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E
itt minnistæðasta fríið mitt og sennilega eitt 
það minnistæðasta líka fyrir foreldra mína 
var þegar ég var fjögurra ára gömul og fjöl-
skyldan fór til Bahamaeyja. Í raun er þetta 

frí með mínum fyrstu minningum þar sem ég held að 
fæst okkar muni mjög mikið um tímann upp að fjög-
urra ára aldrinum. 

En þarna vorum við sumsé, litla fjölskyldan á sann-
kallaðri paradísareyju þar sem ég bragðaði minn fyrsta 
alvöru hamborgara með frönskum, þar sem ég varð fag-
urlega cappucino-brún í fyrsta sinn og dundaði mér á 
mannlausri bleikri strönd allan liðlangan daginn. En 
sterkasta minningin frá þessu afbragðsfríi var þegar að 
ég vakna upp með andfælum eina nóttina á hótelher-
berginu okkar. Ég svipaðist um eftir pabba og mömmu 
en rúmið þeirra var enn uppbúið og enginn í herberginu 
nema sofandi tveggja ára bróðir minn og jú, skælbros-
andi svartur maður sem ég hafði aldrei áður séð á minni 
stuttu ævi. Ég rak upp skelfingaróp og  vakti bróður 
minn sem var sennilega mjög vond hugmynd því þá 
gekk hann undir viðurnefninu „Schreihals“  eða öskur-
háls þar sem hann gat látið ómannleg hljóð hljóma úr 
sínum litla englabúk. Aumingja maðurinn sem ég síðar 
komst að að var bara barnapían okkar, reyndi að róa 
okkur niður á ensku sem við skildum ekki, rétti okkur 
tyggjó og ísmola en allt kom fyrir ekki. Ég var sannfærð 
um að heimsendir væri í nánd og ég yrði að bjarga bróð-
ur mínum úr þessum skelfilegu aðstæðum. Ég dró hann 
með mér fram á gang þar sem við hófumst handa við að 
berja á hurðir hjá gestum og æpa á hjálp. Ég man sér-
staklega eftir því í hversu miklum náttfötum allir voru 
sem þeystust fram til að aðstoða æpandi börnin. Einn 
miðaldra maður var meira að segja með nátthúfu. Við 
öskruðum áfram og vorum komin með sirka þrjátíu 
manns á eftir okkur um gangana og næsta stopp var 
lyftan. Hersingin hélt niður í lobbý og nú var þetta risa-
stóra hótel orðið flóðlýst klukkan tvö um nótt. 

Þegar aumingja foreldrar mínir komu heim af sínu 
eina djammi á þessu þriggja vikna ferðalagi með smá-
fólkið sitt beið þeirra flóðlýst hótel og allir gestirnir í 
náttfötum sem litu á þau ásakandi augnaráði. „Eru þetta 
foreldrarnir?“ sögðu þau og hristu hausinn. 

Vanti ykkur hressandi ábendingar um ferðalög með 
börnum má lesa síðu fjögur í Ferðalögum júlímánaðar. 

BÖRN Á FERÐ
Anna Margrét Björnsson skrifar
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1 kr. aðra leiðina + 690 kr.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is  |  570 3030

Gildir til 31. maí – bókaðu á
www.flugfelag.is
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Ambos Mundos, Kúba
Herbergi Ernest Hemingways á hótelinu 
hefur verið varðveitt eins og það var 
þegar hann dvaldist á hótelinu sem hann 
lýsti sem góðum stað til skrifta. 
Umhverfi hótelsins og iðandi mannlífið í 
kring veitti honum innblástur að ýmsum 
verkum og meðal annars skrifaði hann 
fyrstu kaflana í skáldsögunni „Hverjum 
klukkan glymur“ á hótelherberginu. 
Hvað er betra en að sitja í rólegheitun-
um á þaki hótelsins, njóta útsýnis yfir 
smábátahöfnina og gamla bæinn, láta 
hugann reika eða diskútera heimsins 
innsta eðli með mojito í hönd að hætti 
Hemingways?

 Askanischer Hof, Berlín
Franz Kafka skrifaði stóran hluta Réttar-
haldanna, einnar frægustu bókar sinnar, 
á Askanischer Hof-hótelinu. Á hótelinu 
upplifði Kafka ýmsa atburði sem höfðu 
áhrif á líf hans og skrif, eins og sam-
bandsslit hans og Felice Bauer, sem rata 
einmitt í frásögnina í Réttarhöldunum. 
Að ganga inn á hótelið er eins og að fara 
aftur í tímann, öll umgjörð þess og stíll 
er eins og hann var á fjórða áratug síð-
ustu aldar og ekki skemmir fyrir að það 
er vel staðsett í miðborg Berlínar.

Goldeneye, Jamaica
James Bond-myndin Golden Eye dregur 
nafn sitt af heimili Ians Fleming á Jam-
aíka, en húsið er nú gististaður fyrir 
ferðamenn. Húsið stendur á kletti með 
útsýni yfir Karíbahafið, umlukið hita-
beltisgróðri. Rólegt andrúmsloftið og 
fallegt umhverfið reyndist fullkominn 
staður fyrir Flemming til að skrifa 
bækur sínar um James Bond en alls 
skrifaði Flemming fjórtán bókanna um 
njósnarann í húsinu. 

The Royal Albion Hotel, England
Charles Dickens eyddi meirihluta sumr-
anna 1837 til 1859 í bænum Broadstairs í 
Kent á Englandi. Dickens skrifaði verkið 
Nicholas Nickleby á Albionstræti 40 sem nú 
er hluti af Royal Albion hótelinu. Útsýninu 
úr svítunni sinni lýsti hann sem „fallegustu 
sjávarsýn sem þú gætir ímyndað þér“. 

The Old Inn, Crawfordsburn, Írland
Margir frægir rithöfundar hafa dvalist á 
þessu ævaforna írska gistihúsi. Á sautj-
ándu og átjándu öldinni stunduðu höf-
undar eins og Swift, Tennyson, Thack-
ery, Dickens og Trollop staðinn. Á 

tuttugustu öldinni varð þetta svo sam-
komustaður og menningarmiðstöð C.S. 
Lewis og félaga hans. Staðurinn var 
Lewis sérlega hugleikinn og fór hann 
meðal annars í síðbúna brúðkaupsferð 
þangað.

HÚS SEM VEITA INNBLÁSTUR
Ferðalög grófu upp hótel og hús þar sem frægir rithöfundar hafa skrifað sín mestu verk. 

Goldeneye  Breski rithöfundurinn Ian Fleming á ströndinni við hús sitt, Goldeneye á eyjunni Jamaíku. 

H
jónin Sesselja Birgisdóttir og Ragnar 
Fjalar hafa sett á fót skemmtilega nýjung 
í ferðamennsku með fyrirtækinu Red 
Apple Apartments. Eins og nafnið gefur 

til kynna sérhæfir fyrirtækið sig í leigu á íbúðum til 
styttri tíma, frá einni nóttu upp í nokkra mánuði og 
þær eru nú í boði í Reykjavík og Kaupmannahöfn, 
en bráðum bætast við borgirnar Ósló, Helsinki og 
Stokkhólmur. „ Við útskrifuðumst bæði í fyrra úr 
mastersnámi í alþjóðamarkaðsfræðum og vöru-
merkjastjórnun frá háskólanum í Lundi í Svíþjóð,“ 
útskýrir Sesselja. „Ég hafði hug á að nema meira í 
stjórnun en Ragnar ætlaði að stofna sitt eigið 
fyrirtæki. Svo skemmtilega vildi til að Lundarhá-
skóli bauð í fyrsta sinn upp á mastersnám í frum-
kvöðlafræðum og meginmarkmið námsins var að 
stofna fyrirtæki og við nýttum að sjálfsögðu námið 
til að steypa grunninn að Red Apple Apartments.“ 
Að sögn Sesselju er Red Apple Apartments fjöl-
skyldufyrirtæki sem rekur miðlun á internetinu. 
„Markmið okkar er að bjóða upp á fjölbreytt úrval 
fullbúinna íbúða sem jafnast á við eigið heimili. Við 

hvetjum íbúðareigendur sem hafa áhuga á að skrá 
íbúðir sínar til leigu að hafa samband og skráning er 
að kostnaðarlausu.“ Frekari upplýsingar er að finna 
á www.redapplecopenhagen.wordpress.com  og 
www.redapplereykjavik.wordpress.com

ÍBÚÐIR SEM JAFNAST Á VIÐ EIGIÐ HEIMILI

Ambos Mundos   Barinn á hótelinu á Kúbu þar sem Hemingway dvaldi við skrif.
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London: Tower of London
Allir krakkar fara núna í London Eye en 
þessi gamli kastali er alltaf jafn áhugaverð-
ur fyrir yngstu kynslóðina. Tower of Lond-
on hýsti einu sinni fræga konunga, fagrar 
kapellur og óhugnanlegt fangelsi. Hér er 
ýmislegt að skoða, allt frá konunglegum 
gersemum upp í hryllilega fangaklefa og 
svo hina frægu „Beefeaters“ verði drottn-
ingar sem spássera um skrautklæddir. 
Gefið ykkur nógan tíma því það er svo mikið 
að sjá. 

París: Batobus
Þegar þið hafið fengið nóg af Eiffelturnin-
um og Sigurboganum er upplagt að skella 
sér í bátsferð um Signu. Batobus er eins-
konar vatnaleigubíll sem stoppar á helstu 
túristastöðum borgarinnar eins og Louvre 
og Notre Dame. Það er hægt að kaupa dag-
passa og hoppa í og úr bátnum eftir vild. 

Barcelona: Montjuic-garðurinn
Stórfenglegur staður fyrir krakka að skoða. 
Montjuic er kastali frá 18. öld með útsýni 
yfir Miðjarðarhafið og endalausum falleg-
um garði. Krakkar geta hlaupið um og baðað 
sig í kælandi gosbrunnum, skoðað listaverk 
eftir Joan Miro, skemmt sér á leikvöllum 
eða farið í lautarferðir. 

Berlín: Zoologischer Garten 
Einn skemmtilegasti dýragarður í heimi er 
einmitt í Berlín og er algjörlega ómissandi 
fyrir unga sem aldna. Hér er til dæmis 
ísbjörninn Knútur og það er hægt að horfa á 
flóðhesta synda, í gegnum þar til gert gler. 
Börnum þykir líka spennandi að skoða krók-
ódíla, marglyttur og kolkrabba í sjávarsafn-
inu og svo er skemmtilegur leikvöllur eða 
Spielplatz þar sem hægt er að klifra í ævin-
týralegum leikgrindum. 

HEIMURINN MEÐ AUGUM SMÁFÓLKSINS
Börnum fi nnst ævintýralega gaman að skoða nýja staði. Það er óþarfi  að kvíða því að börnin hafi  ekki nóg fyrir stafni í borgarferðum því 
af nógu er að taka.  Anna Margrét Björnsson tók saman nokkra skemmtilega hluti sem krakkar geta skoðað í sumar. 

HVAÐ Á AÐ TAKA MEÐ? 
 Ef þú ert að ferðast með ungbarn eða smábarn er gott 
að reyna að hafa sem minnst með. Margir foreldrar 
virðast halda að það sé bráðnauðsynlegt að taka með 
„réttu“ bleyjutegundina, barnamatinn og allan fata- og 
dótaskápinn. En börn eru mun nægjusamari en við 
höldum og helstu nauðsynjar eru fáanlegar á flestöllum 
stöðum (nema þú hafir skipulagt frumskógarferð með 
litla erfingjann). 

HLUTIR SEM MAÐUR ÆTTI EKKI AÐ GLEYMA ERU:  
1. Vegabréf, sjúkratrygging og heilsufarsupplýsingar. 
2. Fatnaður: Föt til að vera í á löngum ferðalögum, 
sundföt, þægilegir skór, regnyfirhöfn og eitthvað spari-
legt ef maður fer fínt út að borða. Og auðvitað nóg af 
nærfötum og sokkum. Mundu líka að það er oft kalt í 
flugvélum svo að hlýjar golftreyjur eru bráðnauðsynleg-
ar. 3. Lítið snyrtiveski með helstu meðulum, naglas-
kærum og plástrum er líka eitthvað sem alltaf ætti að 
vera í farteskinu. 4. Myndavél til að rifja upp með þeim 
alla þessa skemmtilegu hluti sem þið gerðuð í fríinu. 
Að síðustu, munið að það getur komið fyrir að maður 
þurfi að hlaupa á flugvellinum til að ná tengiflugi og 
því er alltaf betra að hafa sem fæstar töskur og láta 
smáfólkið bera sem minnst. 

HVERNIG Á AÐ DREPA TÍMANN? 
 Foreldrar eru oft alltof hræddir við að börnum 
þeirra byrji að leiðast um leið og þau eru sest upp 
í flugvélina/bílinn/rútuna. Börnum finnst yfirleitt 
gaman að nýjungum og að horfa út um gluggann 
í dágóða stund. Ræðið við þau um það sem fyrir 
augu ber og það er alltaf gott að vera vel upp-
fræddur sjálfur um áfangastaðina framundan svo 
þið getið rætt um hvað þið ætlið að sjá þegar 
þangað kemur. Þegar þolinmæðin er alveg á 
þrotum er gott að vera með ferðaleiki, spil, bækur 
og iPod (það er stórsniðugt að hlaða nokkrum 
skemmtilegum barnasögum og plötum inn á hann 
áður en haldið er af stað. Krakkarnir fíla kannski 
ekki Sigur Rós). Svo er vinsælt að kaupa eitt nýtt 
leikfang til að skoða á leiðinni, það þarf ekki að 
vera dýrt en allt sem er nýtt er óneitanlega meira 
spennandi. 

HVAÐ Á AÐ BORÐA Í NÝJU LANDI?
 Matur getur verið eitt það skemmtilegasta við það 
að ferðast með börnum, en einnig það leiðinlegasta. 
Þegar börn verða svöng geta þau orðið bæði skap-
vond og matvönd. Nokkur góð ráð eru 1. Að byrja dag-
inn á staðgóðum morgunverði. 2. Lautarferðir. Það er 
alltaf hægt að setjast á bekk í skemmtigarði, á grasið í 
sveitinni eða jafnvel í lest og flugvél með ilmandi ferskt 
„baguette“ og ávaxtasafa. 3. Ekki ákveða fyrirfram að 
börnin borði bara pylsur og hamborgara. Minningar 
okkar um staði tengjast gjarnan matnum sem við borð-
uðum. Leyfðu þeim endilega að bragða á matnum sem 
heimamenn borða og hvettu börnin til að prófa nýja 
hluti og leyfðu þeim að velja sjálf af matseðlinum. 4. 
Farðu einu sinni fínt út að borða. Börn hafa líka gaman 
af því að vera prúðbúin og njóta fallegs veitingastaðar. 
En til þess að vera viss um að þjónarnir stari ekki á þig 
með súrum svip er ágætt að spyrja áður en maður sest 
hvort börn séu velkomin eða hvort staðurinn bjóði upp 
á barnamatseðil. 

HVAÐ Á AÐ VARAST Í STÓRBORGUM? 
 Það er gott að hafa allan vara á en óþarfi að vera 
í svo mikilli paník að maður hræði börnin. Ekki 
ákveða fyrirfram að allt sé hættulegt og allir séu 
bófar. Áður en þú ferð með börn út að ganga er 
ágætt að lesa sér til um hvaða hverfi eru talin 
óæskilegri en önnur. Reynið að villast ekki sjálf 
og vera vel undirbúin: með kort af borginni og 
óhrædd að spyrja ótal spurninga á hótelinu. Munið 
að vera með öll veski vel rennd upp og passa ætíð 
upp á að lenda ekki í vasaþjófum. 

,

www.icelandexpress.is

með ánægju

Eins og alltaf fá börn helmingsafslátt* og því tilvalið fyrir
fjölskylduna að skella sér í ævintýraferð til Evrópu með 
Iceland Express. Barnabox með léttri máltíð, litabók og 
litum stytta svo ungum ferðalöngum stundir á leiðinni!

Bókaðu fjölskylduferðina á www.icelandexpress.is

*Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

50%
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S
iðræn eða ábyrg ferðamennska er 
það að gera sér grein fyrir því að 
ferðamaður er sá sem heimsækir 
aðra. Ferðamaðurinn ber því virð-

ingu fyrir gestgjafanum og vill honum vel. 
Hann hagar sér kurteislega og hugsar um 
afleiðingar gjörða sinna. Hann vill með 
ferðalagi sínu bæta heiminn eftir getu, eða í 
það minnsta ekki gera hann verri. 

Næst hreinni hugsjónaferðamennsku 
kemst til dæmis sjálfboðastarf við ensku-
kennslu eða hjúkrun í Afríku. Einnig dvöl á 
hernumdum svæðum eða að fara í einn 
vetur til að hreinsa vatnsból.

Svo er til réttsýn menningarferða-
mennska. Þá er farið út gagngert til að 
kynnast og læra af öðrum þjóðum. Dæmi 
um það eru fjölmargir málaskólar, sem 
bjóða ef til vill upp á heimavist og þjóðleg-
an mat. Í sannkallaðri menningarferða-
mennsku er lögð áhersla á að kynnast þjóð-
inni sjálfri, frekar en söfnum hennar og 
rauðvíni.

Svona mætti lengi telja en sannleikurinn 
er sá að hvert ferðalag er siðræn athöfn, 
jafnvel ómerkileg helgarferð til Kaup-
mannahafnar. Ferðalangurinn þarf sífellt 
að velja og hafna.

RÉTTSÝNI 
FERÐA LANGURINN
Það er vandlifað í þessum heimi fyrir fólk sem þráir aðra hluti en sól, 
bjór og stuð stuð stuð. Hvað gera hinir ráðvöndu og meðvituðu til 
dæmis í sumarfríinu? Réttsýnn ferðalangur ferðast vel og vill bæta 
þá staði sem hann heimsækir. Klemens Ólafur Þrastarson henti sam-
an nokkrum grundvallaratriðum slíkrar ferðamennsku.

Aldrei gefa börnum, er auðvelt 
að segja. Þau verði þá bara vön 
því að betla og ekkert úr þeim. 
En hvað ef börnin og foreldrar 
þeirra hafa í raun og veru enga 
aðra tekjumöguleika? Á þá að 
spara tíkallinn út af köldu prins-
ippi? Þetta er ekki auðvelt mál 
og í raun undir hverjum og einum 
komið.

Ein tillaga, sem á að ýta undir 
sjálfsbjargarviðleitni þiggjenda, 
er sú að gefa einungis betlurum 
sem gera eitthvað, til dæmis 
spila á hljóðfæri. Þá skiptir ekki 
mestu hversu vel er spilað.

En varist sérstaklega að gefa 
konum sem sitja með hálfsofandi 
ungbörn. Takið eftir augunum í 
börnunum og óeðlilegum hreyf-
ingum útlima. Þeim er haldið 
svefnlömuðum með lyfjum. Ekki 
styrkja það málefni.

BETL

Þurfandi hönd  Í mörgum útlöndum er betl á hverju horni. Meira að segja í Ósló eru ótrúlega 
margir betlarar. Ekkert eitt svar er við siðferðilegum spurningum sem vakna við að gefa 
fátækum ölmusu.

Að hlæja að asnalegu fólki er 
auðvitað hin besta skemmtun. En 
vorkennið ekki fólki sem klæðir 
sig eða hagar sér öðruvísi en þið. 
Og setjið ekki samasem-merki 
milli „öðruvísi“ og „vanþróaðri“. 
Það getur auðvitað verið hárrétt, 
en er kannski ekki nauðsynleg og 
holl skilgreining. Reynið frekar 
að læra af því sem þið sjáið. 
Smekkur manna er margvíslegur 
og ekki hafa allar þjóðir alist upp 
við Cosby Show og Friends.

Ekki þykir öllum heldur jafn 
sjálfsagt að vinnan gangi fyrir 
mannlegum samskiptum. Ef 
afgreiðslumaður þarf mjög að 
tala við vin sinn eða fjölskyldu 
þegar hann ætti að sinna ykkur, 
er stundum betra að reyna að 
njóta þess að bíða, frekar en að 
móðgast og byrja að rífast. Það er 
alls ekki víst að hann sé í 
persónulegri herferð gegn ykkur.

HROKI

HVOR er eðlilegri?  Gleymum því ekki að margt er skrítið í vestrænu 
samfélagi líka. Eða jú, við erum víst búin að gleyma því.

Ekki verða hissa eins og barnalegur 
Bandaríkjamaður ef fólk talar ekki 
eins mikla ensku og þú. Eitt það 
skemmtilegasta við ferðalög er að 
læra nokkur orð í framandi tungu og 
klaufast við að stama út úr sér setn-
ingu. Takið eftir því að heimamenn 
gjörbreytast sumir í viðmóti þegar þú 
talar á þeirra máli. Og þú eignast frek-
ar vini ef þú talar við fólk sem jafn-
ingja, en ekki sem „þjónustuaðila“.

TUNGUMÁL

Frekar lest en flugvél. Lestarferðir eru 
stundum dýrari en flugferðir og taka lengri 
tíma. Hins vegar er í Evrópu og víðar, til 
dæmis hjá Deutsche Bahn, hægt að panta á 
netinu og fá miðana á hálfvirði. 

Lestarferðir menga minna með útblæ-
strinum en flugvélar og nota rafmagn frek-
ar en bensín. Að auki eru lestarstöðvar ólíkt 
huggulegri vistarverur en flughafnir. Engin 
vopnaleit og enginn tollvörður að skipta sér 
af þér.  

Ferðin sjálf getur síðan verið afar 
skemmtileg, sértu að leita að skemmtun. 
Þar má til dæmis kynnast öðru fólki, lesa 
blöð eða skrifa ferðasöguna. Þar gefst tími 
til að hugsa, ólíkt fluginu. 

Takið líka frekar strætó en leigubíl, af 
sömu ástæðum. Fyrir utan allt annað er það 
miklu ódýrara og þið sjáið hluti sem ferða-

menn sjá yfirleitt ekki. Leigubílar eru allir 
eins. Nema rickshaw-þríhjól sé í boði. Þá 
hjólar hetjan um með farþega. Þetta meng-
ar ekkert og er skemmtileg tilbreyting. 
Últra PC-hugsun krefst þess reyndar að við 
vorkennum manninum sem hjólar með 
okkur, en það er yfirleitt óþarfi. Gæinn er 
að öllum líkindum sjálfráða.

MENGUN OG HÆGA HREYFINGIN

í Rickshaw á Kúbu  Til hvers að flýta sér í fríinu? Með 
því að fara í lengri ferðalög og færri er hægt að slappa 
betur af og spara peninga og minnka mengun.
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Við erum flutt í nýtt og glæsilegt húsnæði

- og hér bíður pláss eftir nýjum ráðgjafa -

Við erum sérfræðingar í starfsmanna- og ráðningarmálum og höfum nær
aldarfjórðungs reynslu og þekkingu á því sviði. Við höfum þjónustað mörg
helstu fyrirtæki landsins í áraraðir. Við vitum að valið á rétta starfsfólkinu er
einn mikilvægasti þátturinn í velgengni íslenskra fyrirtækja.

Við óskum eftir

Hæfniskröfur

Við bjóðum

Guðný Harðardóttir
stra@stra.is

Umsóknarfrestur

að ráða fjölhæfan starfsmann til að annast ráðgjöf og þjónustu við
umsækjendur, sem og viðskiptavini félagsins. Ráðgjafi veitir viðtöl, sér um
upplýsingaöflun, greiningu og mat á umsækjendum jafnframt því að sjá um
framsetningu gagna og kynningu upplýsinga auk þess að sinna eftirfylgni mála
ásamt öðrum fjölbreytilegum verkefnum.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun eða haldbæra þekkingu
og reynslu af starfsmanna- og markaðsmálum. Áhersla er lögð á frumkvæði og
fagmannleg vinnubrögð, þjónustulund, góða samskiptahæfileika og ríkulegt
álagsþol auk heiðarleika og samviskusemi í hvívetna.

áhugavert og krefjandi starf í lifandi starfsumhverfi. Vinnuaðstaða er
björt og þægileg og starfsandinn góður. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að
sækja um starfið.

veitir nánari upplýsingar. Vinsamlega sendið umsóknir
ásamt meðfylgjandi gögnum til . Viðtalstímar eru alla virka daga frá
kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. er til og með 11.
júlí nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

www.stra.is

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

Fagmennska í yfir ár20Fagmennska í yfir ár20

Ráðgjafi hjá STRÁ MRI ehf.

Handknattleiksdeild FH
 óskar eftir að ráða þjálfara á 4. fl  karla 

og 4 og 5. fl  kvenna næsta vetur. 

Uppl. veitir Sigurður örn Þorleifsson formaður 
unglingaráðs í s:8681676 /siggibakari@internet.is og 

Einar Andri Yfi rþjálfari eae@fh.is 

Sölufulltrúi

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is
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Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum, 
stundvísum og nákvæmum aðila til að efla
framlínu okkar.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Í starfinu felst:
   Ráðgjöf við viðskiptavini.
   Úrvinnsla verkefna.
   Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
   Stúdentspróf eða framhaldsskólamenntun æskileg.
   Reynsla af sölustarfi skilyrði.
   Samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki.

Fyrirtækið:
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og hóf að 
selja bensín til almennings 8. janúar 2004. Fyrirtækið 
rekur 15 bensínstöðvar ásamt því að veita verktökum 
og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu 
vinna 23 starfsmenn.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.

•
•
•

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Jónas Eysteinsson 
(sigurdur.eysteinsson@capacent.is) og Guðríður Dröfn 
Halfdanardóttir (gudridur.halfdanardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Capcent Ráðninga, www.capacent.is

•
•
•
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Spennandi og krefjandi störf í boði hjá HRV Engineering

HRV Engineering leitar að framtíðarstarfsfólki til að vinna að stórum og krefjandi verkefnum 
á sviði áliðnaðar

HRV Engineering er framsækið þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn. Það hefur sérhæft sig í uppbyggingu álvera frá því um 
miðjan síðasta áratug fyrir Century Aluminum, Rio Tinto Alcan, Alcoa og Rusal. 

HRV vinnur eftir alþjóðlegum verkefnastjórnunaraðferðum við undirbúning, hönnun og stjórnun framkvæmda við 
stækkun, uppbyggingu eða breytingu álvera – bæði heima og erlendis – og fjárfestingarverkefnum sem þeim tengjast.

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

www.hrv.is

Verkefnaleiðtogar (Program Managers)
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi störf fyrir verkefnaleiðtoga sem 
stjórna hóp verkefnastjóra. Um er að ræða störf við skipulagningu krefjandi verk-
efna og gerð og eftirfylgni verkefnaáætlana. Þekking á verkefnastjórnun er nauð-
synleg og þarf umsækjandi að geta sýnt fram á reynslu á því sviði, helst í tengsl-
um við stóriðjuframkvæmdir. Stjórnunarreynsla er mjög mikilvæg, sem og þekk-
ing og reynsla á sviði fjármála og rekstrar fyrirtækja.

Verkefnastjórar
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi störf verkefnastjóra. Þekking á verk-
efnastjórnun er nauðsynleg og þurfa umsækjendur að geta sýnt fram á reynslu á 
því sviði.

Sérfræðingar í rekstrar- og arðsemisgreiningu
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi störf fyrir sérfræðinga í rekstar- og 
arðsemisgreiningu. Verkfræði, eða sambærileg menntun, er nauðsynleg, ásamt 
skilningi á rekstri fyrirtækja.

Sérfræðingar í framleiðslustjórnun 
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi störf fyrir sérfræðinga í framleiðslu-
stjórnun. Verkfræði, eða sambærilegrar menntunar, er krafist. Þekking og reynsla 
af vinnu með bestunarlíkön er æskileg, sem og skilningur á rekstri fyrirtækja.

Sérfræðingar í vörustjórnun og flutningastjórnun
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi störf fyrir sérfræðinga í vörustjórnun 
og flutningastjórnun.Verkfræði, eða sambærilegrar menntunar, er krafist. Þekk-
ing og reynsla af straumlínustjórnun er æskileg, sem og skilningur á rekstri fyrir-
tækja.

Sérfræðingar í öryggistjórnun – umhverfi, öryggi, 
heilsa
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi störf fyrir sérfræðinga í öryggis-
stjórnun. Verkfræði, eða sambærilegrar menntunar, er krafist, sem og þekkingar 
og reynslu af öllum þáttum öryggis- og umhverfismála hjá stórum fyrirtækjum.

Skjalastjóri
Hjá okkur eru í boði spennandi og krefjandi starf fyrir skjalastjóra. Starfið felst í 
því að sjá um skjalastjórnun verkefnasviðsins og þátttöku í verkefnum þess. 
Tækniteiknunar, eða sambærilegrar menntunar, er krafist, sem og þekkingar og 
reynslu af skjalastjórnun.

• Þekking og/eða reynsla á viðkomandi 
sviði

• Frumkvæði

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin veitir Símon Þorleifsson, framkvæmdastjóri verkfræði-
þjónustu HRV (Eningeering Alliance), í síma 858 0510, eða með fyrirspurn á netfangið 
simon@hrv.is.

Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2008 og skulu umsóknir berast til Steinunnar 
Ketilsdóttur, mannauðsstjóra HRV, á netfangið steinunnk@hrv.is
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Menntunar- og hæfniskröfur fyrir öll störfin eru:

HEILBRIGÐISSTOFNUN 
SUÐAUSTURLANDS 

Óskar eftir hjúkrunarfræðingum frá og með 
1. sept 2008

Skólahjúkrun, 50% við Grunnskóla Hornafjarðar. 
Heilsugæsla nemenda í 1.- 10. bekk. 

Hjúkrunar- og sjúkradeild, starfshlutfall e. samkomulagi.
28 rúma blönduð hjúkrunar- og sjúkradeild, morgun- og 
kvöldvaktir en bakvakt um nætur.

Störf hjúkrunarfræðinga á HSSA eru fjölbreytt þar sem 
skjólstæðingahópurinn er mjög breiður og áhugaverður. 
HSSA sinnir Austur Skaftafellssýslu, sem nær frá Öræfum 
í vestri til Hvalness í austri. Sýslan er víðfeðm og straumur 
ferðamanna mikill allan ársins hring.

Á Höfn er blómlegt mannlíf, barnvænt umhverfi , góð 
aðstaða til útivistar, íþrótta- og tómstundaiðkana. Tveir 
leikskólar, einsetinn grunnskóli, tónskóli og Framhaldsskóli 
Austur-Skaftafellssýslu.

Við leitum að áhugasömum hjúkrunarfræðingum sem eru 
tilbúinir að takast á við ný og spennandi verkefni. Á HSSA 
er mikið umbótastarf í gangi og mjög góður starfsandi. 

Launakjör samkvæmt stofnanasamningi HSSA og Sveit-
arfélagsins Hornafjarðar, fl utningsstyrkur og niðurgreidd 
húsaleiga. Umsóknarfrestur er til 14. júlí n.k.

Allar nánari upplýsingar veita Ásgerður K. Gylfadóttir og 
Ester Þorvaldsdóttir hjúkrunarstjórar í síma 478 1400 og  
netföng asgerdur@hssa.is og ester@hssa.is 
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg

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

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

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

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

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg
sími 5959100, 5959130
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Hjúkrunarfræðingar
 
Við hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) erum 
að leita að áhugasömum og kraftmiklum hjúkru-
narfræðingum og hjúkrunarfræðinemum til að 
koma og starfa á stofnuninni. Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja er sjúkrastofnun í markvissri sókn.  
Hér ríkir afbragðsgóður starfsandi, góðum hug-
myndum starfsmanna er tekið fagnandi sem og 
nýjungum í starfsemi.  

Verið er að leita að einstaklingum sem eru 
jákvæðir, með góða þjónustulund og sem sýna 
umhyggju í starfi .  Um er að ræða fjölbreytt 
hjúkrunarstörf á mismunandi deildum innan stof-
nunarinnar svo sem á hand- og lyfl ækningadeild, 
hjúkrunar- og endurhæfi ngardeild, skurð- og 
speglunardeild.

Nánari upplýsingar veitir Þórunn Benediktsdóttur, 
hjúkrunarforstjóri í gegnum netfangið thb@hss.is 
eða í síma 422-0625

Um er ræða framtíðarstörf æskilegt er að umsæk-
jandi geti hafi ð störf sem fyrst eða eftir sam-
komulagi.  Möguleiki er á að HSS útvegi húsnæði 
á mjög hagstæðu verði. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. 
Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum 
og meðmælendum skulu berast til Bjarnfríðar 
Bjarnadóttur starfsmannastjóra , Mánagötu 9, 
230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið 
bjarnfridur@hss.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2008 og 
geta umsóknir gilt í 6 mánuði. 
Öllum umsóknum verður svarað.

 

S n æ f e l l s b æ r

Snæfellsbær óskar eftir starfsmanni til að veita  Dvalar-
heimilinu Jaðri í Ólafsvík forstöðu.  Um er að ræða 
framtíðarstarf og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf 
þann 1. ágúst n.k.

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

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

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

Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofur Snæfellsbæjar 
fyrir 12. júlí.

Nánari upplýsingar gefur bæjarstjóra/bæjarritari í síma 
433-6900 eða á netföngum kristinn@snb.is / lilja@snb.is.

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  
Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið er 
að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli! 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  
Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  
Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús 
er í Ólafsvík.  
Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

F o r s t ö ð u m a ð u r
Óskast við Dvalarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Velferðasvið

Sálfræðingur - Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða

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.

Laust er til umsóknar starf sálfræðings á 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. 
Um er að ræða 100% starf.  Þjónustumiðstöðin er þekking-
arstöð fyrir fjölmenningu og margbreytileika og er hlutverk 
þekkingarstöðvar að vera frumkvöðull á sínu sviði, bæði í 
þróun nýbreytni og vinnulagi. 

Helstu verkefni:
•  Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum með     
   áherslu á börn á leikskólaaldri.
•  Ráðgjöf við foreldra, starfsfólk leik- og grunnskóla og aðra     
   samstarfsaðila.
•  Þverfaglegt starf á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða.
•  Þátttaka í PMT námi  (Parent Management Training) og     
   vinna með fjölskyldur og skóla tengt því. 

Hæfnikröfur:
•  Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
•  Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
•  Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna 
   er æskileg.
•  Leikni í mannlegum samskiptum.
•  Skipulagshæfi leikar, sjálfstæði og frumkvæði. 
•  Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs innan  
   miðstöðvarinnar.

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða býður upp á:
•  Fjölskylduvænan vinnustað.
•  Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði fjölskyldu, skóla     
   og velferðarmála.
•  Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
•  Góðan starfsanda .
•  Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á uppbyggingu       
   þjónustumiðstöðvar.
•  Handleiðslu.

Með umsókn þarf að fylgja starfsferilslýsing og vottun um 
löggildingu. 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf í lok ágúst.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Sálfræðingafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Heimir Snorrason, 
deildarstjóri í síma 411 1600 og á netfanginu: 
heimir.snorrason@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir 
22. júlí nk.

Laust er til umsóknar 75% starf matráðs á 
skrifstofu Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, 
Álfabakka 12.  
Þjónustumiðstöð Breiðholts er þverfaglegur vinnustaður og 
vinna 42 starfsmenn á skrifstofunni.  

Boðið er upp á gott vinnuumhverfi ,  sveigjanlegan vinnutíma 
og góðan starfsanda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Reynsla af vinnu við matreiðslu.
•   Þekking á rekstri eldhúsa er kostur.
•   Færni í mannlegum samskiptum.
•   Skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki í     
    starfi .

Helstu verkefni:
•   Undirbúningur og frágangur hádegisverðar starfsmanna.
•   Samskipti við birgja vegna innkaupa á matvöru.
•   Sjá um kaffi veitingar vegna funda.
•   Önnur verkefni sem starfsmanni kunna að vera falin.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Efl ingar stéttarfélags.  

Nánari upplýsingar veitir Þóra Kemp, deildarstjóri, 
sími 411-1300, netfang: thora.kemp@reykjavik.is

Umsóknum má skila á skrifstofu Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts, Álfabakka 12, 109 Reykjavík, fyrir 15. júlí nk. 

Jafnframt er vakin athygli á að  hægt er að sækja um starfi ð 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Matráður á Þjónustumiðstöð Breiðholts

Stuðningsfulltrúar
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra leitar að áhugasömum 
einstaklingum á öllum aldri til að vinna inn á heimilum 
fatlaðra einstaklinga.  Störfi n fela í sér aðstoð við heimilishald 
og persónulegan stuðning í daglegu lífi  auk þess að aðstoða 
fólk í útiveru og að njóta menningarviðburða.  

Um er að ræða 40 - 80% stöðugildi í vaktavinnu. 

Góð aðlögun og fræðsla er í boði fyrir nýliða.

Krafi st er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og æskilegt 
er að viðkomandi hafi  bílpróf.

Boðið verður upp á 160 stunda grunnnám fyrir stuðnings-
fulltrúa sem byrjar í september n.k.

Yfi rþroskaþjálfi / deildarstjóri í búsetu.
Laus til umsóknar er 80 - 100% staða yfi rþroskaþjálfa/ 
deildarstjóra á sambýli.

Starfi ð felur í sér m.a. faglega ábyrgð á þjónustu við notendur, 
stuðning við starfsfólk, áætlunargerð, samskipti við fjölskyldur 
og aðra starfsmenn Svæðisskrifstofu. Um er að ræða 
vaktavinnu.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun á félags- heilbrigðis- eða menntasviði.  
• Reynsla og/eða áhugi á málefnum fatlaðs fólks. 
• Færni í mannlegum samskiptum, samstarfi  og skipulagi.

Stöðurnar eru lausar frá og með 15. ágúst eða eftir nánara  samkomulagi. Áhugasamir, karlmenn jafnt sem konur eru hvattir til að 
sækja um.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir berist Svæðisskrifstofu Tjarnarbraut 39 b, 700 Egilsstöðum fyrir 15. júlí 2008. Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofunni í síma 4700100, Veffang: www.saust.is 

Spennandi störf í málefnum fatlaðra á Egilsstöðum
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Framkvæmdastjóri SECURITAS í Reykjanesbæ

Óskum eftir að ráða öflugan einstakling í stöðu framkvæmdastjóra hjá nýju útibúi SECURITAS í Reykjanesbæ.

Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir;

Hæfniskröfur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Guðný Harðardóttir STRÁ MRI
stra@stra.is

www.stra.is.

Uppbyggingu nýrrar rekstrareiningar, starfsmannahaldi og daglegum rekstri útibúsins.

Kynningarmálum, skipulagi og framkvæmd sölumála, áætlunargerð og eftirfylgni verkferla.

Öflun nýrra viðskiptatækifæra og viðhaldi viðskiptatengsla.

Þróun nýrra verkefna og þátttöku í stefnumótun og markmiðasetningu.

Öðrum þeim störfum er falla undir verksvið framkvæmdastjóra.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði viðskipta og rekstur eða sambærilega menntun og/eða marktæka reynslu af sambærilegum
störfum. Við leitum að kraftmiklum og metnaðardrifnum einstaklingi, sem hefur frumkvæði, sóknarkraft og faglegan metnað til árangurs í starfi.
Áhersla er lögð á sjálfstæð og skilvís vinnubrögð.

, gudny@stra.is hjá svarar fyrirspurnum, en viðtalstímar eru frá kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu
stendur. Vinsamlega sendið umsóknir eða eigin starfsferilskrár til ásamt viðeigandi gögnum. Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.
Upplýsingar má einnig nálgast á heimasíðu

*
*
*
*
*

SECURITAS hóf starfsemi
árið 1979 og er eitt af
s tærs tu f y r i r tæk jum
landsins. Höfuðstöðvar
S E C U R I T A S e r u í
Reykjavík, en fyrirtækið er
einnig með starfsemi á
Akureyri, Borgarnesi,
Selfossi, Reykjanesbæ og
á Austfjörðum.

SECURITAS er leiðandi
fyrirtæki sem vinnur
forvarnarstarf með það
að markmiði að auka
öryggi viðskiptavina sinna
og koma í veg fyrir
hverskonar tjón.

Nú eru s ta r f smenn
SECURITAS um 440
talsins og þjóna þeir
þúsundum viðskiptavina,
þar á meðal flestum af
s tærs tu f y r i r tæk jum
landsins.

www.stra.is

SECURITAS hóf starfsemi
árið 1979 og er eitt af
s tærs tu f y r i r tæk jum
landsins. Höfuðstöðvar
S E C U R I T A S e r u í
Reykjavík, en fyrirtækið er
einnig með starfsemi á
Akureyri, Borgarnesi,
Selfossi, Reykjanesbæ og
á Austfjörðum.

SECURITAS er leiðandi
fyrirtæki sem vinnur
forvarnarstarf með það
að markmiði að auka
öryggi viðskiptavina sinna
og koma í veg fyrir
hverskonar tjón.

Nú eru s ta r f smenn
SECURITAS um 440
talsins og þjóna þeir
þúsundum viðskiptavina,
þar á meðal flestum af
s tærs tu f y r i r tæk jum
landsins.

www.stra.is

Fagmennska í yfir ár20Fagmennska í yfir ár20

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

SECURITAS alltaf í sókn !SECURITAS alltaf í sókn !
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Við leitum að áhugasömum og öfl ugum liðsmanni í 
áætlunar- og greiningarteymi okkar á Fjármálaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar.  

Helstu verkefni eru
• Undirbúningur og eftirfylgni með vinnslu fjárhagsáætlunar
• Gagnavinnsla, ritstjórn og útgáfa fjárhagsáætlunargagna
• Frávikagreining og skýrslugerð
• Gæðastarf; ferlagreining og umsjón með gæðahandbók 
fjármálaskrifstofu.

Við metum mikils frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, 
samskiptahæfni, góða tölvuþekkingu, íslensku- og enskukun-
nátta.  Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi .

Við bjóðum uppá krefjandi starf í metnaðarfullu starfsum-
hverfi , með tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Við 
bjóðum upp á þátttöku í þróun og uppbyggingu á öfl ugri 
miðlægri fjármálaskrifstofu, sem hefur forystuhlutverki að 
gegna í fjármálastjórn Reykjavíkurborgar.  

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Halldóra Káradóttir, skrif-
stofustjóri fjármála, (halldora.karadottir@reykjavik.is) 

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 15. júlí n.k. til 
Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, 
eða á ofangreint netfang, merktar “Umsókn um starf sér-
fræðings í fjárhagsáætlun og greiningu” 

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.

Fjármálaskrifstofa

Sérfræðingur í fjárhagsáætlun og greiningu

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á 

hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör þerapista eru 

samkvæmt kjarasamningum Barnverndarstofu við: Þroskaþjálfafélag 

Íslands, Félagsráðgjafafélag Íslands, Útgarð og Sálfræðingafélag 

Íslands. Launakjör handleiðara/teymisstjóra eru samkvæmt kjarasamn-

ingi Barnaverndarstofu og Sálfræðingafélags Íslands. 

Umsóknarfrestur er til 7. júlí. Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá 

lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju. Nánari upplýsingar veitir 

Halldór Hauksson verkefnisstjóri á Barnaverndarstofu í síma 530 2600 

(www.bvs.is). Umsóknum má einnig skila rafrænt til halldor@bvs.is.

Barnaverndarstofa

Höfðaborg - Borgartúni 21 - 105 Reykjavík - Sími: 530 2600 - Bréfsími: 530 2601

MST
ÁHUGASAMT FAGFÓLK UM 
FJÖLÞÁTTAMEÐFERÐ

Barnaverndarstofa vinnur að innleiðingu fjölþáttameð-
ferðar (Multisystemic Therapy – MST). MST er vel 
rannsökuð (gagnreynd) meðferð unglinga með alvarlegan 
hegðunarvanda sem annars þyrftu vistun utan heimilis. 
Meðferðin er þróuð í Bandaríkjunum og stunduð víða um 
heim með góðum árangri, meðal annars á Norðurlöndum 
(www.mstservices.com).

Meðferðin miðar að því að bæta samheldni og samskipti í 
fjölskyldu og fer fram á heimili fjölskyldunnar og í 
nærsamfélagi í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila. 
Aðgengi er að ákveðnum meðferðaraðilum í síma allan 
sólarhringinn. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga grunnþjálfun í 
MST og reglulega þjálfun í framhaldi. Óskað er eftir fólki í 
eftirfarandi störf sem hefur áhuga á að taka þátt í 
uppbyggingu fjölþáttameðferðar á Íslandi:

 Handleiðarar/teymisstjórar

Óskað er eftir sálfræðingum með góða faglega þekkingu 
og reynslu af meðferðarvinnu í tvær stöður 
handleiðara/teymisstjóra. Um er að ræða fullt starf sem 
felst í faglegri stjórnun og handleiðslu í teymi með 3-4 
þerapistum samkvæmt aðferðafræði MST. Handleiðarar 
hafa samráð sín á milli og geta leyst hvorn annan af. Þeir 
eru í reglulegu samráði við erlenda MST sérfræðinga. 
Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarskilyrði er að 
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

 Þerapistar

Óskað er eftir einstaklingum með háskólapróf á sviði 
heilbrigðis- eða félagsgreina og góða faglega þekkingu og 
reynslu af meðferðarvinnu í 6-8 stöður þerapista sem 
mynda tvö 3-4 manna teymi. Um er að ræða fullt starf og 
er unnið eftir meðferðarreglum og aðferðum MST undir 
stjórn handleiðara/teymisstjóra í samstarfi við erlenda MST 
sérfræðinga. Nánari upplýsingar um störfin og ráðningar-
skilyrði er að finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Velferðasvið

   

Eldhús -umsjónarmaður

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.

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar að ráða starfsmann/
umsjónarmann til starfa í eldhús í  Þorraseli dagdeild 
aldraðra Þorragötu 3. Þarf að geta hafi ð störf um miðjan 
júlí nk. Um fullt starf er að ræða, vinnutími virka daga frá 
8:00 til 16:00. 

Á dagdeildinni, sem starfrækt er í fallegu umhverfi , er pláss 
fyrir 40 gesti á dag. 

Helstu verkefni:
• Undirbúningur morgunverðar    
• Móttaka og framreiðsla á tilbúnum aðsendum hádegisverði
• Léttur bakstur 
• Innkaup fyrir eldhús og ræstingu
• Uppþvottur og frágangur

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefa Kristín Björnsdóttir í síma 561-
2828, netfang: kristin.bjornsdottir@reykjavik.is og Droplaug 
Guðnadóttir í síma 644-7790, netfang: droplaug.gudnadottir@
reykjavik.is

Umsóknum skal skilað í Þorrasel eða sendar á meðfylgjandi 
netföng.

Jafnframt er vakin athygli á að hægt er að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 11. júlí nk. 

Sjúkraliðar, 
félagsliðar eða starfsmenn vanir umönnun

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar að ráða sjúkraliða, 
félagsliða eða starfsmenn vana umönnun sem fyrst til 
starfa í Þorrasel dagdeild aldraðra Þorragötu 3.

Helstu verkefni:
• Aðstoð við böðun og aðra persónulega umhirðu
• Skipulag og stuðningur við þátttöku í félagsstarfi  s.s. spjall,     
  gönguferðir, lestur úr blöðum o.fl .
• Aðstoð í borðstofu 

Vinnutími virka daga frá kl. 8.00-16.00 eða eftir nánara sam-
komulagi. 

Góð vinnuaðstaða í fallegu umhverfi  þar sem rekin er fjöl-
breytt og lifandi starfsemi fyrir 40 aldraða einstaklinga sem 

búa á eigin heimilum en dvelja á dagdeildinni yfi r daginn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefa Kristín Björnsdóttir í síma 561-
2828, netfang: kristin.bjornsdottir@reykjavik.is og Droplaug 
Guðnadóttir í sima 644-7790, netfang: droplaug.gudnadottir@
reykjavik.is

Umsóknum skal skilað í Þorrasel eða sendar á meðfylgjandi 
netföng.

Jafnframt er vakin athygli á að hægt er að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 11. júlí nk. 
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„MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI”

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt 
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
       List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
       Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
       Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
       Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

BF Tindar 
- Húsasmiðir og verkamenn
Óskum eftir húsasmiðum og verkamönnum, næg verkefni 
framundan.
Upplýsingar gefur Arnar í síma 899-5040

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum 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

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
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Sumarafleysingar:
 • Dagþjálfun
 • Aðhlynning
 • Sjúkraliði

Félagsstarf aldraðra – Gjábakki:
 • Ræsting 50% í júlí og ágúst
Sundlaugin Versölum:
 • Helgarvinna í sumar fyrir konur og karla

Hvammshús:
Fyrir skólaárið 2008-2009:
 • Kennari við sérúrræði
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
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari í sérkennslu
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

Ossur seeks an ambitious and highly motivated individual to take on a challenging role as Project 
Manager in Corporate Development. Corporate Development is part of Ossur’s Corporate Finance 
division and is based in Iceland. The department is responsible for identifying, evaluating and 
managing internal and external growth opportunities as well as leading the Company’s treasury 
and investor relations functions. The Corporate Development team participates in highly diverse 
and dynamic projects across the global organization.

project manager corporate development

main job responsibilities:
Develop business cases for internal and external 
growth opportunities
Manage internal and external growth projects
Participate in external financing and other 
treasury projects
Generate information material for investors,
analysts and the OMX Nordic Exchange
Various other strategic projects

qualifications:
An applicable university degree
Strong financial skills, experience in financial 
modeling and valuation

 Excellent analytical and planning skills
Project management experience
Results oriented, self-motivated and team player

 Excellent communication and interpersonal skills
Fluent in English

are you aspiring to take on a challenging role at a leading global company?

Össur leitar að metnaðargjörnum og talnaglöggum einstaklingi í krefjandi starf verkefnastjóra í 
fyrirtækjaþróun. Fyrirtækjaþróun Össurar er hluti af fjármálasviði félagsins. Deildin er ábyrg fyrir 
umsjón innri og ytri vaxtarverkefna ásamt fjárstýringu og fjárfestatengslum félagsins. Starfsmenn 
deildarinnar sinna afar fjölbreyttum verkefnum og eru í miklum samskiptum við starfsmenn 
annarra sviða og starfsstöðva víða um heim.

verkefnastjóri í fyrirtækjaþróun össurar

hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá
einu framsæknasta fyrirtæki landsins?

Umsóknir ásamt ferilskrá þurfa að berast job@ossur.com fyrir 5. júlí næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

starfssvið:
Gerð viðskiptaáætlana fyrir innri og ytri
vaxtarverkefni
Stjórnun og eftirfylgni innri og ytri vaxtarverkefna
Þátttaka í ytri fjármögnun og fjárstýringu
Þátttaka í gerð kynningarefnis fyrir fjárfesta 
og markaðsaðila
Ýmis önnur verkefni tengd stefnumótun og 
vexti félagsins

hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Sérfræðiþekking á sviði fjármála
Reynsla af gerð viðskiptaáætlana og 
verðmati fyrirtækja
Reynsla af verkefnastjórnun
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Góð enskukunnátta

Applications including a resume are due by 5 July via job@ossur.com.
For further information please contact Human Resources in Iceland +354 515 1300.
All applications will be treated with confidentiality.

Ossur is a leading global medical device company with 1600 employees in 12 countries and 
annual sales exceeding 335 million US dollars in 2007. Headquartered in Iceland, Ossur has 
subsidiaries in North America, Europe and Asia as well as distributors worldwide. The Company 
values are Honesty, Frugality and Courage.
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Skagfi rska söngsveitin

Söngstjóri
Skagfi rska söngsveitin í Reykjavík auglýsir
eftir öfl ugum söngstjóra. Kórinn sem hefur
verið starfræktur í 38 ár er blandaður kór
með 50 metnaðarfullum kórfélögum
tilbúnum til krefjandi verkefna. Síðasta
verkefnið var þátttaka í fl utningi á Carmina
Burana í Carnegie Hall í New York 14. júní
s.l. undir stjórn Garðars Cortes. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um feril og 
menntun sendist fyrir 15. júlí 2008 á
skagfi rska@skagfi rska.is

Skagfi rska söngsveitin

Hringrás hf. hefur rekið spilliefnamóttöku sl. 3 ár þar sem tekið er á móti öllum 
þeim efnum sem fl okkast sem spilliefni. Hringrás hefur þjónustusamning við 
fjölmörg fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög um spilliefni. Í spilliefnamóttöku 

Hringrásar eru efnin fl okkuð og send til förgunar til viðurkenndra aðila hér heima 
og erlendis.

Hringrás hf. •  Klettagörðum 9  •  104 Reykjajvík
sími 5501900

Starfsmaður 
Í spilliefnamóttöku 

Vegna stöðugt aukinna umsvifa óskum við eftir starfsmanni  í 
spilliefnamóttöku Hringrásar. Góð íslenskukunnátta nauðsynleg 
auk þekkingar á íslenskum staðháttum.
Nýr starfsmaður fær nauðsynlega þjálfun í starfi ð.

Upplýsingar um starfi ð gefur Jóhann Karl Sigurðsson á email 
johannkarl@hringras.is eða í síma 899-7979

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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Menntasvið

Hljóðfærakennarar óskast
Vegna stækkunnar skólahljómsveitarinnar með tilkomu 
þjónustu við nemendur í Grafarholti frá hausti 2008 vantar 
kennara til starfa næsta skólaár. Skólahljómsveitin sinnir 
nemendum í 10 grunnskólum í Grafarvogi og Grafarholti. 
Meginaðstaða hljómsveitarinnar er í Foldaskóla. Leitast er þó 
við að hafa hljóðfæratíma í heimaskóla og á skólatíma.

Eftirfarandi kennarastöður eru lausar til umsóknar:
• Málmblásarakennari, kennsla á öll hljóðfærin, 40% staða     
  - staða til eins árs, með möguleika á framlengingu.
• Málmblásarakennari, með áherslu á trompet-/ 
  kornettkennslu, 25% staða.
• Tréblásarakennari, með áherslu á þverfl autu, 30% staða.
• Tréblásarakennari, með áherslu á saxófón 40% staða.

Hæfniskröfur
•  Æskilegt er að umsækjandi hafi  háskólapróf á viðkomandi     

   blásturshljóðfæri og/eða kennsluréttindi á viðkomandi     
   hljóðfæri.
•  Hæfni í samskiptum við börn og samstarfsfólk. 
•  Gott vald á íslensku æskilegt.

Umsóknarfrestur er til 28. júlí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar.Umsækj-
endur eru beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavík-
urborgar www.reykjavik.is  eða senda umsókn til Menntasviðs 
Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík. 

Laun miðast við kjarasamninga Launanefndar sveitarfélaga 
annars vegar og Félags tónlistarskólakennara og Félags 
íslenskra hljómlistarmanna hinsvegar.

Allar frekari upplýsingar um hljómsveitina er að fi nna á 
heimasíðu sveitarinnar http://skolahljomsveitir.is/grafarvogs/  
og hjá Einari Jónssyni, hljómsveitastjóra, í síma 664 8189.

Skólahljómsveit Grafarvogs

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.  

Au Pair DC USA
Íslensk fjölskylda í Washington DC óskar eftir Au Pair 

í haust fyrir stúlku fædd 02 08 

Upplýsingar veittar á sosig@hotmail.com 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

Meiraprófsbílstjóri
Eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins óskar eftir að ráða
meiraprófsbílstjóra í full starf.
Starfið felst í akstri á vörum til viðskiptavina á höfuðborgarsvæðinu.

Vinnutími er frá kl. 07.30 - 17.00 mánudaga til föstudaga.

· Góð þjónustulund

· Stundvisi og metnaður

· Viðkomandi þarf að hafa meirapróf eða gamla ökuprófið sem veitir réttindi
  á allt að 5 tonna farm
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-Meiraprófsbílstjóri –
Óskum að ráða vörubilstjóra, kostur ef 
viðkomandi er vanur kranavinnu og með 
vinnuvélaréttindi en ekki nauðsynlegt  

- Verkstæðismaður –
Óskum eftir að ráða til starfa einstakling 
á verkstæði okkar, starfið felst Í viðhaldi 
og smáviðgerðum á bifreiðum og tækjum 
fyrirtækisins. 

- Smiður – 
Okkur vantar smið til starfa – Aðallega er 
um að ræða smíði sólpalla og skjól -
veggja ásamt tilfallandi uppsláttarvinnu 

Nánari upplýsingar hjá Kjartani í síma 
896-7202 eða kjartan@lod.is

Mikil vinna framundan. 

Lóðaþjónustan ehf, Eirhöfði 12, 110 
Reykjavík, sími 568-0250,  www.lod.is  

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

· Reynsla og þekking á sviði lökkunar og/eða sprautunar nauðsynleg
· Reynsla af verkstjórn kostur
· Reynsla af mannaforráðum kostur
· Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í starfi
· Metnaður og frumkvæði
· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Umsjón og skipulag á daglegum störfum starfsmanna
· Móttaka pantana og samskipti við viðskiptavini
· Eftirlit með framleiðslu
· Gæðaeftirlit
· Gerð tilboða og verkbeiðna
· Öll almenn störf

Bílamálari/Málari

Verkstjórastaða
Nútíma lökkunarfyrirtæki leitar að stundvísum og áreiðanlegum 
bílamálara/málara í verkstjórastöðu. Verkstjóri heyrir undir 
rekstrarstjóra og er staðgengill hans.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00 mánudaga til fimmtudaga og frá kl. 08:00
til kl. 16:00 á föstudögum.  Einnig er unnið einhverja laugardaga.

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100, 664 1111
• Íslenskukennari á unglingastigi og Tölvukennari á yngri        
  stigum, 100% staða

Austurbæjarskóli, v/Vitastig, sími 411 7200
• Námsráðgjafi 

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900, 664 8135
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á unglingastigi, hlutastarf
• Raungreinakennari á unglingastigi

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Umsjónarkennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Kennari á yngsta stigi

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri í sérkennslu, 50% starf deildarstjóra og 
  sérkennsla.

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing vegna fæðingar-      
  orlofs
• Þroskaþjálfi , afl eysing vegna fæðingarorlofs, 50 - 100% 

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Náms- og starfsráðgjafi 
• Þroskaþjálfi 
• Sérkennari
• Sérkennari, 50 % starf með daufblindum nemanda
• Táknmálstúlkur, hlutastarf kemur til greina
• Umsjónarkennari í 5. bekk

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Sérkennari
• Kennari á yngsta stigi
• Raungreinakennari á unglingastigi
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880, 664 8276
• Þroskaþjálfi  sem vinnur í teymi með öðrum þroskaþjálfa
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi, hlutastarf
• Náttúrufræðikennari á unglingastigi, afl eysing vegna 
  fæðingarorlofs

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Þroskaþjálfi  með þekkingu og reynslu af atferlismótun, 
  80-100% staða
• Stuðningsfulltrúi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Textílment, afl eysing í eitt ár, 100% staða
• Hönnun og smíði, 80-100% staða

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 411 7720
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálfi  til að vinna í teymi með sérkennara og 
  talmeinafræðingi
• Sérkennari á miðstigi

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296, 696 2299
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Skólaliði í starfsmannaeldhúsið, 80% staða
• Stuðningsfulltrúi á mið- og unglingastigi, 80% staða

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar í grunnskólum Reykjavíkur

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.  

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf.
 Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélög.

Menntasvið

Hársnyrtistofa á svæði 108 
óskar eftir hársnyrtum sem verktökum.

Upplýsingar í síma 894 0324

Námsgagnastofnun

Starfsmenn í ritstjórn
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða tvo ritstjóra 
til starfa frá 1. ágúst nk. að telja. 

Annars vegar er um að ræða afl eysingarstarf í eitt 
ár til að ritstýra stærðfræði og náttúrufræði og hins 
vegar framtíðarstarf til að ritstýra samfélagsgreinum 
og vefsvæðinu Í dagsins önn. 

Ritstjóri þarf að hafa haldgóða þekkingu á skólas-
tarfi  og gott vald á íslensku máli. Hann þarf að eiga 
auðvelt með að tjá sig í mæltu máli og rituðu og 
hafa ríka skipulags- og samskiptahæfi leika ásamt 
reynslu af stjórnun verkefna. Kennaramenntun og 
kennslureynsla er nauðsynleg. 

Starfi ð er fjölbreytt, lifandi og skemmtilegt og 
býður upp á mikil samskipti við kennara og fræðs-
lustofnanir. Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutí-
ma og góða vinnuaðstöðu.

Umsóknir, ásamt ítarlegum upplýsingum sendist 
Námsgagnastofnun, Laugavegi 166, pósthólf 5020, 
125 Reykjavík, fyrir 4. júlí nk. Öllum umsóknum 
verður svarað. Nánari upplýsingar veita Eiríkur 
Grímsson, verkefnastjóri og Ingibjörg Ásgeirsdóttir, 
forstjóri.
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Laus störf til umsóknar 
skólaárið 2008-2009.

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu 
skólastarfi  þar sem einkunnarorðin  
SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND 

eru höfð að leiðarljósi ?

• Umsjónarkennsla á yngsta- og miðstigi
• Umsjónarkennsla á miðstigi frá 1/8-10/11
  v/fæðingarorlofs.
• Dönskukennsla á elsta stig
• Starfsfólk í Frístundasel

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknir sendist á netföngin: johannam@
lagafellsskoli.is eða asta@lagafellsskoli.is

Upplýsingar veita: Jóhanna Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 896 8230 eða Ásta Steina 
Jónsdóttir skólastjóri í síma 692 0233.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til þess að sækja 
um.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí

Vertu með!

Leitar Dalvíkurbyggð að þér ?

Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð er við utanverðan Eyjafjörð, 
um 40 km norðan við Akureyri. Í sveitarfélaginu er 

bæðiþéttbýli og dreifbýli og íbúar eru tæplega tvö þúsund. 
Mikill kraftur er í byggðarlaginu. Þar eru grunnskóli með 
tvær starfstöðvar, tónlistarskóli, símenntunarmiðstöð og 
þrír leikskólar. Tekið er á móti börnum í leikskóla strax 
við 9 mánaða aldur. Menningarlíf er ríkulegt, fjölbreytt 
tónlistarlíf, gott leikhús og söfn. Í smíðum er glæsilegt 

menningarhús. Í Dalvíkurbyggð eru fjölbreyttir möguleikar 
til íþróttaiðkunar og útivistar, gott skíðasvæði og sundlaug. 
Þetta erumhverfi  og samfélag þar sem gott er að búa og 

ala upp börn. 

Eftirfarandi störf eru í boði:
Grunnskóli Dalvíkurbyggðar

Umsjónarkennara á mið - og elsta stig.
Starfsfólk í blönduð störf.

Upplýsingar veitir Gísli Bjarnason í 
síma 460-4983/863-1329

Umsókn og ferilskrá skal senda á 
netfangið gisli@dalvikurskoli.is

Móttaka umsókna verður staðfest.

www.dalvikurskoli.is
arskogarskoli.dalvik.is

www.dalvik.is

Umsóknarfrestur er til 15. júlí

Thorvaldsen Bar, 
Bistro og Grill
Thorvaldssen óskar eftir matreiðslumanni 
í fullt starf. 
Upplýsingar gefur Friðrik í síma 511 1413 eða 866 0204.

Einnig auglýsum við eftir vaktstjóra. 
Yngri en 25 ára koma ekki til greina.  Góð laun í boði.
Upplýsingar veitir Rósa 844 7978 eða Kolbrún 861 4844

Menntasvið

Við leitum að starfsmanni í 80 - 100% starf 
(þroskaþjálfa, sérkennara, atferlisþjálfa eða 

stuðningsfulltrúa) til að vinna með nemanda í 
2. - 3. bekk skólaárið 2008-2009. 

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Það felst 
meðal annars í atferlismótun, margþættum stuðningi við 
nemandann og samstarfi  við kennara, þjónustuaðila og 
forráðamenn .

Viðkomandi starfsmaður fær þjálfun og handleiðslu hjá 
Barna- og unglingageðdeild og Brúarskóla áður en skólas-
tarf hefst. Á skólaárinu fær starfsmaðurinn handleiðslu 
þjónustuðaðila. 

Við leitum að ábyrgum og jákvæðum starfsmanni sem er 
tilbúinn til að vinna með samstilltum hópi starfsmanna í 
Hamraskóla. Við tökum vel á móti nýju fólki. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Yngvi Hagalínsson, 
skólastjóri, í síma 6648200 eða Sigurlaug Hrund Sva-
varsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 6648201. 

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Skóverslunin Kron óskar eftir 

verslunarstjóra 
til starfa í litríku lifandi fyrirtæki. 

Áhugi á þjónustu og hönnun er mikilvægt og 
jákvæðni skilyrði. Áhugasamir vinsamlegast sendið 

umsókn á kron@kron.is eða hringið í síma 894 5001.

Æskulýðsfulltrúi
Við leitum að framúrskarandi æskulýðsfulltrúa til 
starfa fyrir KFUM og KFUK á Íslandi. Viðkomandi 
kemur til með að vinna sem hluti af starfsmanna-
teymi í Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK á Íslandi 
sem þjónar öflugu starfi félagsins um land allt.

Starfssvið: 

•  Skipulag æskulýðsstarfs félagsins í samstarfi við 
    annað starfsfólk
•  Skipulag og umsjón með leikjanámskeiðum að
    sumri
•  Þjónusta við sjálfboðaliða í æskulýðsstarfinu
•  Skipulagning sameiginlegra viðburða
•  Tekur þátt í viðburðum á vegum félagsins

Menntun og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Þekking og reynsla af æskulýðsstarfi
•  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Vilji til að starfa í hópi
•  Rík þjónustulund og samskiptahæfni
•  Góðir skipulagshæfileikar
•  Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Gyða Karlsdóttir 
framkvæmdastjóri KFUM og KFUK á Íslandi í síma 
5889208. Umsóknir sendist til KFUM og KFUK á 
Íslandi, Holtavegi 28, 104 Reykjavík eða til 
gyda@kfum.is. Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk.

KFUM og KFUK
eru kristileg æskulýðssamtök sem hafa að markmiði að 
stuðla að heilbrigði mannsins í heild til líkama, sálar og 
anda.  Fjölbreytnin í starfi félagsins er í samræmi við orð 
stofnandans, sr. Friðriks Friðrikssonar: “Ekkert sannarlega 
mannlegt er óviðkomandi sönnum kristindómi.”
Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK hefur á að skipa 
samhentu teymi starfsmanna sem þjónustar öflugt og 
fjölbreytt sjálfboðaliðastarf KFUM og KFUK á Íslandi.

KFUM og KFUK   Holtavegi 28   104 Reykjavík   www.kfum.is   

Flugrekstrarstjóri og 
fl ugmaður/fl ugstjóri

Landhelgisgæsla Íslands auglýsir lausa stöðu fl ugrekstrar-
stjóra og fl ugmanns/fl ugstjóra.  Í starfi  fl ugrekstrarstjóra 
felst dagleg stjórnun og ábyrgð á fl ugrekstri Landhelgis-
gæslunnar en að auki sér hann um fl ug á fl ugvél Land-
helgisgæslunnar, sem fl ugmaður/fl ugstjóri, eftir þörfum.  
Um er að ræða fullt starf. 

Umsækjendur skulu hafa háskólamenntun sem nýtist í 
starfi nu og reynsla á sviði fl ugrekstrar er æskileg.  Jafn-
framt þurfa umsækjendur að hafa gilt íslenskt eða JAA 
atvinnufl ugmannsskírteini á fl ugvél með blindfl ugsáritun 
ásamt því að hafa lokið bóklegu ATPL námi og hafa 
umtalsverða reynslu sem fl ugmaður/fl ugstjóri. 

Flugrekstrarstjóri þarf að fá viðurkenningu Flugmálastjór-
nar til starfsins og gangast undir sérstakt próf hjá 
Flugmálastjórn til þess að sanna hæfni sína.  Þá þurfa 
umsækjendur að uppfylla skilyrði Landhelgisgæslunnar 
um líkamlegt og andlegt atgervi

Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfi ð.

Umsóknum ásamt fylgigögnum, þ.m.t. hreinu sakarvot-
torði, skal skilað til Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 
14, 105 Reykjavík merkt „umsókn – fl ugrekstrarstjóri“ fyrir 
13. júlí 2008. Umsóknareyðublöð má nálgast á vefslóð 
Landhelgisgæslunnar www.lhg.is. 

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

Skólaskrifstofa
S E LT J A R N A R N E S B Æ R
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Leikskólar Seltjarnarness

Lausar stöður
í leikskólunum

Mánabrekku og Sólbrekku

Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• er góður stuðningur við faglegt starf
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum

Leikskólakennarar, þroskaþjálfar, leikskólasérkennarar, fólk með aðra
uppeldismenntun og áhugasamir einstaklingar um uppeldisstörf eru
velkomnir í heimsókn í leikskólana til að kynna sér aðstæður og launa-
kjör. Í boði eru störf á deildum og sérkennsla/stuðningur.

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri í Mánabrekku í síma: 5959281
og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is

Ásdís Þorsteinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í Sólbrekku í síma: 5959291
og netfang: asdis@seltjarnarnes.is.

Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi í síma: 5959109
og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við Félag
leikskólakennara og Starfsmannafélags Seltjarnarness.

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka
www.seltjarnarnes.is/solbrekka
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Skrifstofustarf
Flóahreppur auglýsir eftir starfsmanni á skrifstofu 

sveitarfélagsins í Þingborg.

Um er að ræða 50 % starf frá kl. 9:00 - 13:00, sem felst í 
símvörslu og öðrum almennum skrifstofustörfum.

Gerð er krafa um tölvukunnáttu og færni í mannlegum 
samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af 
skrifstofustörfum og geti hafi ð störf sem fyrst.

Laun verða greidd samkvæmt kjarasamningum FOSS.

Skrifl egum umsóknum þarf að skila til skrifstofu
 Flóahrepps, Þingborg, 801 Selfossi fyrir 15. júlí n.k., 
merkt “skrifstofustarf”.

Allar frekari upplýsingar veitir Margrét Sigurðardóttir 
í síma 480-4370.

Sveitarstjóri Flóahrepps

Deildarstjóri og leikskólakennarar
Djúpivogur er lítið sjávarpláss með um 450 íbúa.  Þar er 
góður grunnskóli, íþróttamiðstöð, verslanir, heilsugæsla auk 
annarrar almennrar þjónustu.  

Leikskólinn Bjarkatún er tveggja deilda með um 30 nemen-
dur.  Leikskólinn er staðsettur í nýlegu húsnæði þar sem 
stutt er í ósnortna náttúru og skemmtilegt útivistarsvæði.  
Gott samstarf er milli leikskólans og grunnskólans en báðir 
skólarnir eru komnir á græna grein.  Bjarkatún leggur áherslu 
á umhverfi smennt, hreyfi ngu og leikgleði.  Nánari upplýsingar 
um Djúpavog og leikskólann er hægt að fi nna á vefslóðinni 
www.djupivogur.is og www.djupivogur.is/leikskoli 

Laus er staða deildarstjóra eldri deildar við leikskólann Bjar-
katún auk leikskólakennara í 2 stöðugildi frá 1. september 
2008.

Menntunar- og færnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun áskilin
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og     
   metnaður í starfi .

Upplýsingar veitir Þórdís Sigurðardóttir, leikskólastjóri í síma 
478-8832 eða 860-7277

Umsókn fylgi yfi rlit um nám og störf.  Umsækjendur geta sótt 
um í tölvupósti á bjarkatun@djupivogur.is   

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2008  

Jarðeðlisfræðingar - jarðskjálfta-
fræðingar á Veðurstofu Íslands

Óskum að ráða á Eðlisfræðisvið Veðurstofu Íslands í tvær stöður 
jarðeðlisfræðinga/jarðskjálftafræðinga.

Starf á Eftirlitsdeild.
 • Þróun og úrvinnsla gagna við stafrænt 
                    jarðskjálftamælikerfi .
 • Vöktun og eftirlit með jarðskjálftum, eldgosum 
                    og annarri náttúruvá.
 • Þátttaka í rannsóknarverkefnum.

Starf á Rannsóknardeild.
 • Jarðskjálftarannsóknir til styrktar jarðváreftirliti.
 • Vinna við innlend og alþjóðleg rannsóknarverkefni.
 • Þátttaka í vöktun og eftirliti með jarðvá.

Menntunarkröfur.
 • Háskólapróf í jarðeðlisfræði eða önnur 
                    sambærileg menntun.

Æskilegir hæfi leikar.
 • Doktors- eða meistarapróf með jarðskjálftafræði 
                    sem sérgrein. 
 • Góð forritunarkunnátta, þekking á Linux 
                    umhverfi  og tímaraðagreiningu.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
                    ásamt hæfni í hópsamstarfi .

Í boði er vinnustaður með um 100 starfsmenn  og störf þar sem tekist 
er á við krefjandi verkefni. Starfsmenn Eftirlits- og Rannsóknardeildar  
taka þátt í uppbyggingu og rekstri á sjálfvirku neti jarðskjálfta- og GPS 
mælikerfa og sjá um vöktun á jarðskjálfta- og eldgosavá á Íslandi. 
Laun samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Nánari upplýsingar veita Kristín S. Vogfjörð, deildarstjóri Rannsóknar-
deildar, netfang vogfjord@vedur.is, og Gunnar B. Guðmundssson, 
deildarstjóri Eftirlitsdeildar, netfang gg@vedur.is.
Veðurstofa Íslands, s: 522-6000   www.vedur.is

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2008. 
Umsóknum ásamt ferilskrá og nöfnum tveggja umsagnaraðila skal skilað 

til Steinunnar S. Jakobsdóttur, sviðsstjóra Eðlisfræðisviðs Veðurstofu 
Íslands, Bústaðarvegi 9, 150 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað.
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Þegar sumarið gengur 
í garð flykkjast Íslend-
ingar í sundlaugarnar. 
Þar er svamlað og leikið 
undir vökulu auga laug-
arvarða. 

„Það er nú ekkert mjög 
flókið að lýsa þessu starfi,“ 
segir Óðinn Þröstur Guð-
brandsson sundlaugarvörð-
ur og vaktstjóri í Árbæjar-
laug í Reykjavík. „Þetta er 
aðallega þjónusta og gæsla,“ 
heldur hann áfram spurður 
um það hvað felist í starfinu 
á meðan greinilega heyrast 
ærsl og busl sundlaugar-
gesta í bakgrunni.

„Ég sé aðallega til þess 
að fólk hegði sér, taki tillit 
til annarra og passa upp á 
að fólk slasi sig ekki,“ segir 
Óðinn og bætir við að hann 
verði alltaf að vera tilbú-
inn ef eitthvað skyldi koma 
fyrir. Óðinn hefur starfað í 
Árbæjarlauginni í tæp átta 
ár. Þegar hann er inntur 
eftir því hvort hann hefði 
starfað í sundlaug áður 

segist hann aldrei nokk-
urn tíma hafa komið nálægt 
þeim fyrir þann tíma. „Ég 
hef unnið sem járniðnaðar-
maður í mörg ár og prent-
ari,“ upplýsir Óðinn. 

Þar sem starf Óðins er í 
miklum tengslum við fólk 
upplifir hann mörg eftir-
minnileg atvik. „Skemmti-
leg atvik eru alveg enda-
laus. Það er voða gaman að 
vinna hérna,“ segir Óðinn 
og hlær við. „Ég hef nú mest 
gaman af allra yngstu börn-
unum. Þau eru svo opin og 
skemmtileg. Ég man eftir 
tveimur strákum í skóla-
sundi í sex ára bekk sem 
voru að ræða hvort þeir 
væru með sameiginleg fjár-
ráð með foreldrunum,“ 
segir Óðinn og skemmtir 
sér mikið yfir þessari minn-
ingu. „Svo fóru þeir að 
spyrja mig hvað þetta þýddi 
í raun og veru og spyrja mig 
ráða. Það er náttúrulega 
ekkert auðvelt að útskýra 
fyrir sex ára krökkum hvað 
sameiginleg fjárráð eru.“

martaf@frettabladid.is

Fjölbreytt starf 
og frábært fólk

Óðni finnst gaman í vinnunni enda segist hann vinna með frábæru 
fólki.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Til að hefja nám í 
ljósmóðurfræðum þarf 
maður að hafa lokið BS 
prófi í hjúkrunarfræði 
eða sambærilegu námi.

Hvað er ljósmóðir: Ljós-
móðir er einstaklingur 
sem hefur lokið námi í ljós-
móðurfræði, sem er viður-
kennt í því landi sem það 
var stundað. Hún verður 
að hafa lokið náminu með 
viðunandi vitnisburði og 
hlotið leyfi viðkomandi yf-
irvalda til að stunda ljós-
mæðrastörf. Ljósmóðir er 
fagaðliði sem í samráði við 
konur veitir nauðsynlegan 
stuðning, ummönnun og 
ráðgjöf til kvenna á með-
göngu, í fæðingu og sæng-
urlegu. 

Hlutverk ljósmóður: Í 
hlutverki ljósmóður felst 
fræðsla á meðgöngu, und-
irbúningur fyrir foreldra-
hlutverkið, einnig fræðsla 
um heilbrigði og kynheil-
brigði kvenna ásamt um-
mönnun barna. 

Námið: Nám í ljósmóð-
urfræðum er í dag tveggja 
ára nám að loknu BS prófi 
í hjúkrunarfræði eða sam-
bærilegu námi. Helstu 
námsgreinar: Meðal helstu 
námsgreina má nefna inn-
gang að ljósmóðurfræði og 
heilbrigði kvenna. Grunn-
námskeið í ljósmóðurfræði 
er kennt á fyrra ári en á 
seinna ári er áherslan lögð 
á klínískt nám og starfs-
þjálfun á heilbrigðisstofn-
unum. Ljósmóðurnáminu 
lýkur með embættisprófi 
sem tryggir starfsréttindi. 

HVERNIG VERÐUR MAÐUR 
LJÓSMÓÐIR?

Þríburafæðing - Margrét Guðmundsdóttir ljósmóðir

Fræðsla og ráðgjöf

14

Auglýsing vegna úthlutunar 
atvinnuleyfa til aksturs 

leigubifreiðar.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 2 leyfi  til leiguaksturs 

á Árborgarsvæðinu.

Þeir einir geta sótt um leyfi  sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi  þurfa umsækj-

endur að uppfylla skilyrði leyfi s skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 
og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar, með síðari 

breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur 
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfi sveitingar, 
eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í Reykjavík. 
Þeir sem þegar hafa sótt um leyfi  þurfa ekki að endurnýja 

umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 7 júlí 2008.

Akraneskaupstaður óskar eftir 
tilboðum í verkið

Akraneshöll
- málun á þaki

Verkið felst í að háþrýstiþvo þak hússins með hreinsiefni og 
mála tvær umferðir. Verkkaupi leggur til allt efni til verksins.

Þakfl ötur 9.800 m2

Verklok skulu vera 30. ágúst 2008.

Útboðsgögn eru til afhendingar frá og með 30. júní  n.k. hjá 
tækni- og umhverfi ssviði Akraneskaupstaðar, Dalbraut 8 á 
Akranesi.

Gögnin verða afhent endurgjaldslaust á geisladiski.

Tilboð verða opnuð á sama stað,  fi mmtudaginn 10. júlí 
n.k.,  kl. 11:00.

Sviðsstjóri tækni- og umhverfi ssviðs Akraneskaupstaðar

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

Auglýsing
Starfræktur er sérstakur rannsóknarsjóður, Jafn-
réttissjóður, og er tilgangur hans að efl a kynjarann-
sóknir og stuðla þannig að bættri stöðu kvenna og 
karla og framgangi jafnréttis. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr 
Jafnréttissjóði. Í samræmi við hlutverk sjóðsins 
verða veittir styrkir til rannsókna sem tengjast jafn-
réttismálum.

Gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi  10 milljónir króna 
til ráðstöfunar fyrir hvert starfsár og að styrkir séu 
ekki færri en þrír og ekki fl eiri en fi mm. 

Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til 
umsækjenda. Ekki verða veittir styrkir til verkefna 
sem þegar er lokið. 

Einungis verður tekið við umsóknum á þar til 
gerðum eyðublöðum. Þau má fi nna á vefsíðu for-
sætisráðuneytis (www.forsaetisraduneyti.is, Jafnrét-
tissjóður). Umsóknarfrestur er til 1. september 2008 
og verður úthlutað úr sjóðnum á degi Sameinuðu 
þjóðanna, 24. október 2008. 

Jafréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 513/2006, 
um úthlutun styrkja Jafnréttissjóðs. 

Reykjavík  29. júní 2008

Bifvélavirki
Óskum eftir bifvélavirkja til starfa sem fyrst. 
Upplýsingar í síma: 431-5050 eða á staðnum, 
Bifreiðaverkstæðið Ásinn, Kalmannsvöllum 3, Akranesi. 

TILKYNNINGAR

Garðyrkjufyrirtæki 
Leitum að ábyrgum aðila til kaupa á vel reknu 
garðyrkjufyrirtæki sem starfað hefur til margra ára.  
Upplýsingar í síma: 867-0927. 
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Innkaupaskrifstofa

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

Esjumelar 3. áfangi og Víðidalur 1. áfangi. 
Gatnagerð, reiðstígagerð og lagnir 2008
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá og með 1. júlí 
2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 15. júlí 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12163
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:

Rammasamningur “Kjötvörur o.fl.” EES útboð.
Útboðsgögn fást á geisladiski frá og með 2. júlí 2008, í 
síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 29. júlí 2008, kl 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12159
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ 
GATNAGERÐ HEIÐARGERÐI 2008.

Flóahreppur óska eftir tilboðum í verkið 
GATNAGERÐ HEIÐARGERÐI 2008.
Verklok eru 1. október 2008

Helstu magntölur eru:
-  Gröftur 3000 m3
-  Fyllingar 3000 m3 
-  Vatnslagnir 380 m
-  Malbikun 4245 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á heimasíðu 
Verkfræðistofu Suðurlands frá og með mánudeginum 
30 júní.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa 
samband við Bárð í síma 482 3900, eða með tölvupósti 
til bardur@verksud.is og gefa upp nafn, heimilsfang, síma 
og netfang og fá í kjölfarið úthlutað aðgangi að FTP svæði 
Verkfræðistofunar þar sem gögnin eru vistuð.
Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu suðurlands, Austurvegi 
3-5 fyrir kl. 13:00 mánudaginn 7. júlí 2008, en þá verða 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

   Verkfræðistofa Suðurlands

ÚTBOÐ
KRIKASKÓLI – EFTIRLIT

 
Mosfellsbær auglýsir eftir aðilum til að sinna eftirliti með 
framkvæmdum við Krikaskóla.
 
Um er að ræða byggingu nýs 2300 m² skóla í Krikahverfi   og 
fellst verkið í að annast daglegt eftirlit á vinnustað ásamt því 
að vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka.
Val bjóðenda fer fram á grundvelli hæfnismats og verðs og 
ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. 
upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.
Útboðsgögn verða afhent í Þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þver-
holti 2, 1. hæð  frá og með mánudeginum 30. júní 2008. 
Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 
15. júlí 2008. 
Miðað er við að framkvæmdir hefjist í ágúst 2008 og að 
framkvæmdum verði lokið í júlí 2009.

Tækni- og umhverfi ssvið Mosfellsbæjar

ÚTBOÐ
MÚRVERK

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Múrverk

Verkið felst í múrverki innanhúss í nýbyggingu Háskólans 
í Reykjavík í Vatnsmýrinni.  Helstu verkþættir eru gólfílögn 
undir gólfefni, vélslípuð gólfílögn steinbónuð,  hlaðnir og 
múraðir veggir og fl ísalögn. 

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Gólfílögn undir gólfefni   ~ 22.700  m2
Vélslípuð gólfílögn steinbónuð  ~ 5.400 m2
Flísalögn     ~ 1.500 m2
Hlaðnir veggir   ~ 400 m2
 
Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu september 2008 
– maí 2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu júlí 2009 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með miðviku-
deginum 2. júlí 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 23. júlí 2008, 
kl. 14:00. 

Vilt þú búa í miðbænum?
Glæsilegar og vel útbúnar 2ja og 3ja herbergja 
íbúðir miðsvæðis í Reykjavík.

Nánari upplýsingar og íbúðaumsóknir
má finna á heimasíðu okkar www.leiguibudir.is

ÚTBOÐ
Framkvæmda og veitusvið Árborgar, Austurvegi 67 
Selfossi, óskar eftir tilboðum í byggingu dælustöðvar 
hitaveitu á Ósabotnasvæði í Hraungerðishreppi. Um er að 
ræða byggingu 80 fermetra steinsteypts húss með léttu 
þaki, einangrað og múrklætt að utanverðu. Einnig vinna 
við stofnlagnir, rafl agnir, hreinlætiskerfi , loftræsikerfi  og 
vinna við uppsetningu dælubúnaðar.

Helstu magntölur eru:      
Steinsteypa           49  m3
Mótasmíð          390  m2
Léttar þakeiningar          80   m2
Einangrun og múrklæðning        150  m2
Einangruð hitaveiturör D250/DN200         72  m   
Uppsetning og tenging á 1500 kg dælum         2 stk.
                    
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember. 
2008. Vinnu við stofnlagnir skal lokið 1. október 2008. 
Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000,- hjá Framkvæmda- 
og veitusviði Árborgar, Austurvegi 67  Selfossi og hjá 
Verkfræðistofu Suðurlands, Austurvegi 3 Selfossi, frá og 
með fi mmtudeginum 3. júlí 2008.  

Tilboð  verða  opnuð  hjá Framkvæmda- og veitusviði 
Árborgar, Austurvegi 67 Selfossi,  þriðjudaginn  22. Júlí 
2008,  kl 11:00.

ÚTBOÐ
TRÉSMÍÐI

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Trésmíði

Verkið felst í almennri trésmíðavinnu innanhúss í nýbyg-
gingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Hluti A. Gifsveggir, veggklæðningar og  uppbyggð gólf.
Hluti B. Gifsloft og niðurtekin málmloft.

Verktakar geta boðið í allt verkið eða hvorn hluta A eða B.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki eða undirverktakar vegna útboðs þessa verður undir 
stjórn aðalverktaka. 

Helstu magntölur eru:
Gifsveggir   ~ 11.600  m2
Veggklæðningar  ~ 2.000  m2
Uppbyggð gólf  ~ 600  m2
Gifsloft   ~ 1.500  m2
Niðurtekin málmloft ~ 22.800  m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu október 2008 – maí 
2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu júlí 2009 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með miðviku-
deginum 2. júlí 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 30. júlí 2008, 
kl. 14:00. 



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

Fr
um



BÍLAR &
FARARTÆKI

Volvo BL71+ Traktorsgrafa
Eigum til afgreiðslu strax mjög vel 
útbúna Volvo BL71+ traktorsgröfu. 
Upplýsingar í síma 515 7000 eða 893 
4435 Ólafur.

Volvo EC240C Beltagrafa
Eigum til afgreiðslu strax einstaklega vel 
útbúnar Volvo beltagröfur. Upplýsingar í 
síma 515 7000 eða 893 4435 Ólafur.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

 Bílar til sölu

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

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

VW Golf Comf árg. ‘05. Ek. 44 þ. ssk. 
Vetrad. á felg. V. 1920 þ. Yfirtaka ca. 
1730 þ. Ca. 45 per mán. S. 575 1460.

Einstakt tækifæri
Eitt glæsilegasta eintak sinnar tegundar. 
Pontiac Bonneville ‘68 blæjubíll, ekinn 
37 þ.mílur. Bíll í frábæru standi, mikið 
endurnýjaður. Myndir og uppl. á www.
blog.central.is/bonneville áhugasamir 
hringi í 692 3099.

Frúarbíll
VW Passat, árg. ‘05, ek. 62 þ.km. Fæst 
með yfirt. á láni. 2,2 mil. Uppl. í s. 
821 3790.

M5 Indivitual 2001
M5 2001 individiual með öllu + lækk-
unar kitt,20“ felgur ,18“ felgur bad look 
húdd ,sport siur, splunku ný 20“dekk og 
margt annað einn sá fallegasti. verð 3.9 
mill. lán 3,1 mill. Uppl. í s. 847 7663.

Til sölu Hyundai Getz. Árg. ‘05 ssk. 1600 
ek. 35000 ásett v. 1370 þ. fæst á 990 þ.. 
Uppl. í s. 898 8835.

Tilboðsbíll!!
Chrysler PT Cruiser árg 2003. Ek. 57 
þ. mílur. Tilboð 890.000.- Litur grár. 
Áhvílandi 320 þús. 5 manna. Sjálfskiptur. 
Sumar og vetrardekk. Bílamarkaðurinn 
Bílar og vagnar ehf. í síma 567 1800.

BMW 520 TDI Sport STW 
Megatilboð 

Árg. ‘03 sk. ‘09 Ek. 189 þ. síma, DVD, 
16“ felg. Listav. 2,670 m. Tilboð 1.490 
m. Skipti á ódýrari. S. 844 8606.

Golfbíll
Til sölu Bombardier rafmagnsgolfbíll. 
Í fínu standi. V. 395 þ. Uppl. í s. 897 
1849

Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. Til sýnis og 
sölu á Vélaverkstæði Grafvéla, Hellu. 
www.tafe.is S. 697 3217.

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. Til sýnis og sölu á Vélaverkstæði 
Grafvéla, Hellu. tym.is s. 697 3217.

Magnum SXT ‘07, 22“, cruize, Xenon, 
customkit, angel eyes, eyelids, omfl. 
4.590 þús. 699-0735

Audi TT Quattro, 04/03, 225 hö. Ek. 
65þkm. Svartur, leður, allur pakkinn. Ek. 
65 þ.km. V 2.390 þús. S.8567452

Toyota Hilux ‘05, 38“ breyttur, læsingar, 
hlutföll, loftpúðafjöðrun að aftan. Ek. 45 
þ. Einnig til sölu Benz E320 ‘00. Ek. 180 
þ. Sem nýr. Uppl. í s. 663 7365

Sparibaukur í frábæru ástandi. Fiat 
Panda 05 ek 21þ. Eyðir 5 innanbæjar, 
ssk./bsk. upp í 6948494/6998982

 0-250 þús.

Ég óska eftir bíl á bilinu 0-150 þúsund 
sem þarf að vera beinskiptur, þarf að 
vera í góðu ásigkomulagi og vel útlít-
andi. Símanúmer er 846-2416

 250-499 þús.

Grand Cherokee Ltd 19.12.1997 5,2L V8 
Ekinn 190 þ. í góðu standi. Sk.’09. Verð 
skv.bgs 638.000. Tilboð 438 þús. Uppl. 
í s. 661 8075 Sveinn.

Til sölu Huyndai Sonata árg.2000. 
Ekinn 151.000km sjálfskiptur, álfelgur, 
kúla ofl. lítur vel út. Verð 490.000 
áhv.296.000 lán getur fylgt með. uppl. í 
síma 6939901

 500-999 þús.

Audi A4 1.6 árg.2000 5 gíra ek.80þús. 
Mjög vel með farinn. Verð 830þús. Sími 
8617109.

 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

Til sölu Honda CBR 600, árg. 2007, 
ek. 4.600 km. Ásett verð 1,2 millj. Gott 
áhvílandi lán Uppl. í síma: 8493808.

Toyota Rav 2002 ek. 99 þús. Listaverð 
1550þús, fæst á 1250þús. Sími: 893-
2318

 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

Honda CR-V árg. 2005 hvítur dekur-
jeppi ek. 43þ.km V. 2.390.000 - Jóna 
s. 8939559

TILBOÐ ALDARINNAR INFINITI G35 
nýskráður 2004. 260 hestöfl. Bíll ársins 
2003 hjá motortrend.com Ásett verð: 
3850 þús. Verð nú 2700 þús. 1150 þús. 
kr. afsláttur Ný sumar- og nýleg nelgd 
vetard. Uppl. sími 8420769

2900 þ.
Dodge Charger ‘07. Ek. 6 þ. Filmur 
og 20 tommu dekk. Tilb. V. 2,9. S. 
8445222

Yfirtaka + 300 þ.
Lexus is 250 árg 08/2007 ek. 10þ. Einn 
með öllu, glæsilegur bill. Lán 4,7. Uppl. 
í s. 698 4945.

Terracan 38“ Toppstand, 117 þ.km, 
leður, bsk, filmur, 38“ Ground.H á álf., 
38“ nelgd AT á stálf.+37“á álf..V:2.99m-
stgr: 2.59m.Ath skipti. S:8999887

Subaru Legacy station til sölu, árg 2007 
sjálfsk 17“álfelgur sumar-vetrardekk. 
upplýsingar í síma 660-6232

2006 Grand Cherokee Limited 5,7 
HEMI, silfurl. ekinn 39þ.m. 100% lán. 
S: 6626300

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á 0-150 þús ekki eldri 
en ‘97 má þarfnast lagfæringa uppl 
s.841 8955.

 Ódýrum bíl frá 15-50 þús. Má vera 
Númerlaus Allt kemur til greina. 
6901433

 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

TILBOÐ 170 ÞÚS.
MMC Pajero V6 3000, árg. ‘93, ek. 230 
þús. sk. ‘09. Í fínu standi. Ódýr 7 manna 
fjölskyldubíll. Uppl. í s. 821 4111.

Pajero DID árg. ‘04 ekinn 82.000 35“ 
breyttur, sjálfskiptur, dísel, leður, topp-
lúga, dráttarkrókur, litaðar rúður, 6 diska 
cd, álfelgur ofl. Verð 4.590.000. Uppl. í 
síma 820-4884.

 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 stærð-
ir, besta verðið, 14 - 1800 þús. eftir 
stærð, til sýnis á Oddagötu 8. Rek. 
Travellitecampers.com Ferðapallhýsi 
ehf. S. 663 4646.

 Sendibílar

Stór vinnubíll!!!!
M.Benz Sprinter 312, 2.9 diesel (hár) 
árg. ‘96 ek. um 350 þ.km. Sjálfkiptur, 3 
manna, vínrauður. Verð 550.000- stgr. 
Uppl. í síma 842 6605.

Ford Transit Árg. ‘04 sendibíll. Ásett 
1700 þ. Upplýs. Gunnar. S. 695 2589.

 Vörubílar

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð 
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árgerð 
6/2005. Verð 12.5 millj. m.vsk. Lán hjá 
Glitnir ca. 8.5 millj. Uppl. í síma 892 
1435 eða 698 0070.

Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með 
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og 
gámalásar í palli. V. 10,9 millj. + vsk. 
Uppl. í s. 894 1705.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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VW T80 árg.’97. með bilaða vél. Ek.130 
þ. Tilboð óskast. Uppl. í s. 659 3459.

 Húsbílar

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

Fiat 1990 turbó, ekinn 160 þús. Dísel. 
Verð 1600 þús. Í góðu standi. Tilboð 
óskast. S. 698 6349 & 554 1544.

Til sölu Ford Econoline ‘92. Innréttaður 
af Ragnari Valssyni. Verð tilboð. 894-
4940

Húsbíll til sölu Transit 88 Bein sala S 
661 8394

Ódýr húsbíll
Til sölu M. Benz 309, árg. ‘78. sk. ‘09. 
Vel innréttaður, með háum topp, 12 og 
220 v. Verð 470 þ. Tilboð 290 þ. stgr. 
Uppl. í s. 897 0906 & 557 1772

 Mótorhjól

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.

CBR 600 sk ‘09 án ath s. Verð 370. S. 
846 4537.

Til sölu. Honda crf 250r. Mjög lítið 
notað og vel með farið. Verð 630þús. 
Upplýsingar s: 6619082 og 8985545

Honda CRF450R Árg ‘02. Í Góðu standi. 
V. 250 þ. S. 862 7689.

Yamaha WR 400 árg. ‘01 lítið notað hjól. 
Í toppstandi. Dekk og aukahl. fylgja. 
Verð 250 þ. S. 865 1268.

Óska eftir Enduro eða Dual sport hjóli 
500cc eða stærra. S. 693 1141.

 Vespur

Óska eftir vespu helst Piaggio en annað 
kemur vel til greina. uppl 6996867

 Fjórhjól

Yfirtaka á láni. Polaris Sportsman 700 
Árg 2004 Eftirstv. ca 650.000 Afb á mán 
ca. 16.000 S: 891-8543

 Fellihýsi

Viking árg. ‘00 m. fortjaldi + svefntjöld. 
Verð 450 þ. Uppl. í s. 897 9912.

Til sölu Palomino Colt 2000 14“ dekk 
sólarsella utvarp/cd. Vel með farið kr. 
650 þ. s. 8649100

Til sölu Coleman Fleetwood Cheyenne 
Árg. ‘04. Með sólarsellu. Upplýs. í S. 
698 1458.

 Tjaldvagnar

CampLet tjaldvagn til sölu ,árg 05. 
Tilboð Upplýsingar í síma 898-3837

Til sölu. Tjaldvagn. Sport frá seglagerð-
inni ægir. Upplýs. í S. 891 8415.

 Bátar

Fyrir handlaginn , þarf laga ýmislegt 
aðalega rafmagn. Vagn getur fylgt , 
200HK Volvo Penta, dúóprop lítið keyrt. 
Upplýsingar S 8437886 eða bergehf@
simnet.is

Til sölu trilla Skel 26 árg. ‘94 með 
nýupptekna vél. Uppl. í s. 698 4871 & 
844 5428 & 893 0597.

Terhi MoreFun bátur og kerra til sölu á 
320 þ. Góður og öruggur vatnabátur, 
ath. ekki mótor. Sími 664-1961.

Til sölu m/b Guðny RE 68 skipaskrá-
no.6689. hún er Trefjaplastbátur 3,88 
brl. Hún selst með búnaði en án veiði-
heimilda. söluverð kr .800.000 upplís-
ingar í síma 8407670

Marex 330 árg. ‘01 2x260 Volvo Penta, 
fullbúinn bátur með öllu sem þarf, vel 
búinn tækjum. Góðir lánamöguleikar í 
boði. S. 892 6113

 Bílaþjónusta

Luxusvagnar.is
Lúxusbílar til leigu. Hagstætt verð. S. 
692 6823.

 Aukahlutir í bíla

Til sölu! 4 alufelgur með nytt dekk unðir 
hiundai bill. stærð 175x65xR14 verð 
30þus. simmi:8663187

Algjörlega óslitin sumar og vetrardekk á 
felgum undir Toyota Hilux og nýjir raf-
geymar til sölu. Bíllinn getur fylgt. Uppl. 
í s. 562 6587 & 698 4938.

 Varahlutir

Er að rífa Galloper diesel árg. ‘99 ek. 
145 þ. Ssk., ýmsir varahlutir. S. 897 
9252.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 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

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

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

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

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

 Bókhald

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

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

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

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

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
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 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

Erum með garðsölu í dag frá kl 12 í 
Heiðarhjalla 14, húsgögn, garðhúsgögn 
og ýmislegt fl. S. 694 1098.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

Trésmíðavélarnar frá Austurríki. Ásborg 
vélar + verkfæri, Smiðjuvegi 11 S. 564 
1212.

Til sölu Baader 184 flökunarvél Árgerð 
1987með áfastri roðvél lítið notuð 
keyrð innan við 2 þúsund tíma í mjög 
góðu standi uppl. í síma 8407670

 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.

Vinnuskúr til sölu.Er með nýlegri raf-
magnstöflu og wc verð 150þ uppl í 
s.8691549

 Verslun

ICENATIVE AKUREYRI . Viltu vera töff í 
sumar . Kíktu á midnight1977.com

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Ótrúlegur árangur Kg fjúka. LR megr-
unnarkúrinn. LR giktar kúrinn er líka 
ótrúlegur. Magnús, 820 7336.

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum. 
LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur og auð-
veldur. Uppl. Dóra - 869-2024 www.
dietkur.is

 Fæðubótarefni

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

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 

heimsíðu okkar:
 www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og 

www.dalsmynni.is

Pugg hvolpar til sölu
Til sölu Pugg hvolpar. Afhendir eftir ca. 
2 vikur. Örmerktir, heilsufarsskoðaðir. 
Ættbók færðir hjá hundaræktarfélaginu 
Rex. Uppl. í s. 821 6362

Óska eftir Cavalier hund. Upplýs. í S. 
860 0212

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Nýstandsett 3. herb. reyklaus íbúð. 
á jarðhæð í rólegu hverfi við rætur 
Helgafells. 120þ. á mán. Sími 691-700

Til sölu Íbúð
Íbúð 119 fm + 23 fm bílskúr í 112 Rvk. 
í 6 ára gömlu raðhúsi. Mikið útsýni. 
S. 698 2781 eða hjá Fasteignakaup s. 
515 05000.

Íbúðarhúsnæði til leigu
Falleg 94 fm 4ra herb. íbúð á 

3. h . m. sérinng. við Laufengi í 
Rvk. Stæði í bílsk. Laus.

Falleg 99 fm 4ra herb. íb . á 3. 
h . við Seljabraut í Rvk. Stæði í 

bílsk. Laus .
Upplýsingar á Húsavík fast-

eignasala. Sími 510-3800

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4530.

Herbergi til leigu á Akureyri!! Í nágrenni 
við Háskólann á Akureyri er til leigu her-
bergi með aðgang að eldhúsi, þvottavél 
osfrv. Leiga greiðist með barnapössun á 
kvöldin aðra hvora viku. Aðeins reglu-
samur einstaklingur kemur til greina. 
Upplýsingar í síma 692 7333.

ATH 90m2 nýleg ósamþ íbúð í Garðabæ 
til leigu - Appartment for rent 120,000 
tel 8927858

Til leigu 3 herb.íbúð í vogum á vatns-
leysu.uppl.í síma 8991806

Til leigu 3 herb. 90 fm. íbúð í Grafarvogi. 
V. 140 þús. Uppl. í s. 893 3350.

Til leigu 4 herb. íbúð, 125 fm., ásamt 
24 fm. bílskúr á svæði 201 Kóp. Laus 
frá 15 júlí og leigist til eins árs. Uppl. í 
s. 893 8099.

Ca. 22 fm. bílskúr til leigu undir lager 
eða sem geymsla. Á góðum stað í 
Grafarvogi. Uppl. í s. 699 5801.

2 herbergja 80m2 íbúð til leigu í 107 
Vesturbæ. Leiga 120.000, hiti og hús-
sjóður innifalið. Laus 1 júlí. Bankaábyrgð 
skilyrði. Sími 847 8813 Reynar.

2 pokojowe mieszkanie 80m2, Rvk. 
107, do wynajecia od 1 lipca, cena 
120.000 za miesiac, zabezpieczenie w 
postaci weksla za 3 miesiace. Tel. 847 
8813 Reynar.

Stór 3 herb. íbúð í Hfj. Á Efstu hæð í litlu 
fjölbýli. Stutt í skóla og aðra þjónustu. 
Laus 1.júlí. Leiga 145 þ., með hússjóð + 
rafm. + hita á mán. S. 661 8902.

3 rooms for rent í einbýli í 104 rvk. leiga 
66 þ. + trygging. Hiti, rafm.+ net innif. 
Laus 1. júl. Uppl. 697 8720.

Herb. til leigu frá 1 júl. Gott húsnæði & 
allur aðbúnaður. S. 898 8690 e. kl. 16.

Lítið einbýlishús til leigu á Seltjarnarnesi. 
2 svefnherb., stofa. Laust strax. Uppl. í s. 
893 9929.

2. herberg. ris íbúð. 43 fm. Berþórugötu. 
Til leigu frá 1. júl. til 1. júl ‘09. V. 95 þ. á 
mán. Upplýs. í S. 869 3828.

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

Til leigu 2 herb íbúð (40 fm) á besta 
stað í vesturbæ Kópavogs. Verð 85.000 
kr m/hita og rafm. Einungis reglusamir 
koma til greina. Uppl 8639941

49fm stúdíóíbúð til leigu 1. júlí. Íbúðin 
er nýuppgerð og getur leigst með hús-
gögnum. Leiga á mán er 95þús með 
öllu. Upplýsingar í s: 691-7512 Telma

Falleg 2ja herb. íbúð, sér inngangur 
og aðgangur að garði, á góðum stað 
í Kópavogi. Uppl. í tveggjaherbergja@
gmail.com

Herbergi til leigu í einbýlishúsi í vest-
ubæ Rvk. Leiga 50 þ, allt innif. uppl. í 
s. 694-5987

Room for rent in a big house in 101 Rvk. 
50 p. month all incl. info, tel:694-5987

 Húsnæði óskast

Óska eftir herbergi/stúdíó til leigu, helst 
í Hafnarfirði. S. 893 4121

 Húsnæði til sölu

Til sölu: Fallegt raðhús í La Marina á 
Spáni. 70 fm. Með gistiaðstöðu fyrir 5 
manns. 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. S. 
770 4077.

 Sumarbústaðir

Getum bætt við okkur verkefnum 
nýbyggingar viðbyggingar viðhald palla-
smíði vönduð vinna . föst verðtilboð 
bjóðum einnig upp á alla jarðvinnu. 
bustadasmidjan@bustadasmidjan.is 
Grímsnes og Grafnigshreppi sími 486-
1001

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði fyrir 
veisluþjónustu/veitinga-

stað til leigu.
 Gott kæli og frystipláss til 

staðar. Einnig góð aðstaða fyrir 
uppvask. Rafmagn og gaslagnir 
til staðar. Einnig góð loftræst-

ing. Hagstæð leiga.
Uppl. í s. 869 2426 Villi

100 fm skirfstofuhúsnæði við Síðumúla 
til leigu. Gott húsnæði. Hagstæð leiga. 
Uppl. í s. 896 8068.

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm. 
húsnæði í sérbyggingu til leigu. 
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffi-
stofa og snyrting með sturtu. Hentar 
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnu-
stofa. Möguleiki á að leigja bílastæði 
í sérporti.

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm. 
húsnæði í sérbyggingu til leigu. 
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffi-
stofa og snyrting með sturtu. Hentar 
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnu-
stofa. Möguleiki á að leigja bílastæði 
í sérporti.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 4990.- kr á mán. geymslur.
com S. 555 3464

 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 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - 
Call Margrét 699 1060
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101 heild ehf sem rekur 
veitingastaðina Silfur 
og Brons leitar eftir 

starfsfólki í eftirfarandi 
stöður:

- Framreiðslumanni 
eða metnaðarfullum einstakl-

ingi til að sjá um veislusali 
Silfurs

- Vaktstjóra í sal á 
Brons

- Aðstoðafólki í hluta-
störf um helgar í veitingasal á 

Silfri
- Aðstoðafólki í hluta-
störf um helgar og virka daga í 

veitingasal á Brons
Við leitum eftir kurteisu og 

metnaðarfullu fólki. Reynsla er 
kostur en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar eru veittar 
á Silfri milli kl. 14.00 og 18.00 

eða info@silfur.is

Aðstoðarverslunarstjóri 
á Subway

Óskum eftir jákvæðum og 
duglegum starfsmanni í stöðu 

aðstoðarverslunarstjóra. 
Um er að ræða 100% starf í 
dagvinnu. Viðkomandi þarf 
að vera ábyrgur, röskur og 

góður í mannlegum samskipt-
um. Aðstoðarverslunarstjóri 

er hægri hönd verslunar-
stjóra ásamt því að sinna 

almennri afgreiðslu og þrifum. 
Viðkomandi þarf að vera eldri 

en 20 ára og vera íslenskumæl-
andi.

Nánari upplýsingar veitir Anna 
í síma 530-7004. Umsóknir 
fyllist út á subway.is eða 

sendið ferilskrá á annagyda@
subway.is

Sjávarkjallarinn
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 
veitingastað 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

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-
sömu starfsfólki til þjónustu 
í sal í kvöld- og helgarvinnu. 

Óskum einnig eftir vönum bar-
þjónum. Íslenskukunnátta æski-
leg. Reynsla og aldur yfir 20 ára 

kemur einungis til greina.
Upplýsingar gefur Magnús í 

síma 869 7846, 552 5588, eða 
á maggi@domo.is

Starfsmenn óskast
N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega og 
duglega starfsmenn til framtíðarstarfa í 
ýmis störf hjá félaginu. Við leitum meðal 
annars að starfsmönnum í nýja þjón-
ustustöð á Bíldshöfða 2, starfsmönnum 
við bensínafgreiðslu, starfsmönnum í 
verslun og fleiri störf. Áhugasamir vin-
samlegast sæki um á www.n1.is.

Garðaþjónusta Íslands
Óska eftir tveimur hörkudug-

legum mönnum í jarðvegsfram-
kvæmdir. Bílpróf skilyrði. Góð 

laun í boði.
Upplýsingar í síma 866 9767 & 

844 6547.

JC Mokstur
Óskum eftir mönnum með 

vinnuvélaréttindi eða meirapróf. 
Góð laun í boði, næg vinna.

Upplýsingar í síma 824 2340.

Gröfumenn
Óska eftir að ráða vana gröfu-
menn, mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 894 0210

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

Vantar mann í vinnu við heyskap ofl. 
Uppl. í síma 434 7729.

Starsfólk óskast í mötuneyti. Líflegur 
vinnustaður. Helst 30 ára og eldri. 
Umsóknir sendist á magnus@veislu-
lausnir.is

Aðstoðarmaður/nemi óskast til 
starfa sem fyrst hjá Café Konditori 
Copenhagen. Áhugasamir hafið sam-
band við Arnar í S. 664 7411.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Kona á besta aldri óskar eftir vinnu við 
þrif og/eða ummönnum. Hef miklu 
reynslu. Hafið samband í síma 699 
0739 & 567 4494.

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

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Hárgreiðslustofan 
 Kompaníið

Freyja Sigurjónsdóttir er komin til okkar 
á Kompanínu Smáratorgi 3 (Turninn) 
Tímapantanir í sima 588 9911.

Tilkynning frá Skaftár Labradorum Til 
sölu nokkrir hreinræktaðir Labrador 
retriever hvolpar undan Volcano’s Royal 
Affaire Extraordinaire (IS09325/06) og 
Bella’s Joy AusLühlsbusch (IS07480/03). 
Ættbók frá HRFÍ. Nánari upplýsingar í 
síma 896 0028, 555 4351 eða netfang-
inu dagur@lognet.is og á heimasíðu 
www.lognet.is/skaftar

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 Opið allan sólar-
hringinn.

Samkynhn. KK ath: Nú eru mjög margar 
nýjar auglýsingar samkynhn. KK á Rauða 
Torginu Stefnumót. Símar 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort).

Konur ath: Nú leitar fjöldinn allur af 
körlum nýrra kynna. Sumir leita að 
varanlegu sambandi, aðrir að skyndi-
kynnum. Heyrið auglýsingar þeirra og 
svarið þeim hjá gjaldfrjálsri þjónustu 
Rauða Torgsins, s. 555-4321.

Ný upptaka, heit og góð: kona sem 
tvöfaldar ánægju sína... Þú heyrir upp-
tökuna hjá Sögum Rauða Torgsins í 
síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort), uppt.nr. 8606. www.rau-
datorgid.is

Stefnumót.is
Nýr samskiptavefur: „Þar sem íslend-
ingar kynnast“. Líttu við og tryggðu þér 
gott notandanafn sem hentar þér til 
frambúðar.

20

TILKYNNINGAR

Hjálpaðu

umhverfinu

með

Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fasteignablað Fréttablaðsins er með 70% meiri lestur en 
Fasteignablað Morgunblaðsins.

Fasteignablað Fréttablaðsins
– mest lesna fasteignablað landsins
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FASTEIGNIR

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Vorum að fá í sölu mjög gott raðhús á flottum stað í hverfi
101 í Reykjavík. Gott eldhús með borðkrók, nýleg
innrétting, tvö baðherbergi, rúmgóð stofa, hjónaherbergi
með rúmgóðum fataskáp, annað herbergi með góðum
fataskáp, góður garður. Um er að ræða flotta eign með
frábæra staðsetningu, stutt í skóla og aðra rómaða
þjónustu í vesturbæ Reykjavíkur.Lykill á skrifstofu. 

Opið hús í samráði við Kári Kort 
í símum 535 0200 og 892 2506

Framnesvegur - Raðhús

Vorum að fá í einkasölu glæsilega nýuppgerða íbúð á
þriðju hæð, 100.4 fm að stærð. Þrjú svefnherbergi, stofa
og borðstofa, nýuppgert baðherbergi ásamt flottum
gólfefnum. Góð og snyrtileg sameign Stutt í alla þjónustu.

ATH. Bókið skoðun hjá Kára s. 892 2506

Meistaravellir - 107 – Reykjavík

Vorum að fá í sölu góða eign í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö
góð svefnherbergi, stofa, baðherbergi, anddyri og eldhús,
Stæði í bílageymslu ásamt annarri sameign. Um er að
ræða fína eign á góðum stað í vesturbænum. Verð 23.9 m

Bókið skoðun hjá Kára síma 892 2506

Skeljagrandi - bílskýli - jarðhæð
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REYNILUNDUR Í GARÐABÆ.

Höfum fengið í einkasölu 205 fm endaraðhús við Reynilund í
Garðabæ. Húsið er teiknað af Albínu Þórðarson og er einstaklega
vel hannað. Í því eru fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Parket á
gólfum, arninn í stofu og glæsilegur suðurgarður. Húsið er almennt
í góðu ástandi og er staðsett innst í botnlanga. Bílskúrinn er
tvöfaldur og er sérlega rúmgóður. Verð 59,0 milljónir. Upplýsingar
veitir Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali.

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Ós II
Glæsileg eign, falleg sjávarlóð , skilgreind sem búgarðabyggð á 6.665 
fm. eignalandi. Má byggja útihús sem hægt er að innrétta sem hesthús 
og geymslu allt að 200 fm. Stór bílskúr. Miklir 
og óþrjótandi möguleikar að njóta frábærrar 
útiveru og friðsældar. Eign sem vert er að skoða. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri

elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

44 millj.
6
233,7 fm
1982
Laus strax

301 AkranesSÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 16:00

sérfróður um viðskipti 

eða einn af þeim sem 

finnst viðskiptafréttir

yfirleitt of flóknar og

háfleygar, getur þú 

fylgst með öllu því 

sem er að gerast í 

viðskiptalífinu 

í gegnum Markaðinn.

Við færum þér 

fréttirnar skýrt

og skorinort.

Með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur 
Helgadóttir, lögg. fast.

Proxima
FINANCE LIMITED

Proxima í samstarfi við
fasteignasöluna Akkurat

ERTU Á LEIÐ TIL BÚLGARÍU? FRÍ SKOÐUNARFERÐ!
FRÁBÆR FJÁRFESTING VIÐ SVARTAHAFIÐ – NÝBYGGÐAR FALLEGAR ÍBÚÐIR VIÐ STRÖNDINA.

–  w w w . b u l g a r i a . i s  –
• PROXIMA er rekið af íslenskum 

aðilum sem eru að byggja vandaðar 
eignir á einum eftirsóttasta stað í 
Búlgaríu.

• Fallegar íbúðir og raðhús við 
Svartahafið.

• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem 
liggur við Svartahafið, þægileg og 
skemmtileg borg.

• 1 klukkutími til Tyrklands.
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á 

er alveg við einn af frægari bæjum 
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær 
með fjölbreyttu og skemmtilegu 
mannlífi.

• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum 
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20% 
af landinu og aðeins upp á þrjár 
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem 
býður upp á góða fjárfestingu.

BÓKAÐU FRÍA SKOÐUNARFERÐ! 
Sækjum áhugasama í rútu á Golden Sands og sýnum ykkur fallegar eignir á frábærum stað 

ásamt að sjá nýja og spennandi hluti í leiðinni.

Eiríkur Hilmarsson, gsm 00354 – 822 7300 / 00359 - 8886 34003
John Snorri Sigurjónsson, gsm 00354 - 862 5499 / 00359 - 8847 35283

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐURINN ER BYGGÐA BESTUR
- þar sem ferskir vindar blása og sólsetrið er fegurst.

Íbúð í glæsilegu parhúsi skilast fullbúin að utan sem innan. 
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25.900.000 kr.

HEIÐARBRAUT 1 Í GARÐI

Höfum til sölu 135 m² 3. herbergja íbúð í parhúsi í Garði þar af 32,5 m² bílskúr. 

Húsin skilast fullbúin að utan sem innan. Svona hús gæti kostað 44.000.000 kr. 

á höfuðborgarsvæðinu en þetta hús kostar 25.900.000 kr. í Garðinum. 

Hefurðu efni á að sleppa þessu? Komdu út í Garð!

Aksturstími frá Garði 
· Höfuðborgarsvæðið 35 mín.
· Bláa lónið 20 mín.
· Flugstöð, háskólasvæði, netþjónabú og Tæknigarðar 10 mín.
· Álver, iðnaðar- og atvinnusvæði í Helguvík 5 mín.

Skilalýsing
· Húsið skilast með láréttri lerki klæðningu og stölluðu stáli á þaki. 
· Gólf eru með hita og gólfefnum.
· Parket er á herbergjum, stofu og gangi.
· Allir milliveggir eru tvöfaldir.
· Flísar á forstofu, baðherbergi og þvottahúsi. 
· Innréttingar eru í öllum herbergjum, eldhúsi, baði og þvottahúsi. 
· Heimilistæki blástursofn, helluborð, háfur og uppþvottavél. 
· Bílskúrshurð með rafmagnsopnara. 
· Lóð tyrfð og steypt bílastæði með snjóbræðslu.

GARÐUR

Vogar
Reykjanesbær

Grindavík

Hafnir

Bláa lónið

Sandgerði

Flugvöllur

Nánari upplýsingar á www.volundarhus.is
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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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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

Fr
um

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

SIGLUVOGUR 7SIGLUVOGUR 7 AUKAÍBÚÐAUKAÍBÚÐ

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

Sími 510-3800

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

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður 20.000.000,-
Lán frá Sparisjóðunum 3.920.000,-
Greiðslub. u.þ.b. 130.000,- *

 • Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

Glæsileg og mikið endurnýjuð 105,6 fm 4ra herbergja íbúð með 
sér inngangi og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð.
Sér garður fylgir eigninni.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15

Verð kr. 29.900.000,-

17.900.000 LAUS STRAX!
Björt og falleg vel skipulögð 2ja herb. 56,2 fm „penthouse“ 
íbúð á 4. hæð í fjölbýli. Mikil lofthæð. 
Vala s. 899 0764 tekur á móti gestum.

Fr
u

m

Hrísmóar 2A - 210 Gbæ

Opið hús í dag  milli kl. 17-18

Lækkað verð

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.

Glæsilegar fjögurra herbergja íbúðir með sérinngang af
 svölum. Flott útsýni er úr íbúðum út yfi r Arnarnesvog 
og yfi r hluta Garðabæjar. Íbúðirnar skilast parketlagðar 
með ljóstónaðri eik. Gólf baðherbergja og þvottaherbergja eru fl ísalögð með hita. In-
nréttingar eru í forstofum, anddyrum, svefnherbergjum, baðherbergjum og eldhúsum. 
Eldhúsinnréttingar ná að lofti með viftum, helluborðum og ofnum. Baðherbergi 
eru fl ísalögð með  tækjum, innréttingum og upphengdum salernum. Innihurðir 
eru yfi rfelldar. Allt tréverk í íbúðum er úr eik, þar sem allur spónn er í stíl. Síma- og 
sjónvarpstenglar eru í öllum svefnherbergjum og stofum. Stutt í aðal-umferðaræðar og 

skóla. Verð 34,9 og 35,9 millj.

Glæsilegar þriggja herbergja íbúðir. Fallegt útsýni er úr 
íbúðum út yfi r Arnarnesvog og yfi r hluta Garðabæjar. 
Íbúðirnar eru parketlagðar með ljóstónaðri eik. Gólf 
baðherbergja og þvottaherbergja eru fl ísalögð með
 hita. Innréttingar eru í anddyrum, svefnherbergjum, baðherbergjum og eldhúsum. 
Eldhúsinnréttingar ná að lofti með viftum, helluborðum og ofnum. Baðherbergi 
eru fl ísalögð með  tækjum, innréttingum og upphengdum salernum. Innihurðir eru 
yfi rfelldar. Allt tréverk í íbúðum er úr eik, þar sem allur spónn er í stíl. Síma- og sjón-
varpstenglar eru í öllum svefnherbergjum og stofum. Myndavéladyrasími er í íbúðum. 

Stutt í aðal-umferðaræðar og skóla. Verð 29,5 og 32,5 millj

Línakur – nýjar 4ra herbergja íbúðir

Hallakur – 2 nýjar þriggja herbergja íbúðir

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Ú
Heilsárshús eða jörð

 
101 Reykjavík fasteignasala 
auglýsir eftir heilsárshúsi í 

nágrenni við Reykjavík í skiptum 
fyrir eignir í miðborginni.  
Ýmislegt kemur til greina. 

Áhugasamir vinsamlega hafi  
samband við Leif Aðalsteinsson 
hjá 101 Reykjavík fasteignasölu 

í síma 820-8100 

Hraunhamar fasteignasala kynnir  nýja glæsilega  112,7 fermetra 3ja herb-
ergja íbúð með sér inngang á annari hæð í góðu lyftuhúsi við Rauðumýri 
í Mossfellsbæ. Eigninni fylgir merkt stæði í bílageymslu. Eignin skiptist í 
forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu og stæði í bílageymslu. Glæsilegar innrétingar og gólfefni eru 
parket og fl ísar. Frábært útsýni að Esju og út á sundin. Til afhendingar við 
kaupsamning. Verð 26,8 millj.

Rauðamýri - Mosf. 90% lán
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SIGLUVOGUR 7SIGLUVOGUR 7 AUKAÍBÚÐAUKAÍBÚÐ

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

Sími 510-3800

Reynir Björnsson,
lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson,

lögg. fasteignasali

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður 20.000.000,-
Lán frá Sparisjóðunum 3.920.000,-
Greiðslub. u.þ.b. 130.000,- *

 • Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

Glæsileg og mikið endurnýjuð 105,6 fm 4ra herbergja íbúð með 
sér inngangi og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð.
Sér garður fylgir eigninni.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15

Verð kr. 29.900.000,-

Tröllakór 10 Bílskýli. Bílskýli. 

Glæsilega innr. og rúmg. 4ra herb. 113 fm enda íbúð 
á 2. hæð m. sér inng. af svölum. Þvottah innan íbúðar 
og útg. út á stórar s. svalir. Fallegt parket á gólfum og 
baðherb. m. baðkari, 
sturtukl. og glugga. 

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður 20.000.000,-

Lán frá Sparisjóðnum 3.840.000,-
Greiðslub. u.þ.b. 130.000,- *

• Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

Verð Kr 29,800.000,-

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Kársnesbraut 123, Kópavogi 

Til sýnis í dag skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er 127,8 fm og bíl-
skúrinn 32 fm, alls 159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu, hefur verið not-
aður sem vinnustofa listamanns og mætti auðveld-
lega útbúa litla íbúð. Stór, skjólsæl og sólrík lóð og
mjög gott bílastæði. Þetta er eign sem bíður upp á
ýmsa möguleika. Verð 39,9 millj. Húsið er til
sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. Upplýsingar
veitir Runólfur frá Höfða í   síma 892 7798.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
um

Austurhraun 7 
Garðabæ - Til leigu

Til leigu glæsilegt 1.597fm hús sem staðsett er 
á mjög eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsnæðið 
hentar vel undir margvíslegan rekstur. 
Laust til afhendingar í september nk. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ásmundur Skeggjason sölumaður 
Höfða í síma 895 3000.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Ferðamennska í Kambódíu  Margir byggja afkomu sína á ferðamennsku. Miðað 
við margfeldisáhrif í hagkerfi gestaþjóðarinnar er mun siðlegra að búa á litlu 
hóteli eða í heimagistingu en hjá alþjóðlegri hótelkeðju. Það er að auki áhuga-
verðara og oft ódýrara að versla við litla manninn.

Kynnið ykkur aðeins sögu og stjórnmál 
landsins. Forðist að eyða gjaldeyri í löndum 
eins og Ísrael og í ríkjum sem eru alræmd 
fyrir mannréttindabrot og illvirki. Nema 
auðvitað meiningin sé að gera þar allt 
vitlaust í mótmælum. 

Þó eru á þessu undantekningar, eins og 
öðru. Sem dæmi má nefna að ferða-
mennska í Búrma, þótt að herforingja-
stjórnin hagnist óhjákvæmilega eitthvað á 
henni, er kærkomið lifibrauð margra 
fátækra heimamanna. En þá skal þess gætt 
að kaupa beint af einstaklingum, en ekki 
fyrirtækjum sem eru rekin með blessun og 
undir skattheimtu hinna illu valdhafa.

PÓLITÍK

Þetta segir sig kannski sjálft, eða hvað? 
Samt er nú svo að í mörgum löndum 
hefur fjármagnið alveg komið í stað 
siðferðis. Þar er sjálfsagt og eðlilegt að 
múta fólki til að fá þjónustu frá ríkinu og 
erfitt að komast hjá því. En best er 
auðvitað að sýna gott fordæmi, ef þið 
hafið tíma til að bíða í nokkra daga. Þá er 
nú heldur betur gott að ylja sér við að 
rifja upp að ferðalagið felst ekki í 
sjálfum áfangastaðnum, heldur leiðinni 
að honum. Og það er til margt verra en að 
bíða fyrir utan landamærastöð í Suður-
Ameríku eftir spilltum hertoga. Það er að 
minnsta kosti minning.

MÚTUR
Verslið við litlar og 
sjálfstæðar ferða-
þjónustur. Með því að 
kaupa af smáfyrir-
tækjum og einstakl-
ingum setjið þið 
peningana beint í 
samfélagið. Stórfyr-
irtæki eru líklegri til 
að taka aurana og 
nota þá til að 
fjárfesta í eldflauga-
verksmiðju eða 
kaupa samkeppnina 
og leggja hana niður. 
Því fleiri litlir 
veitingastaðir, því 
fleiri fjölskyldur lifa 
á þeim. Og því meiri 
fjölbreytni og réttir 
eru í boði, auðvitað. 
McDonalds er 
dauðasynd hins 
réttsýna ferðamanns.

Kaupið innlendar 
vörur sem þið hafið 
ekki prófað áður, en 
ekki það nákvæmlega 
sama og þið mynduð 
kaupa í næsta landi eða heima. Þetta atriði liggur reyndar í augum uppi. 
Hverjum dettur í hug að fara alla leið til Balí til að drekka kókakóla og 
Túborg? Þá er eins gott að fara bara til Mæjorka. Eða í ljós.

Það er litlu meiri hætta á því að vörurnar sem þið kaupið í Asíu séu 
framleiddar í barnaþrælkunarbúðum en vörurnar sem fást í 
Kringlunni.

VERSLUN

Útrýmingarbúðir ferfætlinga  Meat is Murder, sagði sá rétt-
sýni. Lífrænt ræktaðar kjötvörur eru oft betri kostur en hinar. 
Því nær framleiðslustaðnum sem vörur eru keyptar því betra.

*
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Þeir sem elska smurt brauð í 
sólskini, listasafn og „bröns“ 
á laugardagsmorgni, hjóla-
túra, eða Tívolí ættu að fara 
til Kaupmannahafnar.

*Flug aðra leiðina með sköttum.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Farðu til Kaupmannahafnar, í helgarferð eða í 
sumarleyfi, taktu fjölskylduna með og dönsku 
málfræðina úr tíunda bekk. Værsågod! Þú átt 
skilið að hafa það „hyggeligt“. Drífðu bara í því 
að panta far!
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G
önguferðir 
um Evrópu 
verða vin-
sælli með 

árunum. Hægt er að taka allan 
skalann; léttar göngur um sléttur 
Ítalíu eða níðþungt fjallklifur á 
tind Mont Blanc. Tekinn var púls-
inn á tveimur ferðaskrifstofum, 
Bændaferðum og Úrvali Útsýn.

Bændaferðir bjóða aðallega upp 
á gönguferðir  í Mið- og Suður -
vrópu: 

Monte Rosa-hringurinn   
Hringurinn er sjö daga langt 
gönguævintýri þar sem gengið er 
umhverfis hæstu fjöll Alpanna. 
Gengnir eru 140 kílómetrar á fjöl-
breyttum fjallastígum og á slóð-
um Walsara-þjóðflokksins í Sviss. 
Leiðin er aðallega í 1.320 – 3.317 m 
hæð.
VERÐ:   155.450 kr á mann. 
TÍMABIL:  22.-28. júní 2008.
ERFIÐLEIKASTIG:  í meðallagi.

Mont Blanc-tindurinn
Í þessari vikuferð gefst tækifæri 
til  að klífa hæsta tind V-Evrópu, 

Mont Blanc sem er 4.807 metra 
hár. Fjallið er í frönsku Ölpunum 
rétt við landamæri Ítalíu og Sviss. 
Fyrstu dagarnir verða notaðir til 
undirbúnings en síðan er haldið á 
Mont Blanc og tindurinn klifinn á 
tveimur dögum. Gengið er með 
þaulreyndum fjallamönnum og 
hópinn leiðir Einar K. Stefánsson 
Everestfari.
VERÐ:   300.680 kr á mann. 
TÍMABIL:  13.–19. júlí  2008. 
ERFIÐLEIKASTIG:  Mjög krefjandi.

Comovatn á Ítalíu
Gengið er í 800-1.500 metra hæð 
um frægar gönguleiðir Rómverja, 
skóga, gömul göng og fjalllendi. 
Náttúrufegurðin er mikil og margt 
að sjá á gönguleiðunum. Göngu-
tími á hverjum degi er um 4-6 
klukkustundir.
VERÐ: 160.790 krónur.
TÍMABIL:  18.-25. ágúst 2008.
ERFIÐLEIKASTIG:  Frekar létt göngu-
ferð.

Úrval Útsýn hefur einnig boðið upp 
á gönguferðir í Evrópu en þó aðal-
lega í Suður- og Vestur-Evrópu:

Pýrenafjöllin á Spáni
Gengið er um tvo þjóðgarða; Aigü-
estores y Sant Maurici í Kataloníu 
og Ordesa y Monte Perdído í Ara-
goníu. Gamlar þjóðleiðir eru rakt-

ar milli lítilla þorpa í fjallshlíðun-
um.
VERÐ:  146.483 krónur.
TÍMABIL:  28. júní-5. júlí.
ERFIÐLEIKASTIG:  Fyrir nokkuð vana 
göngumenn.

Grikkland 
Í ferðinni er gengið að Olympos-
fjalli sem er hæsta fjall Grikk-
lands. Gengið er um söguslóðir 
Grikklands og þorpið Tsagarada, 
heimsótt en það er þekkt fyrir 
náttúrufegurð. Auk þess gefst 
tækifæri til að skoða fornminjar á 
Akrópólis í Aþenu.
VERÐ:  163.175 krónur.
TÍMABIL:  3.-10. september.
ERFIÐLEIKASTIG:  Frekar auðveld 
ganga.

Mallorca 
Mallorca er vinsælasti áfangastað-
ur Úrvals Útsýnar í gönguferðum. 
Gengið er á pílagrímastígum, í fót-
spor smyglara og eftir stíg sem 
erkihertoginn af Austurríki lét 
leggja á fjallsbrún svo hann gæti 
riðið þar á hesti sínum og notið 
útsýnisins.
VERÐ:  126.152 krónur.
TÍMABIL:  10.-17. september.
ERFIÐLEIKASTIG:  Fyrir nokkuð 
reynda göngumenn.

vidirp@frettabladid.is

Allir finna eitthvað FYRIR SIG OG SÍNA
Úrval Útsýn býður upp á fjallgönguferðir á Spáni og auðveldari gönguferðir til Grikklands og Mallorca þar sem gengið er um fornfrægar 
söguslóðir. Bændaferðir bjóða upp á ferð þar sem hæsta fjall V-Evrópu, Mont Blanc er klifi ð.

Gönguferðir  Þær verða æ vinsælli sem ferðalög hjá ferðaskrifstofunum og nú er boðið upp á 
gönguferðir í Evrópu frá Íslandi.    NORDICPHOTOS/GETTY

Á vegum Bændaferða er  hægt að ganga á hæsta tind V-Evrópu, Mont Blanc, sem er í Ölpun-
um.

Háskólabærinn Cambridge er án 
efa einn rómantískasti staður ver-
aldar, staður þar sem mikil skáld 
og gáfumenni eyddu löngum 
stundum í árabátum á ánni eða að 
drekka Pimm‘s og límónaði yfir 
heimspekilegum samræðum. The 
Orchard er garður sem breyttist í 
tehús árið 1897 þegar nokkrir 
nemar háskólans báðu um að fá að 
drekka teið utandyra en ekki í 
tehúsinu Orchard House. Þessi 
dásamlegi garður varð athvarf 
Virginiu Woolf og Ruperts Brook í 
byrjun tuttugustu aldar og varð 
svo enn vinsælli á Charleston-

tímabilinu svokallaða milli 1920 
og 1930. 
Enn hægt að njóta  þar hæglátrar 
tedrykkju í skjóli fagurra aldin-
trjáa og upplagt að panta gúrku-
samlokur eða breskar „scones“  
með rjóma og sultu.  - amb

ENGLAND AÐ EILÍFU
The Orchard í Cambridge er staður þar sem tíminn stendur kyrr

BÓKAÐU
NÚNA

15% afsláttur15% afsláttur
af tauferðatöskumaf tauferðatöskum

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

®

98 lítra  4,5kg   
19.900/nú 16.900

68 lítra  3,9kg   
13.6007nú 11.500

42 lítra  3,5kg      
8.500/nú 7.200

MAXIMA

Gríptu tækifærið!
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FÖSTUDAGUR
MORGUNMATURINN  Skandinavíski 
veitingastaðurinn Ølsen á Gorriti-götu 
í Palermó-hverfi býður upp á ljúffeng-
an morgunverð í hlýjum garði. Hönnun 
staðarins er framúrskarandi. Argentínskt 
hráefnið og eldamennskan gerir kunnug-
legan matinn framandi. 

GÖNGUTÚRINN  Frábært er að rölta um 
seiðandi og fallegt Palermó-hverfið sem 
hefur yfirbragð listamannahverfis þar 
sem gömul gildi mæta ferskum andblæ 
hönnunar og lista.

HÁDEGISVERÐURINN  Gott er að snæða 
chorizo-kryddpylsu á litlum stað inni á 
milli strætanna.

VERSLUNARLEIÐANGURINN  Í verslunargötum Paler-
mó má finna frábærar fataverslanir og hönnunarbúðir.

SAFNIÐ  Nýlistasafnið MALBA hefur eitt besta yfirlit yfir 
listir Suður-Ameríku frá fyrri hluta 20. aldarinnar fram til 
nútímans. Þar er hægt að sjá listaverk eftir snillinga á 
borð við Antonio Berni og Fridu Kahlo.

KVÖLDVERÐURINN  Sushi á einum af þeim frábæru 
sushi-stöðum sem má finna í Palermó-hverfinu.

DRYKKURINN  Um kvöldið er farið á Plaza Serrano 
og sötrað á einu af hundruðum útiborða sem tilheyra 
tugum bara sem umkringja torgið.

NÆTURLÍFIÐ  Þegar nóttin skellur á er næturklúbburinn 
Niceto á Niceto Vega-stræti frábær kostur þar sem 
hægt er að dansa alla nóttina.

LAUGARDAGUR
SKOÐUNARFERÐIN  Vagga tangósins, Boca. Þar er 
brýnt fyrir ferðamönnum að halda sig innan ákveðinna 
gatna, því öngstrætin eru sögð stórhættuleg. Í hverf-
inu eimir enn af háskalegri hafnarstemningu ítölsku 
innflytjendanna sem þangað komu á fyrri hluta síðustu 
aldar. 

FÓTBOLTALEIKURINN  Leikur með stórliðinu Boca 

Juniors er pílagrímsferð fyrir knatt-
spyrnuáhugamanninn. Þeir sem hafa 
engan áhuga á fótbolta fá þó mikið fyrir 
sinn snúð því söngur, dans og skreyting-
ar á áhorfendapöllum eru engu líkt. Skilj-
ið myndavélina eftir heima. Sniðugt er 
þó að kaupa einnota myndavél og freista 
þess að ná mynd af Diego Maradona 
sem mætir á hvern heimaleik liðsins.

KVÖLDVERÐURINN  Pitsustaðir Buen-
os Aires eru nær óteljandi. El Cuartito 
(Kytran) á Talcahuano-stræti í miðbæn-
um er líklega þeirra fremstur. Sjálfur 
Diego Maradona pantar sínar pitsur 
þaðan en ferðamenn ættu þó að gæta 
þess að borða ekki yfir sig því þegar 

knattspyrnuhetjan var síðast lögð inn á sjúkrahús var 
ofsafengið pitsuát sagt ástæðan fyrir veikindunum.

SUNNUDAGUR 
RÖLTIÐ  Sunnudagar eru fyrirtaksdagar til að heim-
sækja heimsfræga kirkjugarðinn í Recoleta, þar sem 
Evita Perón var meðal annars grafin.

HÁDEGISVERÐUR  Snæddur á hinu glæsilega Dorrego-
torgi í San Telmo. Það er eitt elsta hverfi borgarinnar 
þar sem hin argentínska hefð er í algleymi.

MARKAÐURINN  Í götunum við torgið eru frábærir 
markaðir haldnir á sunnudögum. Þar má finna forláta 
antíkmuni, listmuni, bækur og margt fleira. Þar má 
auðveldlega rekast á tangó-hljómsveitir og dansara.

KVÖLDVERÐURINN  Siga la Vaca í Puerto Madero 
er einn vinsælasti veitingastaður borgarinnar. Þar er 
boðið upp á grillaðar steikur á alvöru argentínskan 
máta sem skolað er niður með ljúffengu Malbec-rauð-
víni frá Mendoza-héraði. 

KVÖLDGANGAN  Puerto Madero er tilvalið hverfi til 
gönguferða en því var breytt úr hafnar- og vöruhúsa-
hverfi fyrir nokkrum árum í nýtískulegt glæsihverfi 
– þar sem er ein af mörgum djásnum borgarinnar, hin 
glæsilega Kvennabrú.

FULLKOMIN HELGI
HELGI HRAFN GUÐMUNDSSON BLAÐAMAÐUR 
LÝSIR HELGINNI SINNI Í BUENOS AIRES

ÞÝSKALAND
VERÐ FRÁ 15.200 KR.

Á MANN*

Í sumar bjóðum við flug og bíl 
á þrjá áfangastaði í Þýskalandi, 
Berlín, München og Frankfurt.

Njóttu dásemda þýskra heims-
borga og fegurðar landsins. 
Í Þýskalandi er eitthvert besta 
þjóðvegakerfi heims og leiðin 
er greið þangað sem þig lystir.

+ Nánari upplýsingar
eru á www.icelandair.is

* Flug aðra leiðina með sköttum.

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

C
E

 4
27

09
 6

/0
8

BÓKAÐU BÍLINN
Í BÓKUNARVÉL HERTZ
Á WWW.ICELANDAIR.IS

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Auglýsingasími

– Mest lesið
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K
ambódía er land sem 
einu sinni var mikið stór-
veldi í Suðaustur-Asíu en 
varð á áttunda áratugn-

um lokaðasta land í heimi undir 
stjórn Pols Pot og félaga. Í dag er 
Kambódía að rétta úr kútnum og 
orðið vinsælt ferðamannaland. Það 
er heldur alls ekki skrýtið því land-
ið er gullfallegt og hefur margt 
upp á að bjóða. Kambódía á landa-
mæri að Taílandi, Laos og Víetnam. 
Landslagið er fjölbreytt og heill-
andi, frumskógur að miklum hluta, 
fjallendi, grassléttur, hrísgrjóna-
akrar, strendur og lífæð Indókína-
svæðisins, Mekongáin rennur í 
gegnum landið mitt. Það er því 
hægt að finna eitthvað fyrir alla í 
landinu sem skartar svo fagurri 
náttúru og á ekki síður mikla sögu. 

Það er ódýrt fyrir okkur Íslend-
inga að dvelja í Kambódíu. Hvort 
sem það eru ferðalög innanlands, 
gisting eða matur og drykkur. 
Maturinn er mikið undir frönsk-
um áhrifum síðan Frakkar gerðu 
Kambódíu að nýlendu sinni árið 
1858 til ársins 1953. Þá er allt hrá-
efnið mjög ferskt, byggt að stór-
um hluta á fersku grænmeti, 
ávöxtum og hrísgrjónum ásamt 
fiski og kjöti. Kryddin veita svo 
matnum ljúfa angan og gómsætt 
bragð. Þegar Rauðu Kmerarnir 
tóku við völdum 1975 byrjuðu þeir 
meðal annars stjórnartíð sína á 
því að reka alla íbúa höfuðborgar-
innar Phnom Penh út úr borginni 
til landsbyggðarinnar því allir 
áttu að yrkja jörðina í hinum 
útópíska heimi Pols Pot og því var 
höfuðborgin næsta tóm í nokkur 
ár á meðan hann var við völd. 
Þessi þjóð sem er um 14 miljónir 
manna, að stærstum hluta Kmerar 
hefur gengið í gegnum meiri 
hörmungar heldur en flestar þjóð-
ir. Höfuðborgin Phnom Penh er 
enn að jafna sig eftir hörmungarn-
ar síðan Rauðu Kmerarnir réðu 
þar ríkjum. Maður verður áþreif-
anlega var við fátæktina og til að 
mynda er mikið um börn sem 
ganga á milli veitingastaða og eru 
að selja ljósritaðar bækur um sögu 
Rauðu Kmeranna eða Angkorhof-
in. Það voru hins allir sem ég tal-
aði við sammála um að ástandið 
fari batnandi, hvort sem það voru 
búddamunkar, leigubílstjórar eða 
markaðssölumenn. 

Lífið í borginni er að mörgu 
leyti afslappað og auðvelt er að 
njóta lífsins. Það eru veitingastað-
ir frá öllum heimshornum, kaffi-
hús og flottir barir á hverju strái 
og kosta matur og drykkur brot af 
því sem við erum vön á Íslandi. 
Gaman er að kíkja á markaði og 
skoða listmuni heimamanna búna 
til úr tré, ýmsum málmum, silki 
eða annari vefnaðarvöru. Hag-
kvæmt getur einnig verið að kaupa 
sér skartgripi en í Kambódíu eru 
til dæmis safír- og rúbínsteina-
námur. Borgin er virkilega sjar-
merandi og inn á milli eru aldeilis 
ævintýralegir staðir. Til að mynda 
konungshöllin, en að rölta um hall-
argarðinn og skoða höllina, hofin 
og garðana er upplifun, eiginlega 
eins og að vera dottinn inn í ævin-
týri. Ekki var það síðri upplifun að 

heimsækja Þjóðminjasafnið þeirra 
en þar voru óteljandi Búddastytt-
ur og hreint undursamlega falleg-
ur garður þar sem hægt er að setj-
ast niður og njóta fegurðarinnar 
innan um allar minjarnar um 
Búdda. Þá er nauðsynlegt er að 
slaka vel á eftir skoðunarferðir 
dagsins með því að skella sér í 
nudd á einhverjum af mörgum 
nuddstöðum borgarinnar og láta 
dekra við sig.

Það er ekki hægt að heimsækja 
Phnom Pehn án þess að skoða 
minjarnar eftir stjórnartíð Rauðu 
Kmerana og horfast í augu við 
grimmdarverkin sem voru framin 
í þeirra tíð. Að heimsækja „The 
Killing Fields of Choeung Ek“ er 
eitt af þeim augnablikum þar sem 
grimmd mannanna verður með 
öllu óskiljanleg. Á þessum fallega 
og friðsæla stað er erfitt að 
ímynda sér þann hrylling sem átti 
sér þarna stað. Í dag er búið að 
reisa mjög áhrifamikið minnis-
merki um þá atburði sem áttu sér 
stað þarna og jafnframt til minn-
ingar um allt það fólk sem var 
drepið og grafið í fjöldagröfum. 
Minnismerkið er glersúla en inn í 
hana er búið að raða höfuðkúpum 
þeirra 8.000 karla, kvenna og 
barna sem fundust í fjöldagröfun-
um þarna í kring.

Góðir veitingastaðir og falleg hof
Öryggisfangelsið Tuol Sleng er 
einnig orðið að safni í dag og er 
annað átakanlegt minnismerki um 
voðaverk Pol Pot og stjórnar hans. 
Í þessu leynilega fangelsi fóru 
fram pyntingar í nafni þess að 
koma upp um alla svikarana gegn 
lýðveldinu Kampútséu. Þeir sem 
fóru inn í þetta fangelsi komu ekki 
lifandi út en talið er að samtals sjö 
manns hafi lifað fangelsisdvölina 
af. Þessari fyrrum skólabyggingu 
var breytt í fangelsi og skólastof-
urnar fengu nýtt hlutverk, urðu að 
pyntingaklefum. Rauðu Kmerarn-
ir héldu öllum gögnum skilmerki-
lega til haga og í dag er hægt að 
horfast í augu við það fólk sem 
endaði örlög sín þarna því allir 
voru ljósmyndaðir sem fangelsað-
ir voru á þessum viðsjárverðu 
tímum. 

Tiltölulega auðvelt er að ferðast 
um í Kambódíu hvort sem það er 
með flugi, rútum eða bátum. Í 
hjarta landsins er Tonlé Sap 
stærsta stöðuvatnið í Suðaustur-
Asíu. Hægt er að sigla á milli 
Phnom Penh og Siam Riep-bæjar-
ins á Tonlé Sap-vatninu með hrað-
báti og tekur það nokkrar klukku-
stundir. Þannig gefst tækifæri á 
að sjá nokkuð af náttúru Kambód-
íu og mannlífi, en mikið líf er á 
bökkum vatnsins og á vatninu 
sjálfu má sjá marga fiskimenn við 
veiðar. Í Siem Reap er þægilegt að 
dvelja þegar Angkorhofin eru 
heimsótt. Bærinn er í þægilegri 
fjarlægð og auðvelt að nálgast alla 
þjónustu svo sem að leigja sér bíl 
eða annað farartæki til að komast 
til Angkor. Í Siam Reap eru mjög 
margir gististaðir og hægt er að 
velja allan skalann hvað þægindi 
og huggulegheit varðar. Jafnframt 
eru góðir veitingastaðir á hverju 

strái og ekki amalegt að geta feng-
ið sér pönnukökur með banönum 
og sírópi á hverjum degi eða 
ferska ávaxtadrykki sem eru seld-
ir á hverju götuhorni.

Angkorhofin eru ótrúlega mögn-
uð og ekki skrýtið að þau séu 
kjarni þjóðarstolts Kambódíubúa 
en það er einmitt mynd af hinum 
fimm risa turnum Angkor Wat á 
þjóðfána þeirra. Þessi arfleifð 
þeirra er eitt af mögnuðustu verk-
um á sviði byggingarlistar í heim-
inum. Hofin voru byggð á tímum 
konunga Angkorveldisins fyrir-
rennara Kambódíu á 9. til 13. öld. 
Á þeim tíma var Angkorveldið 
stórveldi á svæði Indókína sem 
náði allt frá Taílandi til Vítetnam. 
Það er auðvelt að eyða mörgum 
dögum við að skoða byggingarnar 
sem eru um sjötíu þyrpingar af 
hofum á víð og dreif á 200 ferkíló-
metra stóru svæði. Mikilvægustu 
og jafnframt vinsælustu svæðin 
eru Angkor Wat og Angkor Thom 
en ef áhugi er fyrir hendi er hægt 
að skoða fleiri svæði og sjá hof 
sem hafa lotið í lægra haldi fyrir 
trjám sem hafa yfirtekið þau með 
afar mögnuðum hætti. Sá konung-
ur sem hafði hvað mest áhrif á 
þessu valdatímabili var Jaya-
varman VII en hann ríkti á árun-
um 1181-1220. Hann lét byggja 
meðal annars Angkor Thom hofin. 
Jayavarman VII var mjög trúaður 
búddisti og hugsaði vel um þegna 
sína. Til að mynda byggði hann 
102 spítala vítt og breitt um land-
ið, einnig lét hann byggja hvíldar-
skýli meðfram vegum landsins 
fyrir ferðalanga. Á tímum Jaya-
varman voru einnig byggðir stein-
lagðir vegir svo að hægt væri að 
aka vögnum sem fílar drógu 
áfram. Angkorveldið leið svo end-
anlega undir lok 1431 þegar Síam  
réðist inn í það og hermenn Síam 
rifu Angkorborgina niður, drápu 
stóran hluta af þjóðinni og hnepptu 
 aðra í ánauð. 

Kambódía stendur undir nafni 
sem land hinna miklu and-
stæðna enda hefur það að geyma 
sögu og minjar um stórvirki 
mannkynsins sem og mestu nið-
urlægingu þess. Það er virki-

lega áhugavert að heimsækja 
þessa duglegu þjóð sem hefur 
gengið í gegnum svo ótrúlega 
margt en lætur það ekki brjóta 
niður lífsgleðina og heldur 
ótrauð áfram.

LAND HINNA MIKLU ANDSTÆÐNA
Kolbrún Ólafsdóttir heimsækir landið, sem eitt sinn var kennt við Rauðu Kmerana, en er nú að rétta úr kútnum. 

Angkor Wat  Hér er að finna hof sem hafa lotið í lægra haldi fyrir trjám sem hafa yfirtekið þau með mögnuðum hætti.  

Þessi þjóð hefur gengið í gegnum miklar hörmungar. Flestir eru þó sammála um að ástandið 
fari batnandi. 

 Búddamunkar taka sér nestispásu í Phnom Penh.
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FIMM HLUTIR SEM ÞÚ 
VERÐUR AÐ MUNA EFT-
IR Í FERÐALAGIÐ
1. GÓÐ BÓK.  Það er ömurlegt að 
hanga á flugvelli með lélegt lesefni. 
Reyndu að muna hvaða bók þig 
langaði að lesa í allt vor og taktu 
hana með, því nú hefurðu tíma til 
að lesa hana. 

2. HLEÐSLUTÆKI FYRIR SÍMANN/ 
MYNDAVÉLINA/ I-PODINN.  Maður 
verður að geta hringt heim ef 
maður er í vanda, sannað fyrir fólki 
hvar maður hefur verið og hlustað 
á tónlist á leiðinlegum ferðalögum 
eða þegar partístemningin grípur 
mann. 

3. REGNHLÍF.  Það er alltaf gott að 
vera með pínulitla regnhlíf í fartesk-
inu því það er aldrei að vita hvenær 
himnarnir opnast og hellirigning 
steypist yfir mann. 

4. SMOKKAR.  Þú getur aldrei verið 
viss um hvað gerist á ferðalagi 
né hvar þú finnur verjur á nýjum 
áfangastað. Best að hafa allan 
vara á. 

5. NÚMERIÐ HJÁ VISA-FYRIRTÆK-
INU.  Svona ef taskan þín er rifin á 
brott á ítölskum veitingastað eða 
þú endar með 800 þúsund króna 
barreikning sem þú kannast ekki 
við. 

FIMM HLUTIR SEM ÞÚ 
ÁTT ALDREI AÐ GERA Á 
FERÐALÖGUM
1. TAKA OF MIKIÐ MEÐ ÞÉR.  Góð 
regla er að taka saman það sem 
þér finnst þú þurfa að taka með 
þér og fjarlægja svo helminginn. 
Við vitum öll að við þurfum ekki öll 
þessi föt eða skó til skiptanna. 

2. DREKKA ÁFENGI Í FLUGVÉL. 
 Þegar fólk er stressað eða spennt 
yfir að komast loksins í frí er 
freistandi að fá sér nokkra bjóra 
eða jafnvel eitthvað sterkara. Þetta 
er alltaf slæm hugmynd og getur 
kostað þig tvo daga af fríinu. 

3. PAKKA OF MIKLU FYRIR 
BÖRNIN.  Þú getur keypt bleyjur 
og barnamat í útlöndum. Munið að 
börn hafa mikla aðlögunarhæfni. 

4. HENGJA TÖSKUR Á STÓLBAK 
EÐA LEGGJA ÞÆR Á JÖRÐINA. 
 Ávísun á þjófnað. Hafðu ávallt 
varann á. 

5. EKKI GLEYMA ÞÉR Á FLUG-
VELLINUM.  Allt of margir missa af 
flugvél vegna þess að þeir eru of 
uppteknir við innkaup í fríhöfninni. 

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

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

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Select Vesturlandsvegi – kl. 05:00
Select Suðurfelli Breiðholti – kl. 05:10 
Select Hagasmára við Smáralind – kl. 05-15

Auk áætlunarferða frá BSÍ stoppar 
Flugrútan einu sinni á hverjum 
morgni á eftirtöldum stöðvum Select 
og fer þaðan síðan beint út á flugvöll: Áætlaður komutími í Leifstöð er kl. 05:50


