMNING Bubbi og strákarnir í 
Stríði og friði tóku því rólega fyrir framan 
hjólhýsin.

FJÓRIR NAGLAR Í BORGARLEIKHÚSINU Bubbi Morthens var í fantaformi á útgáfutónleikum sínum í Borgarleikhúsinu á föstudags-
kvöld. Þar lék hann lög af væntanlegri plötu sinni, Fjórir naglar, í bland við eldra efni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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895,-
LYKTA borðlampi.
Dökkgrænt. H27 cm. 

ORGEL skermur f/loftljós  895,-  
Ólitað. L22xB22, H31 cm.

KNAPPA loftljós  2.490,-  
Hvítt. Ø46 cm.

GRÖNÖ borðlampi 2 stk. 995,-  
L12xB12, H28 cm /L14xB14, H35 cm

RIBBA rammi  795,-  
Birki. L23xB23 cm. 

KNUBBIG borðlampi 895,-  
Gler/bleikt. Ø11, H12 cm.

LEDING braut m/3 loftkösturum 995,-  
Silfurlitað. L71 cm. Halógenperur fylgja.

RIBBA rammi  495,-/stk.  Eik. L13x18 cm.

TEXTUR borðlampi 2.990,-  
Hvítt/blóm svart. H48 cm. 

RIBBA rammi  495,-  
Svart. L13xB18 cm.

RIBBA rammi  1.190,-  
Svart. L40xB50 cm. 

RIBBA rammi  1.690,-  
Birki. L50xB70 cm. 

RIBBA rammi  495,-  
Hvítt. L13xB18 cm.

RIBBA rammi  995,-  Svart. L50xB23 cm. 

MAREK vegg-/gólflampi 1.890,-  
Hvítt. L25xB96 cm.

RIBBA rammi  1.590,-  
Birki. L30xB88 cm.  
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000
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12
14

ZOHAN    kl.3 - 5.30 - 8 - 10.15
SEX AND THE CITY kl. 5.20- 8
INDIANA JONES 4  kl.3 - 10.40

10
14
12

ZOHAN kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.30
ZOHAN LÚXUS kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY kl.1 - 5 - 8 - 11
INDIANA JONES 4   kl. 2.30 - 5.20 - 8 - 10.40
PROM NIGHT    kl. 10.15
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 3.30 - 5.45 - 8 
HORTON   kl.1 ÍSLENSKT TAL

BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.1 ÍSLENSKT TAL

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

10

14
12

ZOHAN kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
SPEED RACER kl.3 - 6 - 9
SEX AND THE CITY kl.3 - 6 - 9
INDIANA JONES 4 kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30

5%

SÍMI 551 9000

16
12
7
12

7

88 MINUTES kl. 3 - 5.40 - 8 -10.20
FORBIDDEN KINGDOM kl. 3 - 5.30 - 8 -10.30
KICKIN ÍT OLD SKOOL kl. 3 - 8
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl. 3 - 8 - 10.15
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 5.45 - 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

HANN BLÆS 
ÞIG Í DRASL!

FRÁBÆR
SPENNUMYND!

Ótrúlegar tæknibrellur sem ættu að 
heilla alla í fjölskyldunni, unga sem aldna.

Frá höfundum MATRIX 
kemur einhver hraðasta mynd síðari ára.

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

SKYLDUÁHORF FYRIR ALLA SEM HAFA 
GAMAN AF HRAÐA, BÍLUM OG TÆKNI.

ATH. Leyfð öllum aldurshópum

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS
SPEED RACER kl. 2D - 5D - 8 - 10:50 L

SPEED RACER kl. 2 - 5 VIP
FORBIDDEN KINGDOM kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

INDIANA JONES 4 kl. 3 - 5:30 - 8D - 10:40D 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:40 VIP
LOVE IN TIME OF CHOLERA kl. 5:30 - 8:15 7

NEVER BACK DOWN kl. 10:40 14

IRON MAN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

NIM´S ISLAND kl. 3 L

SEX AND THE CITY kl. 2 - 5 - 8 - 10:50 14

SPEED RACER kl. 2D - 5D - 8D - 10:50D L

INDIANA JONES 4 kl. 1:30 - 4 - 6:30 - 9 12

DIGITAL

ZOHAN                       kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:20 10

SPEED RACER kl. 2 - 5 - 8 L

SEX AND THE CITY kl. 11:00 14

SPEED RACER kl. 2 - 5 - 8 L

IN THE VALLEY OF ELAH kl.  10:30 16

NIM´S ISLAND kl.  2 - 6 12 

FORBIDDEN KINGDOM kl. 8 - 10:10 16

SPEED RACER kl. 2 - 5 - 8 L

WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 2 - 6 L

HAROLD AND KUMAR 2 kl. 4 12

NEVER BACK DOWN kl. 8 14

PROM NIGHT kl. 10:45 16

THE HUNTING PARTY kl. 10:20 12

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ZOHAN kl. 2, 4.30, 8 og 10.10 10

SEX AND THE CITY kl. 4, 7 og 10.10 14

INDIANA JONES 4 kl. 2, 4.30, 7 og 10 12

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 2 12

STELPURNAR ERU MÆTTAR Á HVÍTATJALDIÐ

- K.H., DV.

- 24 STUNDIR

- V.J.V., Topp5.is / FBL- J.I.S., film.is

- Þ.Þ., DV

Gaui litli býr í Álafosskvos-
inni og unir sér þar vel. Nú 
ætlar hann ásamt fleirum 
að halda tónleika í Kvosinni.

„Við ætlum að draga bílskúrsbönd, 
og aðrar sveitir sem allajafna hafa 
ekki verið að koma fram, í Kvos-
ina,“ segir Guðjón Sigmundsson, 
betur þekktur sem Gaui litli. Gaui 
flutti í Álafosskvosina fyrir tveim-
ur árum og er nú farinn að láta að 
sér kveða í Kvosinni. Hinn 14. júní 
munu íbúar Álafosskvosarinnar, 
Varmársamtökin og Mosfellsbær 
standa fyrir tónleikum í Kvosinni, 
nánar tiltekið á planinu fyrir fram-
an Sundlaugina, Stúdíó Sigur 
Rósar.

Aðstæður á planinu eru kjörnar 
til tónleikahalds að sögn Gauja. 
„Brekkan við hliðina á planinu er 
svona stallabrekka sem var gerð á 
tímum Sigurjóns Péturssonar sem 
setti þarna upp fyrsta útileikhús 
landsins,“ segir Gaui en brekkan 
mun nú koma áhorfendum að 
góðum notum á tónleikunum. Gaui 

segir að stefnt sé að því að vera 
með uppákomur á planinu oftar í 
sumar. 

Tónleikarnir eiga að standa frá 
16-20 og segir Gaui að útsendarar 
frá útgáfufyrirtækjum landsins 
verði á svæðinu. Hann segir að enn 
geti hljómsveitir skráð sig til leiks, 
vilji þær spila. Sjálfur er Gaui 
gamall slagverkshrókur og hefur 
slegið ófáar vambirnar. „Það er 
aldrei að vita nema ég troði upp og 

hamri vambir,“ segir Gaui sem 
eins og alþjóð veit er þekktur fyrir 
að skarta veglegri vömb. Hann úti-
lokar ekki að hún verði lamin fyrir 
gesti og gangandi. „Sjón er sögu 
ríkari. Meira gef ég ekki upp.“

Gaui kann vel við sig í Kvosinni. 
„Ég þrífst andskoti vel innan um 
listamenn og þroskahefta,“ segir 
Gaui en hvort tveggja er að finna í 
Kvosinni þar sem hann elur mann-
inn. soli@frettabladid.is

Gaui litli heldur tónleika

Í STALLABREKKUNNI Gaui litli heldur grasrótartónleika í Álafosskvosinni um næstu 
helgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ghosts From The Past er aðeins 
þriðja Bang Gang-platan, en hinar 
fyrri eru You sem kom út 1998 og 
Something Wrong frá 2003. Nýja 
platan er ólík fyrri plötunum að 
því leyti að nú syngur Barði öll 
lögin sjálfur, fær aðeins hjálp við 
bakraddirnar, en á fyrri plötunum 
komu við sögu fjölmargir gesta-
söngvarar þar á meðal Esther 
Thalia Casey, Nicolette og Daníel 
Ágúst. Tónlistin hefur líka þróast 
nokkuð. Hæggenga og stemnings-
fulla stofupoppið sem einkenndi 
Some thing Wrong er enn á sínum 
stað, en inn á milli er brugðið út 
frá því, hvort sem það er bjart 
popp í sígildum stíl (The World Is 
Gray), nýbylgjurokk (Black 
Parade) eða ambient-popp (tvö síð-
ustu lögin sem unnin eru með 
Frakkanum Anthony Gonzales úr 
M83). Stemningin á plötunni minn-
ir mann stundum á frönsku sveit-
ina Air, enda setur blætishljóðfæri 
þeirra Air-manna, Fender Rhodes-
rafmagnspíanóið (sem Daði Birg-
isson leikur listilega á í mörgum 
laganna) sterkan svip á plötuna.

Barði Jóhannsson er meistari í 
þeirri list að búa til flottan hljóm. 
Hann hefur þetta aukalega sem 
getur gert gott lag frábært. Þetta 
er augljóst þegar maður hlustar á 
Ghosts From The Past. Það er leit-
un að poppplötu sem hljómar jafn 
vel. Textarnir eru flestir í drunga-
legri kantinum og þær andstæður 
sem bjart og áferðarfagurt poppið 
og dökkir textarnir skapa koma 
stundum skemmtilega út, til dæmis 
í upphafslaginu The World Is Gray.

Lögin eru misgóð, en nokkur 
þeirra eru afbragð, til dæmist fyrr-
nefnt The World Is Gray, One More 
Trip, Black Parade, I Know You 
Sleep, Lost In Wonderland og lagið 
Don’t Feel Ashamed sem Keren 
Ann semur og syngur með Barða. Á 
heildina litið er þetta fín poppplata 
þó að tónlistin á henni sæti kannski 
ekki tíðindum. Það má líka velta 
upp þeirri spurningu hvort platan 
hefði orðið enn sterkari ef Barði 
hefði fengið gestasöngvara til að 
syngja hluta laganna. Hann er 
ágætur söngvari, en söngur hans er 
svolítið hlutlaus.  Trausti Júlíusson

Meistari popphljómsins

TÓNLIST
Ghosts From The Past
Bang Gang

★★★
Barði Jóhannsson sannar það með 
Ghosts From The Past að hann 
er meistari í því að búa til flottan 
popphljóm. Fín plata sem aðdáendur 
Bang Gang ættu ekki að láta fram hjá 
sér fara.

HANN BLÆS
ÞIG Í DRASL!

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓKL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 BORGARBÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

SparBíó 550krSparBíó 550kr
laugardag og sunnudag

IRON MAN
kl. 3 í Álfabakka

Indiana Jones 4
kl. 3 í Álfabakka  og 
kl. 1:30 í kringlunni

SEX AND THE CITY
kl. 2 í Kringlunni

FORBIDDEN KINGDOM
kl. 3 í Álfabakka

SPEED RACER
kl. 2 í Álf., kl. 2 í kringl., kl. 2 
á sel.,2 á ak., og kl. 2 í kef.

NIMS ISLAND
kl. 2 á Akureyri

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS
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Elton John og kærasti hans, David 
Furnish, hafa boðist til 
að skjóta skjólshúsi yfir 
söngkonuna Lily Allen, 
sem varð svo drukk-
in á afhendingu 
verðlaunanna 
Glamour Women 
of the Year nú 
í vikunni að 
dyravörður varð að 
halda á henni út. Lily 
má dvelja á sveitasetri 
þeirra í suðaustur-
hluta Englands til að 
jafna sig og hvíla sig á 
partístandinu sem hún 
hefur verið iðin við að 
undanförnu. Ekki er 
vitað hvort Allen hefur 
tekið tilboðinu. 

Orðrómur um að Paris Hilton eigi 
von á barni komst á kreik á 

dögunum, eftir að glöggir 
áhorfendur þóttust sjá 
móta fyrir kúlu undir 
þröngum satínkjól sem 

partíprinsessan klædd-
ist á barnum Crown 
Bar í Los Angeles fyrir 

skömmu. Paris hefur 
ekki farið leynt með 
að hana langi í börn 

með kærastanum 
Benji Madden 
á næstunni. 
Talsmaður hennar 

hefur neitað þessum 
sögusögnum, en það 
slær heldur lítið á 
þær, þar sem slíkar 

staðhæfingar virðast vera í tísku hjá 
verðandi foreldrum í Hollywood.

Liv Tyler ku vilja gera aðra tilraun 
til að bjarga hjónabandi sínu og 
Roystons Langdon, en 
leikkonan staðfesti að 
þau hefðu slitið sam-
vistir fyrir um mánuði. 
Samkvæmt heim-
ildum OK! komst 
leikkonan á þá 
skoðun eftir að 
hafa ráðfært sig 
við vinkonu sína, 
Gwyneth Paltrow. 
„Hún er ofboðslega 
sorgmædd og heldur 
að hún hafi gert 
mistök,“ segir heim-
ildarmaður blaðsins. 
Langdon og Tyler eiga 
saman soninn Milo, en þau voru 
gift í fimm ár. 

Lindsay Lohan hefur tekið að 
sér aðalhlutverkið í rómantísku 
grínmyndinni Labour Pains. Myndin 
fjallar um konu sem þykist vera 
barnshafandi til að koma í veg fyrir 
að yfirmaður hennar reki hana. 
Lohan hefur átt í nokkrum 

vandræðum með að 
endurlífga feril sinn 
eftir stormasamt 
ár í fyrra. Hvort 
Labour Pains verði 
til þess að blása 

nýju lífi í hann 
mun koma 

í ljós, en 
aðrir 
leikarar í 
mynd-
inni eru 

lítt þekktir.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sienna Miller og Rhys Ifans eru 
hætt saman, samkvæmt heimild-
um The Sun. Sienna mun hafa 
hringt í kærasta sinn frá Prag til 
að slíta sambandinu, en Ifans var 
við tökur í Englandi. Það mun 
hafa verið afbrýðisemi Ifans sem 
gerði út af við sambandið, en 
Sienna stóð Rhys nýlega að því að 
lesa sms-skilaboð hennar. Hann 
mun hafa verið sérstaklega 
afbrýðissamur út í Matthew 
Rhys, fyrrverandi kærasta 
Siennu, sem hún hefur umgeng-
ist upp á síðkastið til að kynna 
mynd sem þau léku saman í. 

Í júnítölublaði breska Elle er 
hins vegar að finna viðtal við 
Siennu, þar sem hún fer fögrum 
orðum um sambandið og Ifans. 

„Þegar nafn hans ber á góma fer 
ég að brosa eins og kjáni, af því 
að ég fer strax að hugsa um hann 
og það gerir mig hamingjusama. 
Hann gerir mig bara hamingju-
sama,“ segir Sienna þar. Hún 
neitar því að þau séu trúlofuð, og 
segir vangaveltur fjölmiðla þess 
efnis hafa leitt til þess að þau hafi 
bæði fengið símtöl frá mæðrum 
sínum. „Það er skrítið. En ég er 
svo ánægð með samband okkar 
eins og það er. Það hefur alltaf 
verið ótrúlega auðvelt og þægi-
legt og þessar fréttir búa bara til 
flækjur sem eru ekki til staðar,“ 
segir Sienna. 

Sienna og Rhys hætt saman

SLEIT SAMBANDINU Sienna Miller mun 
hafa hringt í Rhys Ifans frá Prag til þess 

að slíta sambandinu.

Bíómiðinn í Regnboganum 
hefur verið lækkaður úr 
þúsund krónum í 650 
krónur. Jón Gunnar Geirdal, 
markaðsstjóri Senu, segir 
um tilraun að ræða og muni 
hún standa yfir í sumar. 
Hins vegar er ólíklegt að 
verðið breytist almennt í 
kvikmyndahúsunum. „Það 
væri óskandi, en það er því 
miður ekki hægt.“ Allar 
stórmyndir sumarsins ættu 
að rata í Regnbogann, fyrr 
eða síðar og segir Jón 
tilraunina vera stórt skref 
fyrir Senu. „Núna er að 
minnsta kosti eitt kvikmyndahús þar sem fólk getur farið ódýrt í bíó.“ Í 
kjölfarið færist Græna ljósið í Háskólabíó. Hugsanlegt er að Regnbog-
inn haldi þessu verði ef vel gengur.  - kbs

Ódýrara í bíó

ENN EITT KREPPURÁÐIÐ FELLUR Í HENDUR 
NEYTENDA.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Á undanförnum mánuðum hafa fjölmargir viðskiptavinir 
óskað eftir hækkun dælulyklaheimilda.  

Af þeim sökum hefur Atlantsolía ákveðið að sólarhringsheimildir 
allra dælulykla með 5.000 krónum verði hækkaðar í 10.000   
og sólarhringsheimildir með10.000 verði hækkaðar í 15.000.

Þeir viðskiptavinir okkar sem vilja halda eldri sólarhringsheimild 
er bent á að hafa samband við skrifstofu okkar, í síma eða með 
tölvupósti. 

Athygli er vakin á því að viðskiptavinir geta hvenær sem er 
breytt sólarhringsheimildum í 5, 10,15 eða 25 þúsund kr.

Dælulyklahafar
hækkun sólarhringsheimilda

Allar nánari upplýsingar má finna á 
vefsíðu okkar www.atlantsolia.is, með 

því að hringja í síma 591 3100 eða 
með því að senda okkur tölvupóst á 

atlantsolia@atlantsolia.is
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Evrópumótið í fótbolta
Sviss-Tékkland  0-1
0-1 Václav Sverkos (70.).
Portúgal-Tyrkland  2-0
1-0 Pepe (61.), 2-0 Raul Meireles (90.+2).

Undank. EM í handb. kvk.
Rúmenía-Ísland 33-23 (16-12)
Mörk Íslands: Hanna G. Stefánsdóttir 5, Sólveig
Lára Kjærnested 4, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 3, 
Sunna María Einarsdóttir 3, Dagný Skúladóttir 2, 
Sara Sigurðardóttir 1, Hrafnhildur Skúladóttir 1,
Stella Sigurðardóttir 1, Rakel Dögg Bragadóttir 1,
Karen Knútsdóttir 1, Arna Sif Pálsdóttir 1.
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 25 skot.

Landsbankadeild kvenna
KR-Stjarnan  2-0
1-0 Hrefna Huld Jóhannesdóttir (35.), 2-0 Agnes
Þóra Árnadóttir (89.).
Keflavík-Valur  1-9
0-1 Pála Marie Einarsdóttir, 0-2 Vanja Stefanovic,
0-3 Sif Rykær, 0-4 Hallbera Guðný Gísladóttir, 0-5
Málfríður Erna Sigurðardóttir, 0-6 Margrét Lára
Viðarsdóttir, 0-7 Málfríður Erna Sigurðardóttir, 1-7
Björg Ásta Þórðardóttir, 1-8 Rakel Logadóttir, 1-9
Helga Sjöfn Jóhannesdóttir.
Breiðablik-Fylkir  4-0
1-0 Hlín Gunnlaugsdóttir (31.), 2-0 Elín Anna 
Steinarsdóttir (46.), 3-0 Berglind Björg Þorvalds-
dóttir, 4-0 Berglind Bjög Þorvaldsdóttir (86.).
Fjölnir-Þór/KA  3-3
0-1 Bojana Besic (37.), 0-2 Arna Sif Ásgrímsdóttir
(45.), 1-2 Kristin R. Hextall (52.), 1-3 Rakel
Hönnudóttir (60.), 2-3 Rúna Sif Stefánsdóttir
(80.), 3-3 Birna Sif Kristinsdóttir (88.).
Afturelding-HK/Víkingur  0-0

ÚRSLIT

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir og Sveinn Elías 
Elíasson eru í forystu í sínum 
aldursflokkum eftir fyrri dag á 
Norðurlandamóti unglinga í 
fjölþraut í Finnlandi.  - óþ

NM unglinga í fjölþrautum:

Sveinn og 
Helga í forystu

> Sigrún Brá á leið til Peking

Sigrún Brá Sverrisdóttir, sundfélagi Fjölnis, 
náði B-lágmarki í 200 metra skriðsundi 
á Mare Nosturm-mótaröðinni í Mónakó 
í gær og fær því að taka þátt í Ólympíu-
leikunum í Peking í lok sumars. Sigrún 
Brá tvíbætti Íslandsmetið í greininni 
en Lára Hrund Bjargardóttir átti 
áður Íslandsmetið í greininni á 
tímanum 2.04.86 sem hún setti 
árið 2001. Sigrún Brá synti fyrst á 
tímanum 2.03.79 í undanrásum 
og gerði svo enn betur í úrslita-
sundinu og synti á tímanum 
2.03.35.  

KR lenti í talsverðum erfiðleikum með Stjörnuna í 
hellirigningu á KR-vellinum en vann á endanum 
sanngjarnan 2-0 sigur. 

KR komst í 1-0 á 35. mínútu þegar markvörðurinn 
Sandra Sigurðardóttir hjá Stjörnunni missti klaufalega 
frá sér fyrirgjöf Hólmfríðar Magnúsdóttur beint í hlaupa-
leið markadrottningarinnar Hrefnu Huldar Jóhannesdóttur 
sem hreinlega gat ekki annað en skorað. Landsliðsmarkvörð-
urinn Sandra átti þó eftir að bæta fyrir mistök sín svo eftir 
var tekið þar sem það var ekki síst fyrir frábæran leik hjá 
henni sem KR-stúlkum gekk illa að bæta við öðru marki 
þrátt fyrir þungar sóknarlotur þeirra. 

Það var ekki fyrr en á 89. mínútu sem seinna mark KR 
kom og það var af dýrari gerðinni. Hrefna Huld og Hólm-
fríður áttu fallegt þríhyrningsspil úti á vinstri vængnum, 
Hólmfríður átti svo sendingu inn í teiginn á varamanninn 
Agnesi Þóru Árnadóttur sem afgreiddi boltann í markhorn-
ið efst og þar við sat. 

Helena Ólafsdóttir, þjálfari KR, var sátt við þrjú stig.

„Við áttum náttúrulega að vera búnar að klára leikinn miklu 
fyrr en mér fannst engin hætta stafa að okkar marki. Maður 
er hins vegar náttúrulega aldrei róleg í stöðunni 1-0 og það 
má lítið út af bera í þessari deild og því eins gott að koma vel 
undirbúin fyrir alla leiki,“ sagði Helena.

Það var sannarlega meistarabragur á Valsstúlkum í gær en þær 
fóru illa með Keflavík og rassskelltu þær 1-9 í Keflavík og Elísa-

bet Gunnarsdóttir, þjálfari Vals, var því í skýjunum í leikslok.
„Við komum vel undirbúnar fyrir leikinn og vissum að við 
þyrftum að sýna góðan leik til þess að taka stigin þrjú og það 
má segja að það hafi allt verið að smella hjá okkur sem gat 
smollið,“ sagði Elísabet sem kvað Valsliðið vera stöðugt að 

bæta leik sinn. 
„Það er búinn að vera stigandi í okkar leik í sumar og við 
erum að fá leikmenn aftur úr meiðslum og ég er bara mjög 

ánægð með hvernig þetta er að spilast og það stefnir allt 
í hörkuleik í næstu umferð,“ sagði Elísabet.
Valur og KR mætast á Vodafone-vellinum á næstkomandi 

miðvikudag kl. 19.15 í einum af stórleikjum sumarsins.   

LANDSBANKADEILD KVENNA Í FÓTBOLTA: 5. UMFERÐ FÓR FRAM Í GÆR ÞAR SEM KR OG VALUR UNNU BÆÐI SÍNA LEIKI 

Línurnar að skýrast í Landsbankadeild kvenna

HANDBOLTI Karlalandslið Íslands 
í handbolta mætir Makedóníu í 
fyrri leik liðanna í undankeppni 
HM í dag en leikurinn fer fram í 
Skopje í Makedóníu. Guðmundur 
Guðmundsson, landsliðsþjálfari 
Íslands, á von á erfiðum leik.

„Ég á von á því að Makedóníu-
menn eigi eftir að reyna að keyra 
í bakið á okkur og beita hraðri 
miðju og þeir reyna eflaust að 
leggja mikið upp úr hraðaupp-
hlaupum, þannig að við verðum 
að vera á tánum og fljótir til 
baka. Þetta er mjög vel spilandi 

lið hjá Makedóníu og það verður 
uppselt í höllinni og allt brjálað 
og við eigum von á óblíðum mót-
tökum,“ sagði Guðmundur vit-
andi að íslenska liðið er búið að 
vera lengi á ferðalagi.

„Leikurinn á ekki síst eftir að 
reyna á hópinn í ljósi þess að við 
erum búnir að vera á löngu ferða-
lagi og það tekur sinn toll. Það 
kemur í ljós og reynir á menn að 
gíra sig upp í erfitt verkefni eftir 
góðan árangur í Póllandi en við 
stefnum að sjálfsögðu á sigur,“ 
sagði Guðmundur.  - óþ  

Ísland mætir Makedóníu í undankeppni HM í dag:

Erfitt verkefni

HÓPURINN Íslenska liðið stillir sér upp á hóteli sínu í Skopje í Makedóníu í gær.
 ALEKSANDAR DJOROVIC

HANDBOLTI Kvennalandslið Íslands 
í handbolta tapaði 33-23 í seinni 
leik sínum gegn Rúmeníu í 
undankeppni HM í handbolta í 
Rúmeníu í gær. Þrátt fyrir stórt 
tap Íslands mátti greina bata-
merki á leik íslenska liðsins frá 
fjórtán marka tapinu í Laugar-
dalshöll um síðustu helgi og 
Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari 
var ágætlega sáttur við leikinn.

„Maður vill náttúrulega aldrei 
tapa en það er samt stór munur á 
því hvernig þú tapar. Ef við 
berum þennan leik saman við 
fyrri leikinn í Laugardalshöll þá 
má með sanni segja að það hafi 
verið batamerki á liðinu. Það var 
mun meiri barátta í liðinu og 
stelpurnar voru að leggja sig 
100% fram og gerðu sitt besta 
gegn mjög sterkum andstæðingi,“ 
sagði Júlíus sem telur að íslenska 
liðið geti lært mikið af leiknum.

„Mér fannst við vera að fá góða 
markvörslu og náðum að keyra 
hraðaupphlaupin ágætlega í 
framhaldi af því og það er 
eitthvað sem við verðum að 
byggja á,“ sagði  Júlíus. - óþ

Undankeppni EM í handb.:

Batamerki á 
leik Íslands

MARGT JÁKVÆTT Júlíus Jónasson lands-
liðsþjálfari var ánægður með margt í leik 
íslenska liðsins. TIHI JOVANOVIC

FÓTBOLTI Tékkar sigruðu heima-
menn Sviss, 1-0, í opnunarleik 
Evrópumótsins og Portúgalar 
báru sigurorð af Tyrkjum, 2-0, í 
seinni leik gærdagsins.

Svisslendingar veittu Tékkum 
mikla mótspyrnu í gær og voru í 
raun sterkari aðilinn lengst af í 
fyrri hálfleik. Fyrirliðinn Alex-
ander Frei fór fyrir sínum mönn-
um og var þeirra hættulegasti 
maður og Peter Cech mátti hafa 
sig allan við að verja frá honum í 
tvígang. Frei þurfti svo að yfir-
gefa völlinn vegna meiðsla.

Tékkar voru alls ekki sannfær-
andi í sóknaraðgerðum sínum en 
vörnin hélt velli og staðan var því 
0-0 í hálfleik.

Það dró svo til tíðinda á 70. mín-
útu þegar varamaðurinn Vaclav 
Sverkos kom Tékkum yfir eftir að 
boltinn barst inn fyrir vörn heima-
manna. Sverkos tímasetti hlaup 
sitt fullkomlega og átti ekki í mikl-
um vandræðum með að leggja 
boltann framhjá markverði Sviss. 

Sviss fékk þó kjörið tækifæri til 
þess að jafna leikinn á 80. mín-
útu en skot Johans Vonlanth-
en hafnaði í markslá Tékka. 

Tékkar héldu út og upp-
skáru mikilvægan sigur 
þrátt fyrir að vera langt 
frá sínu besta.

Portúgalir voru talsvert meira 
með boltann í leiknum gegn 

Tyrkjum án þess þó að skapa 
sér nógu afgerandi marktæki-

færi. 
Cristiano 

Ronaldo 
komst næst því 

að skora í fyrri 
hálfleik þegar aukaspyrna 

hans var naumlega varin í 
stöng en staðan var 0-0 í 
hálfleik.

Fyrsta mark leiksins kom 
á 61. mínútu þegar portú-

galski varnarmaðurinn Pepe tók 
sig til og fann loks glufu á varnar-
múr Tyrkja eftir glæsilegt þrí-
hyrningsspil við Nuno Gomes og 
skoraði einn á móti Volkan Demir-
el. Gomes var nálægt því að bæta 
öðru markinu við stuttu síðar en 
skalli hans fór þá í slá. Annað 
mark Portúgal kom ekki fyrr en í 
uppbótartíma þegar varamaður-
inn Raul Meireles skoraði af stuttu 
færi eftir stoðsendingu Joaos 
Moutinho. Góður sigur hjá Portú-
gal sem gefur fögur fyrirheit um 
framhaldið. omar@frettabladid.is 

Úrslit samkvæmt bókinni
Engin óvænt úrslit voru í fyrstu leikjum EM í fótbolta í gær þegar Tékkland 
sigraði Sviss og Portúgal, sem þykir sigurstranglegt á mótinu, sigraði Tyrkland.  

FYRSTA 
MARKIÐ
Vaclav Sverkov 
skoraði fyrsta 
mark EM.

NORDIC PHOTOS/GETTY

FÖGNUÐUR Portúgalir virkuðu beittir í fyrsta leik sínum á EM í gærkvöld þegar þeir 
báru sigurorð af Tyrkjum. Hér fagna Cristiano Ronaldo og Deco markaskoraranum 
Pepe sem skoraði fyrra mark Portúgal  í leiknum. NORDIC PHOTOS/GETTY
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Fyrsta „alvöru“ skáldsagan sem ég las í skóla var 
meistaraverk Charlotte Brontë, Jane Eyre. Ég var 
ellefu ára gömul í breskum stúlknaskóla en þar 
þótti vel við hæfi að hefja bókmenntafræðslu 
ungra kvenna með þessari rómantísku sögu um 
munaðarlausa stúlku sem er ráðin sem kennslu-
kona á dularfullt ættarsetur hjá  hinum dularfulla 
og myndarlega Mr. Rochester.

Fyrir utan þá snilld að Brontë notar óbeinar til-
vísanir í gegnum allt verkið úr breskum bókmennt-
um allt frá Paradísarmissi upp í Sir Walter Scott, 
þá hefur hún allt það að geyma sem einkennir 
afbragðsreyfara og hefur heillað lesendur í meira 
en 160 ár: vonda ættingja, hræðileg leyndarmál, 
ástir, vonbrigði, dulræn fyrirbrigði og ófreskjur uppi 
á háalofti. Síðar las ég bók hinnar Brontë-systur-
innar, Emily, um rokgjörnu hæðirnar á Wuthering 
Heights og sú bók heillaði mig meira, hún var enn 

sorglegri, hræðilegri og gotneskari. (Og Kate Bush 
skrifaði heldur ekki lag um Jane Eyre). Það kætti 
mig samt að sjá nýja BBC-útgáfu af Jane Eyre á 
sunnudagskvöldum á RÚV en sunnudagskvöld 
hafa að mínu mati alltaf verið fullkomin fyrir bresk 
búningadrömu þar sem myndarlegir dökkhærðir 
karlmenn og snoppufríðar stúlkur með rósrauðar 
kinnar líða um á kuldalegum ættarsetrum eða 
bregða sér á veiðar. Nýjasta Jane Eyre er alveg 
eins og ég hafði ímyndað mér hana, sterk, þögul, 
látlaus, í gráum fötum með rósrauðar kinnar og 
reyndar fékk leikkonan Ruth Wilson BAFTA-verð-
launin fyrir túlkun sína. Gotneskur andi verksins 
kemst vel til skila í landslagi þar sem sólin skín 
aldrei og veggir Thornfield Hall eru gráir innan sem 
utan. Leyndarmálið á háaloftinu hefur enn ekki 
komið í ljós og því alls ekki vitlaust að byrja að 
horfa þó að serían sé hálfnuð. 

EKKI MISSA AF

13.45 13.45 Keflavík-KR 
BEINT   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

18.00 Seinfeld   STÖÐ 2 EXTRA

19.10 Derren Brown   STÖÐ 2

20.30 Jane Eyre   SJÓNVARPIÐ

21.30 Boston Legal  
  SKJÁREINN

STÖÐ 2

12.15  Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku.  Endurtekið á klukkustundarfresti.

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll og Friðþjófur forvitni. 

09.07 Disneystundin  Alvöru dreki, Sígild-
ar teiknimyndir, Nýi skólinn keisarans

09.59 Fræknir ferðalangar
10.23 Hjálp, ræningjar!  (1:3) (e)

10.49 Gæludýr úr geimnum  (7:26)

11.30 Játningar ungrar dramadottn-
ingar  (e)

13.00 Á faraldsfæti - Víetnam  (e) 

13.30 Ný Evrópa með augum Palins  
14.30 Viðtalið  Lisbeth Knudsen (e)

15.00 Hvað veistu?  (Viden om)

15.30 EM 2008 - Upphitun  
16.00 EM í fótbolta 2008  Bein útsend-
ing frá leik Austurríkismanna og Króata. 

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Landsleikur í handbolta  Bein út-
sending frá fyrri leik Makedóna og Íslend-
inga í umspili um sæti á HM 2009.

18.55 Fréttayfirlit
19.05 Landsleikur í handbolta  Make-
dónía-Ísland, seinni hálfleikur.

19.50 Fréttir
20.25 Veður

20.30 Jane Eyre  (3:4) Breskur þáttur 
byggður á sögu eftir Charlotte Brontë. 

21.25 EM 2008 - Upphitun  
21.35 EM í fótbolta 2008  Upptaka frá 
leik Þjóðverja og Pólverja sem var fyrr um 
kvöldið. 

23.20 EM 2008 - Samantekt
23.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 The United States of Leland
08.00 Moonlight And Valentino  (e)

10.00 Wide Awake
12.00 Fíaskó
14.00 Moonlight And Valentino  (e)

16.00 Wide Awake
18.00 Fíaskó
20.00 The United States of Leland
22.00 North Country  Átakanleg kvik-
mynd sem tilnefnd var til tveggja Óskars-
verðlauna. Námuverkakona fer í mál við 
námufyrirtæki á grunvelli kynjamisréttis.  

00.05 Æon Flux
02.00 Kin
04.00 North Country

07.50 Vörutorg
08.50 MotoGP  Bein útsending frá 
Katalóníu á Spáni þar sem sjöunda mót 
tímabilsins í MotoGP fer fram.

13.05 Professional Poker Tour  (e)

14.35 Dr. Phil  (e)

15.20 The Real Housewives of Orange 
County  (e)

16.10 Age of Love  (e)

17.00 America’s Next Top Model  (e)

17.50 One Tree Hill  (e)

18.40 The Office  (e) 

19.10 Snocross  (10:12) Íslenskir snjó-
sleðakappar í keppni þar sem ekkert er 
gefið eftir. Keppendur þurfa að glíma við 
erfiðar brautir og keppnin hefur aldrei verið 
eins spennandi. Kraftur, úthald og glæsileg 
tilþrif frá upphafi til enda.

19.40 Top Gear  (17:17) Vinsælasti bíla-
þáttur Bretlands, enda með vandaða og 
óháða gagnrýni um allt tengt bílum og 
öðrum ökutækjum, skemmtilega dagskrár-
liði og áhugaverðar umfjallanir.

20.40 Are You Smarter than a 5th Gra-
der?  Spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. 
Spurningarnar eru teknar úr skólabókum 
grunnskólabarna en svörin geta vafist fyrir 
fullorðnum.

21.30 Boston Legal  (19:20) Bráðfynd-
ið lögfræðidrama um skrautlega lögfræð-
inga í Boston. Jerry Espenson ver fyrrver-
andi kærustu sem er handtekin fyrir vændi; 
Shirley Schmidt og Carl Sack hjálpa konu 
sem fer í mál við kaþólsku kirkjuna fyrir að 
banna henni að verða prestur og valdamiklir 
menn vilja fá Denny Crane til að bjóða sig 
fram til forseta.

22.20 Brotherhood  (9:10) Dramatísk og 
spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy 
og Mike Caffee. Annar er efnilegur stjórn-
málamaður en hinn forhertur glæpamaður. 

23.20 Secret Diary of a Call Girl  (e)

23.50 Svalbarði  (e)

00.50 Minding the Store  (e)

01.15 Vörutorg
02.15 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney og 
vinir, Ofurhundurinn Krypto og Fífí. 

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi vaknar með 
börnunum og sýnir teiknimyndir með ís-
lensku tali. 

09.35 Krakkarnir í næsta húsi
09.55 Tommi og Jenni
10.20 Draugasögur Scooby-Doo  (8:13)

10.45 Justice League Unlimited
11.10 Ginger segir frá
11.35 Bratz
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.50 Neighbours
14.15 America´s Got Talent  (6:12)

15.05 Primeval  (1:6)

16.05 Back To You  (7:14)

16.30 The New Adventures of Old 
Christine  (8:22)

16.55 60 minutes  
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Derren Brown - Hugarbrellur 
NÝTT  Sjónhverfinga- og hugarbrellumeistar-
inn Derren Brown heldur uppteknum hætti 
við að beita fórnarlömb sín ótrúlegum hug-
arbrellum og sýna fram á að vegir hugans 
eru órannsakanlegir. Sjón er sögu ríkari.

19.40 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll Þórðar-
son ræðir við áhugavert fólk um lífshlaup 
þess og viðhorf.

20.15 Monk  (8:16) Monk heldur áfram 
að aðstoða lögregluna við lausn sérkenni-
legra sakamála. 

21.00 Cold Case  (18:18) Lily Rush og 
félagar rannsaka óupplýst sakamál. 

21.45 The Riches  (1:7) 

22.30 Curb Your Enthusiasm  (9:10)

23.00 Grey´s Anatomy  (15:16)

23.45 Bones  (10:15)

00.30 Mobile  (2:4)

01.20 Ararat
03.10 Monk  (7:16)

03.55 The Riches  (1:7)

04.40 Cold Case  (18:18)

05.25 Derren Brown
05.50 Fréttir
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON HORFIR Á FRÆGUSTU SKÁLDSÖGU BRETA EINA FERÐINA ENN

Gotnesk rómantík og rósrauðar kinnar

08.50 Landsbankadeildin 2008 
   Fylkir - Þróttur 

10.40 Gillette World Sport  Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir víðan völl. 

11.10 Formúla 1 2008  Útsending frá 
tímatökunni fyrir kappaksturinn í Kanada.

12.45 Landsbankamörkin 2008  Allir leik-
irnir, öll mörkin og bestu tilþrifin skoðuð. 

13.45 Landsbankadeildin 2008  Kefla-
vík - KR. Bein útsending frá leik í Lands-
bankadeild karla.

16.00 F1. Við rásmarkið  Spjallþáttur þar 
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mann-
legu nótunum. 

16.40 Formúla 1 - Kanada  Bein útsend-
ing frá Formúlu 1-kappakstrinum í Kanada.

19.15 Landsbankamörkin 2008   
20.15 Landsbankadeildin 2008  
  Keflavík - KR

22.05 F1. Við endamarkið  Fjallað um at-
burði helgarinnar og gestir í myndveri ræða 
málin. 

22.50 Landsbankamörkin 2008
23.50 Ensku bikarmörkin 
00.50 Boston - LA Lakers  Bein útsend-
ing frá leik í úrslitarimmunni um NBA-meist-
aratitilinn.

17.15 EM 4 4 2  Íþróttafréttamenn Stöðvar 
2 Sport renna yfir hvern leikdag á EM ásamt 
sérfræðingum.

17.45 Coca Cola-mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola-deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

18.15 PL Classic Matches  Hápunktarn-
ir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.

18.45 PL Classic Matches  Hápunkt-
arnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum 
úrvalsdeildarinnar.

19.15 Bestu leikirnir
21.00 EM 4 4 2  Íþróttafréttamenn Stöðvar 
2 Sport renna yfir hvern leikdag á EM ásamt 
sérfræðingum.

21.30 10 Bestu  Annar þátturinn af tíu í 
þessari mögnuðu þáttaröð en í þessum 
þætti verður fjallað um Guðna Bergsson og 
ferill hans skoðaður.

22.20 Bestu leikirnir
00.05  EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðvar 
2 Sport renna yfir hvern leikdag á EM með 
sérfræðingum.

> Charlize Theron
Theron er líklegast þekktust fyrir að 
leika raðmorðingjann Aileen Wuornos í 
kvikmyndinni Monster en fyrir það hlaut 
hún hlaut Óskarsverðlaunin sem besta 
leikkona í aðalhlutverki árið 2003. Stöð 
2 bíó sýnir í kvöld tvær myndir þar sem 
Theron fer með aðalhlutverkið; það eru 
myndirnar North Country og Æon Flux.

▼

▼

▼

▼



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD
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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
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SVT 1

9.20 Talarna i 24 Direkt 10.05 Arve Tellefsen, 
virtuos och glädjespridare 10.55 I trädgården med 
Camilla Plum 11.25 Niklas mat 11.55 Mitt i naturen 
12.25 Leila Khaled - flygkapare 13.25 I love språk 
14.25 Världen 15.25 50+/De grå krigarna 15.55 
Anslagstavlan 16.00 Bolibompa 16.30 Minnenas 
television 17.30 Rapport 18.00 Sportspegeln 
18.45 Jag är bög 19.00 Baronessan 19.25 En 
tjej i maskinrummet 19.30 Mia och Klara 20.00 
Tabu 20.30 Gröna Chicago 21.00 Rapport 21.10 I 
sinnets våld 22.05 Sändningar från SVT24

9.15 Dávgi - Urfolksmagasin 9.35 “Fra en annen 
virkelighet” 10.20 Lille frøken Norge 11.30 Gustav 
Mahlers Symfoni nr 6 13.15 EM rallycross 15.00 
Hva ville Wergeland? 15.30 Åpen himmel: Som et 
fyrlys Jesu navn 16.00 Barne-tv 16.25 Herr Hikke 
16.30 Tett på dyrene 17.00 Søndagsrevyen 17.45 
Sportsrevyen 18.05 En kongefamilie på jobb 18.55 
Kavanagh 20.35 Brettkontroll 21.05 Kveldsnytt 
21.30 Rally: Rally Aurskog-Høland 22.00 Venner 
av Gud 22.55 Uka med Jon Stewart 23.20 Norsk 
på norsk jukeboks

9.00 Historiske arbejdspladser 9.30 Når bundlinjen 
bløder 10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Boxen 10.25 OBS 10.30 Det Europæiske Melodi 
Grand Prix 2008, Finale 13.45 Tro, håb og kær-
lighed 15.30 Bamses Billedbog 16.00 Et dejligt 
hundeliv 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.10 Landsbyhospitalet 18.00 Rejseholdet 19.00 
21 Søndag 19.40 SportNyt 19.50 Beck 21.20 
Mørkets gerninger

10.00 The Weakest Link 11.00 Doctor Who 11.45 
Doctor Who Confidential 12.00 Doctor Who 12.45 
Doctor Who Confidential 13.00 Strictly Come 
Dancing 14.00 Strictly Come Dancing 15.00 Strictly 
Come Dancing 16.00 Strictly Come Dancing 17.00 
Strictly Come Dancing 18.00 Top Gear Xtra 19.00 
Top Gear Xtra 20.00 Top Gear Xtra 21.00 Strictly 
Come Dancing 22.00 Strictly Come Dancing 23.00 
Strictly Come Dancing 0.00 Strictly Come Dancing 
1.00 Strictly Come Dancing 2.00 Strictly Come 
Dancing

15.00 Hollyoaks  Hágæða bresk unglinga-
sápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Holly-
oaks í Chester. Þáttaröðin er ein sú vinsæl-
asta á Englandi þar sem hún hefur verið 
sýnd óslitið síðan 1995.

15.25 Hollyoaks
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks

18.00 Seinfeld  (9:22) Stöð 2 Extra 
sýnir nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins 
og hún leggur sig fjóra daga vikunnar og 
svo aftur um helgar. Jerry Seinfeld er uppi-
standari sem nýtur mikillar kvenhylli en á í 
stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. 

18.30 Seinfeld  (10:22)

19.00 Seinfeld  (9:22)

19.30 Seinfeld  (10:22)

20.00 So You Think You Can Dance 2 
   Dansinn hefst á ný 23. júní á Stöð 2. Af því 
tilefni rifjum við upp danstaktana hjá þátt-
takendum úr seríu tvö. 

20.50 So You Think You Can Dance 2
21.50 Twenty Four 3  (2:24) (e)

22.35 Seinfeld  (9:22)

23.00 Seinfeld  (10:22)

23.25 Seinfeld  (9:22)

23.50 Seinfeld  (10:22)

00.15 American Dad  (13:19)

00.40 Sjáðu
01.05 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
unni TV

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tónlistargrúsk
09.03 Framtíð lýðræðis
10.05 Veðurfregnir
10.15 Útvarpsleikhúsið: Hræðilega fjöl-
skyldan
11.00 Guðsþjónusta í Hafnarfjarðakirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Listin og landafræðin
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli listræninginn
15.00 Flækingur

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Listahátíð í Reykjavík 2008
17.40 Náttúrupistlar
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Saga til næsta bæjar
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Af minnisstæðu fólki
20.00 Leynifélagið
20.25 Tónleikur
21.10 Hvað á að gera við stelpuna ?
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Umhverfis jörðina
23.10 Andrarímur
00.07 Næturtónar

Íslenska handboltalandsliðið mætir 
Makedóníu á einum erfiðasta útivelli 
í heimi í fyrri leik liðanna um sæti á 
HM í Króatíu á næsta ári. Strákarnir 
okkar þurfa á góðum úrslitum að 
halda fyrir seinni leikinn sem verður 
eftir viku í Laugardalshöllinni.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Landsleikur í handbolta 
Makedónia-Ísland BEINT
Sjónvarpið kl. 18.00

Æsispennandi keppni 
er framundan en Kimi 
Raikkonen og Felipe 
Massa sækja hart að 
Lewis Hamilton sem leiðir 
stigakeppni ökumanna. 
Þeir fá gullið tækifæri til að 
steypa Hamilton af stóli en 
til þess þurfa þeir að aka 
frábærlega í keppninni í 
dag í Kanada. Aftur á móti 
er ljóst að McLaren-menn 
þurfa að eiga toppdag til 
að saxa á forskot Ferraris 
í stigakeppni keppnislið-
anna.

STÖÐ 2 SPORT KL. 16.40
Formúla 1 - Kanada 

▼

15.30 EM 2008 - UPPHITUN 

16.00 EM í fótbolta 2008  AUSTURRÍKI - KRÓATÍA 

17.50 Táknmálsfréttir

19.50 Fréttir

20.25 Veður

20.30 Jane Eyre (3:4) 

21.25 EM 2008 - UPPHITUN 

21.35 EM í fótbolta 2008  ÞÝSKALAND - PÓLLAND 

23.20 EM 2008 - SAMANTEKT

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM RÚV+  Á SÍÐU 731 Í TEXTAVARPINU

LANDSLEIKUR Í HANDBOLTA  

MAKEDÓNÍA - ÍSLAND

EM 2008 

PÓLLAND - ÞÝSKALAND

18:00

18:45

RÚV+

RÚV

BEINT

BEINT

BEINT

ÞAÐ ER ÍÞRÓTTAVEISLA Í DAG!

EM 2008 - UPPHITUN

TVEIR LEIKIR
SAMTÍMIS Á 
TVEIMUR RÁSUM!
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? 
Allt súper, sérstaklega þegar 
það er sól eins og í dag.

Augnlitur: Blár.

Starf:
Leikari.

Fjölskylduhagir:
Einhleypur.

Hvaðan ertu?
Íslandi.

Ertu hjátrúarfullur?
Nei. Ég banka þó stundum í 
borðið, þori ekki öðru.

Uppáhaldssjónvarpsþáttur-
inn:
Breaking Bad er síðasti 
skemmtilegi þátturinn sem 
ég sá. 

Uppáhaldsmatur:
Eitthvað sem fer vel í magann, 
eins og líbanskur matur.

Fallegasti staðurinn:
Þeir eru margir, en hér á Íslandi 
finnst mér Skaftafell bera af í 
náttúrufegurð.

iPod eða geislaspilari:
iPod.

Hvað er skemmtilegast?
Að vera lifandi.

Hvað er leiðinlegast?
Öll lætin í heiminum.

Helsti veikleiki:
Ég er á síðustu stundu með allt.

Helsti kostur:
Bjartsýni.

Helsta afrek:
Að sjá fegurðina.

Mestu vonbrigðin:
Hvað harðfiskur er dýr.

Hver er draumurinn?
Að geta lifað af listinni.

Hver er fyndnastur/
fyndnust?
Bill Hicks.

Hvað fer mest í 
taugarnar á þér?
Ósanngirni.

Hvað er mikil-
vægast?
Að reyna að 
vera eins góður 
og þú getur við 
fólkið í kringum 
þig.

HIN HLIÐIN DARRI INGÓLFSSON LEIKARI

Er á síðustu stundu með allt 

22.12.1979

Ljósmyndarinn Aldís Pálsdóttir, 
sem er búsett og starfandi í Kaup-
mannahöfn, var stödd hér á landi í 
vikunni til að aðstoða ljósmyndar-
ann Steen Evald við tökur á nokkr-
um tískuþáttum fyrir danska tísku-
blaðið IN. Hún hefur starfað fyrir 
Evald undanfarið ár, en hann er 
þekktur tískuljósmyndari og einnig 
hirðljósmyndari dönsku konungs-
fjölskyldunnar. 

„Við tókum nokkra tískuþætti 
sem munu svo birtast í þremur mis-
munandi tölublöðum, í  september, 
október og nóvember,“ útskýrir 
Aldís, sem segir það ekki óvenju-
legt að taka nokkra slíka þætti í 
einu. „Ekki þegar við förum í svona 
ferðir. Annars tekur hann yfirleitt 
bara einn í einu,“ segir hún. 

Tökurnar fóru fram í nágrenni 
Reykjavíkur, á Reykjanesskaga, á 
Þingvöllum og við Gullfoss, en Aldís 
segir það hafa verið nokkuð merki-
lega reynslu – þar sem hún hafi séð 
landið öðrum augum en áður. „Mér 
fannst mjög merkilegt að keyra um 
Reykjanesskagann og líta virkilega 
í kringum mig. Venjulega keyrir 

maður þessa leið heim frá flugvell-
inum án þess að hugsa um það, er 
bara að drífa sig heim. Þegar maður 
fer svo að skoða sig um er þetta svo 
ótrúlega flott,“ segir Aldís. „Svo er 
líka ótrúlega kaflaskipt landslag 
þarna. Maður getur keyrt úr einu 
og inn í eitthvað allt annað. Ég var 
bara eins og ferðamaður, stóð á önd-
inni yfir þessu öllu saman,“ segir 
hún og hlær við.

Steen Evald er fyrst og fremst 
tískuljósmyndari, og Aldís hefur 
því fengið dágóða reynslu af slíkum 
tökum í starfi sínu með honum. 
„Tískuljósmyndun heillar mig 
alveg, en líka margt annað við ljós-
myndun. Það sem skiptir mig mestu 
máli er að geta skilað af mér ein-
hverju sem hefur áhrif á fólk, sama 
hvort það er í gegnum tískuljós-
myndun eða barnamyndatökur,“ 
segir Aldís. 

IN magasinet er fáanlegt í Penn-
anum/Eymundsson, fyrir þá sem 
vilja fylgjast með í haust. Heima-
síðu Steens Evald má skoða á steen-
evald.com.  - sun

Þrír tískuþættir fyrir 
IN teknir á Íslandi

Fríður flokkur sextán nemenda 
við Danslistarskóla JSB hefur 
þvegið bíla hátt og lágt á stæðinu 
fyrir utan húsnæði skólans nú í 
vikunni. Bílaþvotturinn er liður í 
fjáröflun stúlknanna vegna fyrir-
hugaðrar ferðar til London á dans-
námskeið síðar í sumar. „Við förum 
á hverju ári með hóp af stelpum á 
aldrinum fimmtán til sautján ára í 
vikunámskeið til London eða 
Frakklands,“ útskýrir Ásta Bær-
ings Bjarnadóttir, sem er kennari 
við skólann og fararstjóri í ferð-
inni ásamt Söndru Ómarsdóttur. 

„Stelpurnar eru á fullu í fjáröfl-
un fyrir þetta, þar sem þetta er 
dýr ferð. Þær fara líka hefðbundn-
ari leiðir, eins og að ganga hús úr 
húsi að selja klósettpappír, en 
þetta er mjög sniðugt. Dansstúdíó 
JSB er bæði skóli og líkamsrækt, 

og stelpurnar nýta sér það. Þær 
byrja að þvo klukkan sex á morgn-
ana, þegar konurnar fara að mæta 
í líkamsræktina. Á meðan þær eru 

í ræktinni þvo stelpurnar bílinn og 
hafa hann hreinan og tilbúinn fyrir 
utan þegar konurnar eru búnar,“ 
útskýrir Ásta. Þjónustan er þó nýtt 
af fleirum en líkamsræktarfröm-
uðum hjá JSB. „Það eru lögfræði-
skrifstofur í húsnæðinu við hliðina 
á okkur, og karlarnir þar eru líka 
duglegir við að láta sætu stelpurn-
ar þvo bílana sína,“ segir Ásta og 
hlær við.

Bílaþvottavikunni lauk í gær, en 
Ásta segir ekkert því til fyrirstöðu 
að stelpurnar taki að sér frekari 
slík verkefni, til dæmis fyrir fyrir-
tæki. „Þær eru til í hvað sem er og 
hörkuduglegar. Þær vilja alveg 
vinna fyrir peningunum,“ segir 
Ásta. „Svo eru þær líka með tilbúið 
dansatriði sem þær eru tilbúnar að 
sýna hvar sem er til fjáröflunar,“ 
bendir hún á.  - sun

Þvo bíla í fjáröflunarskyni

MERKILEG REYNSLA Aldís Pálsdóttir, sem aðstoðaði Steen Evald við tökurnar, segir 
það hafa verið merkilega reynslu að sjá Ísland með augum útlendingsins.

MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

„Þetta gerir bæði íþróttamönn-
unum sjálfum og fjölmiðlamönn-
unum auðveldara fyrir,“ segir 
Grétar Sveinn Theódórsson, 
nýskipaður fjölmiðlafulltrúi 
körfuknattleiksmannsins Jóns 
Arnórs Stefánssonar. Færst hefur 
í aukana að íslenskir íþróttamenn 
séu með sérstaka fjölmiðlafull-
trúa. Eiður Smári Guðjohnsen og 
Eggert Skúlason riðu á vaðið með 
samstarfi sínu sem varð til eftir 
hjólatúr upp í Litlu-Kaffistofuna. 
Eggert hefur einnig tekið að sér 
ýmis almannatengsl fyrir badmin-
tonkonuna Rögnu Ingólfsdóttur. 
Jón Arnór bættist svo nýlega í hóp 
íþróttamanna með fjölmiðlafull-
trúa. „Við tengjumst í gegnum 
sameiginlega vini og það var vilji 
hjá Jóni að koma einhverjum 
strúktúr á samskipti sín við fjöl-
miðla,“ segir Grétar en þeirra 
samstarf hófst fyrir rúmum mán-
uði en Grétar segir að enn eigi 
eftir að móta það. „Leikmenn sem 
spila erlendis þurfa ekki einung-
is að eiga í samskiptum við 
íslenska fjölmiðla heldur 
líka ásókn fjölmiðla í land-
inu þar sem þeir spila og 
jafnvel víðar,“ segir Grétar 
og bendir á að erfitt 
geti reynst að ná í 
menn þegar 
þeir eru á 
keppnis-
ferðalög-
um. „Menn eru 
auðvitað allir af 
vilja gerð- ir að 
tala við fjöl- miðla og 
þess vegna er mikil-
vægt að samskiptin séu 
skilvirk,“ segir hann.

Þótt ofangreindir 
íþróttamenn séu með 
fjölmiðlafulltrúa er það 
þó engan veginn algilt 
meðal íslenskra atvinnu-
manna. Óumdeilanlega 

standa þó þessir íþróttamenn 
fremstir í sinni grein meðal 
Íslendinga og því aðsókn fjöl-
miðla ef til vill meiri en ella. 

Grétar starfar sem almanna-
tengill hjá GSP-Samskiptum. 

Hann hefur meistara-
gráðu á sviði almanna-

tengsla og mark-
aðsfræða frá 
Curtin Bus-
i ness School í 

Ástralíu. 
Hann útilokar 

ekki að hann 
muni vinna fyrir 

fleiri íþróttamenn þegar 
fram líða stundir. „Ef 
Helgi Magnússon körfu-

knattleiksmaður í KR 

fer í atvinnumennsku þá tek ég 
hann að mér,“ segir Grétar léttur í 
bragði.  
 soli@frettabladid.is

GRÉTAR SVEINN:  „MIKILVÆGT AÐ SAMSKIPTI SÉU SKILVIRK“

Fleiri íþróttamenn fá 
sér fjölmiðlafulltrúa

GRÉTAR SVEINN THEÓDÓRSSON Fjölmiðlafulltrúi Jóns Arnórs Stefánssonar.

EIÐUR SMÁRI
Eggert Skúlason annast 
samskipti hans við 
fjölmiðla. 

RAGNA
INGÓLFSDÓTTIR
Eggert annast 
ýmiss konar 
almannatengsl 
fyrir Rögnu.

„Ég er alveg að rifna úr stolti af 
henni, og hef alltaf verið það. 
Hún lætur titilinn ekki stíga sér 
til höfuðs og er mjög jarðbund-
in og yfirveguð að eðlisfari. 
Ég studdi hana heilshugar í 
keppninni og stefni að því að 
fara út þegar Miss World-keppn-
in fer fram í Úkraínu og vera að 
minnsta kosti síðustu vikuna.“

Þóra Ingvarsdóttir er móðir Alexöndru 
Helgu Ívarsdóttur sem kjörin var Ungfrú 
Ísland á dögunum. 

BÍLAÞVOTTUR, DANS EÐA KLÓSETT-
PAPPÍR Nemendurnir við Danslistar-
skólann gera ýmislegt til að afla fjár 
fyrir fyrirhugaða námsferð til London í 
sumar.



Nánari upplýsingar á:

Steinn Ármann
Halli

Eggert Þorleifs

Allra síðasta sýning 
í kvöld kl. 20:00

110 uppseldar sýningar í röð 
og 60.000 þúsund gestir 
segja allt sem segja þarf.

Bravó og Borgarleikhúsið óska 
Ladda og félögum innilega til hamingju 

með þessa ótrúlegu velgengni.

Sjáumst síðar!

Eftir Gísla Rúnar og Ladda
Sviðssetning: Björn G. Björnsson   Hljómsveitarstjóri: Hjörtur Howser

Örfáirmiðar eftirá miði.is



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

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
Þórgunnar 
Oddsdóttur

Í dag er sunnudagurinn 8. júní, 
161. dagur ársins.

3.07 13.27 23.48
2.06 13.11 0.21

með ánægju

Flogið til Frankfurt Hahn
Wurzburg 
Heimabær Konráðs Röntgens. 

Rothenburg ob der Tauber 
Borgin þar sem Þyrnirós svaf í heila 
öld.

Augsburg 
Borg Ágústínusar keisara.

Neuschwanstein 
Einn þekktasti kastali heims.

Füssen 
Útsýni yfir þýsku Alpana.

Kempten 
Forn rómversk borg, einstakt verðlag.

Lindau
Yndislegur bær við Bodenvatn.

Bern
Höfuðborg Sviss, frábær dýragarður 
og afþreying fyrir alla fjölskylduna.

Flogið heim frá Basel

Flogið til Frankfurt Hahn
Strasbourg 
Dómkirkjan, sigling á Ill og 
Gutenberg-torgið. 

Ribauville
Vínsmökkun og huggulegheit.

Riquewihr
Dásamlegur bær í miðaldastíl, 
vínstofur á hverju horni.

Kaysersberg
Fæðingarhús Albert Schweitzer.

Colmar
Feneyjar Frakklands.

Freiburg 
Ein elsta borg Þýskalands og tilvalið 
að skella sér í Europark-
skemmtigarðinn sem er skammt frá. 

Flogið heim frá Basel

Rómantíska leiðin Víngatan fræga

Sumarhús í Hambachtal
Verð á mann 

frá 49.900 kr.

Íbúðir við Bodenvatn
Verð á mann

frá 65.900 kr.

Í sumar fljúgum við til Frankfurt Hahn, Basel, Parísar og 

Eindhoven. Þessir áfangastaðir okkar eru afar vel staðsettir og 

því tilvalið að taka flugið til eins þeirra, leigja sumarhús, fá sér 

bílaleigubíl og leggja Evrópu að fótum sér. 

Vertu á eigin 
vegum í Evrópu

Bókaðu sumarhús, íbúð eða bílaleigubíl hjá Express ferðum. 
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100.

Fjöldi
flugsæta 

á frábærum 
kjörum!

Börn hræðast oft ótrúlegustu 
hluti. Sem krakki var ég til 

dæmis svolítið hrædd um að detta 
ofan í klósettið og skolast niður, ég 
þorði ekki að snúa mér í of marga 
hringi í rólunni af ótta við að fá 
garnaflækju og á aðventunni var ég 
smeyk um að rekast á jólaköttinn á 
förnum vegi. Með auknum þroska 
hef ég lært að yfirleitt var þessi ótti 
algjörlega órökrænn og í dag hræð-
ist ég fæst það sem olli mér mar-
tröðum í bernsku. Nú eru hins vegar 
farnar að renna á mig tvær grímur.

ÉG var sjö ára gömul þegar þætt-
irnir um Nonna og Manna voru 
sýndir í sjónvarpinu og hafði þá 
nýlega lokið við að lesa bókina Á 
Skipalóni eftir Nonna. Nonnabæk-
urnar þóttu mér aldrei skemmtileg-
ar en frásögnin af baráttunni við 
hvítabirnina sem gengu á land við 
Skipalón var eftirminnileg og fékk 
hárin til að rísa. Myndræn fram-
setning sjónvarpsþáttanna jók síðan 
enn á óttann svo litla barnssálin var 
svolítið hvekkt eftir áhorfið.

BÚANDI í næsta nágrenni við 
Skipalón og Möðruvelli var ég log-
andi hrædd við að vera á ferli 
utandyra af ótta við að rekast á ill-
úðlega hvítabirni. Að lokum taldi 
ég mér trú um að frásögn Nonna í 
bókinni væri helber lygi sett í enn 
lygilegri búning í sjónvarpsþátt-
unum. Hvítabjörn myndi aldrei 
stíga á land í blómlegum byggðum 
Eyjafjarðar.

LOKAÞÁTTUR sjónvarpsserí-
unnar sannfærði mig síðan enn 
frekar. Þar var eldgos látið ógna 
bænum á Skipalóni sem mér þótti 
arfavitlaust. Þótt ekki væri ég há í 
loftinu vissi ég nefnilega að slíkt 
gæti aldrei gerst enda óralangt í 
næsta eldfjall. Þetta stílfærða 
atriði renndi stoðum undir þá 
kenningu mína að hvítabjarnar-
sagan væri einnig uppspuni frá 
rótum og ég hugsaði ekki meira 
um bjarnarárásir þann veturinn.

OG hvað gerist svo? Jú, mörgum 
árum síðar þegar ég er ekki aðeins 
vaxin upp úr óttanum heldur farin 
að hlæja að honum í þokkabót 
kemur í ljós að hann var alls ekki 
svo kjánalegur. Fyrst hvítabirnir 
eru farnir að spássera um í Skaga-
firðinum hefði ég vel getað rekist 
á einn slíkan í nágrenni Skipalóns 
í æsku. Ef ég væri sjö ára núna og 
nýbúin að horfa á þættina um 
Nonna og Manna myndi ég fela 
mig undir rúmi.

HVAÐ næst? Eftir atburði vik-
unnar kemur ekkert mér á óvart. 
Ég á allt eins von á því að sjálfur 
jólakötturinn sjáist á vappi á næst-
unni. Þá mega menn mín vegna 
hafa byssurnar til reiðu.

Uggur 


