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Bára nýtur þess að hreyfa sig reglulega og er mikill 
hlaupari. Hún reynir að búa sem oftast til hollan mat, 
en börnin hennar þrjú, tveir unglingar og einn sjö 

ára, hafa í gegnum tíðina ekki verið mjög hrifin af græn-
meti. Fyrir nokkrum árum síðan greip Bára til þess ráðs að 
blanda ávöxtum og grænmeti saman í salat til að auka 
grænmetisneyslu barnanna. „Þetta er mín leið til að bæta 

grænmeti inn í mataræðið og það hefur gengið ágætlega. Salatið hefur unnið 
á hjá unglingunum, en yngsti strákurinn minn er enn í því að plokka ávext-
ina út og borða þá eingöngu,“ segir hún.

Sjálf er Bára mjög hrifin af því að blanda ávöxtunum saman við grænmetið. 
„Mér finnst salatið verða miklu betra fyrir vikið; ávextirnir gefa svo gott 
bragð.“ Að sögn Báru er salatið heil máltíð í sjálfu sér, en hún útbýr það oft 
og hefur með kjöti.

Bára telur blöndu af kletta- og lambahagasalati, rauðlauk og gúrku ómiss-
andi í salatið og svo bætir hún út í ávöxtunum sem til eru ísskápnum hverju 
sinni. Hvað ávextina varðar þá finnst henni gott að nota vínber, mangó, epli 
og melónur. „Þessir ávextir gera salatið enn þá betra, sérstaklega þar sem 
ég nota enga sósu út á það.” - kka

VERSLUN SÆLKERANS

Nigella með hraði er bók sem aðdáendur bresku eldhús-
gyðjunnar Nigellu Lawson ættu ekki að láta fram hjá 
sér fara. Þar sýnir hún, af sinni fágætu list, hvernig 
hægt er að töfra fram heillandi og girnilega rétti á 

skömmum tíma með lítilli fyrir-
höfn. Sjónvarpsþættirnir 
Skyndiréttir Nigellu, sem eru 
sýndir í RÚV um þessar mundir, 
byggja á bókinni og því getur 
verið áhugavert að hafa hana 
við höndina einmitt nú.

Orðið skyndibiti fær nýja 
merkingu í bókinnni því um leið 
og matreiðslan er einföld eru 
réttirnir gómsætir og spenn-
andi og ættu að falla í kramið 
hjá sönnum sælkerum. Bókin 

er skemmtilega uppsett og nefnast kaflarnir til að 
mynda Í kapphlaupi við klukkuna, Vinningsréttir á virk-
um dögum, Hvunndagshetjur og Á hlaupum.

Bókin, sem er gefin út af Veröld, er 280 blaðsíður. 
Hún fæst í verslunum Eymundsson og kostar 2.990 
krónur á tilboði.

Skyndifæði sælkera

Sumar
og sól

Brauðhúsið í Grímsbæ
Í Brauðhúsinu í Grímsbæ, sem bræðurnir Guð-
mundur og Sigfús Guðfinnssynir reka í Efstalandi 
26, er eingöngu notað lífrænt hráefni. Brauðin eru 
aukefnalaus og eggin koma frá hænum sem vappa 
frjálsar um tún. Bakaríið hefur haft þessa sérstöðu 
frá árinu 1999 og er það eina sinnar tegundar á 
landinu.

„Útgangspunkturinn er að baka úr lífrænt 
ræktuðu hráefni. Við bökum mikið af súrdeigs-
brauði og notum aðallega speltmjöl. Þá leggjum við 
áherslu á íslenskt hráefni og notum meðal annars 
íslenskt bygg,“ segir Guðmundur.

Hann segir lífræna ræktun hafa ýmislegt fram 
yfir aðrar ræktunaraðferðir. Hún skili sér ekki 
eingöngu í hollari afurðum heldur hafi hún einnig 
með umhverfissjónarmið að gera, en minni notkun 
eiturefna og tilbúinna efna leiðir til umhverfis-
vænni ræktunar.

Í búðinni er auk brauðs boðið upp á bakkelsi, safa 
og bökunarvörur svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að kaupa súrdeig til að baka úr heima og liggja uppskriftir frammi í 
búðinni. Brauðin fást víðar en í Brauðhúsinu en þeir bræður baka meðal annars fyrir Yggdrasil, Mann lifandi, 
Heilsuhúsið, Melabúðina og Fjarðarkaup. - ve

Dulbúið 
Bára reynir ýmislegt til að fá börnin sín til að borða 
meira grænmeti. FRETTABLAÐIÐ/DANÍEL

SUMARLEGT 
GRÆNMETISSALAT
Lambhagasalat og klettasalat
1/2 blómkálshaus
1/2 spergilkálshaus
1 rauð paprika
1 rauðlaukur
kirsuberjatómatar
agúrka
vínber
1 mangó 
fetaostur, eftir smekk
gul epli, magn eftir smekk
vatnsmelóna

Allt skorið niður og sett í skál.

GRÆNMETISSALAT
Bára Jóhannsdóttir háskólanemi kann ýmsar aðferðir til að fá börnin sín til að borða meira 
grænmeti. Ein þeirra er að blanda grænmeti og ávöxtum saman í sumarlegt og gott salat.

Girnilegt og 
sumarlegt grænmetis- 
og ávaxtasalat.

Veðrið hefur svo sannarlega leikið við Íslendinga 
síðustu daga og virðist ekkert lát vera þar á. 
Ekki veitir af góðu sumri eftir langan vetur og 

dimma daga. Því er um að gera að njóta þessa tíma til 
fullnustu. Þar skipa matur og mannfagnaðir stóran 
sess og tengja margir góðar minningar við góðan mat. 

Á sumrin er fólki efst í huga að matreiðslan sé sem 
ferskust og fari vel í maga. Ljóst kjöt og fiskur er vin-
sælt á þessum árstíma þó svo safarík steik standi 
alltaf fyrir sínu. Grillið er óspart notað við ýmis 
tækifæri enda einföld matreiðsluleið. Ýmiss konar 
salöt henta vel sem meðlæti eða aðalréttur og gaman 
er að útbúa litrík og fersk salöt sem eru í senn 
bragðgóð og falleg skreyting á matarborðið. Ljúffeng-
ur ís með ferskum ávöxtum setur síðan punktinn yfir 
i-ið og fullkomnar hvaða máltíð sem er.

Gott veður og hlýrri tíð bjóða upp á fleiri mögu-
leika er kemur að borðhaldi þar sem hægt er að færa 
veisluhöldin út á svalir, pall eða í garðinn. Einnig er 
tilvalið að pakka niður góðgæti í körfu og bregða sér í 
lautarferð. Ekki þarf mikla fyrirhöfn og má einfald-
lega smyrja góðar samlokur og setja ávexti í poka. 
Hins vegar er gaman að nostra aðeins við veitingarn-
ar og skipuleggja lautarferðina þannig að hún 
heppnist sem best. Osta, ber og bakkelsi er klassískt 
að taka með og ekki spillir fyrir að útbúa girnilegt 
salat. Nauðsynlegt er að hafa svaladrykk og hugsan-
lega eru einhverjir kaffiþyrstir með í för. Til að vel 
fari um mannskapinn og matvælin er um að gera að 
hafa með teppi, dúka og púða og góð ílát fyrir það 
nauðsynlegasta. Síðan þarf að taka með poka fyrir 
rusl og annað sem til fellur. Ef krakkar eru með í för 
er tilvalið að hafa bolta, frisbídisk eða annað dót í 
útileiki en auðvelt er svo sem að finna upp á leikjum 
án þess að einhverjir aukahlutir séu með í för. Þegar 
sólin kyssir kinn er því tilvalið að smeygja sér í 
Nigellu-gírinn og pakka niður gómsætu nesti og 
stefna út í móa.

Lautarferð er góð samverustund fyrir vini og 
fjölskyldu og má með henni skapa dýrmætar 
minningar. Hún sameinar í senn útiveru, matarveislu, 
leiki og fjör og því hvet ég sem flesta til að skella sér 
í lautarferð í góða veðrinu. Ekki þarf mikinn undir-
búning eða vinnu. Í raun er nóg að skella sér í næsta 
almenningsgarð með djús og gotterí og skottast um í 
sólinni með gleði í hjarta og sól í sinni. Hugarfarið 
skiptir mestu máli þó ljúffeng matarveisla fullkomni 
upplifunina.

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

A Aðal-
réttur

Til hátíða-
brigða

HvunndagsSmáréttirS
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LEYNIVOPNIÐ

„Það yrðu engar kökur til nema hrærivélin mín væri 
á staðnum,“ segir Dóra Hrönn Gústafsdóttir um 
leynivopnið sitt í eldhúsinu, sem er forláta hrærivél. 
Sú er af gerðinni KitchenAid og hvít að lit. Dóra 
keypti vélina á sínum fyrstu búskaparárum eftir að 
hafa fengið aðra að gjöf sem stóðst ekki kröfurnar.

„Ég sá að marengsinn yrði aldrei góður nema ég 
fengi almennilega hrærivél,“ segir hún og hlær. „Ég 
bakaði á hverjum einasta degi fyrst þegar ég fór að 
búa og nú baka ég allt brauð, kökur og smákökur og 
læt hrærivélina gera allt fyrir mig. Þetta voru mjög 
góð kaup. Þegar ég veit að von er á gestum þá skelli 
ég í eina köku og finnst það lítið mál.“

Dóra er dugleg að prófa nýjar uppskriftir og til-
búið kökumix á ekki upp á pallborðið hjá henni. Það 
eru helst „stubbarnir á heimilinu“ eins og hún nefnir 
dætur sínar sem fá að spreyta sig á því, en yfirleitt 
endar afgangurinn í ruslinu. Dóra segir stubbana lítt 
hrifna af mikilli tilraunamennsku í bakstrinum og 
vilja bara sína gömlu góðu skúffuköku. Húsbóndinn 
borði hins vegar allt en hún reyni að eiga alltaf eitt-
hvað heimabakað til í frystinum. Smákökusortirnar 
fyrir jólin hafa farið upp í sextán talsins, en Dóra er 
hússtjórnarskólagengin. 

„Það eru tuttugu ár síðan ég gekk í Hússtjórnar-
skólann á Hallormsstað og á enn gömlu matreiðslu-
bókina mína síðan úr skólanum. Þetta var skemmti-
legur tími og ég gæti vel hugsað mér að hitta 
skólasysturnar aftur. Ég bý enn að þessari reynslu 
en við mágkonurnar steiktum 750 kleinur um daginn 
úr átta kílóum af degi,“ segir Dóra og fer að hræra í 
afmælistertu handa tengdamóður sinni í hrærivél-
inni góðu. - rat

Á alltaf heimabakað 

Það yrðu engar kökur til án hrærivélarinnar, segir Dóra Hrönn 
Gústafsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 
Mylur alla ávexti, grænmeti klaka 
 og nánast hvað sem er
Hnoðar deig

 Býr til heita súpu og ís
 Hraðastillir

Lífstíðareign!
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Sítróna er ávöxtur sem er notaður í 
bæði mat og drykki. Hún er blend-
ingsafbrigði sítrostrés sem er rækt-

að á hitabeltinu og á heittempruðum 
svæðum. Tréð getur orðið allt að sex 
metrar á hæð en er þó yfirleitt mun 
minna. 

Uppruni sítróna er óljós þó að talið sé 
að hann megi rekja til Kasmír. Sítrónur 
bárust til Kína fyrir um 4.000 þúsund 
árum, en Írakar og Egyptar kynntust 
þeim um 700 eftir Krist. Egyptar gerðu 
úr þeim safa, sem var vinsæll í heimi 
Araba og þjóða við Miðjarðarhafið í 
kringum 1100 eftir Krist.

Kristófer Kólumbus kynnti sítrónur 
fyrir íbúum Ameríku þegar hann 
sigldi þangað 1492. Spænsku 
landkönnuðirnir gróður-
settu sítrónufræ í Nýja 
heiminum. Þær voru 
komnar til Kaliforníu 
og Flórída á sautjándu 
og átjándu öld þar sem 
farið var að nota þær í 
matargerð.

Sítrónur eru svo súrar að 
erfitt er að borða þær einar og sér. 
Þær er þó hægt að nota í margs konar 
rétti og drykki til að bragðbæta og gera 

ferskari. Sítrónusneiðar eru oft bornar 
fram með ýmiss konar mat, til dæmis 

kjötmeti og fiski. Þæru eru einnig 
vinsælar í drykki eins og til dæmis 
sangría eða gin og tónik.

Sítrónur má líka nota þegar 
losna á við ýmiss konar bletti 
sem hafa sest í föt eða dúka. Eins 
er hægt að losna við fituskán 

innan úr örbylgjuofnum með því 
að setja sítrónusneiðar í vatnsskál 

og inn í ofninn þar sem vatnið er látið 
hitna vel. Svo nægir að strjúka örbylgju-
ofninn að innan með klút, en þá hverfa 
óhreinindin hratt og örugglega. - mmr
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HRÁEFNIÐ: Sítróna

Margþætt hlutverk

1. Sítrónur eru fallega sumarlegar.

2. Sitrónur eru góðar út í drykki.

3. Ekki er verra að setja sítrónur í salatið til þess gefa 
því ferskan blæ.

4. Sítrónusneiðar eru oft notaðar með kjötmeti og fiski.

Frostpinni er sumarlegur eftirréttur, sérstaklega 
vinsæll meðal barna, búinn til úr bragðbættum 
frosnum vökva í ýmsum litum, sem pinni er 
festur í. 

Fyrsti frostpinninn sem sögur fara af var búinn 
til árið 1905. Frank litli Epperson, ellefu ára gam-
all strákur frá San Francisco, skildi glasið sitt 
eftir úti á verönd yfir nótt. Í glasinu var vatn 
íblandað sódavatnsdufti eins og vinsælt var á 
þeim tíma en í því var líka trépinni til að hræra 
með. Frost var úti og daginn eftir kom Frank að 
vatninu frosnu. Eftir að hafa látið heitt vatn renna 
á glasið losnaði klakinn úr og gat Frank þá sleikt 
pinnann með sódavatninu. Þessi uppfinning var 
Frank greinilega hugleikin, en sautján árum síðar 
sótti hann um einkaleyfi á „frosnum klaka á 
pinna“ undir nafninu Epsicle. Stuttu síðar endur-
nefndi hann vöruna Popsicle, sem í dag er eitt 
þekktasta vörumerki í Bandaríkjunum. Frost-
pinni er iðulega kallaður popsicle á ensku, sama 
frá hvaða fyrirtæki hann kemur.

Auðvelt er að búa til frostpinna heima fyrir og 
fást þar til gerð box víða. Ef fólk vill sleppa við 
sykurinn er sniðugt að hella hreinum ávaxtasafa 
í boxin og búa til ávaxtasafafrostpinna, sem eru 
mjög vinsælir og hollir. - mþþ

UPPGÖTVAÐUR FYRIR TILVILJUN

Frostpinnar eru vinsælir á meðal barna og fullorðinna.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Sítróna
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NÚ HITNAR Í KOLUNUM
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EGILS GULL - FERSK UPPLIFUN!
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GÓÐMETI ÚR SÆNUM 
Fátt er sumarlegra en ilmandi humar á grilli í sólríkum garði. Gestirnir renna á 
lyktina og vita að ómótstæðileg veisla er í vændum.

SKÁL OG ÁHÖLD fyrir salatið og dúkur undir, sem setur sumarlegan 
svip á borðið. Fæst í Duka í Kringlunni. Skál á 4.900 krónur, áhöld á 1.250 
krónur og dúkur á 1.750 krónur.

HVAÐ ER 
BETRA EN ÍS 
á heitum 
sumardegi. 
Þessi einfalda 
og þægilega 
ísvél fæst í 
Kokku á 14.500 
krónur.

Humar er þægilegur þegar 
fólk vill gera sér dagamun 
og hægt er að matreiða 

hann á margan hátt. Hann er 
alltaf góður og getur ekki 
klikkað,“ segir Sæbjörg Rut 
Guðmunds dóttir, kokkanemi í 
Humarhúsinu við Amtmannsstíg. 
Það fer vel á því að stúlka með 
því nafni sjái um að elda þessa 
indælu björg úr sænum. Sæbjörg 
hefur verið á samningi í Humar-
húsinu í fjögur ár og kveðst vera 
búin að matreiða þar mikið af 
humri. 

„Hægt er að matreiða humar á 
margan hátt. Það eina sem þarf 
að hafa í huga er að elda hann 
ekki um of því þá verður hann 
þurr,“ segir Sæbjörg og bætir 
við: „Humarinn þarf bara nokkrar 
mínútur á hitanum og er því 
heppilegur veislumatur þegar 
naumur tími gefst til undir-
búnings. Það kostar auðvitað sitt 
en þar er greitt fyrir gæði.“

Sæbjörg klippir upp bakið á 
humrinum og brýtur hann upp, 
hreinsar og penslar aðeins með 
olíu eða smyr grillið svo hann 
festist ekki þar. Síðan skellir hún 

humrinum á grillið með sárið 
niður og hefur hann þar í þrjár til 
fjórar mínútur, snýr honum þá 
við og hefur hann þannig í eina 
mínútu. Eftir grillun segir 
Sæbjörg gott að smyrja humar-
inn aðeins með hvítlaukssmjöri, 

(brætt smjör með hvítlauk út í). 
„Það er alltaf stemning fyrir hvít-
lauk með humri og köld sósa er 
góð með,“ segir hún og skellir 
fram léttri skyrsósu með mangó. 
Einnig ber hún fram lystaukandi 
salat. - gun

Seiðandi og girnilegt 

„Bara um það bil eina mínútu á seinni hliðinni,“ segir Sæbjörg og mundar grilltöng-
ina af miklu öryggi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kaldar sósur eru ómissandi með humrin-
um. Hér er það skyrsósa með mangó 
sem er í senn fitulítil og frískandi.

KARAFLA 
UNDIR ÍSTE 
OG AÐRA 
SVALANDI 
SUMAR-
DRYKKI.

 Fæst í Duka í 
Kringlunni á 
3.800 krónur.

ÍSNÁLAR FYRIR 
KRAKKANA. Fást í 

Kokku, Laugavegi 47. 
Tvær í pakka á 1.250 

krónur.

KÖLD SKYRSÓSA MEÐ MANGÓ
500 g óhrært skyr
1 hvítlauksgeiri fínt rifinn eða pressaður
1/2 mangó skorið í litla bita
1/4-1/2 chilli kjarnhreinsað og fínt saxað
2 tsk. hlynsýróp
4 lauf mynta, fínt söxuð
salt og pipar
smá límónusafi

Öllu hrært saman í skál og látið standa í ísskáp 
í klukkutíma.

SALAT
ruccola
appelsínulauf
wasabi-baunir
brauðteningar
shisó-mix salat til skrauts.

SÓSA OG SALAT SEM HENTA MEÐ HUMRI

„Alltaf góður og getur ekki klikkað,“ 
segir Sæbjörg um humarinn og mælir 
með honum sem veislukosti.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Humar er ekki 
bara ljúffengur 

og saðsamur 
heldur líka 

girnilegur, ekki 
síst þegar honum 

er raðað upp á 
listrænan hátt.

A

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is





Lautarferð í 

Sælkeraveisla LÉTTIR RÉTTIR

Glatt var á hjalla 
þegar vinkon-
urnar og hönnuð-

irnir Sigríður Ásta 
Árnadóttir, Valdís 
Harrysdóttir, Kristín 
Garðarsdóttir og Sonja 

Bent fóru í lautarferð í Grasagarðinn. 
Með í för voru gríslingarnir hennar Sig-
ríðar Ástu og ömmustelpa Kristínar 
ásamt tveimur harmóníkum sem notaðar 
voru til að halda uppi stuði. Listakonurn-
ar töfruðu fram gómsætar kræsingar 
sem útbúnar voru með hollustu í huga og 
smekklega framreiddar á diskum og ílát-
um sem þær hönnuðu og fást í Kirsu-
berjatrénu. Einnig brá fyrir fatnaði, 
skartgripum, spiladósum og öðrum 
skrautmunum sem þar fást. Þó hönnuð-
irnir væru ekki allir á svæðinu voru 
nokkrir fulltrúar í formi listmuna til að 
minna á þá sem voru fjarri góðu gamni. 
Uppskriftir að góðgætinu má finna hér 
en hönnun og listmuni má berja augum í 
Kirsuberjatrénu á Vesturgötu 4, en lista-
konur þar sérhæfa sig í handunnum 
íslenskum gjafavörum. - hs

Jarðarber standa alltaf 
fyrir sínu, sæt og safa-
rík. Úlfhildur gæðir sér 
á einu þeirra prýdd háls-
festi eftir móður sína 
Sigríði Ástu.

Sigríður Ásta útbjó þessa krúttlegu ullarsokka með dúskum og blómum úr 
þæfðri ull. Þeir eru fullkomnir til að hlýja litlum tásum úti í móa eða inni í 
bústað og eru í raun fínustu inniskór. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Laugardalinn
Yndislegt er að skella sér í lautarferð með góðgæti í körfu og fjörugan félagsskap 
sér við hlið. Sú var sannarlega raunin þegar nokkrar vinkonur úr Kirsuberjatrénu 
hittust í Grasagarðinum í Laugardal.

Það var handagangur í öskjunni. Valdís ber 
hálsmen eftir Huldu Ágústsdóttur en Kristín 
er með peysu eftir Sigríði Ástu. Kökudiskana í 
forgrunni hannaði Ólöf Erla Bjarnadóttir og 
spiladósin er eftir Margréti Guðnadóttur.

Sumar
og sól

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

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
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 1. ág.
 • Sérkennslustjóri 1. ág.
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri á yngri deild
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri 75%, afleysing
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
 • Sérkennsla, sem fyrst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta haust
 • Leikskólak/leiðb.tímab.afleysing næsta  

 haust
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

Óskum eftir að ráða fjármálastjóra hjá íslensku
félagi með umfangsmikla starfsemi erlendis

Fjármálastjóri

Hæfniskröfur

Í boði er

Umsóknarfrestur
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

Guðný Harðardóttir
stra@stra.is

annast daglega fjármálastjórnun, áætlanagerð, uppgjörsmál auk
þess að hafa umsjón með lánasamningum og endurfjármögnunarverkefnum svo
eitthvað sé nefnt. Hann kemur að arðsemisútreikningum og utanumhaldi verkferla
vegna reksturs hérlendis, sem og erlendis auk annarra fjölbreytilegra verkefna.
Starfinu fylgir mikil erlend samskipti, sem og ferðalög.

eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum
störfum, háskólamenntun á sviði viðskipta- og reksturs er skilyrði, en starfsreynsla af
endurskoðunarskrifstofu er áhugaverð. Góð enskukunnátta í tali og riti er
nauðsynleg. Áhersla er lögð á fagleg og skipuleg vinnubrögð, hæfni í
samningagerð og mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.

áhugavert starf hjá öflugu og metnaðarfullu félagi með umfangsmikla
starfsemi á alþjóðavettvangi. Um er að ræða afar eftirsóknarvert tækifæri fyrir
metnaðarfullan einstakling.

er til og með 4. júlí nk. Gengið verður frá ráðningu skv. nánara
samkomulagi. .

, gudny@stra.is, veitir nánari upplýsingar, en viðtalstímar eru
frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár til ásamt
viðeigandi prófgögnum.

www.stra.is

Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30

Fagmennska í yfir ár20Fagmennska í yfir ár20

Fjármálastjóri
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Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?

Ögurhvarf
Framtíðarstarfsmaður í verslun

• Ábyrgðarsvið
  Ráðgjöf og sala í verslun

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

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

• Vinnutími
  8:00 - 17:15 önnur hver vika
  10:00 - 19:15 önnur hver vika
  Helgarvinna - eftir samkomulagi

Grafarholt
Helgarstarfsmenn í verslun og á kassa

• Ábyrgðarsvið
  Ráðgjöf og sala í verslun
  Afgreiðsla á kassa

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með samhentum
  hópi starfsmanna
  Hlutastarf / helgarvinna - 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 27. júní 2008

Tengiliður Ögurhvarfi:
Björgvin T. Guðmundsson
bgt@husa.is   S.660-3069

Tengiliður Grafarholti:
Trausti Gunnarsson
traustig@husa.is  S. 660-3055

Síðumúla 5 | 108 Reykjavík

sími 511 1225 | fax 511 1226

intellecta@intellecta.is

www.intellecta.is

Forstjóri Veðurstofu Íslands

Umhverfisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar
embætti forstjóra Veðurstofu Íslands 

Helstu verkefni
• Stjórnun og stefnumótun
• Ábyrgð á rekstri
• Áætlanagerð
• Starfsmannamál
• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði sem nýtist í starfi stofnunarinnar
• Stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar og hæfni til að hvetja til árangurs
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi og kraftur til að 
hrinda verkefnum í framkvæmd

• Skipuleg og sjálfstæð vinnubrögð

Veðurstofa Íslands hefur störf hinn 1. janúar 2009 og er gert ráð fyrir 
að forstjóri hefji störf hinn 1. ágúst 2008 til að undirbúa starfsemi 
hinnar nýju stofnunar. Launakjör eru samkvæmt ákvörðun Kjararáðs. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

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

Umsókn...
sendist til intellecta á neðangreint heimilisfang eða á 
thordur@intellecta til og með 11. júlí 2008. Umsókn þarf að 
greina frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum sem 
umsækjandi hefur tekist á við á undanförnum árum og sem 
hann telur að koma muni að gagni í þessu starfi.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar og verður öllum umsóknum svarað.

1. janúar 2009 munu ný lög um Veðurstofu 
Íslands öðlast gildi og tekur stofnunin til starfa 
á sama tíma. Veðurstofa Íslands tekur við 
verkefnum af forvera sínum og Vatnamæl-
ingum Orkustofnunar og sem ný stofnun snúa 
viðfangsefni hennar að eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, snjó og jöklum, jörð og hafi.

Með nýrri stofnun um verkefni Veðurstofu 
og Vatnamælinga er ekki aðeins stefnt að 
samrekstri núverandi kerfa, heldur er einnig 
stefnt að því að móta hlutverk stofnunarinnar 
með nýjum og heildstæðum hætti, þannig að 
tryggt sé að starfssvið og verkefni verði 
samþætt með það að markmiði að efla 
starfsemina.

Helsta hlutverk stofnunarinnar er að: afla, 
varðveita, vinna úr upplýsingum og stunda 
rannsóknir og að miðla upplýsingum til og 
þjónusta notendur um þá eðlisþætti jarðar 
sem varða íslenska hagsmuni og samfélags-
legt öryggi gagnvart náttúruvá.

Hjá nýrri stofnun Veðurstofu Íslands mun starfa 
öflugur hópur fagmanna og vísindamanna og má 
gera ráð fyrir að starfsmannafjöldi verði um 120.

Umhverfisráðuneytið
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Starfsmenn óskast 
í alhliða blikk- og járnsmíðavinnu 

og einnig í galvanhúðun.

Upplýsingar veitir Haraldur í s. 895 0072

Skólavörðustígur 8 · 101 Reykjavík · Sími 552 3425 

Hey félagi!
Við hjá hársnyrtistofunni Jói og félagar leitum að hressum samstarfs-

mönnum. Við gerum þær kröfur að viðkomandi sé morgunhress, 

jákvæður og stutt í húmorinn, því starfsfólk og viðskiptavinir eiga 

að hlakka til að koma til okkar. Þess vegna viljum við vanda valið 

og eingöngu lífsglatt fagfólk hvatt til að sækja um.

Jói og félagar er leiðandi hársnyrtistofa sem fagnaði 20 ára starfsafmæli 

á dögunum.  Þrátt fyrir árin tuttugu erum við ung í anda og alltaf fjör á 

stofunni okkar.  Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að fá fl eira fag-

fólk í okkar góða hóp — meistara, sveina og nema. 

Hæfniskröfur:
 Reynsla sem nýtist í starfi 

 Fagmennska
 Áhugi á nýjustu straumum og stefnum

 Góð samskiptahæfni

 Lífsgleði og jákvæðni

Hlakkar þú til að mæta í vinnuna?



Boðið er upp á starf á fullkomn-
asta rafeindaverkstæði á sínu 
sviði hérlendis, við hlið hæfustu 
manna með áratuga reynslu 
í þjónustu á ofangreindum 
búnaði. Gott vinnuumhverfi
og nýjasti tækjabúnaður er til 
staðar. Námskeið í þjónustu 
á búnaðinum eru haldin bæði 
hérlendis og erlendis.

Starfið felst í þjónustu við 
þann búnað sem Ísmar selur. 
Búnaðurinn byggir m.a. á GPS, 
laser eða alstöðvatækni. 
Viðkomandi starfsmaður 
hefur samskipti við viðskiptavini 
fyrirtækisins varðandi þjónustu 
og leiðbeiningar um notkun 
tækjanna. Ennfremur hefur 
starfsmaður samskipti við 
erlenda tæknimenn þeirra byrgja 
sem fyrirtækið hefur umboð fyrir.

Leitað er að rafeindavirkja eða 
aðila með hliðstæða menntun. 
Viðkomandi þarf að vera skipu-
lagður, hafa ríka þjónustulund, 
vera fljótur að tileinka sér 
nýjungar og geta unnið undir 
miklu álagi á álagstímum. Gott 
vald á ensku og tölvukunnátta er 
skilyrði. Reynsla af vinnu við 
vinnuvélar er kostur en ekki 
skilyrði. Leitað er að einstaklingi 
sem getur hafið störf sem fyrst. 

VEGNA AUKINNA UMSVIFA OG VAXANDI FJÖLDA VIÐSKIPTAVINA Í 
ÞJÓNUSTU, ÓSKUM VIÐ EFTIR AÐ RÁÐA TÆKNIMANN

Ísmar, sem var stofnað 1982, er 
sérhæft fyrirtæki á sviði hvers konar 
mælingatækni s.s. GPS, alstöðvum 
eða lasertækni. Fyrirtækið býður 
heildarlausnir hátæknibúnaðar fyrir 
verktaka, verkfræðistofur, jarðvísinda-
menn og ýmis ríkisfyrirtæki á sviði 
mælitækni og vélstýringa auk um-
ferðaröryggisbúnaðar fyrir löggæslu, 
sveitarfélög, verktaka o.fl.

Ísmar er umboðsaðili fyrir framleið-
endur sem eru leiðandi á sínu sviði 
í heiminum.

Við mælum með því besta

Ísmar :: Síðumúla 28 :: 108 Reykjavík 
Sími 510 5100 :: ismar@ismar.is

Vinnutími er milli kl. 08-17 á reyklausum vinnustað.
Upplýsingar um starfið veitir Jón Tryggvi í síma 5105100.
Umsóknir sendist á tölvupósti á póstfangið jon@ismar.is ásamt upplýsingum 
um umsækjanda fyrir 26. júní 2008. 

Sendill / Bílstjóri
flugfelag.is
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6/
08Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða sendil/bílstjóra í flugfraktina á Reykjavíkurflugvelli. 

Um er að ræða fjölbreytt framtíðarstarf. 

Starfið:

» Akstur með sendingar til og frá viðskiptavinum.

» Sendiferðir fyrir félagið.

» Almenn þjónusta við viðskiptavini.

» Störf í vöruskemmu auk annarra tilfallandi 

 verkefna sem undir deildina heyra.

Hæfniskröfur:

» Rík þjónustulund og skipulagshæfni. 

» Jákvætt hugarfar, árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

» Góð íslenskukunnátta.

» Bílpróf skilyrði, réttindi á minni vinnuvélar æskilegt (lyftarapróf). 

Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðsdrifið þjónustufyriræki, 
leiðandi í farþega- og 
fraktflutningum, og þjónar 
flugrekendum og aðilum 
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að 
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna 
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 
280 manns sem allir gegna 
lykilhlutverki í starfsemi þess.

Umsóknarfrestur:

Skriflegar umsóknir, merktar ofangreindu starfi, berist eigi síðar en 27. júní 2008. Einungis er tekið við rafrænum 
umsóknum í gegnum heimasíðu félagsins, www.flugfelag.is

Vinnutími: Virkir dagar frá kl. 09.00 til 18.00.

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

sími: 511 1144
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Sérfræðingur í internetlausnum

EC Software leitar að hæfileikaríkum hugbúnaðarráðgjafa/verkefnastjóra 
sem þrífst í krefjandi umhverfi og vill starfa að alþjóðlegum verkefnum. 

Starfið felur í sér verkefnastjórnun, ráðgjöf og þjónustu við íslenska og 
erlenda viðskiptavini, ásamt þátttöku í þróun og markaðssetningu 
hugbúnaðarlausna.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra þekkingu á vefhugbúnaðargerð, 
gagnagrunnstengingum og almennum viðskiptahugbúnaði, ásamt mjög 
góðri reynslu af vefmálum, vefsíðugerð og/eða vefverslunum. Sóst er eftir 
umsækjendum með menntun sem nýtist í starfi, og brennandi áhuga á 

markaðsetningu á internetinu. 

Góð enskukunnátta, vilji til verka og lipurð í samskiptum er skilyrði.

Ef þú sækist eftir skemmtilegum og metnaðarfullum verkefnum til að 
takast á við, góðum starfsanda hjá fyrirtæki á uppleið, og fjölskylduvænu 
vinnuumhverfi, hafðu þá samband.

EC Software þróar verslunarlausnir fyrir netið og styður viðskiptavini sína til þess að ná árangri í 
viðskiptum á netinu, með ráðgjöf og þróun tæknilegra lausna. Hjá EC Software starfa á annað hundrað 
sérfræðinga á Íslandi, Svíþjóð og Indlandi. Fyrirtæki og stofnanir á Íslandi og beggja vegna 
Atlantshafsins eru viðskiptavinir EC Software. 

Nánari upplýsingar 
um starfið veitir 
Guðrún Finnsdóttir 
gudrun@ec.is og 
í síma 595-5970
Fullum trúnaði er heitið
og öllum skriflegum 
umsóknum 
verður svarað.

Umsóknarfrestur er 
til 1. júlí 2008.

Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í 
leikskólanum Sæborg, Starhaga 11.

Sæborg er fjögurra deilda leikskóli í Vesturbænum. 
Í Sæborg er unnið út frá hugmyndum og áhuga barnanna, í 
anda Reggio Emilia. Hin 100 mál barnanna eru höfð að leið-
arljósi, þar sem þau eru virkjuð í myndlist, tónlist, hreyfi ngu 
og dans. Leikskólinn stendur í fallegu umhverfi  við sjóinn, 
sem gefur mikinn innblástur í starfi ð. Nánari upplýsingar um 
leikskólann er að fi nna á www.saeborg.is. 

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að dag-
legri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í 
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og   
  metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Soffía Þorsteinsdóttir, leikskólastjóri í síma 
562 3664/693 9851 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  á 
Leikskólasviði í síma 411 7000.

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 7. júlí.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Aðstoðarleikskólastjóri í Sæborg
Shuttle servi    e
Bílstjórar óskast
Vegna aukinna verkefna vantar okkur bílstjóra með 
rútupróf.  Enskukunnátta, snyrtimennska og þjónustulund 
skilyrði.

Shuttleservice •  s. 578 7070  •  shuttle@shuttleservice.is

Kringlunni · sími 568 4900
www.kello.is
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Kelló óskar eftir 
starfskrafti í afgreiðslu.

Starfshlutfall 80-100% 
og vinnutími 
eftir samkomulagi.

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum 
 æskileg

• Áhugi á tísku og fatnaði

• Hæfni í mannlegum 
 samskiptum

• Stundvísi og heiðarleiki

Umsóknir berist 
á netfangið 
hallaragnars@gmail.com

Hefur
þú
yndi af
fallegum
fötum?



Sérfræðingur í fi skimálum hjá 
Alþjóðabankanum

Hjá Alþjóðabankanum er laus til umsóknar staða 
sérfræðings í fi skimálum. Helstu verkefni 
viðkomandi munu vera að auka hæfni og skilning 
starfsmanna Alþjóðabankans á sjálfbærri stjórnun 
fi skveiða, með sérstöku tilliti til áhrifa loftlags-
breytinga á fi skimál og málefni hafsins. Staðan er 
til þriggja ára og mun viðkomandi hafa aðsetur í 
Washington D. C. Gerð er krafa um starfsreynslu 
í stjórnun og reynslu af umsjón með framkvæmd 
stefnu á sviði fi skimála eða verkefna á sviði stranda 
eða sjávar. Starfsreynsla í þróunarríki er kostur. 

Ítarlegar upplýsingar um starfi ð og hæfniskröfur er 
að fi nna á vefsíðu utanríkisráðuneytisins 
http://www.utanrikisraduneytid.is/upplysingar/
laus-storf/ Fyrirspurnum er svarað á skrifstofu 
þróunarsamvinnu. Staðan er kostuð af utanrík-
isráðuneytinu, sem annast móttöku umsókna og 
aðstoðar við ráðningarferli, en lýtur að öðru leyti 
reglum Alþjóðabankans. 

Umsóknir og ferilskrá á ensku berist utanríkis-
ráðuneytinu, Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík, 
fyrir 11. júlí nk. 

Bifvélavirki 
Bifvélavirki óskast til starfa hjá traustu fyrirtæki í 
Þorlákshöfn. Um framtíðarstarf er að ræða. Járnkarlinn ehf.   
Upplýsingar í síma: 894-1126. 

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Kvöldskóli Kópavogs 
auglýsir eftir starfsmanni

Um er að ræða 60% starf við Kvöldskóla 

Kópavogs en þar er boðið upp á fræðandi og 

skapandi námskeið við allra hæfi

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta í Word og Excel
• Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku
• Áhersla er lögð á þjónustulund og hæfni í
 mannlegum samskiptum.
Starfsmaður vinnur við þau skrifstofustörf sem til 
falla.
Unnið er við fjölbreytt verkefni sem tilheyra starf-
semi skólans.
Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi stúdentspróf 
eða sambærilega menntun.

Nánari upplýsingar um starfið gefur forstöðu-
maður Kristín Jónsdóttir í síma 863 8545, netfang 
kristinj@kopavogur.is.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á Bæjarskrifstofu 
Kópavogs, Fannborg 2 ( Þjónustuveri á 1. hæð )

Umsóknum skal skila til tómstunda- og 
menningarsviðs Kópavogsbæjar 

eða með tölvupósti til forstöðumanns. 
 Einnig er hægt að sækja 

um á job.is.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí.

Mótagengi/ Smiðir 
vanir gifsklæðningum

Spöng ehf óskar eftir smiðum eða samstarfsaðilum, an-
nars vegar í uppsteypuverkefni og hins vegar í gifsklæðnin-
gar og frágang innandyra.

Krafi st er mikillar reynslu og fagmennsku.

Næg verkefni framundan.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jbj@spong.is
Upplýsingar gefur Jón Bjarni í síma 8983847
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Nazwa fi rmy:
Cie la budowlany z do wiadczeniem
Pracownik budowlany

Miejsce pracy:
-Reykjawik
-Kefl avik                              
-Akranes

TSH:
TSH - jest wykonawc  budowlanym z 30-
letnim do wiadczeniem. Mamy wiele bardzo 
dobrych projektów do wykonania i dlatego 
jeste my fi rm  z przysz o ci .

Informacja:
w j zyku islandzkim udziela pan Asbjorn
tel. 660 - 1786

Przyjmiemy do pracy

SKRIFSTOFUSTARF/HEILDVERSLUN
Óskum eftir að ráða starfsmann til almennra skrifstofustarfa. 
Um er að ræða fjölbreytt skrifstofustarf í góðu vinnuum-
hverfi . Vinnutími er mánudaga til föstudaga kl. 8:30-17:00. 
Vinnustaðurinn er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• stúdentspróf eða sambærilega menntun
• enskukunnátta
• tölvukunnátta
• þekking á viðskiptahugbúnaði
• þjónustulund
• nákvæmni
• stundvísi
• heilsuhraust(ur)

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á netfangið: 
box@frett.is fyrir 25. júní merkt: ,,1212”

Tækjaumsjón
Líftæknifyrirtækið NimbleGen Systems 

auglýsir eftir starfsmanni í tækjaumsjón. 

Um er að ræða nýtt starf í framsæknu fyrirtæki.

Helstu verkefni:
- Umsjón með tækjum á rannsóknarstofum og vinnu-
  herbergjum NimbleGen
- Fylgjast með nýjungum og taka þátt í þróun nýrra tækja
- Samantekt og utanumhald með tækjamöppu fyrir   
  sérhverja gerð af tæki (kvörðun, viðgerðir o.s.frv.) ásamt    
  því að skrifa notkunar, kvörðunar- og eftirlitsleiðbeiningar
- Samskipti við framleiðendur og eftirfylgni með viðgerðar-  
  og kvörðunarferli
- Þátttaka í uppsetningu viðhaldsforrits fyrir tækin og 
  ábyrgð á uppfærslu gagna í forritinu

Menntunar og hæfniskröfur:
- Menntun í efnafræði, eðlisfræði, rafvirkjun, rafeinda 
  virkjun, iðnaðartæknifræði eða sambærilegum fögum
- Reynsla af umsjón rannsóknartækja
- Góð tölvukunnátta
- Öguð og sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi  
- Góð enskukunnátta 
- Hæfni til starfa í hátæknilegu umhverfi 

Umsóknir ásamt ferilskrá á ensku sendist til 
atvinna@nimblegen.com.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2008.

Nimblegen Systems er framsækið fyrirtæki á sviði líftækni. 
Fyrirtækið sérhæfi r sig í framleiðslu á DNA örfl ögum 
(microarrays) til sameindalíffræðilegra rannsókna og sér 
um þjónusturannsóknir í þeirri tækni til lyfjafyrirtækja og 
rannsóknastofa víða um heim. 

Laus staða 
aðstoðarmanns 
sjúkraþjálfara

Starfi ð er fjölþætt og felst m.a. í eftirliti og aðstoð við 
meðferð í tækjasal, aðstoð við sjúkraþjálfunarmeðferð, 
gefa heita bakstra, símavörslu, móttöku og skráningu. 
Einnig frágangur, þrif og eftirlit.
Viðkomandi þarf að vera áhugasamur um þjálfun og 
hreyfi ngu og hafa reynslu af störfum í tækjasal ásamt 
því að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum.           
Um er að ræða fullt starf og er óskað eftir skrifl egum 
umsóknum ásamt starfsferilsskrá fyrir 7. Júlí.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má 
fi nna á heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Nánari upplýsingar gefa,                            
Sigrún Benediktsdóttir, forstöðusjúkraþjálfari                                                                              
Netfang: sigrunben@reykjalundur.is
Sími  585 – 2061

Guðbjörg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri                                                                                   
Netfang: gudbjorg@reykjalundur.is
Sími  585 - 2143
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Samkaup strax Laugarvatni óskar eftir að 
ráða verslunarstjóra

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði.
Frumkvæði og metnaður í starfi .
Góð framkoma og rík þjónustulund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Tölvukunnátta æskileg.

Allar frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri 
Dómhildur Árnadóttir á netfanginu: domhildur@samkaup.is

Umsóknir berist á sama netfang fyrir 26. júní 2008.

Verslunarstjóri

Starfsmaður í eldhús
Reykjalundur endurhæfi ngarmiðstöð SÍBS óskar eftir að 
ráða aðstoðarmann í eldhús. Um er að ræða fjölbreytt starf 
í góðum hópi starfsmanna og þarf viðkomandi að geta 
hafi ð störf í ágúst. Hæfni í mannlegum samskiptum og létt 
lund er nauðsynleg. Vinnutími er virka daga frá kl. 8 til 16 
Óskað er eftir skrifl egum umsóknum ásamt starfsferilskrá 
fyrir 7. júlí.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má fi nna á 
heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Nánari upplýsingar gefa,
Gunnar Jónsson, yfi rmatreiðslumaður                                                                                 
Netfang: chefgunnar@reykjalundur.is

Guðbjörg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri                                                                                   
Netfang: gudbjorg@reykjalundur.is

Egilsstaðir sími 470 3000 • Fax 471 1971
 Lagarás 17 - 19 • Opið alla virka daga frá 8-16

Hjúkrunarheimilið Sundabúð, Vopnafi rði:

Hjúkrunarfræðingur 
-afl eysing í eitt ár

Stofnunin vill ráða  hjúkrunarfræðing frá 1. okt eða eftir 
samkomulagi. 

Hjúkrunarheimilið Sundabúð Vopnafi rði er 12 rúma 
legudeild fyrir aldraða í starfstengslum við heilsu-
gæslustöð. Starfi nu fylgir bakvaktaskylda . 
Laun eru samkvæmt aðalkjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og stofnanasamningi hjúkrunar-
fræðinga og Heilbrigðisstofnunar Austurlands.

Umsóknarferskur er til 16. júlí nk.

Upplýsingar um störfi n veitir Emma Tryggvadóttir, 
hjúkrunarstjóri í síma 473 1320 og 860 6815 eða 
emma@hsa.is og umsóknir berist henni eða Þórhalli 
Harðarsyni, fulltrúi forstjóra, thorhallur@hsa.is
Póstáritun er Heilbrigðisstofnun Austurlands, Sundabúð, 
690 Vopnafjörður.

HæfniskröfurStarfslýsing

Áhættustýring
Samfara auknum umsvifum leitar bankinn nú að öflugum einstaklingi til að starfa við áhættustýringu bankans í krefjandi 
verkefnum tengdum markaðs-, útlána-, lausafjár- og rekstraráhættu. Starfsemi bankans á alþjóðagrundvelli kallar á 
að innan bankans sé til staðar vísindaleg sérþekking á heimsmælikvarða. 

Innan áhættustýringar starfar teymi sem hefur það 
hlutverk að þróa og útfæra líkön til greiningar 
fjármálaáhættu bankans. 

Við leitum nú að sérfræðingi með bakgrunn á sviði 
fjármálaverkfræði eða annarra tengdra sviða.

Um er ræða ábyrgðarmikið starf og verður viðkomandi að 
geta tekið leiðandi stöðu í stærri verkefnum innan 
bankans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Hildur Þórisdóttir á thorunn.thorisdottir@straumur.net
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Straums, www.straumur.net/atvinna eða senda umsóknir á atvinna@straumur.net

Straumur er fjárfestingabanki með víðfeðma starfssemi í Norður- og Mið-Evrópu með yfir 500 
starfsmenn. Bankinn býður upp á heildstæða og samþætta fjármálaþjónustu fyrir fyrirtæki og 
fagfjárfesta. Við bjóðum upp á lifandi, sveigjanlegt og krefjandi starfsumhverfi þar sem 
einstaklingurinn fær að njóta sín.

Háskólapróf á framhaldsstigi í stærðfræði, verkfræði eða 
sambærilegu

Þekking og reynsla af bankastarfsemi

Þekking og reynsla á sviði fjármálastærðfræði

Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni

Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna og gagna

Frumkvæði, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð

Metnaður til að ná árangri í starfi

Borgartún 25 » 105 Reykjavík » Ísland » Sími: +354 585 66 00 » Fax: +354 585 66 01 » straumur@straumur.net » www.straumur.net

Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í 
leikskólanum Fálkaborg, Fálkabakka 9.

Fálkaborg er þriggja deilda leikskóli í Bakkahverfi  í Breiðholti. 
Í leikskólanum er lögð mikil áhersla á umhverfi smennt og 
heilbrigðan lífstíl og stutt er í ósnortna náttúru. Fálkaborg 
hefur tvisvar fengið umhverfi sviðurkenninguna Grænfánann, 
nú síðast fyrir frið og ógn í náttúrunni. Nánari upplýsingar um 
leikskólann er að fi nna á vefslóðinni: www.falkaborg.is. 

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að dag-
legri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í 
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og     
  metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Jónína Lárusdóttir, leikskólastjóri í síma 557 
8230 / 693 9814 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  á 
Leikskólasviði í síma 411 7000.

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 7. júlí.
Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Aðstoðarleikskólastjóri í Fálkaborg

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, 663-0022 eða aj@tsh.is
Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og 
aðbúnaður góður.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Forstöðumaður frístundaheimilis fyrir  

 börn og unglinga með sérþarfir
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Starfsmenn í tilsjón 50%-100%
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Sumarafleysingar:
 • Dagþjálfun
 • Aðhlynning
 • Sjúkraliði

Sundlaugin Versölum:
 • Helgarvinna í sumar fyrir konur og karla
 • Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu  

 karla

Kvöldskóli Kópavogs:
 • Starfsmaður á skrifstofu 60%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Deildarstjóri/verkefnastjóri
 • Umsjónarkennarar á yngra stigi
 • Námsráðgjafi 100%
 • Kennari í nýbúadeild 100%
 • Matráður 100%
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Náttúrufræðikennari á unglingastig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Textílmenntakennari, 100% starf
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
Salaskóli:
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf  

 eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Stuðningsfulltrúi
 • Dönskukennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Við leitum að verslunarstjóra í verslun okkar 

að Tjarnarvöllum, Hafnarfirði.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Europris í 

síma 533 3366 eða með því að senda fyrirspurn á 

netfangið leifur@europris.is.

Verslunarstjóri

- f r a m k v æ m d a f é l a g  e h f -

Fjarðabyggð - byggingameistari
Grunnur framkvæmdafélag ehf leitar að öfl ugum verkstjóra 
í Fjarðabyggð.

Hæfniskröfur:
•  Réttindi sem húsasmíðameistari
•  Reynsla af verklegum framkvæmdum
•  Skipulögð vinnubrögð
•  Enskukunnátta
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
 
Upplýsingar á skrifstofutíma í síma 561-3000

Sölufulltrúi
Óskum eftir að ráða sölufulltrúa í verslun okkar.  Um er að 
ræða lifandi sölustarf hjá vaxandi fyrirtæki.  Starfi ð felur í 
sér mikil samskipti við viðskiptavini, tilboðsgerð og ráðgjöf 
á sviði gluggatjalda.  Vogue er hluti af stærra fyrirtæki, 
vinnustaðurinn er 20 manna, en fyrirtækið í heild 43 
starfsmenn.

Hæfniskröfur:
•  Lipurð í mannlegum samskiptum og söluhæfi leikar.
•  Nákvæmni í vinnubrögðum.
•  Stundvísi og helgun að starfi .
•  Áhugi á innanhússhönnun, textílvörum og tísku. 

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
valdimar@dimar.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2008.
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Framkvæmdastjóri lífeyristryggingasviðs
Tryggingastofnun óskar að ráða framkvæmdastjóra lífeyristryggingasviðs. Framundan er áhugaverður tími í
þróun og uppbyggingu vegna væntanlegra breytinga á starfsemi Tryggingastofnunar. 

Lífeyristryggingar og félagsleg aðstoð eru meginviðfangsefni sviðsins, samkvæmt lögum sem um málaflokkana
gilda. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á starfsemi sviðsins gagnvart forstjóra.  Framkvæmdastjóri lífeyristrygginga-
sviðs situr í framkvæmdastjórn Tryggingastofnunar. 

Starfssvið:
• Að móta stefnu í ofangreindum málaflokkum og 

sjá til þess að hún nái fram að ganga.
• Leiða til lykta ákvarðanir vegna væntanlegra breytinga

á stofnunni.
• Úrskurðir, álitsgerðir og ráðgjöf innan sem utan 

stofnunar til ráðherra o.fl.
• Samráð og samskipti við stofnanir, umboð og 

hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Lágmarkskröfur um menntun: Lögfræði, 

viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegt. 
• Reynsla og þekking sem nýtist í starfi. 
• Frumkvæði og metnaður til þess að ná árangri í starfi.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Víðtæk reynsla af stjórnun og færni í mannlegum 

samskiptum.
• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Gott vald á íslenskri tungu og góð tölvukunnátta.
• Gott vald á norðurlandatungumáli og ensku, töluðu 

sem rituðu máli.

Nánari upplýsingar veita Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri og Guðjón Skúlason, starfsmannastjóri,  sími 560 4400. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðkomandi stéttarfélags.

Senda má upplýsingar rafrænt eða í pósti til starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Reykjavík,
tölvupóstfang starf@tr.is. Umsóknarfrestur er til 6. júlí nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stofnun, ákvarða og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar
upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan,

öruggan og hagkvæman hátt.

Umsækjendum er einnig bent á upplýsingar á heimasíðu Tryggingastofnunar: www.tr.is

KAREN MILLEN | Kringlunni og Smáralind

Við erum að leita að duglegum einstakling í 
stöðu verslunarstjóra í verslun okkar í Smáralind.

Einnig er í boði fullt starf og hlutastarf við 
almenn verslunarstörf.

Umsóknarfrestur er til 16. maí
Ferilskrá sendist á hulda@hbu.is

Hæfniskröfur
· Reynsla í þjónustu
· Áhugi á tísku
· Lipurð í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæfni
· Frumkvæði í starfi

28. júní

Forstöðuiðjuþjálfi 
Starf forstöðuiðjuþjálfa við geðsvið er laust til 
umsóknar. Starfi ð er 100% og miðast ráðning við 
15. ágúst 2008 eða eftir samkomulagi. Iðjuþjálfa-
menntun áskilin og viðbótarmenntun í iðjuþjálfun 
æskileg. Áhersla er lögð á að efl a og þróa iðju-
þjálfun í þverfaglegri endurhæfi ngu og félagslega 
stöðu geðsjúkra.
Forstöðuiðjuþjálfi  er yfi rmaður iðjuþjálfa á 
geðsviði og ber ábyrgð gagnvart sviðsstjóra. 
Víðtæk starfsreynsla við störf tengd iðjuþjálfun og 
stjórnunarreynsla eru mikilvæg ráðningarskilyrði. 
Reynsla af háskólakennslu og þjálfun nema 
æskileg.  Mat á umsóknum byggist m.a. á inn-
sendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknir berist fyrir 15. júlí 2008 til sviðsstjóra 
geðsviðs Hannesar Péturssonar, prófessors, 
geðdeildarbyggingu við Hringbraut og veitir hann 
nánari upplýsingar í síma 543 4077, netfang 
hannesp@landspitali.is.

Yfi riðjuþjálfi 
Starf yfi riðjuþjálfa við geðsvið er laust til 
umsóknar. Starfi ð er 100% og miðast ráðning við 
15. ágúst 2008 eða eftir samkomulagi. Iðjuþjálfa-
menntun áskilin og viðbótarmenntun í iðjuþjálfun 
æskileg. Áhersla er lögð á að efl a og þróa iðju-
þjálfun í þverfaglegri endurhæfi ngu og félagslega 
stöðu geðsjúkra.
Yfi riðjuþjálfi  er yfi rmaður iðjuþjálfa á Kleppi og 
ber ábyrgð á daglegum rekstri iðjuþjálfunar. 
Víðtæk starfsreynsla við störf tengd iðjuþjálfun og 
stjórnunarreynsla eru mikilvæg ráðningarskilyrði. 
Reynsla af háskólakennslu og þjálfun nema 
æskileg.  Mat á umsóknum byggist m.a. á inn-
sendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknir berist fyrir 15. júlí 2008 til sviðsstjóra 
geðsviðs Hannesar Péturssonar, prófessors, 
geðdeildarbyggingu við Hringbraut og veitir hann 
nánari upplýsingar í síma 543 4077, netfang 
hannesp@landspitali.is.

Iðjuþjálfar
Iðjuþjálfar óskast á geðsvið. Iðjuþjálfar á geðsviði
 starfa í tengslum við bráðamóttöku, göngudeild, 
endurhæfi ngardeildir, barna- og unglinga-
geðdeildir og eftirfylgd. Iðjuþjálfar taka þátt 
í þverfaglegri teymisvinnu. Áhersla er lögð á 
meðferðaráætlun og eftirfylgni.
Hæfniskröfur: Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki 
og hæfni í samskiptum.

Umsóknir berist fyrir 15. júlí 2008 til Sylviane 
Lecoultre, yfi riðjuþjálfa geðsviði, geðdeildar-
byggingu við Hringbraut og veitir hún upplýsingar 
í síma 543 4004, netfang sylviane@landspitali.is.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Barnaskólinn  
á Eyrarbakka og Stokkseyri 
Stofnaður 1852 

Barnaskólinn 
á Eyrarbakka og Stokkseyri 

óskar eftir að ráða í eftirfarandi stöður fyrir skólaárið 
2008-2009:
- Sérkennari
- Almennur kennari á yngsta stig
- Þroskaþjálfi 

Meiri upplýsingar gefur Arndís Harpa Einarsdóttir skólastjóri, 
netfang: harpa@barnaskolinn.is.  
Símar: 480-3200 og 864-1538. 

Sjá einnig heimasíðu skólans www.barnaskolinn.is Umsóknir 
sendist til skólans, að Háeyrarvöllum 56, 
820 Eyrarbakka fyrir 30. júní.

KÓPAVOGSBÆR  

Félagsþjónusta
Kópavogs

Frístundaheimili fyrir börn 
og unglinga með sérþarfir

• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir 

að ráða starfsmann með menntun á 

sviði þroskaþjálfunar eða öðrum sviðum 

uppeldis- og kennslufræða í allt að 1.0 

stöðugildi til að veita forstöðu frístunda-

heimili fyrir börn og ungmenni með sér-

þarfir. 

• Einnig óskar Félagsþjónustan eftir að 

ráða starfsmenn með stúdentspróf á 

sviði félags- og uppeldisfræða til starfa 

í hlutastörfum á heimilinu. Um er að 

ræða samtals 2.5 stöðugildi. 

Megin viðfangsefni forstöðumanns eru að: 
• Skipuleggja starfsemi frístundaheimilis 
• Annast daglega umsjón, rekstur og inn-

heimtu vegna aðkomu ríkisins 
• Sinna ráðgjöf, hvatningu og stuðningi 

við þátttakendur
• Hafa náið samstarf við þá aðila sem 

tengjast starfseminni
• Endurskoða og þróa starfsemina 
• Annast starfsmannamál

Leitað er eftir hugmyndaríkum og kraftmikl-
um einstaklingum með góða færni í mann-
legum samskiptum. Reynsla af vinnu með 
fötluðum börnum er æskileg.  Starfsemi 
frístundaheimilis hefst um miðjan ágúst og 
þarf umsækjandi því að geta hafið störf sem 
fyrst.
Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu 
Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, Kópavogi eða 
á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní n.k. 
Laun taka mið af kjarasamningi viðkomandi stétt-
arfélags.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Guðlaug 
Ósk Gísladóttir, 

yfirmaður þjónustudeildar fatlaðra 
í síma 570-1500.

www.job.is

Við erum að leita að duglegum einstakling-
um í fullt starf og í hlutastarf við almenn 
verslunarstörf.

Umsóknarfrestur er til 20. júní
Ferilskrá sendist á kboland@hbu.is

Hæfniskröfur
· Reynsla í þjónustu
· Áhugi á tísku
· Lipurð í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæfni
· Frumkvæði í starfi

| Kringlunni, Smáralind

28. júní
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Sólargluggatjöld er 15 manna vinnustaður, en hluti af stærra fyrirtæki 
sem telur 43 starfsmenn.

Deildarstjóri
Óskum eftir að ráða deildarstjóra fyrir Sólargluggatjöld.  
Um er að ræða lifandi og krefjandi starf á skemmtilegum 
vinnustað.  

Starfi ð felur í sér:
•  Starfsmannastjórn
•  Sölu- og markaðsstjórn
•  Umsjón með tveimur verslunum.
•  Mótun vöru- og þjónustuframboðs.
•  Samskipti við birgja og vörusýningar
•  Samskipti við viðskiptavini, arkitekta og verktaka.
•  Sala til stærri og smærri viðskiptavina

Hæfniskröfur:
•  Æskileg er háskólamenntun á sviði viðskipta eða 
  sambærilegt.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Reynsla á sviði sölu-/markaðsmála.
•  Góð enskukunnátta.
•  Nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfi leikar
•  Helgun að starfi 

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: valdi-
mar@dimar.is   Umsóknarfrestur er til og með 27. júní n.k..

Starfsmaður í framleiðslu
Óskum eftir að ráða starfsmann í framleiðslu gluggatjalda.  
Starfi ð felur í sér framleiðslu hverskyns gluggatjalda eftir 
máli, auk vörumóttöku og frágangs.  Starfsmaður þarf að 
vera verklanginn, vandvirkur og stundvís.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: kol-
beinn@dimar.is  Umsóknarfrestur er til og með 27. júní n.k..

Sandgerðisbær
Starfsmenn vantar við Íþróttamiðstöð Sandgerðisbæjar.

Um er að ræða:
1. Forstöðumann Íþróttamiðstöðvar 100% starf, karl eða 
kona.
Veitir íþróttamannvirkjum forstöðu og hefur umsjón með 
eignum, tækjum og búnaði. Heldur utan um rekstur 
og mannahald. Áhersla er lögð á frumkvæði og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

2. Starfsmann Íþróttamiðstöðvar, 100% starf, í starfi nu 
felst eftirlit í karlaklefa.

3. Starfsmann Íþróttamiðstöðvar, 50%  starf, í starfi nu 
felst eftirlit í kvennaklefa.

4. Starfsmann Íþróttamiðstöðvar, 50%  starf, í starfi nu 
felst eftirlit í karlaklefa.
Um er að ræða störf í tengslum við íþróttasal, þreksal, 
ræstingu, tækjaumsjón, baðvörslu, afgreiðslu og sundlau-
garvörslu.

Í öllum tilfellum er um vaktavinnu að ræða.

Laun samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Starfsmannafélags Suðurnesja.

Starfsmenn Íþróttamiðstöðvar þurfa að ljúka námskeiði í 
Skyndihjálp og standast sundpróf samkvæmt kröfum til 
sundlaugarvarða.

Íþróttamiðstöðin er tóbakslaus vinnustaður.

Krafa er um framlagningu sakavottorðs.

Umsóknareyðublöð fást á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar 
og hægt er að sækja rafrænt um á www.sandgerdi.is .

Umsóknarfrestur er til fi mmtudagsins 3. júlí.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu Sandgerðis-
bæjar.

Bæjarstjóri Sandgerðisbæjar.
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Iðnaðarmenn
Garðyrkjumenn

Verkamenn
Topp verktakar ehf. er ungt verktakafyrirtæki sem 
starfar á almennum útboðsmarkaði.
Verkefnastaða er góð og stefnir í fjölgun verkefna.
Verkefni eru m.a. fyrir Ríkiskaup, Reykjavíkurborg og  
Akraneskaupstað

Upplýsingar gefnar í síma: 860 9260
-farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

ÚTBOÐ 
LOSUN Á GRENNDARGÁMUM OG 

FLOKKUNARTUNNUM

Sorpstöð Suðurlands óskar eftir tilboðum 

“LOSUN Á GRENNDARGÁMUM OG FLOKKUNARTUNNUM”

Verkið felst í að útvega og þjónusta grenndargámakerfi  í 
Árnes- og Rangárvallasýslu.

Útvega og þjónusta 240 l fl okkunartunnur við heimili í 
þéttbýlistöðum sýslanna þ.e. Þorlákshöfn, Eyrarbakka, 
Stokkseyri, Selfossi, Hellu og Hvolsvelli.  Miðað er við að 
fl okkunartunnur í þéttbýli séu tæmdar einu sinni í mánuði.

Einnig útvega og þjónusta 360 l fl okkunartunnur við hei-
mili í dreifbýli í Árborg, Ölfusi, Ásahrepp, Rangárþingi ytra 
og Rangárþingi eystra.  Miðað er við að fl okkunartunnur í 
dreifbýli séu tæmdar annan hvern mánuð.

Samningstímabil er 1. september 2008 - 1. september 
2013.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með tölvupósti 
frá og með þriðjudeginum 24. júní.  Þeir sem hyggjast gera 
tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð í síma 482 
3900, eða með tölvupósti til bardur@verksud.is gefa upp 
nafn, heimilsfang, síma og netfang og fá þá gögnin send 
til  sín.

Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu Suðurlands Austurvegi 
3-5 fyrir kl. 13:00 fi mmtudaginn 17. júlí 2008, en þá verða 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Sorpstöð Suðurlands

RÉTTINDANÁMSKEIÐ

FYRIR BÍLSTJÓRA UM FLUTNING Á

HÆTTULEGUM FARMI

Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg 
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast 
réttindi (ADR-skírteini) til að fl ytja tiltekinn hættulegan farm 
á vegum á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagss-
væðinu:

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru
(fyrir utan sprengifi m- og geislavirk efni):  30. júní - 2. júlí 
2008.

Flutningur í tönkum:  3. - 4. júlí 2008.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utning í tönkum er að 
viðkomandi hafi  setið grunnnámskeið (stykkjavörufl utningar) 
og staðist próf í lok þess.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi fi mmtudaginn 26. júní 2008.

Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

Félagsráðgjafa 
Svæðisskrifstofa Vesturlands óskar eftir félagsráðgjafa 
eða fólki með  sambærilega menntun í hlutastarf í 
afl eysingu í 12 mánuði frá og með 1. september n.k. 

Félagsráðgjafi  er þátttakandi í þverfaglegri þjónustu 
svæðisskrifstofunnar. Lögð er stérstök áhersla á gott 
samstarf við fólk með fötlun og fjölskyldur þeirra. 

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  góða sam-
starfshæfi leika og virði aðra á jafnréttisgrundvelli. 

Aðsetur verður á Akranesi en þjónustusvæði 
Svæðisskrifstofunnar er Vesturland.

Um er að ræða hlutastarf, eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til 7. júlí n.k.  

Nánari upplýsingar veita Klara Bragadóttir sálfræð-
ingur í síma 893 1780 klara@sfvesturland.is og  
Magnús Þorgrímsson framkvæmdastjóri í síma 
4331700 netfang: magnus@sfvesturland.is. 
Laun skv. gildandi kjarasamningum.

Skrifl egar umsóknir sendist til Svæðisskrifstofu
Vesturlands Bjarnarbraut 8 - 310 Borgarnes

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi 
auglýsir eftir:

Sérgreinadýralæknir 
heilbrigðiseftirlits

Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf 
sérgreinadýralæknis heilbrigðiseftirlits.

Helstu verkefni:
•  Umsjón með eftirliti heilbrigðis sláturdýra
•  Vinna að matvælaöryggi í samvinnu við aðra sérfræðinga  
   stofnunarinnar
•  Samhæfi ng eftirlits í sláturhúsum, kjötvinnslum og     
   mjólkurstöðvum
•  Eftirlit með að sláturhús, kjötvinnslur og mjólkurstöðvar  
   uppfylli skilyrði um útfl utningsleyfi 
•  Umsjón með mælingum aðskotaefna- og lyfjaleifa í      
   búfjárafurðum
•  Undirbúningur löggildingar og starfsleyfa vinnslustöðva      
   búfjárafurða
•  Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir innan sinnar  
   sérgreinar
•  Fylgjast með löggjöf og þróun á sínu starfssviði í öðrum  
   ríkjum
•  Upplýsinga- og gagnaöfl un ásamt skýrslugerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Dýralæknismenntun 
•  Framhaldsmenntun í kjötframleiðslu og meðferð 
   sláturafurða æskileg
•  Reynsla á sviði eftirlits með mjólkur- og kjötframleiðslu
•  Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi  
•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar 
•  Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Sigurður Örn Hansson 
(sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsók-
num ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum 
skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, 
merktum “heilbrigðiseftirlit” eða með tölvupósti á mast@mast.
is en umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2008. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari 
upplýsingar er um stofnunina er hægt að nálgast á vefsíðu 
stofnunarinnar, www.mast.is.

ÚTBOÐ

NÁMSKEIÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Götusalt 2008 - 2009 “EES útboð”.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000.- í frá og með þriðju-
deginum 24. júní 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. ágúst 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12158
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod Endurmenntunarnámskeið

fyrir ökumenn sem flytja hættulegan farm

Samkvæmt reglugerð nr. 984/2000 um fl utning á hæt-
tulegum farmi er gildistími starfsþjálfunarvottorðs ökumanns 
(ADR-skírteinis) sem annast fl utning á hættulegum farmi 5 
ár. Heimilt er að framlengja gildistíma vottorðsins um fi mm 
ár í senn hafi  handhafi  þess á síðustu tólf mánuðum og ekki 
síðar en þrem mánuðum eftir að gildistími vottorðsins rann 
út lokið endurmenntunarnámskeiði og staðist próf í lok þess.

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi endurmenntunarnámskeið 
í Reykjavík sem hér segir:

Grunnnámskeið    26. júní 2008.
Flutningur í tönkum:    27. júní 2008.

Til að að endurnýja réttindi fyrir fl utninga á hættulegum 
farmi í tönkum verður viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir 
stykkjavörufl utninga (grunnnámskeið).

Skrá skal þátttöku í síðasta lagi mánudaginn 23. júní 2008.

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



BÍLAR &
FARARTÆKI

 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

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

Fæst á yfirtöku!!!!!!!
Mazda rx8 High Output árg 04“ ekinn 
46 þ. 6gíra, leður, lúga bose hljómkerfi, 
umboðsbíll, aðeins 2 eigendur. Uppl. í 
síma 857-7245.

2 milljónir í afslátt!!
Range Rover 4.4 vogue árg 02“ ekinn 
83 þ. ssk með öllu. Verð 550þ + yfirtaka 
3.4m (listaverð B&L er 5.9m) Uppl. í 
síma 857-7245.

BMW 520 TDI Sport STW 
Megatilboð 

Árg. ‘03 sk. ‘09 Ek. 189 þ. síma, DVD, 
16“ felg. Listav. 2,5 m. Tilboð 1.390 m. 
Skipti á ódýrari. S. 844 8606.

MB Sprinter 316 CDI 4x4
04/2003, ek. 93.700 km, fjórhjóladrif-
inn, skráður 3ja manna, loftkæling, hátt 
og lágt drif, 100% driflæsing í afturdrifi, 
dráttarbeisli. Hægt er að skrá bílinn sem 
vsk bifreið! Verð 3.351,000 + vsk. Uppl. 
í s. 821 1170.  Enta ehf - Bakkabraut 5a 
-  200 kopavogur   www.enta.is

Til sölu Lincon Mark LT árg. 2006 
ek. 33.000. Fallegur bíll, svartur með 
öllum þægindum,leðursæti, topp-
lúga, Webasto miðstöð og dráttarkúla. 
Umboðsbíll frá Brimborg, einn eigandi. 
Verð 3.400.000.-kr. Uppl. í s:8977445

100% yfirtaka sem nýr 
eyðsla 6,8l 100km

Til sölu Opel Corsa 08/07 ek.aðeins 7.þ 
km sjálfskiptur 5dyra sumar og vetrar-
dekk verð 2.090.000.- afb. 29.þ pr mán. 
Uppl í síma 896-5290

Tilboð 1.350.000 !!
Til sölu Chervolet Corvette Stingray árg 
‘74 Ek.44.þ.mílur 350cc sjálfsk.orginal 
bill í toppstandi Fæst fyrir 1.350.000. 
uppl. 896-5290

Til sölu Subaru Impreza ‘98 sk. ‘09. Bíll í 
góðu standi. V. 190 þús. S. 898 8835.

Subaru Legacy 2.0, skr 9/2002, ek. 
aðeins 87þ, sjsk, krókur, litað gler, vetr-
ardekk á álfelgum, V 1.290þ, GLÆSILEGT 
EINTAK, s: 844-4709

RANGE ROVER Til sölu. Árg. 1999. Einn 
með nánast öllu. Biluð vél (Hedd) 
Díselbíll. TILBOÐ ÓSKAST Uppl. í síma 
8691625

Mitsubishi Lancer árg. ‘90 Gott ástand, 
sumar og nagladekk. V. 100 þús. Friðrik, 
s. 899 7817.

7 manna
Til sölu Opel Sintra 2,2. Fallegur bíll í 
ágætis standi. S. 898 8835.

VW Passat árg. ‘98 V. 260 þús. Daihatsu 
Derios árg. ‘00 V. 150 þús. S. 847 
5838.

Suzuki Sidekick árg. ‘97 ek. 118 þús. 
V. 290 þús. Góður bíll, dráttarkrókur, 
sumar + vetrar dekk. S. 862 3134.

Benz Turbo Disel, árg. ‘99. 6l vél, biluð 
vel, selst í varahluti. Ný sprautaður. S. 
892 1104.

Hyundai Accent ‘00 with defect engine, 
in good condition. Make an offer. Tel.: 
8606347

 0-250 þús.

Audi Q7 Árg.’07, V8 Diesel. tilboð óskast 
í yfirtöku á rekstrarleigu. Upplýsingar 
veitir Marías í síma 893 4295

Vw Touareg Árg.’05, V6 Diesel, til-
boð óskast í yfirtöku á rekstrarleigu. 
Upplýsingar veitir Marías í síma 893 
4295

Daihatsu Terrios árg. 99 ek. 140.000 
km. verð 290 þús. tilboð nú 189 þús.

 250-499 þús.

Toyota Avensis árg 98 ekinn 160 þ. 
Góður bíll ný skoðaður. V. 500 þ. Uppl. 
660-3430

250,000 í afslátt.
Subaru Impreza ‘00. 2,0 bsk. ek. 161 
þús. listaverð 600 þús. Okkar verð 350 
þús. stgr. Uppl. í s. 770 7501.

450 þús stgr
Hyunday H-1 ‘00.T.D.intecoler,sjálsk,10 
manna topp bíll hentar vel sem vinnu-
bíll eða fyrir stóra fjölskyldu. Uppl 
7707501.

Sparneytinn í dýrtíðin
 Toyota Corolla Special series, 1,6l. Árg. 
1997, ek. 167þús. Sumar + vetrardekk, 
skoðaður, CD spilari. Verðhugmynd 
300.000 þús. Uppl. 862 2930 eða 893 
5001

Toyota Yaris 2001. sk. 09 v. 490 þ. óska 
eftir staðgr. tilb. nýyfirfarin brems ogfl 
S:8403292

Toyota Corolla Special series 1,6l. ‘97, 
eldrauður, spoiler, ek. 167þús. vetrar-
dekk, skoðaður, CD spilari. Verð 300 
þús. Uppl. 862 2930 / 893 5001

Fellihýsi Til sölu Coleman Taos ‘97 
Fortjald og Sólarsella verð 450 Þús.
Uppl.s.896 5056

 500-999 þús.

Kia Sportage ek.70þús.nýskr:26.
6.2002,beinsk,1998cc,bensín,4x4.
Ný dekk,álfelgur.590þús kr.Yfi-
rtaka(50%Isk50%Erl.afb.30þús á 
mán,19 gr.eftir) eða greiðsla.S:867-
2703

MMC Lancer 1999. Ekinn aðeins 58 þ. 
verð 300 þ. Uppl. s. 858 2703

Nissan Almera Luxury sjálfs ek 46000 
ásett v 790 þús. tilb 650 þús. Uppl 
8984990

BLINK BLINK Vantar þig frábæran bíl 
fyrir sumarið! BMW 850, hann er 91 árg 
og er ný skoðaður ‘09 með flottar græj-
ur, svört leður sæti, 17“ felgur á nýjum 
dekkjum, nýtt 3“ Sérsmíðað púst, Nýtt 
rafgeymar, og ný smurður . Flottur bíll á 
góðu verði bara skoða prófa og kaupa!!! 
s.8203478

 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

MMC Outlander ‘04. 2,4 sjálsk, ek. 
50 þús, sk ‘09. Góður og fallegur bíll 
Listaverð 2,360,000 okkar verð 1,700 
þús, lán 700 þús, afb. 22 þús á mán. 
Ath skipti á ódýrari. S. 770 7501.

 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 ESCAPE LIMITED 4X4 4DR Nýskr. 
08/2005, ekinn 55 þ.km, sjálfsk Skoða 
öll skipti. Uppl. í s. 8939700 Verð 2.190 
þ.

 Bílar óskast

Vil kaupa Vw Polo 1000 c.c. á 120 þús 
kr. stgr. Sími til sunnudagskvölds 567 
2173 Halldór

 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

BMW X5 árg 2001 ekinn 78.000 km 
vel búin og fallegur bíll. Ath skipti 
V. 3.000 þ. Mikill stagreiðsluafsláttur. 
Uppl. 660-3430

Toyota Land Cruiser 120 GX - 2005 
árgerð - 35“ breyttur  Mjög fallegur 
og vel með farinn bíll, ekinn aðeins 
39 þúsund km. Dráttarkrókur, álfelgur, 
xenon, filmur, loftkæling, reyklaus bíll.  
Verð 5.450 þús, áhvílandi 4.100 þús. 
Uppl. í síma 897-6464

LC120 2005
GX typa, 35“ breyttur, dráttarb. ofl. Mjög 
gott verð 4990 þ. 100% lán mögulegt. 
Uppl. í s. 893 5011.

1.500.þ í afslátt 100%yfir-
taka á erl.láni!!!!

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek 
102.þ km einn með öllu umboðsbíll 
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74.þ uppl í 
844-0542

 Fornbílar

Thunderbird ‘64
Flottur fornbíll til sölu. Skoðaður 2008 
og tilbuinn á rúntinn. Óskað er eftir 
tilboðum. Engin skipti. Upplýs. í síma 
845 3539

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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SMÁAUGLÝSINGAR

 Pallbílar

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

Travel Lite Pallhýsi
Pallhýsi, vel útbúin í fríið, 3 stærðir, 
besta verðið , 14 - 1800 þús. eftir 
stærð, til sýnis á Oddagötu 8. Rek. 
Travellitecampers.com Ferðapallhýsi 
ehf. s. 663 4646

Paggio Tripper ‘01. 1,3 beinsk burðar-
geta 700kg. Sturtupallur, dráttarkrókur, 
sparneytin bíll eyðir ca 4-5 á hundraði. 
Einnig fylgir pallhús. Sko ‘09. Verð 280 
þús,stgr. Uppl 770 7501.

 Sendibílar

Benz Atego árg 2002 ek 135 þús km 
verð 2,4 + VSK S: 691-1068

 Vörubílar

Vantar malarvagn. Má kosta 5-
1500 þ. Uppl. s. 822 2661.

 Húsbílar

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

Til sölu Fiat húsbíll árg. ‘91. Einn með 
öllu. Verð 1720 þ. Uppl. í s. 892 2528.

Nýr húsbíll Tecstar, M. Bens undirvagn, 
150 hp. afturdrif, 4 manna. Einn með 
öllu á frábæru verði. Uppl. í s. 462 3061 
& 892 5504 www. skandic.is

Til leigu.
Dodge Ram ásamt treiler húsi í lengri 
eða skemmri tíma einungis fjölskyldu-
fólk eða fyrirtæki. uppl 7707501.

 Mótorhjól

Nokkur ný Yamaha fjór-
hjól og mótorhjól

Um er að ræða takmarkað magn af 
2007 árgerð sem við getum boðið 
nú á afar hagstæðu verði. Mótormax, 
Kletthálsi 13, s. 563 4400

Honda VTR Firestorm 1000 árg 07 til 
sölu. Hjólið er mjög vel með farið. Ákv. 
erlent lán. Sími 856 7409

Til sölu suzuki GSXR 1100 árg 91 ek 33 
þús.Flækjur Kraftkútur og fl.170 hö uppl 
í síma 6977324

Harley Davidson Night Rod 06 ekið 
3500 km eins og nýtt og mikið breytt, 
gott lán getur fylgd. uppl í síma 663-
2003.

AUÐVELD KAUP.Kawazaki zx10r’07 
ek.7þ.100þ+yfirt.Uppl í síma 8473353 
eða ingo@ark.is

Mótorhjól
Honda VTX 1800 Nýskráð 2006. Ekið 
2000 km. Nánast ónotað hjól. Framgler. 
Verð 1.190.000.- Uppl. í síma 849-7777

Óska eftir mótorhjóli, helst Hondu VTX 
eða sambærilegu. Einungis góð hjól á 
góðu verði koma til greina. Frekari uppl. 
í síma 662-8700.

Til sölu ‘07 óekið Honda Repsol 1000 
RR hlíf yfir sæti, org. límmiðkitt fylgir, 
ekið 0 verð 1790 þ. Galli fylgir (síð-
asta umboðshjólið) uppl. s 662-1001 
Brynjar.

 Fjórhjól

Götuskráð Jianshe Puma 250 cc árg 
2007 topp ástand sk 2010 verð 250 
þús s:7706689

 Hjólhýsi

Hjólhýsi Travel King 580 árg. 2007 ónot-
að. Svefnpláss fyrir 6, alde hitun, sér 
einangrað. Gott verð. Uppl. í s. 462 
3061 & 892 5504 www. skandic.is

 Fellihýsi

Fleetwood Highlander Sequoia 2004 til 
sölu. Er eins og nýr og ónotaður, ýmss 
aukab. Verð 1300 þ. skipti á minni 
koma til greina. Uppl. í 6937311 og 
8941772.

Palomino Yearling 120, 12 fet, árg 2006, 
frábært hús með öllu. Uppl. á vefnum 
http://selja.blogcentral.is

Til sölu Coleman Taos árg ‘97 Fortjald 
og Sólarsella,verð 450 þús. Uppl.S 896 
0556

 Tjaldvagnar

Camplet Concorde tjaldvagn árg. ‘01. 
Verðhugmynd 400 þ. Uppl. hjá Óskari 
820-5808.

 Bátar

3 notaðir Prijon kajakar með öllu til 
sölu. Selst í einu lagi, tilboð óskast. S. 
587 3826.

 Aukahlutir í bíla

Til Sölu 17“ álfelgur og dekk undan 
Hyundai Sonata uppl í síma 869 1625

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

 Garðyrkja

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg þjónusta 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

Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré. 

Fljót og góð þjónusta. Látið fag-
mann vinna verkin.

Jóhannes garðyrkjumeistari s. 
846 8643.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Hellulagnir, Garðyrkja.
Getum bætt við okkur verkefn-
um. Hellulagnir, grjóthleðslur, 

sólpallar, girðingar, trjáklippingar 
og umhirða á lóðum. Fljót og 

góð þjónusta.
Jóhannes 

Skrúðgarðyrkjumeistari. Sími 
846 8643.

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.

Garðaúðun.
Trjáklippingar, ahliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Fjármál

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjár-
málaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlana-
gerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is 
s: 771 45 45

 Málarar

SUNNUDAGUR  22. júní 2008 2315

TIL SÖLU



 22. júní 2008  SUNNUDAGUR24
SMÁAUGLÝSINGAR

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.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

 Húsaviðhald

Sólpallasmíði
Reynsla & vönduð vinna. Föst verðtilboð 
eða tímavinna. Ólafur Örn s. 696 5460.

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

TS Byggingar, alhliða byggingaverktakar. 
Tökum að okkur nýsmíðar og end-
urbætur húsa. Uppl. í s. 6633398 & 
6633390

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

 Nudd

Whole body massage. S. 661 1638.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

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

 Iðnaður

Uppsteypa Húsa
Krani - Mót - Vinna - Dynkur ehf - Sími 
894 2454, Ragnar.

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu flottan sólpall? 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

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

Vinsælu gæða trambolín-
in frá USA !

Vinsælu gæða trambolínin frá USA 
eru komin. Fyrstir koma fyrstir fá. 
Trambolínsalan s. 555 2585.

Ísbjarnarbúrin loks komin. Vönduð 
Norsk Gæðavara. Sendi um allt land. 
Frodi Jakobsen 8965343

 Óskast keypt

Tæki í eldhús óskast !
Veitingastaður óskar eftir nýjum eða 
notuðum tækjum í eldhús s.s. gufuofn, 
háf, uppþvottavél, steikarpönnu, elda-
vél, frystiskáp, stálborð, hitaborð ofl. 
Uppl. s. 862 2221.

 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

 Ýmislegt

Til sölu eða leigu Terex Comedil 24 m. 
Byggingakrani. Uppl. í s. 898 4870.

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

 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.

 Snyrting

Naglafræðingur óskast
 Heilsa og Fegurð óskar eftir 

vönum naglafræðing. 

Heildagsvinna, hálfdagsvinna, 
helgar eða kvöldvinna kemur til 

greina.
Uppl. gefur Linda í 899 8090.

Tannhvítun á 1.klst. Auðveld og árang-
urrík tækni og tennurnar verða aftur 
skjannahvítar. Engin gómur, ekkert 
vesen. Sjá: www.hvitartennur.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks 
Md-Frd; 18-19:30 start 23/6, 21/7. Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
23/6, 11/8. Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s. 
588 1169-www.icetrans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu búsl. úr stóru húsi, mikið af tekki, 
frystik. ljós, bækur. Upp 861 1884

Til sölu svartur leðursófi, þriggja sæta 
frá versl. „Gegnum Glerið“. Lítur vel út 
verð ca. 40.000 krónur. S: 8985226

 Heimilistæki

Vantar góða 100 - 200 ltr. frystikistu 
ódýrt eða gefins. Uppl. í síma 847-
2305

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Hvolpar til sölu. Dalmatíu með smá 
Labrador. Undan Doppu sem hefur 
verið með A gráðu í snjóflóðaleit. 
Mikil veiðihundur í mink, ref og fugli. 
Góður heimilishundur. Uppl. Helgi Páll 
Pálmason s: 8925816

CHIHUAHUA SNÖGGH.RAKKAR, black 
og tan. Tilb. til afh. júní - júlí. Verð 
125.000.- Uppl. á Vatnstak@hive.is eða 
í S: 431-4849

Mjög fallegar hreinræktaðar Silky Terrier 
tíkur til sölu. S:6640120 & 6969665

Labrador hvolpar til sölu. Upplýsingar í 
síma 891 8892.

Hundur og köttur
Moli er rólegur blandaður hundur á 
öðru ári. Gormur er grábröndóttur og 
hvítur fress á öðru ári. Báða vantar 
heimili vegna flutninga. Uppl. s. 895 
8098

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahone, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur 
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15 
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavik-
west.com & í s. 820 3640.

 Hestamennska

Til sölu 8 hesta hús á Heimsenda. 
Wc, hlaða og kaffistofa. Haughús er 
undir öllum stíum. Verð 11.900.000 
Upplýsingar í síma 695-9199

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

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 stórt og gott einbýlishús með 
bílskúr í Njarðvík. Leiga kr. 160.000 á 
mánuði. Greiðsluþjónusta skilyrði. uppl. 
í síma 846-7877

Garðabær 4. herb+bílskúr 165 þús allt 
innifalið með/án húsg. s:6910227

Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 770 6090. 

3 herb. 105 fm íbúð í Hfj. laus 1.júlí. 
Leiga 150 þ. með hússjóð + rafm. + hita 
á mán. S. 661 8902.

2 herbergi í sameign í miðbæ Rvk til 
leigu. Húsgögn fylgja. Laus 15. ágúst. V. 
100 þús. S. 895 0497.

Stúdíoíbúð til leigu.
Anddyri, eldhús, baðherbergi og stór 
stofa, 32 fm. í fossvoginum. Trygging 
fyrir leigugreiðslum skilyrði. Upplýs. í 
síma 845 3539.

Í hverfi 109 er til leigu 3ja herbergja 90 
fm. íbúð með sérinngangi í tvíbýlishúsi. 
Verð 140 þúsund á mánuð m. hita og 
rafmagni. S. 899 9640.

Júlí 101 rvk
Lúxus 2 herb. íbúð „með öllu“ til leigu 
í júlí. Persónuleg íbúð, krefst nærgætni. 
Uppl. s. 822 4843

Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja 
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S. 
899 6400.

Til leigu 3 herb. íbúð á sv. 111. Uppl. í 
s. 848 3717.

 Fasteignir

 Til sölu :Fallegt raðhús í La Marina 
á spáni. 70 fm. á tveimur hæðum. 
Skemmtileg eign á frábærum stað, verð 
12.9 m áhvílandi 10.6 m afborgun á 
mánuði um 65 þ. 5% vextir óverðtr. 
uppl. á www.lamarina.draumaeign.
com. - athuga öll skipti. -7704077

 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 sumarhús 44m2 í Eilífsdal Kjós 
aðeins 25min frá rvk verð 11.9 uppl. í 
s 6609596

Grímsnesi, Hraunborgir
96m2 sumarhús til sölu/skipti 130m2 
sólpallur, rafmagn,rotþró, rétt við sund-
laug og stutt í 4 gólfvelli. Útveggir 
einangraðir. Lagnir í plötu. Upplýsingar 
síma 693 6717 Kristinn.

Sumarbústaður í 
landi Miðfells við 

Þingvallarvatn til sölu.
 Bústaðurinn stendur á eignar-
landi 3320 fm. Bústaðurinn er 

51fm auk þess er 9 fm aukahús 
á lóðinni.

Opið hús í dag 22.06 frá kl. 15 
- 17 Upplýs. veitir Árni í s. 897 
6966 og Jóhanna hjá remax 

torgi í s. 698 7695

til sölu límtésbjálkahús 90 m2 upp-
sett tilbúin til flutnings með svefnlofti 
mest allt efni fylgir til að fullgera húsin 
gluggar hurðir og fl. verð 6.5.milljónir 
uppls.861-0402 og 862-0512

Sumarbústaður óskast í eina viku. Milli 
9. - 23. júlí. S: 696 5460

Lítið 14 fm. hús til sölu. upplýs. í s. 
824 0648

 Atvinnuhúsnæði

200 Fm Verslunarhúsnæði í Bæjarlind 
til leigu, Laust fljótlega. S: 897-5505
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Til leigu 168fm atvinnuhúsnæði við 
Stapahraun í Hafnafirði. Mjög góð 
aðkoma að húsinu. Hentar vel fyrir lager 
eða léttann iðnað. Uppl. í s. 896 0121.

Til leigu 2 herb. á vinsælli sólbað-
stofu í 101 Rvk. sem myndi henta vel 
undir ýmiskonar snyrtistarfsemi, nudd 
og þess háttar. Gufubað á staðnum. S. 
690 1964.

 Gisting

Budget accommodation Rvk/Hfj. for 
sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451.

Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s. 
770 5451.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-

mmers, masons, heavy duty dri-
vers, paintors and more for the 

construction area.
 - Proventus - 

Call Margrét 699 1060

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

Laus sæti í úrvalsliði þjóna og 
aðstoðarfólks á kvöldin og um 
helgar. Bjóðum einnig verðandi 

framreiðslu- og matreiðslu-
mönnum frábæran stað til þess 
að læra fagið á. Langar þig til 

þess að vinna við matreiðslu eða 
framreiðslu á einum besta veit-

ingastað í Reykjavík?
Uppl. veitir Valtýr (661-9912) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17 í síma eða á staðnum. 
Umsóknir berist á: atvinna@

foodco.is

Hótel Óðinsvé
Hótel Óðinsvé óskar eftir að 

ráða yfirþernu til starfa. Um er 
að ræða fullt starf við yfirumsjón 
með þrifum á hótelinu, þvotta-
húsi og innkaupum á rekstar-

vörum.
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á 

litlu hóteli í miðborginni.
Reynsla af sambærilegum störf-

um æskileg. Jákvætt viðmót 
og þjónustulipurð. Góð hæfni í 
mannlegum samskiptum. Mjög 
góð íslensku kunnátta og góð 

ensku kunnátta skilyrði.

Vinsamlegast hafið samband 
við Jónínu í síma 511-6200 

eða sendið e-mail á jonina@
odinsve.is.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu. Vaktavinna.

Uppl. í s. 692 4327.

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða vana bílstjóra með meira-

próf með aðsetur í Reykjanesbæ. 
Olíudreifing greiðir ADR nám-

skeið og laun á námskeiðstíma 
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa 
ADR réttindi. Starfið stendur 

báðum kynjum til boða.
Nánari upplýsingar veitir 

Þorsteinn Guðmundsson í síma 
5509900 Umsóknir berist til 

thorsteinn@odr.is

Lagerstarfsmaður óskast
Málning hf. Kópavogi óskar eftir 

hörkuduglegum lagerstarfs-
manni. Mötuneyti á staðnum. 
Uppl. gefur Ólafur Helgason, 

lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13:00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Starfsmenn óskast
N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega 
og duglega starfsmenn til framtíðar-
starfa og sumarstarfa í ýmis störf hjá 
félaginu. Við leitum meðal annars að 
starfsmönnum í nýja þjónustustöð á 
Bíldshöfða 2, starfsmönnum við bens-
ínafgreiðslu, starfsmönnum í verslun 
og fleiri störf. Áhugasamir vinsamlegast 
sæki um á www.n1.is.

Dzwigowy
Firma budowzana w Rejkiawiku 

poszukuje dzwigowego na 
wszystkie rodzhje dzwigow 
wiezowycm. Musi posihdhc. 

Uprawnienia.
Tel 820 7063 Józef.

Vélamann vantar sem fyrst. Helst vanan 
hjólaskóflu (payloader). Reglusemi og 
stundvísi áskilin. Örugg vinna langt 
fram á haust. Ágæt laun fyrir réttan 
mann. Uppl. í s. 824 1840 Gæðamold 
Gufunesi.

Óskum eftir snyrtifræðimeistara til 
starfa. Nánari upplýsingar í síma 892 
5368.

Ævintýri á hálendinu
Vantar starfsfólk í 2 mánuði við friðland-
ið Hvervelli. Fæði og húsnæði innifalið í 
launum. Uppl. í s. 452 4200

Óska eftir íslenskumælandi múrurum, 
málurum og smiðum til starfa. Uppl. í 
s. 552 5354.

AU-PAIR óskast á Tenerife. 3 gutta vant-
ar barngóða persónu,ekki yngri en 20,til 
að passa sig og hjálpa til á heimilinu 
frá 1.sept.Umsókn sendist á jonadis@
hotmail.com

Blikksmiðir Málmiðnaðarmenn 
Aðstoðarmenn Óskum eftir að ráða 
starfsmenn. Reynsla af blikksmíði, loft-
ræsingum eða annari málmsmíði er 
æskileg en ekki skilyrði. Mikil verkefni 
eru framundan. Vinsamlegast hafið 
samband við verkstjóra á staðnum eða í 
síma 5876666. Einnig er hægt að senda 
fyrirspurnir á isloft@isloft.is

Okkur vantar duglega starfsmenn á 
aldrinum 20-35 ára við frágang/flutn-
inga á búslóðum og ýmsu öðru. Góð 
laun fyrir duglega menn/ umsóknir 
skilist til propack@propack.is Bílpróf 
ekki skilyrði en mjög æskilegt

Vélstjóra eða vélavörð vantar til afleys-
inga á 160 tonna humarbát. Uppl. í s. 
892 0367 eða um borð í 852 0789.

Yfirvélstjóra vantar á 100 tonna bát, 
vélastærð 465 kw. Uppl. í s. 892 0367 
eða 848 8234.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

s. 661 7000.

B.S.J Gröfuþjónusta Getur bætt við sig 
verkefnum. Tekur að sér bæði Stór sem 
smá verk. Uppl. í síma 866 1500.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

 Viðskiptatækifæri

Ísbjarnarbúrin loks komin. Vönduð 
Dönsk Gæðavara. Sendi um allt land. 
Helgi Jónsson 864 4334 & 5642334

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Trúlofunarhringur tapaðist. Gullhringur 
með stórum grænum stein. Inní hringn-
um stendur „Réne Boivant“ Háum fund-
arlaunum heitið! gsm:615-4040

 Tilkynningar

Vogaskóli árgangur 1962. Endurfundir á 
Sólon 12. sept ‘08. Fylgist með á http://
vogaskoli62.blogcentral.is

 Einkamál
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Fallegt 165 fm einbýlishús á einni hæð þar af 40 fm bílskúr sem er búið
að innrétta sem íbúð. Þrjú góð herbergi á sérgangi. Stofa og borðstofa
með útgengi í góðan garð. Glæsilegt baðherbergi með nuddbaðkari.
Lagnir og rafmagn endurnýjað að mestu leyti. Parket og flísar á gólfum.
Gott hús á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Verð 46,7 m.

Kristinn gsm 848 9992 tekur á móti gestum. 
Verið velkomin.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Hófgerði 26 – 200 Kópavogi. 
OPIÐ HÚS í dag laugardag 5. apríl

frá kl. 15:00 til 16:00
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
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
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Seljavegur 13
101 Reykjavík
Falleg íbúð í miðbænum

Stærð: 87,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 14.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Eignin  skiptist  í:  forstofu,  eldhús,  tvær  samliggjandi  stofur  (auðvelt   er  að  breyta  annarri  stofunni  í
svefnherbergi),  baðherbergi  og  svefnherbergi  með  útgengi  út  í  skjólsælan  garð  með  timburverönd  og
grasbala. Sér geymsla í  sameign og sameiginlegt þvottahús. Íbúðin hefur meira og minna öll  verið tekin í
gegn  og  m.a  skipt  um  allar  innréttingar,  gólfefni,  hurðar,  rafmagn,  vatns-og  hitalagnir,  ofna  og  tæki  í
eldhúsi. Stigagangur og önnur sameign er snyrtileg og nýlega endurnýjuð. Laus fljótlega.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@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

699-4407

Kristnibraut 2
113 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Stærð: 101,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.300.000
Glæsileg fullfrágengin 3ja herbergja 101,3 fm. íbúð á 1 hæð í lyftuhúsi neðst í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa
með  svölum  með  gríðarlegu  útsýni  til  Bláfjalla,  yfir  golfvöllinn  og  yfir  borgina.  Fallegar  hvítar  innréttingar.
Vönduð sameign með lyftu. Laus við kaupsamning.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

elli@remax.is

vm@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 22/06 kl. 16,00-16,30

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

898 4477

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Í einkasölu glæsileg 300-312 fm raðhús á 2 hæðum m/innb. bílskúr á frábærum stað við Hraunhóla 20-266 í Gbæ. Húsin eru
smekklega hönnuð af Vektor arkitektastofu og standa á einstökum stað við hraunjaðarinn og Skrúðgarð Garðbæinga.
Húsin eru í byggingu og skiptast eftir teikningu í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, lesherbergi,
bílskúr og geymslu. Á efri hæð eru þrjúr stór herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi inn
af, sjónvarpshol og þvottahús. Húsin afhendast fullbúin að utan og lóð frágengin en að innan fokheld eða lengra komin
samkvæmt nánara samkomulagi milli kaupanda og seljanda.

Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður. gsm 896 0058

HRAUNHÓLAR - GARÐABÆ - RAÐHÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða 162,5 fm efri sérhæð í þríbýli þar af er
bílskúr 24,5 fm. Hæðin er með sér inngangi og er mjög vel staðsett í hjarta Hafnarfjarðar. Stórt og mikið fokhelt risloft er
yfir íbúðinni sem býður upp á mikla möguleika. Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu, stigapall, hol, tvær stórar
samliggjandi stofur, herbergi, hjónaherbergi, eldhús, baðherbergi, rými í risi ásamt sameiginlegu þvottahúsi, geymslu og
sameign. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Frábært útsýni. Verð 37,9 millj.

Kristín tekur á móti áhugasömum væntanlegum kaupendum í dag.

MÝRARGATA 2 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00-16.00

Austurströnd 14
170 Seltjarnarnes
Flott útsýni

Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 18.550.000

Bílskúr: Já

Verð: 33.600.000
REMAX Senter kynnir 5-6 herbergja við Austurströnd 14 á Seltjarnarnesi. Komið er inn í forstofu og gang
með parketi.  Stofan er björt og rúmgóð með parketi  á gólfi.  Nýleg ljós beyki innrétting í  eldhúsinu. Fimm
góð  svefnherbergi  eru  í  íbúðinni.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Barnaherbergin  eru
fjögur, öll með fataskápum. Baðherbergið með nýlegri hvítri innréttingu. Stæði í bílageymslu fylgir íbúð. Allar
frekari upplýsingar gefur Rúnar P. í síma 697-4881 eða runarp@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

borg@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 17.00 - 17.30

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

522 2800

697 4881

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NETALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

BOÐAÞING 6-8BOÐAÞING 6-8
FYRIR FÓLK Á BESTA ALDRI 55+FYRIR FÓLK Á BESTA ALDRI 55+

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKINÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI

Sími 510-3800

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Boðaþing 6-8 er glæsilegt og vandað 28 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum, ásamt 22 
stæða bílgeymslu í kjallara. Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS 
fengu úthlutað til skipulagninar fyrir almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunar-
heimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Um er að ræða óvenju skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð 
aldraðra á vegum Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS. Afar fallegt umhverfi við 
Elliðavatn og gönguleiðir um Heiðmörk. Stutt í golf, sund  og aðra þjónustu.

VERÐ FRÁ: 26,4 MILLJ.VERÐ FRÁ: 26,4 MILLJ.
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FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Sími
535 0200
www.neseignir.is
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Meistaravellir 4ra herb. - 107 Rvk
Vorum að fá í einkasölu mjög
góða 4ra herbergja íbúð 110 fm.
á 3ju hæð í flottu fjölbýlishúsi
vesturbæ Rvk. 3 svefnherbergi,
suðursvalir, flott sameign, bíl-
skúrsréttur og frábært útsýni. 

Allar nánari uppl. Kári Kort símar 535 0200 og 892 2506 
Lyklar á skrifstofu, laus v/kaupsamning.

Logafold - Grafarvogur/ sala leiga 
Vorum að fá í sölu 293,7 fm ein-
býlishús á flottum stað í Grafar-
vogi. Neðri hæð: Forstofa, bað-
herbergi, húsbóndaherbergi,
sjónvarps-svefnh., geymsla og
bílskúr. Efri hæð: Stofa, eldhús, 4
svefnherbergi, borðstofa og bað-
herbergi. Möguleiki er að útbúa
séríbúð á jarðhæð hússins.

Nánari upplýsingar Kári s 535 0200 og 892 2506

Frostafold - 2ja h.-Sérinng. af svölum
Neseignir kynna nýtt í einkasölu.
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð með
sérinngangi af svölum við Frost-
afold Grafarvogi. Forstofa m/
flísum á gólfi + fatahengi. Bað-
herbergi flísalagt hólf í gólf m/
baðkari. Eldhús og stofa sam-

liggjandi,stofa m/útgengi á flísalagðar svalir. 

Nánari upplýsingar Kári Kort í símum 535 0200 og 892 2506.

Herragarður-Snæfellsnessýslu 
Samtals ca 1.469 ha jörð, glæsi-
legt íbúðarhús með hitaveitu.
Fjögur svefnherbergi, flott eld-
hús, rúmgóð borðstofa og tvö
baðherbergi. Í kjallara er ca72 fm
óinnréttað rými. Heitur pottur.
Hér er um að ræða flotta eign

fyrir vandláta sem vilja láta fara vel um sig í ca eins klukkustunda
fjarlægð frá höfuðborginni. 

Kári Kort í símum 535- 0200-892 2506

Dísukot – Þykkvabæ
Hrossaparadís/ skotveiði/ trjá-
rækt og fleira. Um er að ræða
endurnýjað ca 170fm einbýli
ásamt 195,4 fm hesthús og
tamningaaðstöðu.

Nánari upplýsingar gefur 
Kári Kort í símum 

535 0200 og 892 2506

Ljósavík - Séríbúð - Bílskúr
Vorum að fá í einkasölu glæsi-
lega og velútbúna 4ra herbergja
íbúð í litlu fjölbýli ásamt auka
stúdíóíbúð á fyrstu hæð eignar-
innar. Í aðalíbúð eru 3 svefnher-
bergi, rúmgott eldhús, baðher-

bergi flísalagt í hólf og gólf ásamt nuddbakari, sturtu og fallegri
innréttingu. Vel hönnuð stúdíóíbúð fylgir eigninni. Innaf af bílskúr
er ca 23,4 fm húsbóndaherbergi.

Nánari upplýsingar Kári s 535 0200 og 892 2506

BÚJARÐIR,  LÖND,  SPILDUR 
TIL SÖLU;

NÝTT á skrá; 
Hestajörð á norð-vesturlandi, 3 klst frá Rvík, 2 íbúðarhús 
samtals um 150m2 + hesthús og vélageymsla samtals um 450m2 + 
100ha tún og beitilönd. Uppl.; Sigurbjörn s: 53-50-207 & 862-2107. 
Hestahörð á suðurlandi, 60 mín frá Reykjavík, gott endur-
nýjað 170m2 íbúðarhús, hesthús 195m2, aðrar fasteignir 436m2 samtals 
tún 10ha fylgja, hægt að kaupa viðbótar tún allt að 100ha í nágrenninu. 
Nánari upplýsingar gefur Sigurbjörn s: 53-50-207 & 862-2107.
Háafell í Hvítársíðu, 80ha frístundajörð, beitiland, 
lax, silungur, sjóbirtingur, hitaveita. Heitt og kalt vatn ásamt 
rafmagni við landamerkin. Um 1 km kafli liggur að Hvítá.  Um 90 mín 
akstur frá Reykjavík. Malbikað nánast alla leið  
Nánari uppl. Sigurbjörn, s:53-50-207 GSM:862-2107  www.neseignir.is

HESTHÚS, við Faxaból við félagsh. Fáks, fjórar 2ja 
hesta stíur í 50 hesta húsi, nýuppgerðu, hitaveita, nýmálað, starfsmaður 
sér um gjafir, verð 1,8M fyrir hest. Uppl. Sigurbjörn Sími: 53-50-207 
Fnjóskadalur 3ha sumarbústaðalóð alveg við Fnjóská 
austanmegin, sólrík lóð, kjarri vaxin úr landi Végeirsstaða. Hentar undir 
t.d. 2-3 bústaði, selst í einu lagi. Sjá nánar: www.neseignir.is.
Austur-Húnavatnssýsla, frístundajörð mestmegnis 
graslendi, 12-15ha ræktað land, frábært beitiland, kaldavatnslind í 
jörðinni, stutt í rafmagn, fallegt útsýni. Sjá: www.neseignir.is

Sýnishorn úr söluskrá; 
Áland, á Mýrum, 54,12ha spilda frá Hrafnkelsstöðum, sjá nánar; 
www.neseignir.is og í síma Sigurbjörn: 53-50-207 & 862-2107.
Hestajarðir með með fasteignum, í ýmsum stærðum, á 
ýmsum stöðum á landinu, með bithögum og túnum, íbúðarhúsum, 
hesthúsum og vélageymslum, sumar með lax- og/eða silungsveiðiréttindi    
Nánari upplýsingar veitir;  Sigurbjörn, S: 53-50-207, GSM 862-2107 
Sógræktar- / hesta- / sjávarjörð - suðausturland 
Múli 3 í Álftarfirði, 150-200ha eignarland, þar af 23ha ræktaðir, 
eignarhlutur i sameignarlandi 17,5% af 6,718ha skv jarðarbók. 
“Virkjunarmöguleikar eru á svæðinu upp að 6 megawöttum og er 
undirbúningsvinnu fyrir virkjunina að mestu lokið.” Íbúðarhús 
nýuppgert steinsteypt 190fm o.fl.  Sjá nánar á www.neseignir.is

ÓSKAST TIL KAUPS;
JARÐAEIGENDUR SEM VILJA SELJA; SETJIÐ EIGNIR YKKAR 
Á SKRÁ HJÁ OKKUR. HÖLDUM GÓÐA KAUPENDASKRÁ.
VANTAR TILFINNANLEGA FLEIRI BÚJARÐIR,
LÖND OG SPILDUR Á SKRÁ. Uppl.Sigurbj.50-53-207
Fjöldi annara jarða, lóða og spildna 
á skrá, nánari upplýsingar veitir 
Sigurbjörn Á.Fr. netfang;saf@neseignir.is

s:53-50-207 GSM:862-2107

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Glæsileg rúmgóð íbúð á efri hæð í 2ja hæða
fjölbýlishúsi, ásamt sérstæðum bílskúr með
millilofti. Sérinngangur og tvennar svalir. Þrjú
svefnh. og þv.hús innan íbúðar. 

GLÆSILEGT ÚTSÝNI, VEL STAÐSETT EIGN MEÐ MIKLA ÚTIVISTARMÖGULEIKA, T.D. ER STUTT Í
GOLFVÖLL KORPÚLFSSTAÐA OG NIÐUR Í FJÖRU. ÁHVÍLANDI ERU HAGSTÆÐ LÁN FRÁ KAUPÞING
BANKA. AFHENDING ER SAMKOMULAG. 

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG 
MILLI KL. 16 OG 17.

OPIÐ HÚS Í DAG 

SUNNUDAG

MILLI KL.16 OG 17.

BAKKASTAÐIR 165 - 112 REYKJAVÍK.

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

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

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 fasteignarsali

Möguleiki á allt að 95% láni

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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SælkeraveislaLÉTTIR RÉTTIR

Bragðgott og ferskt kjúklingasalat sem 
er kjörin máltíð á heitum sumardögum. 
Tilvalið að taka með í lautarferð.

Hollt og gómsætt speltbrauð með 
þurrkuðum trönuberjum. Brauðið er 
einfalt í bakstri og þarf ekki að hefast.

VEISLUKOSTUR
VALDÍSAR

RISTUÐ GRASKERFRÆ
Látið graskersfræ poppa á 
heitri pönnu. Skvettið örlitlu 
af sojasósu yfir.

FLJÓTLEGAR HVEITI-
KÖKUR
250 g hveiti
54 g smjör
30 g sykur
1 tsk. lyftiduft
1 egg
1/2 peli (125 ml) AB-mjólk

Hnoðið deig og fletjið út, 
um 1 cm á þykkt. Skerið í 
litlar kökur. Bakið við 200 
gráður í 8 mínútur. 

SÆLGÆTI SIGGU ÁSTU

RABARBARABAKA

Fylling:
400 g rabarbari
2 sæt epli
15 lífrænar döðlur
kubbur af ferskum engifer
kanill

Berið olíu á ofnhelt fat. 
Skerið rabarbarann, eplið 
og döðlurnar smátt. Setjið 

í fatið og rífið engifer yfir 
eftir smekk. Stráið kanil yfir 
og hrærið saman. 

4 dl hrísgrjónaflögur 
2 dl bókhveitimjöl eða 
malað quinoa 
½ dl agave síróp
1 dl brædd kókosfeiti
saltögn

Hrærið öllu saman og 
myljið yfir fyllinguna. Bakið 
í 20 mínútur við 200 gráð-
ur eða þar til bakan hefur 
tekið fallegan lit. Gott er 
að borða rjóma með heitri 
bökunni en annars er hún 
líka góð köld.

KRYDDAÐ KJÚKLINGA-
SALAT
Fyrir 6

1 kg kjúklingabringur
100 g furuhnetur
1 krukka (180 g) sólþurrk-
aðir tómatar í olíu
2 sæt epli, helst bleiku 
Fuji-eplin eða lífræn epli
300 g í það minnsta af 
fersku salati. Gott er að 
hafa blöndu af klettasalati, 
eikarlaufi og spínati
sítrónusafi

Kryddlögur:
4 msk. ólífuolía
1 msk. Dijon-sinnep
2 tsk. paprika
4 tsk. cumin
4 tsk. óreganó
2 tsk. timían
chiliduft á hnífsoddi
3 pressuð hvítlauksrif
salt og nýmalaður svartur 
pipar

Sneiðið bringurnar þunnt. 
Hrærið saman öllu sem fer 
í kryddlöginn nema salti og 
pipar. Blandið kryddlegi við 
kjúklinginn og látið standa 
í hálftíma fyrir steikingu. 
Skerið eplin í þunnar sneið-
ar og hellið sítrónusafa yfir. 
Ristið furuhnetur varlega á 
pönnu. Steikið kjúklinginn 
vel á snarpheitri pönnu og 
saltið og piprið í blálokin. 
Kælið. Blandið salatinu öllu 
saman rétt áður en það er 
borið fram og hellið yfir það 
olíu af tómötunum.

KRÆSINGAR KRISTÍNAR 
OG SÖLKU

HEILSUDRYKKUR
2 lúkur af spínati

1 frosinn banani
1 pera
safi úr 1 lime

Þynnt með köldu vatni og 
þeytt í blandara.Gott er að 
rífa smá engifer í drykkinn.

SPELTBRAUÐ
250 g gróft speltmjöl
250 g fínt speltmjöl
1/2 tsk salt
1 msk. steyttar kardi-
mommur eða kúmen
1 msk. hunang
3 1/2 dl AB-mjólk
2 tsk. vínsteinsedik
1-1 1/2 dl þurrkuð trönu-
ber

Blandið þurrefnum saman 
og hnoðið í hrærivél. Hellið 
ab mjólk út í. Bakið í 50 
mínútur við 180 gráður. 
Gott er að setja ál pappír
yfir í lokin ef brauðið er 
orðið dökkt. 

RABARBARASULTA MEÐ 
SVESKJUM OG ENGIFER
1 kg rabarbari skorinn í bita
100 g sveskjur sem legið 
hafa í bleyti í nokkra tíma
750 g hrásykur

Soðið í mauk.

HAFRAKEX
4 bollar haframjöl 
3/4 bollar hrásykur
250 g smjör
3/4 bollar mjólk
2 tsk. lyftiduft
1 tsk. hjartarsalt
1/4 tsk. salt

Hnoðið og fletjið frekar 
þykkt. Pikkið út. Bakið við 
180 gráður þar til fallega 
brúnt.

VALHNETUBAKA
Botn;
150 g smjör
200 g fínt spelt
1 tsk. vanillusykur
3 msk. vatn

Smjör, spelt, vanillusykur 
og vatn sett í hrærivél og 
hnoðað.  Pressið deigið í 
form með lausum botni og 
pikkið með gaffli.

Fylling:
50 g smjör
1 1/2 dl síróp (gott að 
blanda hlyn- og agave-
sírópi til helminga)
3 1/2 dl valhnetur
örlítið salt
4 egg

Bræðið smjör, síróp, sykur 
og smá salt saman í potti. 
Hrærið vel og kælið. Myljið 
valhnetur og raðið þeim í 
botninn á forminu. Þeytið 
egg og blandið sykurlegin-
um saman við í mjórri bunu. 
Bakið við um 160 gráður í 
40 mínútur.

LIME-SUMARSMELLIR
SÖLKU
250 g spelt
3 tsk. lyftiduft
120 g smjör
1 eggjarauða
2 msk. fljótandi hunang
3 tsk. lime-hýðisrasp.

Glassúr til skreytinga:
225 g sigtaður flórsykur 
5 msk. limesafi

Myljið smjör í spelt. Bætið 
sykri, limehýði, hunangi og 
eggi saman við.

Hnoðið og rúllið í plast-
filmu. Geymist í  kæli. 
Skerið deigið í þunnar 
sneiðar og bakið við 180 
gráður í 7-9 mínútur. Kælið 
og skreytið.

Uppskriftir Valdísar eru einfaldar og 
fljótlegar. Litríku hreðkuskálarnar eru 
einnig hennar verk.

Límónusumarsmellir Sölku henta vel í 
lautarferðir. Salka hefur gaman af því 
að vesenast í eldhúsinu og eru kokka-
þættir af ýmsum toga hennar uppá-
halds sjónvarpsefni.

Girnileg rabarbarabaka sem hentar vel fólki með ýmiss konar óþol þar sem hún er 
mjólkur- og glútenlaus og án alls hvíts sykurs. Sérstaklega góð með þeyttum rjóma 
fyrir þá sem hann þola.

Sigríður Ásta klæðist hér ullarpeysu 
sem er hennar eigin hönnun. Spiladósin 
er eftir Margréti Guðnadóttur.

Á sólríkum sumardegi er nauðsynlegt 
að væta kverkarnar með köldum drykk. 
Heilsudrykkur Kristínar er í senn 
gómsætur og meinhollur. Kristín 
hannaði könnu, glös og krúsir.

Salka, ömmustelpa Kristínar, og systkinin Árni Geir, Sigrún og Úlfhildur bregða á 
leik með litla tréhesta frá Láru Gunnarsdóttur. Sigríður Ásta hannaði og útbjó 
ullarsokkana og hálsfesti Úlfhildar lengst til hægri. Taskan sem glittir í til vinstri er 
einnig hennar verk. Gul hálsfesti Sigrúnar er eftir Huldu Ágústsdóttur og hjá Árna 
Geir glittir í prjónað hálsbindi eftir Sonju Bent.

SUMARLEGIR HOLLUSTURÉTTIR

S

matur 3matur 9



10 matur

Soffía Marteinsdóttir, annar eigenda 
Ávaxtabílsins, kann uppskrift að 
sumarlegu ávaxtasalati.

„Heima notum við ofsalega mikið 
ávexti og krakkarnir mínir eru sólgnir í 
þá,“ segir hún. „Ávextir eru þægilegur 
matur. Þeir geta verið mjög góðir einir og 
sér sem morgunmatur eða millibiti. Á 

kvöldin geta þeir svo orðið sparilegir þegar búið er til litríkt 
ávaxtasalat. Eins og þetta salat sem er í grunninn það sem við 
bjóðum verslunum og fyrirtækjum upp á,“ segir hún og bætir 
við að salatið sé bæði hollt og gott og fljótlegt að útbúa.

Soffía bendir jafnframt á að úr ávöxtunum búi hún ekki 
aðeins til ávaxtasalat þegar hún er heima við, heldur brytjar 
hún þá niður í miklu magni svo krakkarnir geti gripið þá með 
sér á daginn. - mmf

SUMARLEGT SALAT
Soffía Marteinsdóttir býr til salat sem er bæði litríkt og ljúffengt.

Ávaxtasalatið hentar vel í sumarveislur að mati Soffíu.

FRÍSKLEGT ÁVAXTASALAT

Að hætti Ávaxtabílsins fyrir fjóra.

Hollt
og gott!

1/2 melóna gul
1/2 melóna 
kantalópa
1 appelsína
100 g vínber

1 kíví
jarðarber

Skorið niður og 
blandað saman.

Salatid er hollt gott og fljótgert. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 Borðapantanir
551-2344

Vesturgötu 3b 
www.tapas.is

tapas@tapas.is

Gæsanir og steggjanir
          í góðum höndum.

Maturinn, stemmingin og eldhúsið opið lengur!



...Því að við Íslendingar viljum aðeins það besta!
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Bylgja Hauksdóttir, sem sér um innkaup og gæðamál fyrir North 
Coast Seafoods, stundar laxveiði á sumrin og finnst gaman að grilla 
í garðinum þegar tækifæri gefst. Bleikja er í sérstöku uppáhaldi 

hjá Bylgju og var hún svo væn að elda eina slíka þegar blaðamaður hafði 
samband og sóttist eftir góðri grilluppskrift. „Bleikjan sem ég grillaði er 
úr sjóeldi. Hún er frá Kópaskeri. Það er miklu auðveldara að ná beinun-
um úr sjóeldisbleikjunni. Þess vegna kaupi ég hana alltaf. Hún er algjör 
snilld.“ Uppskriftina fékk Bylgja hjá góðum vini sínum, Geir Má í Fisk-
búðinni Hafberg, og segist oft elda eftir henni þar sem hún sé bæði holl 
og góð. - mmf

Bleikja í 
Bylgja grillaði bleikju eftir uppskrift sem hún fékk hjá Geir Má í Fiskbúðinni Hafberg. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Bylgja Hauksdóttir sér um innkaup og gæðamál fyrir 
North Coast Seafoods í Boston, sem er stærsti 

kaupandi á ferskum fiski frá Íslandi. Hún fylgist einnig 
með gæðamálum fyrir breskt fyrirtæki sem heitir 

Young‘s Bluecrest.

sumarskapi
Bylgja Hauksdóttir kann uppskrift að ljúffengri bleikju og léttu meðlæti sem hittir 
beint í mark hjá þeim sem kunna að meta góða grillrétti. 

LJÚFFENG BLEIKJA

BLEIKJA Í SUMARSKAPI
1 kg beinlaus bleikjuflök 
(sjóeldisbleikja frá Kópaskeri)

Grillið eingöngu á roðhliðinni í 
um það bil 3 til 5 
mínútur, þannig 
að roðið verði 

stökkt.

1 msk. sólþurrkaðir tómatar
1 lítið búnt basil
1 dl olía
1 stöng rósmarín
salt og pipar eftir smekk

Setjið allt saman í blandara og 
penslið yfir, bæði áður og eftir 
að búið er að grilla.

LÉTT SALAT
ruccolasalat
kirsuberjatómatar
parmesanostur rifinn
ólífuolía

1 tsk. steiktur laukur (rétt 
áður en borið er fram).

Blandið öllu saman.

KÖLD SÓSA
1 dós sýrður rjómi 5 prósent
salt og pipar
1 tsk. basil, fínt saxað
1 tsk. hvítlaukur, fínt saxað
1 tsk. graslaukur, fínt saxað
1 tsk. steinselja, fínt saxað

Blandið öllu saman. Gott að 
laga hana daginn áður.

SJÓELDISBLEIKJA OG MEÐLÆTI

A

Gott á grillið
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Það er engin skylda að bjóða upp á grill-
mat þegar fjölskyldan eða vinirnir 
koma í mat á sumrin þótt stundum 

mætti halda það. Í staðinn fyrir að fá fólk í 
kvöldmat í garðinum eða á svölunum, standa 
sveittur við grillið og keppast við að ljúka 
máltíðinni á meðan síðustu sólargeislanna 
nýtur – hvernig væri þá að bjóða þess í stað 
upp á langan og letilegan helgarhádegis-
verð eða „brunch“ þar sem hægt er að útbúa 
flesta réttina með fyrirvara og bera fram 
þegar hentar? Nýta sólina þegar hún er 
hæst á lofti og njóta góða veðursins í ró og 
næði yfir góðum mat með skemmtilegu 
fólki. Þá er heldur engin þörf á að breyta 
klukkunni til að geta baðað sig í sólinni við 
matarborðið …

Í svona boði er hægt að hafa ótrúlega fjöl-
breytta rétti og í sjálfu sér eru matseðlinum 
lítil takmörk sett þótt ákveðnir réttir séu 
„brunch-legri“ en aðrir. Markmiðið ætti 
ætíð að vera að allt sé sem einfaldast og 
best; að ekki þurfi mikið fyrir matnum að 
hafa og sem allra fæst þurfi að gera á síð-
ustu stundu, svo að gestgjafinn geti notið 
máltíðarinnar með gestunum og þurfi ekki 
að vera á sífelldum þönum. Best er að setja 
allt á borðið í einu og hvetja gestina til að 
taka sér langan tíma við borðið og teygja úr 
þeirri ánægjustund sem góð máltíð á að 
vera.

Sumir „brunch“-réttir eru frekar þungir 
og mjög orkuríkir en það þarf alls ekki svo 
að vera og létt, litrík og frískleg salöt eru til 
dæmis tilvalin í sumarboðið. Auk þess er 
um að gera að hafa grænt salat með og einn-
ig nóg af góðu brauði.

Hér koma tillögur að nokkrum sumarleg-
um réttum sem eiga vel við í svona boði. 
Auðvitað er líka hægt að hafa þá alla á 
kvöldverðarborðinu (og bökuna á kaffiborð-
inu), þeir eiga ekkert síður við þar; þeir eru 
heldur ekkert of sparilegir og henta vel 
fyrir alla fjölskylduna. Þannig eiga góðir 
„brunch“-réttir einmitt að vera.

Allar uppskriftir eru ætlaðar fyrir 6.

BÖKUÐ EGG MEÐ SKINKU OG 
TÓMÖTUM
Flottur en einfaldur réttur. Hægt er að hafa 
formin tilbúin í ísskápnum með tómatmauk-
inu og skinkunni, þá er ekkert eftir nema að 
brjóta eggin yfir og baka. Þó þarf líklega að 
lengja tímann svolítið ef allt er ískalt.

1 lítill laukur
1 hvítlauksgeiri
1 msk. olía
1 dós saxaðir tómatar
nýmalaður pipar
salt
100 g skinkustrimlar
10-12 basilíkublöð, söxuð
6 egg
smjör til að smyrja 
formin

Hitaðu ofninn í 
200° C og smyrðu 
6 lítil soufflé-form vel. 
Saxaðu laukinn og 
hvítlaukinn smátt og láttu 
krauma í olíunni þar til 
laukurinn er mjúkur. 
Helltu þá tómötunum 
út í, kryddaðu með 
pipar og salti og láttu malla 
áfram í 8 til 10 mínútur, eða 
þar til mestallur vökvinn er 
gufaður upp. Skiptu blönd-
unni þá í formin. Blandaðu 
saman skinku og basilíku og 
settu ofan á – formin ættu að 
vera næstum full en þó ekki 
alveg. Brjóttu eitt egg ofan á hvert 
form, raðaðu þeim á plötu og bakaðu í 

ofni í um 12 mínútur, eða þar til eggin hafa 
stífnað. Berðu þau fram heit eða volg með 

góðu brauði.

KARTÖFLUGRATÍN MEÐ 
HRÁSKINKU OG VORLAUK

Sérlega gómsætt kartöflu-
gratín sem vel er hægt að 
útbúa kvöldið áður og 

geyma í kæli; svo er 
það bara sett í ofninn 
og bakað þar til það er 
gullinbrúnt og heitt í 
gegn. Hráskinkunni má 

sleppa en krydda gratínið þá 
ef til vill ögn meira.

750 g bökunarkartöflur
80-100 g hráskinka

3-4 msk. ferskt óreganó, 
saxað

nýmalaður pipar
örlítið salt
250 g mascarpone-ostur, mjúkur

100 ml léttmjólk eða nýmjólk

1 knippi vorlaukur
smjör eða olía til að smyrja formið

Hitaðu ofninn í 200° C. Flysjaðu kartöflurnar 
og skerðu þær í bita. Sjóddu kartöflubitana í 
saltvatni í 8 til 10 mínútur og helltu þeim svo 
í sigti og láttu renna af þeim. Rífðu hrá-
skinkuna í bita og blandaðu saman við, 
ásamt óreganói, pipar og salti. Helltu öllu 
saman í smurt form. Hrærðu saman 
mascarpone-ost og mjólk og dreifðu yfir. 
Snyrtu vorlaukana, skerðu hvern um sig í 
tvennt eftir endilöngu og raðaðu þeim ofan 
á. Bakaðu gratínið í 20 til 25 mínútur, eða 
þar til það er farið að taka góðan lit. 
Gratínið er borið fram heitt eða volgt en 
það er reyndar líka gott kalt.

NICOISE-BLEIKJUSALAT
Hefðbundið nicoise-salat er með túnfiski og 
kartöflum en það er sumarlegra að nota 
nýveidda bleikju og pastað er skemmtileg 
tilbreyting. Hægt er að útbúa allt sem á að 
fara í salatið með fyrirvara og blanda því 
svo saman um hálftíma áður en það er 
borið fram.

300 g bleikjuflök (eða lax), roðflett og 
beinhreinsuð
pipar
salt
1 msk. olía
3-4 egg, harðsoðin
150 g makkarónur eða annað pasta
100 g strengjabaunir (frosnar)
12-16 ólífur, steinlausar, skornar í tvennt
½ rauð paprika, skorin í bita
3 tómatar, vel þroskaðir, skornir í báta
væn lófafylli af salatblöðum, til dæmis 
klettasalat

SALATSÓSA
4 msk. ólífuolía
safi úr ½ sítrónu
1 tsk. dijon-sinnep, helst grófkorna
1 tsk. hrásykur eða hunang
pipar
salt

Skerðu flökin í hæfilega bita, kryddaðu 
þau með pipar og salti og steiktu þau í 
olíunni í um 2 mínútur á hvorri hlið (lengur 
ef flökin eru þykk). Láttu þau kólna og 
losaðu þau svo sundur í smærri bita. 
Skerðu eggin í báta. Sjóddu pastað þar til 
það er rétt meyrt og baunirnar í um 5 
mínútur, eða eftir leiðbeiningum á 
umbúðum. Láttu allt kólna. Blandaðu 
pasta, baunum, ólívum, papriku, tómötum 
og salati saman í skál. Hristu salatsósuna 
saman, helltu henni yfir salatið og bland-
aðu vel. Blandaðu að lokum eggjabátum 
og bleikju gætilega saman við.

FERSKJU- OG JARÐARBERJABAKA
Sætar og ósætar bökur eru alltaf vinsælar 
og þessi hér er mjög einföld, ekki síst ef 
notað er bökudeig sem keypt er tilbúið og 
útflatt (fæst því miður bara stundum). 
Hveitið í fyllingunni er til að binda safann 
sem rennur úr ávöxtunum þegar þeir 
bakast.

bökudeig (keypt tilbúið eða gert úr 250 
g af hveiti, 100 g af köldu smjöri, ¼ tsk. 
af salti, 1 litlu eggi og köldu vatni eftir 
þörfum)
4 ferskjur
150 g jarðarber (mega vera frosin)
25 g pekan- eða valhnetukjarnar, 
grófmuldir
2 msk. hveiti
3 msk. hrásykur
2 msk. smjör

Byrjaðu á að búa til deigið ef ekki er notað 
tilbúið deig: Myldu smjörið saman við 
hveitið (einfaldast að nota matvinnsluvél) 
og bættu við eggi og salti. Bættu svo við 
köldu vatni smátt og smátt, ½ til 1 
matskeið í einu, þar til hægt er að hnoða 
deigið saman. Mótaðu það í kúlu, kældu 
hana í að minnsta kosti hálftíma og flettu 
deigið svo út á milli tveggja bökunar-
pappírsarka í hring, nokkru stærri en mótið 
sem nota á. Hitaðu ofninn í 180° C. Skerðu 
ferskjurnar í báta og blandaðu þeim saman 
við jarðarber og pekanhnetur. Blandaðu 
saman hveiti og strásykri og hrærðu saman 
við ávextina. Leggðu deigið yfir formið og 
snyrtu kantana ef þarf, dreifðu ávöxtunum 
í formið og brjóttu deigið ögn inn yfir þá. 
Skerðu smjörið í bita og dreifðu þeim yfir 
ávextina. Settu bökuna í ofninn og bakaðu 
í um 20 mínútur. Berðu hana fram volga, 
til dæmis með mascarpone-osti, ís eða 
rjóma.

Það þarf ekkert að grilla

Best er að setja allt á borðið í einu og hvetja gestina til að taka sér langan tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



- fyrir nútíma heimili
Hágæða eldhústæki

KJÖLFESTA Á HEIMILUM                          ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Mest selda heimilisvél 
veraldar í 65 ár!

KitchenAid blandarinn 
- ímynd hins besta!

Drottning brauðristanna!

Sérstök
brúðkaupsgjöf

Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með 
ísaumuðum nöfnum sínum og brúðkaupsdegi 

Íslensk matreiðslu- kennslubók í lit ásamt 
alþjóðlegum uppskriftum fylgir. 

Gildir um KitchenAid hrærivélar.

atreiðslu kennslubók í li

Saeco Odeo Giro

Landsins mesta úrval af sjálfvirkum 
espresso og cappuccino kaffivélum.

Lagið alla uppáhalds kaffidrykkina á heimilinu!
Espresso, café latte og cappuccino nákvæmlega eftir eigin smekk.

Eigið kaffihús heima!



matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...

… GRILLMAT. Maturinn fær 
annað bragð þegar hann er grillað-
ur og stemningin við matar borðið
verður önnur og oft frjálslegri. 
Flestur matur er góður á grillið, 
meðal annars kjöt, fiskur og kart-
öflur.

… GRÆNMETI OG ÁVÖXTUM.
Rífleg neysla grænmetis og ávaxta 
er af sumum talin minnka líkur á 
hjarta- og æðasjúkdómum, ýmsum 
tegundum krabbameins og offitu. 
Enda hvort tveggja uppfullt af vít-
amínum, steinefnum, trefjum og 
öðrum hollefnum.

…

GÓÐUM HNÍFUM í eldhúsið. 
Fátt kemur sér eins illa í matargerð 
og bitlausir hnífar. Því er gott að 
koma sér upp góðu hnífasafni og 
brýni ef hnífarnir verða bitlausir.

… FLOTTRI KRYDDHILLU.
Gott er að eiga hillu undir öll 
kryddin í eldhúsinu. Til dæmis eins 
og þessa nýtískulegu og stílhreinu 
kryddhillu, sem fæst í Ikea á 1.490 
krónur.

Bjóðið upp á ...
ristaða humarhala

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle

Fjórir gæðaflokkar eru í boði:

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

Ljúffengur 
og litríkur

Ljúffengur 
og litríkur

B r a g ð m i k i ð  s j á v a r f a n g
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